ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι πολλοὶ
προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν
ἃ βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀκοῦσαι ἃ
ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν
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εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει,
ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος νεκρὸς
ἦν καὶ ἀνέζησε, καὶ ἀπολωλὼς ἦν
καὶ εὑρέθη

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ("kana") ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΙΚΗΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΙΚΗ
"ΣΟΥΜΕΡΙΚΑ ΤΗΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ"
ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (στις αντιστοιχίες μεταξύ γλωσσών)
Απο την άγνοια κι εγώ ξεκίνησα. Απο πρίν ακόμη πάω στο γυμνάσιο, πίστευα διάφορες
φήμες όπως:
οτι τη Γρ. Β τη δημιούργησαν Έλληνες
οτι Έλληνες ήταν οι γραφείς της Γρ. Β
οτι η Γρ. Β σχηματίσθηκε με αιγυπτιακά πρότυπα
οτι οι Σουμέριοι είναι άγνωστης προέλευσης, πάντως όχι τουρκικής
οτι το παραπάνω είναι απλώς οθωμανική προπαγάνδα
οτι η Γρ. Β προέρχεται απο τη Γρ. Α και η Γρ. Α απο την Κρητική Ιερογλυφική
οτι ο Δίσκος της Φαιστού είναι γραμμένος στην Κρητική Ιερογλυφική
οτι η Γρ. Β και η Γρ. Α δέν είναι εικονιστικές γραφές, αλλα προέρχονται απο εικονιστική
γραφή
οτι ο μινωικός πολιτισμός καταστράφηκε απο ηφαίστειο
οτι άγνωστος είναι ο λαός που έφερε στον ελλαδικό χώρο την Εποχή των Μετάλλων
οτι κατα την εποχή του Χαλκού δέν ήταν γνωστός ο σίδηρος
οτι οι αρχαίοι Τούρκοι ήταν απολίτιστοι, και πάντως δέν ήταν ο λαός που εκπολίτισε
όλους τους άλλους
οτι οι Κινέζοι είχαν απο παλαιοτάτων χρόνων υψηλό πολιτισμό, καθώς και μερικοί άλλοι
λαοί: μεσοαμερικανικοί λαοί, Αιγύπτιοι, Ινδοί
μαζί με τις ανωτέρω φήμες, είχα μάλιστα μέχρι αρκετά όψιμη ηλικία την αντίληψη (αυτό
δικόμου συμπέρασμα και όχι διαδεδομένη φήμη σάν τα άλλα):
οτι οι πρόγονοι των αθιγγάνων ήταν ο άγνωστος λαός που πρώτος δημιούργησε υψηλό
πολιτισμό και εκπολίτισε όλους τους άλλους, και για ένα διάστημα μέσα στην άγνοιαμου
πίστευα:
οτι η Σουμερική γλώσσα έχει στενή συγγένεια με τις σημιτικές.
ότι οι Σουμέριοι δημιούργησαν τη γραφή αφού εγκαταστάθηκαν στη Μεσοποταμία.
Οι ανωτέρω αντιλήψεις κ άλλες ανάλογες είναι αναληθείς: είτε βασίζονται σε αστήριχτες
φήμες είτε σε έλλειψη στοιχείων.
Σάν τα ανωτέρω είναι κ η αντίληψη που κυριαρχεί απο παλιά μεταξύ των επιστημόνων,
οτι η μινωική γραφή είτε έχει αιγυπτιακή προέλευση, είτε σχηματίσθηκε ακολουθώντας
αιγυπτιακά πρότυπα. Αυτή η αντίληψη είναι σάν του κάθε επιπόλαιου ανθρώπου, που ό,τι
βλέπει γραμμένο με ξένη γραφή το λέει «κινέζικο». Όπως ο συγγραφέας Παύλος Νιρβάνας
όταν ήταν μικρός θεωρούσε οτι τα Γερμανικά, τα αρχαΐζοντα Ελληνικά, κ η γλώσσα της γάτας,
είναι όλα το ίδιο – κ συνεπώς η γάτα θα καταλάβαινε τα αρχαΐζοντα Ελληνικά, που του
φαίνονταν εξ ίσου ακαταλαβίστικα με τα Γερμανικά κ με τη γλώσσα της γάτας. Με αυτήν τη
λογική, όταν οι αρχαίοι Έλληνες έτυχε να βρούν κάποιες επιγραφές σε μινωική ή μυκηναϊκή
γραφή, σκέφθηκαν οτι είναι αιγυπτιακά. Στην εποχήμας οι επιστήμονες που ξέρουν πιά οτι δέν

1

είναι αιγυπτιακά, λένε οτι η γραφή δημιουργήθηκε πάνω σε αιγυπτιακά πρότυπα. Η
αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική.
Το 1992 τύπωσα σε βιβλίο με τον τίτλο «Ετεόκρητες Μεγαλήτορες» τα κυριότερα που είχα
ανακαλύψει για τις Γραμμικές γραφές και τον μινωικό πολιτισμό, αλλα είναι αναγκαίο κ να τα
καταγράψω σε ηλεκτρονική μορφή κ ενημερωμένα σύμφωνα με την περαιτέρω έρευνα που έχω
κάνει απο τότε· όλα τα κύρια συμπεράσματα που είχα καταγράψει το 1992 τα διατηρώ κ τώρα:
επιβεβαιώνω τους φωνολογικούς νόμους που είχα τότε ανακαλύψει μεταξύ των γλωσσών, κ
όσα είχα ανακαλύψει για τα άγνωστης ή αμφίβολης σημασίας γράμματα της Γρ. Β.. Σε πολύ
μικρό ποσοστό γραμμάτων έχω αλλάξει γνώμη για το τί παρίσταναν.
Με την ευκαιρία, στη Γαλλική Σχολή των Αθηνών αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ, παρόλο
που δέν μπορεί να κατεβάσει κανείς ολόκληρα τα βιβλίατους, ωστόσο μπορεί να τα δεί και να
αποθηκεύει μία μία σελίδα. Στα βιβλία αυτά μπόρεσα να βρώ φωτογραφίες και καθαρογραφές
των επιγραφών της Γρ. Α και της Κρ. Ιερογλυφικής, που βοήθησαν πολύ στην έρευνάμου.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Οι πιό γραμματιζούμενοι έχουν ακουστά τους «κεφτιού» (είναι γελοίος ο τρόπος που το
προφέρουν, σιγά σιγά θα τους κάνουνε κεφτέδες). Στα αιγυπτιακά κείμενα γράφονται (χωρίς
φωνήεντα) k-f-tj-w, το οποίο στην πραγματικότητα απέδιδε την ονομασία cwépeto(r), το –r δέν
προφερόταν όταν δέν ακολουθούσε φωνήεν. Οι Αιγύπτιοι πάντοτε αναφέρουν τους cwépeto(r)
ώς ξένους, πουθενά δέν αναφέρουν τίποτε το αιγυπτιακό σ’ αυτούς, καμιά αιγυπτιακή
προέλευση. Το ίδιο και την τότε γνώριμη γλώσσα των cwépeto(r) της οποίας παραθέτουν
μάλιστα κάποια κείμενα, την αναφέρουν ώς καθαρά ξένη. H γνώση που έχουμε σήμερα της
αιγυπτιακής γραφής ποτέ δέν βοήθησε κανέναν να διαβάσει τις μινωικές γραφές ή να βρεί απο
ποιά λέξη προήλθε έστω και ένα μινωικό γράμμα. Όταν οι αρχαίοι Έλληνες έστειλαν στην
Αίγυπτο τις επιγραφές που βρήκαν στον «τάφο της Αλκμήνης», οι Αιγύπτιοι ιερείς (έψαχναν
τρείς μέρες στα αρχαίατους λεξικά, αλλά) όσο κι άν προσπάθησαν δέν μπόρεσαν να τις
διαβάσουν. Στην αιγυπτιακή γλώσσα υπήρχε ρ, αλλα όχι λ. Στις Γραμμικές γραφές όμως της
Κρήτης και της Κύπρου υπήρχε καί «ρ», καί «λ». Μία ακόμη ένδειξη οτι η γλώσσα των μινωιτών
δέν ήταν παρόμοια με την αιγυπτιακή. Τί γλώσσα ήταν, θα το δούμε παρακάτω.
Ένα βασικό εμπόδιο στην έρευνα είναι η αντίληψη οτι οι Γραμμικές γραφές ξεκίνησαν
απο εικονιστική γραφή, με άλλα λόγια: πως το γράμμα ήταν παλιότερα μιά εικόνα. Αυτή η
αντίληψη είναι τουλάχιστον επιπόλαια, διότι είναι καταφανές οτι στην Πρωτογραμμική το κάθε
γράμμα ΕΊΝΑΙ εύκολα αναγνωρίσιμο σκίτσο αντικειμένου, κ δέν προέρχεται απο σκίτσο.
Σήμερα όλοι παραδέχονται οτι η «Κρητική Ιερογλυφική» είναι συλλαβική γραφή (κ
δυστυχώς ήταν πολύ επιζήμιο το οτι κατασκεύασαν κ γραμματοσειρά κ ονομάτισαν τα
γράμματα, διότι αυτό έγινε εντελώς αυθαίρετα, κ αποτρέπεται η έρευνα απο τον πρωταρχικό
σκοπότης: να αναγνωρισθεί αντικειμενικά το αντικείμενο που παριστάνει το κάθε γράμμα).
Είναι παραδεκτό επίσης οτι τα γράμματα της «κρητικής ιερογλυφικής» αναγνωρίζονταν το
καθένα τί αντικείμενο παρίστανε, άν κ σήμερα όμως δέν αναγνωρίζονται κ τόσο, αφ ενός διότι
είναι με πολύ μανιερισμό ζωγραφισμένα, αφ ετέρου διότι έχει τόσο πολύ αλλάξει ο πολιτισμός
κ οι συνήθεις παραστάσεις στο μυαλό των ανθρώπων. Μάλιστα, πιό εύκολα αναγνωρίζονται τα
γράμματα των Γραμμικών στο τί παρίσταναν, παρά τα γράμματα της Κρ. Ιερογλυφικής.
Κ όμως δέν έχει γίνει κατανοητή η παρατήρηση - κλειδί οτι της Πρωτογραμμικής τα
γράμματα ήταν άμεσα αναγνωρίσιμα σκίτσα. Δέν προέρχονταν απο εικόνες – ήταν εικόνες! Κ
μάλιστα το τί παρίσταναν αναγνωρίζονταν με την πρώτη ματιά. Ακριβώς όπως με την πρώτη
ματιά
σήμερα
αναγνωρίζονται
τα
“webdings”
και
τα
“wingdings”
πx.
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, όμως άν έβλεπε τέτοια ένας αρχαίος μινωίτης, δέν θα καταλάβαινε σχεδόν
κανένα τί παριστάνει.
Είναι χοντρό λάθος (το οποίο και η επίσημη επιστήμη τείνει σήμερα να ξεπεράσει) άν
νομίζει κανείς οτι η «Κρητική Ιερογλυφική» είναι πρόγονος της Πρωτογραμμικής. Το
αντίστροφο είναι η αλήθεια:
Η Πρωτογραμμική ήταν για συνήθη χρήση (δηλαδή σε πήλινες πινακίδες). Η «Κρητική
Ιερογλυφική» ήταν για χρήση σε σφραγίδες κυρίως, ενίοτε και σε άλλα επίσημα ή θρησκευτικά
αντικείμενα που δέν χρειάζονταν ταχύτητα στο να γραφούν και στο να διαβαστούν. (Ένα
τουλάχιστον είδος της «Κρητικής Ιερογλυφικής» χρησιμοποιήθηκε απο μή μινωίτες, αποτελεί
απομίμηση της κανονικής «Κρητικής Ιερογλυφικής»· είναι το σύστημα του Δίσκου της Φαιστού,
κατα τη γνώμημου Χιττιτικής κατασκευής. Σε αυτό θα αναφερθώ αργότερα).
Η Πρωτογραμμική ήταν ανέκαθεν η κανονική γραφή των μινωιτών· αυτήν έφεραν
μαζίτους απο τη Μεσοποταμία στις αρχές της 3ης χιλϊετίας π. Χ., και με τον καιρό την
απλοποίησαν και την τελειοποίησαν. Η «Κρητική Ιερογλυφική» την οποία επινόησαν μινωίτες
Σουμέριοι τεχνίτες, κυρίως σφραγιδογλύπτες, χαράκτες και χρυσοχόοι, ήταν μιά τελετουργική,
υπερβολικά μανιεριστική και κρυπτική παραλλαγή της Πρωτογραμμικής. Μάλιστα, κρυπτική,
διότι στην Κρ. Ιερογλυφική επιδιώκεται να κρυφτούν οι λέξεις μέσα στις εικόνες.
Η κανονική μινωική γραφή, δηλαδή η Πρωτογραμμική, χρησιμοποιούσε μόνο σκίτσα που
με την πρώτη ματιά αναγνωρίζονταν. Αυτό είναι και το θαύμα της Πρωτογραμμικής γραφής:
είναι η μόνη γραφή στον κόσμο που ενώ γραφόταν με ταχύτητα γραφής (όχι την αργή ταχύτητα
της ζωγραφικής), ωστόσο το κάθε γράμματης αμέσως παρέπεμπε σε ένα γνώριμο αντικείμενο
και συνάμα στη συλλαβή που ονόμαζε αυτό το αντικείμενο (στη γλώσσα των χρηστών φυσικά).
Πώς το επέτυχαν αυτό; Απλοποιώντας το κάθε σκίτσο στις ελάχιστες γραμμές που
απαιτούνταν ώστε να είναι αναγνωρίσιμο. Ελάχιστες μέν γραμμές, αλλα με μεγάλη
δεξιοτεχνία χαραγμένες έτσι ώστε ακόμη και μιά – δυό γραμμές να μπορούν να αναγνωρισθούν
ώς κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι μινωίτες γραφείς παρατήρησαν και χρησιμοποίησαν
αυτήν την ιδιότητα του ανθρώπινου νού: και σήμερα ακόμη, άν δούμε έστω και μία γραμμή
στην τύχη χαραγμένη, ο νούςμας την ερμηνεύει ώς κάποιο αντικείμενο· άν μας ρωτήσουν: τί
παριστάνει αυτή η (ακόμη και τυχαία) μολυβιά, θα πούμε κάποιο αντικείμενο. Όταν τα μικρά
παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν, συνηθίζουν οι διδάσκοντες να ονομάζουν τα γράμματα ώς
αντικείμενα: το ι το λένε μπαστουνάκι, το ο κουλουράκι, το Μ κορωνίτσα, το γ ψαράκι, και ούτω
καθεξής. Το ανθρώπινο μάτι σε κάθε χαραματιά ενός τοίχου, σε κάθε τυχαίο σχηματισμό,
βλέπει ένα αντικείμενο. Οι μινωίτες, εκμεταλλευόμενοι αυτήν την ιδιότητα, με εμπειρία και
επιδεξιότητα επινόησαν απλές γραμμές και συνδυασμούς των ελαχίστων γραμμών έτσι ώστε
ΜΕ ΤΟ ΑΠΛΟΎΣΤΕΡΟ ΣΚΊΤΣΟ ΝΑ ΕΝΝΟΉΣΟΥΝ ΤΟ ΠΙΌ ΆΜΕΣΑ ΑΝΑΓΝΩΡΊΣΙΜΟ
ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ που συνδεόταν με όνομα συλλαβής. Καμιά άλλη γραφή στον κόσμο δέν το έχει
επιτύχει αυτό: ο κάθε μινωίτης ήξερε να διαβάζει χωρίς να έχει πάει ποτέ στο σχολείο, χωρίς να
έχει ποτέ διδαχθεί γραφή ή ανάγνωση. Το κάθε γράμμα που έβλεπε, το αναγνώριζε άμεσα ώς
ένα αντικείμενο (χωρίς να χρειασθεί κανείς να του το εξηγήσει) και το αντικείμενο άμεσα
ανακαλούσε το όνοματου που ήταν μία συλλαβή (σπανίως δύο συλλαβές). Και συνάμα, δέν
χρειαζόταν ο γραφέας να ζωγραφίσει ολόκληρο αντικείμενο: χάραζε μόνο ελάχιστες, τις
απαραίτητες, γραμμές. Αυτό δέν έχει γίνει σε καμία άλλη γραφή του κόσμου (με μόνη εξαίρεση
την παλαιοτουρκική συλλαβική γραφή κάποιας παλαιότερης εποχής απο την οποία δέν
σώζονται επιγραφές. Ωστόσο οι σωζόμενες και αναγνώσιμες παλαιοτουρκικές επιγραφές (όπου
ακόμη αρκετά γράμματα με πολύ απλό σχήμα είναι αναγνωρίσιμα ώς εικόνες) δείχνουν οτι σε
λίγο παλαιότερη εποχή το σύνολο των γραμμάτωντους πρέπει να ήταν αναγνωρίσιμα ώς
σκίτσα αντικειμένων).
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Για να δημιουργηθεί η μινωική Πρωτογραμμική γραφή, οι χρήστεςτης έπρεπε να μιλούν
μία γλώσσα στην οποία να υπάρχουν πολλές απλές συλλαβές (του τύπου σ-φ =σύμφωνο +
φωνήεν) οι οποίες να αποτελούν ονόματα (άμεσα αναγνωρίσιμων) αντικειμένων. Αυτό στα
ελληνικά δέν γίνεται ούτε σε καμία άλλη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα: ένα TO ή ένα SI, ένα KU, ένα
A, στα ελληνικά δέν είναι όνομα αντικειμένου, ούτε καμία άλλη απλή συλλαβή του τύπου σ-φ.
Σε ποια γλώσσα του κόσμου κάθε απλή συλλαβή ήταν όνομα αντικειμένου; Έχοντας μελετήσει
τα βασικά χαρακτηριστικά νομίζω όλων των γλωσσών του κόσμου, απαντώ οτι μόνο στη
σουμερική γλώσσα μπορούσε να γίνεται αυτό: κάθε απλή συλλαβή του τύπου σ-φ να συμπίπτει
με το όνομα ενός γνώριμου αντικειμένου. Επιπροσθέτως, η γλώσσα των χρηστών της μινωικής
Πρωτογραμμικής (για να εξυπηρετείται απο τέτοιου είδους συλλαβική γραφή) έπρεπε να είναι
«ιαπωνικού τύπου»: δηλαδή μιά γλώσσα στην οποία κάθε σύμφωνο πρέπει πάντοτε να
ακολουθείται απο φωνήεν· τέτοιες γλώσσες σήμερα υπάρχουν αρκετές· στην αρχαιότητα τέτοια
γλώσσα ήταν η σουμερική, και δέν γνωρίζουμε καμία άλλη αρχαία γλώσσα στην οποία να ίσχυε
τέτοια μορφοφωνολογία. Κ οπωσδήποτε όχι η ελληνική· ούτε καμία ινδοευρωπαϊκή ή σημιτική
γλώσσα έχει αυτό το χαρακτηριστικό.
Παρόλο που η σουμερική γλώσσα της Μεσοποταμίας είναι σχεδόν εντελώς άγνωστης
φωνολογίας για τους μέχρι σήμερα επιστήμονες, ωστόσο γνωρίζουν καλά οτι τα τελικά
σύμφωνα των σουμερικών λέξεων δέν προφέρονταν παρα μόνο όταν ακολουθούσε κάποιο
φωνήεν (απο πρόσφυμα).
Μέχρι εδώ τα επιχειρήματα μπορεί να μήν σας έπεισαν οτι οι δημιουργοί της
Πρωτογραμμικής μινωικής γραφής ήταν οπωσδήποτε Σουμέριοι, με το σκεπτικό οτι μπορεί να
υπήρχε κάποια άλλη αγνοούμενη γλώσσα με αυτά τα χαρακτηριστικά· αυτό όμως θα σήμαινε
οτι ο λαός που δημιούργησε τον υπέροχο μινωικό πολιτισμό ήταν τόσο άσημος, κ δέν άφησε
πουθενά αλλού αναγνώσιμα γραπτά· είναι λογικώς άτοπο: ένας λαός που είχε τόση σοφία, τόσο
πλούτο, τόση τόλμη, ένας λαός που τόσο αρεσκόταν να αποικίζει, να ταξιδεύει κ να
εμπορεύεται με μακρινά μέρη, δηλαδή ένας λαός με όλα τα χαρακτηριστικά των μινωιτών, δέν
είναι δυνατόν να μήν άφησε πουθενά αλλού αρκετά μνημεία λόγου ωστε να μή γνωρίζουμε τί
γλώσσα μιλούσε κ ποιός λαός ήτανε.
Είναι όμως και το άλλο: αυτοί που δημιούργησαν την Πρωτογραμμική γραφή
χρησιμοποιούσαν κάποια γραφή πολλά χρόνια πρίν τη διαμορφώσουν ώς ώριμη, κλασσική
Πρωτογραμμική, δεδομένου οτι η κλασσική Πρωτογραμμική είναι ολοφάνερα βγαλμένη απο
πολύχρονη εμπειρία ώστε να φτάσει σε τέτοια χρηστική και αισθητική τελειότητα. Ποιός λαός
(εκτός απο τους Αιγύπτιους) στην ανατολική Μεσόγειο ή σε όλον τον κόσμο είχε γραφή απο τα
πολύ παλιότερα χρόνια; Οι Σουμέριοι, οι οποίοι μάλιστα είναι, απο όσο η επιστήμη γνωρίζει, ο
λαός που για πρώτη φορά στον κόσμο χρησιμοποίησε γραφή. Και κάτι ακόμη: άν έχετε κάποια
οικειότητα με τη λογοτεχνία της Μεσοποταμίας, θα ξέρετε οτι η λέξη «Σουμέριος» ήταν
ταυτόσημη με την έννοια του εγγράμματου ανθρώπου, με όλη την καλλιέργεια που υποδηλώνει
η λέξη «εγγράμματος». Μέσα στην πληθώρα των λαών της Μεσοποταμίας οι Σουμέριοι ήταν
αυτοί που είχαν την υπόληψη του καλλιεργημένου ανθρώπου σε κραυγαλέα αντίθεση με τους
γείτονέςτους. Σουμερική είναι η λέξη ‘βάρβαρος’ (στα σουμερικά “bar” =έξω, οπότε «nu-bar»
=άνθρωπος έξω (ταυτόσημο με το ιαπωνικό gaijin 外人 «έξω άνθρωπος», δηλαδή ξένος), και

στον υπερθετικό βαθμό nu barbar-a «έξω έξω», δηλαδή πολύ ξένος, όχι μόνο απο άλλη πόλη,
αλλα έξω και απο την σουμερική εθνότητα, μάλιστα είναι καλώς γνωστή η έκφραση «lú nu lú
kúr barbar-a» = άνθρωπος όχι άνθρωπος, ξένος απο έξω έξω = άνθρωπος χωρίς ανθρωπιά (αλλα)
ξένος και μάλιστα βάρβαρος (μή Σουμέριος). Στα σουμερικά κείμενα απαντά για πρώτη φορά
στον κόσμο η λ. ανθρωπιά (“namlulu”) η οποία μάλιστα συνδεόταν άρρηκτα με την
γραμματοσύνη. Την παλιά εποχή, όταν οι Έλληνες άρχισαν να βγαίνουν απο τη μόνωση των
σκοτεινών χρόνων (8ος αιώνας π. Χ.) δέν υπήρχε στον κόσμο άλλη λέξη που να σημαίνει τον
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λογοτέχνη, και ειδικότερα εκείνον που καταγράφει τη λαϊκή δημιουργία (όπως τραγούδια,
παροιμίες, λαϊκές παραδόσεις κλπ), παρα μόνο η λέξη “Šumer” (προφερόταν shömeer-, με τον
τόνο στην παραλήγουσα), την οποία λέξη οι Έλληνες δανείστηκαν, όπως ήταν φυσικό, ώς
hómeer-os, δηλαδή όμηρος. Δέν ήταν αρχικά όνομα προσώπου, μόνο σήμαινε τον λόγϊο, αυτόν
που κατέγραφε την λαϊκή δημιουργία (διότι λαϊκή, και όχι προσωπική, δημιουργία ήταν τα
ομηρικά ποιήματα).
Μπορεί να έχετε ακούσει άλλες θεωρίες, οι οποίες θεωρίες όμως έγιναν για να εξηγήσουν
πράγματα εν πλήρει αγνοίᾳ και της ύπαρξης ακόμη του σουμερικού έθνους.
Βέβαια, ο καθένας έχει το δικαίωμα να δυσπιστεί, οτι όλα αυτά ακόμη δέν βάζουν το
δάκτυλο στον τύπο των ήλων πως οι δημιουργοί του μινωικού πολιτισμού ήταν Σουμέριοι
άποικοι. Να επισημάνω ακόμη όμως οτι οι Σουμέριοι είναι καλώς γνωστοί για την
επεκτατικότητατους, έφτασαν πάρα πολύ μακριά προς όλα τα σημεία του ορίζοντα
εμπορευόμενοι, και γιατί όχι αποικίζοντες, διότι ο κόσμος τότε έκανε παιδιά, απο δέκα παιδιά το
κάθε ζευγάρι, οπότε υπήρχε ανάγκη κάπου να διοχετευθεί ο υπερπληθυσμός, μέσω αποικισμού,
και επιπλέον οι Σουμέριοι στη Μεσοποταμία πιέζονταν απο διάφορους κακοήθεις βαρβάρους,
και είχαν ακόμη ανάγκη απο μακρινές αποικίες προκειμένου να ανταλλάσσουν προϊόντα.
Ξέρουμε οτι κάθε άνοιξη βγαίνανε τα πλοίατους στις θάλασσες για χώρες μακρινές. Στο βιβλίο
που τύπωσα με τα πρώταμου χρήματα και το τιτλοφόρησα ΕΤΕΌΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΉΤΟΡΕΣ, στο
οπισθόφυλλο έβαλα ένα κομμάτι απο το «έπος του “Gilgames”” όπου αναφέρεται οτι η
λεγόμενη «χώρα της ζωής» είχε πολλά πολύτιμα κέδρα και άλλα αγαθά, φυλασσόταν όμως απο
έναν ανίκητο δαίμονα. Ο “Gilgames” (το όνομα σημαίνει «πρόγονος ηρωικός», βασιλέας της
“Unug” (μάλλον προφερόμενο wönög, στη Βίβλο «Ερέχ»), έστρεψε τις βλέψειςτου στη «Χώρα της
Ζωής». Το εγχείρημα φαινοταν παρανοϊκό. Ο “Gilgames” στην αγκαλιάτου ένα κατσικάκι
κάτασπρο και ένα κατάμαυρο πήρε, και έτσι στον θεό “Utu” (τον ήλιο) παρουσιάστηκε, στο
εγχείρημα το παράτολμο να τον βοηθήσει παρακάλεσε. Ο “Utu” του απαντά: “Gilgames”, όντως
ήρωας είσαι, αλλα στη «Χώρα της Ζωής» εσύ τί δουλειά έχεις; - ώ, “Utu”, άκουσεμε, άκουσεμε,
“Utu”, η φωνήμου άς ακουσθεί! Εδώ στην πόλημου ο άνθρωπος με την ψυχή γεμάτη θλίψη
πεθαίνει, ο άνθρωπος με την καρδιά γεμάτη απελπισία χάνεται! Απο τα τείχη επάνω έχω
κοιτάξει: στο ποτάμι πτώματα να πλέουν έβλεπα. Αυτή η τύχη και δικήμου θα είναι! Έτσι είναι,
το ξέρω. Και η παροιμία το λέει: «ο άνθρωπος όσο ψηλός και να γίνει, τον ουρανό δέν θα φτάσει·
όσο φαρδύς και να γίνει, την γή δέν θα αγκαλιάσει». Πάντως, το όνομάμου δέν έχω γράψει, τη
σφραγίδαμου σε πινακίδα πηλού ψημένου δέν έχω βάλει, πράγμα που απο τη μοίραμου
δικαιούμαι. Στη χώρα εκείνη, που κέδρα για κόψιμο έχει, άς μπώ! Εκεί που ονόματα ανθρώπων
ενδόξων γράφονται, το όνομάμου θα βάλω! Εκεί που όνομα κανένα δέν έχει γραφθεί, στο όνομα
των θεών μνημεία θα υψώσω!
Κάποιοι που διάβασαν το ανωτέρω, μου είπαν «εδώ ‘Χώρα της Ζωής’ εννοεί τον σημερινό
Λίβανο με τα κέδρατου, και όχι την Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ. Το κείμενο αυτό μας αποκαλύπτει
την ψυχοσύνθεση των Σουμερίων, που τους έκανε να εξορμήσουν στα μεγάλα ταξίδα, στα
επικίνδυνα εγχειρήματα, στους δύσκολους αποικισμούς. (Σε διαμετρική αντίθεση με τους
Αιγύπτιους που δέν έβγαιναν απο τη χώρατους, αλλα καλοδέχονταν ξένους εμπόρους
προκειμένου να προσελκύουν προϊόντα κ πολιτιστικά στοιχεία). Αφού ξέρουμε απο το έπος του
“Gilgames” οτι κατέκτησαν τη χώρα που τους έδινε τα τόσο πολύτιμα κέδρα, εξυπακούεται οτι
με τα κέδρα κατασκεύαζαν καράβια για να ταξιδέψουν σε μακρινά μέρη, και όταν συνάντησαν
την μέχρι τότε αραιοκατοικημένη και ανεκμετάλλευτη Κρήτη, δέν έχασαν την ευκαιρία να την
αποικίσουν. Η Κρήτη ήταν καλώς γνωστή στους Μεσοποτάμιους, με το όνομα “kap-ta-ra” (στη
Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παύλου Δρανδάκη, σημειώνεται οτι για πρώτη φορά στον
κόσμο η Κρήτη αναφέρεται στην επιγραφή του βασιλέα Σαργόν, Ακκάδιου, γραμμένη στα
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Σουμερικά όμως: «στην γή του χαλκού (Κύπρο) και στην “kap-ta-ra” (Κρήτη), χώρες που
βρίσκονται μακριά στην άνω θάλασσα (=Μεσόγειο) το χέρι του Σαργόν έφτασε»).
Και πώς να μην ήτανε δηλαδή γνωστή η Κρήτη στους Σουμέριους, απο τη στιγμή που
βγήκανε στη Μεσόγειο Θάλασσα, τα πλοία τότε απέφευγαν να ανοίγονται μακριά απο τις
ακτές, έπλεαν λοιπόν ακολουθώντας τις νότιες ακτές της Μικρασίας, ώσπου έφτασαν στην
Κύπρο, και συνεχίζοντας τον πλού κοντά στις ακτές έφτασαν σε νησιά του Αιγαίου όπως η
Ρόδος και εν συνεχείᾳ στην Κρήτη, που έμελλε να γίνει η κυριότερήτους αποικία. Στο σύνολο οι
παράκτιες αποικίεςτους ήταν πάρα πολλές. Σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο βρέθηκαν πινακίδες
σε Γραμμικές γραφές.
Αφού οι πάντες γνωρίζουν την πυκνή επικοινωνία και στενή επαφή της Κύπρου με τη
Μεσοποταμία, και επίσης είναι σε όλους σαφής η συγγένεια του μινωικού (της Κρήτης) με τον
κυπρομινωικό (της Κύπρου) πολιτισμό, που φαίνεται και στη συγγένεια των Γραμμικών γραφών
Κρήτης και Κύπρου, αναγκαστικά συνεπάγεται οτι Μεσοποτάμιοι έφτασαν καί στην Κρήτη και
φυσικά την αποίκισαν (γιατί είχαν ανάγκη να κάνουν έτσι). Και όταν λέμε Μεσοποτάμιοι, ο
πολιτισμένος λαός της Μεσοποταμίας ήταν οι Σουμέριοι: απο αυτούς εκπολιτίσθηκαν όλοι οι
άλλοι· επιπλέον, άν κ δέν είναι του παρόντος, η έρευνάμου έχει φτάσει στο συμπέρασμα οτι όχι
μόνο όλη η ανατολική Μεσόγειος εκπολιτίσθηκε απο τους Σουμέριους (πράγμα που είναι ήδη
λίγο - πολύ γνωστό), αλλα κ ο υπόλοιπος κόσμος (κατ’ αρχήν Κίνα και Ινδία) εκπολιτίσθηκε απο
τα αδέρφια του Σουμερικού έθνους, που ήταν οι αρχαίες τουρκικές φυλές.
Ποια ήταν η αυθεντική μορφή αυτού του ονόματος που βρέθηκε ώς “kap-ta-ra”, στα
εβραϊκά kaftor, στα αιγυπτιακά k-f-tj-w; Το –tor είναι σαφές, μαρτυρείται απο το εβραϊκό kaftor,
το -r βρίσκεται και στη σφηνοειδή (άν και δέν προφερόταν παρα μόνο όταν ακολουθούσε
φωνήεν, γι’ αυτό απουσιάζει στον αιγυπτιακό τύπο). Το ο στο –or δηλώνεται με το αιγυπτιακό w.
Το k ήταν πρόσθιο ουρανικό (k και όχι q, αυτό δηλώνεται στην αιγυπτιακή γραφή). Μετά το k το
φωνήεν μάλλον δέν ήταν στρόγγυλο, άν βασιστούμε στους όχι τόσο αυθεντικούς τύπους “kapta-ra” και “kaftor”. Το t δέν ήταν καθαρά οδοντικό, αλλα φατνιακό, πλησίαζε προς υπερωικό,
ήταν άηχο και μάλλον δασύ, καθώς δείχνει το αιγυπτιακό tj και το μεσοποταμιακό t (βλπ
παρακάτω κανόνα 32). Το p προφερόταν δασύ (γι’ αυτό στα αιγυπτιακά και εβραϊκά “f”). Είναι
καλώς γνωστό οτι τα σουμερικά q k t p (τα «άηχα») ήταν όλα δασέα (βλπ κανόνα 6 παρακάτω).
Τώρα να δούμε την αυθεντική μορφή του “kenger” ή “keŋer”, όπως διαβάζεται η λέξη που
σήμαινε «Σουμέριος». Αυτό τράπηκε σε shömeer- στην “Emesal” (την νεωτεριστική, βασικά
γυναικεία, διάλεκτο των Σουμερίων). Το k ήταν πρόσθιο ουρανικό (k και όχι q) αφού τράπηκε
στο πρόσθιο ουρανικό sh (š). Η τροπή k σε š δέν είναι καθόλου συνηθισμένη στα σουμερικά, θα
πρέπει να υπήρχε λοιπόν εκεί κάποιο ημίφωνο που παρέλκυε την προφορά ώστε να προκαλέσει
συριστικοποίηση, το ημίφωνο αυτό ήταν w (χειλικό) ώστε να στρογγυλοποιήσει το e σε ö (œ).
Στα αρχαία λεξικά (οι Μεσοποτάμιοι υπήρξαν οι πρώτοι λεξικογράφοι) η λ. αποδίδεται με τα
γράμματα KI-EN-GI, το οποίο δείχνει οτι παλαιότερα ήταν “keŋger” και όχι “keŋer”
(δηλαδή ήταν ŋ +κάποιο ουρανικό και όχι απλώς ŋ όπως έγινε αργότερα). Στα Σουμερικά της
Σφηνοειδούς το ŋ συχνότατα προέρχεται απο p, και ειδικότερα στη λ. “keŋger” αυτό το ŋ δεν
πρέπει να είναι παλιό ŋ, διότι άν ήταν παλιό, θα είχε απο παλιά αφομοιώσει το ακόλουθο “g”,
θα είχε απο παλιά γίνει “keŋger” >> “keŋer”, όπερ άτοπον, αφού σε σχετικά όψιμη εποχή
βρίσκουμε ακόμη “keŋger”. Άρα αυτό το ŋ δέν είναι παλιό, άρα προήλθε απο p (κανόνας 15
παρακάτω). Συμπέρασμα ώς τώρα, η αυθεντική μορφή της λ. που σήμαινε «Σουμέριος» ήταν
*kwépeger- Του g η ακριβής μορφή μας διαφεύγει, αλλα θα δούμε οτι στα παλιά σουμερικά cwep
σήμαινε «τόξο», το δεύτερο συνθετικό προφανώς ήταν κάποιο ρήμα όπως συνηθιζόταν σε
σουμερικές λέξεις που περιέγραφαν ανθρώπους σύμφωνα με τις δραστηριότητέςτους. Τί ρήμα
ήταν αυτό το κατα προσέγγιση ger; Προφανώς η παλιά μορφή του τουρκικού ker- (=τεντώνει), το
οποίο με τη σειράτου είναι συγγενές με το ελληνικό «χορδή» (διότι όπως πολλές φορές είπα και
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θα πώ, όλες οι γλώσσες του κόσμου είναι συγγενείς, έχουν κοινή προέλευση). Του *«kwépeger»το «k» ήταν στην πραγματικότητα c, διότι στα Σουμερικά της Κρήτης υπήρχε c αλλα όχι k (βλπ
φωνητικούς κανόνες 8 και 6).
Το συμπέρασμα: η αυτοονομασία της εθνότητας των Σουμερίων ήταν αρχικά *cwépekerΑυτό μοιάζει τόσο πολύ με το *keptor όπως ξέρουμε την ονομασία της Κρήτης. Η τροπή k σε t
στα σουμερικά της σφηνοειδούς ήταν όχι κ τόσο σπάνια, ενώ στα Σουμερικά της Κρήτης η τροπή
αυτή ήταν, όπως θα δούμε, αρκετά συνηθισμένη (κανόνας 9). Στην πραγματικότητα λοιπόν το
αυθεντικό όνομα της Κρήτης ήταν *qe-cwépetor το οποίο σήμαινε «γή των Σουμερίων». Μένει να
εξηγηθεί το γιατί έγινε –or και όχι –er: αυτό φαίνεται πως οφείλεται σε επιρροή απο τα
προηγούμενα χειλικά (w και p), ενώ μπορεί να λειτούργησε και κάποιο γλωσσικό ταμπού, είτε
κάποια λαϊκή ετυμολόγηση, είτε και επίδραση της γυναικείας διαλέκτου (“Emesal”).
Ίσως δυσκολευτήκατε να παρακολουθήσετε τα επιχειρήματα, σας εξηγώ όμως απο τώρα
οτι έκανα βαθύτατη και εκτενέστατη μελέτη της σουμερικής όπως και της τουρκικής
φωνολογίας, καθώς και άλλων γλωσσών, προτού φτάσω σε αυτά τα συμπεράσματα.
Αλλα ακόμη δέν μίλησαν τα ίδια τα γράμματα της Πρωτογραμμικής.
Τα γράμματα αυτά μιλάνε, γιατί έχουν όνομα, το κάθε γράμμα λέει το όνοματου, που
είναι (κατα κανόνα) μία απλή συλλαβή σ-φ. Και όταν κάποιος λέει το όνοματου, μας δείχνει την
μητρικήτου γλώσσα, ακόμη και την προφοράτου, και τον πολιτισμότου, πολύ συχνά και την
θρησκείατου ακόμη. Πάρα πολλά μπορεί κανείς να καταλάβει απο ένα όνομα όταν
παρατηρήσει και εμβαθύνει.
Το 1978 διαβάζοντας την «Ιστορία της Ανθρωπότητος» της UNESCO, έτυχε να διαβάσω
εκεί σε ένα σημείο πως γνωρίζουμε οτι οι δημιουργοί της παλαιότερης γνωστής γραφής του
κόσμου (δηλαδή της Μεσοποταμιακής Εικονιστικής) ήταν Σουμέριοι. Πώς το γνωρίζουμε; Διότι
ήδη στη γραφή εκείνη, τη Μεσοποταμιακή Εικονιστική, το γράμμα που παριστάνει βέλος
χρησιμοποιείται για την συλλαβή ti στη λέξη “En.lil.ti” (προσωπικό όνομα που σημαίνει «ο θεός
“Enlil” δίνει ζωή»). Εδώ το σκίτσο του βέλους δέν σημαίνει βέλος, σημαίνει τη συλλαβή ti, διότι
«ti» λέγεται το βέλος στα Σουμερικά. Συνεπώς σουμερική ήταν η γλώσσα των δημιουργών της
γραφής εκείνης, της αρχαιότερης γνωστής του κόσμου, η οποία συνήθως ονομάζεται “Sumerian
pictography” αγγλικά ή “Sumerische Bildschrift” γερμανικά, όροι που σημαίνουν «Σουμερική
γραφή με εικονίδια» διότι το κάθε γράμμα είναι ένα εικονίδιο, δηλαδή ένα σκίτσο. Θα μπορούσε
άνετα να ονομασθεί «Μεσοποταμιακή Σουμερική Γραμμική Γραφή», διότι απο γραμμές
αποτελούνται τα σκίτσα, ακριβώς όπως και στις Γραμμικές γραφές της Κύπρου, της Κρήτης και
του Αιγαίου. Απο την άλλη, η Πρωτογραμμική γραφή της Κύπρου και η Πρωτογραμμική της
Κρήτης ήταν και εκείνες “Bildshrift” και “pictography”, διότι και των Πρωτογραμμικών τα
γράμματα όλα εικόνιζαν κάτι. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό κοινό έχουν μεταξύτους οι δύο
Πρωτογραμμικές με την Σουμερική Εικονιστική (και τον απόγονότης, τη Σφηνοειδή): το κύριο
υλικό γραφήςτους, αντίστοιχο του δικούμας χαρτιού, ήταν ο άψητος πηλός, πήλινες πινακίδες.
Ποιά άλλη γραφή στον κόσμο γραφόταν κυρίως σε άψητες πήλινες πινακίδες; Καμιά! Και
μάλιστα: παρόλο που ο πηλός βρισκόταν παντού στον κόσμο, είναι φτηνό και εγχώριο υλικό,
ανακυκλώσιμο αλλα και ανθεκτικό, ωστόσο δέν χρησιμοποιήθηκαν άψητες πήλινες πινακίδες
παρα μόνο για τις γραφές που προήλθαν απο τις Πρωτογραμμικές και απο την Σουμερική
εικονιστική. Όταν αυτές οι γραφές ξεχάστηκαν, τότε έπεσε σε αχρηστία και ο άψητος πηλός ώς
υλικό πινακίδων γραφής. Όταν το αλφάβητο εισήχθη στην Ελλάδα, έγραφαν κυρίως σε πάπυρο
(που εισήγαγαν, πληρώνοντας αδρά, απο τη Βύβλο της Φοινίκης), και ποτέ πιά δέν έγραφαν
χαράζοντας σε ωμό πηλό (που ήταν τζάμπα). Ακόμη και μεταγενέστερα όταν ο πάπυρος
σπάνισε στην Πέργαμο, επινόησαν την πανάκριβη περγαμηνή (κατεργασμένο δέρμα ζώων, και
προπάντων αγέννητων αρνιών) και δέν έκαναν ούτε κάν περιορισμένη χρήση του πηλού. Ενώ
θα ήταν πολύ πρακτικό να γράφουν σε πήλινες ωμές πινακίδες (που μπορούσαν και να
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ανακυκλώνονται βυθίζονταςτες απλώς σε νερό, ή μπορούσαν να ψήνονται για να διατηρηθούν
εσαεί, ενώ η περγαμηνή δέν αντέχει στο χρόνο) και να καταφεύγουν στον πάπυρο ή στην
περγαμηνή μόνο για πολύ εκτενή βιβλία που έπρεπε να έχουν μικρό όγκο και βάρος. Όμως,
εγκαταλείφθηκε η χρήση του πηλού για γραφή, διότι μόνο οι Σουμέριοι και οι μαθητέςτους
ήξεραν να βολεύονται με το υλικό αυτό – και μάλιστα έφτιαχναν βιβλιοθήκες με βιβλία απο
πηλό.
Επανέρχομαι στο οτι το γράμμα που παριστάνει βέλος (“ti”) μιλώντας φανέρωσε οτι οι
δημιουργοί της Μεσοποταμιακής εκείνης γραφής, της αρχαιότερης γνωστής του κόσμου, ήταν
Σουμέριοι. Όταν το διάβασα αυτό, εν έτει 1978, αμέσως συμπέρανα οτι και των Γραμμικών
Γραφών (Κύπρου και Κρήτης) οι δημιουργοί ήταν επίσης Σουμέριοι, διότι και στη Γραμμική
Γραφή των Ελλήνων της Κύπρου, όπως και στη Γραμμική Β (Κρήτης), το γράμμα της συλλαβής
“ti” ολοφάνερα παριστάνει βέλος. Και τότε υπέθεσα οτι αυτήν την παρατήρηση θα την είχαν
κάνει όλοι οι μελετητές των γραφών, άρα το συμπέρασμάμου θα ήταν ήδη γνωστό. Πού να
ήξερα όμως τότε οτι μελετητές αυτών των γραφών δέν υπάρχουν! Ελάχιστοι σε όλο τον κόσμο
κατέχουν τις μινωικές γραφές (στην Ελλάδα μόνο ένας), και αυτοί δέν έχουν ασχοληθεί με την
γραφή της Μεσοποταμίας. Ελάχιστοι σε όλον τον κόσμο έχουν ασχοληθεί με τη
Μεσοποταμιακή γραφή, και αυτοί δέν έχουν ασχοληθεί με τις Πρωτογραμμικές.
Η αλήθεια είναι κ απλή κ φανερή, αρκεί να θέλει κανείς να τη δεί. Είδατε πως ένα μόνο
γράμμα, το βέλος, ονομαζόμενο “ti”, φανέρωσε οτι οι δημιουργοί καί της Μεσοποταμιακής
εικονιστικής γραφής καί των Πρωτογραμμικών γραφών (και των αντίστοιχων πολιτισμών) ήταν
Σουμέριοι. Και μόνο αυτό το γράμμα να ήτανε, δέν θα επιτρεπόταν να το προσπεράσουμε ώς
τυχαίο. Αλλα εδώ έχω βρεί (εκτός απο τα φιλολογικά, γλωσσολογικά και αρχαιολογικά
ντοκουμέντα) περίπου 100 γράμματα Γραμμικών γραφών που έχουν φωνητική αξία ταυτόσημη
με το σουμερικό όνομα των αντικειμένων που εικόνιζαν. Έχω βρεί τί παρίστανε και πώς
ονομαζόταν το κάθε γράμμα της Γραμμικής Β, ακόμη και εκείνα των οποίων είναι επισήμως
άγνωστη ή αμφίβολη η φωνητική χρήση, επίσης όλα τα γράμματα της Γραμμικής Α, καθώς και
όλα (με εξαίρεση δύο – τρία γράμματα) της Γραμμικής Κυπριακής των Ελλήνων. Στη διαδικασία
αυτής της έρευνας, ξεδιάλυνα την φωνολογία των 3 σουμερικών διαλέκτων: Μεσοποταμίας,
Κύπρου και Κρήτης, καθώς επίσης και της μυκηναϊκής ελληνικής την φωνολογία. Και μιά
αληθινή πληθώρα πολιτιστικών και ιστορικών στοιχείων.
Πρίν προχωρήσω στην παρουσίαση των γραμμάτων, σας θυμίζω να γελάτε με αυτούς
που προσπαθούν να σας φανατίσουν με την ιδέα μιάς πλαστής πατριδολατρείας που
αποσκοπεί στην καταστροφή κάθε αρετής και στο μίσος, που πραγματικό σκοπό έχουν
ΑΚΡΙΒΏΣ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΈΨΟΥΝ ΌΛΑ ΤΑ ΔΥΝΆΜΕΙ ΣΤΗΡΊΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΎ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΠΏΣ ΚΆΘΕ ΕΛΠΊΔΑ ΓΙΑ ΈΝΑ ΠΑΡΆ ΠΟΤΈ ΙΣΧΥΡΌΤΕΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΈΘΝΟΣ. Βεβαίως
στο Τουρκικό κράτος διαδίδονται πολλά ψεύδη σχετικά με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αλλα
αυτό δεν σημαίνει οτι στην Ελλάδα πρέπει να αντιδρούμε με τα ίδια κ πολύ χειρότερα. Το
ψεύδος πολεμιέται με αλήθεια, και όχι με άλλο ψεύδος. Το σκοτάδι δέν νικιέται με σκοτάδι,
νικιέται μόνο με φώς.
Συνοψίζω τη λειτουργία της Πρωτογραμμικής γραφής:
α. το κάθε γράμμα είναι ένα όσο το δυνατόν απλούστερο σκίτσο.
β. το σκίτσο αυτό άμεσα και με σαφήνεια αναγνωριζόταν ώς κάποιο αντικείμενο –
προτιμώνταν όσο το δυνατόν τα πιό πολιτιστικώς σημαντικά και γνώριμα αντικείμενα.
γ. το αντικείμενο άμεσα αναγνωριζόμενο έφερνε άμεσα στο νού το όνοματου.
δ. Το σουμερικό όνομα του αντικειμένου ήταν μία συλλαβή (σπάνια δύο).
ε. αυτή η συλλαβή (ή διπλή συλλαβή) ήταν η ανάγνωση του γράμματος, με άλλα λόγια η
φωνητικήτου αξία, η χρήσητου.
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Απο τα παραπάνω απορρέει οτι οι μή έχοντες ώς μητρική γλώσσα την σουμερική, ακόμη
και άν αναγνώριζαν το γράμμα, δέν γνώριζαν τη φωνητικήτου αξία, εκτός άν κάποιος τους
εξηγούσε και το απομνημόνευαν. Για τους Σουμέριους αναγνώστες δέν χρειαζόταν ούτε
εξήγηση ούτε απομνημόνευση. Επειδή οι μή Σουμέριοι που χρησιμοποιούσαν τη γραφή δέν
συσχέτιζαν το όνομα του γράμματος με το τί παριστάνει, δέν νοιάζονταν να διατηρήσουν το
σχήμα των γραμμάτων· γι’ αυτό στα χέριατους το σχήμα των γραμμάτων παρεφθάρη. Αλλα
στα χέρια των μινωιτών Σουμερίων, το σχήμα των γραμμάτων έμενε πάντα αναγνωρίσιμο, και
όσο ακόμη μιλιούνταν τα Σουμερικά στην Κρήτη, διατηρούνταν και η γνώση της
Πρωτογραμμικής, αφού δέν απαιτούσε απομνημόνευση.
Γραμμική Β ονομάζεται η σουμερική Πρωτογραμμική της Κρήτης έτσι όπως βρέθηκε στα
ανάκτορα των Αχαιών. Απο ερευνητικής πλευράς είναι η πιό χρήσιμη, διότι είναι η πιό
συντηρητική ώς προς το σχήμα των γραμμάτων, τα κείμενατης είναι τα πιό καλογραμμένα,
είναι η Γραμμική γραφή απο την οποία έχουμε τα περισσότερα ντοκουμέντα, και είναι κατα
γενική παραδοχή γνωστή η φωνητική χρήση σχεδόν όλων των γραμμάτωντης. Γι’ αυτούς τους
λόγους ασχολούμαι περισσότερο με αυτήν τη γραφή. Το γεγονός οτι δέν αποκλίνει παρα
ελάχιστα απο την Κρητική Πρωτογραμμική, δείχνει οτι οι γραφείς της Γραμμικής Β ήταν γιοί και
κόρες μινωιτών Σουμερίων γραφέων που υπηρετούσαν στα ανάκτορα των Αχαιών (Ελλήνων)
έχοντας μισοξεχάσει πιά τα Σουμερικά και μιλώντας ώς πρώτη γλώσσατους την τότε Ελληνική.
Διότι όταν οι Αχαιοί κατέκτησαν τις μινωικές πόλεις και ανάκτορα, τί τους έκαναν τους
άμαχους; Υπηρέτες τους έκαναν, και πολύ χρήσιμους ανάμεσάτους βρήκαν τους γραφείς, οι
οποίοι πιστοί στα νέα αφεντικάτους κρατούσανε την οικονομική διαχείριση, καθώς και την
αλληλογραφία. Για τους Αχαιούς η γραφή ήταν πολύ δύσκολη, ήταν ένας φιλοπόλεμος λαός
που δέν αγαπούσε τα γράμματα και έτσι ούτε ένας Αχαιός δέν ήξερε ο ίδιος να χρησιμοποιεί τη
γραφή· χρησιμοποιούσαν Σουμέριους (μινωίτες) γραμματείς. Το γεγονός οτι χρησιμοποίησαν τη
γραφή χωρίς καμία μετατροπή που θα ήταν χρήσιμη στην ακριβέστερη απόδοση μιάς άλλης
γλώσσας, επίσης συνηγορεί στο οτι οι γραφείς της Γρ. Β ήταν γόνοι Σουμερίων γραφέων και όχι
Αχαιών.
Είναι πασίγνωστο οτι η γραφή αυτή (Γρ. Β) δέν μπορούσε να αποδώσει με ακρίβεια την
ελληνική γλώσσα, διότι δέν κατασκευάστηκε απο Έλληνες, ούτε κατασκευάστηκε για την
Ελληνική. Κατασκευάστηκε για μιά γλώσσα την οποία απέδιδε με ακρίβεια, διότι τέτοια ήταν τα
χαρακτηριστικά της γλώσσας εκείνης, της κρητικής Σουμερικής.
Το σύνολο των φωνητικών γραμμάτων της κρητικής Πρωτογραμμικής ήταν 120,
δεδομένου οτι σ’ αυτό προσεγγίζει το σύνολο των γραμμάτων που γνωρίζουμε, και επιπλέον το
120 ήταν στρόγγυλος αριθμός για τους Σουμέριους που είχαν ώς βάση αρίθμησης το 60,
επιπλέον ιερός αριθμός το 120, ώς το σύνολο των ετών ζωής που μπορεί να φτάσει ένα
ανθρώπινο σώμα.
Αυτά τα 120 συλλαβογράμματα ήταν τα εξής:
(σημειώνω: κάτω απο το όνομα της συλλαβής: το όνομα του πράγματος που παρίστανε
στα σουμερικά της Κρήτης, με μετάφραση στα ελληνικά)*.
a
ı/I
e
i
o
u
a(ŋ)
ı
e(θ)
i
o(r)
u(s)
Θεός

βραχίονας

μέγαρο

φυτό

λιοντάρι

χαυλιόδοντας,
ελέφαντας

qa
qa(r)

qı / qI
qı

qe
qe

qi
qi(r)

qo
qo(r)

qu
quŋ

quo
qwo

πρόσωπο

αλεπού

γή

ανεξημέρωτο
πρόβατο

βουνό

μέταλλο

ταύρος
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ca
ca(n)

cı / cI
cı(l)

ce
ce

ci
ci(n)

co
co(b)

cu
cu(l)

cue
cwe(p)

cuo
cwo

πρόβατο

μεγάλο

δεμάτι

φιλτζάνι
δοσομετρικό

αγελάδα

πετούμενο
πουλί

τόξο

ψάρι

ŋa / nga
ŋa

ŋı / ngI
ŋı(r)?

ŋe / nge
ŋe(r)

ŋi / ngi
ŋi(z)

ŋo / ngo
ŋo(š)

ŋu / ngu
ŋu

κουτί

παλληκάρι?

πόδι

άγριο δέντρο

φίδι

όρχεις

ta
ta(b)
μουσικό

tı / tI
tı(l)

te
te

ti
ti(l)

to
to(ŋ)

tu
tu(c)

στάχυ

βέλος

τσεκούρι

αγγείο

όργανο

θηλυκό
όργανο

da
da(l)

dı / dI
ıdı

de
de(m)

di
di(θ)

do
do(b)

du
du(r)

due
dwe(ŋ)

duo
dwo(ŋ)

κλαδί,
δοκάρι

φωτιά

καμίνι

ζέα

κριθάρι

γαὶδούρι

αγριόχοιρος

ζυγαριά

na
na(r)

nı / nI
nı(t?)

ne
ne(q)

ni
ni(r)

no

nu
nu(d)

nua
nua

κίονας

κρεββάτι

δοχείο
σπονδών

φεγγάρι

ζυγός
(ζεψίματος)

χειρονομία

pa
pa

pı / pI
pı(r)

pe
pe(z)

pi
pi(r)

po
po(s)

pu
ήμερο

pete

κλαδάκι,
βέργα

κανάλια

αυτί

σπαθί,
μαχαίρι

αμπέλι

οπωροφόρο
δέντρο

ba
ba(l)

bı / bI
bı(g)

be
be(r)

bi
bi

bo
bo(ŋ)

bu
bu(θ)

πλατάγη,
σείστρον

σιτάρι

δρεπάνι

καλάμι

σκάλα

μηρός
& γλουτός

ma
amá(r)

mı / mI
mı

me
me

mi
mi

mo
mo(n)

mu
umú

αρσενικό
μοσχάρι

πλοίο

θεσμός

γυναίκα

βαδίζον
πουλί

άγριο
βόδι

ja
ja

jı / jI
jı(r)

je
je(ŋ)

δέσμη

πόλη

ra
ará

ji

χέρι (άκρο)

τελειότητα

jo
jo(q)

ju
ju(d)

jau
jaw

αφεντικό

(δέν
υπάρχει)

σκεπάρνι

κατσίκα

χοίρος

rı / rI
rı(n)

re
re

ri
(i)ri

ro
ro(c)

ru
urú

τρυπάνι,
σμίλη

άνθος

μπούμεραγγ

έντομο

αναπαυτικό
κάθισμα

στύλος

la
la(c)

lı / lI
ılı

le
le

li
li

lo
lo

lu
lu

lia
lja(q)

lio
ljo(l)

ντουρβάνι

λισγάρι

βλαστάρι

άνθρωπος

γαζέλα

υνί

φτερά

σκορπιός

wa
wa

wı / wI
wı(s)

we
we(d)

wi
wi(t)

wo
wo(m)

οικία

πέος

ποτάμι

κρέας

γιαγιά /
παραμάνα

ha
ha

hı / hI
hı(r)

he
he(q)

hi
hi(m)

ho
ho(p)

hu
hu(r)

βούβαλος

οπώρα

μάτι

γραπτό

μαστοί

θώρακας
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ša / sha
ša(b)

šı / shI
šı(m)

še / she
še(m)

ši / shi
ši(š)

šo / sho
šo(q)

šu / shu
šu(q)

κορύνη,
σκήπτρο

άρωμα

πριόνι

δίχτυ

ακόντιο

καρδιά,
εσωτερικό

sa
sa(p?)

sı / sI
sı(š)

se
se

si
si

so
so(p)

su
su(r)

κλωστές,
ίνες

κόμη

κέρατο

δέρμα

κεφάλι

πάτωμα,
αλώνι

θa / za
θa(p)

θı / zI
θı(p)

θe / ze
θe(l)

θi / zi
θi(d)

θo / zo
θo

θu / zu
θu(r)

φύλλο

καρύκευμα

κρίταμος
κ. α. φυτά

αλεύρι

δόντια

κουβέρτα

*(εκτός απο τα συλλαβογράμματα του πίνακα η Κρητική Πρωτογραμμική είχε ακόμη
τέσσερα –προς το παρόν χωρίς βεβαιότητα γνωστά– συλλαβογράμματα που απέδιδαν διπλές
συλλαβές, πιθανώς: dele, dala, cıšı, qibi):
ΕΙΚΑΣΙΑ για τα 4 ΑΒΕΒΑΙΑ ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΑΜΜΑΤΑ της ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΙΚΗΣ:
Ένα απο αυτά ήταν το ομόμορφο ή σχεδόν ομόμορφο του LI της Κυπρ. Πρωτογραμμικής,
στην Κρητ. Πρωτογραμμική μάλλον παρίστανε κουτάλι και η φωνητικήτου αξία ήταν *dile (ή
ίσως dele ή και dili), οπότε θα ήταν χρήσιμο για την απόδοση της λέξης dili ή dele που σήμαινε
«μοναδικό».
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ένα άλλο πρέπει να ήταν το 88 της Γρ. Β:
, το οποίο για να πώ με βεβαιότητα τι
παρίστανε θα έπρεπε να έχω δεί φωτογραφίατου ή ακριβές αντίγραφότου και μάλιστα στα
συμφραζόμενατου. Δυστυχώς όμως του γράμματος αυτού δεν γνωρίζω τα συμφραζόμενα, και
ήταν τόσο σπάνιο ώστε δεν το έχουν συμπεριλάβει κάν στη γραμματοσειρά της Γρ. Β. Απο όσο
μπορώ να το γνωρίζω, είναι όμοιο με το στέμμα που φορά ο μινωίτης πρίγκηπας:

, και όμοιο περίπου πρέπει να ήταν το στέμμα που φορούσε ο qr,s,ná,
φτιάχνονταςτο ο ίδιος με φτερά παγωνιών, σύμφωνα με τις περιγραφές της ινδικής λογοτεχνίας.
Το γράμμα αυτό πρέπει να παρίστανε στέμμα. Και είναι μάλλον ομόμορφο του wi της Γρ. Κ. Ε.,
το οποίο σημαίνει ότι στην Κυπρ. Πρωτογραμμική η φωνητικήτου αξία ήταν wi ή wı, δηλαδή το
στέμμα που παριστανόταν με το γράμμα ονομαζόταν αρχικά wı(c?), λέξη που βρίσκεται στα
Σουμ. της Σφην. ώς «wr. aga; aga3» (κανόνες 1 και 3).
Στην Κρήτη, το είδος αυτό του στέμματος (λοφίο) δέν μπορεί να λεγόταν wı(c?), διότι το
wı της Κρητ. Πρωτογρ. είναι άλλο γράμμα καθώς θα δούμε, και άλλωστε στη Γρ. Β για απόδοση
μυκηναϊκής (ελληνικής) λέξης είναι μάλλον απίθανο να χρησιμοποιήθηκε συλλαβόγραμμα
«wı». Κάποιο είδος στέμματος στα Σουμ. της Σφην. λέγεται «men; men4» το οποίο γράφεται ga2
(
και παρόμοια) που έχει μέσα φωνητικώς τα γράμματα me + en, δεδομένου ότι το ga2
παρίστανε κάποιο είδος κυλινδρικού κουτιού, το «men; men4» ήταν κάποιο στέμμα κυλινδρικό
απο άκαμπτο υλικό (π. χ. πολύτιμα μέταλλα), άρα διαφορετικό απο το στέμμα που παρίστανε
το γράμμαμας.
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Το «aga» γράφεται συνηθέστερα

(εικόνα στέμματος με λοφίο) και σπανιότερα «aga3»

=
(εικόνα στέμματος χωρίς απόδοση λοφίου), άρα η λέξη «aga» (αρχικά: wı(c?)) ήταν
κατάλληλη για να ονομάσει ένα στέμμα με λοφίο σαν αυτό που παριστάνει το γράμμαμας.
Ακόμη ακριβέστερα όμως, το στέμμα αυτό στην Κρήτη ονομαζόταν *dala, που σήμαινε αρχικά
«λοφίο». Η λέξη στα Σουμ. της Σφην. είναι «dalla» και πολύ κακώς στο UoP αποδίδεται «"ring;
crown" Akk. kamkammatu» ενώ λίγο πιό κάτω στην ίδια σελίδα δίνονται αρχαία λεξικά κείμενα
που μεταφράζουν το «dalla» = «me-a-am-mu-um#» και «me-a-mu-um». Το ακκαδικό «kamkammatu»
ίσως σήμαινε στεφάνι, και ανακριβώς κάπου χρησιμοποιήθηκε για απόδοση του «dalla». Οι
άλλες χρήσεις της λέξης «dalla» δείχνουν ότι κατά βάσιν σήμαινε «εντυπωσιακή εμφάνιση», και
μιά ειδικήτου σημασία ήταν «λοφίο»· μάλιστα και λοφίο πουλιού, αφού σε δύο αρχαία λεξικά
βρίσκεται «dalla-mušen» = λοφίο πουλιού («mušen»=πουλί). Στα Σουμερικά της Κρήτης η λέξη
πρέπει να ήταν dala = λοφίο, στέμμα με λοφίο (διπλά γράμματα δέν προφέρονταν σε καμιά
σουμ. δϊάλεκτο, «[da-al-la]» όπως και «[dala]» είναι τρόποι απόδοσης της προφοράς απο τους
αρχαίους γραφείς. Συμπεραίνω ότι το γράμμα αυτό στην Κρητ. Πρωτογρ. παρίστανε λοφίο
(στέμματος) και είχε την φωνητική αξία dala.
Στην Κρ. Ιερογλυφική υπάρχει ένα γράμμα
(HM 204 Nodule) το οποίο παριστάνει
ένα στέμμα κατενώπιον. Βεβαίως θα μπορούσε να ληφθεί ως σκεύος μαγειρέματος, αλλα τότε
θα είχε και καπάκι, ενώ ανεξήγητες θα ήταν και οι σταυρωτές γραμμές στο κύριο σώματου.
Φαίνεται λοιπόν πως είναι στέμμα ονομαζόμενο καθώς είπα dala, το οποίο στην Κρ.
Ιερογλυφική παριστανόταν κατενώπιον, συμμετρικό, ενώ στην κλασσική Κρ. Πρωτογραμμική
το στέμμα παριστάνεται σε προφίλ ωστε να εμφανίζεται χαρακτηριστικά ασύμμετρο, για να μη
γίνεται σύγχυση με το de της κλασσικής Κρ. Πρωτογραμμικής (ενώ το de της Κρ. Ιερογλυφικής
ήταν σαφώς διαφορετικό, οπότε δέν υπήρχε περίπτωση σύγχυσης με το στέμμα).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ένα ακόμη απο τα αβέβαια γράμματα της Κρ. Πρωτογρ. ήταν το ομόμορφο του xe της Γρ.
Κ. Ε., πιθανόν παρίστανε τεχνίτη καθώς εργαζόταν, και είχε φωνητική αξία cıšı.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Τέταρτο απο τα αβέβαια γράμματα της Κρ. Πρωτογρ. ήταν ένα γράμμα με μορφή
σταυρού· διαφοροποιούνταν απο το σταυροειδές γράμμα lo καθώς γραφόταν είτε ώς αγκυλωτός
σταυρός (“swastika”), είτε με γραμμούλες στις άκρες των κεραιών, στις οποίες οι μείζονες
γραμμές (κεραίες) του σταυρού ήταν μεσοκάθετες, είτε με μορφή κάθετα τεμνόμενων
«σανίδων»:
(αυτό στην προσφηνοειδή το ονομάζουν KIB). Το γράμμα αυτό με τις μορφές
που περιέγραψα βρίσκεται σε κυπρομινωικές γραφές· στην Κρητική Πρωτογραμμική η
παρουσίατου είναι αβέβαιη, πάντως ο σταυρός, προπάντων αγκυλωτός, είναι συνηθισμένος στις
σφραγίδες της Κρ. Πρωτογραμμικής και άλλα μινωικά αντικείμενα, ώς τελεστικό σύμβολο
βεβαίως. Διότι ο σταυρός ήταν ιερό σύμβολο σε όλους τους αρχαίους λαούς, καθώς και ο
αριθμός 4 (που έχει την ίδια έννοια, των 4 κατευθύνσεων) ήταν σύμβολο ευτυχίας. Το γράμμα
αυτό δέν ερμηνευόταν ώς «σταυρός», αλλα ώς «αγάπη», όπως και ο αγκυλωτός σταυρός λέγεται
“swastika” (=ευτυχία στα Σανσκριτικά). Στην Σφηνοειδή και προσφηνοειδήi γραφή οι λέξεις που
σημαίνουν «καλό», «γλυκό», «χαρά», «ευτυχία», αποδίδονται συνήθως με το σφηνόγραμμα HI,
που είχε τη μορφή ρόμβου:
· κάποτε όμως τέτοιες έννοιες (και λέξεις ομόφωνες αυτών των
εννοιών, όπως π. χ. «hul3») αποδίδονται με το γράμμα KIB, με μορφή σταυρού, βλπii ανωτέρω.
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Στα Σουμερικά η ευχαρίστηση (και παραπλήσιες έννοιες) λέγεται «hul2» ή «hi.li», ή «hi»,
λέξη που έδωσε το όνομάτης στο γράμμα HI· αυτές οι λέξεις ανάγονται σε παλαιοτουρκική και
πανανθρώπινη ρίζα cwel, απο την οποία στα Τουρκικά kyl- / cyl- = (χαμο)γελώ, στα Ελληνικά
«γελῶ». Συνεπώς η λέξη «hul2» / «hi.li» / «hi» ήταν στα Κρητικά Σουμερικά *cwe(l), άρα το
γράμμα με μορφή ρόμβου όταν υπήρχε στην παλιά Κρητική Πρωτογραμμική διαβαζόταν *cwe,
φαίνεται όμως πως δέν υπήρχε ώς συλλαβόγραμμα στην κλασσική Κρητ. Πρωτογραμμική,
αφού για τη συλλαβή cwe καθιερώθηκε το γράμμα που παρίστανε τόξο.
Το σταυρόσχημο γράμμα σήμαινε όχι ακριβώς «ευχαρίστηση», αλλα αγάπη, εύνοια. Το
«αγαπώ» στα Σουμ. της Σφην. λέγεται «ki aĝ2 (ki ag2)» και η αγάπη λέγεται «ki» το οποίο η
πλειονότητα των μελετητών ανοήτως συγχέει με το «ki» =γή· απο ό,τι θυμάμαι, μόνο ο E.
Sollberger παρατήρησε ότι το «ki» που σημαίνει αγάπη πρέπει να είναι διαφορετικό απο το «ki»
=γή. Στην πραγματικότητα, η αγάπη δέν ήταν σκέτο «ki», αλλα «kig», το τελικό –g δέν
προφερόταν ή δέν γραφόταν μή ακολουθούμενο απο φωνήεν, αποδίδεται με σαφήνεια όμως
στην Emesal, όπου το «αγαπώ» λέγεται «ki-ga-aĝ2», «ki-ig-aĝ2», «ki-ig-ga-aĝ2», το g που
υπογράμμισα αποδίδεται με τα σφηνογράμματα στα οποία βρίσκεται σε αυτές τις αποδόσεις
και αποδεικνύει πέρα απο κάθε αμφιβολία ότι η αγάπη στα Σουμερικά λεγόταν «kig», απο
παλιότερο «kib» (κανόνας 14). Το «kib» επίσης μαρτυρείται, στο όνομα του γράμματος «KIB»· η
τουρκική μορφή της λέξης είναι qıv που επι το πλείστον βρίσκεται με τη σημασία «θεϊκή εύνοια»
(αγάπη του Θεού), αλλα στο λεξικό του G. Clauson (λήμμα kıv) βρίσκεται και μία περίπτωση
όπου σαφώς σημαίνει αρέσκεια, επιθυμία. Απο αυτό το «kib» σχηματίσθηκε το όνομα του
σουμερικού θεού «Enki» = «ο Κύριος της Αγάπης», το φιλάνθρωπο πρόσωπο του Θεού, καθώς
και το όνομα «Enkidu» (το όνομα του αχώριστου φίλου του «Gilgames»)= «ο άρχοντας της
αγάπης και καλοσύνης» ή «αυτός στον οποίο ο θεός ‘Enki’ κάνει καλοσύνη». Απο την ίδια ρίζα
πρέπει να είναι το (δάνειο απο παλαιοτουρκική γλώσσα) όνομα του ινδικού θεού Qubera ή
Quwera (ο πλουτοδότης θεός, δηλαδή αυτός που κάνει καλοσύνες στους ανθρώπους). Συνεπώς
η αγάπη, και μάλιστα η θεία αγάπη, που σήμαινε το σταυρόσχημο γράμμα, στα παλιά
Σουμερικά όπως και στα κλασσικά Σουμερικά της Κρήτης λεγόταν *qibi, οπότε η φωνητική αξία
του γράμματος ήταν qibi (έκανα και τη σκέψη μήπως λεγόταν *qwi(b), οπότε η φωνητική
αξίατου θα ήταν qui, αλλα τότε θα χρησιμοποιούνταν και στη Γρ. Β για το μυκηναϊκό qwi - που
δεν χρησιμοποιείται).
Παρεμπιπτόντως, το «kib [OBJECT]» που αναφέρεται στο UoP (ώς άγνωστο αντικείμενο)
ήταν μάλλον σταυρός (γι’ αυτό κατασκευαζόταν και χρυσό, ώς τελεστικό, ιερό αντικείμενο),
συνεπώς το κείμενο «gag-bi kib-kib du3» εννοεί: «τα καρφιάτου (του κτηρίου) σταυρωτά σταυρωτά (ή σχηματίζοντας σταυρούς) είναι τοποθετημένα στους τοίχους» (πρόκειται για
διακοσμητικά ή ενισχυτικά του τοίχου καρφιά, ή ίσως και καρφιά με σταυρόσχημο κεφάλι).
Στην Κρ. Ιερογλυφική είναι πολύ συχνό ένα γράμμα σταυρόσχημο με κυκλάκια στις 4
άκρες του σταυρού: αυτό πρέπει να είναι το qibi που ανέφερα, ενώ υπάρχει και ένα γράμμα
σταυρόσχημο χωρίς τα κυκλάκια, απλός σταυρός (δηλαδή το γράμμα LO) ακόμη και σε κείμενα
όπου τα διακοσμητικά κυκλάκια τίθεται παντού όπου ήταν δυνατόν στις άκρες των γραμμών
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των γραμμάτων:
(HM 172, Nodule). Βεβαίως βρίσκονται
συχνά στην Κρ. Ιερογλυφική διασταυρούμενες γραμμές που απλώς γεμίζουν τον κενό χώρο στις
σφραγίδες, αλλα βρίσκονται και επιγραφές (βλπ αμέσως παραπάνω) όπου το μέγεθος και η
θέση του σταυρού δείχνει ότι πρόκειται για κανονικό συλλαβόγραμμα, σαφώς διαφορετικό από
τον σταυρό με τα κυκλάκια στις άκρες.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Στην παλιά Κρητική Πρωτογραμμική υπήρχε επίσης γράμμα που παρίστανε τον ήλιο
(βλπ στο γράμμα ju), η φωνητική αξίατου ήταν uto (uto =ο (θεός) Ήλιος), αλλα φαίνεται ότι στην
κλασσική Κρητ. Πρωτογραμμική το γράμμα δέν χρησιμοποιούνταν πιά ώς φωνητικό.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Μου πέρασε απο το νού ότι στην κλασσική Πρωτογραμμική μπορεί να υπήρχε γράμμα
που παρίστανε σαλιγκάρι και άλλο γράμμα που παρίστανε χελώνα, δεδομένου ότι είναι πολύ
εύκολο να σκιτσαριστούν και να αναγνωρισθούν. Πλήν όμως δέν μαρτυρείται κανένα τέτοιο
γράμμα στις μινωικές γραφές, το οποίο σημαίνει ότι τα ονόματα αυτών των ζώων δέν ήταν
αρκετά χρήσιμα ώς συλλαβογράμματα, ενώ συνάμα τα όντα αυτά (σαλιγκάρι και χελώνα) δέν
ήταν και τόσο σημαντικά απο οικονομικής απόψεως –τα σκίτσα που έγιναν συλλαβογράμματα
είχαν όλα πολιτιστική και οικονομική σπουδαιότητα– υπάρχει λοιπόν το ενδεχόμενο: κάποια
απο τα «ιδεογράμματα» της Γρ. Β και της Γρ. Α να χρησιμοποιούνταν και ώς συλλαβογράμματα
στην Κρ. Πρωτογραμμική ενώ δέν βρίσκονται ώς συλλαβογράμματα στις σωζόμενες επιγραφές).
Αυτά είναι τα συμπεράσματα και η έρευναμου για τα 4 αμάρτυρα ή σχεδόν αμάρτυρα
συλλαβογράμματα της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
*Για την επιστημονική ονομασία των συλλαβογραμμάτων χρησιμοποίησα και μερικά
γράμματα ξένα προς το λατινικό αλφάβητο, σε αυτές τις περιπτώσεις έδωσα κατόπιν του
ονόματος τη γραφή που πρέπει να χρησιμοποιείται όταν για κάποιους λόγους είναι διαθέσιμο
μόνο το λατινικό αλφάβητο: σε τέτοιες περιπτώσεις, το ı αποδίδεται με (πάντοτε κεφαλαίο) I, το
i πεζό ακόμη και μεταξύ κεφαλαίων, το š με sh όπου το h πεζό ακόμη και σε κεφαλαιογράμματη
γραφή, και το θ με z.
Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τα γράμματα της κρητικής Πρωτογραμμικής. Η
κυπριακή Πρωτογραμμική, δεδομένου οτι η διάλεκτος των Σουμερίων της Κύπρου είχε (όπως
και της Μεσοποταμίας) δύο ακόμη φωνήεντα, το y (τουρκικό ü) και το œ (τουρκικό ö), είχε
οπωσδήποτε πολύ περισσότερα συλλαβογράμματα.
«Σουμερικά της σφηνοειδούς»:
Προτού παρουσιάσω τα γράμματα των Πρωτογραμμικών γραφών, πρέπει να εκθέσω
τους κανόνες της σουμερικής φωνολογίας. Στη σφηνοειδή γραφή της Μεσοποταμίας διαβάζεται
μιά σουμερική γλώσσα που απέχει πολύ απο την πραγματικήτης προφορά. Τα Σουμερικά ήταν
σάν τα Γαλλικά του παλιού καιρού, μιά γλώσσα εξαιρετικά ευγενής, γοητευτική και εύηχη, σε
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κραυγαλέα αντίθεση με αυτά που διαβάζονται απο τη Σφηνοειδή. Όταν στην απόδοση της
Σφηνοειδούς βρίσκουμε ένα “u”, αυτό μπορεί να ήταν o, oo, u, uu, y, yy, œ, œœ, wo, uo, ou, yœ,
œy, και ενίοτε, κοντά σε συριστικό σύμφωνο, μπορεί να ήταν ı ή ıı. (Τη μακρότητα των
φωνηέντων την αποδίδω με διπλή γραφήτους). Όταν στη σφηνοειδή βρίσκουμε ένα “i”, αυτό
συνηθέστερα ήταν e και όχι i, μπορεί ακόμη να ήταν ii, ή ei, ie, je, ee, ή σπανιότερα ı, ıı· άν και
συνηθέστερα το ee (μακρό e, αντίστοιχο του τουρκικού “é”) στη σφηνοειδή διαβάζεται ώς “e”,
και πάλι όμως είναι αβέβαιο άν ένα “e” στη Σφηνοειδή ήταν πραγματικά “ee”. Για να μήν
πολυλογούμε, ανάλογη ασάφεια βρίσκεται και στην απόδοση των συμφώνων. Αυτός ακριβώς
είναι ο λόγος για τον οποίο στη σφηνοειδή βρίσκουμε ένα σωρό λέξεις που υποτίθεται πως ήταν
ομόηχες, και τις διακρίνουν μεταξύτους με αριθμούς, πx. du1 du2 du3 du4 … du16… και πάει
λέγοντας. Για να κάνουν οικονομία στους αριθμούς, αντί για τον δείκτη 2 βάζουν οξεία (πx. dú =
du2) και αντί για τον δείκτη 3 βάζουν βαρεία (πx. dù = du3), τέτοια σημεία στην απόδοση της
σφηνοειδούς δέν έχουν καμία σχέση με τον πραγματικό τονισμό των λέξεων, απλώς δηλώνουν
έναν άλλο τρόπο γραφής (συνήθως με άλλη σημασία) του “du”. Γι’ αυτό και κάποιοι ερευνητές
επιπόλαια υπέθεσαν οτι η Σουμερική ήταν τονική γλώσσα, δηλαδή με πολλούς διαφορετικούς
τόνους. Δέν ήταν. Απλώς εμφανίζονται πολλά διαφορετικά “du”, πολλά “ku”, πολλά “gi” και τα
λοιπά, διότι δέν προφέρονταν όλα “du”, ή “ku” ή “gi”, προφέρονταν διαφορετικά το καθένα, και
σε κάποιες έστω περιπτώσεις που προφέρονταν το ίδιο, τα συμφραζόμενα ήταν πολύ σαφή για
τη διάκριση ομόηχων λέξεων (που ήταν στην πραγματικότητα σπάνιες).
Παλιότερα υπήρξαν κάποιοι μελετητές που επεχείρησαν να διερευνήσουν τη σουμερική
φωνολογία, και κατέληξαν στο συμπέρασμα οτι η Σουμερική πρέπει να είχε 6 φωνήεντα
(δηλαδή αυτά που παρουσίασα στον ανωτέρω πίνακα), τα οποία διακρίνονταν επίσης κατα
διάρκεια (μακρά / βραχέα). Μάλιστα ο Sir Godfrey Driver στο έργοτου “Semitic Script” σημειώνει
με βεβαιότητα οτι καί στα Σουμερικά καί στα Ακκαδικά υπήρχε όχι μόνο u αλλα και o και μακρό
o δηλαδή oo για το οποίο οι Ακκάδιοι γραφείς χρησιμοποιούσαν το γράμμα u4. Πάντως η πικρή
αλήθεια είναι οτι εδώ και αρκετές δεκαετίες δέν υπάρχουν μελετητές που να ερευνούν πιά τη
σουμερική φωνολογία, αρκούνται στο να δηλώνουν οτι η πραγματική σουμερική προφορά
διέφερε ΠΆΡΑ ΠΟΛΎ απο το πώς την αποδίδουμε σήμερα απο τη Σφηνοειδή.
Τα 6 φωνήεντα του ανωτέρω πίνακα, κ τα άλλα δύο φωνήεντα που υπήρχαν στα
Σουμερικά της Κύπρου κ της Μεσοποταμίας, κατατάσσονται σε ανοιχτά κ κλειστά: σε κάθε
ανοιχτό αντιστοιχεί ένα κλειστό, ώς εξής:
Ανοιχτά: a e o œ
Κλειστά: ı i u y
Μεγάλη πρόοδος στην κατανόηση της σουμερικής προφοράς θα γίνει όταν μπορέσουμε
να κατανοήσουμε οτι η σουμερική ήταν μία r-turkic, ρ-τουρκική γλώσσα.
Οι τουρκικές γλώσσες ταξινομούνται σε δύο μείζονες ομάδες, ρ-τουρκικές, και ζτουρκικές γλώσσες. Στις ρ-τουρκικές συνηθίζονται λέξεις που τελειώνουν σε –ρ ή –λ, εκεί που οι
ζ-τουρκικές γλώσσες έχουν –ζ ή –š αντίστοιχα. Για παράδειγμα το κοινό τουρκικό biz («εμείς»)
στην Chuvash είναι epir· το κοινό τουρκικό qıš («χειμώνας»), στην Chuvash qhĕl. Σήμερα μόνο η
Chuvash μιλιέται απο τις ρ-τουρκικές γλώσσες, αλλα είναι γνωστό στους τουρκολόγους οτι
παλιότερα ρ-τουρκική ήταν και η γλώσσα των παλαιοβουλγάρων του Βόλγα και της Βουλγαρίας,
καθώς και της τουρκικής φυλής Ταβγαξ που είχε κατακτήσει την Κίνα, καθώς και άλλες
τουρκικές γλώσσες απο τις οποίες έχουμε δάνεια στην Ουγγρική γλώσσα, για παράδειγμα στα
ουγγρικά η θάλασσα είναι denger (δάνειο απο κάποια ρ-τουρκική γλώσσα) εκεί που η κοινή
οθωμανική έχει deniz (σουμερικά: «engur», απο πρωτοτουρκικό *neŋir). Μιά τυπική ρ-τουρκική
γλώσσα είναι η σουμερική· έχω βρεί αμέτρητες σουμερικές λέξεις με –ρ / -λ σε λέξεις όπου οι
κοινές τουρκικές γλώσσες έχουν –ζ / -š αντίστοιχα.
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Όλες οι αλταϊκές γλώσσες είναι στενά συγγενείς της Τουρκικής και εμπίπτουν σε αυτήν
την κύρια ταξινόμηση, είναι είτε ρ-αλταϊκές (=δυτική ομάδα) είτε ζ-αλταϊκές γλώσσες
(=ανατολική ομάδα).
Ρ-αλταϊκή γλώσσα και μάλιστα κοντινή συγγενής της Σουμερικής είναι και η Βασκική,
πράγμα που φυσικά λόγω χρονολογικής απόστασης δέν φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Άλλωστε
και η Chuvash δέν αναγνωρίζεται άμεσα ώς τουρκική, παρα μόνο σε όποιον τη μελετήσει. Οι
ομιλητές διαφόρων τουρκικών γλωσσών, άν και συνεννοούνται μεταξύτους, δέν καταλαβαίνουν
Chuvash. Οι ρ-τουρκικές γλώσσες είναι οι δυτικές, μ’ όλο που έχουν εξαπλωθεί ώς τη Σιβηρία
και την Κίνα. Οι ζ-τουρκικές γλώσσες είναι οι ανατολικές, μ’ όλο που έχουν εξαπλωθεί ώς τη
Μικρασία. Σημειωτέον οτι η Ιαπωνική είναι μιά ζ-τουρκική γλώσσα. Αυτό δέν φαίνεται άμεσα,
λόγω προπάντων των πολλών κινέζικων δανείων. Ωστόσο είναι πολλές λέξεις που μαρτυρούν
οτι η ιαπωνική είναι μία ζ-τουρκική (της ανατολικής ομάδας), για παράδειγμα το ιαπωνικό koshi
腰 (οσφύς) είναι ομόρριζο του οθωμανικού qushan- («ζώνομαι, φορώ γύρω απο τη μέση»), όπου

αυτό το sh προέρχεται απο љ και όχι απο συριστικό.
Εδώ όμως το θέμαμας είναι οι σουμερικές διάλεκτοι, των οποίων τους φωνολογικούς
νόμους άς αριθμήσουμε. Στην πράξη, απο των συλλαβογραμμάτων την έρευνα άρχισα να
βρίσκω τους φωνολογικούς νόμους. Εδώ παρουσιάζω τους φωνολογικούς νόμους πρώτα (ώστε
να αναφέρομαι ύστερα με τους αριθμούς):
1. ı = «a». Το ı στα σουμερικά της σφηνοειδούς συνήθως εμφανίζεται σάν «a».
2. o/u >> a/ı. Το a που βρίσκεται στα σουμερικά της σφηνοειδούς πολύ συχνά προέρχεται
απο παλαιότερο o το οποίο διατηρήθηκε στην Κρήτη και Κύπρο. Αντίστοιχα, το ı της όψιμης
μεσοποταμιακής συχνά προέρχεται απο u που έχει διατηρηθεί στην Κρ. και Κ.
Έτσι, το σουμερικό «ara3 "designation of milk"» ήταν παλιά *oro, εξ οὗ το ελληνικό (δάνειο)
ορρός.
3. a/ı >> e/i. Το e της όψιμης μεσοποταμιακής πολύ συχνά προέρχεται απο παλιότερο a,
ενώ το i της όψιμης μεσοποταμιακής πολύ συχνά προέρχεται απο παλιότερο ı, ενώ στην Κρήτη
διατηρήθηκαν τα a και ı αντίστοιχα. Στην Γρ. Κ. Ε.iii εμφανίζονται γράμματα με i απο λέξεις που
αρχικά είχαν ı· αυτό όμως οφείλεται μάλλον στη χρήση των γραμμάτων απο τους Σημίτες που
μετέδωσαν τη γραφή στους Έλληνες, οπότε κατά πάσα πιθανότητα η σουμερική δϊάλεκτος της
Κύπρου διατήρησε τα αρχικά e και ı. Συνεπώς ο κανόνας 3 μάλλον δεν ίσχυσε στην Κύπρο.
3. α. Σε καμία περίπτωση στα Μεσοποταμιακά Σουμερικά το e δέν τράπηκε σε a. Ωστόσο,
αρκετές φορές οι Ακκάδιοι εξελάμβαναν το σουμερικό e σάν a, διότι το δικότους e ήταν πιό
κλειστό απο το σουμερικό e το οποίο ακριβέστερα θα αποδιδόταν ώς ä· όπως και το κοινό
τουρκικό e είναι πιό ανοιχτό απο το νεοελληνικό ε, και μόνο το μακρό τουρκικό ee είναι
κλειστότερο, σάν το νεοελληνικό ε (αλλα κατα τους τουρκόφωνους το ee θεωρείται απλώς
παραλλαγή του i). Στα Ρωμαίικα της Ουκρανίας, το τουρκικό e πολλές φορές αποδιδόταν σάν a,
ενώ το άτονο e το απέδιδαν σάν ι· π. χ. το τουρκικό tezek οι Ρωμιοί της Ουκρανίας το έκαναν
tizak. Κάποιες φορές οι Ακκάδιοι απέδιδαν με a το σουμερικό e., για να μήν μπερδέψουν το e με
το i. Έτσι π. χ. στη λέξη «gam» βλπ γράμμα cue, και στη λέξη «ia3» βλπ μή παφίτικο jo της Γρ. Κ.
Ε.
4. e/i >> œ/y. Πολύ συχνά στη σφηνοειδή εμφανίζεται “u” προερχόμενο απο παλιότερο e ή
i. Στην πραγματικότητα δέν ήταν u, αλλα y προερχόμενο απο i και œ απο e. Αυτή είναι
εξαιρετικά σημαντική φωνητική τάση, που παρατηρείται και στην κύρια διάλεκτο της
Μεσοποταμίας, αλλα περισσότερο στην Emesal. Η Emesal ήταν η γυναικεία διάλεκτος των
Σουμερίων, της οποίας το κυριότερο φωνολογικό χαρακτηριστικό ήταν η χειλικοποίηση
κάποιων φθόγγων, προπάντων του e σε œ, του i σε y, και του ŋ σε m. Βγαίνει εύκολα το
συμπέρασμα οτι Emesal, γυναικεία διάλεκτος, υπήρχε σε όλες τις παλαιοτουρκικές γλώσσες, και
ακριβώς στη γυναικεία διάλεκτο προέκυψαν οι φθόγγοι œ και y που παλαιότερα δέν υπήρχαν.
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Ορισμένες τουρκικές γλώσσες επηρεάστηκαν πολύ απο την Emesal, ιδιαίτερα η ιαπωνική, όπου
βρίσκεται πάρα πολύ συχνά το φωνήεν ο και το u, επειδή σε o και u (προπάντων σε ο) τράπηκαν
οι φθόγγοι œ και y που υπήρχαν ακόμη στη μεσαιωνική ιαπωνική γλώσσα, η οποία είχε τα ίδια
φωνήεντα που έχουν οι πιό γνωστές τουρκικές γλώσσες.
Στην Σουμερική διάλεκτο της Κύπρου είναι επίσης συχνό αυτό το φαινόμενο, να έχουμε
œ/y απο παλιότερο e/i.
Ωστόσο στην Κρήτη η κύρια διάλεκτος δέν επηρεάστηκε πολύ απο την Emesal, και δέν
είχε κάν τα χειλικοποιημένα πρόσθια φωνήεντα œ και y. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε
κοινωνικά αίτια. Κατα τη γνώμημου, στην Κρήτη οι γυναίκες έχοντας υψηλή θέση στη μινωική
κοινωνία μιλούσαν την κύρια διάλεκτο, την δέ Emesal την είχαν μόνο για μεταξύ γυναικών ή
μόνο στην χαϊδευτική ομιλία. Έτσι, η κύρια διάλεκτος στην Κρήτη δέν είχε τα φωνήεντα œ και y,
τα οποία δέν υπήρχαν και στην Πρωτοτουρκική γλώσσα.
5. ı = “u”. Κάποιες φορές οι Μεσοποτάμιοι (κυρίως Ακκάδιοι) γραφείς απέδιδαν το
σουμερικό ı σάν “u”, κυρίως όταν αυτό στην προφορά «άγγιζε» σε συριστικούς ή τριβόμενους
φθόγγους. Για παράδειγμα, στη σφηνοειδή ένα “šuhur” απέδιδε την προφορά “šıhır”-. Λαοί που
δέν έχουν τον φθόγγο ı, είναι φυσικό να τον αποδίδουνε με “u” ή “i”.
6. ΗΧΗΡΆ – ΆΗΧΑ. Όπως αρκετοί μελετητές της σουμερικής υποψιάστηκαν, η διάκριση
μεταξύ q-g, k-c, t-d, p-b στα σουμερικά δέν ήταν διάκριση μεταξύ άηχων και ηχηρών, αλλα
μεταξύ «απλών» και «εμφατικών» συμφώνων. Πιό συγκεκριμένα έχω βρεί οτι τα μέν q, k, t, p
ήταν ελαφρώς δασέα, τα δέ g, c, d, b προφέρονταν ψιλά και εμφατικά, δηλαδή το g σάν qq, το c
σάν kk, το d σάν tt, το b σάν pp, όχι διπλά αλλα με μιά μικρή «εμμονή» στην άρθρωση του
φθόγγου. Τέτοια (δασέα προς εμφατικά) είναι η διάκριση σήμερα στα σύμφωνα της κορεατικής
όπως και της κινέζικης γλώσσας. ΌΛΑ ΤΑ ΣΎΜΦΩΝΑ ΤΗΣ ΣΟΥΜΕΡΙΚΉΣ ΉΤΑΝ ΆΗΧΑ,
κανένα δέν ήταν ηχηρό.
7. ΙΣΤΪΑΚΆ – ΟΥΡΑΝΙΚΆ. Στα παλιά σουμερικά όπως και σε όλες τις παλιές γλώσσες του
κόσμου υπήρχαν ιστϊακοί (velars / οπίσθιοι υπερωικοί) και ουρανικοί (palatals / πρόσθιοι
υπερωικοί) φθόγγοι. Σήμερα επικρατεί διεθνώς η μεγαλύτερη δυνατή σύγχυση, κοινώς το
μεγαλύτερο μπάχαλο που μπορούσε να γίνει, στη διάκριση μεταξύ ιστϊακών και ουρανικών
φθόγγων με το λατινικό αλφάβητο, το οποίο ωστόσο άνετα και σύμφωνα με όλες τις
παραδόσεις δύναται να αποδίδει τη διάκριση ώς εξής: q-g = velars (ιστϊακά), k-c = palatals
(ουρανικά). q, k = άηχα (ή δασέα άηχα), g, c = ηχηρά (ή ψιλά εμφατικά). ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ
ΝΑ ΔΏΣΟΥΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ 4 ΓΡΆΜΜΑΤΑ, ΑΛΛΙΏΣ ΔΈΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΓΊΝΕΙ
ΟΎΤΕ ΈΡΕΥΝΑ ΟΎΤΕ ΑΠΛΉ ΣΥΝΕΝΝΌΗΣΗ ΣΕ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ.
Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, τα 4 αυτά γράμματα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώς
εξής:

q =ιστϊακό άηχο (ελαφρώς δασύ στα σουμερικά) = velar voiceless (lightly aspirated
in Sumerian)

g =ιστϊακό ηχηρό (εμφατικό αντί για ηχηρό στα σουμερικά) = velar voiced (emphatic
instead of voiced in Sumerian)

k =ουρανικό άηχο (ελαφρώς δασύ στα σουμερικά) = palatal voiceless (lightly
aspirated in Sumerian)

c =ουρανικό ηχηρό (εμφατικό αντί για ηχηρό στα σουμερικά) = palatal voiced
(emphatic instead of voiced in Sumerian).
8. k >> q, g >> c. Ο κανόνας αυτός είχε τέτοια γενικότητα ώστε στα σουμερικά της Κρήτης
χάθηκαν οι φθόγγοι k και g. Στα σουμερικά της Κρήτης βρίσκουμε q που είτε έχει μείνει απο
παλιότερο q είτε έχει προέλθει απο παλιότερο k, επίσης c που είτε έχει μείνει απο παλιότερο c
είτε που έχει προέλθει απο παλιότερο g. Δηλαδή στα σουμερικά της Κρήτης η διάκριση δασέων –
εμφατικών υπερίσχυσε της διατήρησης της αρθρωτικής θέσης. Γενικά πάντως οι τουρκικές
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γλώσσες της Ασίας μέχρι σήμερα διατήρησαν πιστότερα απο όλες τις γλώσσες τις αρθρωτικές
θέσεις των συμφώνων.
9. k >> t, c >> d. Άν και ο κανόνας αυτός δέν ήταν γενικός, βρίσκουμε σε αρκετές
περιπτώσεις στα Σουμερικά της Κρήτης t απο παλιότερο k και ακόμη συχνότερα d απο
παλιότερο c. Η φωνητική αυτή τάση οφείλεται πιθανώς σε επιρροή απο την Emesal, και απαντά
επίσης στα σουμερικά της σφηνοειδούς.
10. g >> “h”. Στα σουμερικά της Μεσοποταμίας το παλιό g τράπηκε σε όλες τις
περιπτώσεις σε “h” (το οποίο h στην απόδοση της σφηνοειδούς το γράφουν με ένα κοίλο
σημαδάκι απο κάτω, λές και ξέρει κανείς πώς ακριβώς προφερόταν). Στην πραγματικότητα, το
“h” αυτό με το σημαδάκι στα σουμερικά της σφηνοειδούς είναι το αντίστοιχο του τουρκικού ğ
(σάν το νεοελληνικό ιστϊακό γ). Ακόμη και δευτερογενές g φαίνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις
έχει τραπεί σε τέτοιο “h” στα Σουμ. της Σφην. Όπου βρίσκουμε το “h” στα σουμερικά της
σφηνοειδούς, αυτό συνήθως προέρχεται απο παλιότερο g.
11. w >> “h”. Όπως σε σημερινές τουρκικές γλώσσες βρίσκουμε ğ προερχόμενο απο V ή W,
έτσι και στα σουμερικά της σφηνοειδούς βρίσκουμε “h” απο παλαιότερο w. Έτσι, το
παλαιοτουρκικό *low (στα τουρκικά juu- =ξεπλένω, ομόρριζο του ΙE. lew (λούω)) στα σουμερικά
της σφην. βρίσκεται ώς “luh” (loh).
12. Στα σουμερικά της σφηνοειδούς πιθανώς υπήρχε και φθόγγος V ή F, απο παλαιότερο
b κυρίως. Έτσι βρίσκουμε τη λέξη “hubaba” ή “huwawa”, που φαίνεται να ήταν στην
πραγματικότητα “huvava”. Στα Ακκαδικά βρίσκουμε waradinu όπως και baradinu
(=τριαντάφυλλο), καθώς και άλλες λέξεις όπου εναλλάσσεται w με b, αυτό οφείλεται είτε σε
κάποιο v, είτε απλώς σε παραφθορά του w σε b.
13. ŋ >> m. Το παλιό σουμερικό ŋ τρεπόταν πάντοτε σε m στην Emesal, απο όπου αυτή η
τροπή μερικές φορές συνέβαινε και στην κύρια διάλεκτο. Η τροπή αυτή επίσης ήταν συχνή στα
σουμερικά της Κύπρου, αλλα δέν συνέβαινε ποτέ (απο όσο γνωρίζουμε) στα σουμερικά της
Κρήτης. Η τροπή ŋ >> m βρίσκεται σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου,
συμπεριλαμβανομένων των σημιτικών και ΙE. γλωσσών. Προπάντων σε αντωνυμίες είχε
μεγάλη σημασία, καθότι το «εγώ» στην ανδρική διάλεκτο εκφραζόταν με τη ρίζα ŋ-, ενώ στη
γυναικεία διάλεκτο εκφραζόταν με τη ρίζα m- (που γενικά σήμαινε γυναίκα, θηλυκό). Η ρίζα ŋ
που σήμαινε «εγώ» στην πανανθρώπινη γλώσσα, ενίοτε θύμιζε τη ρίζα ŋar που σήμαινε
«αρσενικό, άνδρας» (στην ΙE. ελληνική ανήρ, σανκριτικά nara, στα τουρκικά qox-ŋar =πρόβατο
αρσενικό, κριάρι). Έτσι σε πάρα πολλές γλώσσες του κόσμου οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν για
το «εγώ» τη ρίζα m-, αλλα σε πολλές περιπτώσεις το m- ώς «εγώ» πέρασε και στην κύρια
διάλεκτο. Προπάντων το σουμερικό ŋu / ŋo είναι δύσκολο να αναγνωρισθεί στη σφηνοειδή, διότι
αυτά γράφονται με το γράμμα που ονομάζεται “mu”.
14. b >> g. Όπου βρίσκουμε “g” στα Σουμ. της Σφηνοειδούς, αυτό επι το πλείστον
προέρχεται απο παλιότερο b (βέβαια, όχι σπάνια οι γραφείς έγραφαν g εσφαλμένα αντί για k ή
q). Αυτή η τροπή στα Σουμ. της Σφην. υποθέτω πως οφείλεται στην αντι-Emesal τάση,
δεδομένου οτι η Emesal έτεινε να χειλικοποιεί τα σύμφωνα και φωνήεντα ακόμη, οι άνδρες
έκαναν το αντίστροφο: έτρεπαν τα χειλικά σε υπερωικά για να μή φαίνεται η ομιλίατους
«εκθηλυσμένη».
Η λέξη φίλος είναι δάνεια απο τα σουμερικά, όπου παλιά ήταν *bile, το οποίο στα Σουμ.
της Σφην. έγινε “guli” δηλαδή gyle. To b στα μυκηναϊκά ελληνικά έγινε bh (το μετέπειτα φ) διότι
δέν υπήρχε τότε b στα Ελληνικά (βλπ και παρατήρηση 45).
15. p >> ŋ. Για τον ίδιο λόγο που συνέβαινε η τροπή 12, στα Σουμ. της Σφην. στου
παλαιότερου p τη θέση βρίσκεται επι το πλείστον ŋ. Αυτό είναι εκ πρώτης όψεως παράδοξο,
διότι κατ’ αναλογίαν προς τον κανόνα 12, θα έπρεπε το p να είχε τραπεί σε q ή σε «k», νά όμως
που τράπηκε σε ŋ. Η αιτία προφανώς είναι οτι τα σουμερικά q, k, t, p ήταν όχι μόνο ελαφρώς
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δασέα, αλλα και ελαφρώς ερρινοποιημένα, και στην τροπή του p σε q υπερίσχυσε η
ερρινοποίηση ώς ŋ. Η ερρινοποίηση των σουμερικών q, k, t, p μαρτυράται σε πλείστες
«προελληνικής» (εν προκειμένω, σουμερικής) προέλευσης ελληνικές λέξεις, πx. Όλυμπος,
Βερέκυνθος, Κόρινθος, ασάμινθος, Ζάκυνθος, Αμάρυνθος, Απείρανθος, και πολλές άλλες
τέτοιου είδους λέξεις, που όλες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστά: τονίζονται στο πρώτο
μέροςτους, δέν έχουν ηχηρά σύμφων παρα μόνο άηχα (το Β στο Βερέκυνθος ήταν ούτως ή
άλλως μή αυθεντικός ελληνικός φθόγγος, το χωρίς δασύτητα σουμερικό b δέν μπορούσε να
αποδοθεί παρα ώς Β, διότι και στα παλιά ελληνικά τα π, κ, τ, προφέρονταν με ελαφρά
δασύτητα), και σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγνωρίσιμη η σουμερικήτους ετυμολογία:
Όλυμπος απο το σουμερικό “ul.he” = «πάτος του ουράνιου θόλου», Βερέκυνθος απο το
σουμερικό “pirig-utu” = «το λιοντάρι του (θεού) ήλιου», μιά θεότητα αντίστοιχη του ινδικού
Narasi~ha («ο άνθρωπος – λιοντάρι»), Κόρινθος με πρώτο συνθετικό το σουμερικό “kur”
(«βουνό»), ασάμινθος (=μπανιέρα) πιθανώς με πρώτο συνθετικό το σουμ. «anzam» = κύπελλο,
Ζάκυνθος στα σουμερικά shac-uto = «η καλοσύνη του ήλιου», Αμάρυνθος, απο το σουμερικό
“amar-utu” = το παλληκάρι του (θεού της δικαιοσύνης) ήλιου, μιά πολύ σημαντική σουμερική
θεότητα αντίστοιχη του δικούμας Χριστού, για τον οποίον πίστευαν οτι ήρθε για να φέρει στη γή
δικαιοσύνη, καταδικάστηκε μαζί με δύο κακούργους και έπειτα αναστήθηκε. Το σουμερικό
όνομα “amar-utu” έφτασε στα Ακκαδικά ώς “Márduk”, που ήταν η σημαντικότερη θεότητα των
Βαβυλωνίων. Τα σουμερικά τοπωνύμια είχαν συχνά θρησκευτική προέλευση, όπως και σήμερα
αμέτρητα νεοελληνικά τοπωνύμια: Αθήναι (απο τη θεά Αθηνά), Σαντορίνη (απο Σάντα Ειρήνη),
Αγία Μαύρα, Αλιστράτη (απο ΑϊΣτράτης), Παντοκράτορας, κλπ.
Άλλο ένα δάνειο είναι το «wr. ĝešĝisal = rudder», για την ακρίβεια ŋeeθal απο παλιότερο
*peedal εξ οὗ πηδάλιον.
Και άλλο ένα δάνειο, το (ιωνικό) «έμπης» απο «έμπᾱς» = ωστόσο, εν τούτοις, απο το
σουμερικό ρηματικό πρόθεμα “inga”.
16. Στην αρχή τουρκικών λέξεων. Οι νεότερες τουρκικές γλώσσες (όπως της γνωρίζουμε
απο τον 8ο – 9ο αιώνα μX.) διατηρούν πολύ καλά τα περισσσότερα σύμφωνα της πρωτοτουρκικής
γλώσσας (q g ŋ k c ñ t d n p b m š s) και αρκετά καλά τα υπόλοιπα, με εξαίρεση στην αρχή των
λέξεων.
17. Ισοπέδωση συμφώνων στην αρχή λέξεων. Στην αρχή όλων των νεότερων τουρκικών
λέξεων έχει χαθεί η διάκριση μεταξύ ηχηρών - άηχων ή μεταξύ δασέων – εμφατικών. Έτσι, όλα
τα σύμφωνα στην αρχή των νεότερων τουρκικών λέξεων εμφανίζονται ώς άηχα, με εξαίρεση το
b (το οποίο επίσης αντιπροσωπεύει και το παλιότερο αρχικό p-).
18. ŋ- >> -. Στην αρχή όλων των ν. τουρκικών λέξεων έχει σιγηθεί το ŋ. Καμία ν. τουρκική
λέξη δέν αρχίζει απο ŋ, διότι αυτό σιγήθηκε. Έτσι, η λ. *ŋœc (μητέρα) απαντά ώς œc (στη Δυτική
Έρημο της Αυστραλίας ŋuñku, απο πανανθρώπινη ρίζα ŋec)· το arqa (πλάτη, πίσω) παλιότερα
ήταν *ŋarqa ή *ŋorqo όπως μαρτυρά το σουμερικό ŋorqo (γραφόμενο “murgu”)· το aaraa
(ανάμεσα, στη μέση) ήταν *ŋaaraa, το orta ήταν *ŋorta, καί τα δύο ομόρριζα του σουμερικού ŋorob (γραφόμενο “murub”, το –b είναι μάλλον απο την εγκλιτική αντωνυμία που συνήθως
ακολουθούσε. Βλέπε και κανόνα 12).
19. ñ- >> j-. Στην αρχή όλων των ν. τουρκικών λέξεων το ñ έχει τραπεί σε j, που και αυτό το
j έχει σε πολλές περιπτώσεις σιγηθεί. Για παράδειγμα, ξέρουμε οτι το jyz (πρόσωπο, όψη) αρχικά
ήταν με ñ- αντί για j-. Σε ν. τουρκικές με πρόσθια φωνήεντα το ñ έχει τραπεί σε j, ενώ
διατηρούνταν ακόμη (8ο – 9ο μX. αιώνα) το ñ σε λέξεις με οπίσθια φωνήεντα, πx. qoñ =πρόβατο
(στη Δυτική Έρημο της Αυστραλίας qaña =το euro, καγκουροειδές ζώο).
20. n- >> d- / t-. Στην αρχή όλων των ν. τουρκικών λέξεων το n- έχει τραπεί σε d / t. Για
παράδειγμα, το τουρκικό tecyl (οθωμανικώς değil = «δέν είναι») είναι απο *nec-, προφανώς
ομόρριζο του λατινικού neg- (αρνητικό πρόθεμα), και του nego = αρνούμαι.
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Εξαίρεση το ν. τουρκικό neŋ =πράγμα (επίσης στα σουμερικά neŋ =πράγμα), επειδή
ακολουθούσε και δεύτερο έρρινο, και το ne (=τί;) διότι μέχρι πρότινος ήταν ené (στα σουμερικά
aná, φιλιππινέζικα anó).
21. m- >> b-. Το παλιό τουρκικό m- (στην αρχή λέξεων) τράπηκε παντού σε b-. ΤΟ
ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ ΑΥΤΌ ΑΠΑΝΤΆ ΚΑΊ ΣΤΑ ΣΟΥΜΕΡΙΚΆ, απαντά και στα παλιά ιαπωνικά, αλλα
στα ν. τουρκικά είχε γενικευθεί.
22. «š» // «ç». Το š της πρωτοτουρκικής γλώσσας στα μέν σουμερικά βρίσκεται ώς «š», ενώ
στις περισσότερες ν. τουρκικές γλώσσες βρίσκεται ώς «ç» (προτιμώ τη γραφήτου ώς x αντί ç).
Στην (μόνη ομιλούμενη ακόμη ρ-τουρκική γλώσσα) Chuvash, ο αντίστοιχος φθόγγος είναι κατα
βάσιν sh (με το κυριλικό: š). Στα ιαπωνικά, το πρωτοτουρκικό š έγινε απλώς s, έτσι έχουμε στα
ιαπωνικά sake = ιαπωνικό κρασί, αντίστοιχο του τουρκικού “çağır / çakır” (παλαιοτουρκικό
κρασί), λέξη ομόρριζη της ακκαδικής “šikar”- (μπύρα).
23. –z // -r. Το z των z-τουρκικών γλωσσών αντιστοιχεί σχεδόν πάντα σε r στα σουμερικά.
Μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις το τουρκικό z προέρχεται απο παλαιότερο s (ή ίσως θ).
Στην πρωτοτουρκική γλώσσα υπήρχαν δύο (ή και τρία) είδη r, καθώς και τρία είδη L, οπότε
κάπου βλέπουμε να αντιστοιχεί R σε L μεταξύ γλωσσών, πx. στα τουρκικά tir-, στα σουμερικά
til- (ζωή).
24. -š // -L. Το -š (-sh, -ş) των νεότερων ζ-τουρκικών γλωσσών αντιστοιχεί πάντοτε σε L στα
σουμερικά. Σε αυτό δέν υπάρχει καμία εξαίρεση.
25. L- >> J-. Στην αρχή όλων των ν. τουρκικών γλωσσών το L (και το Љ) τράπηκε σε j, το
οποίο j σε κάποιες περιπτώσεις σιγήθηκε έπειτα. Πάμπολλες ν. τουρκικές λέξεις που αρχίζουν
απο j, παλαιότερα άρχιζαν απο L, λίγα μόνο παραδείγματα: jer (γή) απο *ler, στα Βάσκικα lur·
jel (άνεμος) απο *lel, στα σουμερικά lel γραφόμενο “LIL”· jal-an (ψέματα) απο *lol ή *ljol,
σουμερικά “LUL”· jepre- (παλιώνει), στα σουμερικά lebir γραφόμενο “LIBIR” (παλιό)· jagız
(χώμα, το καφετί χρώμα του χώματος), στα σουμερικά lag (σβώλος χώματος) (το λεξικό δίνει):
«wr. la-ag; lag; la-IM "clod (of earth), lump" Akk. kirbānu».
26. j- >> s-. Σε πολλές περιπτώσεις, το αρχικό j- των παλιών σουμερικών λέξεων
αντιστοιχεί σε s- στα σουμερικά της σφηνοειδούς. Για παράδειγμα, το της σφηνοειδούς
σουμερικό «sar» (γράφω) παλιότερα ήταν *jar όπως μας δείχνει το συντηρητικότερο τουρκικό jaz.
Αυτή η τροπή είναι γενικευμένη στις σημερινές Βορειοανατολικές γλώσσες της Ασία (Jaqut, Tıva,
κλπ), όλες οι λέξεις που αρχίζουν στις άλλες τουρκικές γλώσσες με j, στις Βορειοανατολικές
γλώσσες αρχίζουν με s-. Ο ίδιος είχα την τύχει να συναντήσω αρκετά άτομα Jaqut, και άκουσα
πώς προφέρανε για παράδειγμα sette αντί του κοινού τουρκικού jedi / jetti (επτά). Επίσης, στην
Chuvash (που περισσότερο μας ενδιαφέρει, ώς ρ-τουρκική γλώσσα όπως και η σουμερική) το
αρχικό j- έχει παντού τραπεί σε ένα είδος «σ» που γράφεται ҫ στο κυριλλικό, /ɕ/ με το διεθνές
φωνητικό αλφάβητο, και ś με το λατινικό. Δέν είναι ακριβώς ίδιο με το «σ» (Chuvashικό с με το
κυριλλικό), διότι το «ҫ» αρθρώνεται πιό μέσα απο τα δόντια, λίγο πιό μέσα και απο τα φατνία
των πάνω δοντιών. Με άλλα λόγια, το «ҫ» είναι ένα σ που κάπως πλησιάζει προς το š (sh). Και
πολύ πιθανόν ίδιο ήταν αυτό το “s-“ που βρίσκουμε εκεί που βρίσκουμε στη σφηνοειδή στη θέση
του κοινού τουρκικού j-.
26a. j- // š/x-. Δεδομένου οτι το τουρικό *joq αντιστοιχεί στο σουμερικό «šukur» (γράμμα šo),
το τουρκικό xekyš / xekyk αντιστοιχεί πιθανώς στο σουμερικό «jog» (γράμμα jo), και οπωσδήποτε
το τουρκικό xo-xuq αντιστοιχεί στο σουμερικό jaw (γράμμα jaw), βλέπουμε μιά αντιστοιχία
μεταξύ j και š (βλέπε και κανόνα 22) μεταξύ γλωσσών τουρκικών και όχι μόνο. Η
ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή γλώσσα απο όσο γνωρίζουμε δέν είχε š, αλλα σε πολλές περιπτώσεις είχε
j στη θέση του š άλλων γλωσσών.
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27. j, h, w >> “-“. Τα j, h, w της παλιάς τουρκικής γλώσσας δέν εμφανίζονται καθόλου στα
σουμερικά της σφηνοειδούς, και γενικά έχουν εκλείψει απο τις νεότερες τουρκικές γλώσσες,
μόνο το j των νεότερων τουρκικών γλωσσών είναι κάποιες φορές αυθεντικό (άν και
συνηθέστερα προέρχεται απο δ / ñ / c / L-. Η σουμερική γλώσσα της Κρήτης και Κύπρου διατηρεί
το w, ενώ στην Chuvash στη θέση του παλαιότερου w βρίσκουμε v, παράδειγμα στην Chuvash
var (κεντρικό, γνήσιο) απο παλαιοτουρκικό wer, στα κοινά τουρκικά œz, σουμερικά “urum”,
ομόρριζο του λατινικού uer-um και του ελληνικού ευ (απο wehu, στα αρχαία περσικά vohu,
σανσκριτικά wasu, απο Ι. Ε. ρίζα wer / wes =γνήσιο, καλό). Ωστόσο, αυτοί οι φθόγγοι που δέν
εμφανίζονται στα κοινά τουρκικά, έχουν κάποιες φορές επιδράσει σε γειτονικά φωνήεντα η και
σύμφωνα.
28. w=hw, “h”=«χ». Το σουμερικό w προφερόταν (πολύ πιθανό) σάν hw, δηλαδή μαζί με
έναν λαρυγγικό φθόγγο, σάν το αμερικάνικο «wh» πx. στη λέξη white. Σημειωτέον οτι το
σουμερικό «h» (γράφεται με ένα σημαδάκι απο κάτω) προφερόταν σάν το νεοελληνικό χ (ινϊακό)
και όχι λαρυγγικό «h».
29. š // L. Κάποτε βρίσκουμε στα σουμερικά της σφηνοειδούς š που αντιστοιχεί σε L στα
σουμερικά της Κρήτης και της Κύπρου. Είναι προφανές οτι το παλιό σουμερικό љ που
διατηρούνταν μέχρι την 3η, μάλλον και την 2η χιλϊετία πX., τράπηκε στη μέν Μεσοποταμία σε š
ενώ στην Κρήτη και Κύπρο τράπηκε σε L.
30. š // n. Το παλιό σουμερικό ñ στη μέν Μεσοποταμία τράπηκε σε š (σπάνια σε n), ενώ
στην Κρήτη και στην Κύπρο τράπηκε σε N. Η τροπή του παλιού ñ σε φατνιακό – ουρανικό
συριστικό φθόγγο συνέβη επίσης στην κινέζικη γλώσσα σε σχετικά πρόσφατη εποχή (μX.
αιώνες).
31. “h”. Στην Κρήτη και στην Κύπρο διατηρήθηκε ένα παλαιό σουμερικό h (προφερόμενο
σάν το νεοελληνικό χ) το οποίο δέν είναι σήμερα αντιληπτό στη Σφηνοειδή. Το σουμερικό “h”
(με ένα σημαδάκι απο κάτω: ḫ) που βρίσκουμε στη Σφηνοειδή είναι νεότερο ḫ: προήλθε εξ
ολοκλήρου (με σπανιότατες εξαιρέσεις) απο παλαιότερο g.
32. t >> s, d >> «z» (θ). Σε όλες τις σουμερικές διαλέκτους βρίσκουμε s απο παλιότερο t και
z (προφερόμενο θ) απο παλιότερο d. Συριστικοποίηση των t και d βρίσκεται σε όλες τις
τουρκικές γλώσσες. Απο όσο μπόρεσα να παρατηρήσω, είμαι της γνώμης οτι η τέτοια
συριστικοποίηση συνήθως υποκινούνταν απο κάποιο w ή j που υπήρχε μετά απο το t ή d.
Εδώ πρέπει παρεμπιπτόντως να παρατηρήσω οτι το σουμερικό t αρθωνόταν φατνιακό (η
γλώσσα ακουμπούσε στα φατνία πίσω απο τα πάνω δόντια), ενώ το σουμερικό d αρθρωνόταν
στην άκρη των δοντιών (με την άκρη της γλώσσας ανάμεσα στα πάνω και στα κάτω δόντια).
33. Πρωτογενές και δευτερογενές «z» / δ. Αυτό που γράφεται «z» στην απόδοση της
σφηνοειδούς, προφερόταν σάν το νεοελληνικό θ. Ούτως ή άλλως δέν υπήρχαν ηχηρά σύμφωνα
σε καμιά σουμερική διάλεκτο. Το αντίστοιχο του σουμερικού «z» είναι το δ των νεότερων
τουρκικών γλωσσών (ήταν φθόγγος συνηθισμένος απο τον καιρό των επιγραφών του 8ου και 9ου
αιώνα μ. Χ. και μέχρι την εποχή του μαζικού εξισλαμισμού των τουρκικών φυλών, αργότερα
τράπηκε επι το πλείστον σε j). Κατα ένα μεγάλο μέρος αυτό το σουμερικό «z» (όπως και το
τουρκικό δ) προήλθε απο παλιότερο d, αλλα κατα ένα μέρος πρέπει να ήταν «z» στα σουμερικά
(και δ στα τουρκικά) απο παλιά.
33-α. Το παλιότερο τουρκικό δ εν μέρει σώζεται στην παλιά τουρκική γλώσσα, αλλα όχι
στην αρχή λέξεων, όπου ακόμη και στην τουρκική γλώσσα του 8ου και 9ου αιώνα μ. Χ. έχει τραπεί
σε j.
34. «Ίχνη» τελικών συμφώνων. Τα σύμφωνα στο τέλος σουμερικών λέξεων ή συλλαβών
σιγούνταν (δέν προφέρονταν) εκτός άν ακολουθούσε κάποιο φωνήεν απο το ακόλουθο
πρόσφυμα (ή απο απο την ακόλουθη λέξη). Μόνο όταν η λέξη ή συλλαβή τελείωνε σε έρρινο
σύμφωνο, αυτό (μή προφερόμενο) μπορούσε να αφήσει σάν ίχνος μιά ερρινοποίηση στο
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προηγούμενο φωνήεν (παρόμοια με την ερρινοποίηση των φωνηέντων της γαλλικής γλώσσας).
Αυτή η ερρινοποίηση έμοιαζε σάν ένα –ŋ, και έτσι, με την πάροδο πολλών χρόνων, έφταναν να
νομίσουν οτι το τελικό σύμφωνο της λέξης ήταν –ŋ, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να ήταν
κάποιο άλλο έρρινο (ñ, n, m). Εν συνεχεία, αυτό το εκλαμβανόμενο ώς –ŋ, η Emesal το μετέτρεπε
σε m. Άλλοτε πάλι οι Ακκάδιοι λεξικογράφοι αυτήν την ερρινοποίηση την απέδιδαν σάν «-n». Γι’
αυτούς τους λόγους, όταν βρίσκουμε ένα έρρινο στο τέλος λέξης της σφηνοειδούς, αυτό μπορεί
να προέρχεται απο οποιονδήποτε έρρινο φθόγγο.
Τουλάχιστον στα σουμερικά της Κρήτης, το τελικό -r μή προφερόμενο μπορούσε να
αφήσει σάν ίχνος ένα j., το οποίο αποδιδόταν στη γραφή σάν «i».
35. «L». Το σουμερικό L προφερόταν ανάστροφο (retroflex), δηλαδή με τη γλώσσα
γυρισμένη προς τα μέσα. Η προφορά αυτή του L έχει μείνει σε σουμερικής προέλευσης
πληθυσμούς της Ελλάδας μέχρι σήμερα, ο ίδιος το έχω ακούσει απο Κερκυραίο, απο νησιώτες
(προπάντων, αλλα όχι μόνο, Ναξίους), και προπάντων στην Κρήτη. Αυτό το L σε όσους δέν είναι
γνώριμο μοιάζει πιό πολύ με ρ παρά με λ. Οι ίδιοι οι Σουμέριοι, το ελληνικό ρ το άκουγαν πιό
πολύ σάν το δικότους L παρά σάν το σουμερικό R. Γι’ αυτόν το λόγο, στη Γραμμική Β για το
ελληνικό ρ χρησιμοποιούνται περισσότερο τα της Πρωτογραμμικής συλλαβογράμματα με «L»,
χωρίς αυτό να είναι απόλυτο. Είναι φανερή ωστόσο η τάση για το ελληνικό ρ να προτιμώνται τα
συλλαβογράμματα με L ενώ για το ελληνικό λ να προτιμώνται τα συλλαβογράμματα με R.
36. Όχι r-. Καμιά παλιά σουμερική (όπως και καμιά παλαιοτουρκική) λέξη δέν άρχιζε απο
r-. Αυτό είναι κληρονομιά απο την πανανθρώπινη γλώσσα, όπου καμιά λέξη δέν άρχιζε απο
ανάστροφο (retroflex) «ρ». (Η πανανθρώπινη γλώσσα είχε τρία είδη «ρ»). Όσες μεσοποταμιακές
σουμερικές λέξεις φέρονται οτι άρχιζαν απο r-, είναι συνήθως ρίζες ρημάτων, που όταν
χρησιμοποιούνταν είχαν κάποιο φωνήεν απο πρόθεμα μπροστά. Σε άλλες περιπτώσεις,
πρόκειται για ουσιαστικά ή επίθετα που άρχιζαν απο φωνήεν, το οποίο ώς άτονο δέν αποδόθηκε
στη γραφή. Και σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, πρόκειται για λέξεις δάνειες στα Σουμερικά.
Δέν είναι ακόμη βέβαιο άν στα Σουμερικά της Μεσοποταμίας ή της Κρήτης υπήρχαν γνήσιες
σουμερικές λέξεις που να αρχίζουν απο r-. Συνέπεια του κανόνα αυτού είναι οτι τα
παριστώμενα (όλων?) των συλλαβογραμμάτων με r- είχαν όνομα που άρχιζε με κάποιο άτονο
φωνήεν (και όχι κατευθείαν με r-).
37. Το σουμερικό «h» (που για την ακρίβεια γράφεται με ένα σημαδάκι απο κάτω: ḫ)
προφερόταν σάν το νεοελληνικό χ με πρόσθια φωνήεντα (στις συλλαβές χα, χο, χου), ήταν
λοιπόν σαφώς διαφορετικό απο το κοινό «h» που είναι απλώς ένα «δασύ πνεύμα». Γι’ αυτό και
το δασύ πνεύμα της ελληνικής γλώσσας συνήθως δέν αποδίδεται καθόλου στη Γραμμική Β. Σε
σπάνιες περιπτώσεις μόνο, αποδίδεται με τα συλλαβογράμματα του σουμερικού «h». Το h ώς
δασύ πνεύμα στα Σουμερικά της Κρήτης υπήρχε μόνο ώς συνοδίτης φθόγγος του w.
Άν κρίνουμε απο το ακκαδικό ha-lum που φαίνεται πως απο τα Ακκαδικά ή άλλη σημιτική
γλώσσα πέρασε στα Ελληνικά ώς «χαλινός», και το σημιτικό ḫ προφερόταν «σκληρό», σάν χ και
όχι σάν h. Οι Έλληνες το παρόμοιασαν περισσότερο με το ελληνικό χ παρά με «δασύ πνεύμα»
(δασεία).
Το παλιό σουμερικό «ḫ» έχει χαθεί στα Σουμ. της Σφηνοειδούς· το δέ «ḫ» που βρίσκουμε
στα Σουμ. της Σφην. (αντίστοιχο του κοινού τουρκικού ğ) είναι σχεδόν πάντοτε απο παλιότερο g.
38. Συνήθη προσφύματα ουσιαστικών: Το πιό κοινό πρόσφυμα στα Σουμερικά, στα
Τουρκικά, και σε όλες τις παλιές γλώσσες, ήταν OR (το φωνήεν αλλάζει ανάλογα με την
φωνηεντική αρμονία και εν γένει τους κανόνες της κάθε γλώσσας), στις ζ-τουρκικές γλώσσες
έχει συνήθως τη μορφή -uz (όπου το φωνήεν μπορεί να είναι κάθε κλειστό φωνήεν: -ız, -iz, -yz, uz). Το πρόσφυμα αυτό προέρχεται απο την πανανθρώπινη γλώσσα, όπου σήμαινε «αυτό το
πράγμα», ήταν ένα είδος άρθρου. Στα Αζτέκικα βρίσκεται ώς -tl (πx. το βουνό στα Αζτέκικα
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είναι tepetl, τουρκικά απλώς tepe, η Αζτέκικη γλώσσα δέν έχει R). Στα Κινέζικα, -«zi» ή «er». Στα
ΙE. Ελληνικά, το –οσ-/-εσ- του θέματος των ουδετέρων (πx. το δάσος, το βάθος, το ήθος).
Το πρόσφυμα -i σε όλες τις γλώσσες σχημάτιζε επίθετα απο ουσιαστικά, το αναφέρω εδώ
διότι τα επίθετα πολύ συχνά αποκτούν σημασία ουσιαστικών.
Άλλο σύνηθες πρόσφυμα ουσιαστικών, είναι –ın (και εδώ το φωνήεν ποικίλλει ανάλογα
με την φωνηεντική αρμονία και άλλους παράγοντες). Και αυτό είναι κληρονομημένο απο την
πανανθρώπινη γλώσσα, όπου σήμαινε το όργανο, το πράγμα που χρησιμεύει για κάτι. Στα
Ελληνικά είναι –αν- (πx. όργ-αν-ον, τήγ-αν-ον).
Στα Σουμερικά –«lim» (δηλαδή –le~ απο -lan, βλέπε κανόνες 3 και 34), τουρκικά -lan, είναι
ένα παλαιοτουρκικό πρόσφυμα που σήμαινε «άγριο ζώο», π. χ. σουμερικά “kilim”=μαγκούστα,
“lulim”=αντιλόπη, “alim”=βούβαλος, τουρκικά arslan=λιοντάρι, qaplan=τίγρη, jılan=φίδι.
Στα Τουρκικά βρίσκονται και άλλα παλιά προσφύματα σε ονόματα ζώων, όπως –ğun και
ğu.
Ένα άλλο συνηθισμένο πρόσφυμα στα Τουρκικά ήταν -ik (με οποιοδήποτε κλειστό
φωνήεν), επι το πλείστον σχημάτιζε υποκοριστικά, κάποτε η υποκοριστική σημασία
υποκειμενική, όπως στα ελληνικά έχουμε αμέτρητα υποκοριστικά που δέν είναι πιά
υποκοριστικά, (π. χ. παιδί, στυλιάρι, κοντάρι, πιθάρι κ. λπ.), επίσης αυτό το πρόσφυμα
παρήγαγε ουσιαστικά απο ρήματα ώς προϊόντα, π. χ. xyryk απο xyry-(σαπίζει), αυτό το xyryk
βρίσκεται και στα Σουμερικά ώς «šu.ru.ug».
Ένα άλλο παλιό τουρκικό πρόσφυμα είναι -im που σημαίνει κάτι αποδεδειγμένο, π. χ.
τουρκικά jardım=βοήθεια, σουμερικά “urum” δηλαδή örym =αληθινό, (ομόρριζο του τουρκικού
öz).
Υπάρχουν και αμέτρητα άλλα προσφύματα που δέν μπορούν να παρατεθούν εδώ, θα
αναφερθούν όπου χρειασθεί στην εξέταση λέξεων.
Να θυμόμαστε όμως οτι τα προσφύματα τον παλιό καιρό δέν ήταν σταθερά κολλημένα
στη λέξη, νοούνταν χωριστά απο τη βασική λέξη, η οποία κατα διαλέκτους και κατα
περιστάσεις μπορούσε να σταθεί και μόνητης.
39. Το παλιό ελληνικό z προφερόταν σάν το σλαβικό дж ή џ, δηλαδή ουρανικός στιγμικός
ηχηρός φθόγγος που απέληγε σε συριστικό. Ο πλησιέστερος Σουμερικός φθόγγος ήταν το š,
κοινώς š. Ωστόσο, στη διάλεκτο των Ελλήνων της Κύπρου το «ζ» ήταν πολύ διαφορετικό, όμοιο
ή παρόμοιο με το Ελληνοκυπριακό «ζ» μέχρι σήμερα που προφέρεται «ζζ» (διπλό, ηχηρό
συριστικό, αρθώνεται στη μέσα μεριά των επάνω πρόσθιων δοντιών. Το «ζ» της Κυπριακής
Ελληνικής διαλέκτου αποδίδεται με τα γράμματα του «z» (δηλαδή θ) της Κυπριακής
Πρωτογραμμικής.
40. ı / ə / αι. Το ı, φωνήεν συνηθισμένο σε όλες τις τουρκικές γλώσσες και σε όλες τις
διαλέκτους της Σουμερικής, είναι γνώριμο σε όποιον γνωρίζει έστω λίγα Τουρκικά. Είναι, με
απλά λόγια, ένα κλειστό α. Άν προφέροντας α μικρύνετε το άνοιγμα του στόματος, ή άν
προφέροντας ι τραβήξετε τη γλώσσα προς τα μέσα στο στόμα, τότε θα προφέρεται το ı. Είναι το
ίδιο με το ΙE. ə, το οποίο στην πραγματικότητα ήταν το βραχύ «a» της ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκής
(όπου το μακρό «a» προφερόταν ανοιχτό, σάν το κοινό νεοελληνικό «α». Στη μυκηναϊκή
Ελληνική, το ə δέν εμφανίζεται παρα μόνο στη δίφθογγο «αι» (καθώς και στη σπάνϊα τότε
δίφθογγο «αυ». Με άλλα λόγια, το μυκηναϊκό βραχύ α προφερόταν α και όχι πλέον ə, με
εξαίρεση τη δίφθογγο «αι» που προφερόταν əj. Για την απόδοση της μυκηναϊκής διφθόγγου «αι»
(əj) χρησιμοποιούνταν τα της Πρωτογραμμικής συλλαβογράμματα με το σουμερικό ı. Στις
επιγραφές που έχουμε της ΓρA, τα συλλαβογράμματα με ı εμφανίζονται αρκετά συχνά.
41. g= “qq”>> “ŋq”, c= “kk”>> “ñk”, d= “tt”>> “nt”, b= “pp”>> “mp”. Στην πανανθρώπινη
γλώσσα είπαμε οτι υπήρχαν εμφατικά σύμφωνα τα οποία σε πολλές μεταγενέστερες γλώσσες
έγιναν ηχηρά (βλέπε παρατήρηση 6). Τα εμφατικά έμοιαζαν σάν διπλά (στην πραγματικότητα
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όχι διπλά, αλλα με εμμονή στην άρθρωση), και πολλές φορές, ήδη απο τον καιρό που η
πανανθρώπινη γλώσσα δέν είχε ακόμη διασπασθεί, τα εμφατικά προφερόταν σάν ψιλά
συνοδευόμενα απο ερρινοποίηση, δηλαδή “ŋq” αντί για “qq”, “ñk” αντί για “kk”, “nt” αντί για
“tt”, και “mp” αντί για “pp”. Την ερρινοποίηση (που κατα αρθρωτική θέση διαφοροποιείται
ανάλογα με το σύμφωνο στο οποίο συνάπτεται) αποδίδω με το σύμβολο ~.
42. Απόδοση των συριστικών. Τα συριστικά όλα, και προπάντων τα s και š, αποδίδονται
αναξιόπιστα στη Σφηνοειδή, και προπάντων στο τέλος των λέξεων. Αυτή η ανακρίβεια μερικές
φορές συμπεριλαμβάνει και το h που γειτνιάζει με συριστικά. Στα συνήθη ονόματα των
σφηνογραμμάτων δέν βρίσκουμε τελικό s ή z, αλλα τελικό š, το οποίο δέν ήταν έτσι στην
προφορά της σουμερικής λέξης που ονόμαζε το γράμμα, αλλα τέτοια ονόματα έδωσαν οι
σημερινοί λόγιοι στα σφηνογράμματα με βάση τη χρήσητους όπως την γνώρισαν στην
μεταγενέστερη απόδοση της ακκαδικής γλώσσας.
43. Απόδοση συμφώνων στο τέλος λέξεων. Γενικά στη Σφηνοειδή η διάκριση μεταξύ b και
p, k και g, t και d, δέν είναι καθόλου αξιόπιστη, και ειδικά στο τέλος των ονομάτων
σφηνογραμμάτων δέν βρίσκουμε k, p, t, αλλα μόνο g, b, d. Και εδώ, δέν ήταν έτσι στην προφορά
της σουμερικής λέξης που ονόμαζε το κάθε γράμμα, αλλα τέτοια ονόματα έδωσαν οι σημερινοί
λόγιοι στα σφηνογράμματα με βάση τη χρήσητους όπως την γνώρισαν στην μεταγενέστερη
απόδοση της ακκαδικής γλώσσας.
44. Το κυπριακό «j» δέν ήταν απλό ημίφωνο, δέν ήταν απλώς ένα «i» χρησιμοποιούμενο
ώς σύμφωνο, αλλα προφερόταν ώς τριβόμενος ουρανικός φθόγγος (με το διεθνές φωνητικό
αλφάβητο παριστώμενος ʝ, βλέπε http://en.wikipedia.org/wiki/Voiced_palatal_fricative), έτσι ώστε

έμοιαζε περισσότερο με το σουμερικό š παρά με το j. Γι’ αυτό, της Κυπριακής Πρωτογραμμικής
τα συλλαβογράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για το κυπριακό αρχαιοελληνικό «j» είναι επι το
πλείστον τα συλλαβογράμματα με το š-.
45. Μυκηναϊκά & μακεδονικά σύμφωνα: είδαμε πιό πάνω στην παρατήρηση 6 οτι τα
σουμερικά q, k, t, p ήταν άηχα δασέα, ενώ τα σουμ. g, c, d, b ήταν άηχα ψιλά εμφατικά.
Βλέπουμε όμως στην απόδοση της μυκηναϊκής γλώσσας οτι:
το σουμ. q χρησιμοποιούνταν καί για τα τρία μυκηναϊκά ιστϊακά σύμφωνα (θεωρούμενα
ώς: άηχο ψιλό, άηχο δασύ και ηχηρό ψιλό),
το σουμ. c χρησιμοποιούνταν καί για τα τρία μυκηναϊκά ουρανικά (πρόσθια υπερωικά,
επίσης θεωρούμενα ώς: άηχο ψιλό, άηχο δασύ και ηχηρό ψιλό),
το σουμ. t χρησιμοποιούνταν καί για το μυκ. τ καί για το μυκ. θ, αλλα όχι για το μυκ. δ,
ενώ
το σουμ. d χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για το μυκ. δ.,
το σουμ. p χρησιμοποιούνταν για το μυκ. π καί για το μυκ. φ, με μόνη εξαίρεση το σουμ.
bu ≈ μυκ. πυ ενώ το σουμ. pu ≈ μυκ. φυ. Παρεκτός ακολουθούμενο απο υ (u), το σουμ. p
χρησιμοποιείται καί για το μυκ. π καί για το μυκ. φ.
Δεδομένου οτι στα Σουμ. της Κρήτης υπήρχε μόνο ένα ιστϊακό, έπρεπε να χρησιμοποιηθεί
καί για τα 3 μυκ. ιστϊακά, και αφού στα Σουμ. της Κρ. υπήρχε μόνο ένα ουρανικό, αυτό έπρεπε
να χρησιμοποιηθεί καί για τα τρία μυκ. ουρανικά, σύμφωνα με τις αρθρωτικές θέσεις και
ασχέτως του τρόπου άρθρωσης.
Περαιτέρω όμως, στις άλλες αρθρωτικές θέσεις που υπήρχαν απο δύο σουμ. σύμφωνα,
βλέπουμε οτι:
σουμ. t ≈ μυκ. τ καί θ, (αλλα ≠ μυκ. δ),
σουμ. p ≈ μυκ. π καί φ. (εκτός μυκ. πυ).
Αυτό σημαίνει οτι το μυκ. τ και το μυκ. θ ήταν καί τα δύο δασέα, το μυκ. π και το μυκ. φ
ήταν καί τα δύο δασέα (με λιγότερη δασύτητα στο πυ), και περαιτέρω γίνεται προφανές οτι το
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μυκ. q ήταν δασύ καθώς καί το ιστϊακό χ, το μυκ. κ ήταν δασύ καθώς καί το ουρανικό χ. (Τα μυκ.
ιστϊακό και ουρανικό γ, και δ, ήταν σαφώς ψιλά – μυκ. β δέν υπήρχε ώς φώνημα).
Τώρα γεννάται το ερώτημα, αφού μυκ. τ και θ = καί τα δύο δασέα, q και οπίσθιο χ = καί τα
δύο δασέα, κ και πρόσθιο χ = καί τα δύο δασέα, π και φ = καί τα δύο δασέα, τότε πώς ξεχωρίζανε
μεταξύτους; Πώς ξεχώριζε το τ απο το θ, το π απο το φ, κλπ; Μιά ελαφρά διαφορά δασύτητας
είναι φυσικό να υπήρχε, δηλαδή q, κ, τ, π = ελαφρώς δασέα, qh, χ, θ, φ = περισσότερο δασέα.
Ωστόσο, η ελληνική γλώσσα ποτέ δέν ξεχώρισε σύμφωνα μόνο απο μιά δασύτητα διαφορετικού
βαθμού· υπήρχε και μιά ακόμη διαφορά, κληρονομημένη απο την Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή
γλώσσα (προς την οποία η μυκηναϊκή Ελληνική είναι η πλησιέστερη γνωστή γλώσσα): τα qh, χ,
θ, φ δέν ήταν απλώς δασέα, ήταν και ηχηρά (σε αντίθεση προς τα άηχα q, κ, τ, π) καθώς ηχηρά
(gh, ch, dh, bh –βλέπε και παρατήρηση 7) ήταν τα δασέα και στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή.
Έτσι έχουμε γνωρίσει μιά άγνωστη πτυχή της μυκηναϊκής γλώσσας (για την οποία είχα
δημοσιοποιήσει και στους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες, 1992), η οποία πτυχή λύνει ένα μέγα
μυστήριο και της μακεδονικής ελληνικής γλώσσας, που δέν έχει λυθεί απο καμία άλλη θεωρία:
για ποιόν λόγο η μακεδονική ελληνική συγχέει χ με γ, θ με δ, φ με β (εξ αιτίας του οποίου
φαινομένου άλλοι θάρρεψαν οτι η μακεδονική δέν ήταν ελληνική, και άλλοι πολύ το
φοβήθηκαν). Στην πραγματικότητα η μακεδονική διάλεκτος ήταν η πιό συντηρητική διάλεκτος
της Ελληνικής, κράτησε πάρα πολλά στοιχεία απο την μυκηναϊκή, καί στο λεξιλόγιο, αλλα καί
στη φωνολογία. Όπως και εν γένει οι Μακεδόνες διατήρησαν πιστότερα απο όλους τους
Έλληνες τον πολιτισμό και τα (πολεμοχαρή) ήθη της πρώιμης (ακόμη αρείας) μυκηναϊκής
φυλής. Φυλετικώς ακόμη, οι Μακεδόνες αναμίχθηκαν λιγότερο με τις «προελληνικές» (δηλαδή
προ-ινδοευρωπαϊκές) φυλές, γι’ αυτό ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν ξανθός, ενώ ο Όμηρος μόνο τον
Μενέλαο ονομάζει ξανθό, που θα πεί οτι το ήξερε για ασυνήθιστο χαρακτηριστικό ακόμη και
στους πολέμαρχους. Αλλα για να έρθουμε στο θέμαμας, στη μακεδονική δϊάλεκτο τα χ, θ, φ
προφέρονταν ηχηρά (gh, dh, bh αντίστοιχα), και δεδομένου οτι τη μακεδονική δϊάλεκτο τη
γνωρίζουμε μόνο απο όψιμη εποχή (4ος π. Χ. αιώνας και μετά), τότε που σε όλη την Ελλάδα τα γ,
δ, β άρχισαν να προφέρονται τριβόμενα (fricatives), τα μακεδονικά ηχηρά δασέα (gh, dh, bh)
έμοιαζαν πολύ με τα (τριβόμενα πλέον) γ, δ, β αντίστοιχα (και όχι τόσο με τα χ, θ, β των άλλων
Ελλήνων). Γι’ αυτόν το λόγο στις μακεδονικές λέξεις εμφανίζονται «γ», «δ». «β» εκεί που οι
άλλες ελληνικές δϊάλεκτοι είχαν «χ», «θ», «φ» αντίστοιχα. Ήταν η συντηρητική προφορά των
ηχηρών δασέων (gh, dh, bh) που κληρονομήθηκαν απο την μυκηναϊκή εποχή, και βαθύτερα
ακόμη απο την Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα. Αυτή είναι η μία αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι οι
πολλές προπαγάνδες.
46. Είδος βασκικού «L». Το βασκικό h προέρχεται πάντα ή κατα κανόνα απο κάποιο είδος
L, ένα παράδειγμα: το 20 είναι hogei (συγγενές του τουρκικού jıgırma [*lıgırma, κανόνας 25] =20:
«ζεύγος δεκάδων», και του κινέζικου «liuk» =6: «ζεύγος τριάδων»), το 40 =be-rrogei (bi, παλιότερα
be =δύο), το βασκικό rr επίσης προέρχεται απο κάποιο είδος L, στην αρχή της λέξης έγινε h, μέσα
στη λέξη έγινε rr.
47. Η κινέζικη φωνολογία μας είναι γνωστή μόνο απο τον 6ο μ. Χ. αιώνα κ έπειτα, που ήδη
τότε είχε νεωτερίζοντας ξεφύγει πολύ απο την φωνολογία της παλιάς εποχής. Η κινέζικη
μορφή των λέξεων που έχουμε, συνήθως δέν βοηθάει στην ανακάλυψη των ριζών της
πανανθρώπινης γλώσσας - ελάχιστα γνωρίζω φωνητικούς νόμους που επέφεραν την αλλοίωση
των κινέζικων λέξεων ώς τη γνωστήτους μορφή. Ένας τέτοιος φωνητικός νόμος είναι αυτός που
διαπίστωσα στον κανόνα 30. Ένας άλλος φωνητικός νόμος που είναι πολύ χρήσιμο να ξέρουμε,
είναι οτι το ρ απο παλιά τράπηκε σε λ· κ το λ στο τέλος των κινέζικων λέξεων απο παλιά έχει
γίνει u (κάποτε γραφόμενο σάν o). Παράδειγμα, το κινέζικο "dao", απο παλιό dal ή δal,
ολοφάνερα συγγενές του τουρκικό jol (*δol) κ του ΠρωτοΑυστροΝησιακού zalan =δρόμος. Σε
μικρό βαθμό μιά παρόμοια τάση λειτούργησε στα Ιαπωνικά, όπου το τελικό -ρ που δέν
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μπορούσε να προφερθεί μή ακολουθούμενο απο φωνήεν, άφησε στη θέσητου ένα ο (βλπ
γράμμα qa).
Άν καταλάβαμε τα ονόματα των σουμερικών φθόγγων και την «συμπεριφορά» του
καθενός, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξέταση των γραμμάτων των Πρωτογραμμικών
γραφών, να τα αφήσουμε να μιλήσουν.
Κάποιες απο τις ανωτέρω παρατηρήσεις, συγκεκριμένα οι 2, 3, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 32, 43,
έχουν γίνει μέσα στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς, άν και χωρίς να φαίνεται πουθενά η
κατανόηση του φωνολογικού συστήματος και προπαντός του φωνηεντισμού της Σουμερικής,
που είναι ολόιδιος με τον φωνηεντισμό των νεοτέρων τουρκικών γλωσσών. Δηλαδή ο A.
Falkenstein παρατηρεί, για παράδειγμα, οτι η Emesal συνηθίζει να τρέπει τα «e» και «i» σε «u»,
αλλα δέν βάζει ούτε μία υπόνοια οτι αυτό το «u» ήταν στην πραγματικότητα y ή œ, δηλαδή
χειλικοποιημένο i / e.
Ξανατονίζω οτι τους παραπάνω φωνολογικούς νόμους όσον αφορούν τα Σουμερικά της
Κρήτης και της Κύπρου δέν τους βρήκα σε κανένα βιβλίο, γιατί δέν έχει γραφεί τίποτε τέτοιο,
ούτε και τους βρήκα μέσα σε μιά μέρα ή σε ένα έτος. Μου έχει πάρει χρόνια και χρόνια έρευνας
για να παρατηρήσω και να καταλάβω αυτούς τους φωνολογικούς νόμους και τις φωνολογικές
αντιστοιχίες μεταξύ των διαλέκτων. Εξετάζοντας τα γράμματα βρήκα τους φωνολογικούς
νόμους. Επειδή είναι αδύνατον να αποδώσω όλη αυτήν τη διαδικασία της ανακάλυψης, εδώ
πρώτα παρουσίασα τους φωνολογικούς νόμους και εν συνεχεία παρουσιάζω τα γράμματα.
a. Είπαμε οτι το όνομα (δηλαδή η χρήση) του κάθε συλλαβογράμματος της
Πρωτογραμμικής ήταν η λέξη που άμεσα ερχόταν στο μυαλό του κάθε μινωίτη Σουμέριου όταν
έβλεπε το γράμμα-σκίτσο. Ποια ήταν λοιπόν η λέξη που ερχόταν στο μυαλότου όταν έβλεπε
αυτό
το γράμμα; Δηλαδή τί παρίστανε; Είναι
προφανές, όλοι το βλέπουμε οτι παρίστανε τον περίφημο μινωικό διπλό πέλεκυ. Δέν ήταν ένα
αντικείμενο, ήταν το σύμβολο, η οπτικοποίηση του υπέρτατου Θεού, τον οποίο οι Σουμέριοι
ονόμαζαν AN δηλαδή A(N). Συνεπώς το σκίτσο αυτό έφερνε άμεσα στο μυαλό του κάθε
Σουμερίου τον Θεό ονομαζόμενο A(N), γι’ αυτό και το γράμμα χρησιμοποιούνταν για τη
συλλαβή A.
Κάπου διάβασα οτι ο μεσοποταμιακός πολιτισμός δέν είχε ούτε το βάθος και την ποικιλία
του ινδικού πολιτισμού, ούτε την εμπειρία και την λεπτότητα του κινέζικου. Όποιοι τα είπαν
αυτά ήταν ανόητοι που σύγκριναν πολιτισμούς ζωντανούς με έναν πολιτισμό απο παλιά
πεθαμένο και ξεχασμένο. Η σοφία των μινωιτών Σουμερίων δέν υστέρησε απο τη σοφία
κανενός άλλου λαού, μόνο που δέν έμειναν τεκμήρια αυτής της σοφίας παρα μόνο σε μορφή
εικόνας. Δέν παρίσταναν τους θεούς ανθρωπομορφικά ούτε ζωόμορφους, διότι ήξεραν πως οι
θεοί είναι πνεύματα. Όταν χρειαζόταν, δέν τους παρίσταναν αλλα τους συμβόλιζαν με
σύμβολα όπως ο διπλός πέλεκυς. Διότι ο Θεός είναι ημέρα και νύχτα, αρσενικό και θηλυκό,
φιλότης και νεῖκος, και όλα τα ζεύγη των αντιθέτων· τα οποία ακριβώς συμβόλιζε ο διπλός
πέλεκυς και κάθε άλλο αμφίστομο όπλο. Στις κρητικές σπηλιές όπου βρέθηκαν διπλοί πελέκεις,
μαζί βρέθηκαν αφιερωμένα πολύ περισσότερα δίκοπα ξίφη, διότι κι αυτά ήταν σύμβολα του
Θεού, ονομαζόμενου A(N).
Στη Μεσοποταμία επίσης τα δίκοπα ξίφη χρησιμοποιούνταν ώς σύμβολα του A(N), και
ενώπιον τέτοιων ξιφών οι Μεσοποτάμιοι Σουμέριοι έπαιρναν όρκους. Ο Sollberger στο λήμμα
“ana(k?)” (το οποίο “ana(k?)” γραφόταν με το γράμμα AN) υπέθετε οτι το “ana(k?)” σήμαινε
κάποιο μέταλλο και έσπαζε το κεφάλιτου για να βρεί ποιο μέταλλο ήταν, ενώ απλούστατα η
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λέξη σήμαινε τα ξίφη – σύμβολα του Θεού A(N). Για την χρήση διπλών πελέκεων στη
Μεσοποταμία ώς σύμβολα του A(N), δέν έχω επαρκείς πληροφορίες. Πρέπει όμως να
σημειώσουμε οτι η λατρεία του A(N) που ήταν η επικρατούσα στους Σουμέριους μέχρι της αρχές
της 3ης π. Χ. χιλϊετίας, υποχώρησε βαθμιαία στη Μεσοποταμία καθώς ο λαός άρχισε
περισσότερο να ασχολείται με άλλες θεότητες, όπως ο “enki” («κύριος της καλοσύνης»), ο “enlil”
(«κύριος του ανέμου») ο “utu” (ήλιος, ο φιλάνθρωπος θεός της δικαιοσύνης) και τελικά η “inana”
(«η κυρία του ουρανού»). Τέτοια ήταν η εξέλιξη της θρησκείας σε όλους τους λαούς που
εγκαταστάθηκαν στους τόπους γύρω απο τη Μεσοποταμία: αρχικά ήταν καθαρά μονοθεϊστές,
έπειτα λάτρεψαν διάφορες θεότητες που κυβερνούσαν και εκπροσωπούσαν τις δυνάμεις της
φύσης (που οι σοφοί γνώριζαν οτι όλες οι θεότητες ήταν εκφάνσεις του ενός Θεού) και μέσα απο
τον πολυθεϊσμό υπερίσχυσε η θεότητα που εκπροσωπεί τα επικίνδυνα ένστικτα, το σεξουαλικό
ένστικτο προπάντων, στη Μεσοποταμία η “inana” (“ishtar”, Αστάρτη για τους Ακκάδιους), στην
Ινδία η “kali”, και στην Ελλάδα η Αφροδίτη.
Τον καιρό που οι Σουμέριοι αποίκιζαν την Κρήτη και Κύπρο (αρχές 3ης π. Χ. χιλϊετίας),
κύρια λατρείατους ήταν αυτή του A(N), και κυρίαρχη πόλη – κράτος στη Μεσοποταμία ήταν η
“Uruk”, που ήταν «η πόλη του (Θεού) A(N)». Απο την “Uruk” βγήκαν ο “Gilgames” και οι άλλοι
φημισμένοι ήρωες των Μεσοποτάμιων Σουμερίων.
Έτσι, οι μινωίτες Σουμέριοι λάτρευαν κατα βάσιν τον A(N), αργότερα όμως, καθώς
αναμειγνύονταν με άλλους λαούς προερχόμενους απο την κοιτίδα του Κάιν, έφτασαν να τιμούν
περισσότερο την “inana”, και όλοι εκείνοι που λατρεύουν αυτήν τη θεότητα αποκτούν
εκπληκτικό μεγαλείο, το οποίο όμως έχει ελάχιστη διάρκεια, έπειτα καταστρέφονται. Αυτή ήταν
και η μοίρα των μινωιτών Σουμερίων, που δημιούργησαν τον πιό υπέροχο πολιτισμό που έχει
γνωρίσει η ανθρωπότητα. Διότι ο πολιτισμός που γεννάται στην Ανατολή, στην Ελλάδα
τελειοποιείται.
Ετυμολογία: Σχεδόν όλων των Πρωτογραμμικών kana τα ονόματα έχουν συγγενείς λέξεις
στις τουρκικές γλώσσες, αλλα η λ. A(N) δέν έχει κάποια καταφανώς συγγενή τουρκική λέξη.
Διότι ΑΝ- ήταν το θέμα κοινότατης τουρκικής αντωνυμίας, με την οποία έπρεπε να αποφευχθεί
η σύγχυση του A(N)=Ουρανός, Θεός, επίσης το A(N) (λόγω του κανόνα 34) θύμιζε το ΑΜ
(θηλυκό όργανο) που ήταν ταμπού. Ωστόσο, το A(N)=ουρανός βρίσκεται στα ιαπωνικά με τη
μορφή ame (天)=ουρανός, πράγμα που δείχνει οτι το τελικό σύμφωνο αρχικά πρέπει να ήταν ŋ,
δηλαδή η λέξη αρχικά ήταν aŋ. (Στα ιαπωνικά ίσχυσε εκτενώς, ή μάλλον καθολικώς, ο κανόνας
13). Επίσης, δέν είναι καθόλου τυχαία η ομοιότητα του ζεύγους των σουμ. λέξεων aŋ – ke
(=ουρανός-γή) με τις ελληνικές άνω – κάτω, ανά – κατά. Άνω σήμαινε προς τον ουρανό, κάτω
σήμαινε στη γή. Όχι γιατί η μία γλώσσα προήλθε απο την άλλη, ούτε οτι τόσο κοινές λέξεις
δανείσθηκαν, αλλα διότι όλες οι γλώσσες έχουν κοινή προέλευση απο την πανανθρώπινη
μοναδική γλώσσα.

qa. Απο τότε που το ξέρω το γράμμα αυτό
(δηλαδή
απο το 1978) μου είναι σαφές οτι παρίστανε «πρόσωπο», όπως και στον κάθε λογικό άνθρωπο
είναι σαφές οτι το γράμμα ήθελε να φέρει στο μυαλό του αναγνώστη τη λέξη που σήμαινε
«πρόσωπο». Η λέξη αυτή ήτανε στα σουμερικά qa, για την ακρίβεια qa(r). Στη Μεσοποταμία η
λέξη είναι συνηθισμένη ώς “ka”, υπάρχει όμως κάποια σύγχυση διότι η ίδια αυτή λέξη “ka”
διαβάζεται άλλοτε ώς «πρόσωπο», και άλλοτε (συνηθέστερα) ώς «στόμα». Αιτία είναι οτι
υπήρχαν δύο διαφορετικές λέξεις που προφέρονταν παρόμοια και γράφονταν με το ίδιο γράμμα
“KA”: μία ήταν η λέξη qa(r) =πρόσωπο, και μία η λέξη qaı (ή κάπως έτσι) που σήμαινε στόμα. Η
λ. qa(r) = πρόσωπο, βρίσκεται στα ιαπωνικά ώς “kao” (το τελικό -r που δέν μπορεί να προφερθεί
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στα ιαπωνικά έχει αφήσει ώς φωνηεντικό ίχνος το –o), ενώ στα τουρκικά όπου το ουσιαστικό
qa(r) χάθηκε, παρέμεινε το παράγωγοτου qaršı, δηλαδή: qa(r)=πρόσωπο >> *qarıš- = «αντικρύζω,
κοιτάζω κατα πρόσωπο» >> *qarıšı =αντικρύζοντας, αντικρυστά. (Απο όπου η γνωστή στους
νεοΈλληνες λ. «καρσιλαμάς»).
Το qaı (ή κάπως έτσι) = στόμα, είναι ομόρριζο του κινέζικου “k‛əu” (κατα Kalgren),
γραφόμενο 口= στόμα, ομόρριζο πρέπει να είναι (με κάποιο πρόσφυμα) και στα ιαπωνικά το

“kuti” (προφερόμενο “kuchi” =στόμα). Βεβαίως ήταν αρχικά *qow στα σουμερικά, και έγινε
περίπου qaı, λόγω του κανόνα 2.

είναι πανόμοιο με ένα
ca. Το γράμμα
συνηθέστατο μεσοποταμιακό γράμμα, το ATU 761, που σήμαινε «πρόβατο». Βρίσκεται
συχνότατα στις παλιές μεσοποταμιακές πινακίδες, διότι το πρόβατο, το κριθάρι και το ασήμι
ήταν τα βασικότερα περιουσιακά στοιχεία. Ακόμη και εκείνοι που δέν ήξεραν να γράφουν,
χάραζαν σε ένα στρογγυλό κομματάκι πηλό αυτό το σχήμα, και το κάθε τέτοιο κομματάκι
πηλού ήταν ένα “token”, μία «μάρκα» που σήμαινε ένα πρόβατο, για κάθε πρόβατο που είχε,
είχε και μία τέτοια πήλινη «μάρκα». Πιθανώς είχε και εσωτερική σημασία, ο σταυρός σήμαινε
μιά ψυχή, κλεισμένη σε ένα σώμα, τον κύκλο, άρα το σύμβολο σήμαινε ένα ζωντανό πλάσμα,
ένα ζώο, κυρίως: ένα πρόβατο. Το πρόβατο στα σουμερικά λεγόταν “gan” ή “ganam” (όπου το –
am η κατάληξη που σημαίνει θηλυκό), συγγενές του τουρκικού qoñ απο παλαιοτουρκικό *goñ,
συγγενής λέξη με το qaña της Δυτικής Ερήμου που σημαίνει το eudo, Macropus Robustus,
καγκουροειδές ζώο. Έχει επικρατήσει να διαβάζουν το μεσοποταμιακό γράμμα σάν “udu”,
ωστόσο “udu” αρχικά σήμαινε κάθε εξημερωμένο φυτοφάγο ζώο, και προπάντων βοοειδές
(λέξη συγγενής του ιαπωνικού usi, στα παλιά τουρκικά uδ, βάσκικα idi-, όλα αυτά σημαίνουν
βοοειδές ζώο, υπάρχουν συγγενείς λ. που τώρα δέν θυμάμαι και σε άλλες γλώσσες). Το πρόβατο
λεγόταν στα παλιά σουμερικά gañ. Οπότε στο μυαλό του κάθε Σουμερίου το γράμμα έφερνε το
πρόβατο, στα σουμερικά της Κρήτης ca(n), γι’ αυτό και χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή ca.
Ωστόσο, υπήρχε και μιά ακόμη σουμερική λέξη gigir απο παλιότερο *gargar, στην Κρήτη
οπωσδήποτε «carcar» απο διπλασιασμό του car=τροχός, λέξη που άφησε πολλά δάνεια στις
ευρωπαϊκές γλώσσες (κάρρο, αγγλιά car, και πολλές άλλες), το gigir (ή τουλάχιστον το
βασικότου στοιχείο αρχικά gar ή car) σήμαινε κατα βάσιν τροχός και όχι άμαξα, όπως φαίνεται
απο το «wr. ĝešgigir-da-la2 "a phase of the moon?"» δηλαδή το φεγγάρι παρομοιαζόταν με τροχό.
Έτσι, στα σουμερικά της Κρήτης κάποιοι έβλεπαν το γράμμα ώς “car” = «τροχός», το οποίο και
πάλι έφερνε άμεσα στο νούτους τη συλλαβή ca.
ŋa. Το γράμμα ŋa δέν χρησιμοποιούνταν στη Γραμμική Β, διότι δέν υπάρχει τέτοια
συλλαβή στην ελληνική γλώσσα. Κατα τη γνώμημου το γράμμα στην Κρ. Πρωτογραμμική
παρίστανε ένα κουτί (μεταφορικώς παράγκα) που ονομαζόταν στα σουμερικά ŋa. Η μορφή του
γράμματος (στην προσφηνοειδή) ήταν συνήθως

, αλλα επίσης

(όπου επισημαίνεται η

βάση του κουτιού) και
(με άνοιγμα στο καπάκι),
(με κωνικό καπάκι), και
.
Μοιάζει με το wa, μόνο που το wa έχει πόρτα (το γράμμα ŋa δέν έχει πόρτα, αλλα έχει πάτο).
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Θεωρώ οτι της Γρ. Α το συλλαβόγραμμα

, που ακριβέστερα παριστάνεται

στη ΓρB
ώς αντικείμενο, δέν παρίστανε ύφασμα (υπάρχει άλλο
ιδεόγραμμα για το ύφασμα που τα διάφορα είδητου προσδιορίζονται με πολλά διάφορα
συλλαβογράμματα, εκείνο έχει κάτω πολλά κρόσια, αυτό εδώ δέν έχει κρόσια, αλλα ποδαράκια,
ώς πολυτελές κουτί, με καπάκι, και δεξιά, αριστερά, ενίοτε και πάνω και κάτω, φαίνονται κάτι
σάν μεταλλικά φύλλα που συνέχουν τις πλευρές του κουτιού), παρίστανε κουτί (η λέξη
μεταφορικώς μπορούσε να σημαίνει και παράπηγμα, παράγκα), το οποίο σουμερικά λεγόταν ŋa,
γι’ αυτό στους Σουμέριους χρήστες της γραφής το γράμμα αυτομάτως έφερνε στο νού τη
συλλαβή ŋa.
Το γράμμα αυτό βρίσκεται και στην Κρ. Ιερογλυφική, π. χ. πινακίδα #303:

που απο αριστερά προς τα δεξιά έχει τα γράμματα i-ŋa-.ši-(sa?).
Ετυμολογική παρατήρηση: η λ. ŋa =κουτί, ίσως να συγγενεύει είτε με το τουρκικό ört=σκεπάζω, βάζω καπάκι· είτε με το τουρκ. ρήμα or- = τοποθετώ, στα Σουμερικά ŋar («wr. ĝar»
=τοποθετώ, αποταμιεύω (κανόνας 18).

ta. Καλώς γνωστό ώς σχήμα το γράμμα
και στη
Γρ. Α επίσης, άν θυμάμαι καλά γνωστό και απο Κυπριακές πινακίδες, με δυσκόλεψε ώσπου να
βρώ τί παρίστανε. Έκανα τη σκέψη οτι παρίστανε κάτοψη δωματίου λόγω της μορφής
,
αλλα τότε οι άλλες μορφές δέν δικαιολογούνται. Έκανα τη σκέψη επίσης οτι ήταν ένα σύμβολο
ισότητας ή σύγκρισης, αλλα σ’ αυτό δέν είχα καθόλου βεβαιότητα, διότι τα γράμματα της
Πρωτογραμμικής παριστάνουν απτά πράγματα και όχι σύμβολα. Τώρα είμαι βέβαιος τί
παρίστανε: «μουσικό όργανο», ονομαζόμενο στα παλιά σουμερικά ta(b). Σήμερα άν θέλαμε να
παραπέμψουμε στην έννοια «μουσικό όργανο» θα σκιτσάραμε μάλλον μία κιθάρα, το οποίο
σκίτσο λίγων γραμμών θα ήταν αμέσως αναγνωρίσιμο. Στους παλιούς Σουμέριους (άν και
γνώριζαν μεγάλη ποικιλία μουσικών οργάνων) το πιό κοινό μουσικό όργανο ήταν ένα είδος
άρπας, του οποίου σκίτσο είναι αυτό το γράμμα. Ήταν σχετικά εύκολο να κατασκευασθεί, πάνω
σε έναν κορμό στερεώνονταν κάθετα δύο μικρότερα «κλαδιά» μεταξύ των οποίων τεντώνονταν
οι χορδές (οι οποίες στο σκίτσο δέν φαίνονται διότι δέν ήταν δυνατόν να αποδοθούν τέτοιες
λεπτομέρειες σε ένα σκίτσο πάνω σε ωμό πηλό. Το κάθε γράμμα έδειχνε τα απολύτως
απαραίτητα στοιχεία για την παράσταση του αντικειμένουτου). Σε όλα τα σουμερικά σπίτια
υποθέτω πως υπήρχε ένα τέτοιο «ta(b)»
Όλα τα μουσικά όργανα ονομάζονταν ta(b), απο την οποία λέξη: δάνεια ή συγγενείς
υπάρχουν μέχρι σήμερα σε πλείστες γλώσσες Το αραβικό tabl (εξ ου: νταούλι), το ινδικό tabla, το
ταμπουρίνο, ταμπούρο, ταμπουράς, ακόμη και το λατινικό tibia, άν και εικάζεται απο ρίζα tweb
=σωλήνας, έχει επιρροή και απο αυτήν τη ρίζα του ta(b). Στα σουμερικά της σφηνοειδούς
βρίσκουμε αρκετές λέξεις απο αυτήν τη ρίζα του ta(b), βασικά θυμάμαι την λ. “tigi” δηλαδή tegi,
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απο ta(b), βλέπε κανόνες 3 και 14. Το λεξικό δίνει Old Babylonian: wr. tigi "drum or other musical
instrument; type of song" Akk. tigû. Επίσης υπήρχε λέξη “adab” wr. a-da-ab; a-da-ba "a drum; a
song" Akk. adapu, με πρόθεμα a-.

da.

επίσης

συνηθισμένο

γράμμα

στην

Κυπριακή Γραμμική:
, σε πιό συντηρητικές μορφές που σώζονται
στη Γραμμική Α (καθώς και στην πρώιμη Γραμμική εικονογραφή της Μεσοποταμίας, ATU 223)
είχε τη γωνία επάνω οξεία και όχι ορθή, ήταν δηλαδή ολοφάνερα το σκίτσο ενός κλαδιού σε
έναν κορμό, αυτό μου είναι σαφές απο τότε που ξέρω αυτό το γράμμα (1978). Όποιος γνωρίζει
κάποια τουρκικά, έστω και στην όψιμη οθωμανικήτους μορφή, σκέφτεται αμέσως τη λέξη dal
(κύριο κλαδί / ίσιο κλαδί δέντρου, επίσης ο ίσιος κορμός δέντρου, προπάντων της ιτιάς, λέγεται
dal, και ένας άνθρωπος με ευθυτενές, λεπτό και ωραίο σώμα λέγεται μεταφορικά dal). Η λέξη
αυτή υπήρχε και στα Σουμερικά με τη σημασία βασικά «κύριο κλαδί», επίσης ίσιο ξύλο, δοκάρι.
Έτσι, το σκίτσο αυτό στο μυαλό του κάθε Σουμερίου έφερνε αμέσως τη λέξη da(l) και τη
συλλαβή da.
Στην Κρητική Ιερογλυφική δέν βρίσκεται το da με αυτήν τη μορφή, αλλα βρίσκεται ένα

και παρόμοια, που παριστάνει έναν
γράμμα με τη μορφή (έτσι στην επιγραφή #119):
χοντρό κορμό απο τον οποίο φύεται ένα χοντρό κλαδί, ή ένα μεγάλο κλαδί λυγισμένο στα δύο·
αυτό ήταν κατα τη γνώμημου το da της Κρ. Ιερογλυφικής (βλπ επίσης στο γράμμα ju). Αυτό

μάλλον μας φανερώνει τί εννοούσε το ιδεόγραμμα 180 στη Γρ. Α:
και στη Γρ. Β:
:
κομμένα κλαδιά, δηλαδή καυσόξυλα (που ήταν απαραίτητα σε κάθε σπίτι τα παλιά χρόνια,
μέχρι και πρόσφατα ακόμη).
Στην προσφηνοειδή γραφή το γράμμα
είναι συνηθισμένο, αλλα στη Σφηνοειδή έχει
πάρει μορφή σταυρού (οπότε συγχέεται με το “MAŠ”) και επικράτησε να ονομάζεται «pap», ενώ
στα αρχαία λεξικά (απο τα 96 αρχαία λήμματα με το «PAP» που δίνει το UoP) μόνο δύο
λήμματα δίνουν ανάγνωση «pap» (που σημαίνει πατέρας ή πρόγονος, η γνωστή πανανθρώπινη
ρίζα του «μπαμπά»), σε άλλα δύο λήμματα το γράμμα αυτό χρησιμεύει για την φωνητική
απόδοση του «dalla», ενώ ιδεογραφικά χρησιμοποιούμενο έχει έννοιες που ξεκινούν απο την
έννοια του κλαδιού. Το «pap» =πατέρας ή πρόγονος, βγαίνει απο την σύμφυρση της έννοιας
«κύριο κλαδί» με την προφορά της λέξης pa = κλαδί. Κατα βάσιν pa σημαίνει το δευτερεύον
κλαδί, αλλα είναι κλασσικό φαινόμενο στη Σφηνοειδή να έχουν μπερδευτεί τα ονόματα των
προσφηνογραμμάτων, όπως στην περίπτωση που η συλλαβή «pa» γράφεται με το γράμμα που
σήμαινε κατα βάσιν κύριο κλαδί, ίσιο ξύλο.
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Η σημασία «ίσιο ξύλο, βασικό δοκάρι», βρίσκεται στο «wr. ĝešdal "crossbar, beam, dividing
line" Akk. gištallu», στο ETCSL: «dal=(cross)beam»· εδώ το «ĝeš» (ξύλο) ήταν ταξινομικό στοιχείο,
κάποτε όμως προφερόταν κιόλας, άν κρίνουμε απο το ακκαδικό (δάνειο) «gištallu».

na. Το γράμμα αυτό, στη Γραμμική Β

, στην

Κυπριακή:
μου ήταν φυσικά εξ αρχής σαφές οτι εικόνιζε έναν κίονα
(κολώνα). Θυμίζει τους περίφημους κίονες του ανακτόρου της Κνωσού. Οι διάφορες μορφές του
γράμματος αποδίδουν λεπτομερώς το κιονόκρανο, ακόμη και τους σπονδύλους του κίονα.
Ωστόσο, για αρκετά χρόνια, ακόμη και το 1992 που τύπωσα τους ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣiv, δέν γνώριζα πώς λεγόταν ο κίονας στα σουμερικά (είχα μόνο γλωσσάρια και
όχι κανένα σχετικά πλήρες λεξικό). Κάποιους μήνες μετά απο το τύπωμα του «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ» βρήκα οτι ο κίονας στα Σουμ. της Σφην. είναι “nir”, δηλαδή ne(r) απο
παλαιότερο na(r)· οπότε το γράμμα αυτό στο μυαλό του κάθε Σουμερίου έφερνε τη λέξη na(r)
και τη συλλαβή na.
Και τώρα (2011) αναρωτήθηκα πού βρήκα εκείνο το “nir” με σημασία «κίονες», και
ψάχνοντας βρήκα κατ’ αρχήν τη λέξη που ονομάζει το γράμμα «NIR», το οποίο στην

Προσφηνοειδή είναι

(η λίστα των αρχαϊκών σουμερικών γραμμάτων δίνει και

, αλλα

ο σφηνοειδής τύπος προέρχεται απο το
)· ποιά λέξη έδωσε το όνομάτης στο γράμμα
«NIR» (το οποίο έχει και την ανάγνωση «nar3»)? Δηλαδή, ποιό αντικείμενο (ονομαζόμενο «NIR»

ή «nar3») παρίστανε το
? Η μορφήτου δείχνει οτι παρίστανε μεσοποταμιακούς
σουμερικούς κίονες. Τώρα να δούμε πώς ερμηνεύεται το «nir» στα αρχαία λεξικά: έχει διάφορες
ρηματικές και ονοματικές σημασίες, κάποιες απο τις οποίες θυμίζουν την έννοια του κίονα,
αλλα είναι αμφίβολο άν αυτά τα ρήματα και ουσιαστικά είναι πραγματικά ομόρριζα· κάποιες
όμως απο τις χρήσεις του «nir» δείχνουν με σαφήνεια την έννοια «κίονας»:
το «nir-an-na» (κάποια θρησκευτική έννοια) φαίνεται πως μάλλον σήμαινε «ο κίονας (ή
κιονοστοιχία) του ουρανού», δηλαδή σάν τους κίονες που κρατούσε ο Άτλας της ελληνικής
μυθολογίας, στους οποίους κίονες στηριζόταν ο ουρανός· υπάρχει και θεότητα «dama-nir-an-na»
που μάλλον ερμηνεύεται «η μητέρα του κίονα του ουρανού», μητέρα του ουράνιου κίονα (ή
ουρανίων κιόνων)· πάντως σ’ αυτές τις θρησκευτικές έννοιες η ακκαδική ερμηνεία δέν με
βοηθάει καθόλου να βεβαιωθώ στη δικήμου ερμηνεία.
Το «nir-gam-ma (var. nir-buru3-da)» είναι καλώς γνωστό οτι σήμαινε αψίδα, αρχιτεκτονικό
τόξο, δηλαδή κίονες που σχηματίζουν επάνω «τόξο» (βλέπε τη λ. «nir-gam-ma» στο γράμμα cue)·
η παραλλαγή (var. =variation = παραλλαγή της λέξης) «nir-buru3-da» εννοεί κίονα γερά
θεμελιωμένο σε τρύπα στο έδαφος («buru3-d» σημαίνει τρύπα ή βάθος). Με το «nir-gam-ma»
προσδιορίζεται το «e2-nir-gam-ma» =κτήριο με αψίδα ή αψίδες, δηλαδή κίονες που σχηματίζουν
αρχιτεκτονικά τόξα.
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Το «nir» είναι επίσης βασικός προσδιορισμός στο «u6-nir» που σημαίνει «ziquratum»
δηλαδή τις υπερυψωμένες ταράτσες των φημισμένων ναών της Μεσοποταμίας, απο τα οποία
«ziquratum» οι ιερείς – αστρολόγοι και αστρονόμοι παρατηρούσαν τα αστέρια. Ο ναός που έχει
τέτοια υψηλή ταράτσα λέγεται ακκαδικά «nuhar», σουμερικά «e2-u6-nir» = «κτήριο με ‘u6-nir’» «το
κτήριο που έχει τέτοιο παρατηρητήριο, ταράτσα υπερυψωμένη επάνω σε κίονες». Το «u6» ή «ug6»
(πιθανώς ομόρριζο του τουρκικού uq- =‘καταλαβαίνω’ και του σουμερικού «igi»=μάτι) γράφεται
«IGI.E2» («IGI»=μάτι + «E2»=κτήριο), με αυτά δίνεται η έννοια «παρατηρητήριο»· αυτό το
παρατηρητήριο προσδιορίζεται με το «nir» =υψηλοί κίονες. Το «nir» μόνοτου μεταφράζεται
«zaqarum ša2 ziqqurrati»· το «zaqāru» είναι το απαρέμφατο του ρήματος απο το οποίο παράγεται
και το «ziqqurrat-», το παρατηρητήριο που λέγαμε· στο AHW το «zaqāru» έχει δύο βασικές
σημασίες: «herausragend sein» (υπερτερώ, υπερυψώνομαι) και «hoch bauen» (χτίζω υψηλό)·
συνεπώς στο «u6-nir» το «nir» φαίνεται να έχει την έννοια «(παρατηρητήριο) υπερυψωμένο,
χτισμένο υψηλό»· όμως στις παλιές γλώσσες και μάλιστα στα Σουμερικά ήταν πολύ εύκολο η
αφηρημένη έννοια του «χτίζω ψηλά» να χρησιμοποιείται και ώς ουσιαστικό συγκεκριμένο:
«κίονας» (που κρατάει κάτι ψηλά), αφού το μόνο αρχιτεκτονικό μέσο για να υπερυψωθεί κάτι
ήταν οι κίονες.
Στα οθωμανικά τουρκικά η λέξη βρίσκεται ώς direk (πάσσαλος, υποστήριγμα· εξ ου το
νεοελληνικό «ντερέκι») όπου –ek είναι παλιά υποκοριστική κατάληξη, το n- φυσικά έχει γίνει dλόγω του κανόνα 20. Τα φωνήεντα έγιναν πρόσθια στην τουρκική λέξη, λόγω του πρόσθιου k
που απαιτεί πρόσθια φωνήεντα.

pa. Το γράμμα

με ίδια μορφή στην Κυπριακή,

βρίσκεται με την ίδια μορφή ακόμη και στη σφηνοειδή:
(έτσι σε όψιμη σφηνοειδή, σε
τυποποιημένη γραμματοσειρά, αλλα ακόμη φαίνεται οτι πρόκειται για το ίδιο σχήμα, με σφήνες
στη θέση γραμμών). Σε πρώιμα στάδια της γραφής, οι κάθετες γραμμούλες σχημάτιζαν δεξιά
και αριστερά γωνία προς την κάθετη αντί να την τέμνουν κάθετα όπως έγινε για ευκολία των
γραφέων. Το γράμμα παρίστανε κλαδάκια που φύονται απο ένα άλλο κλαδί (αγγλικά twig, ενώ
το κυριότερο κλαδί είναι branch, στα γερμανικά Zweig, ενώ το κυριότερο κλαδί: Ast). Στα
σουμερικά, ενώ το κυριότερο κλαδί ήταν da(l), το δευτερεύον κλαδί, ή βέργα, ήταν pa. Αυτό το pa
παρίστανε το γράμμα, έτσι απέδιδε τη συλλαβή pa. Είναι απορίας άξιο πώς κανένας μελετητής
της σφηνοειδούς δέν έτυχε ποτέ να σκεφθεί οτι οι Γραμμικές γραφές έχουν σουμερική
προέλευση, με δεδομένο αυτό το γράμμα.
ba. Το γράμμα αυτό ΔΕΝ βρίσκεται στη Γραμμική Β, διότι στα μυκηναϊκά ελληνικά, όπως
και στην Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή γλώσσα, δέν υπήρχε το φώνημα b. Βρίσκεται ωστόσο στη

Γραμμική Α με τις μορφές

. Σε όλες τις μορφές τους
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γράμματος είναι σαφές οτι παρίστανε ένα σείστρον, που λεγόταν επίσης πλατάγη. Είδος
κουδουνίστρας θα λέγαμε σήμερα. Το τί παρίστανε ακριβώς το κατάλαβα όταν είδα αυτό το
αντικείμενο σε μουσείο. Είναι ένα είδος στεφάνι με χερούλι απο κάτω, κάθετα στο στεφάνι
τοποθετούνταν βεργούλες, και στις βεργούλες περασμένα μεταλλικά δισκάκια που χτυπούσαν
μεταξύτους, όπως στο ντέφι, κουνώντας το σείστρο. Χρησίμευε ώς μουσικό όργανο είτε ώς
παιδικό παιχνίδι. Ώς παιχνίδι οι αρχαίοι το ονόμαζαν πλατάγη, λέξη δάνεια απο τα σουμερικά
όπου η λέξη ήταν βασικά ba(l), και με κάποια προσφύματα: “balaŋ” και “bal-tag”. Το “balaŋ”

μαρτυρείται στη Μεσοποταμία ώς έγχορδο μουσικό όργανο με μορφή

, σάν το

αφρικανικό «κορά». Υπάρχει και ένα σφηνόγραμμα
ή
που σήμερα ονομάζεται
“bala”, το οποίο φαίνεται πως παρίστανε ένα σείστρο, ή τα μεταλλικά δισκάκια περασμένα στις
βεργούλες. Το συμπέρασμα είναι οτι το γράμμα “ba” παρίστανε ένα σείστρο (πλατάγη) που
ονομαζόταν στα σουμερικά “ba(l)”.
Σημειωτέον οτι σε κάποιες μορφέςτου το γράμμα μοιάζει με αδράχτι με μαλλί τυλιγμένο
γύρωτου, το αδράχτι λεγόταν «bal», ή wr. ĝešbalak "spindle" Akk. pilaqqu· το ακκαδικό pilaqqu
(δάνειο απο τα Σουμερικά) δείχνει οτι το «balak» ήταν μάλλον bılak (άρα το «bal» ήταν bıl).
Επιπλέον ο τύπος ΤΥ3α.1 του Α321 της Γρ. Α που παρέθεσα παραπάνω δείχνει με σαφήνεια
πλατάγη, σείστρον, δέν μπορεί σε αυτή τη μορφήτου να παρθεί ώς «αδράχτι».
Ετυμολογική παρατήρηση: η λ. bal (ηχητικό όργανο) και τα παράγωγα “balaŋ” (είδος
άρπας), “bal-tag” (πλατάγη) είναι ομόρριζα των ελληνικών «μέλος» (=τραγούδι), μολπή
(=μουσική), απο πανανθρώπινη ρίζα mel (=ρυθμικός / μελωδικός ήχος). Στα Σουμερικά το *mέγινε b- λόγω του κανόνα 21.

ma. Το γράμμα αυτό:

κατ’ ουσίαν ταυτίζεται

με το μεσοποταμιακό
που ονομάζεται AMAR και σήμαινε «αρσενικό μοσχάρι».
Η λέξη στα σουμερικά ήταν amá(r), με τον τόνο στο má. Οτι η συλλαβή má προφερόταν
δυνατότερα, το ξέρουμε απο το οτι το σουμερικό όνομα “amár-utu(k)” έφτασε στα ακκαδικά να
γίνει Márduk (χάνοντας το αρχικό, άτονο a). Στην πραγματικότητα, το αρχικό αυτό a ήταν
πρόσθετο, δέν ανήκε στη ρίζα της λέξης, προστέθηκε διότι απο παλιά οι τουρκικές γλώσσες
είχαν δυσκολία στο να προφέρουν «μαλακά» σύμφωνα στην αρχή της λέξης. Η λέξη αυτή, amá(r)
στα σουμερικά, είναι πανάρχαια τουρκική, υπήρχε πρίν απο τον αρχαιότατο διαχωρισμό σε ρτουρκικές και ζ-τουρκικές γλώσσες. Σε κάποια αρχαιότατη ζ-τουρκική γλώσσα είχε τη μορφή
*moz-χwo (-z αντί για –r στις ζ-τουρκικές γλώσσες, και με πρόσφυμα –χwo). Το πρόσφυμα –χwo
ή κάπως έτσι βρίσκεται στην νεότερη τουρκική μορφή buza-ğu, στην Chuvash пăру (απο *marğu), και σημειωτέον σε μερικές τουρκικές γλώσσες διατηρείται το αρχικό m- της λέξης (mozaj
στην Türki), σπανιότατη εξαίρεση του κανόνα που απαιτείται το αρχικό m- όλων των τουρκ.
λέξεων να γίνεται b-. Το –ğu είναι ένα παλαιότατο τουρκικό πρόσφυμα σε λέξεις που σημαίνουν
ζώα, πιθανολογώ να προέρχεται απο το quo =ταύρος, βλέπε στο γράμμα cuo. Αυτό το
αρχαιότατο τουρκικό *moz-χwo σε παλαιότατη εποχή πέρασε στα ελληνικά ώς «μόσχος».
Οι περισσότερες (άν όχι όλες οι) Πρωτο-ινδοευρωπαϊκές λέξεις που σημαίνουν
εξημερωμένα ζώα είναι δάνειες απο αρχαίες τουρκικές γλώσσες, πράγμα που δείχνει οτι η
33

Πρωτο-ινδοευρωπαϊκή φυλή ζούσε κοντά σε τουρκικές φυλές, απο τις οποίες και έμαθε να
εκμεταλλεύεται τα εξημερωμένα ζώα. Συνεπώς, το γράμμα αυτό στο μυαλό των Σουμερίων
έφερνε τη λέξη amá(r) (όπου το a- άτονο και πρόσθετο), και συνεπώς τη συλλαβή ma.
Στο μυαλό των μή Σουμερίων το γράμμα θύμιζε πρόσωπο γάτας, γι’ αυτό και πολλές
μορφές του γράμματος στη Γραμμική Α θυμίζουν πρόσωπο γάτας, αφού άλλωστε σήμερα
βλέπουμε καθημερινά γάτες, ενώ τα μοσχάρια μας είναι γνώριμα μόνο ώς κρέας και δυστυχώς
όχι ώς πρόσωπα. Ωστόσο, η αυθεντική μορφή του γράμματος στην Πρωτογραμμική τονίζει τα
μεγάλα ρουθούνια του μοσχαριού, και όχι μουστάκια ή κάτι που θα υποχρέωνε να σκεφθούμε
γάτα. Η γάτα, άν και παροιμιώδης στη Μεσοποταμία για την εξυπνάδατης, πολιτισμικά είχε
πολύ μικρή σημασία σε αντίθεση με το μοσχάρι που εδέσποζε στη μεσοποταμιακή λογοτεχνία.
Η λέξη amá(r), αρσενικό μοσχάρι, μεταφορικά εννούσε τον γενναίο νεαρό άνδρα, όπως και
σήμερα στα τουρκικά τα αγόρια αποκαλούνται tosun (νεαρός ταύρος). Ίσως ετυμολογικά
συγγενές είναι το ακκαδικό και γενικότερα σημιτικό maru = γιός, το οποίο έχω βρεί σε κάποιες
πινακίδες της Γραμμικής Α. (Οι σωζόμενες πινακίδες της Γραμμικής Α είναι [με ελάχιστες
εξαιρέσεις] γραμμένες σε σημιτική γλώσσα).

ja. Το γράμμα
μου πήρε αρκετό χρόνο ώσπου να το δώ με τα μάτια ενός
Σουμερίου, οπότε αναγνώρισα την πολύ γνώριμη στους Σουμερίους εικόνα μιάς δέσμης
καλαμιών. Τα καλάμια είχαν μεγάλη οικονομική σημασία στη Μεσοποταμία, όπου το ξύλο
σπάνιζε, οπότε το καλάμι χρησιμοποιούνταν ώς δομικό υλικό για κατοικίες, για κάθε είδους
αντικείμενα, και για καύσιμο. Έτσι, το πιό συνηθισμένο περιεχόμενο μιάς δέσμης ήταν καλάμια.
Ασχέτως πάντως απο το τί αποτελούσε την δέσμη, μιά δέσμη (δεμένη πάνω και κάτω)
παρίστανε αυτό το γράμμα. Στα σουμερικά της σφηνοειδούς η δέσμη είναι “sa”. Στην Κρήτη
λεγόταν ja (κανόνας 26). Οπότε στο μυαλό του μινωίτη Σουμέριου το γράμμα έφερνε μιά δέσμη,
που λεγόταν ja.
Ετυμολογική παρατήρηση: Η λέξη φαίνεται οτι ήταν ομόρριζη της κινέζικης śiwok (γράφω
τις κινέζικες λέξεις ακολουθώντας το ορθογραφικό σύστημα του Kalgren, στου οποίου το βιβλίο
βασίζομαι) το οποίο γράφεται 束, απο σκίτσο που παρίστανε δέσμη απο ξύλα, βέργες, δεμένα με

ένα σκοινί γύρω γύρω. Συνεπώς, στην παλαιοτουρκική γλώσσα η λέξη πρέπει να ήταν šja- (με
κάποιο ληκτικό ουρανικό σύμφωνο που νωρίς χάθηκε λόγω του κανόνα 34). Αυτό το *šjaφαίνεται πως έγινε sa στη Μεσοποταμία, και ja στην κρητική διάλεκτο της σουμερικής.

ra. Το
της Γραμμικής Β φέρεται ώς αγνώστου φωνητικής αξίας. Και όμως θα
έπρεπε να είναι γνωστό οτι το γράμμα αυτό είναι στην πραγματικότητα RA. (ενώ εκείνο της
Γραμμικής Β που το ονομάζουν RA, ήταν στην Πρωτογραμμική LA). Γενικά το LA της
Πρωτογραμμικής χρησιμοποιούνταν για το RA της παλιάς ελληνικής γλώσσας (λόγω του
κανόνα). Σε ελάχιστες περιπτώσεις μόνο χρησιμοποιήθηκε στη Γρ. Β το RA της
Πρωτογραμμικής, όπου κάποιο «ρα» ή «λα» προφερόταν «αλλιώτικα», λόγω της γειτνίασης με
κάποιους άλλους φθόγγους. Το ra της Κρητικής Πρωτογραμμικής βρίσκεται επίσης στην Κύπρο

με τη μορφή
, όπως βλέπετε έχει χαθεί το κάτω μέρος του
γράμματος, αλλα αυτό είναι συνηθισμένο φαινόμενο στη Γραμμική Κυπριακή των Ελλήνων
(ΓρKE.). Σε πινακίδες «ετεοκυπριακές» δηλαδή μή ελληνικές, με μορφή γραμμάτων πιό
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συντηρητική απο της ΓρKE., έχω δεί πολλές φορές αυτό το γράμμα με δύο «ποδαράκια», έτσι
ώστε είναι πρακτικώς όμοιο με το υπ. αριθμ. 19 της ΓρB. Το γράμμα αυτό παρίστανε μία σμίλη,
όργανο λάξευσης (ξύλου προπάντων), βρίσκεται στην προ-σφηνοειδή γραφή με μορφές

. Το εργαλείο αυτό ήταν το σύμβολο των ξυλουργών. Ο ξυλουργός
στα Σουμερικά λεγόταν “nagar”, το οποίο ήταν σύνθετο απο “nag”+”ar”. Οι ονομασίες
επαγγελμάτων στα Σουμερικά αποτελούνταν απο ένα αντικείμενο + ένα ρήμα (περιγράφοντας
έτσι την συγκεκριμένη εργασία). Το μέν “nag” είναι απο πανανθρώπινη ρίζα ñag = ξύλο
(τουρκικά jığ-ax= ξύλο / δέντρο, λατινικά lig-num =ξύλο), το δέ ”ar” σήμαινε «λαξεύει». Το ρήμα
ήταν ομόρριζο με τη λέξη ará που σήμαινε αυτό το εργαλείο, τη σμίλη του ξυλουργού. Δέν έχω
βρεί αυτούσια τη λέξη ará στη σφηνοειδή, ωστόσο με κάποιους προσδιορισμούς βρίσκονται οι
λέξεις argibil (γράφεται ĝešar-gibil, ĝešar-gibil2, ar-ga-bi-nu, ar-gi-bil-luzabar) που σήμαινε κάποια
κατασκευή, συνήθως ξύλινη, αλλα γινόταν και απο μπρούντζο, και ar-gu-gu που ήταν κάποιο
εργαλείο, υποτίθεται αγροτικό, αλλα δέν είναι γνωστό ακριβώς τί εργαλείο. Επειδή η λέξη ará
ήταν βασική, μπορούσε να διαφοροποιηθεί με πολλούς διάφορους προσδιορισμούς. Ομόρριζη
είναι η τουρκική λ. (vocalism uncertain, Clauson) «iir»= τρυπάνι, η ελληνική λ. αρίς (τρυπάνι), ενώ
η λ. άρβηλος (εργαλείο σκυτοτόμου) είναι προφανώς δάνειο απο τα σουμερικά (μέσω κάποιας
σημιτικής γλώσσας μάλλον). Στο λήμμα A-AR-KA, ο Sollberger εξετάζει τη λ. “AR” (διαβάζεται
και “ara8”) που σήμαινε κάποιο επάγγελμα, είναι λοιπόν πιθανό το γράμμα “AR” να παρίστανε
αυτό το εργαλείο ή κάποιο παρόμοιο, η μορφή του «AR» στη σφηνοειδή είναι

, μπορεί όντως να ξεκίνησε απο σκίτσο αυτού του εργαλείου, σμίλης
ξυλουργού. Εν πάσει περιπτώσει, το γράμμα παρίστανε αυτό το ξυλουργικό εργαλείο που
ονομαζόταν σουμερικά ará, έτσι στο μυαλό του κάθε Σουμερίου έφερνε τη λ. ará και τη συλλαβή
ra.

la. Το γράμμα αυτό
στη Γραμμική Β ονομάζεται
«RA» δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε να είναι σαφές οτι στην Πρωτογραμμική ήταν LA, αφού είναι

ολοφάνερα

ομόμορφο

του

κυπριακού

LA

με

μορφή

ή

. Συντηρητικότερες μορφές του γράμματος μας δίνει η Γραμμική

Α, όπου το γράμμα συνήθως είναι στραμμένο προς τα αριστερά, πx.

, και ιδιαίτερα
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μεγάλη αξία έχει εδώ:
όπου το γράμμα LA συνδυάζεται με το γράμμα po
χαραγμένο πάνω σε ένα θραύσμα απο πήλινο δοχείο, δεδομένου οτι το γράμμα po παρίστανε
«κρασί», ο συνδυασμός LA με το po θέλει να πεί «αυτό είναι ένα δοχείο απο το οποίο σερβίρεται
κρασί». Διότι το γράμμα LA παρίστανε ένα είδος δοχείου με προχοή, κυρίως ένα σουμερικό
ντουρβάνι. Δέν έφτασα γρήγορα ή άσκεφτα σ’ αυτό το συμπέρασμα. Υπάρχουν στα Σουμερικά,
καθώς και στα Ακκαδικά και σε άλλες γλώσσες πολλές λέξεις απο την πανανθρώπινη ρίζα љag
που σήμαινε «χύνω». Το αντικείμενο ακριβώς αυτό που παριστάνει το LA της Πρωτογραμμικής,
βρίσκεται στη σφηνοειδή με την ονομασία “šakir” =ντουρβάνι (το δοχείο όπου χτυπιέται το γάλα
για να βγεί το βούτυρο). Απο την ίδια ρίζα είναι το “lahtan” (δοχείο απο το οποίο σερβιρόταν το
κυριότερο ποτό των Σουμερίων, η μπύρα). Οι περισσότερες λέξεις απο αυτήν τη ρίζα στη
Μεσοποταμία ήταν με L, απο εκεί προήλθαν οι ελληνικές λέξεις λήκυθος (απο λᾱκυθος),
λάγυνος, και λεκάνη. Ορισμένες ωστόσο λέξεις έχουν τρέψει το L σε š, λόγω του κανόνα 29, έτσι
η λ. “šakir” (στην πραγματικότητα προφερόταν šag-ır, όπου το –ır είναι το σύνηθες πρόσφυμα
των ουσιαστικών, είδος άρθρου), και η λ. šeĝ [RAIN] (70x: Ur III, Old Babylonian) wr. šeĝ3;
šeĝx(|IM.A.A|); šeĝx(|IM.A.AN|) "to (fall as) dew; to rain; rain" Akk. nalāšu; zanānu. Αυτό το «šeĝ»
είναι το ίδιο με το τουρκικό ρήμα jağ- (με πολλά παράγωγα), απο την ίδια ρίζα (κανόνας 25). Η
ρίζα αυτή στα ελληνικά βρίσκεται στο ρήμα λείβω / είβω. Το ελληνικό β είναι απο παλιότερο ΙE.
g, ενώ το αρχικό љ (που πλησιάζει προς το j) τράπηκε καί σε λ καί σε j, το οποίο j έπειτα
σιγήθηκε.
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Το σουμερικό ντουρβάνι στη σφηνοειδή γράφεται

ουσίαν είναι

σημαίνει

«δοχείο».

ή

Το

, κατ’

άν αφαιρέσουμε το επάνω ταξινομικό στοιχείο που

έχει

μέσατου

το

στοιχείο

«γάλα»,

ενώ

το

έχει μέσα το στοιχείο που σημαίνει «βούτυρο» ή «λίπος». Ακόμη και σε αυτές τις
μορφές της σφηνοειδούς που έχουν ξεφύγει απο τα αρχικά σκίτσα, καταλαβαίνουμε οτι το
“šakir” ήταν ένα δοχείο ίσιο στη μιά μεριά, χαμηλότερο απο την άλλη μεριά απο όπου χυνόταν
το αποβουτυρωμένο γάλα (αριάνι), όπως δηλαδή το LA της Πρωτογραμμικής. Στην προσφηνοειδή γραφή η πλησιέστερη μορφή που γνωρίζω είναι
(μέσα έχει το στοιχείο που
σήμαινε «βούτυρο»). Νεοελληνικά ξύλινα ντουρβάνια που έχω δεί, δέν έχουν την κομψότητα
που δείχνει το γράμμα της Πρωτογραμμικής, αλλα είναι και αυτά ψηλόλιγνα, και στη μιά μεριά
το ύψοςτους επεκτείνεται σε ένα επίμηκες ξύλο που χρησιμεύει ώς λαβή. Στο
είναι αριστερά, ενώ η λαβή κάθετη δεξιά.

, η προχοή
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Ήταν ένα αντικείμενο μείζονος πολιτιστικής σημασίας για τους Σουμέριους, το οποίο στα
Σουμερικά της Κρήτης και της Κύπρου λεγόταν la(g), γι’ αυτό και το σκίτσο αυτό έφερνε στο
μυαλό των Σουμερίων το ντουρβάνι και τη συλλαβή la.

wa. Της Γρ. Β αυτό
το γράμμα μπορεί να σας
θυμίζει πολλά και διάφορα απο τα αντικείμενα της σύγχρονης ζωής, αλλα πρέπει να το δούμε
με τα μάτια του αρχαίου μινωίτη, οπότε είναι σαφές οτι παρίστανε σπίτι. Σήμερα άν ένα παιδί
ζωγραφίσει ένα σπίτι, θα φτιάξει μιά δίριχτη σκεπή, απο κάτω έναν τοίχο, μιά πόρτα, ένα
παράθυρό, μιά καμινάδα, ωστόσο στις παραστάσεις των απανταχού Σουμερίων η πρόσοψη ενός
σπιτού είχε ακριβώς αυτήν τη μορφή. Τα συνηθισμένα σπίτια δέν είχαν επικλινή στέγη, αλλα
οριζόντια, επίπεδη, στην πρόσοψη μία πόρτα που έχει στο σκίτσο απλοποιηθεί σε μία γραμμή
(γενικά στα γράμματα της Πρωτογραμμικής απλοποιούνται οι παράλληλες γραμμές) και ένα
υπέρθυρο. Μέχρι σήμερα τα σπίτια στα νησιά του Αιγαίου, ακόμη και στην πεδινή Κρήτη, έτσι
μοιάζουν. Οι παραστάσεις σπιτιών στη μινωική τέχνη, ακολουθούν αυτό το βασικό σχήμα. Το

γράμμα

αυτό

είναι

κοινότατο

στην

προσφηνοειδή

γραφή:

,

A.T.U.
. Το συνηθισμένο όνομα του σφηνογράμματος είναι E,
αλλα είναι καλώς γνωστό οτι ακόμη και στα βαβυλωνιακά απέδιδε τη συλλαβή “’à”. Μέχρι
αρκετά όψιμη εποχή προφερόταν wa, αργότερα έγινε “e” λόγω των κανόνων 3, 27 (και πιθανώς
11). Έτσι, στο μυαλό του κάθε μινωίτη Σουμέριου το γράμμα αυτό έφερνε ένα σπίτι, που
λεγόταν wa, αυτό ήταν το όνομα και η φωνητική χρήση του γράμματος.

ha. Της ΓρB το γράμμα αυτό
άν και δέν φαίνεται
εύγλωττο, μου ήταν ωστόσο απο παλιά σαφές τί παρίστανε, διότι ώς φοιτητής παρακολούθησα
ώς μάθημα επιλογής τέχνη της αρχαίας Μεσοποταμίας, η οποία τέχνη σε πολύ πρώιμα χρόνια
συνήθιζε να διακοσμεί τα πήλινα αγγεία με φρίζες απο επαναλαμβανόμενα
υπεραπλουστευμένα σκίτσα ζώων. Απο ο,τι θυμάμαι, κανένα απο εκείνα τα σκίτσα δέν λείπει
στα συλλαβογράμματα της Πρωτογραμμικής. Ένα απο εκείνα τα σκίτσα στις φρίζες των

(το σκιτσάρισα απο μνήμης.
παλαιομεσοποταμιακών αγγείων, έχει τη μορφή:
Δέν μπόρεσα να βρώ στο διαδίκτυο εικόνες τόσο παλιών μεσοποταμιακών αγγείων. Να
φανταστείτε το σκίτσο επαναλαμβανόμενο πάρα πολλές φορές ώστε να σχηματίζεται φρίζα
γύρω απο πήλινο αγγείο). Το σκίτσο αυτό λένε οτι παρίστανε τον Μεσοποταμιακό βίσωνα (είδος
που έχει δυστυχώς εκλείψει σήμερα), ονομαζόμενο αγγλικά aurochs, γερμανικά Auerochse,
λατινικά urus. (Όλα τα σχετικά βιβλία που έχω διαβάσει μιλάνε για aurochs στη σουμερική
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παράδοση. Αυτό όμως ήταν απλώς βουβάλι, ένα ζώο που υπήρχε παλιότερα σε μεγάλους
πληθυσμούς και στην Ελλάδα, σήμερα είναι υπο εξαφάνιση. Άν κάνετε μιά αναζήτηση στο

διαδίκτυο με τη λέξη βουβάλι, θα βρείτε πάρα πολλές εικόνες όπως
που
χαρακτηριστικά θυμίζουν αυτό το γράμμα). Ένα ζώο που θαύμαζαν πολύ οι Σουμέριοι,
βρίσκεται συχνά στη μεσοποταμιακή λογοτεχνία με το όνομα “alim”. Το “-lim” δηλαδή “-le~”
ήταν πρόσφυμα συνηθισμένο σε σουμερικά ονόματα ζώων (όπως και kilim =η μαγκούστα),
αντίστοιχο (και ετυμολογικώς ίδιο) με το τουρκικό –lan (πx. qaplan, arslan, jılan), πρόσφυμα που
σήμαινε «άγριο ζώο. Βλέπε φωνητικούς κανόνες 3 και 34). Χωρίς αυτό το πρόσφυμα, το όνομα
του ζώου εμφανίζεται ώς σκέτο «a», που ήταν παλαιότερα ha. (κανόνας 31). Γι’ αυτό, το σκίτσο
στο μυαλό των Σουμερίων έφερνε το θαυμαστό αυτό ζώο και το όνοματου δηλαδή τη συλλαβή
ha.
Στην απόδοση της ελληνικής γλώσσας (κανόνας 37) το γράμμα αυτό είναι σπάνιο, όταν
χρησιμοποιούνταν απέδιδε το ελληνικό ha, δηλαδή α με δασεία (σημειωτέον οτι στα μυκηναϊκά
χρόνια η δασεία βρισκόταν και μέσα σε ελληνικές λέξεις, όχι μόνο στην αρχή λέξεων).
Το κακό είναι οτι οι μελετητές της ΓρB ονόμασαν αυτό το γράμμα «A3», και γενικά
χρησιμοποιούν πολύ αριθμούς ακόμη και εδώ που δέν πρέπει, αφού ξέρουμε την χρήση του
γράμματος στα ελληνικά ώς ha (α με δασεία).

ša. Αυτό το γράμμα: βρίσκεται και στη Γραμμική Β:

,

και στη ΓρA:
. Μου ήταν εξ αρχής σαφές το
τί παρίστανε: μία κορύνη, τεχνικά κατασκευασμένο ρόπαλο (τα λεξικά δίνουν επίσης:
μπαστούνι, γκλίτσα, σκήπτρο). Αυτό στα Σουμερικά της σφηνοειδούς ονομάζεται “šibir”. (-“ir”
είναι το κοινό πρόσφυμα, βλέπε κανόνα 38). Το “šibir” ήταν στην πραγματικότητα šeb-ir, απο
παλιότερο šab-ır (κανόνας 3), και χωρίς το πρόσφυμα η λέξη ήταν šab.
Το «šab» το κρατούσαν οι αξιωματούχοι, γι’ αυτό λέγονταν «šabra, šapra [PA.AL]: temple
administrator; commissioner», δηλαδοί «σκηπτούχοι», αξιωματούχοι, επι λέξει «οι φέροντες το
«šab».
Έτσι, όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αναγνώριζε την κορύνη που
λεγόταν ša(b) και έτσι ερχόταν στο νούτου η συλλαβή ša.
Στα Ελληνικά το γράμμα χρησίμευε για “za”, και ώς γνωστόν το παλιό ελληνικό z
προφερόταν σάν το σλαβικό дж ή џ, δηλαδή ουρανικός στιγμικός ηχηρός φθόγγος που απέληγε
σε συριστικό. Ο πλησιέστερος Σουμερικός φθόγγος ήταν το š, κοινώς š.
Το αντικείμενο αυτό, η κορύνη, είχε μεγάλη πολιτισμική σημασία για τους Σουμερίους,
ήταν όπλο και σύμβολο τιμωρίας, άρα ισχύος. Δεδομένου οτι το λεγόμενο «ταρώ» όπως και η
κλασσική τράπουλα έχει σουμερική προέλευση, τα 4 βασικά σύμβολα υπήρχαν στη σουμερική
γραφή, το λεγόμενο «μπαστούνι» (♠) προήλθε απο αυτό το γράμμα (ša) της Σουμερικής.
Στα νεότερα Τουρκικά υπάρχουν αρκετές λέξεις απο τη ρίζα šab, πρωτίστως xavuš (απο
šab-uљ, με πρόσφυμα) =αρχιστράτηγος, δηλαδή αυτός που κρατούσε το šab, xomaq απο *xobmaq=ρόπαλο, xap-=χτυπώ, xarp-=ελαφρά χτυπώ, џop=ρόπαλο, (το џop πιθανώς δάνειο απο τα
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Περσικά, αλλα να μήν ξεχνάμε οτι στα Περσικά υπάρχουν πολλά δάνεια απο τα Σουμερικά, να
αναφέρω μόνο το nar απο το σουμερικό nor=ρόδι). Επισημαίνω τον κανόνα 22.

sa. Του γράμματος (που είναι καλώς γνωστό και απο τη ΓρA:

και απο τη

ΓρKE.) οι πιό λεπτομερείς μορφές είναι στη ΓρB:
, και μας
βοηθάει πολύ να καταλάβουμε τί παρίστανε το οτι χρησιμοποιούνταν επίσης ώς «ιδεόγραμμα»:
.

Το

προσφηνοειδές

ομόμορφο είναι μάλλον το
(ονομαζόμενο “GU” = "cord, net; unretted flax stalks"). Έχω
σπείρει φυτά λιναριού σε γλάστρα και μου είναι γνώριμη η εικόνα του φυτού:

. Το γράμμα δέν εννοούσε ειδικά το φυτό του λιναριού, αλλα γενικώς
φυτικές ίνες ή κλωστές. Προφανώς, «κλωστή» στο μυαλό του κάθε Σουμέριου ήταν βασικά η
κλωστή απο λινάρι. Άλλες φυτικές ίνες, ακόμη κι άν ήταν γνωστές, δέν ήταν συνηθισμένες, και
το μαλλί των προβάτων ακόμα δέν συνήθιζαν να το ντύνονται στην Κρήτη ή στην ακόμη πιό
ζεστή Μεσοποταμία. Η λέξη στην οποία παρέπεμπε το γράμμα ήταν sa =κλωστή. Η λέξη
σήμαινε επίσης τις χορδές των μουσικών οργάνων, και γενικά όλες τις φυτικές ίνες. Κατα πάσα
πιθανότητα, η σουμερική λέξη ήταν sa(p), που το τελικό -p γενικά μή προφερόμενο διέφυγε της
προσοχής, δεδομένου οτι στα Τουρκικά υπάρχει παλιό ρήμα sap- που σήμαινε «περνάω την
κλωστή στη βελόνα», αλλα επίσης το ίδιο sap-, ενίοτε sep-, σήμαινε «μαντάρω, επισκευάζω»,
πράγμα που συνήθως γινόταν με κλωστή, το ίδιο ρήμα επίσης σε κάποιες γλώσσες σήμαινε
“graft”, μπολιάζω, ματίζω (= διαπλέκω τις ίνες για να ενώσω σκοινιά). Ένα άλλο ρήμα sap- που
σήμαινε «παρεκκλίνω απο την ευθεία», μπορεί κι αυτό ακόμη να είχε σχέση με κλωστή, διότι η
κλωστή δέν μπορεί να πορευθεί ίσια.
Επιπλέον, η λέξη saffron, σαφράν (παρόμοια σε διάφορες γλώσσες) είναι οπωσδήποτε
σουμερικής προέλευσης, καθώς φαίνεται απο *sap-ırın = οι κλωστές (δηλαδή στήμονες) του
λουλουδιού.
Με λίγα λόγια: το γράμμα αυτό, ώς σκίτσο λιναριού, σήμαινε «κλωστές», που λεγόταν
στα Σουμερικά sa (ίσως sa(p)), και έτσι έφερνε στο νού του κάθε Σουμερίου τη συλλαβή sa.
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θa. Αυτό το γράμμα δέν χρησιμοποιούνταν στη Γρ. Β, διότι δέν υπήρχε τέτοιος φθόγγος
στην μυκηναϊκή ελληνική γλώσσα. Το παλιό ελληνικό Θ έμοιαζε περισσότερο με «τσ» παρά με
το νεοελληνικό θ. Εικάζω οτι το γράμμα παρίστανε φύλλο, το οποίο ονομαζόταν στα Σουμερικά
*θa(p). Αυτό στη σφηνοειδή θα έπρεπε να βρίσκεται ώς *za(b) ή *zi(b) ή μάλλον: *za(g) ή *zi(g).
Περιέργως, δέν έχω βρεί σε κανένα σουμερικό λεξικό λέξη που να σήμαινε φύλλο. Στο
ηλεκτρονικό λεξικό του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια (UoP) η αναζήτηση με «leaf» δίνει
μόνο sa-ma-na2=leaf rust (ασθένεια των φύλλων, δέν αποκλείεται να είναι απόδοση κάποιου
*”zab-mana” =φύλλο +επιθετικός προσδιορισμός). Υπάρχει και ένα eme-EŠ2.UŠ-eme-EŠ2.UŠ=scaly
leaves, πλήν όμως δέν γνωρίζουμε πώς προφέρονταν εδώ τα γράμματα EŠ2.UŠ (γι’ αυτό
αποδίδονται με κεφαλαία), τα δυό μαζί πάντως στη σφηνοειδή μοιάζουν σάν ένα φύλλο.
Υπάρχει
στη
Γραμμική
Α
το
γράμμα

το οποίο
προφανώς παρίστανε φύλλο (με πρότυπο το φύλλο του κισσού, το ιερό φυτό που θαύμαζαν οι
Έλληνες για τα θαλεράτου φύλλα). Θεωρώ οτι το φύλλο στην παλαιοτουρκική γλώσσα λεγόταν
θap, απο όπου στα Τουρκικά (με προσφύματα, βλέπε κανόνα 38) *δapraq, έπειτα japraq (κανόνας
33. α). Έτσι, στα παλιά Σουμερικά το φύλλο λεγόταν θa(p), γι’ αυτό βλέποντας το σκίτσο του
φύλλου ο κάθε μινωίτης Σουμέριος θυμόταν τη συλλαβή θa.

στη Γραμμική Β, το γράμμα αυτό είναι σαφές οτι
ı. Με μορφή
παρίστανε έναν πήχη χεριού. (Το άκρο χέρι, παλάμη και δάχτυλα, παριστανόταν με το γράμμα
no της Κρ. Πρωτογραμμικής). Στη Γραμμική Α το ı είναι πολύ συνηθισμένο, ενώ το no σπάνια
βρίσκεται. Δέν είναι τόσο εύκολο να ξεχωρίσουμε στην Γρ. Α το ı απο το no. Ώς πρακτικό
κανόνα,
θεωρώ
οτι
το
γράμμα
με
λιγότερα
απο
5

δάχτυλα:
είν
αι το ı, ενώ στο no πρέπει να διακρίνονται καί τα 5 δάκτυλα.
Για την προφορά του ı, βλέπε παρατήρηση 40. Ο πήχυς του χεριού για τους Σουμέριους
και πολλούς άλλους λαούς ήταν όχι απλώς σύμβολο, αλλα ταυτόσημο της δύναμης, και όχι

ειδικά μυϊκής δύναμης. Η λέξη αυτή (στη προσφηνοειδή γράφεται
, το διαβάζουν “á”, ή
“a2”) χρησιμοποιούνταν συνήθως με την έννοια «δύναμη», το ίδιο και η λέξη «βραχίων» στη
Βίβλο αμέτρητες φορές, π. χ. «ΚΥΡΙΕ, ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΕ ΤΗι ΑΚΟΗι ἩΜΩΝ; ΚΑΙ Ὁ ΒΡΑΧΙΩΝ
ΚΥΡΙΟΥ ΤΊΝΙ ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ;» (Κύριε, ποιός πίστεψε εκείνα που άκουσε απο εμάς; και η
δύναμη του κυρίου σε ποιόν φανερώθηκε;).
Όταν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αναγνώριζε «πήχυς του χεριού», που
λεγόταν ı, γι’ αυτό έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ı.
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Στην παλιά τουρκική γλώσσα, η λέξη αυτή χρησιμοποιούνταν και ώς ρήμα με την έννοια
«δύναμαι, μπορώ», διότι στα παλιά Τουρκικά τα ουσιαστικά μπορούσαν να χρησιμοποιούνται
και ώς ρήματα, έτσι π. χ. το kœz =μάτι, ώς ρήμα είναι kœr-=βλέπω, το sik=πέος, ώς ρήμα sik=βινέω βινῶ. Απο τον καιρό των παλαιοτουρκικών επιγραφών (8ος – 9ος μ. Χ. αιώνας), το ρήμα
αυτό έχει τη μορφή u =δύναμαι, μπορώ, ήταν συνηθισμένο ρήμα, έχει επιζήσει στα οθωμανικά
Τουρκικά ώς πρόσφυμα -a-, / -e- π. χ. bul-a-ma-d-ım = «δέν μπόρεσα να βρώ», cœr-e-me-den =
«χωρίς να μπορεί να δεί». Μάλιστα ένα όνομα του Θεού στους παλιούς Τούρκους (μονοθεϊστές
ανέκαθεν και πρίν απο το Ισλάμ) ήταν u-ğan = «αυτός που πάντα μπορεί» (το πρόσφυμα –ğan
απέδιδε μόνιμη ιδιότητα). Το ı με το u είναι παραπλήσια φωνήεντα, πολύ καλά διατηρήθηκε στα
Τουρκικά η λέξη παρά τη μεγάλη χρονική απόσταση.
qı. Όπως σημείωσα και στο βιβλίο «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ» που τύπωσα το 1992,
απο παλιά είχα την ιδέα οτι το γράμμα qı της Κρ. Πρωτογραμμικής παρίστανε «αλεπού». Στην
προσφηνοειδή γραφή είναι το A.T.U. 61:

, το οποίο στη σφηνοειδή έχει γίνει =

ka5,

η λέξη επίσης γράφεται
ka5-a (=ka10). Το ka5 και το ka10 στη Μεσοποταμία ήταν απλώς kı,
στην Κρήτη η λέξη ήταν qı (βλέπε παρατήρηση 8) και σήμαινε αλεπού. Το γράμμα το βρίσκουμε
στη
Γρ.
Α
με
τη
μορφή

,

προπάντων

η

μορφή
κατοπτρικά:
ταυτίζεται με το σκίτσο της αλεπούς στη μεσοποταμιακή
σουμερική γραφή. Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται στη Γρ. Β διότι δέν υπήρχε τέτοια συλλαβή στα
Ελληνικά, ωστόσο το qi της Γρ. Β έχει επιρροή απο το σχήμα του qı. Στη Γρ. Α, όπου
χρησιμοποιείται το ανωτέρω γράμμα Α306, χρησιμοποιείται ακριβώς όπως και το qi, διότι το qı
με το qi της Πρωτογραμμικής έμοιαζαν μεταξύτους τόσο στη μορφή όσο και στην προφορά, έτσι
που η διάκριση ήταν πρακτικώς αδύνατη στην απόδοση γλωσσών εκτός της Σουμερικής. Το
συμπέρασμάμου είναι οτι στην παλαιοτουρκική γλώσσα υπήρχε λέξη kı (ή kıw) =αλεπού
(πιθανότατα αυτό ήταν το 2ο συνθετικό της τουρκ. λέξης tilky=αλεπού), η λέξη αυτή έγινε qı στα
Σουμερικά της Κρήτης, και αυτήν τη λέξη (συλλαβή qı) έφερνε στον νού των μινωιτών το σκίτσο
της αλεπούς ώς γράμμα της Πρωτογραμμικής που είδαμε.
cı. Και αυτό το γράμμα δέν βρίσκεται στη Γρ. Β, διότι δέν υπήρχε τέτοια συλλαβή στην
ελληνική γλώσσα, ωστόσο το γράμμα είναι αρκετά συνηθισμένο στη Γρ. Α, και μάλιστα έχει
βρεθεί το γράμμα αυτό στην πιό όψιμη σωζόμενη ετεοκρητική επιγραφή (απο το 300 π. Χ.
περίπου!) της οποίας την ανάγνωση έχω δημοσιεύσει στο βιβλίο «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ» το 1992. Συνήθως τσαπατσούλικα γραμμένο (όπως τσαπατσούλικα
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γραμμένες είναι όλες οι πήλινες πινακίδες που βρέθηκαν σε Γρ. Α) βρίσκεται ώς

ή

. Στην προαναφερθείσα ετεοκρητική επιγραφή έχει τη μορφή
. Το ίδιο αυτό
γράμμα είναι ένα απο τα πιό συνηθισμένα της προσφηνοειδούς και της σφηνοειδούς γραφής, με

μορφές:
είτε
(ο αριθμός των καθέτων γραμμών πάνω απο την οριζόντια ποικίλει, στο
A.T.U. μπορείτε να δείτε μορφές με 3 έως με 8 τέτοιες καθέτους. Φυσικά η πιό απλή μορφή ήταν

, η πιό κατάλληλη μορφή να χρησιμοποιηθεί στην Πρωτογραμμική, που επεδίωκε απλά και
εύκολα γράμματα). Το γράμμα αυτό στη Μεσοποταμία ονομάζεται GAL, προφερόμενο cı(l)
δεδομένου οτι το «A» ήταν εδώ το κλειστό α. Απο την ίδια ρίζα συγγενής λέξη είναι στη
σφηνοειδή “gula”. Καί το “gal” καί το “gula” σήμαιναν «μεγάλο», αλλα το “gal” ήταν
περισσότερο το ψυχολογικώς μεγάλο (αγγλικά great, grand), ενώ το “gula” περισσότερο το κατα
όγκο μεγάλο (αγγλικά big). Παρεμπιπτόντως, το ελληνικό «νικύλεον» (ποικιλία σύκων) είναι
δάνειο απο το σουμερικό *ŋi-cula = «δέντρο μεγάλο», δηλαδή σύκο προερχόμενο απο μεγάλο
δέντρο, δεδομένου οτι η συκιά έχει και θαμνώδη είδη. Ετυμολογικώς συγγενές με το “cula” είναι
το παλιό κινέζικο 巨, παλιά (κατα τον 6ο μ. Χ. αιώνα) προφερόμενο g‘iwo (κατα Kalgren).

Συνοψίζοντας, το
ήταν ένα σύμβολο που όλοι (ακόμη και οι αγράμματοι) Σουμέριοι
αναγνώριζαν με την έννοια «μεγάλο», το οποίο στα Σουμερικά της Κρήτης και της Κύπρου
λεγόταν cı(l), γι’ αυτό το γράμμα χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή cı.
ŋı. Μιά τέτοια συλλαβή βεβαίως δέν χρησιμοποιούνταν στην ελληνική γλώσσα, αλλα
πιθανότατα δέν υπήρχε ούτε στις γλώσσες που εξυπηρετούνταν με τη Γραμμική Α. Δεδομένου
οτι υπάρχουν σκίτσα στις Γραμμικές γραφές που παριστάνουν νέους άνδρες, εικάζω οτι στην
Πρωτογραμμική το γράμμα ŋı παρίστανε έναν νέο άντρα, ένα «παλληκάρι», που λεγόταν ŋır. Η
λέξη στα Σουμερικά της σφηνοειδούς απαντά βασικά ώς ĝuruš (αλλα επίσης γράφεται giriš2
ĝereš2 guruš και gireš2, murušx), αυτές οι προσπάθειες φωνητικής απόδοσης δείχνουν οτι μάλλον
προφερόταν ŋır-ıš (όπου το –ıš, άν ήταν αυτό το τελικό συριστικό, ήταν κάποιο πρόσφυμα), απο
τη γνωστή πανανθρώπινη ρίζα ŋar- = άντρας, αρσενικό (στα Ι. Ε. Ελληνικά α-νήρ, σανσκριτικά
nara-, qox-ŋar =τράγος). Το γράμμα στην Πρωτογραμμική είχε πιθανώς τη μορφή που
διατηρήθηκε στο (σπάνιο, ίσως άπαξ εμφανιζόμενο)
της Γρ. Β (απο σκίτσο
καθήμενου άνδρα) ή κάποια παραπλήσια μορφή σάν αυτές που βρίσκουμε σε «ιδεογράμματα»
της Γρ. Β:
. Άν και τα επ’ αυτού του γράμματος χρειάζονται περαιτέρω επαλήθευση, εικάζω
οτι το γράμμα παρίστανε «παλληκάρι» που λεγόταν στα Σουμερικά της Κρήτης ŋı(r) και έτσι
έφερνε στο νού του κάθε μινωίτη (Σουμέριου) τη συλλαβή ŋı.
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tı. Της Γρ. Β το γράμμα αυτό
υποθέτουν (χωρίς αρκετή λογική)
οτι απέδιδε στη Γρ. Β τις συλλαβές tija, ενώ είναι φανερό οτι χρησίμευε για το ελληνικό «ται»
(στη λέξη Λαυράται). Δηλαδή ήταν το tı της Κρ. Πρωτογραμμικής (αφού το ı χρησιμοποιούνταν
για το ελληνικό «αι», βλέπε παρατήρηση 40). Το τί παρίστανε, είναι σαφές: ένα θελξικάρδιον
αιδοίον, δηλαδή γυναικείο όργανο, για να εκφρασθώ κόσμια. Είναι κοινότατο γράμμα στην
προσφηνοειδή και στην σφηνοειδή γραφή:
, όπου συχνά συνδυάζεται και με άλλα
γράμματα για να δώσει την έννοια «θηλυκό / γυναίκα», μόνοτου το γράμμα ονομάζεται SAL (το
οποίο σήμαινε εκείνο που είπαμε, ένα γυναικείο όργανο). Στην Πρωτογραμμική το γράμμα είχε
την ίδια μορφή, αλλα με πιό πολύ προσοχή στη λεπτομέρεια, βλέπετε οτι στις περισσότερες
μορφές αποδίδεται ακόμη και το τρίχωμα του αιδοίου!, ενώ η σχισμή του αιδοίου αποδίδεται ώς
άνοιγμα (μόνο η δεύτερη απο της παρατιθέμενες μορφές της Γρ. Β είναι πιό απλή, σχεδόν
ολόιδια με τη μεσοποταμιακή μορφή). Αυτό το σκίτσο είχε τεράστια συμβολική σημασία για
τους αρχαίους λαούς, γενικά το ανεστραμμένο τρίγωνο συμβόλιζε το αιδοίον και γενικώς τη
γυναικεία φύση, καθώς επίσης και την γυναικεία θεότητα που αντιπροσωπεύει την σεξουαλική
δύναμη και τα πάθη, την οποία θεότητα πολλοί λάτρευαν και ακόμη λατρεύουν ώς μέγιστη
δύναμη. Ως μαγικό σύμβολο συνδυάζεται επίσης με ένα όρθιο τρίγωνο για να συμβολίσει την
ένωση του “Shiwá” με “Shaqti”, και πάει λέγοντας.
Για να επιστρέψουμε στην Πρωτογραμμική, το μεσοποταμιακό “sal” προφερόταν sıl, και
αυτό το sıl παλιότερα ήταν tıl (κανόνας 32), στην κρητική σουμερική διάλεκτο παρέμενε πάντα
tıl. Βεβαίως, στις ζ-τουρκικές γλώσσες το tıl ήταν tıš (κανόνας 24), αυτό το tıš μαρτυρείται στο
παράγωγότου tıšı =θηλυκό (με το κοινότατο πρόσφυμα –i, το ίδιο που βρίσκεται και στο τουρκικό
urı=αγόρι απο το us=πέος (ιαπωνικά osu= αρσενικό, βλέπε παρατήρηση 38)).
Συνοψίζοντας, το σκίτσο του θελξικαρδίου αιδοίου ονομαζομένου στα Σουμερικά της
Κρήτης tı(l) έφερνε στο νού του κάθε μινωίτη Σουμερίου τη συλλαβή tı.

dı. Το συλλαβόγραμμα αυτό βρίσκεται στην Γρ. Β ώς
, αλλα είναι πολύ
σπάνιο και γι’ αυτό φέρεται ώς αγνώστου χρήσεως. Απο τότε που τύπωσα τους «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ» πρέπει να είναι γνωστό οτι ήταν το dı της Κρ. Πρωτογραμμικής, άρα
χρησιμοποιούνταν στα Ελληνικά για τη συλλαβή «δαι».
Στην πρώτη απο τις δύο μορφές που παρέθεσα, είναι όμοιο με το κυρήκειο του Ερμή, γι’
αυτό έκανα τη σκέψη οτι παρίστανε σκήπτρο / κοντάρι, που λεγόταν σουμερικά ĝidru ή ĝidri,
ετυμολογούμενο απο ĝi=ξύλο + “dara”=που τσακίζει, το ρήμα είναι: «dar» = [SPLIT] wr. dar "to
break up, crush, grind; to split, split up; to cut open" Akk. pênu; pêşu; salātu; šalāqu; šatāqu.
Θεώρησα λοιπόν οτι παλιά το σκήπτρο / κοντάρι ήταν ουσιαστικό όμοιο με το ρήμα «dar»,
δηλαδή * dır, το οποίο παρίστανε αυτό το γράμμα. ΠΛΗΝ ΟΜΩΣ, υπήρχε κάτι πολιτιστικώς
πολύ σημαντικότερο απο το «ĝidri», και αυτό ήταν η φωτιά. Ενώ το «ĝidri»
γραφόταν απλώς με το γράμμα “PA” (κλαδί, βέργα, ραβδί, βλέπε συλλαβόγραμμα pa), για τη
φωτιά υπήρχε ειδικό γράμμα και ήταν πολύ συνηθισμένο στην προσφηνοειδή:

A.T.U. 338:
καθώς και αργότερα στη σφηνοειδή. O κάθε
λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει οτι το 18 της Γρ. Β παρίστανε το ίδιο πράγμα: έναν πυρσό,
δίνοντας έτσι την έννοια «φωτιά». Η πιό συνηθισμένη λέξη για την φωτιά ήταν «izi» [FIRE] wr.
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izi; izi2 "fire; brazier" Akk. išātu. Το οποίο «izi» ετυμολογικώς συγγενεύει με το τουρκικό od
=φωτιά, καθώς και με το ελληνικό αίθω, και με πολλές άλλες λέξεις σε όλες τις γλώσσες (διότι,
πολλές φορές το έχω πεί και με κάθε ευκαιρία θα το λέω, όλες οι γλώσσες είναι συγγενείς). Με
δεδομένους τους κανόνες 32 και 3, εύκολα καταλαβαίνουμε οτι το «izi» ήταν παλαιότερα ıdı, με
τον τόνο στο dı, έτσι λεγόταν η φωτιά και στα Σουμερικά της Κρήτης, οπότε βλέποντας το
γράμμα ο κάθε μινωίτης Σουμέριος αναγνώριζε «φωτιά» (που λεγόταν στη γλώσσατου ıdı) και
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή dı.

nı. Της Γρ. Β το
βρέθηκε γραμμένο με χρώμα πάνω σε ένα αγγείο, και
νομίζω αυτή είναι η μόνη φορά που βρέθηκε το γράμμα στη Γρ. Β. Στη Γρ. Α το έχω βρεί στην

πινακίδα HT96:
. Η λέξη είναι wa-*89-a, δέν μοιάζει καθόλου με ελληνική λέξη, κατα
τη γνώμημου γράφηκε απο κάποιον σουμερικής καταγωγής αυλικό (βασικά αυτοί ήταν οι
χρήστες της Γρ. Β, σουμερικής καταγωγής υπηρέτες, γραμματείς και υπάλληλοι στα μυκηναϊκά
ανάκτορα, οι δέ Αχαιοί εκείνου του καιρού μέχρι τους Έλληνες σήμερα δέν κάθισαν ποτέ να
μάθουν αυτή τη γραφή). Φυσικά το γράμμα αυτό της Γρ. Β φέρεται ώς άγνωστης χρήσης.

Ωστόσο, είναι φανερά ομόμορφο του γράμματος NA2 της σφηνοειδούς:

του

οποίου παλιές μορφές έχω βρεί τις εξής:
, και έχω αντιγράψει απο το
βιβλίο του Sir Godfrey Driver “Semitic writing from pictograph to alphabet”, σελίδα 55, τις παλιές

, η πρώτη μορφή αρκετά λεπτομερής, η δεύτερη πολύ συνοπτική,
μορφές
μεταξύ αυτών των δύο μορφών βρίσκεται το 89 της Γρ. Β. Αυτές όλες οι μορφές,
συμπεριλαμβανομένου του παρόντος γράμματος της Γρ. Β, παρίσταναν ένα σουμερικό κρεββάτι.
Το γράμμα διαβάζεται na2= πλαγιάζω, ξαπλώνω (ώς ρήμα), και η ίδια λέξη σήμαινε κρεββάτι.
Για το κρεββάτι τα λεξικά δίνουν επίσης nud και nu2 (οι οποίες λέξεις nud και nu2 γρἀφονται με
το γράμμα na2), το na2 έχει επίσης μιά ανάγνωση nad3, έτσι το πράγμα δείχνει οτι η λέξη ήταν
στην πραγματικότητα nı(t) και οι Ακκάδιοι λεξικογράφοι απέδιδαν το ı άλλοτε με a και άλλοτε
με u (βλέπε παρατήρηση 5). Το nı(t) αυτό φαίνεται να προέρχεται απο *ñı(t) άν είναι, καθώς
φαίνεται, ομόρριζο του τουρκικού jat- = ξαπλώνω (απο *ñat-).
Περαιτέρω είναι πολύ ενδιαφέρον οτι η κρεββατοκάμαρα στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς
είναι «a2-nud-da» ή «e2-nu2» (όπου a2 και e2 είναι η λέξη που παριστάνει το γράμμα wa της Γρ. Β,
το οποίο βλέπε, εδώ με την έννοια «δωμάτιο»), δηλαδή η λέξη wa-nı-a που βρέθηκε γραμμένη με
«Γρ. Β» (κατ’ ουσίαν με Πρωτογραμμική) πάνω στο αγγείο είναι η ίδια λέξη που βρίσκεται στη
σφηνοειδή ώς «a2-nud-da» ή «e2-nu2» ! Και πιθανότατα, εκείνος που έγραψε τα γράμματα wa-nı-a,
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εννοούσε τη λέξη wanıta, δέν έγραψε το t διότι θεώρησε αυτονόητο οτι το γράμμα «κρεββάτι»
πρέπει να διαβαστεί εδώ nıt (με το τελικότου σύμφωνο) διότι ακολουθείται απο φωνήεν· το
τελικό αυτό -a κατα τη γνώμημου δέν ήταν απο το πρόσφυμα της γενικής (που είναι -a στη
Μεσοποταμία, αλλα στα Σουμερικά της Κρήτης το πρόσφυμα της γενικής πρέπει να ήταν -o(q)),
εδώ θεωρώ πως ήταν το πρόσφυμα -a της τοπικής πτώσης, δηλαδή wa-nı-a (μάλλον
προφερόμενο wanıta) σήμαινε «στο υπνοδωμάτιο» (γραμμένο πάνω στο αγγείο, αυτό σήμαινε
οτι το αγγείο έπρεπε να βρίσκεται, να τοποθετείται, στο υπνοδωμάτιο).
Συμπέρασμα: το γράμμα nı της Κρ. Πρωτογραμμικής παρίστανε κρεββάτι, το οποίο
ονομαζόμενο nı(t?) έφερνε στο νού του κάθε Σουμερίου τη συλλαβή nı.
pı.

Το

σπάνιο

(φερόμενο

ώς

άγνωστης

χρήσης)

γράμμα

της

Γρ.

Β

, ακόμη σπανιότερο στη Γρ. Α:

(πολύ αμφίβολο το

850:

και A.T.U. 851:

) είναι σαφώς ομόμορφο του A.T.U.

, το οποίο σαφώς παρίστανε μικρά κανάλια τα οποία

το οποίο παρίστανε
ξεκινούν απο ένα μεγαλύτερο κανάλι. Ανάλογο είναι το A.T.U. 853
αναχώματα στις όχθες ενός καναλιού. Τα κανάλια είχαν κεφαλαιώδη οικονομική σημασία για
τους Σουμέριους της Μεσοποταμίας, απο αυτά εξαρτώνταν κυριολεκτικά η ζωήτους. Η λέξη για
το δευτερεύον κανάλι, ποτιστικό αυλάκι, στα Σουμ. της Σφηνοειδούς είναι (στο λεξικό του UoP):
par [CANAL] wr. pa5; pa6 "(small) canal, irrigation ditch" Akk. atappu; palgu; pattu (αναφέρεται και
ένα pad5 για το οποίο το λεξικό δέν δίνει τίποτε)· αυτό το “par”, “pa5”, “pa6” ήταν στην
πραγματικότητα pı(r), λέξη ίδια και στα Σουμ. της Κρήτης. Έτσι, βλέποντας αυτό το γράμμα
ένας μινωίτης Σουμέριος αναγνώριζε δευτερεύοντα κανάλια / ποτιστικά αυλάκια, που λεγόταν
pı(r), και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή pı.
bı. Ένα απο τα πιό συνηθισμένα «ιδεογράμματα» (δηλαδή σκίτσα που παριστάνουν
οικονομικά αγαθά και μονάδες μέτρησης) είναι το σκίτσο του σιταριού στη Γρ. Β:
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και στη Γρ. Α:

. Εδώ όμως πρέπει

,
να παρατηρήσω οτι το πρώτο απο αυτά που παρουσιάζεται ώς ιδεόγραμμα του σιταριού:
δέν είναι ακριβώς σιτάρι, αλλα ζέα. Σε αυτό θα αναφερθώ στο γράμμα di. Το σιτάρι
παριστανόταν όπως παραπάνω, δηλαδή μιά οριζόντια γραμμούλα, απο κάτω ένα κυκλάκι (το
οποίο στη Γρ. Β γίνεται γωνιώδες, τραπεζοειδές, απο ίσιες γραμμούλες), και μιά κάθετη γραμμή.

(Σε παλιότερες μορφές, στην λεγόμενη «Κρητική ιερογλυφική», είναι
). Στην
Πρωτογραμμική το σκίτσο του σιταριού χρησιμοποιούνταν και ώς συλλαβόγραμμα (όπως και τα
άλλα δύο δημητριακά των Σουμερίων, το κριθάρι και η ζέα). Ποια συλλαβή απέδιδε το σκίτσο
του σιταριού; Στη Μεσοποταμία το σιτάρι λεγόταν “gig” (το UoP λέει οτι τάχα λεγόταν και “gib”,
αλλα καί στις 599 παρατιθέμενες περιπτώσεις που βρέθηκε η λέξη, βρέθηκε ώς “gig” και ούτε
μία φορά δέν βρέθηκε ώς “gib”. Αυτό το “gib” είναι καθαρά υποθετικό, βασιζόμενο σε
υποτιθέμενη ετυμολογική σχέση με το ακκαδικό kibtu "wheat"). Το “gig” προήλθε απο παλιότερο
bıg (λόγω των φωνητικών κανόνων 14 και 3). Αυτό το bıg δέν είναι υποθετικό, μαρτυρείται απο
το τουρκικό bug-daj (=σιτάρι), όπου το u στο bug είναι απο ı, με στρογγυλοποίηση λόγω του
χειλικού b, το –daj ήταν κάποιος προσδιορισμός. Με λίγα λόγια, το σκίτσο του σιταριού έφερνε
στο νού των μινωιτών Σουμερίων τη λέξη bı(g), γι’ αυτό χρησίμευε ώς kana για τη συλλαβή bı.

mı. Το γράμμα
φέρεται ώς άγνωστης χρήσης στη Γρ. Β, ωστόσο το
τί παριστάνει είναι ολοφάνερο, ένα πλοίο. Το πλοίο στα Σουμ. της Σφην. λέγεται “ma2”, και δέν
βρίσκεται καμιά ένδειξη οτι εδώ το m θα μπορούσε να ήταν αρχικά ŋ. Εφόσον λοιπόν το
σύμφωνο του συλλαβογράμματος ήταν m-, το φωνήεν οπωσδήποτε ήταν, ı, διότι όλα τα άλλα
συλλαβογράμματα με m- τα γνωρίζουμε, μόνο τα συλλαβογράμματα με ı σπανίζουν στη Γρ. Β.
Στην

προσφηνοειδή

γραφή

το

γράμμα

έχει

μορφή

,

A.T.U.

216-219

, μορφές που αξίζει να παρατηρήσουμε για
να πάρουμε μιά ιδέα πώς ήταν τα πλοία και οι βάρκες των μεσοποταμίων Σουμερίων. «ma2»
σημαίνει πλοίο, βάρκα, ποταμόπλοιο, μαούνα, όλα τα πλεούμενα. Στη Γραμμική Α το γράμμα
έχει
τις
μορφές:

Το γράμμα αυτό πιθανώς να επηρέασε το σχήμα του mi της Γραμμικής Κυπριακής των
Ελλήνων (βλέπε γράμμα ŋi): όταν το mı και το mi της Κυπριακής Πρωτογραμμικής έφτασαν να
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έχουν παραπλήσιο σχήμα, δυσδιάκριτη διαφορά στην προφορά, κάποιοι γραφείς τα θεώρησαν
ώς ένα γράμμα, οπότε το σχήμα του mı επηρέασε το σχήμα του mi.
Συμπέρασμα: στην Πρωτογραμμική της Κρήτης όπως και της Κύπρου, το γράμμα mı ήταν
σκίτσο πλοίου, που λεγόταν στα Σουμερικά mı, γι’ αυτό έφερνε στο μυαλό όλων των Σουμερίων
τη συλλαβή mı.
Παρόλο που για τους Μεσοποτάμιους Σουμέριους, πιό γνώριμη ήταν η εικόνα του
ποταμόπλοιου παρά του θαλασσινού πλοίου, ωστόσο η λέξη «malah» [SAILOR] wr. ma2-lah5;
ma2-lah4; ma2-lah6; lu2ma2-lah5; lu2ma2-lah4; lu2ma2-lah6 "sailor" Akk. malahhu (απο ma2=πλοίο
+lah=οδηγεί) πέρασε όχι μόνο στα Ακκαδικά, αλλα και σε άλλες γλώσσες της ανατολικής
Μεσογείου θαλάσσης, έφτασε και στην Ελλάδα ώς «μελάχης» = ναύτης, εξ οὗ και τα «μελαχικά»
(φόροι για την συντήρηση του οθωμανικού στόλου). Το «ε» στο «μελάχης», άν και απο μόνοτου
δέν είναι απόδειξη, είναι μία επιπλέον ένδειξη οτι το «a» του «ma2» ήταν στην πραγματικότητα ı.
jı. Το συλλαβόγραμμα jı φυσικά δέν χρησιμοποιήθηκε στη Γρ. Β, διότι μιά τέτοια συλλαβή
είναι πολύ ξένη προς την ελληνική γλώσσα ανέκαθεν και ώς τώρα. Βρίσκεται όμως στη Γρ. Α
αρκετά συχνά ένα συλλαβόγραμμα με μορφή (AB188):
, το οποίο
είναι οπωσδήποτε ομόμορφο ενός πολύ γνωστού προσφηνοειδούς γράμματος, που ονομάζεται
“uru” και σήμαινε «πόλη – κράτος» (διότι πόλη και κράτος στους Σουμερίου, όπως και στους
αρχαίους Έλληνες, ήταν ένα και το αυτό), η πιό συνηθισμένη μορφή του “uru” είναι:

αλλα βρίσκονται και οι μορφές (A.T.U. 621-629):

,

,

, (με φθορά της πινακίδας πάνω στη

γραμμή του γράμματος:
),
,
, και
. Το σκίτσο αποδίδει αυτό
που έβλεπε κάποιος πλησιάζοντας σε μιά σουμερική πόλη, ένα σύνολο απο ψηλά κτήρια, που
θυμίζει αυτό που βλέπουμε και στις σημερινές ελληνικές πόλεις, ένα “skyline” όπως το λένε
αγγλικά. Θα θυμίσω και πάλι οτι τα ονόματα των σουμερικών σφηνογραμμάτων είναι όπως
συμβατικά δόθηκαν απο τους σημερινούς μελετητές, πολύ συχνά διαφέρουν πολύ απο το πώς
τα ονόμαζαν οι Σουμέριοι όταν χρησιμοποιούσαν στη σφηνοειδή, και ακόμη περισσότερο
διαφέρουν απο το πώς τα ονόμαζαν πρό της σφηνοειδούς. Το γράμμα αυτό στις ίδιες τις
μεσοποταμιακές πινακίδες ερμηνεύεται «iri (eri, uru); iriki; uru2; uru11; iri11 (eri11) "city" Akk. ālu», το
δέ γράμμα URU με τη σημασία «πόλη» στα λεξικά διαβάζεται με όλους αυτούς τους τρόπους: iri
(eri ulu4 er4 ir4 uru ere). Κατ’ εμέ όλες αυτές οι μορφές είναι προσπάθειες απόδοσης της
σουμερικής προφοράς *jır(ı) όπου το τελικό ı έπρεπε να προστεθεί για να μπορεί να προφερθεί
το r, που αλλιώς θα σιγούνταν. Κατα τη γνώμημου, η ίδια αυτή λέξη έχει τη μορφή eel στα
παλιά Τουρκικά, όπου σημαίνει «κράτος», διότι και το σουμερικό **jır(ı) σήμαινε ουσιαστικά
κράτος, και όχι «πόλη» με τη σημερινή έννοια. Στο τουρκικό eel έχει σιγηθεί το αρχικό j- (όπως
συχνά, άν όχι κατα κανόνα, συμβαίνει στα Τουρκικά), και το σουμερικό r αντιστοιχεί σε
τουρκικό l, όχι σπάνιο φαινόμενο. Στην Chuvash δέν έχω βρεί κάποια μορφή του κοινού
τουρκικού eel, εκτός άν είναι το hula =town, city (εδώ φαίνεται το αρχικό *-ξ να έχει τραπεί σε h,
και το παλιό ı τράπηκε στο παραπλήσιο u. Το αρχικό j- κατα τη γνώμημου μαρτυρείται απο το
παλιό περσικό jalavax, όπου το -vax είναι σύνηθες περσικό πρόσφυμα συγγενές του λατινικού
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vox και άλλων ΙE. λέξεων απο τη ρίζα weq =φωνή, αλλα το jala- είναι δάνειο απο κάποια παλιά
τουρκική γλώσσα (ίσως απο τα Σουμερικά, πιθανώς και με ακκαδική επίδραση) όπου σήμαινε
«κράτος», δηλαδή jalavax = «η φωνή, ο εκπρόσωπος του κράτους» =πρέσβης.
Συμπεραίνω οτι το γράμμα (με τη μορφή σάν αυτή που είδαμε απο τη Γρ. Α) παρίστανε
«πόλη (-κράτος)», οπότε έφερνε στο μυαλό του κάθε Σουμερίου τη λέξη jı(r)=πόλη, και συνεπώς
τη συλλαβή jı.

rı. Στη Γρ. Β το
χρησιμοποιείται για το ελληνικό «λαι» (και
«ραι»), άρα στην Πρωτογραμμική ήταν rı ή lı. Με λίγη περαιτέρω έρευνα γίνεται φανερό οτι
αυτό ήταν (όχι το lı, αλλα) το rı της Πρωτογραμμικής. Κατ’ αρχήν, αυτό είναι το γράμμα που

πήρε στην Γρ. Κ. Ε. τη μορφή
, ήταν λοιπόν rı. Η λέξη στα παλιά
Σουμερικά σήμαινε λουλούδι, και το γράμμα εικόνιζε λουλούδι, με αρχέτυπο το (οικονομικώς
και πολιτιστικώς σημαντικότατο) λουλούδι του κρόκου. Το ίδιο αυτό γράμμα χρησιμοποιούνταν
ώς ιδεόγραμμα
με σημασία «κρόκος» (saffron). Κάποιος θα
ρωτήσει «πώς ξέρεις οτι αναφερόταν στη λέξη «λουλούδι» και όχι ειδικά στον κρόκο;». Διότι, το
λουλούδι του κρόκου είχε τέτοια μεγάλη σημασία ώστε ονομαζόταν απλώς «λουλούδι». Όταν
έλεγαν «λουλούδι» εννοούσαν ειδικά τον κρόκο, εκτός άν τα συμφραζόμενα έδειχναν κάτι
διαφορετικό. Στα Σουμερικά δέν υπήρχε κάποια λέξη ειδικά για το λουλούδι του κρόκου. Το UoP
δίνει δύο λέξεις: “azugna; u2azugna "a vegetable; saffron?"” και “u2-numunsar "saffron" Akk. azupīru”
τα οποία υποθέτει οτι ήταν κρόκος. Μεγάλο λάθος. Το ακκαδικό azupīru δέν σήμαινε τον κρόκο,
σήμαινε κάποιο κηπευτικό φυτό, κατα τη γνώμημου το κουνουπίδι και το μπρόκολο (με αυτά
μοιάζουν τα γράμματα που σημαίνουν τα προαναφερθέντα μεταφραζόμενα azupīru). Τα
ανωτέρω φυτά που μεταφράζονται με το , γράφονται με τα ταξινομικά u2 (χορτάρι) και sar (κήπος,
λαχανικό). Δέν γίνεται καμιά αναφορά σε λουλούδι (όπου η χρησιμότητα του κρόκου), αλλα
περιγράφονται ώς λαχανικά, κηπευτικά. Ο κρόκος με κανέναν τρόπο δέν λέγεται λαχανικό ή
κηπευτικό, καλλιεργείται μόνο σε εκτενείς εκτάσεις, διότι απο περιορισμένη έκταση η σοδειά
του κρόκου είναι αμελητέα. Απο πού και ως πού το azupīru θεωρήθηκε κρόκος; (και πάλι, το
γράφουν με ερωτηματικό, διότι δέν είναι σίγουροι για το τί σήμαινε). Μόνο και μόνο επειδή η
λέξη azupīru θύμισε τη λέξη saffron, υποψιάστηκαν οτι αυτή είναι η προέλευση της λ. saffron,
που δέν είναι (καθώς είδαμε στο γράμμα sa, το saffron πρέπει να προέρχεται απο *sap-ırın = «οι
κλωστές (δηλαδή στήμονες) του λουλουδιού»).
Ήδη κατα τα 1988-89 διαβάζοντας διάφορα βιβλία επι του σουμερικού πολιτισμού βρήκα
τον πολύ συνηθισμένο όρο «kur gi-rin» που σήμαινε το προϊόν του κρόκου σε λογιστικά κείμενα
(το UoP δέν μεταφράζει αυτόν τον όρο, άν και τον παραθέτει). Είναι φανερό οτι αυτό το «kur gi»
προφερόμενο περίπου ‘kóru-ce’ είναι η προέλευση της ελληνικής λέξης κρόκος και άλλων
παρόμοιων λέξεων σε άλλες γλώσσες· δηλαδή το «kur gi» σήμαινε τον στήμονα, και «kur gi-rin»
= «οι στήμονες των λουλουδιών», δηλαδή το εκμεταλλεύσιμο μέρος του κρόκου. Αυτού
συνώνυμο, λιγότερο ειδικός όρος, ήταν *sap-ırın = «οι κλωστές (δηλαδή στήμονες) του
λουλουδιού». Αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο το λουλούδι, που απλώς λεγότανε ırın,
θεωρήθηκε απο το UoP οτι λεγόταν «gi-rin». Πάντως κατα τα 1988-89 ψάχνοντας για αυτό το
θέμα βρήκα οτι το λουλούδι στα σουμερικά λεγόταν RIN και πιθανώς «rin»: αυτό είναι καθαρή
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λογική. Αφού το gi-rin γράφεται

κάτω το «rin») το δέν

ĝeš

(επάνω το «gi» κάτω το «rin») ή gi4-rin

gi-rim γράφεται

(επάνω το ταξινομικό

ĝeš,

(επάνω το gi4,

απο κάτω το «gi» και απο

κάτω το «rim»), έπεται οτι το “rin” ή “rim” =
μόνοτου (που μόνοτου μεταφράζεται
«λουλούδι») προφερόταν σκέτο “rin” ή “rim” (δηλαδή στην πραγματικότητα ırı~) και όχι «girim
(girin)» όπως το θέλει το UoP. Αλλα τί να πρωτοπεί κανείς για τη λογική των «μελετητών» που
είναι λογική ηλεκτρονικού υπολογιστή και όχι λογικού ανθρώπου. Αφού πρώτα απ’ όλα
παραθέτουν όλα τα σφηνογράμματα, και της σουμερικής εικονιστικής γραφής ακόμη,

πλαγιασμένα, δηλαδή π. χ. παραθέτουν
ενώ είναι σαφές οτι διαβαζόταν
, σε όλες
τις επιγραφές τα γράμματα είναι όρθια και όχι πλαγιασμένα όπως τα παραθέτουν, για να
δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο την ήδη μπερδεμένη έρευνα.
Τώρα θα εστιάσουμε στην ετυμολογία της λέξης λουλούδι. Σε όλες τις γλωσσικές
οικογένειες του κόσμου υπήρχε μιά λέξη wa (παλαιότερα hwa) =λουλούδι, στην οποία
συχνότατα προστίθεται σάν προσδιορισμός μία συνώνυμη λέξη “arad / orod” (τα φωνήεντα δέν
καθόριζαν τη ρίζα). Αυτό το hwa το βρίσκουμε στο «υάκινθος» (hua-kintho-) που είναι
οπωσδήποτε δάνειο, κατα τη γνώμημου σίγουρα απο τα Σουμερικά, επίσης χwa λέγεται το
κινέζικο 花 (άνθος) και «χwa» ή «γwa» το 華 (ανθηρό). Επίσης το hwa βρίσκουμε στο

αυστραλιανό “waratah” (περίφημο άνθος, σύμβολο της Νέας Νότιας Ουαλίας) όπου επίσης
βρίσκουμε τον προσδιοριμό “arad”, και ο ίδιος όρος *“hwa+orod” είναι το ελληνικό «ρόδ-ον»
(παλιά wrod-on, στην αιολική διάλεκτο το w έχει γίνει β: βρόδον), ενώ στη μεσοποταμία το
«ρόδον» (τριαντάφυλλο) είναι “warad-inu / barad-inu” στα ακκαδικά και παρόμοια στις άλλες
μεσοποταμιακές γλώσσες., πάλι απο *“hwa+arad”. Βγαίνει το συμπέρασμα οτι στην
πανανθρώπινη γλώσσα το *hwa ήταν η ρίζα που σήμαινε λουλούδι, ενώ “arad/orod” ήταν μιά
ρίζα συνώνυμη, που σήμαινε «ροδαλό, με ρόδινο χρώμα». Απο αυτήν τη ρίζα “arad” είναι το
σουμερικό ırı~, παλιά *ırıd, και λόγω των κανόνων 41 και 34 παρέμεινε απο το d μόνο μιά
ερρινοποίηση (~).
Στην πραγματικότητα, και η πανανθρώπινη ρίζα hwa (λουλούδι) δέν χάθηκε στα
Σουμερικά. Όπως στις άλλες γλώσσες που είδαμε, συνάφθηκε με τη ρίζα “arad”, οπότε σε πολύ
παλιά Σουμερικά ήταν “hwa+ arad”, αλλα για κάποιους λόγους το w στην προκείμενη
περίπτωση έγινε (ή εμφανίζεται ώς) b, έτσι το “hwa+arad” έγινε (ή εμφανίζεται ώς) “bı+ırı~”, και
αυτό το “bı+ ırı~” λόγω του κανόνα 3 έφτασε στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς ώς “bi+iri~”, όπου
το «bi» γράφεται με το γράμμα “gi”, διότι το καλάμι που στη Σφηνοειδή αποδίδεται ώς «gi»,
ήταν στην πραγματικότητα bi (βλέπε γράμμα bi) και μόνο όψιμα έγινε gi λόγω του κανόνα 14.
Γι’ αυτόν και μόνο τον λόγο το λουλούδι στα Σουμ. της Σφην. αποδίδεται και ώς «girim (girin)»
και όχι μόνο ώς «rim (rin)». Απο το σημείο αυτό εμφανίζεται σύγχυση με το “gurun” =φρούτο,
που ήταν άλλη λέξη, αλλα μή φανταστείτε οτι η σουμ. γλώσσα ήταν τόσο φτωχή ώστε να μή
διακρίνει το άνθος απο τον καρπό. Η σουμ. γλώσσα ήταν πλουσιότατη σε όρους, άν και δέν
είναι σήμερα επαρκώς γνωστή. Επιπλέον, το σύμβολο “rin” παλιά ήταν απλώς ένας κύκλος,
μπορούσε βέβαια ένας κύκλος να εννοεί «λουλούδι», αλλα για περισσότερη σαφήνεια
προσετίθετο το γράμμα “gi” (ή «gi4») ώς ταξινομικό (όχι προφερόμενο) για να δείξει σαφέστερα
το σχήμα του λουλουδιού.
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Συμπέρασμα: στα Σουμερικά Κρήτης και Κύπρου, όπως και στα παλιά Σουμερικά, το
λουλούδι λεγόταν ırı~, οπότε βλέποντας το γράμμα που παρίστανε λουλούδι (κατ’ εξοχήν το
άνθος του κρόκου) ο κάθε Σουμέριος έφερνε στο νούτου τη λέξη ırı~ και τη συλλαβή rı.
lı. Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται στη Γρ. Β, διότι γενικά τα της Πρωτογραμμικής
γράμματα με ı σπανίζουν στη Γρ. Β, και ειδικά η ελληνική συλλαβή «λαι» αποδίδεται με το
προαναφερθέν γράμμα rı (παρατήρηση 35). Ωστόσο θα έπρεπε το γράμμα να ήταν καλώς
γνωστό διότι απαντά στην ετεοκρητική επιγραφή (της οποίας την ανάγνωση δημοσίευσα στους
«ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ» το 1992) με τη μορφή
, το γράμμα ήταν συνηθισμένο στις
«ετεοκυπριακές» επιγραφές πολλές απο τις οποίες έχω δεί, και βρίσκεται στη Γρ. Κ. Ε. με τη

μορφή
Πρωτογραμμικής,

διότι

απο

το

. Αυτό δέν είναι απο
της Κ. Πρωτ. LE είναι

το
το

LE της Κυπριακής
σαφώς διαφορετικό

της Γρ. Κ. Ε. Υπάρχει επίσης σε επιγραφές απο το Gebal (η Βύβλος των
το οποίο κατα τη γνώμημου είναι το lı,
αρχαίων Ελλήνων) ένα γράμμα με μορφή
δεδομένου οτι κάποια απο τα συστήματα γραφής που βρέθηκαν στο Gebal προέρχονται απο την
Κυπ. Πρωτογραμμική. Το γράμμα απαντά και σε ντοκουμέντα της Κρητικής Ιερογλυφικής.
Αλλα και μόνο απο την Γρ. Κ. Ε. και απο την ετεοκρητική επιγραφή, η αυθεντική μορφή του
γράμματος γίνεται σαφής:
. Η φωνητική χρήση του γράμματος (Lı) είναι επίσης σαφής απο
τη χρήσητου στη Γρ. Κ. Ε. και απο την χρήσητου στην ετεοκρητική επιγραφή την οποία έχω
αναγνώσει (σύντομα θα παρουσιάσω την ανάγνωσήτης και σε ψηφιακό αρχείο). Το τί
παρίστανε το γράμμα είναι επίσης φανερό: ένα είδος σκαπάνης (λισγαριού ή πατόφτυαρου, άν
προτιμάτε τον όρο). Διαφέρει απο το φτυάρι (το οποίο στην προσφηνοειδή γραφή

παριστάνεται
, διαβάζεται «MAR», διότι το φτυάρι (οι Κρητικοί το λένε «απαλάμη»)
έχει φαρδύ το μπροστά μέρος, σκοπόςτου είναι να χώνεται κάτω απο σωρούς χωμάτων (ή
παρόμοιων υλικών) και έτσι να παίρνει και να μετακινεί ποσότητες (φτυαριές). Βασική χρήση
λοιπόν του φτυαριού είναι να παίρνει. Επίσης, το λισγάρι (ή πατόφτυαρο) διαφέρει απο την
τσάπα (σκαπάνη), διότι στην τσάπα το μεταλλικό μέρος δένει περίπου κάθεται προς το στυλιάρι
έτσι ώστε κινώντας το στυλιάρι, το μεταλλικό μέρος της τσάπας να χτυπάει σχεδόν κάθετα στο
χώμα για να ανοίγει κενά στο χώμα και να το σπάζει όπου είναι σκληρό. Με μιά λέξη, η χρήση
της τσάπας είναι να χτυπάει. Το σουμερικό λισγάρι (πατόφτυαρο) είχε το μεταλλικότου μέρος
σε συνέχεια του στυλιαρού όπως και το φτυάρι, αλλα μπροστά ήταν μυτερό για να χώνεται στο
χώμα καθώς το πιέζουμε με τα χέρια ή με το πόδι: αυτό το εργαλείο παριστάνεται με το lı της
Πρωτογραμμικής· αυτού του εργαλείου το όνομα είναι πολύ καλά γνωστό απο τα Σουμερικά
της Σφηνοειδούς ώς wr. al; ĝešal; urudal "hoe, pickax; hoeing" Akk. allu, σημειωτέον δέ οτι το γράμμα
AL είχε και τις αναγνώσεις ala3 και il10. Στο Akkadisches Handwörterbuch, λήμμα allu, βρίσκεται
και ο τύπος (με πρόσφυμα -bi) «al.lá.bi» (αντί για *al.bi) που δείχνει οτι η λέξη ήταν ılı και όχι ıl.
Στην πραγματικότητα η λέξη ήταν ılı με τον τόνο στο lı (το αποδίδω ılı). Οπωσδήποτε υπήρχε
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φωνήεν μετά το l, αλλιώς το l (όπως και κάθε τελικό σύμφωνο) δέν μπορούσε να προφερθεί στα
Σουμερικά (βασικός κανόνας 34).
Συμπέρασμα: της Πρωτογραμμικής το γράμμα
παρίστανε ένα λισγάρι (σουμερικό
πατόφτυαρο) που λεγόταν σουμερικά ılı, γι’ αυτό έφερνε στο νού όλων των Σουμερίων τη
συλλαβή lı.

Υστερόγραφο: για σημερινό λισγάρι, βλέπε εικόνα:
(απο τα «σιδηρικά
Παράσχου», να του κάνω και λίγη διαφήμιση του ανθρώπου, άν και δέν τον ξέρω, αλλα
ευχαριστώ για την εικόνα). Στο AHW πληροφορούμαστε οτι ένα (χρυσό, άν θυμάμαι καλά)
λισγάρι ήταν το σύμβολο του βασιλιά των Αιγυπτίων.
wı. Μιά τέτοια συλλαβή, παράξενη και ανύπαρκτη στις περισσότερες γλώσσες,
ανύπαρκτη και στα Ελληνικά, δέν ήταν δυνατόν να αντιπροσωπεύεται με κάποιο γράμμα στη
Γρ. Β., ωστόσο το γράμμα αυτό βρίσκεται στη Γρ. Α. (σχεδόν αποκλειστικά στην τυπική φράση
που βρίσκεται χαραγμένη στις τράπεζες προσφορών). Έχει διάφορες μορφές στη Γρ.

Α:
, σε όλες τις μορφές είναι ένα
μακρουλό αντικείμενο, και μόνο άν χρειαστεί να χωρέσει σε στενό χώρο το γράμμα γίνεται

κοντό και φαρδύ όπως στην επιγραφή:
όπου
ο
βλέπετε το γράμμα αυτό στην κάτω σειρά 3 απο τα αριστερά. Σαφώς το γράμμα αυτό
παρίστανε ένα πέος. (Αντίστοιχα, το tı της Κρ. Πρωτογραμμικής παρίστανε ένα γυναικείο
όργανο). Η σουμερική γραφή δέν είχε ταμπού. Το παριστώμενο πέος είναι απερίτμητο. Ο
Ηρόδοτος μας πληροφορεί οτι σε όλον τον γνωστότου κόσμο περιτομή έκαμναν μόνο οι
Αιγύπτιοι και κάποιοι άλλοι άνθρωποι (που δέν κατονομάζει, βλέπε Εβραίοι) που κι αυτοί
πήραν το έθιμο αυτό απο τους Αιγυπτίους. Οι αρχαίοι Τούρκοι (χιλιάδες χρόνια πρίν απο το
Ισλάμ) έκαμναν κάποια επέμβαση με σκοπό να ευκολύνουν την ταοϊστική συνουσία, αλλα η
επέμβαση εκείνη ήταν (κατα τη γνώμη που σχημάτισα κατόπιν μακράς έρευνας) τομή στο
δέλτα του χαλινού χωρίς καμία αφαίρεση δέρματος. Σχεδόν σε όλες τις μορφές του γράμματος
δηλώνεται η βάλανος, σε μία μορφή παριστάνεται η ουρήθρα και ο χαλινός, ενώ σε μία μορφή η
ακροποσθία καλύπτει όλη τη βάλανο αφηνοντας πολύ μικρό άνοιγμα. Το γράμμα αυτό στην

προσφηνοειδή γραφή έχει μορφή

και το ονομάζουν UŠ. Για το πέος στα παλιά
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Σουμερικά υπήρχαν κυρίως δύο λέξεις (όπως δύο κυρίως ονομασίες του έχουμε στα νέα
Ελληνικά), το UoP δίνει μία μόνο λέξη: wr. ĝeš3; mu "penis; male" Akk. išaru; zikaru, αυτό το ĝeš3
(βλέπε κανόνα 15) αντιπροσωπεύει ένα παλιότερο pes, ομόρριζο του ΙE. pes-os (απο όπου
ελληνικά πέος, σανσκριτικά pasas) και του Αυστρονησιακού pisot (πέος). Για το š στο τέλος
ονομάτων σφηνογραμμάτων βλέπε παρατήρηση 42.
Υπήρχε όμως και μία άλλη λέξη για το πέος, που παλιότερα ήταν πιό συνηθισμένη: η
λέξη ακριβώς με την οποία ονομάστηκε το σφηνόγραμμα «UŠ». Η λέξη αυτή στα Τουρκικά ήταν
us, άν και η ίδια δέν βρέθηκε απο τον 8ο μ. Χ. αιώνα και μετά, υπήρχε ωστόσο απο αυτήν τη λέξη
us παράγωγο urı =αγόρι (με το επιθετοποιητικό πρόσφυμα -i, το ίδιο πρόσφυμα που απο το tıš
(αιδοίον) σχημάτιζε το tıšı =θηλυκό). Η παλαιοτουρκική λέξη που έγινε στα Τουρκικά uriι, στα
ιαπωνικά σήμερα βρίσκεται ώς osu =αρσενικό (μάλιστα γράφοντας με ιαπωνικό πληκτρολόγιο
στον υπολογιστή osu βγαίνει (εκτός απο το 牡=αρσενικό) και το σύμβολο ♂. Πώς ήταν λοιπόν η

παλαιοτουρκική λέξη; υπέθετα, για χρόνια, ακόμη και όταν τύπωνα το ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ, οτι η παλαιοτουρκική λέξη ήταν *us-i=αρσενικό, απο *us =πέος. Πλησίασα
πολύ, αλλα δέν ήταν ακριβώς έτσι. Υπήρξε κάποτε στα Τουρκικά λέξη us =στύση, πέος, αλλα
αυτό το us προήλθε απο wıs (ήταν φυσικό το ı να γίνει u υπο την επιρροή του w). Η λέξη
ανάγεται σε πανανθρώπινη ρίζα wis (=στύση, αρσενική δύναμη) απο την οποία πρέπει να είναι
το Ι. Ε. wiirós (λατινικά vir [wiir]=άντρας, σανσκριτικά wiirá- =γενναίος άντρας), το λατινικό
vis=δύναμη, το ελληνικό ισ-χύς, και ακόμη στα σανσκριτικά το wi,s,nu = «ο πανίσχυρος», το
κυριότερο όνομα του Θεού. Απο την ίδια ρίζα φαίνεται πως είναι και το ακκαδικό iš-aru=πέος. Η
συλλαβή u στην Πρωτογραμμική παριστανόταν με άλλο γράμμα, άρα αυτό που παρίστανε πέος
δέν προφερόταν u-. Προφερόταν wı(s). Το γράμμα αυτό υπήρχε και στην Γρ. Κ. Ε.:

, αλλα στην Κυπρ. Πρωτογραμμική αυτό το ίδιο γράμμα (που
παρίστανε πέος) διαβαζόταν ly (άντρας) και όχι wı(s) (πέος). Ακριβώς αντίστοιχα, το γράμμα
που παριστάνει το γυναικείο όργανο (tı της Κρητ. Πρωτογραμμικής) στην Κυπρ.
διαβαζόταν my (γυναίκα) και όχι tı(l) (αιδοίον).
Πρωτογραμμική
Συνοψίζοντας, το της Κρητικής Πρωτογραμμικής γράμμα wı παρίστανε πέος που κατα
κύριο λόγο ονομαζόταν wı(s) στα παλιά Σουμερικά καθώς και στα Σουμερικά της Κρήτης, και
έτσι έφερνε στο νού των μινωιτών Σουμερίων τη συλλαβή wı.
hı. Βεβαίως το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται στη Γρ. Β, όπου γενικά δέν χρησιμοποιούνται
καθόλου τα Πρωτογραμμικά γράμματα με h (ελάχιστες φορές μόνο χρησιμοποιήθηκαν τα ha
και hu).
Ωστόσο βρίσκεται στην Κρητική Ιερογλυφική και στην Γρ. Α ένα γράμμα, το οποίο κατα

την αντίληψήμου παρίστανε «φρούτο». Έτσι στην πινακίδα HT85:

· στην A347:

·

στην KOZf2:
. Στην Κρ. Ιερογλυφική σίγουρα υπάρχει ένα γράμμα που παρίστανε
«φρούτο»: Για παράδειγμα: (επισημαίνω με γαλάζιο χρώμα):
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. Σίγουρα το θέμα χρειάζεται
περισσότερη μελέτη για να βεβαιωθούμε ποιές είναι οι μορφές του γράμματος, αλλα
οπωσδήποτε υπήρχε αυτό το γράμμα (δέν πρέπει να συγχέεται με το qa, διότι το qa έχει
ανθρώπινα αυτάκια), και τώρα πρέπει να βρούμε την μινωική σουμερικήτου ονομασία. Στην

Προσφηνοειδή υπήρχε ένα γράμμα που παρίστανε φρούτο:
το οποίο στη Σφηνοειδή
ονομάζεται MA, και ένα άλλο γράμμα που θεωρειται οτι παρίστανε ειδικά μήλο:

(ονομαζόμενο «hašhur») και
(ονομαζόμενο «hašhurXma»).
ĝeš
Το UoP δίνει «wr. hašhur; hašhur; ha-šu-ur2; ĝešha-šu-ur2 "apple (tree)" Akk. hašhûru». Θα
ήθελα να ξέρω πώς γνωρίζουμε τί ακριβώς σημαίνει το «hašhur»· θα μου πείτε, ερμηνεύεται απο
το ακκαδικό «hašhûru»· αλλα πώς γνωρίζουμε τί ακριβώς σημαίνει το «hašhûru»; δέν είναι
σημιτική λέξη, στο AHW φέρεται ώς άγνωστης προέλευσης λέξη. Επίσης υπάρχει στα Ακκαδικά
μιά λέξη (h)e/inzuuru, η οποία σε αρχαίο λεξικό συνωνύμων ερμηνεύεται ώς «hašhûru». Και αυτό
το hinzuuru έχει επίσης μιά δευτερεύουσα σημασία «ένα είδος γαλαζοπράσινου μαλλιού»· δέν
νομίζω οτι κανένα είδος μήλου έχει τέτοιο χρώμα που να δώσει το όνομα σε είδος μαλλιού·
χρώμα μαλλιού που να μπορεί να χαρακτηρισθεί «γαλαζοπράσινο» (“blau-grüne”) έχει μόνο το
δαμάσκηνο απο όλα τα φρούτα, όσο γνωρίζω. Πώς λοιπόν γνωρίζουμε οτι το «hašhur» και η
αντίστοιχη ακκαδική μορφή της λέξης σήμαινε «μήλο»; ούτε οι προσφηνοειδείς μορφές που
είδαμε δείχνουν ειδικά μήλο· κάποιο φρούτο εικονίζεται βέβαια, αλλα πιό πολύ άλλα φρούτα

θυμίζει παρά μήλο. (Το
θυμίζει βερίκοκο στο οποίο φαίνεται και το κουκούτσι).
Αναλύοντας το «hašhur» που συλλαβίζεται «ha-šu-ur2», αντιλαμβάνομαι οτι η λέξη ήταν
σύνθετη απο «haš(h)» και «(h)ur». Το δεύτερο συνθετικό σίγουρα δέν ήτανε με το υστερογενές
σουμερικό h που προέρχεται απο g (σπάνια απο w), διότι συλλαβίζεται «ha-šu-ur2» χωρίς κανένα
h, οπότε το h ήταν το πρωτογενές h που φαίνεται πως νωρίς χάθηκε αφού κατα κανόνα δέν
εμφανίζεται στα Σουμερικά· ή μπορεί ακόμη το «h» αυτό να ανήκε στο πρώτο συνθετικό
«haš(h)». Επίσης, στο δεύτερο συνθετικό «(h)ur» της λέξης hinzuuru δέν εμφανίζεται κανένα h.
Το πιό λογικό είναι να δεχθούμε πως παλιά το 2ο συνθετικό ήταν «(h)ur» με πρωτογενές h που
νωρίς σιγήθηκε.
Το 1ο συνθετικό του «hašhur» μας παραπέμπει στο kay(ı)sı (αφού το σφηνοσουμερικό h
σχεδόν πάντα προέρχεται απο παλιότερο g). Το Μείζον Ελληνικό Λεξικό πληροφορεί οτι το
καΐσι προέρχεται απο το «τουρκικό» kay(ı)sı, αλλα το kay(ı)sı δέν βρίσκεται στο λεξικό της
παλιάς Τουρκικής του G. Clauson· σήμερα στα οθωμανικά Τουρκικά 4 λέξεις είναι εν χρήσει για
το καΐσι: mişmiş (αραβικής προέλευσης), zerdali (περσικής προέλευσης) και sarıerik (παλιά
γνήσια τουρκική λέξη, απο sarı=κίτρινο + το erik που θα δούμε παρακάτω). Υπάρχει και το
kay(ı)sı στα οθωμανικά, και μάλιστα έτσι kayısı ονομάζεται το σχετικό άρθρο της Wikipedia,
αλλα αραβικό δέν είναι, περσικό δέν είναι, γνήσιο τουρκικό δέν φαίνεται να είναι – δέν
βρίσκεται στο παλαιοτουρκικό λεξικό, ελληνικό δέν είναι, τότε απο πού προέρχεται; έψαξα όλες
τις γλώσσες που έχουν για το καΐσι στη Wikipedia, και βρήκα οτι η ονομασία «kay(ı)sı» βρίσκεται
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σε όλες τις γλώσσες των Βαλκανίων, μόνο σε αυτές και στα Ουγγρικά, όπου σημειώνεται οτι η
λέξη έχει οθωμανική προέλευση. Η Τουρκία παράγει περισσότερα καΐσια (ή βερίκοκα) απο όλες
τις άλλες χώρες, ενώ η Ελλάδα καυχάται οτι έχει την πιό νόστιμη ποικιλία καΐσιών στον κόσμο,
τα βερίκοκα «Διαμαντοπούλου».
Είναι φανερό οτι το kay(ı)sı είναι το πρώτο συνθετικό του «hašhur», και το «hašhur» δέν
σήμαινε μήλο. Μπορεί να σήμαινε γενικώς «φρούτο» και έτσι κάποιες φορές ανάλογα με τα
συμφραζόμενα «hašhur» να εννοούσε μήλο, αλλα κατα βάσιν «hašhur» δέν σήμαινε μήλο.
«hašhur» ήταν το καΐσι, δηλαδή το βερίκοκο. Αυτή η λέξη kay(ı)sı, στα παλιά Σουμερικά gajıs (το
οποίο στη Σφηνοειδή έγινε «haš»), απο τα παλιά Σουμερικά απλώθηκε και διατηρήθηκε στη
Μικρασία και στα Βαλκάνια. Τί σήμαινε αυτό το gajıs; Δύο παλαιότατες τουρκικές λέξεις:
qajaaxuq (Clauson: “kaya:çuk”) = “a sweet scented mountain plant”, qajır (Clauson: kayır) =
“castoreum, the odorous secretion of the beaver”, μας δείχνουν οτι η βασική σημασία του gajıs
ήταν «κάτι φαγώσιμο που απο τη φύσητου μοσχοβολάει». Το δεύτερο συνθετικό του «hašhur»,
δηλαδή «hur» (προφερόμενο μάλλον hır, κανόνας 5) είναι αυτό που διατηρείται στο τουρκικό
eryk, (κανονας 27) που σημαίνει όλα τα φρούτα της οικογένειας του βερίκοκου: καΐσι,
δαμάσκηνο, ροδάκινο, κεράσι. Στο eryk το –yk είναι κάποιο πρόσφυμα, μάλλον παλιά
υποκοριστική κατάληξη, στο δέ *hır-yk το ı έπρεπε να γίνει πρόσθιο λόγω του πρόσθιου k, και
ανοιχτό λόγω του h, πρόσθιο και ανοιχτό φωνήεν σημαίνει: e. Σήμερα στις ασιατικές τουρκικές
γλώσσες απο Αζερμπαϊζάν μέχρι την Κίνα το βερίκοκο λέγεται απλώς erik (ή παρόμοια, απο
τον παλιό τύπο eryk, ανάλογα με τις φωνητικές τάσεις της κάθε γλώσσας)· το βρήκα ψάχνοντας
στις γλώσσες της Wikipedia που έχουν το λήμμα για καΐσι. Άν η κάθε φυλή του κόσμου είχε μιά
σημαία, οι τουρκόφωνες φυλές θα είχανε στη σημαίατους ένα βερίκοκο (καΐσι). Το καΐσι είναι
άρρηκτα δεμένο με την Πρωτοτουρκική φυλή που έχει απλωθεί σε διάφορες χώρες. Απο εκεί
που ξεκίνησε η Πρωτοτουρκική φυλή, απο εκεί ξεκίνησε και η εξημέρωση του καϊσιού, και όπου
απλώθηκε η Πρωτοτουρκική φυλή, εκεί απλώθηκε το ήμερο καΐσι. Στην αρχαία Ελλάδα, ώς
φρούτο λεγόταν πρωτίστως το μήλο· στην Κίνα ώς φρούτο νοείται πρωτίστως το ροδάκινο· στην
Ινδία, «φρούτο» σημαίνει πρωτίστως το μάγγο. Η κάθε εθνότητα έχει το εθνικότης φρούτο· η
τουρκική εθνότητα έχει ώς εθνικό φρούτο το βερίκοκο (καΐσι): ώς φρούτο στις αρχαίες τουρκικές
φυλές νοούνταν κατ’ εξοχήν το καΐσι, το ίδιο και στους Σουμέριους. Το μέν καΐσι στη
Μεσοποταμία λεγόταν «hašhur» απο «gajıs-hır», το δέ δαμάσκηνο ήταν πάλι αυτό το «hır» (ή
μάλλον hıır, βλπ και κανόνα 5) με άλλο πρώτο συνθετικό, απο όπου προέκυψε η ακκαδική λέξη
hinzuuru / henzuuru.
Το UoP, άν αναζητήσουμε “apricot”, δίνει:
«armanu wr. ar-ma-nu "a tree" Akk. armannu; equals {ĝeš}hašhur kur-ra»
και: «ir wr. ir "type of tree" Akk. armannu».
δηλαδή το «ir» (βλπ κανόνα 3) ερμηνεύεται με το ακκαδικό «armannu» που πιθανολογείται
οτι ήταν το βερίκοκο, και όντως αυτό ήταν αφού απο αυτό το φρούτο πήρε το όνοματης η χώρα
που λέγεται ώς σήμερα Αρμενία, που ήταν τόσο φημισμένη ώς χώρα του βερίκοκου ώστε το
βερίκοκο να ονομασθεί «μήλον το αρμενικόν» (Prunus armeniaca είναι η επιστημονικήτου
ονομασία). Η ίδια η λέξη «armanu» είναι παραφθορά απο κάποια σουμερική λέξη κάπως σάν
*hır-manu, (βλπ κανόνα 1) η οποία στα αρχαία λεξικά ερμηνεύεται ώς ισοδύναμη με
«{ĝeš}hašhur kur-ra» που θα πεί: άγριο «hašhur», δηλαδή άγριο βερίκοκο («kur-ra» μπορεί να
σημαίνει και βουνίσιο, ή ξενικό, αλλα επι το πλείστον σημαίνει «άγριο, ανεξημέρωτο»).
Άλλες λέξεις που φαίνεται πως συγγενεύουν με το σουμερικό hır (=φρούτο με κουκούτσι,
προπάντων το βερίκοκο) είναι hurma (σημειωτέον οτι MA είναι το απο την Σφηνοειδή όνομα του
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και συνηθιζόταν να γράφεται, άν όχι και να προφέρεται, σε ονόματα φρούτων, π. χ. το
ρόδι στα Σουμερικά ήταν “nur-ma”), και το τουρκικό armut (=αχλάδι, που επίσης δέν βρίσκεται
στο λεξικό της παλαιάς Τουρκικής του G. Clauson).
Φαίνεται πως οι Σουμέριοι καλλιεργούσαν βερίκοκα όχι μόνο στη Μεσοποταμία αλλα και
στην Κρήτη όπως και στην Κύπρο, αλλα με την καταστροφή του μινωικού πολιτισμού
ξεχάστηκε η καλλιέργεια αυτού του φρούτου (που δέν είναι και τόσο απλή, χρειάζεται
μπόλιασμα).
Συνοψίζοντας: το γράμμα hı της Κρ. Πρωτογραμμικής ήταν ένας κύκλος, ενίοτε με μία
γραμμή ώς κοτσάνι ή ώς ξυλαράκι πάνω στο οποίο σερβιρόταν, άλλοτε και με δυό γραμμούλες
που εννοούσαν τα φυλλαράκια κοντά στο κοτσάνι· αυτό το γράμμα εικόνιζε ένα φρούτο, κυρίως
βερίκοκο. Έτσι, το σκίτσο – γράμμα αυτό αμέσως αναγνωριζόταν απο τους μινωίτες Σουμέριους
ώς φρούτο (προπάντων βερίκοκο) που λεγόταν hır, και έτσι έφερνε στο νούτους τη συλλαβή hı.
šı. Τα περισσότερα της Πρωτογραμμικής kana με το φωνήεν ı είτε σπανίζουν είτε
απουσιάζουν εντελώς στη Γρ. Β. Επίσης τα kana με το š είναι σπάνια στη Γρ. Β, διότι αυτά
χρησιμοποιούνται για το ελληνικό ζ, το οποίο είναι ασυνήθιστος φθόγγος στα Ελληνικά, η δέ
συλλαβή *ζαι (για την οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το γράμμα šı) δέν υπήρχε.
Συνεπώς θα ήταν παράδοξο άν βρίσκαμε αυτό το kana στη Γρ. Β· ώς φωνητικό γράμμα· το
βρίσκουμε όμως ώς ιδεόγραμμα (σκίτσο):
(ερμηνεύεται
“condiment”, άρτυμα, μπορεί όμως να σήμαινε και κάποιες μή εδώδιμες αρωματικές ουσίες). Ώς
φωνητικό
το
βρίσκουμε
στη
Γρ.

Α:

καθώς

και

στην

Κρητική

Ιερογλυφική:
. Το γράμμα σήμαινε άρωμα, όλες τις αρωματικές ουσίες. Δέν σήμαινε
ειδικά τα εδώδιμα μυρωδικά, ούτε μόνο τις φυτικής προέλευσης αρωματικές ουσίες, αλλα γενικά
κάθε είδους ευώδη ουσία. Αυτό το γνωρίζω καλά, διότι άλλο είναι το συλλαβόγραμμα που
παρίστανε αρωματικά λαχανικά (το θe) και άλλο είναι το συλλαβόγραμμα που παρίστανε
καρυκεύματα, μπαχαρικά (το θı). Η λέξη που σημαίνει τις αρωματικές ουσίες είναι κοινότατη
στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς, χρησιμοποιείται και ώς ταξινομικό στοιχείο: wr. šim "aromatic
substance; beer malt" Akk. rīqu (Akk. rīqu "aromatic substance"). Η λ. ήταν στα Σουμ. της Κρήτης
(όπως παλαιότερα και σε όλες τις δϊαλέκτους της Σουμερικής) šı(m). Το γράμμα
χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή šı, διότι όλες οι άλλες συλλαβές που πιθανώς θα μπορούσε
να αποδίδει είναι «κατειλημμένες» απο άλλα γράμματα. Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε
αυτό το γράμμα αμέσως αναγνώριζε «άρωμα, αρωματικές ύλες» που λεγόταν šı(m) και έτσι
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή šı.
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sı. Είπαμε οτι τα συλλαβογράμματα με ı σπάνιζαν στη Γρ. Β, έτσι και το sı, δέν είναι όμως
εντελώς απόν· απλώς είναι άγνωστης φωνητικής χρήσης μέχρι τώρα. Εκ πρώτης όψεως το
γράμμα 63 της Γρ. Β
δέν λέει κάτι συγκεκριμένο στον σημερινό άνθρωπο, αλλα με
προσεκτική παρατήρηση και λογική είναι σαφές. Δέν θα μπορούσε να παριστάνει κάτι άλλο.
Παρίστανε μιά περίτεχνη κόμωση, μαλλιά χτενισμένα. Μπροστά (δεξιά) εξέχει ένα τσουλούφι,
δύο δέσμες σχηματίζονται, η κάθε δέσμη πέφτει ίσια προς τα κάτω ενώ το επάνω μέροςτης
καλύπτεται απο την μπροστινή δέσμη, και πίσω (αριστερά) εξέχει ο φιόγκος απο μιά κορδέλα
χωμένη μέσα σε πλούσια μαλλιά που άν αφεθούν λυτά θα σχηματίσουν μακρότατες μαύρες
μπούκλες. Θυμηθείτε τα πλούσια μαλλιά των μινωιτών που ξέρουμε απο παραστάσεις, π. χ.

, αλλα μήν πάτε να βγάλετε το γράμμα όμοιο ή ανόμοιο με την
παράσταση που έφερα για παράδειγμα: είναι μόνο ένα σκίτσο στυλιζαρισμένο και
παραμορφωμένο ακόμη απο γραφέα που δέν ήξερε τί παρίστανε. Η κόμη (μαλλιά) στα παλιά
Σουμερικά λεγόταν sı(š). Η λέξη βρίσκεται στα Σουμ. της Σφην. ώς «suhur» για το οποίο το UoP
δίνει τα εξής: wr. suhur "to trim or comb the hair" Akk. šamāţu; qamāmu; kezēru.
wr. suhur-la2 "hairstyle; a functionary; prostitute" Akk. kezertu.
wr. suhur "tuft, plume; crown (of a tree)" Akk. qimmatu.
Το γράμμα «suhur» (έχει και μιά ανάγνωση «suh2?») στην προσφηνοειδή

είναι
, δέν είμαι βέβαιος για το τί παρίστανε (νομίζω μία επιβλητική κόμωση ή
στέμμα) πάντως χρησιμοποιείται ώς ταξινομικό στοιχείο και σε άλλες λέξεις που σημαίνουν
«μαλλιά». Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιείται στη Σφηνοειδή για την παράσταση μαλλιών
είναι το
(το γράμμα χρησιμοποιείται για τέτοιες λέξεις που φαίνεται οτι παρίστανε κάποια
κόμωση που χαρακτήριζε αξιωματούχους), δέν έχω βρεί πιό συντηρητικές μορφές του
γράμματος, αλλα το παρομοιάζω με το ανωτέρω γράμμα της Γρ. Β. Η λέξη «suhur» στην
πραγματικότητα ήταν sı(š), ενίοτε με πρόσφυμα: sıšı.r, βλέπε φωνητικούς νόμους 5, 38 και 42.
Φαίνεται παράδοξο οτι δέν βρίσκεται σε όλη τη σφηνοειδή γραφή καμία λέξη που να περιέχει
«suš» ή έστω, ούτε το αντίστροφο «š-s». Υπήρχαν τέτοιες λέξεις, αλλα στη γραφήτους δέν
διακρίνονται. Θα μπορούσα να υποστηρίξω οτι η λέξη ήταν sıh, και πάλι το συλλαβόγραμμα θα
δικαιολογούνταν μιά χαρά. Αλλα ξέρω οτι η λ. ήταν sıš και όχι sıh, διότι βρίσκεται στα Τουρκικά
με τη μορφή sax (μαλλιά του κεφαλιού, κόμη) –κανόνας 22. Το φωνήεν ήταν και στα Τουρκικά ı,
αλλα έγινε a για να μή θυμίζει το ρήμα sıx- (αφοδεύω). Συνοψίζω: της Κρ. Πρωτογραμμικής το
γράμμα sı παρίστανε πλούσια και περίτεχνα χτενισμένα μαλλιά, που λεγόταν στα Σουμερικά
sı.(š), έτσι το γράμμα έφερνε στο νού των Σουμερίων τη συλλαβή sı.
Σημείωση: το «wr. sukud "a crown or headdress"» είναι μάλλον απο sı(š) + «kud» (κόβω),
δηλαδή sı+«kud» = «μαλλιά κομμένα» =κόμωση.
θı. Βρίσκεται μιά μεσοποταμιακή παροιμία: «ο φτωχός όταν πεθάνει, μή θεωρείς οτι έχει
ζήσει. Όταν είχε ψωμί, δέν είχε αλάτι· όταν είχε αλάτι, δέν είχε ψωμί! Όταν είχε κρέας, δέν είχε
“gazi”· όταν είχε “gazi”, δέν είχε κρέας!». Οι Σουμέριοι υπήρξαν οι πρώτοι λαογράφοι,
κατέγραφαν τις παροιμίες και κάθε είδος λαϊκής δημιουργίας. Και όλες οι σουμερικές παροιμίες
σε κάποιες παραλλαγέςτους σώζονταν μέχρι και τον 20ό αιώνα στη Μικρασία και στην Ελλάδα·
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διότι κληρονόμοι του σουμερικού πολιτισμού είναι κατα πρώτο λόγο οι μικρασιατικοί λαοί και
το ελληνικό έθνος. Η παροιμία αυτή διατηρείται σε μία απο τις ιστορίες του Nasreddin Hoџa: ο
Χότζας στα γεράματατου παραπονιόταν οτι ποτέ δέν ευτύχησε να φάει ένα γλυκό (δέν θυμάμαι
πώς το λένε, παρόμοιο με το μαλεμπί) με πετμέζι, έλεγε: «όποτε βρήκα (απέκτησα) αυτό το
γλυκό, δέν βρήκα (δέν είχα) πετμέζι· όποτε βρήκα πετμέζι, δέν βρήκα (δέν είχα) αυτό το γλυκό».
Τον ρωτήσανε: «καλά, δέν βρεθήκανε καί τα δυό μαζί;» - «βρεθήκανε! Αλλα τότε δέν βρέθηκα
εγώ!». Τώρα θα μου πείτε, τί σχέση έχει αυτή η παροιμία με το γράμμα θı της Κρ.
Πρωτογραμμικής. Θα σας εξηγήσω.
Κατ’ αρχήν, το “gazi” ήταν κάποιο καρύκευμα πολύτιμο όσο και το κρέας, (το οποίο κρέας
σπάνια βρισκόταν στο τραπέζι ενός απλού πολίτη, είτε στη Μεσοποταμία, είτε σε οποιαδήποτε
άλλη πολιτισμένη χώρα του αρχαίου κόσμου). Το UoP δίνει: wr. gazi; gazi2 "mustard seed or
licorice" Akk. kasû (δέν ξέρουμε τί καρύκευμα ήταν. Κατα εικασίαν λέγεται «σιναπόσπορος ή
γλυκόρριζα»). Καί στο “gazi” καί σε πολλές άλλες λέξεις που σήμαιναν καρυκεύματα βρίσκουμε
το “zi”, και μάλιστα στις εξής λέξεις γράφεται με το σφηνόγραμμα «zi»: zibatum wr. zi-ba-tum;
zi-ib-ba-tumsar "an aromatic seed; a garden plant" Akk. zibnatu; zibītu
wr. šezi-bi2-tum "an aromatic seed"
wr. zi-bi "cumin"
wr. zi-zi-bi2-a-num2 "an agricultural product"
e-zi-zusar "a vegetable" Akk. ezizzu"(an alliaceous vegetable)".
u2li-li-bi-zi-da "a thorny plant" Akk. dadaru "(a foetid plant, phps.) centaury". Στο δέ «zazaga»
wr. za-za-ga "a spice", άν και δέν γράφεται με το γράμμα «zi», βρίσκουμε ένα «zag» το οποίο
πιθανώς είναι απο το θıp (κανόνες 1, 15, 43) που σήμαινε «καρύκευμα, μπαχαρικό», αυτό είναι
και το παριστώμενο του θı της Κρ. Πρωτογραμμικής. Το γράμμα «zi» στην Προσφηνοειδή

γράφεται:
: είναι εικόνα αρωματικού φυτού, στο οποίο έχει προστεθεί
(δεξιά, αριστερά, ή απο κάτωτου) το σύμβολο που σήμαινε «ποώδη φυτά», για να μή γίνει
σύγχυση με το γράμμα «gi» που σήμαινε «καλάμι» και έμοιαζε με το «zi». Το της
προσφηνοειδούς γράμμα «zi» κατα τη γνώμημου σχεδιάστηκε με πρότυπο μάλλον τον κρίταμο
ή κάποια κοντινά συγγενήτου αρωματικά φυτά, παρά με πρότυπο το κύμινο, που φαίνεται πως
ήταν το κατ’ εξοχήν καρύκευμα των Σουμερίων. Η λέξη όμως που σήμαινε όλα τα καρυκεύματα
(και κατ’ εξοχήν, αλλα όχι ειδικά, το κύμινο) ήταν θıp. Αυτή είναι η λέξη που βρίσκεται στη
σφηνοειδή (μόνητης ή σε παράγωγα και σύνθετα) ώς «zi(b)» ή «zibi» (ήταν απαραίτητο να
προστεθεί ένα φωνήεν προκειμένου να προφερθεί το τελικό σύμφωνο), κανόνες 3 και 43. Η ίδια
λέξη στην παλιά τουρκική γλώσσα έγινε jıpar, (με πρόσφυμα –ρ, βλέπε 38, και υποχρεωτική
τροπή του αρχικού δ- σε j-, κανόνας 33-α) που σήμαινε γενικά «άρωμα». Συγγενές φαίνεται και
το ιαπωνικό siba (芝, προφέρεται shiba) που σημαίνει όλα τα θαυμαστά (για το άρωματους ή τις
φαρμακευτικέςτους δυνάμεις) φυτά.
Το γράμμα θı της Πρωτογραμμικής βρίσκεται σε πολλές πινακίδες της Γρ. Α: σπάνια ώς

Α316:
και συνήθως ώς Α303:
,
μόνο που, απο όσο έχω παρατηρήσει, χρησιμοποιείται ώς ιδεόγραμμα (σκίτσο κάποιου
πράγματος με οικονομική αξία) και όχι ώς συλλαβόγραμμα. Και μάλιστα σε πινακίδες που
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καταγράφουν απόδοση προβάτων, διότι ώς φαίνεται, όταν έδιναν ώς μισθό ζώα προοριζόμενα
για ανάλωση, έδιναν μαζί και καρυκεύματα, τα οποία εννοούσε αυτό το γράμμα. Το γράμμα
αυτό είναι που σήμαινε όλα τα καρυκεύματα, και κατ’ εξοχήν το κύμινο, προήλθε απο σκίτσο

μιάς κορφής κύμινου, φυτό που βλέπετε σ’ αυτό το σχέδιο:
. Τη μορφή που
είχε στη Γρ. Α, την ίδια είχε και στην Κρ. Πρωτογραμμική. Αυτό το γράμμα λοιπόν ήταν το
σκίτσο που σήμαινε κατ’ εξοχήν το κύμινο και γενικώς όλα τα καρυκεύματα, μπαχαρικά, που
σουμερικά λεγόταν θı(p), γι’ αυτό το γράμμα έφερνε στο μυαλό των Σουμερίων τη συλλαβή θı.
Ετυμολογική παρατήρηση: το σανσκριτικό dhupa (με μακρό u) = άρωμα / θυμίαμα,
φαίνεται δάνειο απο κάποια τουρκική γλώσσα όπου *δııπ σήμαινε «αρωματικά φυτά». Είναι
ένδειξη οτι το σουμερικό θıp ήταν με μακρό ı.
e.

Το

γράμμα

αυτό,

καλώς

γνωστό

απο

τη

Γρ.

Β:

, είναι φανερό οτι παρίστανε ένα μέγαρο, δηλαδή
ένα τριώροφο (σπανιότερα διώροφο) κτήριο, το οποίο δέν ήταν μιά κοινή κατοικία, μπορούσε να
είναι το σπίτι ενός πλούσιου άρχοντα ή ένα κέντρο διοίκησης ή ναός. Αυτό στα Σουμερικά της
Σφηνοειδούς λεγόταν “eš” wr. eš3 "shrine; an establishment" Akk. bītu; eššu (το ακκαδικό bītu
σημαίνει γενικά κτήριο, σπίτι. Το eššu είναι δάνειο απο το σουμερικό “eš”). Το eš3 γράφεται με το
γράμμα “ab”:
, το οποίο όπως βλέπετε παρίστανε κάποιο διώροφο κτήριο,
και η λέξη “ab” είναι η σφηνο-σφουμερική μορφή του τουρκικού ev =σπίτι. Στην παλιά τουρκική
γραφή το γράμμα eb είναι κατα βάσιν
, η δέ λέξη ev αναφέρεται στο ırq Bitic, που
η
γράφηκε μέσα στην 5 π. Χ. χιλϊετία: «ένα μεγάλο σπίτι (ev) κάηκε, μέχρι τις γωνίεςτου, μέχρι
τον επάνω όροφότου», πράγμα που δείχνει οτι απο πανάρχαια χρόνια το «ev» είχε ορόφους. Η
τεχνική με την οποία χτιζόταν ένα διώροφο ή τριώροφο «ev» παρέμεινε ίδια μέχρι τις αρχές του
20ού αιώνα: ο κάτω όροφος χτιζόταν με χοντρούς πέτρινους τοίχους, ενώ ο δεύτερος (και άν
υπήρχε, ο τρίτος) όροφος χτιζόταν με ελαφρείς τοίχους απο “xatma”, δηλαδή δυό επιφάνειες
απο πλεχτά καλάμια μεταξύ των οποίων υπήρχε κενό, και καλύπτονταν με σοβά (κονίαμα).
Φυσικά υπήρχαν και πιό προσωρινές κατοικίες (εποχιακά μεταφερόμενες) που λεγόταν jurt ή
kereky.
Στα Σουμ. της Σφην. βρίσκεται και μιά ακόμη λέξη “eš” wr. kušeš3 "tent, pavilion", στο UoP
δέν δίνεται (διότι προφανώς δέν βρέθηκε) ακκαδική ερμηνεία, τη σημασία "tent, pavilion" την
υποθέτουν απο το οτι γράφεται με το γράμμα kuš που το λαμβάνουν ώς ταξινομικό για

αντικείμενο κατασκευασμένο απο δέρμα. Η όλη λέξη kušeš3 γραφόταν
, το επάνω μέρος που
kuš
ερμηνεύεται
(δέρμα) ήταν πιθανώς απο το σκίτσο του επάνω ορόφου και όχι δέρμα. Δέν
επιτρέπεται να είμαστε βέβαιοι οτι το eš3 προφερόταν “eš” (παρατήρηση 42), αφού μάλιστα το
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γράμμα «ab» χρησιμοποιούνταν και για «is» ή «iz»: η λέξη liliz γραφόταν επίσης li-li-is3; li-liis3zabar; li-li-is2 (όπου «is3» είναι το γράμμα AB). Προφανώς η λέξη «eš3» ήταν στην
πραγματικότητα ez δηλαδή eθ, απο την ίδια ρίζα με τα εξής (που έχω σημειώσει στη σελίδα

http://users.sch.gr/ioakenanid/homosapiens.htm : “το ιαπωνικό jado ( や ど 、 宿 = κατάλυμα,
καλύβα) και τα: αίθουσα, λατινικά aedes, τουρκικό otaγ, σουμερικό «izi» (τοίχος) είναι απο

κάποια πανανθρώπινη ρίζα ≃ jath που σήμαινε «κατάλυμα, οίκημα»”. Το σουμερικό «eš3»
δηλαδή eθ που παριστάνεται με το εν λόγω γράμμα (38) της Γρ. Β φαίνεται οτι εκτός του οτι
χτιζόταν με την τεχνική που είπαμε (πέτρινοι χοντροί τοίχοι κάτω, ελαφρείς τοίχοι απο “xatma”
κάτω), λέπταινε προς τα επάνω απολήγοντας σε μυτερή στέγη, ενώ τα δοκάρια του πατώματος
του 3ου ή και του 2ου ορόφου εξείχαν για βελτίωση της στατικής και της αισθητικής του κτηρίου.
Υπάρχει στη Γρ. Β ένα ιδεόγραμμα (σκίτσο)
με άγνωστη σημασία (υποθέτω αρμάθα απο σύκα, σκόρδα, και λοιπά), και με παρόμοια μορφή
στη Γρ. Α, παρακαλώ να μή γίνει σύγχυση με το εν λόγω γράμμα e της Κρ. Πρωτογραμμικής το
οποίο παρίστανε κάτι σαφώς διαφορετικό.
Επειδή ανέφερα οτι οι Σουμέριοι χρησιμοποιούνταν τον τσατμά, για να μή φανταστείτε
οτι μιλάω αβάσιμα, μπορείτε να δείτε στο UoP πολλές φορές τη φράση «gi ŠID» που σημαίνει
«καλάμια για τσατμά», συχνά επίσης την φράση «gi NE gi ŠID» (=καλάμια για φωτιά και
καλάμια για τσατμά) καθώς και «gi e2 šid-dam» (καλάμια για σπίτι απο τσατμά), όπου το «ŠID»
προφερόμενο šet (κανόνες 3, 22, 43) είναι η σφηνο-σουμερική μορφή του τουρκικού ρήματος xat(=διασταυρώνω, συμπλέκω) που παλιά χρησιμοποιούνταν και ώς ουσιαστικό: «καφασωτό,
τσατμάς», απο το οποίο ρήμα η τουρκική λ. xatma.
Συνοψίζω: το γράμμα e της Κρ. Πρωτογραμμικής (που το έχω βρεί επίσης σε
ετεοκυπριακές επιγραφές, άρα υπήρχε, με την ίδια χρήση, και στην Κυπρ. Πρωτογραμμική)
παρίστανε ένα υψηλό και επίσημο κτήριο (συχνά ναό) που λεγόταν e(θ), και έτσι έφερνε στο νού
των Σουμερίων τη συλλαβή e.
qe.

Το

qe

της

Κρητικής

Πρωτογραμμικής

είχε

τις

μορφές

που βρίσκουμε στη Γρ. Β. Η πιό συντηρητικήτου μορφή
είναι η τελευταία στην εικόνα. Τα σημαδάκια μέσα στον κύκλο δέν ήταν «τελείτσες» στην
αυθεντική μορφή του γράμματος, αλλα οριζόντιες γραμμούλες. Το γράμμα αυτό βρίσκεται στην
προσφηνοειδή

γραφή

ώς

(έχει

βρεθεί

και

μορφή

),

A.T.U.

747:
. Είναι ένα απο τα πιό συνηθισμένα
γράμματα της Σφηνοειδούς, που σημαίνει «γή» αλλα και «τόπος», χρησιμοποιείται ώς
ταξινομικό στοιχείο σε όλα τα τοπωνύμια. Άραγε γιατί οι Σουμέριοι παρίσταναν τη γή με αυτό
το σκίτσο; Έτσι την είδαν, ή απλώς την φαντάστηκαν; Πώς να μή θυμηθούμε την διήγηση του
βασιλιά Etana που ένας αετός τον ανέβασε ψηλά στα ουράνια, και κατα διαστήματα τον
ρωτούσε πώς φαίνεται η γή. Ο Etana απαντούσε: «τώρα η γή μοιάζει σάν ένας κήπος με
φιντάνια…» έπειτα «τώρα η γή μοιάζει με ένα πανέρι γεμάτο διάφορα πράγματα…» και απο
ακόμη πιό ψηλά: «τώρα η γή μοιάζει με ένα (στρόγγυλο) γλύκισμα, στεριά απο θάλασσα δέν
ξεχωρίζει…». Άς ξεκολλήσουμε απο αυτήν την περιέργεια: είτε έτσι κάποιοι την είδαν (ας πούμε
έναν τόπο με χωράφια όπως φαίνεται απο ένα βουνό), είτε έτσι την οραματίστηκαν, είτε την
φαντάστηκαν, με αυτό το σκίτσο παρίσταναν οι Σουμέριοι την γή, η οποία στα Σουμερικά της
Σφηνοειδούς ονομάζεται «ki». Μεταφράζεται με τα ακκαδικά: Akk. ašru "place, site"; erşetu "earth,
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land"; mātu "land, country"; qaqqaru "ground, earth"; šaplû "low(er)". Γνωρίζουμε οτι αυτό το «ki»
ήταν παλιά qe. Δέν έχει καμία ετυμολογική σχέση με το ελληνικό «γή / γαία», αλλα έχει
συγγένεια με τα «κατά», «κάτω» (όπου –τα, τ-ω είναι επιρρηματικά προσφύματα).
Στα παλιά Τουρκικά συγγενές είναι το ρήμα qoδ- (=κατεβάζω, αφήνω κάτω), το οποίο
βρίσκεται και στα ιαπωνικά ώς kud- (λίαν συνηθισμένο στα ιαπωνικά, αφού χρησιμοποιείται
πάντοτε στην ευγενική ομιλία όταν κάποιος ζητά κάτι: «κατεβάστε», δηλαδή «καταδεχθείτε»).
Το –δ του qoδ- (-d του kud-) θεωρείται ρηματικό πρόσφυμα και όχι μέρος της ρίζας). Το ίδιο
ακριβώς ρήμα βρίσκεται στα Σουμ. της Σφην. (προφερόμενο qo[θ]) ώς “ku (guz3 kuz3 gu5) wr. ku
"to place, lay (down), lay eggs; to spread, discharge" Akk. nadû; uşşu”.
Όλοι οι Σουμέριοι αναγνώριζαν το σκίτσο αυτό ώς «γή, τόπος» που λεγόταν στα Σουμ.
της Κρήτης qe, και έτσι το σκίτσο – γράμμα έφερνε στο νού των μινωιτών Σουμερίων τη
συλλαβή qe.

ce. Το γράμμα αυτό στη Γρ. Β

, στη Γρ. Α

ήταν μιά εικόνα πολύ γνώριμη στις παλαιότερες γενιές: ένα δεμάτι θερισμένα δημητριακά, ή

απο καλάμια. Το ίδιο σκίτσο είναι το A.T.U. 362:

και A.T.U. 363:

. Το δεμάτι των δημητριακών ή καλαμιών στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς λεγόταν
«gu» ή «gu2», καθώς σημείωσα στο «ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ», βρήκα τη λ. «gu2» (“gú”)
στα γλωσσάρια του Pettinato και των Behrens – Steible στο λήμμα (“gú”), τη δέ λ. “gu” στο
γλωσσάριο του Sollberger στο λήμμα SID. Το UoP απο ό,τι βρήκα δίνει «gula» wr. gu-la2 "sheaf of
reeds"= δεμάτι καλαμιών (la2 είναι ένα συνηθισμένο ρήμα που σημαίνει «δένω», δεμένα). Αλλα
πρέπει να προσέξουμε εκείνο το «gu» που είδαμε στο γράμμα sa: «wr. gu "cord, net; unretted flax
stalks" Akk. qû· το οποίο Akk. qû "flax; thread, string"». Η λ. «gu» φαίνεται οτι σήμαινε δέσιμο
πρόχειρο, όχι με σκοινί αλλα με βλαστούς όπως βρέθηκαν, απο αυτήν την έννοια στη
Μεσοποταμία βγήκε η ονομασία του
,
ώς «gu» (δηλαδή cœ απο ce), ενώ στα Σουμ. της
Κρήτης το ce πήρε τη σημασία «πρόχειρο δέσιμο, δεμάτι». Σχετικό είναι πιθανώς και το wr. argu-gu "an agricultural implement" Akk. argukku, δηλαδή κάτι για τον χειρισμό των δεματιών.
Προσοχή να μή γίνει σύγχυση της δέσμης (γράμμα ja) με το δεμάτι (γράμμα ce), διότι το
δεμάτι είναι οι βλαστοί των καλαμιών (ή δημητριακών) ολόκληροι όπως κόπηκαν, πρόχειρα
δέθηκαν, και στέκονται στο έδαφος. Ενώ ja είναι καλάμια (ή βέργες) καθαρισμένα απο τα
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φύλλα, κομμένα σε ίσια τεμάχια του ίδιου μήκους και σφιχτά δεμένα στις δύο άκρες της δέσμης.
Το δεμάτι λοιπόν που λεγόταν στα Σουμ. της Σφην. «gu» (προφερόμενο gœ ή cœ), στα Σουμ. της
Κρήτης ήταν ce, οπότε το σκίτσο που παριστάνει το δεμάτι ήταν της Κρ. Πρωτογραμμικής το
συλλαβόγραμμα ce.
Υστερόγραφο: όπως στους "Ετεόκρητες Μεγαλήτορες", παρέθεσα κ εδώ τη γνώμη οτι το
γράμμα ονομαζόταν με το «gu2», λέξη που είχε την έννοια του πρόχειρου δεσίματος, συνεπώς
την έννοια του δεματιού.
Μπήκα σε υποψία επίσης ποιά λέξη ονόμαζε το γράμμα KIN (με μορφή
στη
Σφηνοειδή) δεδομένου οτι το σφηνόγραμμα χρησιμοποιούνταν με έννοιες (μεταξύ άλλων)
"θερίζω", "μαζεύω τη σοδειά", μήπως τυχόν το "KIN", σήμαινε δεμάτια. Ωστόσο, απο όλα τα 288
αρχαία λεξικά λήμματα στο UoP που περιέχουν τη λέξη ή συλλαβή "kin" βρήκα μόνο ένα λήμμα
με σουμερική λέξη "kin"· αυτό αναλύεται φωνητικά "ki-in" κ ερμηνεύεται kin = šip-ru = π (
"šipru"     sefer, π      =).  π     "kin" ΔΈΝ
έχει καμιά ετυμολογική σχέση με το δεμάτι.

ŋe. Της Γρ. Β το γράμμα
φέρεται ώς άγνωστης σημασίας, που θα
έπρεπε να είναι αρκετά γνωστή, αφού βρίσκεται και στην Γρ. Κ. Ε. με τις μορφές

(παρατήρηση 13). Το γράμμα παρίστανε ένα ανθρώπινο σκέλος
σε προφίλ, ή δύο σκέλη απο σώμα κατενώπιον (η λέξη ήταν ίδια καί στις δύο περιπτώσεις, διότι
στα Σουμερικά γενικά δέν εκφραζόταν ο πληθυντικός, εκτός άν ήταν απαραίτητο. Το οτι τα δύο
σκέλη όπως και το ένα ήταν η ίδια λέξη, αποδεικνύεται καί απο τους τύπους της Γρ. Β και της Γρ.
Κ. Ε., όπου άλλοι τύποι εικονίζουν ένα σκέλος και άλλοι δύο, και απο τη σφραγίδα #262:

που έχει δύο σκέλη στη λέξη όπου όλες οι άλλες σφραγίδες έχουν ένα). Στο
σκίτσο υποδηλωνόταν βοηθητικά και ένα μέρος του σώματος πάνω απο τα σκέλη. Τα σκέλη
στα Σουμ. της Σφην. φέρονται ώς “gìr” το οποίο διαβάζεται “ŋìri”, στην Emesal “me.ri” (έτσι
ξέρουμε οτι το αρχικό σύμφωνο ήταν ŋ-, παρατήρηση 13). Ετυμολογικά (λόγω της κοινής
καταγωγής όλων των γλωσσών) συγγενής (μάλλον όχι δάνειο απο τα Σουμερικά) είναι η
ελληνική λέξη «μηρός». Δηλαδή, στα Σουμερικά τα σκέλη λεγόταν ŋe(r), οπότε το σκίτσο (το
οποίο στην Πρωτογραμμική ακριβέστερα παρίστανε το σκέλος ή τα σκέλη, στη Γρ. Β έχει κάπως
παραφθαρεί) έφερνε στο μυαλό του κάθε μινωίτη Σουμέριου τη λέξη ŋe(r) και τη συλλαβή ŋe. Το
γράμμα αυτό είναι σημαντικότατο στις σωζόμενες επιγραφές (σφραγίδες) της Κρ. Ιερογλυφικής,
όπου η πιό συνηθισμένη λέξη είναι deŋej (δηλαδή deŋer, παρατήρηση 34) ή deŋer (=θεός) με

κάποιο πρόσφυμα. Παράδειγμα:
όπου το 2ο απο αριστερά γράμμα
είναι το ŋe που παριστάνει πόδι, σκέλος (απο αριστερά προς τα δεξιά: «de-ŋe-i» = deŋej σύν
ακόμη ένα συλλαβόγραμμα)· σε αμέτρητες ακόμη επιγραφές, στην συντριπτική πλειονότητα
των σφραγίδων της Κρ. Ιερογλυφικής, θα βρείτε αυτήν τη λέξη με το γράμμα ŋe που σαφέστατα
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παριστάνει σκέλος, πόδι. Η άλλη συνηθισμένη λέξη των σφραγίδων της Κρ. Ιερογλυφικής είναι

=ti-ra, δηλαδή το σουμερικό ti(l) =ζωή, με κάποιο πρόσφυμα, συνήθης

επίσης η λ.
=he-ra, που είναι πιθανώς το σουμερικό he(n) = «Κύριος» με κάποιο
πρόσφυμα. Στη Γρ. Β το γράμμα λίγες μόνο φορές βρέθηκε, διότι το ŋ δέν είναι ελληνικό
φώνημα, ωστόσο φαίνεται οτι στα Ελληνικά (απο τα μυκηναϊκά χρόνια μέχρι και την εποχήμας)
σε αρκετές διαλέκτους το «νε» προφερόταν κάποτε “ñe”, το οποίο οι γραφείς απέδοσαν με το
γράμμα ŋe.

te. Στη Γρ. Β το γράμμα
παραπέμπει
με
σαφήνεια
σε

και

κάτι,

αλλα

το

ομόμορφότου

ώς σχήμα δέν
στη
Γρ.
Α:

φανερώνει το αρχικό σκίτσο, καθώς επίσης φανερώνει ποιο είναι το

ομόμορφο στην προσφηνοειδή γραφή:
(A.T.U. 111, στο οποίο χρησιμοποιείται
κυρίως η πρώτη μορφή, που απολήγει επάνω σε σχήμα v), το οποίο έγινε ένα απο τα πιό κοινά
γράμματα της Σφηνοειδούς, ονομαζόμενο «še» και μεταφραζόμενο με τα Akk. uţţatu "grain,
barley"; û; uţţatu "grain, barley". Το γράμμα σήμαινε στάχυ, δημητριακά, και ΌΧΙ ειδικά το
κριθάρι. Ωστόσο το βασικότερο προϊόν των Σουμερίων ήταν το κριθάρι, οπότε η λέξη «še»
κάποια στιγμή έφτασε να σημαίνει πρωτίστως «κριθάρι» (όπως και η λ. corn βασικά σημαίνει
τους σπόρους όλων των δημητριακών και παρόμοιους σπόρους, αλλα στα Αγγλικά και
προπάντων στα αμερικάνικα Αγγλικά corn σημαίνει βασικά το καλαμπόκι). Το λεξικό WordWeb
δίνει: corn =Any of various cereal plants (especially the dominant crop of the region--wheat in Great
Britain or oats in Scotland and Ireland). Έτσι, για τους Σουμέριους το «še» ήτανε corn, που σήμαινε
πρωτίστως το κριθάρι. (Ειδικά για το κριθάρι βλέπε γράμμα do).

Στη Γρ. Κ. Ε. το γράμμα έχει τη μορφή
, και το διαβάζουν «je» (σύμφωνα
με τον πίνακα του Mitford, το γράμμα βρέθηκε μόνο στην παφίτικη μορφή της Γρ. Κ. Ε.. Κατα
κανόνα, το «j» της Γρ. Κ. Ε. προέρχεται απο «š» της Κυπρ. Πρωτογραμμικής, έτσι συμβαίνει και
με αυτό το γράμμα. Στην Κυπριακή διάλεκτο της Σουμερικής, όπως και στα Σουμ. της
Σφηνοειδούς, το γράμμα προφερόταν «še», ενώ η ίδια λέξη στα Σουμ. της Κρήτης (που είναι
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συντηρητικότερα) προφερόταν te. Πώς γίνεται αυτό; Είναι απλό. Στα παλιά Σουμερικά (μέχρι το
3000 π. Χ. ή και μέχρι αργότερα) η λέξη ήταν *tje. Αυτό στα Σουμ. της Κρήτης έγινε te, διότι
ξέρουμε οτι η Κρητ. Σουμερική απέφευγε την τροπή σε «š», σχετικοί είναι οι κανόνες 29 και 30.
Ενώ στα Σουμ. της Μεσοποταμίας και της Κύπρου το *tje εύκολα τράπηκε σε «še», η τροπή tj και
dj σε συριστικό ήταν συνήθης σε όλες τις τουρκικές γλώσσες αλλα και σε άλλες γλωσσικές
οικογένειες, έτσι για παράδειγμα το κοινό τουρκικό ta.š (πέτρα) στην Chuvash είναι chul (чул),
στα Σουμ. της Σφην. «zalag» wr. na4zalag2 "a stone" Akk. zalaqu, συγγενές είναι και το λατινικό
silex, δηλαδή είναι φανερή μιά πανανθρώπινη ρίζα *djeљ, της οποίας το dj- έγινε αλλού d
(έπειτα t-) και αλλού συριστικό: ч, «z» ή s.
Δέν γνωρίζω άν το Chuvashικό tĕsh “grain, kernel” έχει κάποια ετυμολογική σχέση με το
te =στάχυ της Κρ. Σουμερικής διαλέκτου.
Για να μήν πολυλογούμε, το στάχυ (το γέννημα των δημητριακών και προπάντων του
κριθαριού) στα Σουμερικά της Κρήτης λεγόταν te, οπότε το γράμμα αυτό ώς σκίτσο σταχυού
έφερνε στο νού των μινωιτών Σουμερίων τη συλλαβή te.
de.

Ένα

νατουραλιστικές

45)

ακόμη

γράμμα

μορφές

με

τεράστια

πολιτισμική

σημασία.

Στη

Γρ.

, πολύ κομψά γραμμένο, στη Γρ. Α έχει
(με
αριθμό

Β
πιό
ΑΒ

:

.
Ήταν ένα αντικείμενο με «ποδαράκια» και με δύο λαβές. Στη γενιάμας αυτό το σκίτσο δέν είναι
αρκετά σαφές, αλλα γίνεται σαφέστερο άν αντιληφθούμε οτι είναι ομόρφο του προσφηνοειδούς

που παρίστανε το καμίνι του μεταλλουργού.
Ωστόσο, στην Κρητική Ιερογλυφική δέν βρίσκεται το συλλαβόγραμμα de με αυτήν την

μορφή, βρίσκεται με τη μορφή
, στην πιό
συνηθισμένη λέξη των σφραγίδων της Κρ. Ιερογλυφικής, deŋer- / deŋej (=Θεός), είδαμε τη λέξη
αυτήν πιό πάνω, στο γράμμα ŋe. Αυτό το de της Κρ. Ιερ. βρίσκεται ώς «ιδεόγραμμα» υπ. αριθμ.
140 στη Γρ. Β:

που ερμηνεύεται “bronze”, και στη Γρ. Α με μορφή Α327:

. Δηλαδή η συλλαβή de στην Κρ. Ιερογλυφική αποδίδεται με το
εικονίδιο που σημαίνει μέταλλο (το πιό συνηθισμένο μέταλλο τότε ήταν ο μπρούντζος), ενώ
στην Κρ. Πρωτογραμμική η ίδια συλλαβή αποδίδεται με το σκίτσο – γράμμα που σημαίνει το
καμίνι του μεταλλουργού. Τα δύο αυτά πράγματα (το καμίνι και το μέταλλο) ονομάζονταν με
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την ίδια λέξη de(m) – διακρίνονταν μεταξύτους μέσω προσφυμάτων και προσδιορισμών. Η λέξη
αυτή, de(m), βρίσκεται στη σφηνοειδή στο “tibira=coppersmith”, wr. Akk. qurqurru, το οποίο

Akk. qurqurru ="metal-worker, esp. coppersmith". Αυτό το tibira (σφηνόγραμμα
) συλλαβίζεται
επίσης dibira, tabira, tebiru, το οποία δείχνουν οτι στην πραγματικότητα προφερόταν debirı.
Αυτό το debirı δέν είναι άσχετο με την παμπάλαια τουρκική λέξη temir ή demir = σίδερο.
Ο σίδηρος στα Σουμ. της Σφηνοειδούς βρίσκεται κατα το UoP ώς wr. an-bar "iron"
Akk. parzillu. Επίσης wr. an-bar-sug4 "iron" Akk. parzillu. Για να εξιχνιάσω το θέμα σε βάθος,
έψαξα στο Akkadisches HandWörterbuch και βρήκα με την πάσα λεπτομέρεια τα εξής: Όντως τα
αρχαία σουμερο-ακκαδικά λεξικά δίνουν AN-BAR και AN-BAR-SU3-(GA)= σίδερο (parzillu),
καθώς επίσης AN-BAR-GAL, και BABBAR, όλα μεταφραζόμενα «σίδερο» (parzillu). Όμως,
κανένα απο αυτά τα λήμματα δέν δίνει την προφορά των σουμερικών λέξεων παρόλο που
συνηθίζεται στα σουμεροακκαδικά λεξικά να δίνεται πρώτα η προφορά της σουμερικής λέξης,
έπειτα τα σουμερικά σφηνογράμματα με τα οποία η λέξη γράφεται, και έπειτα η ακκαδική
μετάφραση. Σε αυτές όμως τις λέξεις, που μεταφράζονται «σίδερο», δέν γράφηκε το πώς
προφέρονταν στα Σουμερικά, και ένας σημαντικός λόγος γι’ αυτό είναι οτι ο συνδυασμός ANBAR ήταν πολύ γνώριμος στους Ακκάδιους γραφείς, αφού συνήθιζαν να γράφουν (με σύμβολα,
και όχι όπως λεγόταν στα ακκαδικά) «AN-BAR» αντί για «parzillu» (σίδερο). Δηλαδή, μήν
νομίσετε οτι το «AN-BAR» προφερόταν περίπου σάν «anbar»· το μέν «BAR» όντως προφερόταν
περίπου σάν «bar» αφού βρίσκεται σε όλες αυτές τις σουμερικές λέξεις, και μάλιστα βρίσκεται
διπλασιασμένο ώς «BABBAR», και επιπλέον είναι φανερό οτι απο αυτό το “BAR-GAL”, δηλαδή
*pıır-kıl (με επιρροή και απο το BAR-SU3, δηλαδή pıırsy, παλιότερα pıırsi) προήλθε το ακκαδικό
«parzillu» (παρόμοια σε όλες τις σημιτικές γλώσσες, αραβικά firzil. Άν και βρίσκεται επίσης με b-,
πιό συνηθισμένο είναι το p--, το δέ πρώτο φωνήεν είναι στις σημιτικές γλώσσες όχι μόνο -aαλλα και -u- και -i-, το οποίο δείχνει οτι στα Σουμερικά η λέξη ήταν *pıır-), και απο αυτό το ίδιο
“BAR-” (δηλαδή pıır-) είναι επίσης το λατινικό ferrum (δεδομένου οτι τα σουμερικά q, k, t, p
προφέρονταν δασέα, παρατήρηση 6). Οπότε ναί μεν το “-BAR-” εδώ προφερόταν «pıır», όμως το
γράμμα AN προφερόταν όπως συνήθως στα Σουμερικά: η συνηθισμένη ανάγνωση του
γράμματος AN ήταν στα κανονικά Σουμερικά deŋer, στην Emesal: demer. Γι’ αυτό, το γράμμα
AN εδώ χρησιμοποιούνταν για την απόδοση της παρόμοιας λέξης demir, και για να μή γίνει
σύγχυση μεταξύ των παρομοίων λέξεων χρησιμοποιούνταν οι προσδιορισμοί “-bar”, “-bar-gal”,
“-bar-sug4”, “babbar” (το “babbar” ήταν pıı(r)pıır, δηλαδή pır διπλασιασμένο, καθώς συχνά στα
Σουμερικά διπλασιάζονταν τα επίθετα και τα θέματα των ρημάτων). Απο αυτούς τους
προσδιορισμούς προήλθαν οι σημιτικές λ. για το σίδερο. Μόνοτου το demir δέν σήμαινε
αποκλειστικά σίδερο, αλλα γενικότερα μέταλλο που χρειάζεται έντονη θερμική κατεργασία.
Απο αυτό το demir προήλθε το σανσκριτικό taamrá =χαλκός (δεδομένου οτι και η γραφή της
Ινδίας, όπως και όλος ο παλαιός (προ-άριος) ινδικός πολιτισμός έχει κατα βάσιν τουρκική
προέλευση, σχετικά βλέπε http://users.sch.gr/ioakenanid/syllabaryturkic.htm .
Μιά άλλη λέξη για τον σίδηρο στο UoP είναι wr. kug-an "a metal" Akk. amūtu, όπου και
πάλι η προφορά δέν ήταν kug-an, αλλα ku-demir, δεδομένου οτι το ku (σφηνόγραμμα KUG)
σήμαινε λαμπερό, αστραφτερό μέταλλο· δέν είναι γνωστό τί σήμαινε το ακκαδικό amūtu· πρέπει
να σήμαινε κάποιο αστραφτερό (γιατί όχι, ανοξείδωτο) είδος σιδήρου. Η σουμερική
μεταλλουργία ήταν εξελιγμένη τόσο που δέν γνωρίζουμε σήμερα.
Αυτή είναι μία απο τις πολλές, πολλές περιπτώσεις που σουμερικά γράμματα
διαβάζονται λάθος. Μέχρι σήμερα το «κάρβουνο» πιστεύεται οτι στα σουμερικά λέγεται
“nemur”, το δέ UoP προτιμά τη γραφή “nimur”, ενώ τύπος “nimur” δέν βρέθηκε πουθενά,
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βρέθηκε μόνο NE.mur, και είναι γνωστό οτι του γράμματος NE η πιό συνηθισμένη ανάγνωση
είναι kum2 δηλαδή köm, πάντως η ανάγνωσητου ώς “ne” στα Σουμερικά είναι σχεδόν
ανύπαρκτη. Μόνο σε μιά πινακίδα βρέθηκε απόδοση της σουμερικής προφοράς, αλλα η
πινακίδα είναι σπασμένη και έτσι απο το πρώτο γράμμα έχουν μείνει μόνο κάτι ίχνη τα οποία
κάποιος λόγϊος της πολυθρόνας με τη φαντασίατου τα πήρε για το γράμμα «ΝΙ». Έπρεπε να
σκεφθούν οτι το γράμμα “mur” δείχνει οτι το προηγούμενο γράμμα τελείωνε σε -m, ήταν
δηλαδή η συνήθης ανάγνωση του NE = kum2 (köm), με απλά λόγια το NE.mur προφερόταν
kömyr, ακριβώς όπως λέγεται το κάρβουνο μέχρι σήμερα στα Τουρκικά. Το συγγενές ιαπωνικό
kemuri (煙り) σημαίνει «καπνός». Θα μου πείτε γιατί δέν έκανε τις απλές αυτές σκέψεις κανένας
λόγϊος. Στο επι ενός σουμερικού λογοτεχνικού έργου βιβλίο ενός Δανού, άν θυμάμαι καλά,
λογίου, σημειώνεται «τα κάρβουνα χρησιμοποιούνταν επίσης για ένα είδος πρωτόγονης
(“primitive”) μαγειρικής». Ευχαριστούμε για την πληροφορία. Και νομίζαμε οτι οι αρχαίοι
μαγειρεύανε με ηλεκτρικό όπως όλος ο κόσμος σήμερα. Άραγε υπάρχει σήμερα κανένας
«πρωτόγονος» λαός που ακόμη να μαγειρεύει με κάρβουνα; Άνθρωποι με τέτοια στενή και
στεγνή γνώση του κόσμου, ποιός θα περίμενε να καταλάβουν πώς προφερόταν το σουμερικό
«NE.mur»! Ή το AN-BAR!
Στα παλιά τουρκικά υπήρχαν πολλές λέξεις που ονόμαζαν τα μέταλλα, και καμία απο
αυτές τις λέξεις δέν έχει λόγο να θεωρείται δάνεια απο μή-τουρκική γλώσσα. Στα Σουμερικά
επίσης έχουμε πολλές λέξεις σχετικές με τα μέταλλα, εκ των οποίων η λ. ku(ŋ) = λαμπερό
μέταλλο, στην οποία θα αναφερθούμε στο γράμμα qu.
Η άλλη σημαντική λέξη ήταν dem (με πρόσφυμα: demir, παρατήρηση 38) που σήμαινε
την έντονη θερμική επεξεργασία των μετάλλων.
Μένει να εξηγήσουμε το πώς απο το dem ή demir φτάσαμε στο «tibira» ή ακριβέστερα
debirı, δηλαδή γιατί το -m- εμφανίζεται ως -b-. Δέν ήταν δύσκολο να γίνει τέτοια τροπή, άν
μάλιστα σκεφθούμε οτι το demir κάποτε προφερόταν demirı (δηλαδή με υποτυπώδες -i- και ένα ı στο τέλος για να μπορεί να προφερθεί το -r), οπότε έμοιαζε σάν να πρόφεραν «-emr»-, αλλα το
«mr» ήταν πολύ δύσκολος συνδυασμός στα Σουμερικά, έπρεπε να γίνει «br», ακριβώς όπως και
στα Ελληνικά το mr έγινε br ή mbr, π. χ. το μροτός (απο μόρος =θάνατος) έγινε brotos (βροτός),
ενώ το άμροτος (στα σανσκριτικά ámrtah) έγινε ambrotos (άμβροτος). Μπορεί ακόμη μετά το
dem να τέθηκε κάποιο ρήμα *wir (άραγε συγγενές του τουρκικού ery-=λιώνει;) για να δηλώσει το
έργο του μεταλλουργού, και αυτό το *w τράπηκε σε b επειδή τα χείλη κλείνουν στο m. άρα είναι
ευκολότερο να προφερθεί με κλειστά τα χείλη το b.
Στη σφηνοειδή βρίσκεται επίσης η λ. wr. simug "smith, metalworker" Akk. nappāhu, μας

αφορά ιδιαίτερα διότι το γράμμα
, ομόμορφο με το de της Πρωτογραμμικής, το
ονομάζουν «simug». Υπάρχουν κάποιες ακόμη πολύ σημαντικές λέξεις που αρχίζουν απο si και
σημαίνουν κάτι σχετικό με μέταλλα:
Κατ’ αρχήν το wr. zabar; zabar3, που μέχρι πρό τινος, όταν έγραφα τους ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ
ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ, φερόταν ώς “sipar”, και αυτό είναι αυθεντικότερος τύπος, αφού απο αυτό το
“sipar” προήλθε το ακκαδικό siparru "bronze". Το «zabar; zabar3» του UoP μεταφράζεται με τα
ακκαδικά: Akk. ebbu "bright; pure; clean"; hutpu "bronze arrowhead"; kakku "stick; weapon"; mušālu
"metal mirror"; namru "bright, shining"; qû "a capacity measure, as measuring vessel"; sappu "a bowl; a
lance"; siparru "bronze".
Τον καιρό που μελετούσα για να συγγράψω το ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ,
βρισκόταν σε διάφορα γλωσσάρια μιά λέξη “sugan” που σήμαινε κάποιο μέταλλο, οι μελετητές
υποψιαζόταν οτι σημαίνει αντιμόνιο (το οποίο κανονικά λεγόταν “šembi”). Αυτό το “sugan”
δηλαδή sycın απο παλιότερο sicun (κανόνες 2 και 3) φαίνεται πως είναι η προέλευση του
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αρχαίου μακεδονικού «σίγυνον» που σήμαινε κατα βάσιν σίδερο, στην πράξη «ξίφος». Η λέξη
αυτή διαδόθηκε πολύ, αφού απο αυτήν προήλθε το «τσιγκούνης» και «τσιγγάνος» που αρχικά
σήμαινε «σιδεράς», έπειτα πήρε την έννοια «αθίγγανος» διότι οι σιδεράδες ήταν όλοι αθίγγανοι
(και έπειτα την έννοια «τσιγκούνης», ώς τυπικό χαρακτηριστικό των αθιγγάνων). Πάντως η λ.
έφτασε και στα ρωσικά ώς chukun (Russ.) iron, cast iron (έτσι βρήκα τη λ. σε λεξικό της Chuvash.
Ο ίδιος άκουσα τη λ. απο Έλληνες επαναπατρισθέντες απο Ρωσία ώς “tsugún” = μαντέμι).
Και η άλλη λέξη που αρχίζει απο si και έχει σχέση με το θέμα, είναι το «σίδηρος», ίδιου
τύπου λέξη, με τον τόνο στο πρώτο συνθετικό κατα την σουμερική συνήθεια, όπου το si σήμαινε
σίδερο ή μέταλλο, και ακολουθούσε κάποιος προσδιορισμός.
Βλέπουμε δηλαδή οτι υπήρχε στη Μεσοποταμία κάποια γλώσσα όπου si (ή θi;) σήμαινε
μέταλλο, και λέξεις απο αυτήν τη γλώσσα διαδόθηκαν μέχρι και τον ελλαδικό χώρο. Έκανα τη
σκέψη οτι αυτή η λ. si =μέταλλο θα ήταν δραυιδική, διότι υπέθετα παλαιότερα οτι οι Δραυίδες
πρώτοι κατεργάσθηκαν τα μέταλλα. Ωστόσο δέν βρήκα καμιά τέτοια λέξη ψάχνοντας στις
Δραυιδικές γλώσσες, ούτε σε άλλη καμιά γλώσσα· και μάλιστα στην Πρωτο-Δραυιδική, απο ό,τι
γνωρίζουμε, δέν υπήρχε φθόγγος «s». Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα οτι οι μέν Δραυίδες ήταν
ο πιό απολίτιστος λαός του κόσμου μέχρι τον καιρό που παλαιοτουρκικές φυλές εποίκισαν την
κοιλάδα του Ινδού ποταμού, το δέ στοιχείο «si» που βρίσκεται στις ανωτέρω λέξεις σχετικές με
τα μέταλλα ήταν το σουμερικό su3 = sug4, δηλαδή sy(c) απο si(c), κανόνας 4. Ενώ η λ. de(m)
αναφερόταν στη θερμική επεξεργασία των μετάλλων, η λ. si(c) αναφερόταν κυρίως στην
κατεργασία μέσω σφυρηλάτησης και γενικότερα μηχανικών μεθόδων. Απο αυτό το si(c) ή θi(c)
φαίνεται πως είναι και το λατινικό sicca (ξίφος, βασικά «σίδερο») και το ευρωπαϊκό zincum, zinc
=ψευδάργυρος.

Συνοψίζω: το γράμμα της Κρητικής Ιερογλυφικής

(στην παλιά Πρωτογραμμική

) που παρίστανε μιά «ράβδο» μή ευγενούς μετάλλου έφερνε στο νού των
Σουμερίων τη λ. de(m) =μέταλλο και συνεπώς τη συλλαβή de. Στην «κλασσική» Πρωτογραμμική,

η συλλαβή de αποδιδόταν με το γράμμα
(και άλλες παρόμοιες μορφές, βλέπε ανωτέρω)
που παρίστανε το καμίνι του μεταλλουργού, που και αυτό λεγόταν de(m), έτσι έφερνε στο νού
των Σουμερίων τη λ. de(m) και τη συλλαβή de.
Υστερόγραφο: δέν είναι καθόλου άσχετο το “wr. dinig; dinig3; di-ni-ig "smith, metalworker;
kiln, furnace; air vent" Akk. kūru; nappašu; nappāhu”· σήμαινε το καμίνι του μεταλλουργού, και
συνεκδοχικά τον ίδιο τον μεταλλουργό, απο την ίδια ρίζα de(m) (ή μήπως de(ŋ);) που σήμαινε
την θερμική κατεργασία των μετάλλων.

ne. Το γράμμα έχει στη Γρ. Β τις μορφές
με
υπερβολική κομψότητα όπως συνηθίζεται στη Γρ. Β, στη δέ Γρ. Α το γράμμα έχει κάποιες

μορφές πολύ νατουραλιστικές:

, επίσης βρίσκεται στην Κρ. Ιερογλυφική:
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Στη σφραγίδα αυτήν:
βλέπουμε τα γράμματα ne-ti-tu (ή ne-šo-tu?), το μέν
γράμμα tu παριστάνει ένα αγγείο, το δέ ne ένα αλλιώτικο αγγείο, μικρής χωρητικότητας, μπορεί
εύκολα να το σηκώσει κανείς με το ένα χέρι απο τη μοναδικήτου λαβή, και έχει λεπτή προχοή
για να στάζει λίγο λίγο. Αυτό το κομψό αγγείο με τη μικρή χωρητικότητα και την λεπτή προχοή
λεγόταν necin ή απλώς nec (πρόσφυμα -in του οργάνου, παρατήρηση 38). Στα Σουμερικά της
Σφηνοειδούς η λέξη βρίσκεται ώς “nigin” =δοχείο ειδικό για σπονδές. Η λέξη προέρχεται απο
παλαιοτουρκική ρίζα nek που σήμαινε «χύνει (μετρημένη ποσότητα)», η οποία ρίζα στα κοινά
Τουρκικά είναι dœk- ή tœk- = «χύνει» (κανόνας 20), ενώ στα Ιαπωνικά το «χύνει, κάνει να
ρεύσει» είναι nagasu (流す), και nagareru (流れる) σημαίνει «ρέει» (με κάποια κοινά ιαπωνικά
ρηματικά προσφύματα)· στα Ακκαδικά: naqû "to pour (a libation), sacrifice"; nīqu "offering, sacrifice;
libation". Στα Σουμερικά το “nigin” αυτό εμφανίζεται με “g” αλλα να θυμόμαστε πάντα τον
κανόνα 43, και στα ιαπωνικά το ρήμα είναι με “g” αλλα στα Τουρκικά τα σύμφωνα
διατηρούνται πιστότερα (με εξαίρεση στην αρχή των λέξεων). Στα Σουμερικά όπως και στα
παλιά Τουρκικά το ρηματικό θέμα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και ώς ουσιαστικό (όπως
γίνεται σήμερα στα Αγγλικά), έτσι το παλιό ρήμα nek (=χύνει) στα Σουμερικά βρίσκεται ώς
ουσιαστικό με σημασία «το αγγείο που χύνει» δηλαδή ιερό αγγείο για σπονδές. Το γέμιζαν όλο
και αδειάζοντας όλο το (περιορισμένο) περιεχόμενοτου σε καθαρή γή (ή στις περίφημες
τράπεζες προσφορών, που έχουν βρεθεί αρκετές απο τη μινωική εποχή στην Κρήτη) έκαναν
σπονδές στους θεούς. Ήταν έτσι σχεδιασμένο ώστε η σπονδή να χύνεται σιγά σιγά,
τελετουργικά, καθώς απαγγέλλονταν τα σχετικά ιερά λόγια. Στο γράμμα la ανέφερα τη ρίζα
љag που σήμαινε επίσης «χύνει», αλλα η ρίζα nek είναι διαφορετική, διότι nek σήμαινε «χύνει με
φειδώ, μετρημένες ποσότητες», ενώ το љag σήμαινε «χύνει αφειδώς, χωρίς μέτρημα», όπως
χύνεται το αποβουτυρωμένο γάλα απο το ντουρβάνι (“lac” στα Σουμ. της Κρήτης), ή όπως η
βροχή απο τον ουρανό.
Σε όλους τους Σουμέριους ήταν γνώριμο το δοχείο των σπονδών που παριστανόταν με
αυτό το γράμμα· το δοχείο αυτό λεγόταν στα Σουμερικά της Κρήτης ne(q), και έτσι το γράμμα
έφερνε στο νούτους τη λέξη ne.(q) και τη συλλαβή ne.
Με την ευκαιρία, άν ψάξετε ετυμολογία της λέξης «νέκταρ», δέν θα βρείτε καμία γνωστή
λογική ετυμολογία. Η λ. «νέκταρ» δέν είναι ΙE., είναι δάνεια απο κάποια μινωική Σουμερική
λέξη με πρώτο συνθετικό το ne.(q), δεύτερο συνθετικό κάποιο ρήμα *da(-r/l) (ίσως τη μινωική
μορφή του σφηνοσουμερικού “dé” (=χύνει, σπένδει), δηλαδή «νέκταρ» σήμαινε «αυτό που
χύνεται απο το ne.(q), το ιερό δοχείο των σπονδών», αυτό είναι το ποτό των θεών. Τί πίνουν οι
θεοί; - αυτό που χύνει το ne.(q), δηλαδή νέκταρ.
Υστερόγραφο: το «negipum: wr. ne-gi-pu-um "a tool or container" Akk. nēkepu» είναι
ομόρριζο μέν, σήμαινε δοχείο απο όπου χύνεται υγρό, αλλα είναι προφανώς ακκαδική λέξη που
πέρασε σάν δάνεια στα Σουμερικά.
Πρίν απο κάμποσα χρόνια (κατα το 1992) είχα βρεί το «nigin» ώς αγγείο σπονδών, και
είχα ξεχάσει πού· οπότε τώρα (2011) ξαναέψαξα και το βρήκα· είναι το αρχαίο λεξικό λήμμα που
έχει το UoP ώς «nigin = ša#-qu2#-um#»· «šaqû(m)» είναι ακριβώς το ακκαδικό ρήμα που σημαίνει
«χύνω, σπένδω, ποτίζω, προσφέρω ποτό ή νερό», και «šāqû(m)» είναι ακριβώς το ουσιαστικό που
σημαίνει τον άνθρωπο ή το πράγμα που προσφέρει νερό ή ποτό· μάλιστα υπάρχει (στο AHW,
λήμμα «šāqû(m)») και ένα «urudŠIMxLUL» (αντικείμενο απο χαλκό ή μπρούντζο) που
μεταφράζεται «šāqû(m)», δηλαδή δοχείο σπονδών. Το ίδιο αρχαίο λεξικό, κάτω απο το «nigin =
ša#-qu2#-um#» έχει και «nigin = a-wi-ri-a-an-nu-um», το οποίο πρέπει να είναι παράγωγο του «awīru»
(μάλλον =ποτιστικό χωράφι), οπότε σήμαινε και κάποιο μηχανισμό ποτίσματος.
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Σημείωση:
το
γράμμα
«nigin»
«niggix(|LAGAB.LAGAB|)», και «nigi».
pe.

Των

γραμμάτων

που

έχει

βρίσκονται

επίσης

τις

αναγνώσεις

«ni6»,

στη

Γρ.

Β,

αυτό:

όπως

το να βρούμε την προέλευσήτους μοιάζει με παιχνιδάκι!
Πού εκείνη η βασανιστική και αβέβαιη έρευνα μέσα στα γράμματα της Γρ. Α και της Κρ.
Ιερογλυφικής! Εδώ είναι φανερό το τί παριστάνει το γράμμα. Ακόμη και η κλίσητου, έτσι όπως
το σκίτσαραν κάποιοι γραφείς, μας κάνει να καταλάβουμε οτι δέν μπορεί να ήταν τίποτε άλλο:
το σκίτσο αυτό παριστάνει ένα ανθρώπινο αυτί (στο προφίλ του κεφαλιού, στραμμένου προς τα
δεξιά καθώς κανονικά παριστάνονται τα πράγματα στην Πρωτογραμμική).
Στα Σουμ. της Σφην. το αυτί βρίσκεται ώς «ŋiš», το οποίο χρησιμοποιείται σε πολλές
περιφράσεις (μόνο στο γλωσσάριο του SOLLBERGER βρίσκονται τα λήμματα ŋiš (αυτί), ŋiš šub,
ŋiš tu(g), ŋiš ur4. Απο την συνηθισμένη περίφραση «ŋiš tu(g)» προήλθε η λέξη “ŋéštu” που
σήμαινε «προσοχή, αντίληψη» (επι λέξει «αυτί τεντωμένο»), αλλα πολλοί λόγϊοι εσφαλμένα
πήραν το “géštu” ώς «αυτί», όπως για παράδειγμα ο Pettinato, λήμματα “géštu”, “géštu-gub”,
“géštu-ri” (στην πραγματικότητα ήταν ŋez, ŋez-“gub”, ŋez-“ri”). O FALKENSTEIN 1964 σελίδα 30,
για να δείξει τους φωνητικούς κανόνες 4 και 13, αναφέρει “ŋeštu(g), Emesal mu.uš.tu ‘Ohr’”.
Είναι φανερό οτι απο αυτόν τον συσχετισμό με το «mu.uš.tu» πιστέψανε οτι η λέξη για το αυτί
στην κύρια διάλεκτο ήταν «ŋeštu(g)», ενώ το «ŋeštu(g)» έχει και δεύτερο συνθετικό, καθώς
ανέφερα. Το αυτί ήταν απλώς «ŋeš», δηλαδή ŋez (παρατήρηση 42)· αυτό το ŋez είναι απο
παλιότερο, αυθεντικότερο τύπο pez (παρατήρηση 15). Αυτό το pez είναι απο την ίδια ρίζα με το
ΙE. pewdh (στα Ελληνικά πευθ>> πεύθομαι, πυθ >> πυνθάνομαι =ακούω ειδήσεις,
πληροφορούμαι. Στα Σανσκριτικά η ρίζα είναι budh = μαθαίνω, «παίρνω χαμπάρι»).
Έτσι, όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αναγνώριζε οτι παριστάνει
αυτί, που λεγόταν pe(z), και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή pe.
Υστερόγραφο: μία ακόμη λέξη που προήλθε (με προσθήκη κάποιου προσδιορισμού) απο
το peθ (αυτί) είναι: “ĝizzal [EAR]” (αυτήν τη μορφή έχει η λέξη στο λήμμα του UoP).
be. Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται στη Γρ. Β, γενικά τα γράμματα με b είναι στη Γρ. Β
ανύπαρκτα ή σπανιότατα, με εξαίρεση το bu, διότι το b ώς φώνημα δέν υπήρχε ούτε στην
ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή, ούτε στη μυκηναϊκή ελληνική γλώσσα. Το be της Πρωτογραμμικής είναι

γνωστό απο τη Γρ. Α όπου βρέθηκε λίγες φορές:

πινακίδα με μορφή:
, ενώ σε μιά πολύ καλογραμμένη μπρούντζινη επιγραφή:
γράμμα παρίστανε δρεπάνι. Δέν είναι δυνατόν να παρίστανε κάτι άλλο.

, σε μιά

. Το

Οτι η φωνητική αξίατου ήταν be, επιβεβαιώνεται απο το «pe» =
της Γρ. Κ. Ε. (που δέν μπορεί να ήταν ακριβώς pe στην Πρωτογραμμική, αφού το pe ήταν άλλο
γράμμα, το είδαμε προηγουμένως). Στο ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ σημείωσα οτι το
δρεπάνι λεγόταν στα παλιά Σουμερικά, όπως και στα Σουμερικά της Κρήτης και της Κύπρου,
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ber, το οποίο βρίσκεται στα Σουμ. της Σφην. ώς gur10=δρεπάνι, και burux=συγκομιδή (κανόνες 4
και 14). Και το UoP επίσης παραπέμπει: See ETCSL: gur10=sickle; šu-gur10=type of sickle. Ωστόσο το
UoP έχει μιά χαρακτηριστική εκκεντρικότητα, προσπαθεί να ξεφύγει απο την παράδοση, και
έτσι πολλές φορές καταπατά συμπεράσματα μακρών ερευνών. Για «δρεπάνι», το UoP δίνει wr.
urudkin; gin; kinx(|ŠE.KIN|); urudŠU.KIN "sickle" Akk. niggallu, ενώ κατα παράδοση, και στο ETCSL,
το γράμμα kin στις ανωτέρω περιπτώσεις (όπου σημαίνει δρεπάνι) διαβάζεται gur10. Πού το
βρήκε το UoP και λέει οτι διαβάζεται «kin»; Σε 137 κείμενα βρέθηκε η γραφή με το γράμμα “kin”
(που διαβάζεται gur10), και μόνο σε ένα κάπως όψιμο και ασαφέστατο κείμενο βρέθηκε η γραφή
ša3-tuku siki gin, όπου το γράμμα DU (που έχει πολλές αναγνώσεις και σημασίες: de6 (di6) du (tu3)
dug gin gir7 gub (gubu guba kub gup kup) gub [STAND] gub [~SHEEP] ĝen (gen gin kin7 ginax ĝin kurx lah6
ra2 ri6 re6 =ere [GO]. ša4 tu3 tum2 (tumu2 tuma2) tum [SUITABLE] tum [UNMNG]), απο πού κι ως πού
θεωρήθηκε οτι πρέπει να διαβαστεί gin, και απο πού κι ως πού θα μπορούσε να υποψιαστεί
κανείς οτι σημαίνει σε αυτά τα συμφραζόμενα «δρεπάνι»! Είναι εξοργιστικό. Στη φράση «ša3tuku siki gin». ‘šatuku’ σημαίνει «στρώμα», siki=μαλλί (προβάτου), το δέ «gin» (δηλαδή γράμμα
DU) κατα τα συμφραζόμενα εδώ σήμαινε «έστρωσε», ή «έφερε, παρέδωσε», ή διαβάζεται «gub»
(είδος προβάτου), οπότε η φράση «ša3-tuku siki gin» σήμαινε «στρώμα γεμισμένο με μαλλί
έστρωσε / έφερε», ή «στρώμα γεμισμένο με μαλλί απο πρόβατο τύπου ‘gub’». Απο πού κι ως πού
αυτή η φράση έγινε αιτία να θεωρηθεί οτι το γράμμα DU σήμαινε «δρεπάνι» και προφερόταν
«gin»;! Είναι αισχρό. Απο τέτοιου είδους «έρευνα» βγάλανε και οτι το κάρβουνο τάχα λεγόταν
“nemur”, ενώ θα έπρεπε να διαβάζεται kum2-mur (το οποίο προφερόταν kömyr ακριβώς όπως
μέχρι σήμερα στα Τουρκικά). Ας μή θεωρηθεί οτι ξέφυγα απο το θέμα, ήταν αναγκαίο να
εξετάσω το πώς δημιουργήθηκε αυτή η πλάνη, οτι το δρεπάνι λεγόταν kin ή gin. Θα με βόλευε
να πώ οτι λεγόταν στα Σουμ. της Σφην. «gin» δηλαδή gen, οπότε παλαιότερα *be(n), εξ οὗ το be
της Πρωτογραμμικής· αλλα δέν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι οτι το δρεπάνι λεγόταν «gur10»
δηλαδή gœr απο ber (κανόνες 4 και 14)· οτι παλιότερα ήταν με b- (που έγινε g-) επιβεβαιώνεται
απο το wr. buru14; gur7; gur16 = Akk. ebûru ="harvest". Το UoP επίσης δίνει wr. gurx(|ŠE.KIN|); gur10;
gurx(|ŠE.KIN.KIN|) = Akk. eşēdu="to harvest", δηλαδή το ίδιο «gur» που σήμαινε δρεπάνι,
δεδομένου οτι στα παλιά Σουμερικά μπορούσε η ίδια λέξη να χρησιμοποιείται είτε ώς ρήμα είτε
ώς ουσιαστικό.
Συμπέρασμα: στα Σουμερικά της Κρήτης, της Κύπρου, όπως και παλιά στη Μεσοποταμία,
το δρεπάνι λεγόταν be(r), οπότε το σκίτσο – γράμμα που παρίστανε δρεπάνι έφερνε στο νού των
Σουμερίων τη συλλαβή be.

Γρ.

me. Στη Γρ. Β πολύ κομψά γραμμένο:
Α

, στη
συνήθως

τσαπατσούλικα:
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και

κάποιες

φορ

καλογραμμένο:

συνηθίζεται

στη

λέξη

= a-sa-sa-la-me ή ja-sa-sa-la-me
(ενίοτε -ma αντί -me). Ο sir Leonard Palmer έκανε την όντως λογική υπόθεση οτι η λέξη (j)a-sa-sala-me σημαίνει «η Κυρίαμου» σε κάποια διάλεκτο της Χιττιτικής (Luwian), οπότε το -me αποδίδει
το κτητικό πρόσφυμα (αντίστοιχο του –μου της Νεοελληνικής). Είναι όντως πιθανό, αλλα
υπάρχει περίπτωση ο L. Palmer να έσφαλε στην ανάγνωσήτου, άρα και στο συμπέρασμάτου,
διότι δέν γνώριζε επακριβώς την φωνητική αξία των γραμμάτων· για παράδειγμα, διαβάζει «ra»
το γράμμα που ήταν στην πραγματικότητα la.
Σίγουρα πάντως αυτό ήταν το me της Κρητικής Πρωτογραμμικής. Ας δούμε τώρα τί
αντικείμενο
παρίστανε.
Ακριβώς
το
ίδιο
που
παρίστανε
και
το

της Προσφηνοειδούς, ονομαζόμενο “MUŠ3” (η λέξη “MUŠ3”
μάλλον προφερόταν «mœš» και ήταν πληθυντικός του «me», ίσχυσε και εδώ ο κανόνας 4)· στα

A.T.U.:
. Το αντικείμενο αυτό
κατασκευαζόταν ίσως και απο τα πιό ευτελή υλικά όπως καλάμια, απο τα οποία μιά δέσμη στο
επάνω μαλακό μέροςτης λύγιζε ώστε να σχηματίσει δακτύλιο σκύβοντας προς τη μιά μεριά, ενώ
προς την άλλη μεριά απλωνόταν σάν φούντα το επάνω μαλακό μέρος των καλαμιών με τα
φύλλα και τα άνθητους. Ωστόσο, απο τη στιγμή που αυτό ήταν ιερότατο σύμβολο, θα
κατασκευαζόταν και απο πολύτιμα υλικά, όπως εμείς σήμερα έχουμε σταυρούς απέριττους απο
ευτελές
ξύλο,
αλλα
έχουμε
και
χρυσοποίκιλτους.
Στην
εικόνα
αυτή:
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απο αγγείο που βρέθηκε στη Warka, βλέπουμε άνδρες και
γυναίκες σε τελετουργική πορεία κατα την οποία προσφέρουν τις απαρχές (τα πρώτα του έτους
προϊόντα της γής) στη θεότητα, η οποία αντιπροσωπεύεται απο κάποια ιέρεια, και απο δύο ιερά

, τα οποία είναι ακριβώς αυτό που παριστάνει το γράμμα που εξετάζουμε τώρα,
σύμβολα:
το me της Κρ. Πρωτογραμμικής. Αυτό είναι το ιερό σύμβολο της θεάς “Inana”, την οποία οι
Ακκάδιοι λάτρευαν με το όνομα “Ištar”, το οποίο εξελληνίσθηκε ώς Αστάρτη. Είναι η ίδια
θεότητα την οποία οι Ινδοί ονομάζουν “Kali”, και απο αυτήν ονομάζεται η εποχήμας “Kaliyuga”,
αφού αυτή είναι στην εποχήμας η κυρίαρχη θεότητα. Τέσσερα κυρίως πράγματα στηρίζουν την
κυριαρχία αυτής της «σεμνής θεάς»: η απρεπής σεξουαλική δραστηριότητα, η χρήση ποτών και
ψυχοτροπικών ουσιών, τα τυχερά παίγνια, και η ανίερη θανάτωση ζώων για χρήση των νεκρών
σαρκών ώς τροφή· και ένα πέμπτο, η φιλαργυρία. Αυτή είναι η ωμή αλήθεια, άν και οι λάτρεις
της “Kali” την παριστάνουν ώς καλή, φιλάνθρωπη, και φυσικά πανίσχυρη.
Η Παλαιά Διαθήκη συνεχώς καταδικάζει τη λατρεία άλλων θεοτήτων εκτός του
μοναδικού δημιουργού των πάντων, καταδικάζει την ειδωλολατρεία διότι ακριβώς οι Εβραίοι
είχαν πάντοτε ισχυρή ροπή προς τις θεότητες της μαγείας, μεταξύ των οποίων την πρώτη θέση
κατέχει η Αστάρτη, ή όπως αλλιώς θέλετε πείτετην. Όλη η Παλαιά Διαθήκη δέν είναι άλλο
παρα ένας πόλεμος μεταξύ της θρησκείας του Θεού και της θρησκείας άλλων θεοτήτων –
δηλαδή μαγείας. Σε αυτό το πλαίσιο πολύ συχνά αναφέρεται “the Asherah pole”, το κοντάρι της
θεότητας Asherah (το Χαναανίτικο όνομα της θεότητας για την οποία μιλάμε), το οποίο ήταν
ακριβώς αυτό το σύμβολο που είδαμε, οι Χαναανίτες το έστηναν σε πολλά μέρη για να εμπνέει
ευλάβεια και για να απευθύνουν τη λατρείατους μέσω αυτού προς τη θεά. Οι Εβραίοι βασιλείς:
αυτό το «κοντάρι της Asherah» άλλος το έστηνε, άλλος το ξέστηνε, μετά άλλος το έστηνε πάλι
για να αποκτήσει μεγαλείο σάν άλλους που είχαν λατρέψει τη θεά, ύστερα ο Θεός τιμωρούσε
γιατί στρέφονταν σε τέτοια λατρεία, και κατα αυτήν την έννοια γύρω απο αυτό το κοντάρι
περιστρέφεται όλη η Παλαιά Διαθήκη.
Είτε απο φόβο, είτε απο την επιθυμία απόκτησης αγαθών μέσω μαγείας της οποίας η θεά
αυτή θεωρείται η πλέον αρμόδια, είτε μέσω της ανάμειξήςτους με μεσανατολικούς λαούς που
είχαν αυτήν την θεότητα ώς υπέρτατη, οι Σουμέριοι λάτρευαν αυτήν τη θεότητα με το όνομα
“Inana” που σημαίνει «ουράνια βασίλισσα / ουράνια κυρία», και όσο περνούσε ο καιρός τόσο
σημαντικότερη γινόταν η “Inana” στη θρησκεία των Σουμερίων. Οι κοινωνικοί θεσμοί, τα ήθη
και τα έθιμα, που όλα αυτά ονομάζονται στα Σουμερικά «me», θεωρούνταν οτι είναι νόμοι τους
οποίους έθεσε και προστατεύει η “Inana”. Το σύμβολο λοιπόν της “Inana” σήμαινε την ανάγκη
τήρησης όλων των θεσμών, σήμαινε τους θεσμούς τους ίδιους, σήμαινε όλα τα «me» (θεσμούς).
Γι’ αυτό και τα σύμβολο αυτό το ονόμαζαν «me», οπότε όταν το έβλεπε (έστω και σε σκίτσο –
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γράμμα) ένας μινωίτης Σουμέριος, ερχόταν στο νούτου η ονομασία «me» (=το σύνολο των
θεσμών) και η συλλαβή me.

je. Στη Γρ. Β το γράμμα αυτό
τί παρίστανε δέν είναι εκ πρώτης
όψεως σαφές στον σημερινό αναγνώστη, αλλα προσέξτε: στη Γρ. Α το γράμμα αυτό έχει και

ποδαράκια:
, είναι σαφές οτι πρόκειται για ανθρώπινο όν, και στην πρώτη μορφή
που παρέθεσα απο τη Γρ. Β βλέπουμε οτι φοράει ένα είδος ποδιάς. Στέκεται κατενώπιον με
επισημότητα και μεγαλοπρέπεια, είναι άνδρας και όχι γυναίκα, διότι παριστάνεται με τον τρόπο
που παριστάνονται ιδεογραφικά οι άνδρες στην Πρωτογραμμική:

,

φαρδείς ώμοι, στενή μέση, σε αντίθεση με τις γυναίκες:
. Στα σκίτσα των
ανθρώπων το κεφάλι αποδίδεται υποτυπωδώς, κάποτε δέν αποδίδεται καθόλου, διότι σκοπός
του γραφέα είναι να γίνει αντιληπτό τί παριστάνεται, με τις ελάχιστες γραμμές, στον ελάχιστο
χώρο και στον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για να σχεδιαστεί το σκίτσο / γράμμα. Στα
συλλαβογράμματα της Γρ. Β κατα κανόνα δέν αποδίδεται το κεφάλι των ανθρώπινων μορφών
(έτσι στο γράμμα mi, στο wo, στο 84 της Γρ. Β που εικάζω οτι ήταν ŋı, και στο je), διότι ήταν μιά
λεπτομέρεια όχι απαραίτητη στην αναγνώριση του παριστωμένου, ενώ ο κάθε γραφέας κοίταζε
να εξοικονομήσει χώρο στην πινακίδατου, και να γράψει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ταχύτητα. Έτσι λοιπόν, το γράμμα αυτό παρίστανε έναν άντρα στητό κατενώπιον με
επιβλητικότητα, ο οποίος φορούσε ένα είδος ποδιάς (για να μήν το πούμε φούστα), πράγμα λίαν
ασυνήθιστο στη μινωική κοινωνία, όπου το συνηθισμένο ένδυμα ήταν ένα ζώμα (κάτι σάν
σορτσάκι) και μόνο. Το χειμώνα θα φορούσανε και καμιά ζακέτα για το κρύο, αλλα όχι και
φούστα για το σκοπό αυτό. Αυτή η φούστα / ποδιά, στη Μεσοποταμία είναι γνωστή απο
παραστάσεις ώς σύμβολο των αρχόντων, αφεντικών. Ήταν σύμβολο κύρους και εξουσίας. Το
ίδιο ήτανε και στους απανταχού Σουμέριους, στην Κρήτη, στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Αυτό που
θέλει να δείξει λοιπόν το γράμμα je, είναι «αφεντικό». Πώς λεγόταν το «αφεντικό» στα
Σουμερικά; Να ήταν η λ. «EN» = κύριος; Όχι, δέν ήταν, αφ’ενός διότι το γράμμα EN στη
σφηνοειδή δέν είναι ομόμορφο αυτού, του je της Πρωτογραμμικής, αφ’ ετέρου διότι η λ. «en»
είναι προφανώς απο *hen, αφού προέρχεται απο την πανανθρώπινη ρίζα χwan = βασιλέας,
ανώτατος άρχοντας μιάς κοινότητας, απο όπου ήδη στα πολύ παλιά τουρκικά χan (ανώτατος

άρχοντας κοινότητας) και χaγan (απο χan-γan = άρχοντας ανώτατος), στα κινέζικα 王 γιουάŋ
και 皇 γουάαŋ, στα Ελληνικά άναξ (wan-aks στα μυκηναϊκά), ίσως και το γερμανικό könig και το

λατινικό honos / honor (τιμή, που οφείλεται στους άρχοντες) λεπτομέρειες:
http://users.sch.gr/ioakenanid/sch.gr/homosapiens.htm Kαι τρίτον, γνωρίζουμε ποια ήταν η λέξη
που σήμαινε αφεντικό: ήτανε jeŋ, το οποίο στα Σουμ. της Σφην. έγινε jœm ή œm (κανόνες 4, 13,
27), και με την προσθήκη του aja (=επίτιμος «πατέρας») έγινε œmaja, το δέ a πρίν απο το j
υποβαθμίσθηκε (μάλλον σε ı), οπότε προφερόταν œmıja, με τον τόνο στο œ (στο πρώτο
συνθετικό, όπως πάντα στα Σουμερικά). Αυτό το œmıja εμφανίζεται στη Σφηνοειδή ώς ummia
wr. um-mi-a; um-me-a "expert, master craftsman" Akk. ummānu ="craftsman, specialist" (ωστόσο στο
ETCSL: um-mi-a=scholar). um-mi-a λεγόταν ο πρωτομάστορας, ο προϊστάμενος σε κάθε χώρο, ο
διευθυντής σε ένα σχολείο ή μία επιχείρηση, το αφεντικό σε μιά βιοτεχνία, ο επιστάτης σε κάθε
εργασία. Η υποβάθμιση, στένωση του a πρίν απο το j είναι πολύ καλά γνωστή απο τα Τουρκικά,
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όπως για παράδειγμα τα buraja, oraja προφέρονται burıja, orıja. Η λέξη jeŋ (που εμφανίζεται ώς
um- στη Σφηνοειδή) μαρτυρείται ώς jaun («κύριος») στα Βασκικά, που είναι μιά ρ-αλταϊκή και
αρκετά συντηρητική γλώσσα. Το παλιό ŋ στα Βασκικά τρέπεται πάντα σε n, η Βασκική δέν
δείχνει να έχει επηρεασθεί απο την Emesal· το «εγώ» βασκικά λέγεται ni, απο την
πανανθρώπινη ρίζα ŋe (σουμερικά ŋa).
Η σουμερική Emesal αντί για en (= κύριος, ηγεμών) έχει «u3-mu-un; umun», το οποίο δέν
είναι μιά αλλιώτικη προφορά του en (τότε θα ήταν σκέτο «un», δηλαδή œn)· το «u3-mu-un;
umun» (προφερόμενο (j)œmœn) ήταν απο το jen (πρωτομάστορας, αφεντικό) (πιθανώς με
προσθήκη του en =κύριος, κυρίαρχος), σύμφωνα με τις γνωστές φωνολογικές τάσεις της Emesal.
Συνοψίζω: το γράμμα je της Κρ. Πρωτογραμμικής παρίστανε έναν άνδρα σε επιβλητική
στάση κατενώπιον με μιά ποδιά, σύμβολο εξουσίας. Αυτό το γράμμα – σκίτσο στο μυαλό ενός
Σουμέριου έφερνε τη λέξη je(ŋ) =αφεντικό, και συνεπώς τη συλλαβή je.
re. Το re της Κρ. Πρωτογραμμικής δέν χρησιμοποιούνταν στη Γρ. Β, διότι, λόγω της
παρατήρησης 35, το πρωτογραμμικό le χρησιμοποιούνταν καί για το ελληνικό «ρε» όπως και για
το ελληνικό «le». Ωστόσο, το re είναι μιά συλλαβή συνηθισμένη σε όλες τις γλώσσες που έχουν
τους φθόγγους r και e, γι’ αυτό και το kana ‘re’ βρίσκεται συχνά στη Γρ. Α, με μορφές:

Πρωτογραμμικής,

επιβεβαιώνεται

απο

το

. Το οτι αυτό ήταν το re της
re
της
Γρ.
Κ.
Ε.

. Μου πήρε χρόνο ώσπου να βεβαιωθώ τί παρίστανε
αυτό το γράμμα. Για πολύ καιρό υποψιαζόμουν οτι παρίστανε μιά σφραγίδα. Αλλα όχι, αυτό δέν
ήταν συνηθισμένο σχήμα σφραγίδας ούτε μινωικής ούτε μεσοποταμιακής. Ήταν το σουμερικό
μπούμεραγγ. Δέν μπορεί να ήταν κάτι άλλο. Στον μέσο αναγνώστη, το μπούμεραγγ συνδέεται
με την Αυστραλία, και πολλοί έχουν την εντύπωση οτι ήταν μιά αποκλειστικά αυστραλιανή
εφεύρεση. Κάθε άλλο. Το μπούμεραγγ είναι παλιό όσο και ο άνθρωπος, και ήταν γνωστό σε
όλες τις φυλές. Λεπτομέρειες: http://en.wikipedia.org/wiki/Boomerang . Στην προσφηνοειδή

γραφή το μπούμεραγγ παριστάνεται με το γράμμα

το οποίο στη σφηνοειδή

έχει γίνει
, ονομαζόμενο RU (δηλαδή rœ). Χρησιμοποιείται φωνητικά για τη συλλαβή «ru»,
αλλα και για τη συλλαβή «ri» (δηλαδή re), πράγμα που δείχνει οτι re ήταν το παλιότερο,
αυθεντικότου όνομα. Στη σφηνοειδή γραφή το «RU» χρησιμοποιείται με διάφορες αναγνώσεις
για τις έννοιες: βαλλόμενο όπλο (επειδή βάλλεται), καμπύλη (διότι είχε τέτοιο σχήμα), ξύλινη
μπάλα (επειδή βάλλεται), βαλλόμενο ξύλινο αντικείμενο, πέφτω / ρίχνω, και καλούπι για
πλίνθους (επειδή έμοιαζε το σχήματου). Ήταν αντικείμενο συνηθισμένο στη ζωή των
Σουμερίων: το χρησιμοποιούσαν στο κυνήγι, πιθανώς βοηθητικό στις μάχες, και ώς άθλημα.
Παρόλο που υπήρχε και τουλάχιστον άλλο ένα όνομα (See ETCSL: ilar=throwing stick), που κι
αυτό γραφόταν με το γράμμα RU, το πιό αυθεντικό και βασικό όνομα του μπούμεραγγ ήταν re
(αργότερα rœ, κανόνας 4). Να έχουμε υπόψημας οτι υπήρχαν δύο βασικά είδη μπούμεραγγ, το
επιστρέφον (μικρότερο και με άνισα σκέλη,) και το μή επιστρέφον (μεγαλύτερο και με ίσα
σκέλη), αυτό το δεύτερο προπάντων χρησιμοποιούνταν στο κυνήγι. Το σχήμα αυτού του
γράμματος δείχνει πως re / rœ ήταν πιθανότερα το δεύτερο είδος, οπότε η ονομασία «ilar»
αναφερόταν μάλλον στο πρώτο είδος (το επιστρέφον).
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Με λίγα λόγια, όταν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα αναγνώριζε αμέσως ένα
σουμερικό μπούμεραγγ, που λεγόταν re, και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή re.
le. Όταν έγραφα τους ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ, είχα ακόμη την ιδέα, άν και με
αβεβαιότητα, οτι της Γρ. Β το
ήταν το re της
Πρωτογραμμικής, αλλα αργότερα, κατα το έτος 2000 περίπου, αντιλήφθηκα οτι αυτό ήταν το le
της Κρητικής Πρωτογραμμικής (το le της Κυπριακής Πρωτογραμμικής παρίστανε κάτι άλλο).
Είναι φανερό οτι το 27 της Γρ. Β παρίστανε έναν βλαστό ή βλαστάρι, ή την άκρη ενός βλαστού /
άκρη κλαδιού, κορφή. Αυτό στα Σουμ. της Σφην. βρίσκεται ώς le, wr. li = Akk. larû, το οποίο στο
UoP μεταφράζεται «"branch, twig"». Ωστόσο, είδαμε άλλες λέξεις για "branch" (γράμμα da) και
"twig" (γράμμα pa). Άρα το «li» δέν ήταν ακριβώς κλαδί ή κλαδάκι. Στην προσφηνοειδή το «li»

έχει τις μορφές
, που δείχνουν οτι είναι ένα φιντανάκι που έχει φυτρώσει απο μιά
γλάστρα, ή ένα τρυφερό βλασταράκι (ή παραφυάδα) που θα φυτευτεί σε γλάστρα για να βγάλει
ρίζα. Δηλαδή, είναι ένα νεογέννητο φυτό (φύτρο) ή νεογέννητο μέρος φυτού (τρυφερό, που
μόλις ξεπρόβαλε, κλαράκι). Αυτό ακριβώς παριστάνεται απο το le της Κρ. Πρωτογραμμικής,
μάλιστα σε κάποιες (πάνω σε πέτρα ή μέταλλο) επιγραφές της Γρ. Α πολύ νατουραλιστικά:

, αλλα φυσικά στις πήλινες πινακίδες γράφεται απλά
. Αυτά τα «le»
(τρυφερές κορφές κλαδιών ή φύτρα) ήταν πολύ σημαντικά, διότι τέτοια ψάχνει όποιος μαζεύει
τροφή απο τη φύση, και εξ άλλου αυτά χρειάζονται φροντίδα όταν απο αυτά θέλουμε να
φυτέψουμε ένα δέντρο / φυτό, γι’ αυτό τα le πάντα τραβάνε την προσοχήμας. Όταν έβλεπε αυτό
το γράμμα ένας Σουμέριος αμέσως αναγνώριζε «τρυφερή κορφή φυτού / δέντρου» που λεγόταν
le, και έτσι ερχόταν στο νούτου η συλλαβή le.

we. Το γράμμα 75 της Γρ. Β
είναι άριστο παράδειγμα
του πώς η Πρωτογραμμική επεδίωκε να παραπέμψει σε γνωστά αντικείμενα με σαφήνεια αλλα
με τον απλούστερο και συντομότερο τρόπο. Αυτό το γράμμα είναι μόνο μία γραμμή, ωστόσο
αναγνωρίζεται, και δέν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο: είναι ένα ποτάμι. Στην

προσφηνοειδή Γραμμική παριστάνεται με δύο γραμμές:
, αλλα η Πρωτογραμμική έχει την
τάση όσο μπορεί να απλοποιεί τις δύο παράλληλες γραμμές σε μία. Η καμπύλωση έχει
μεγαλώσει σύμφωνα με τον μανιερισμό της Πρωτογραμμικής. Στην Γρ. Α το γράμμα όχι οτι δέν
βρίσκεται καθόλου, αλλα δέν είναι συνηθισμένο. Σε μιά επιγραφή της Γρ. Α

όπου γράφει “a.tu.we.pi.ti” (ή “a.tu.we.cı.ti”?), βρίσκουμε το we
ανεστραμμένο. Είναι σύνηθες το w να βρίσκεται μετά απο u, διότι το w μπαίνει συνδετικά
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ανάμεσα στο u και στο επόμενο φωνήεν. Αυτό το προσφηνοειδές γράμμα (A.T.U 841) στη
σφηνοειδή έχει γίνει το ονομαζόμενο A, που σημαίνει βασικά «νερό», αλλα διαβάζεται και «id5»
που σημαίνει «ποτάμι». Στα Σουμ. της Σφην. το ποτάμι λέγεται wr. id2 (i7); id3 (i8); id6; id7; id5
"river, watercourse, canal" Akk. nāru. Όλες αυτές οι γραφές του «id» αποδίδουν την προφορά ed, ο
αυθεντικός τύπος ήταν οπωσδήποτε wed, που σήμαινε ποτάμι, νεροσυρμή. Αυτό το σουμερικό
wed είναι απο πανανθρώπινη ρίζα wed. που σήμαινε «τρεχούμενο νερό», απο την ίδια ρίζα το
ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκό wedoor (ή hwedoor), απο όπου το ελληνικό ύδωρ, αγγλικά water, ρωσικά
voda και τα λοιπά, απο την ίδια ρίζα το νερό επίσης στις Φιννοουγκρικές γλώσσες, στα αραβικά
wadi (προσωρινός χείμαρρος), ακόμα και σε μιά γλώσσα των ιθαγενών της Αυστραλίας wanda
=νερό. Με κάποιους προσδιορισμούς προέκυψε το σουμερικό όνομα “idigna” του ποταμού Τίγρη
(υποψιάζομαι “id” ποταμός, “ig” κοίτη, “na” πέτρες, ποταμός με κοίτη όλο πέτρες (άρα καθαρό
νερό).
Όταν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «ποτάμι, τρεχούμενο
νερό», που λεγόταν στα Σουμερικά we(d) και έτσι ερχόταν στο νούτου η συλλαβή we.
he. Το he της Πρωτογραμμικής δέν υπάρχει στη Γρ. Β (παρατήρηση 37), αλλα είναι ένα
απο τα πιό συνηθισμένα γράμματα στην Κρ. Ιερογλυφική, είναι το γράμμα που παριστάνει
και παρόμοια. Γενικά η Κρ. Ιερογλυφική παριστάνει το μάτι έτσι ώστε
«μάτι», με μορφή:
να μοιάζει με ήλιο, και οι βλεφαρίδες, υπερβολικά μεγάλες, μοιάζουν με τις ακτίνες του
ήλιου:
. Στα Σουμ. της Σφην. το μάτι λέγεται «igi», το –i στο τέλος προστίθεται μόνο για
να μπορεί να προφερθεί το «g», το οποίο στην πραγματικότητα δέν ήταν g αλλα q (παρατήρηση
43). Αυτό το «igi» είναι απο μιά πανανθρώπινη ρίζα heq, που σήμαινε μάτι / βλέπω,
αντιλαμβάνομαι· αυτή η ρίζα βρίσκεται στην ΠρωτοΙνδοευρωπαϊκή ώς heq, με ετεροίωση hoq,
απο όπου τα ελληνικά όπωπα, όψις, όσσε (=τα 2 μάτια), όψομαι, οφθαλμός, και πολλές άλλες
λέξεις (το q στα Ελληνικά γίνεται π), το λατινικό oculus, το σανσκριτικό aq,sa= μάτι, και πολλές
άλλες Ι. Ε. λέξεις. Αλλα και στα Τουρκικά απο αυτήν τη ρίζα έχει παραχθεί το παλιό ρήμα uq- =
καταλαβαίνω (δηλαδή νοερά «βλέπω»). Οι ινδοευρωπαϊστές θεωρούν οτι η ρίζα άρχιζε με ένα
λαρυγγικό (συμβατικά το παριστάνω «h») το οποίο έτρεπε το e της ρίζας σε o. Φαίνεται οτι και
στα Σουμερικά η λέξη άρχιζε με h, το οποίο όπως πάντα δέν εμφανίζεται στη Σφηνοειδή, άρα το
«igi» ήταν πραγματικά heq (το φωνήεν δέν μπορεί να ήταν παλιά a ή ı, διότι τα γράμματα ha και
hı είναι άλλα, τα έχουμε δεί). Επιπλέον, το e της Γρ. Κ. Ε.
,
είναι πιθανό να ξεκίνησε απο το γράμμα που παρίστανε μάτι, με υπερβολικά μεγάλες
βλεφαρίδες, που καθώς το γράμμα παραφθάρηκε έφτασε σ’ αυτήν τη μορφή. Μιά άλλη εξήγηση
είναι οτι το he της Κυπριακής Πρωτογραμμικής αρχικά παρίστανε μάτι, έπειτα παρομοιάσθηκε
με το γράμμα
που σήμαινε «ουρανός, Θεός» και γι’ αυτό στο εξής γραφόταν με το
γράμμα αυτό που παρίστανε αστέρι, σήμαινε «Θεός», αφού ο Θεός, και ο κάθε θεός, λεγόταν
hen (= Κύριος, στη Σφηνοειδή EN).
Στη Γρ. Α το γράμμα αυτό γενικά δέν χρησιμοποιείται, σε μιά πινακίδα μόνο βρίσκεται ώς

, και σε μιά επιγραφή:
.
Αυτό το γράμμα της Πρωτογραμμικής όταν το έβλεπε ένας Σουμέριος αμέσως
αναγνώριζε «μάτι», που λεγόταν σουμερικά he(q) και έτσι ερχόταν στο νούτου η συλλαβή he.
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še. Χρησιμοποιείται στη Γρ. Β (υπ. αριθμ. 74) ώς «ζε»
, το ομόμορφότου
βρίσκεται επίσης στη Γρ. Α και στην Κρ. Ιερογλυφική και είναι σαφές οτι παρίστανε «πριόνι». Σε
όλα τα λεξικά και γλωσσάρια της Σουμερικής το πριόνι βρίσκεται ώς «šum», δηλαδή š.œm, απο
šem (κανόνας 4). Ήταν ένα αντικείμενο μεγάλης αξίας. Με αυτό έκοβαν τους κορμούς των
δέντρων σε σανίδες και μαδέρια για να φτιάξουν μεταξύ άλλων πλοία, χωρίς το šem λοιπόν οι
Σουμέριοι δέν θα εποίκιζαν την Κύπρο και την Κρήτη και τα υπόλοιπα μέρη στο Αιγαίο και
αλλού όπου δημιούργησαν και διέδοσαν τον μινωικό πολιτισμό.
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «πριόνι» που
λεγόταν στη γλώσσατου še(m), και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή še.

se. Στη Γρ. Β το υπ. αριθμ. 9:
είναι απο εκείνα τα γράμματα
που (λόγω της υπερβολικής ευταξίας της Γρ. Β) σαφέστερα αναγνωρίζονται σε άλλες γραφές,

όπου είναι φανερό οτι
ακόμη και στην Γρ. Κ. Ε.:
παρίστανε κέρατο (ελαφοειδούς). Στης Γρ. Α μερικές επιγραφές είναι ιδιαίτερα νατουραλιστικό:

. Το γρἀμμα αποσκοπούσε να φέρει στο μυαλό του αναγνώση τη λέξη
που σήμαινε κέρατο (ξεχάστε προσωρινά την κακή σημασία της λ. στα νέα Ελληνικά, δέν είχε
τέτοια σημασία κατα την αρχαιότητα)· όχι ειδικά κέρατο ελαφοειδούς, αλλα γενικά κέρατο. Η
ίδια λέξη («se») σήμαινε και τα κέρατα των ελαφοειδών και όλων των άλλων ζώων, αλλα
προτιμούσαν να σκιτσάρουν κέρατο ελαφοειδούς διότι σκίτσα κεράτων άλλων ζώων δέν θα
ήταν τόσο σαφή τί παριστάνουν, αυτό εδώ είναι σαφές οτι παριστάνει κέρατο. Στην
προσφηνοειδή το γράμμα σκέτο δέν το έχω βρεί, ωστόσο βρίσκεται έτσι σκιτσαρισμένο το

κέρατο πάνω στο κεφάλι των ελαφοειδών. π. χ. στο A.T.U34:
. Στα Σουμ. της
Σφην. το κέρατο ονομάζεται «si» δηλαδή se. Έτσι ονομαζόταν σε όλες τις σουμ. διαλέκτους.
Όταν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα της Πρωτογραμμικής, αμέσως αναγνώριζε
«κέρατο» που λεγόταν se, και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή se.
θe. Τα γράμματα με το σουμερικό φώνημα θ (στη Σφηνοειδή αποδιδόμενο ώς «z») δέν
χρησιμοποιούνται στη Γρ. Β (με εξαίρεση το θi που και εκείνο χρησιμοποιείται στη Γρ. Β τόσο
σπάνια ωστε η χρήσητου είναι άγνωστη στους υπόλοιπους ερευνητές), έτσι και το θe δέν
βρίσκεται στη Γρ. Β ώς συλλαβόγραμμα· βρίσκεται όμως ώς ιδεόγραμμα, αριθμ. 125:
το οποίο πιθανολογείται οτι μπορεί να είναι “cyperus?” (με ερωτηματικό, διότι
είναι μόνο υπόνοια). Το ίδιο ιδεόγραμμα σε συνδυασμό με το συλλαβόγραμμα cu είναι το αριθμ.
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126:

, αυτό πρέπει όντως να ήταν cyperus αφού άρχιζε με τη συλλαβή cu, στον δέ

συνδυασμό (αριθμ. 124) με το ιδεόγραμμα / συλλαβόγραμμα šı (αρωματική ουσία):
θεωρείται βέβαιο οτι σήμαινε cyperus. Περισσότερες μορφές του θe της Πρωτογραμμικής
βρίσκουμε
στη
Γρ.
Α
(υπ.
αριθμ.
A314):

. Το γράμμα
αυτό ήταν σκίτσο κάποιου φυτού βεβαίως, αλλα ώς ιδεόγραμμα χρησιμοποιούνταν για όλα τα
αρωματικά φυτά, όλα τα λαχανικά που έχουν έντονη γεύση ή έντονο άρωμα (ποιό ακριβώς
φυτό εννοούσε το ιδεόγραμμα, γινόταν σαφές είτε απο τα συμφραζόμενα, είτε με προσθήκη
κάποιου συλλαβογράμματος, όπως είδαμε πιό πάνω με το cu στη Γρ. Β, είτε με προσθήκη
κάποιου άλλου ιδεογράμματος). Τέτοια φυτά για τους μινωίτες ήταν ο κρίταμος, η κάπαρη, το
σέλινο, και άλλα μυρωδικά φυτά, π. χ. δίκταμος, ρίγανη, δυόσμος. Το κατ’ εξοχήν αρωματικό
φυτό όμως γι’ αυτούς ήταν ο κρίταμος, που έχει καταντήσει σπάνιος στα παραθαλάσσια βράχια
εξ αιτίας της υπερβολικής εκμετάλλευσης. Με πρότυπο τον κρίταμο δημιουργήθηκε αυτό το
σκίτσο – γράμμα. Όποιος δέν είχε άλλους πόρους στη μινωική κοινωνία, μπορούσε να αγοράσει
μερικά πήλινα δοχεία με φαρδύ άνοιγμα, να τα γεμίσει με κρίταμο που μάζευε απο τα βράχια,
και απο πάνω θαλασσινό νερό, το οποίο εξατμιζόμενο πύκνωνε και γινόταν πυκνή σαλαμούρα
που διατηρούσε έτσι τον κρίταμο για πολύ καιρό, και μοσχοπουλούσε το προϊόν σε πλούσια
σπίτια. Ακόμη και εξαγωγή γινόταν τέτοια συντηρημένα αρωματικά φυτά, όπως ο κρίταμος και
η κάπαρη. Το οτι το γράμμα αυτό είχε φωνητική αξία θe, μας το επιβεβαιώνει το «zo» της Γρ. Κ.

Ε.:
(εκτός Πάφου),
(ο παφίτικος τύπος, που έχει και την κάθετη γραμμούλα στη
βάση, όπως ο πρώτος τύπος που είδαμε της Γρ. Α). Στην Κυπριακή Πρωτογραμμική το γράμμα
αυτό ήταν θœ, ενώ στην Κρητική Πρωτογραμμική ήταν θe (κανόνες 4 και 39).
Τώρα, πώς ονομαζόταν το παριστώμενο του γράμματος στα Σουμερικά; Στα Σουμ. της
Σφην. η λέξη βρίσκεται ώς u2sullimsar; sullim "a spice" Akk. šambaliltu ="fenugreek"· και με κάποιον
προσδιορισμό: wr. u2sullim-šu-gub-basar "spice". Αυτό το «sullim» προφεροταν θœlim, απο
παλαιότερο θeliŋ, που είναι η προέλευση του ελληνικού «σέλινον» (δάνειο απο τα μινωικά
Σουμερικά). Αυτό το θeliŋ περιέχει προσδιορισμό, δηλαδή ήταν η βασική λέξη θe +liŋ, ή η βασική
λέξη θel +iŋ, κατα τη γνώμημου το δεύτερο, θel ήταν η βασική λέξη και -in ή -iŋ κάποιος
προσδιορισμός, που συνήθως είχε το θel προσδιορισμούς, διότι υπάρχουν τόσο πολλά είδη
μυρωδικών χορταρικών. Που είναι προσφιλή και απαραίτητα σε όλους, διότι χωρίς αυτά δέν
μπορούμε να φάμε τις αμυλώδεις τροφές που είναι η βάση της διατροφήςμας.
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα αμέσως αναγνώριζε «αρωματικό
χορταρικό» που λεγόταν στη γλώσσατου θe(l) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή θe.

i. Το γράμμα 28 της Γρ. Β:
δέν βρίσκεται με βεβαιότητα
στη Γρ. Α, διότι φαίνεται οτι στις γλώσσες των οποίων έχουμε γραπτά της Γρ. Α (κάποια
σημιτική γλώσσα στη συντριπτική πλειονότητα των σωζόμενων επιγραφών) το i, όταν δέν είχε
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σύμφωνο πρό αυτού, προφερόταν σάν ı (το οποίο συλλαβόγραμμα ı φαίνεται συνηθέστατο στις
σωζόμενες επιγραφές της Γρ. Α). Ωστόσο στη Κρ. Ιερογλυφική το i είναι ένα απο τα πιό
συνηθισμένα γράμματα, προπάντων στη λέξη de-ŋe-i (deŋej) =θεός. Οι άκρες των γραμμών στην

Κρ. Ιερογλυφική γίνονται συνήθως κυκλάκια, οπότε το i εμφανίζεται ώς

. Το γράμμα

επίσης βρίσκεται στην Γρ. Κ. Ε., με μορφή
(εκτός Πάφου),
(η
παφίτικη μορφήτου), να θυμίσω οτι στη Γρ. Κ. Ε. έχει παραλειφθεί το κάτω μέρος των
περισσότερων γραμμάτων. Αυτό το γράμμα στην Γρ. Κ. Ε. χρησιμοποιείται για τη συλλαβή «o»,
ενώ στην Κυπριακή Πρωτογραμμική χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή y. (Έχω δεί σε
«ετεοκυπριακές» επιγραφές γράμμα ομόμορφο του
(ονομαζόμενου “U4”) της
προσφηνοειδούς, το οποίο οπωσδήποτε χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή œ). Το γράμμα αυτό
είναι φανερό οτι παρίστανε χορτάρι, ποώδες φυτό ή κοντό θάμνο χωρίς ιδιαίτερη οικονομική
σπουδαιότητα (σε αντίθεση με το προηγούμενο γράμμα θe που σήμαινε περιζήτητα φυτά). Το so

(παφίτικος τύπος
) είναι παρόμοιο, διότι παρίστανε
της Γρ. Κ. Ε.:
φυτό πάνω απο αυλάκι (ποτιστικό), δηλαδή λαχανόκηπο, ταυτιζόμενο με το SAR της
Σφηνοειδούς:
, το οποίο sar (λαχανόκηπος) στην Κυπριακή Σουμερική διάλεκτο λεγόταν
so(r), γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή so. Είναι σαφές λοιπόν οτι το γράμμα i της Κρ.
Πρωτογραμμικής (χρησιμοποιούμενο ώς y στην Κυπρ. Πρωτογραμμική) παρίστανε φυτό,
χορτάρι. Αυτό στα Σουμ. της Σφηνοειδούς λεγόταν wr. u2 "bread, loaf; food; grass, herb; pasture;
plant(s)" Akk. akalu; rîtu; šammu. Οι σημασίες «ψωμί, τροφή», προφανώς ανήκουν σε κάποια
παρόμοια λέξη που γραφόταν με το ίδιο γράμμα. Το u2 χρησιμοποιείται κυρίως με την έννοια
«χόρτα, φυτά», και μάλιστα ώς ταξινομικό στοιχείο: όλες οι λέξεις που σήμαιναν κάποιο είδος
φυτού γράφονταν με το u2 ώς ταξινομικό στοιχείο. Αυτό το u2 στην Μεσοποταμία όπως και στην
Κύπρο προφερόταν y, ενώ στην Κρήτη διατηρούνταν η παλαιότερη προφορά i (κανόνας 4). Η
λέξη διατηρούνταν στα παλιά Τουρκικά ώς ı (μακρό ı κατα Clauson, λήμμα ı:), με τη σημασία
«άγρια βλάστηση» (σε αντίθεση με τις καλλιέργειες που λέγονταν tarığ), χαμηλή βλάστηση σε
αντίθεση με τα δέντρα (jığax), φυτά σε αντίθεση με την «άψυχη» φύση (πέτρες, taš). Φαίνεται
πως ο συχνός παραλληλισμός με τα δέντρα (jığax ή ığax) ήταν η αιτία που η λέξη έγινε ı απο
παλιότερο i. Έχω σημειώσει στη σελίδα http://users.sch.gr/ioakenanid/syllabaryturkic οτι το
παλαιοτουρκικό γράμμα i που παρίστανε «φυτό» χρησιμοποιούνταν για i και για ı.
Παρατήρηση: επειδή στην παλαιοτουρκική γραφή το ίδιο γράμμα χρησιμοποιούνταν για i
και για ı, μπορεί η λέξη αυτή (=φυτό) κάποτε να διαβαζόταν i. Εικάζουμε οτι η λέξη ήταν ı, διότι
όταν η λέξη ήταν με προσφύματα, αυτά ήταν με οπίσθια φωνήεντα.
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «φυτό» που
λεγόταν i στα Σουμερικά της Κρήτης και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή i. (Ενώ για τον
Κύπριο Σουμέριο το σκίτσο - γράμμα «φυτό» είχε το όνομα y).

qi. Στη Γρ. Β με αριθμό 21:
γράμμα
αυτό

και

στη

, επίσης συνηθισμένο είναι το
Γρ.
Α:
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όπου απο τις πολλές διαφορετικές μορφές θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει «πώς είσαι
σίγουρος οτι όλες αυτές οι μορφές ανήκουν στο ίδιο γράμμα;» - η απάντηση είναι οτι επειδή
διαφορετικές μορφές του γράμματος βρίσκονται στις ίδιες λέξεις, βεβαιωνόμαστε οτι είναι το
ίδιο γράμμα, επιπλέον χρησιμοποιείται καί στη Γρ. Α ώς ιδεόγραμμα (με την έννοια πρόβατο,
όπως και στη Γρ. Β). Έχω σημειώσει στο γράμμα qı οτι και το qı εναλλάσσεται με αυτό το
γράμμα, το qi. Το γράμμα αυτό παρίστανε σε προφίλ προς τα δεξιά το κεφάλι ενός ζώου με
κέρατα που καμπυλώνουν προς τα κάτω και έπειτα ανασηκώνονται με την αιχμή προς τα πάνω,
και οπωσδήποτε ήταν είδος προβάτου, αφού το γράμμα εκτός απο kana χρησιμοποιείται και ώς
ιδεόγραμμα με την έννοια «πρόβατο» στη Γρ. Β:

=sheep (πρόβατο),

= ram (αρσενικό πρόβατο =κριάρι),
=ewe (προβατίνα). Αυτό το
γράμμα, qi της Πρωτογραμμικής, είναι ομόμορφο του προσφηνοειδούς A.T.U. 42: με
μορφές:
, ονομαζόμενο gir3. Στη Σφηνοειδή το gir3 χρησιμοποιείται επι
το πλείστον για τη λέξη ŋer (πόδι), διότι προσεγγίζει και στην προφορά, αλλα περισσότερο διότι
είχε περίπου το σχήμα του γράμματος που παρίστανε πόδι (μηρός
το gir3 στη Σφηνοειδή:
και κνήμη, βλέπε γράμμα ŋe). Η ακριβής ονομασία αυτού του ζώου, δηλαδή του ανεξημέρωτου
πρόβατου, ήταν qir (λέξη οπωσδήποτε συγγενής με την ελληνική «κριός»). Τώρα μπορεί να
κάνετε τη σκέψη που είχα κάνει κι εγώ: «γιατί ώς ιδεόγραμμα του προβάτου στη Γρ. Α και στη
Γρ. Β χρησιμοποιείται το qi (άγριο πρόβατο) και όχι το γράμμα ca (ήμερο πρόβατο);». Η
απάντηση είναι προφανής: το γράμμα ca ήταν σύμβολο προβάτου και όχι εικόνα προβάτου. Τα
«ιδεογράμματα» ήταν όλα σκίτσα, απλοποιημένες εικόνες, και ποτέ σύμβολα. Κάποιος που δέν
γνώριζε τον συμβολισμό του γράμματος ca (και οπωσδήποτε κανένας μή Σουμέριος δέν γνώριζε
τον συμβολισμότου), δέν θα έλεγε οτι σημαίνει «πρόβατο». (Είπαμε οτι άν κάποιος Σουμέριος
δέν αναγνώριζε το γράμμα ca ώς πρόβατο, θα το αναγνώριζε ώς τροχό, «ca(r)», και πάλι θα
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ca). Τα σκίτσα των άγριων ζώων, ενώ ήταν πολύ καλά
αντιληπτά, δέν διέφεραν και πολύ απο αυτά των αντίστοιχων ήμερων ζώων, γι’ αυτό ώς
ιδεογράμματα χρησιμοποιούνταν για τα ήμερα ζώα. Αυτό θα δούμε και στο γράμμα mu («άγριο
βόδι»), που χρησιμοποιείται ώς ιδεόγραμμα του ήμερου βοδιού. Το ίδιο συμβαίνει με το γράμμα
αυτό και στην Σφηνοειδή: το gir3 (άγριο πρόβατο) χρησιμοποιείται και για την λέξη wr.
imerix(GIR3) "?" Akk. ? που άν και το UoP την έχει ώς άγνωστης σημασίας, είναι φανερό οτι
αποδίδει το ακκαδικό immeru (=πρόβατο· u, δηλαδή –o, είναι η ακκαδική κατάληξη της
ονομαστικής), και γράφεται με το γράμμα GIR3 διότι το GIR3 παρίστανε (άγριο) πρόβατο. (Στα
ακκαδικά «imēru» λέγεται το γαϊδούρι και «immeru» το πρόβατο, αλλα το μέν «imēru» άρχιζε απο
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h το οποίο στη Σφην. δέν φαίνεται (στα αραβικά himar, απο όπου ελληνικά «γο(υ)μάρι») ενώ το
«immeru» δέν ήταν με δύο m, απλώς έτσι εμφανίζεται στη Σφηνοειδή).
Συνοψίζοντας, ο κάθε Σουμέριος που έβλεπε το γράμμα – σκίτσο με τη μορφή που είδαμε
στη Γραμμική Β, μορφή που ακόμη νατουραλιστικότερα διατηρείται στη Γρ. Α και ακόμη
λεπτομερέστερα στην Προσφηνοειδή, άμεσα αναγνώριζε «ανεξημέρωτο πρόβατο» που λεγόταν
qi(r) στα Σουμερικά της Κρήτης, και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή qi.
Το ήμερο πρόβατο ήταν το πιό σημαντικό (κινητό) περιουσιακό στοιχείο των Σουμερίων
μετά το κριθάρι. Ήταν γι’ αυτούς τόσο σημαντικό, ώστε το θεωρούσαν σαφώς διαφορετικό απο
το ανεξημέρωτο πρόβατο και διαφορετικά το ονόμαζαν, παρόλο που η απόδοσήτους σε σκίτσο
δέν είχε τόσο σαφή διαφορά του άγριου απο το ήμερο.

ci. Στη Γρ. Β με αριθμό 67:
, στη Γρ. Α με αριθμό AB 67, το
γράμμα αυτό είναι φανερό οτι παρίστανε ένα φιλτζάνι. Επιπλέον, βρέθηκε στην Κέα ένα
πραγματικό φιλτζάνι, είναι τόσο σημαντικό που δέν μπορώ να μήν επικολλήσω μιά εικόνατου

, στο οποίο φιλτζάνι επάνω είναι το γράμμα ci με μορφή
, δηλαδή
εδώ:
αυτός που το έγραψε τί ήθελε να πεί; «έγραψα το γράμμα πάνω στο αντικείμενο ακριβώς το
οποίο παριστάνει»; Σε λίγο θα δούμε γιατί το έγραψε εκείTο φιλτζάνι αυτό στα Σουμερικά της
Σφηνοειδούς το έβρισκα στα βιβλία πάντα με το όνομα “gín” δηλαδή “gin2”. Τώρα το UoP το έχει
ώς «giĝ4 (gin2)», το οποίο απλώς σημαίνει οτι έχει βρεθεί η απόδοση της προφοράςτου και ώς
«giŋ», πράγμα που δέν σημαίνει και πολλά πράγματα (βλέπε κανόνα 34). Στο UoP το gin2
(γραφόμενο
) μεταφράζεται "a unit of weight, shekel; a unit of area; a unit of volume" Akk. šiqlu,
και Akk. šiqlu ="shekel". Αυτό ήταν η πιό κοινή μονάδα μέτρησης των Σουμερίων, είτε βάρος, είτε
όγκο, τα μετρούσανε με αυτό το φιλτζάνι, ακόμη, ένα «gin2» κριθάρι χρειαζόταν ορισμένη
έκταση για να σπαρεί, οπότε με το «gin2» μετρούσαν και τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Βάρος
ενός «gin2» σε ασήμι ήταν η βασική νομισματική μονάδα των Σουμερίων. Σε μιά σουμερική
συλλογή βρίσκεται η παροιμία: anše kug 1 giĝ4-e bal-še3 i3-ak-e που μεταφράζεται «A donkey is
being used to transport one shekel of silver». Επι λέξει «γαϊδούρι, ασήμι ένα «gin2» να κουβαλάει
κάνανε». Το νόημα είναι «πάρα πολλοί τύποι (και επίδειξη) για πολύ λίγη ουσία». Αυτό
σημαίνει οτι το ένα «gin2» ασήμι είχε κάποια αξία μέν, αλλα πολύ μικρό όγκο, μπορούσε να το
έχει κάποιος στην τσέπητου ας πούμε, όχι να βάλει ολόκληρο γαϊδούρι για να το περιφέρει! Το
γράμμα
χρησιμοποιήθηκε για το «gin2» διότι έμοιαζε με φιλτζάνι (το χερούλι επάνω
αριστερά). Δέν αποκλείεται να έχει ετυμολογική συγγένεια με το τουρκικό könek (=κουβάς).
Πάντως τώρα καταλαβαίνουμε γιατί γράφηκε το γράμμα «ci» πάνω στο φλιτζάνι που βρέθηκε
στην Κέα: Αυτός που το έγραψε εννοούσε οτι αυτό το φιλτζάνι είναι χωρητικότητας ακριβώς
ενός «gin2», και χρησίμευε για μέτρηση (υγρών, σπόρων, κλπ). Έχω δεί επίσης σε πινακίδες της
Γρ. Α να χρησιμοποιείται το γράμμα ci ώς μονάδα μέτρησης (αυτή είναι η χρήση όλων των
ιδεογραμμάτων στις Γραμμικές Γραφές: δηλώνουν μονάδες μέτρησης)· για παράδειγμα, στην
πινακίδα HT 118 γράφει:
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(jou) ı
madi 15,
qaqaru 6,
awe*su 4,
we*ruma 10
culo (=σύνολο): 30,

cin 10
cin 4
cin 1
cin 15

(*αυτό που ανέγνωσα ώς we, μπορεί ενδεχομένως να
είναι
κακογραμμένο
lu).
Το
(jou)
ιδεογραφικώς
χρησιμοποιούμενο πρέπει να σημαίνει «γουρούνια». Το ı έχει
μιά τελείτσα δεξιάτου που σημαίνει οτι δέν ενώνεται με την
επόμενη λέξη, είναι αρχικό γράμμα κάποιας λέξης, π. χ.
σήμαινε «έφεραν», οπότε η πινακίδα έλεγε: «γουρούνια
έφεραν: ο madi 15, (πληρώσαμε) cin 10· ο qaqaru (έφερε) 6,
(πληρώσαμε) cin 4· ο awe*su (έφερε) 4, (πληρώσαμε) cin 1· ο we*ruma (έφερε) 10 (χωρίς πληρωμή,
είτε τα έφερε ώς δώρο, μπορεί να ήταν και συγγενής, είτε επειδή είχε κάποια υποχρέωση, είτε το
we*ruma δέν είναι όνομα όπως τα προηγούμενα, αλλα σήμαινε «δικάμας»: οι άλλοι έδωσαν
τόσα, δικάμας έχουμε τόσα). Σύνολο (έχουμε γουρούνια) 30, (πληρώσαμε) cin 15. (Βέβαια
μπορείτε να δείτε οτι το σύνολο των χοίρων που παραδόθηκαν ήταν 35, γιατί λοιπόν γράφει
«σύνολο έχουμε 30»; Προφανώς διότι πέντε χοίροι καταναλώθηκαν, προφανώς για κάποια
γιορτή, οι δέ υπόλοιποι 30 χοίροι διατηρούνταν για μελλοντικές γιορτές).
Απο γλωσσολογικής άποψης, είναι κατ’ αρχήν σαφές οτι και αυτή οι πινακίδα όπως και
όλες οι παρόμοιες που έχουν βρεθεί και έχουν τη λέξη culo με σημασία «σύνολο», είναι
γραμμένες σε κάποια σημιτική γλώσσα. Είναι πασίγνωστη η σημιτική λέξη kul- = σύνολο, κάθε.
Όταν είναι τόσο φανερή η αλήθεια, κάποιοι θέλουνε να θολώνουνε τα νερά, βγάλανε οτι μπορεί
να είναι απο την ΙE. ρίζα «qwel» (που σημαίνει στρόγγυλο / κύλιση). Όχι, δέν μπορεί να είναι.
Δέν έχω καμιά μεροληψία ούτε για τους Σημίτες ούτε για τους ΙνδοΕυρωπαίους, αλλα εδώ είναι
σαφές: είναι το σημιτικό kul-, δέν έχει καμία σχέση με το ΙE. «qwel»· διότι σε τόσο παλιά χρόνια
δέν υπήρχε απο αυτήν την ΙE. ρίζα καμία λέξη όπως το όψιμο αγγλικό whole όπως
φαντάστηκαν οι αγγλόφωνοι που κατέβασαν αυτήν την ιδέα. Επιπλέον, ο φθόγγος στο «culo»
είναι ουρανικός (palatal) και όχι ιστϊακός (velar). Τα ιστϊακά (velars) με τα ουρανικά (palatals) δέν
συγχέονται ποτέ, ούτε στη Γρ. Β ούτε στη Γρ. Α. Όσοι δέν ξέρουν τη διαφορά μεταξύ των δύο
αυτών αρθρωτικών θέσεων, να κάτσουν να τη μάθουνε προτού επιχειρήσουν να γράφουν
βιβλία και άρθρα, που δυστυχώς πολλοί το έχουν ήδη κάνει χωρίς να ξέρουν αυτό που ήξερε
πολύ καλά ήδη ο M. Ventris όταν αποκρυπτογραφούσε την Γρ. Β, και είναι καθολικώς γνωστό
απο τότε που η Γρ. Β έχει αποκρυπτογραφηθεί: οτι άλλα ήταν τα γράμματα για τους ιστιακούς
(οπίσθιους υπερωικούς) φθόγγους, και άλλα για τους ουρανικούς (πρόσθιους υπερωικούς), γι’
αυτό και το μέν ιστϊακό σύμφωνο στη Γρ. Β αποδόθηκε με το q, το δέ ουρανικό αποδόθηκε με το
k. Είναι σαφές οτι μιλάμε για διαφορετικές αρθρωτικές θέσεις. Όσοι δέν ξέρουνε αυτό το βασικό
θέμα της γλωσσολογίας και παρ’ όλα αυτά φτάσανε να γράφουνε βιβλία για παιδιά και για
μεγάλους, νομίζουνε οτι η διαφορά μεταξύ q και k είναι σε ένα w που συνόδευε το q. Λάθος
μεγάλο. Το w δέν συνόδευε υποχρεωτικά το Ι. Ε. q· ήταν μόνο ένας δευτερεύων φθόγγος (κάποτε
w, κάποτε ı =ə) για να μπορεί να προφέρεται το e και το i έπειτα απο q· μόνο στα λατινικά έγινε
αισθητή η παρουσία αυτού του συνοδίτη w, στις άλλες Ι. Ε. γλώσσες αυτό το δευτερεύον w
χάθηκε χωρίς να αφήσει σχεδόν κανένα ίχνος.
Είδαμε λοιπόν σε αυτήν την πινακίδα (όπως και σε άλλες) οτι το cin (φλιτζάνι), ώς
συγκεκριμένο βάρος σε ασήμι, χρησιμοποιούνταν ώς νομισματική μονάδα. Όσο γνωστό σε εμάς
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είναι το νόμισμα που χρησιμοποιούμε, τόσο γνωστό ήταν και στους Σουμέριους το φλιτζάνι που
ονομαζόταν cin. Όταν ένας Σουμέριος έβλεπε το σκίτσο αυτού του φλιτζανιού, αμέσως
αναγνώριζε τη μονάδα μέτρησης που λεγόταν στη γλώσσατου ci(n), και έτσι έφερνε στο νούτου
τη συλλαβή ci.

ŋi. Το υπ. αριθμ. 30 της Γρ. Β:
φέρεται με το όνομα
ni. Παρόμοιες είναι οι μορφέςτου στη Γρ. Α (AB 30). Θα δούμε οτι στην Πρωτογραμμική δέν ήταν
ni. αλλα ŋi. Είναι φανερό οτι το γράμμα αυτό παρίστανε ένα δεντράκι. Πρακτικώς όμοιο είναι το
«ιδεόγραμμα» 175 της Γρ. Β:
που κατα τους μελετητές σήμαινε “fig tree”. Βέβαια, το
σχήματου δέν παραπέμπει κατ’ ουδένα τρόπο ειδικά σε συκιά· απλώς σήμαινε «δέντρο»· ωστόσο
οι συκιές με τί άλλη μονάδα θα μετριούνταν, παρά ώς δέντρα, τα οποία σήμαινε αυτό το
γράμμα. Στα Σουμ. της Σφην. η πιό συνηθισμένη λέξη για «δέντρο», που χρησιμοποιούνταν και
ώς ταξινομιικό στοιχείο πρόσθετο σε όλες τις λέξεις που σήμαιναν δέντρα ή αντικείμενα απο
ξύλο, είναι: (See ETCSL): ĝiš=tree. Σε όλα τα βιβλία που διάβαζα ώσπου να γράψω τους
ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ, το «δέντρο» βρισκόταν ώς «ĝiš». Η λέξη έχει βρεθεί αποδοσμένη
και με τους εξής τρόπους: (ĝiš giš geš giša kis2 gez giz). Το UoP με όλητου την γνωστή
εκκεντρικότητα προτιμά, δέν ξέρω με πιό σκεπτικό, να έχει τη λέξη καταχωρημένη ώς «ĝeš
[TREE]». Στην πραγματικότητα η λ. προφερόταν ŋiθ (βλέπε κανόνα 42), κατα πάσα πιθανότητα
είναι ομόρριζη του ιαπωνικού matu (松, προφερόμενο“matsu” =πεύκο).
Στην Προσφηνοειδή το γράμμα «giš» έχει τη μορφή
ή
, δηλαδή μιά ξύλινη
σανίδα. Ωστόσο στην Πρωτογραμμική δέν μπορούσε να διατηρηθεί ένα τέτοιο γράμμα, διότι το
σχήματου, ένα απλό παραλληλόγραμμο, θα μπορούσε να σημαίνει χίλια δυό πράγματα, είναι
ασαφές, ενώ η Πρωτογραμμική επεδίωκε απόλυτη σαφήνεια στο τί παριστάνει το κάθε γράμμα.
Γι’ αυτό προτιμήθηκε το σκίτσο του δέντρου που είδαμε.
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το σκίτσο – γράμμα, αμέσως αναγνώριζε
«δέντρο», που λεγόταν στη γλώσσατου ŋi(θ), και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ŋi.
Ωστόσο, στη Σουμερική διάλεκτο της Κύπρου η λέξη ήταν mi(θ), οπότε το ίδιο αυτό
γράμμα (το οποίο στην Γρ. Κ. Ε. έγινε
, στη Γρ. Κ. Ε.
συνήθως έχει αφαιρεθεί το κάτω μέρος των γραμμάτων) χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή mi.
Γνωρίζουμε βέβαια οτι το ŋ δέν είναι ελληνικό φώνημα, δέν υπήρχε ούτε στη μυκηναϊκή
ελληνική, ούτε κάν στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή. Τότε πώς συμβαίνει το γράμμα αυτό να
βρίσκεται στη Γρ. Β, όπου είναι μάλιστα συνηθισμένο; Η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή. Ώς
φώνημα δέν υπήρχε ŋ στα μυκηναϊκά Ελληνικά. Πλήν όμως, στην μυκηναϊκή Ελληνική το «νι»
προφερόταν “ñi”, όπως μέχρι την εποχήμας προφερόταν το «νι» σε πλείστα μέρη της Ελλάδος,
καθώς και σε άλλες Ι. Ε. γλώσσες. Φυσικά, αυτό το “ñi” οι γραφείς (που ήταν Σουμέριοι) το
απέδοσαν με το δικότους γράμμα «ŋi», γιατί περισσότερο με ŋi έμοιαζε παρά με ni. Σε λίγες
μόνο περιπτώσεις το μυκηναϊκό «νι» προφερόταν «ni» (κυρίως στην αρχή λέξεων, και έπειτα
απο ορισμένα σύμφωνα), σε αυτές τις περιπτώσεις οι γραφείς χρησιμοποιούσαν το
συλλαβόγραμμα ni, όπως θα δούμε. Ασυνήθιστη ήταν στα μυκηναϊκά Ελληνικά η προφορά του
«νε» ώς ñe, το οποίο ñe αποδιδόταν με το συλλαβόγραμμα ŋe.
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ti. Εδώ πρέπει να σταθείτε προσοχή προτού διαβάσετε για αυτό το περίφημο γράμμα, το
οποίο βρέθηκε σε όλους τους τύπους σουμερικής γραφής, βρέθηκε ακόμη και στο
παλαιοτουρκικό συλλαβάριο με διαφορετική φωνητική αξία.
Σημείωσα ήδη οτι το 1978 διαβάζοντας οτι το γράμμα – σκίτσο βέλους της
Μεσοποταμιακής Γραμμικής απεκάλυψε οτι οι δημιουργοί της γραφής εκείνης ήταν Σουμέριοι,
διότι χρησιμοποιούσαν το σκίτσο του βέλους για την συλλαβή ti, τότε αμέσως αντιλήφθηκα οτι
Σουμέριοι είναι και του μινωικού πολιτισμού οι δημιουργοί, αφού είναι προφανές οτι και το το ti
της Γρ. Β όπως και της Γρ. Κ. Ε. παριστάνει βέλος. Και μόνο αυτό το γράμμα άν ήτανε, θα
αρκούσε για να θεωρούν όλοι οι επιστήμονες οτι οι δημιουργοί του μινωικού πολιτισμού ήταν
Σουμέριοι. Αλλα εδώ σε αυτήν την σελίδα που διαβάζετε, έχουμε εκατόν είκοσι γράμματα που
όλα φωνάζουν το ίδιο πράγμα, οτι Σουμέριοι δημιούργησαν την «ετεοκυπριακή» γραφή καθώς
και ολόκληρο τον μινωικό πολιτισμό. Όποιος δέν αντιλαμβάνεται τί έχει να του πεί αυτό το
γράμμα ti και δέν πιστεύει οτι Σουμέριοι ήταν οι δημιουργοί του μινωικού πολιτισμού, αυτός δέν
θα πιστέψει ακόμη και άν αναστηθεί ο βασιλιάς Μίνως και πεί τα ίδια πράγματα.
Θα προσπαθήσω να παραθέσω το γράμμα όπως βρίσκεται σε κάθε τύπο σουμερικής
γραφής: στη Γρ. Β με αριθμό 37:

(εικόνα αιχμής βέλους)·

στη Γρ. Α βρίσκεται η μορφή
Γρ. Β:

αλλα και όπως στη

, μόνο χρειάζεται προσοχή διότι στη Γρ. Α υπάρχει και το wı και το qo τα οποία είναι

εύκολο να τα περάσει κανείς για «ti»· στην Γρ. Κ. Ε.:

· στην

ετεοκρητική επιγραφή περι το 300 π. Χ.:

· στην

Προσφηνοειδή:

· στην Κρητική Ιερογλυφική:

(A.T.U. 221)· στη Σφηνοειδή:

. Στο παλαιοτουρκικό συλλαβάριο το

γράμμα (τύπος του Orkhon) και (ο τύπος του Jenisei) χρησιμοποιείται για oq ή uq, διότι oq
λέγεται το βέλος στα παλιά Τουρκικά. Ενώ στη μεσοποταμιακή γραφή, και στις
Πρωτογραμμικές Κρήτης και Κύπρου, το γράμμα χρησιμοποιείται για τη συλλαβή ti, διότι ti
λεγόταν το βέλος στα Σουμερικά. Και για την ακρίβεια, λεγόταν ti(l), άν και το τελικό -l
συνήθως δέν προφερόταν· στα Σουμερικά δέν μπορούσε να προφερθεί σύμφωνο μή
ακολουθούμενο απο φωνήεν. Έτσι και η λέξη til προφερόταν συνήθως ti, αλλα μερικές φορές,
όταν ήθελαν να προφέρουν το τελικό -l, προσέθεταν ένα φωνήεν (επι το πλείστον το ı, που
γίνεται λιγότερο αντιληπτό) και πρόφεραν tilı (με τον τόνο στο i, το οποίο υπογράμμισα). Έτσι
εξηγείται γιατί πολλές φορές στη σφηνοειδή γράφεται “NAM-TI-NI” το οποίο διαβάζεται
“namtilani”, διότι κάποιοι γραφείς αντιλαμβάνονταν το γράμμα TI (βέλος) ώς tilı. Η λέξη ti(l)
=βέλος έχει συγγενείς σε πολλές γλώσσες του κόσμου: το περσικό tiir (=βέλος) είναι προφανώς
δάνειο απο τα Σουμερικά, όπως και κάμποσες ακόμη περσικές λέξεις (άρα είχε το i μακρό και
στα Σουμερικά)· στα παλιά Τουρκικά ομόρριζο είναι το tulum (με πρόσφυμα, βλέπε παρατήρηση
38) που σημαίνει γενικά κάθε επιθετικό όπλο· στα αραβικά το όπλο λέγεται silaah, με
συριστικοποίση του t-· στα Λατινικά telum είναι κάθε βαλλόμενο όπλο, συνήθως ώς telum
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νοείται το βέλος· οι ιθαγενείς της Αυστραλίας δέν χρησιμοποιούσαν βέλη βαλλόμενα με τόξα,
παρα μόνο ακόντια διαφόρων μεγεθών βαλλόμενα με δορυβόλο (“womera”)· είχαν όμως ένα
αντικείμενο που συμβόλιζε βία και φόνο, το οποίο έφτασε στη γλώσσα των λευκών ώς djurunga
(μάλλον απο την ίδια πανανθρώπινη ρίζα *tjel).
Όταν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το σκίτσο – γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «βέλος», που
λεγόταν στη γλώσσατου ti(l), και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ti.

di. Το γράμμα
, με αριθμό 7 στη Γρ. Β, όταν έγραφα
τους ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ πίστευα, με πολλές αμφιβολίες ωστόσο, οτι παριστάνει
«κατάρτι», το οποίο λεγόταν στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς «dim»· και καθόλου δέν
αποκλείεται η λ. «dim» να επηρέασε κάποιες απο τις μορφές του di της Πρωτογραμμικής.
Ωστόσο τώρα, έχοντας προσεκτικότερα μελετήσει τους τύπους της Γρ. Α, γνωρίζω με
βεβαιότητα οτι το di της Πρωτογραμμικής παρίστανε ζέα. Η ζέα είναι ένα δημητριακό που
σήμερα κανένας Έλληνας δέν το γνωρίζει εκτός απο τους λίγους μερακλήδες που αγοράζουν τα
ζυμαρικά απο ζέα παραγόμενη στο κτήμα (κάπου στη Φθιώτιδα) του κ. Αντωνόπουλου ο οποίος
βάλθηκε να καλλιεργεί μόνο εντόπιες ελληνικές ποικιλίες. Στα αγγλικά, και σε άλλες
ευρωπαϊκές γλώσσες, λέγεται emmer. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου σημειώνεται οτι το σιτάρι
κόστιζε τριπλάσια απο όσο το κριθάρι· νομίζω δέ οτι η ζέα κόστιζε τριπλάσια απο όσο το σιτάρι.
Η ζέα ήταν το πολυτελές δημητριακό της αρχαιότητας· ο Ηρόδοτος μας πληροφορεί οτι στην
αρχαία Αίγυπτο ήταν ντροπή να βασίζει κάποιος τη διατροφήτου στο σιτάρι ή στο κριθάρι:
μόνοι οι κακομοίρηδες Αιγύπτιοι, μας λέει, τρέφονταν με τέτοια, ενώ οι ευκατάστατοι
τρέφονταν με ζέα. Οι Σουμέριοι είχαν και την παροιμία «ukur3-re še ur11-ru nu-mu-un-zu-a ziz2 ana ba-ur11-ru» = «ο φτωχός που κριθάρι να καλλιεργήσει δέν ξέρει, ζέα πώς θα καλλιεργήσει;»
(εδώ το «δέν ξέρει» έχει την έννοια «δέν έχει τον τρόπο», όπως μέχρι σήμερα λέγεται στην
Κρήτη, έχω ακούσει μεταξύ άλλων «δέν εκάτεχε να σαλέψει» = δέν ήξερε, δηλαδή δέν μπορούσε,
να κουνηθεί (λόγω αναπηρίας ή ορθοπαιδικού προβλήματος)). Δηλαδή το νόημα της παροιμίας
είναι «όποιος δέν έχει τον τρόπο να εξασφαλίσει τα βασικά αγαθά, τί πάει να κάνει
πολυτέλειες;».

φανερώνουν οτι δέν
Οι μορφές του γράμματος στη Γρ. Α:
μπορεί να παρίστανε κατάρτι, ενώ το γράμμα μοιάζει πολύ με το ιδεόγραμμα του σιταριού

βλέπετε το σιτάρι (κυκλωμένο με
(=γράμμα bı), έτσι και στην πινακίδα HT 86:
κόκκινο) πόσο μοιάζει με το γράμμα di (κυκλωμένο με πράσινο), χωρίς ωστόσο να είναι και
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όμοια. Στο θραύσμα HT 69
βλέπετε το γράμμα di χρησιμοποιούμενο ώς μονάδα
μέτρησης, ακολουθούμενο απο αριθμούς, σήμαινε δηλαδή «ζέα, τόση ποσότητα», και είναι
παρόμοιο, αλλα σαφώς διαφορετικό απο το γράμμα «σιτάρι». Το θεωρούμενο ώς ιδεόγραμμα
του σιταριού στη Γρ. Β:
(υπ. αριθμ. 120), στη 2η και 3η μορφήτου είναι όμοιο με
το συλλαβόγραμμα bı (όντως σιτάρι), αλλα στην 1η μορφήτου είναι εντελώς όμοιο με το di της
Γρ. Β, αυτό δέν σήμαινε σιτάρι, αλλα ζέα. Δέν είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει ούτε η
παραμικρή αμφιβολία οτι το di της Πρωτογραμμικής παρίστανε ζέα, emmer. Αυτό το
δημητριακό στα Σουμ. της Σφην. λεγόταν wr. ziz2 "emmer wheat" Akk. kunšu. Βάσει του κανόνα
32, είναι προφανές οτι αυτό το «ziz2» είναι απο παλιότερο did ή diu. Δέν έχω βρεί παλιότερες
μορφές του σφηνοειδούς
«ziz2», κι αυτό όμως μοιάζει ούκ ολίγον με το di της
Πρωτογραμμικής.
Με λίγα λόγια, όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το σκίτσο – γράμμα, αμέσως
αναγνώριζε το πολυτελές δημητριακό, την ζέα, που λεγόταν στη γλώσσατου di(u), ή di(d), και
έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή di.

ni. Της Γρ. Β το 34:
και το 35:
φέρονται ώς άγνωστης
χρήσης γράμματα, πάντως οι μελετητές έχουν υποψιαστεί οτι δέν πρόκειται για δύο
διαφορετικά γράμματα, αλλα ένα γράμμα σε διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες· και όντως,
για ένα γράμμα πρόκειται, διότι καί τα δύο είναι αποδόσεις του ίδιου αντικειμένου: του

. Οι δημιουργοί
φεγγαριού. Στη Γρ. Α είναι το AB 34:
της Πρωτογραμμικής απέδιδαν το ημικυκλικό σχήμα του φεγγαριού, αλλα ενίοτε
προσπαθούσαν παράλληλα να δείξουν οτι παίρνει και κυκλικό σχήμα. Είναι σαφές οτι το
γράμμα παρίστανε «φεγγάρι». Ακόμη και σήμερα το γράμμα C το περιγράφουν ώς
«μισοφέγγαρο» (π. χ. ποιό είναι το (γερμανικό) «τσέ»; - το μισοφέγγαρο. Ποιό είναι το αγγλικό
«σί»; - μισοφέγγαρο), και το ελληνιστικό / κυριλλικό С (σίγμα) στα αγγλικά περιγράφεται ώς
“lunate s”, δηλαδή «φεγγαροειδές σίγμα».
Κάποιοι μελετητές της Γρ. Β υποψιάστηκαν οτι αυτό το γράμμα είναι ένα ακόμη είδος «α»·
δεν τους έφταναν τα a2, a3, a4 που ονομάτισαν –κάποιος θέλει και το γράμμα jou να το ονομάσει
a4–, θέλουν να φτιάξουν και a5 επειδή στη λέξη “*34-ka-te-re” τους φαίνεται οτι ταιριάζει κάτι
σάν «a» στη θέση του «*34»· και κανείς δέν σκέφτηκε οτι η λέξη “*34-ka-te-re” είναι niikaateeres,
δηλαδή νικᾱτῆρες (αττικώς νικητῆρες), θεότητες που χαρίζουν νίκη. Αυτή είναι η σωστή
ανάγνωση της λέξης. Διότι το γράμμα 34 και 35 της Γρ. Β είναι το ni της Κρ. Πρωτογραμμικής.
Στη Γρ. Β «ni» ονομάζουν το υπ’ αριθμόν 30, βλέπε ŋi. Το 30 δέν είναι «ni» όπως νομίζουν, αλλα
ŋi, που αποδίδει το μυκηναϊκό ñi. Το μυκηναϊκό «νι» συνήθως προφερόταν ñi καθώς είπα και πιό
πάνω, αλλα σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην αρχή λέξεων ή μετά απο ορισμένα σύμφωνα,
προφερόταν ni, και τότε γραφόταν με το ni της Κρ. Πρωτογραμμικής, που παρίστανε φεγγάρι.
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Το ίδιο γράμμα στην Κυπριακή Πρωτογραμμική λεγόταν ny (και όχι ni· βλέπε κανόνα 4),
δεδομένου οτι απο αυτό το γράμμα, που παριστάνει φεγγάρι, έχει προέλθει της Γρ. Κ. Ε. το «nu»·

το οποίο παλιότερα είχε τη μορφή
απο όπου:
και έπειτα
όπως το
έχουμε, διότι οι μή Σουμέριοι έγραφαν χαράζοντας σε σκληρά υλικά και όχι πιά σε πηλό όπως
την Πρωτογραμμική, δέν νοιάζονταν και τί παριστάνει το γράμμα, οπότε οι καμπύλες έπρεπε
να γίνουν ευθείες και το σχήμα απομακρύνθηκε απο το σκίτσο του φεγγαριού.
Όταν έγραφα τους «Ετεόκρητες Μεγαλήτορες» είχα βρεί οτι το φεγγάρι λεγόταν «šiš».
Ψάχνοντας τώρα στο UoP, βρήκα μεγάλα σύννεφα που καλύπτουν το φώς του φεγγαριού, με
απλά λόγια: ένα μπάχαλο. Για το φεγγάρι βγαίνει η λέξη wr. itud; itudx(|UD.AN.ŠEŠ.KI|); i3-ti;
iti7; i-ti; itudx(|UD@s|); itudx(|UD×BAD|) "month; moon" Akk. arhu· κατ’ αρχήν, για όλες τις λέξεις
που έχουν σχέση με το φεγγάρι χρησιμοποιείται το γράμμα «UD» το οποίο σημαίνει «ήλιος».
Αυτό το «itud» (με όλες τις άλλες υποτιθέμενες αναγνώσειςτου) ήταν απλώς ed, προερχόμενο
απο *ad, καθώς μαρτυρεί το τουρκικό aj που παλιότερα ήταν *aδ, αφού το παλαιοτουρκικό
γράμμα aj (που παριστάνει το φεγγάρι) παλιότερα χρησιμοποιούνταν για «aδ», γι’ αυτό στο
ινδικό (τουρκικής προέλευσης) αλφάβητο Brahmi χρησιμοποιήθηκε για «dha» (το dh ήταν
φθόγγος σχεδόν ίδιος με το τουρκικό δ)· επιπλέον, τη λέξη «itud» (και παρόμοια) την έχω βρεί
μόνο με τη σημασία «μήνας» και πουθενά δέν τη βρήκα με τη σημασία «φεγγάρι»· για να
επιβεβαιώσω αυτό, έκανα κλίκ στο «See ETCSL: itid=moon(light)» αλλα βγάζει «No hits: 'l=itid
p=N a=moonlight'»· πώς είναι δυνατόν για μιά τόσο συνηθισμένη λέξη να βγαίνει «No hits»,
δηλαδή δέν βρέθηκε τίποτε!
Άλλες λέξεις που βγάζει το UoP σχετικά με το φεγγάρι είναι: wr. ud-nu2-a "the
astronomical New Moon or Dark Moon", wr. u4-sakar "crescent moon; moon; crescent-shaped object;
semi-circular line; half wheel" Akk. uskāru; warhu»· το οποίο σε σύνθεση με το «e2» wr. e2-ud-sakar
"new moon house", δηλαδή την ίδια λέξη άλλοτε τη διαβάζουν «u4-sakar» και άλλοτε «ud-sakar»,
το κυριότερο όμως είναι: πώς μπορεί το γράμμα «UD» να διαβάζεται «u4» είτε «ud» όταν όλοι
γνωρίζουν καλά οτι «u4» και «ud» σημαίνει ήλιος και όχι φεγγάρι! Και μάλιστα μισοφέγγαρο!
Αφού ο ήλιος ποτέ δέν συνηθίζεται να έχει σχήμα μισοφέγγαρου! Είναι προφανές οτι το γράμμα
«UD» εδώ δέν διαβάζεται ούτε «u4» ούτε «ud»· πιθανώς δέν διαβάζεται καθόλου, αλλα τίθεται
ώς ταξινομικό στοιχείο· ή διαβάζεται κάπως διαφορετικά, δηλαδή όπως το šarag (|UD|) ή το
šaragx(|UDšAR|), αφού το «ud-sakar» ή «u4-sakar» γράφεται ακριβώς «UDšAR». Όμως αυτό το
«šarag» κάπου συλλαβίζεται šu-ru-ug, και μάλιστα αυτό το šu-ru-ug (καθώς έχω βρεί στο
θρηνητικό τραγούδι για τον θάνατο του “Dumuzi”) έχει τη σημασία «σάπιο» και όχι ακριβώς
«"to dry out"» που λέει το UoP· το οποίο «šu-ru-ug» προφερόταν šyryk, (ή šyrœk) καθώς μας
δείχνει το ακριβώς αντίστοιχο τουρκικό xyryk =σάπιο. Τώρα πραγματικά βρήκαμε μιάν άκρη, οτι
το φεγγάρι στα Σουμερικά της Μεσοποταμίας λεγόταν šyr (με κάποιο πρόσφυμα, προέκυπτε το
šyr-yk, ή šyr-œk. (Το δέ i3-ti; iti7; i-ti και λπ. σήμαινε σεληνιακός μήνας και όχι ακριβώς φεγγάρι).
Αυτό το šyr είναι η σουμερική μορφή του τουρκικού jyz =πρόσωπο, ο G. Clauson σοφά
αντιλήφθηκε οτι είναι απο *ñy,r, ώς αντίστοιχο του Chuvashικού nĕr = appearance, beauty,
άλλωστε η λέξη πέρασε στα Μογγολικά ώς ni’ur / niğur. Δηλαδή το παλαιοτουρκικό *ñy,r,
αυθεντικότερα *ñi,r σήμαινε κατα βάσιν φέγγος, και έπειτα το φέγγος του ανθρώπου, το
πρόσωπο.
Η ρίζα δέν είναι απλώς παλαιοτουρκική αλλα πανανθρώπινη (με μορφή περίπου: *ñer):
στις σημιτικές γλώσσες: αραβικά nuur, Ακκαδικά “nūru” =φώς, φέγγος· στα Ελληνικά ό-νειρ-ος =
«αυτό που εμφανίζεται, ή κάτι σάν φώς στο σκοτάδι της νύχτας».
Απο αυτό το πρωτοτουρκικό *ñi,r έχουμε στα Σουμερικά της Μεσοποταμίας το šyr
=φεγγάρι, αλλα επίσης έχουμε το šu-nir=(divine) standard: wr. šu-nir; ĝeššu-nir; šu-še-er "emblem"
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Akk. šurinnu ="(divine) emblem"· ‘šu’ σημαίνει ‘(στο) χέρι’, «šu-nir» =επι λέξει «στο χέρι φαίνεται,
δείχνεται, εντυπωσιάζει», δηλαδή αυτό που κρατάνε στο χέρι για να φαίνεται, να δημιουργεί
εντύπωση· και μάλιστα, κάποια απο τα σουμερικά ιερά λάβαρα («šu-nir») έχουν τη μορφή του

ATU 305:
, λάβαρο με το σχήμα του φεγγαριού, όπως έχουν οι Μουσουλμάνοι
στις κορυφές των τζαμιών. Στο «šu-nir» το «-nir» όπως είδαμε έχει και τη μορφή «še-er», πράγμα
που δείχνει οτι αρχικά ο φθόγγος ήταν ñ- (παρατήρηση 30). Άλλωστε το γράμμα «NIR» έχει και
την ανάγνωση «nur» (κανόνας 4) και «šer7» (παρατήρηση 30).
Ένα ακόμη παράδοξο του UoP είναι οτι πουθενά δέν έχει τον θεό του φεγγαριού «suen» ή
«nanna», παρα μόνο στο επιφώνημα wr. «i-nanna», όπου το «nanna» γράφεται (|ŠEŠ.KI|)· ο θεός
«nanna» γράφεται βεβαίως |AN.ŠEŠ.KI| (όλα τα ονόματα θεών γράφονται με το ταξινομικό
|AN| =θεός), και άν στο |AN.ŠEŠ.KI| προσθέσουμε το |UD| (=ημέρες), έχουμε |UD.AN.ŠEŠ.KI|
το οποίο διαβάζεται «itudx» όπως είδαμε πιό πάνω, «itudx» = μήνας, δηλαδή «ημέρες του ‘nanna’»,
δηλαδή «ημέρες του φεγγαριού» =σεληνιακός μήνας. Τώρα γεννάται το ερώτημα, πώς γίνεται
τα γράμματα ŠEŠ.KI να σημαίνουν nanna =το φεγγάρι ώς θεός. Το γράμμα ŠEŠ ή ŠIŠ έχει
διάφορες σημασίες, απο τις οποίες καμιά δέν είναι σχετική με το φεγγάρι. Το «nanna» παλιά

γραφόταν
, όπου το στοιχείο
(na =πέτρα) φαίνεται να είναι φωνητικό,
αλλα επίσης παραπέμπει στη μορφή του φεγγαριού (στρόγγυλο με σκιές, σάν στρόγγυλο
βότσαλο), το δέ στοιχείο ŠEŠ ή ŠIŠ τί ρόλο παίζει; πιθανώς ήταν και αυτό φωνητικό, άν το
«nanna» παλιά προφερόταν *ñi(r)na, και έγινε «nanna» υπο την επιρροή του “anna” = “στον
ουρανό”.
Επίσης δέν βρίσκεται ώς λήμμα στο UoP η άλλη ονομασία του «nanna»: sin3, suen, suena,
zuen, zuena, που γράφεται EN.ZU, και αυτή η ονομασία πέρασε στα Ακκαδικά ώς το όνομα του
θεού – φεγγαριού: Sîn ή Suen (έχει βρεθεί στα Ακκαδικά και ο τύπος “Šiıın”). Το γράμμα «ZU»
προφερόταν κατα βάσιν sy (καθώς θα δούμε στο γράμμα si), οπότε μπορεί αρχικά η λέξη «suen»
να ήταν με šy- απο τη ρίζα *ñi,r που είδαμε, εκτός κι άν το wr. šun2 "to shine" Akk. nabāţu είναι
απο άλλη ρίζα απο την οποία και το «suen».
Συμπεράσματα:
1. Τα ονόματα του φεγγαριού ώς θεού παλιά άρχιζαν πιθανώς απο *ñi-, απο τη ρίζα *ñi,r
που είδαμε.
2. Στα Σουμερικά της Μεσοποταμίας σε όψιμη εποχή το φεγγάρι λεγόταν šyr, απο
παλιότερο *ñir, απο την ίδια ρίζα *ñi,r = φέγγος (κανόνες 30 και 4).
3. Στα Σουμερικά της Κύπρου το φεγγάρι λεγόταν nyr, απο το παλιό *ñir (κανόνες 30 και
4).
4. Στα Σουμερικά της Κρήτης το φεγγάρι λεγόταν nir (και εδώ ισχύουν οι παρατηρήσεις 30
και 4). Οπότε όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε
«φεγγάρι» που λεγόταν στη γλώσσατου ni(r) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ni.
Υστερόγραφο:
άν και είναι σωστά τα ανωτέρω συμπεράσματα, εκ των υστέρων βρήκα οτι η ονομασία
του φωτός και του φεγγαριού (απο τη ρίζα ñi,r) στα Σουμ. της Σφην. βρίσκεται επίσης στο «nu11»
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(προφερόμενο ny). Υπάρχουν αρκετά αρχαία λεξικά λήμματα όπου το σκέτο «nu11»
μεταφράζεται «nu-u2-ru» (το ακκαδικό nūru που σημαίνει φώς, παρόμοια στις άλλες σημιτικές
γλώσσες, απο την ίδια πανανθρώπινη ρίζα). Υπάρχουν όμως και αρχαία λήμματα όπου το
«nu11» έχει μπροστάτου το «giš» (προφερόμενο ŋiθ, βλπ γράμμα ŋi), οπότε έχουμε σύνθετη λέξη
«giš-nu11» (της οποίας η προφορά μάλιστα εξηγείται με «ni-iš-nu» = ŋiθiny, στην Emesal “mu-nu”
= mýny), που και αυτό το «giš-nu11» επίσης ερμηνεύεται με το «nūru» =φώς. Αυτό το «giš» εδώ δέν
μπορεί να είναι εκείνο που σημαίνει ξύλο. Τί είναι λοιπόν; είναι μιά λέξη (προφερόμενη ŋieθ)
που παλιά σήμαινε το φεγγάρι, ομόρριζη με το κινέζικο 月 «ngiwt» = φεγγάρι. «giš-nu11»

σήμαινε επίσης ‘αλάβαστρος’, διότι ο αλάβαστρος συσχετιζόταν με το φεγγάρι, όπως ο άργυρος
είναι το μέταλλο που σχετίζεται με το φεγγάρι, και όπως το μαργαριτάρι είναι στην ινδική
παράδοση η πολύτιμη πέτρα που έχει τις ιδιότητες του φεγγαριού.
Παρακάτω, στο λήμμα cue, αναφέρω το εξής αρχαίο λήμμα:
γραμμή:
λήμμα UoP προφορά:
γράφεται με:
στα Ακκαδικά:
ĝišnu-gal
dEN.ZU
195.
[[ĝišnu11-gal]]
GIŠ.ŠIR.GAL
που δείχνει με σαφήνεια οτι το «ĝišnu-gal» σήμαινε φεγγάρι, άν και μάλλον εσφαλμένα
απέδωσα το «ĝiš» ώς ταξινομικό στοιχείο, ενώ προφερόταν όπως εξήγησα προηγουμένως·
ωστόσο, δεδομένου οτι ακολουθούν λέξεις που περιγράφουν ξύλινα αντικείμενα, είναι πολύ
λογική η υπόθεση οτι εδώ εννοούνταν ένα ξύλινο (ώς λάβαρο) φεγγάρι.
Το «giš-nu11-gal» ώς γυαλιστερό πέτρινο αντικείμενο μεταφράζεται με το ακκαδικό «tuk-pitu[m]» ή «t[a-ga]-°bi-tu°» που σημαίνει κατα το AHW «κάποια (ημι)πολύτιμη πέτρα σε σχήμα
νεφρού», αλλα αυτό που λέμε «σχήμα νεφρού» ήταν κατα τους αρχαίους σχήμα φεγγαριού
(μισοφέγγαρου). Παντού όπου εμφανίζεται ο όρος «giš-nu11-gal» στα αρχαία λεξικά κείμενα
εννοεί το φεγγάρι, ή το σχήμα του φεγγαριού, ή, ώς προσδιορισμός πέτρας εννοεί τον
αλάβαστρο. Το «gal» σημαίνει «μεγάλο», δηλαδή «giš-nu11» ή σκέτο «nu11» σήμαινε γενικά το
φώς, ενώ για να εννοεί πιό συγκεκριμένα φεγγάρι, λεγόταν «giš-nu11-gal», δηλαδή ‘το μεγάλο
φώς’.
Μιά πολύ σημαντική παρένθεση: στα αρχαία λεξικά βρίσκεται επίσης σε ένα λήμμα η
στερεότυπη σουμερική φράση «giš-nu11(ŠIR)-igi-mu» που σημαίνει επι λέξει «φώς στα μάτιαμου»,
και σε ένα άλλο λήμμα η ίδια φράση «[giš-nu11-igi-m]u» μεταφράζεται πιστά στα Ακκαδικά: = nuur«-ri» i[-ni-ia] = φώς στα μάτιαμου. Είναι ενδιαφέρον γιατί αυτή ακριβώς η φράση διατηρήθηκε
στα νέα Ελληνικά, και συνηθίζεται μέχρι και σήμερα μεταξύ των Ρωμιών της Ουκρανίας: «φώς
στα μάτιαμας», ώς στερεότυπη αυτό-ευλογία για κάθε περίσταση.
Αυτή η λέξη «nu11» που σήμαινε επι το πλείστον το φεγγαρόφωτο, αλλα και γενικότερα
το φώς, στα Σουμ. της Κρήτης και της Κύπρου εξειδικεύθηκε για το φεγγάρι· αυτές οι έννοιες,
φώς και φεγγάρι, είναι πολύ κοντινές στις παλιές γλώσσες· στα τουρκικά ajdın είναι το
φεγγαρόφωτο (παράγωγο του aj, παλιότερα *aδ =φεγγάρι), αλλα επίσης κάθε απαλό φώς
λέγεται ajdın. Και στα ελληνικά το φεγγάρι (ποντιακά: φέγγος) είναι απο το ‘φέγγω’.
Πρέπει επίσης να αναρωτηθούμε ποιά λέξη ονόμασε το γράμμα «ŠIR» με μορφή

στην Προσφηνοειδή· το γράμμα προφανώς εικονίζει «χάντρα απο μαργαριτάρι ή άλλη
(ημι)πολύτιμη πέτρα», που πρέπει να λεγόταν šir, απο παλιότερο *ñir, απο την ίδια ρίζα *ñi,r
(φωτεινό, γυαλιστερό αντικείμενο) απο όπου και το μινωικό nir =φεγγάρι. Αυτό κυρίως είναι η
αιτία (και όχι τόσο το στρογγυλό σχήμα του φεγγαριού) που αρκετές μορφές του ni στη Γρ. Β
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μοιάζουν περισσότερο με το «ŠIR» (

γυαλιστερή χάντρα περασμένη σε κλωστή): στην

σουμερική γραφή των αρχών της 3ης π. Χ. χιλϊετίας το
χρησιμοποιούνταν για τη
συλλαβή ñi, και σπανιότερα το σκίτσο του φεγγαριού για την ίδια συλλαβή· όταν ο φθόγγος ñ
έγινε n ενώ συνάμα η γραφή απλοποιήθηκε στο κλασσικό συλλαβάριο της Κρ. Πρωτογραμμικής,
το σκίτσο του φεγγαριού κυρίως χρησιμοποιούνταν για ni, αλλα με έντονες επιρροές απο το
σκίτσο της χάντρας που καθόλου δέν ξεχάστηκε.
Bρίσκεται αρκετά συχνά στην Κρ. Ιερογλυφική ένα γράμμα που φαίνεται ομόμορφο με το

«šir» ή το «nu11»: συνήθως με τη μορφή , αλλα το έχω δεί σε δύο επιγραφές με κυκλάκι στη
θέση της μεσαίας βούλας. Αυτό πρέπει να είναι το παλιό ni που παρίστανε χάντρα (ni[r] στα
Σουμερικά).

pi. Είναι της Γρ. Β το 39:
, η οριζόντια γραμμούλα
που βλέπετε στο επάνω μέρος του γράμματος ήταν στην αυθεντικήτου μορφή μικρότερη, έχει
μεγαλώσει ώστε να τέμνει τις άλλες γραμμές κατα επιρροή απο την γραμμή που υπήρχε κάτω
ώς λαβή του ξίφους, και κατα επιρροή απο άλλα γράμματα (e, ri). Το γράμμα pi σαφώς
παρίστανε ξίφος, λεπίδα. Νατουραλιστικότερη είναι η απόδοση του ξίφους ώς ιδεογράμματος

(Γρ. Β. 233):
. Της Γρ. Α. το A312
δείχνει πιό
αυθεντική μορφή του γράμματος, την οποία επίσης έχω βρεί σε ετεοκυπριακές επιγραφές (αλλα
όχι στη Γρ. Κ. Ε.).
Στα Σουμ. της Σφην το ξίφος βρίσκεται ώς gir2, του οποίου η πιό συνηθισμένη μορφή στην

Προσφηνοειδή είναι
, υπάρχει και τύπος
(εδώ το ξίφος εικονίζεται με την αιχμή προς
τα κάτω και τη λαβή επάνω, όπως όταν το φοράει κάποιος στη ζώνητου). Βλέπουμε πάντως στο
προσφηνοειδές γράμμα την οριζόντια γραμμούλα κοντά στην αιχμή, η οποία βρίσκεται και στον
τύπο της Γρ. Β. Το γράμμα gir2, η λέξη για το μαχαίρι / ξίφος στη Σφηνοειδή διαβάζεται wr. ĝiri2;
urudĝiri2; me2-er; me-er; me-ri "razor; sword, dagger" Akk. naglabu; patru· απο αυτά καταλαβαίνουμε
οτι στη Μεσοποταμία, σε όψιμη εποχή, η λέξη ήταν ŋir, κατα βάσιν σήμαινε «μαχαίρι / όργανο
κοπής». (See ETCSL: ĝiri2=blade).
Στο UoP γίνεται ένα μεγάλο λάθος: θεωρείται οτι και ο σκορπιός λεγόταν τάχα «ĝiri2»,
ενώ στην πραγματικότητα η λέξη για τον σκορπιό στη Σφηνοειδή ήταν “lul” (βλέπε kana lio).
Αλλα επειδή στην Προσφηνοειδή και στη Σφηνοειδή το μαχαίρι / ξίφος γράφεται με την αιχμή
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προς τα κάτω, έγινε πρακτικώς όμοιο με το γράμμα που παρίστανε σκορπιό (στη Γρ. Β αρ. 68:
).
Το μεσοποταμιακό σουμερικό ŋir (=μαχαίρι, λεπίδα) ήταν παλιότερα pir (κανόνας 15),
όπως ήταν pir στα Σουμερικά της Κρήτης.
Αυτό το pir είναι προφανώς ομόρριζο του τουρκικού bıxaq (μαχαίρι), παράγωγο του bix(=κόβω), παλιά η ρίζα του ρήματος χρησιμοποιούνταν και ώς ουσιαστικό. Ωστόσο είναι
παράξενο γιατί το bix- έχει -x-, εκεί που θα περιμέναμε -z- (αντίστοιχο του «r» των r-τουρκικών
γλωσσών). Είναι επίσης παράξενο γιατί το bix- είναι με i ενώ το παράγωγο bıxaq με ı. Η πιό
λογική εξήγηση είναι οτι το bıx- παλιά ήταν *pıjr-, και το j έγινε αιτία αφ’ ενός να τραπεί το ı σε i,
αφ’ ετέρου το -jr- να απλοποιηθεί στα παλιά Τουρκικά σε š (το οποίο στα κοινά Τουρκικά έχει
γίνει x, κοινώς γραφόμενο ç), ενώ στα Σουμερικά το -jr- απλοποιήθηκε σε r.
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «μάχαιρα»
που λεγόταν στη γλώσσατου pi(r) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή pi.
bi. Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται στη Γρ. Β, όπου κατα κανόνα απουσιάζουν τα
συλλαβογράμματα με b, διότι το b δέν ήταν φώνημα της παλιάς ελληνικής γλώσσας. Σχεδόν

αγνώριστο απο την πολύ καλλιγραφικότητα το έχω βρεί στην Κρ. Ιερογλυφική:
ενώ
πιθανώς λανθάνει στη Γρ. Α αυτό είναι το γράμμα με αριθμό 133 και με αριθμό 620. Βρίσκεται

ωστόσο με σαφήνεια στη Γρ. Κ. Ε (ώς «pi»):
, όπου οι απλές αυτές
γραμμές ξεκίνησαν απο την απόδοση φύλλων καλαμιού κάτω, και της τούφας ανθών του

καλαμιού επάνω. Το γράμμα παρίστανε καλάμι· το σκίτσο στην Προσφηνοειδή είναι:

,

ATU 96 έως 103:
, μορφές πολύ παραπλήσιες προς αυτές της Γρ. Κ. Ε.
Στα Σουμ. της Σφην. το καλάμι λέγεται wr. gi "reed, cane; a unit of length" Akk. qanû.
Βεβαίως, παλιότερα αυτό το «gi» ήταν bi, λόγω του κανόνα 14.
Το καλάμι είχε μεγάλη σημασία για τους Σουμέριους, προπάντων στη Μεσοποταμία
όπου το ξύλο (είτε για κατασκευές, είτε για οικοδόμηση, είτε για καύση) ήταν σπάνιο, ενώ το
καλάμι υπεράφθονο στις όχθες των ποταμών και καναλιών.
Όταν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «καλάμι» που
λεγόταν στη γλώσσατου bi και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή bi.

mi. Στη Γρ. Β είναι το 73:
, στη Γρ. Α το AB 73:
και
παρόμοια. Είναι σαφές οτι το γράμμα αυτό παρίστανε ένα γυναικείο κορμί σε προφίλ. Το
κεφάλι παραλείπεται, όπως επίσης και τα πόδια, διότι η Πρωτογραμμική επεδίωκε στον
ελάχιστο χώρο με τις ελάχιστες γραμμές να δώσει στον αναγνώστη να καταλάβει με σαφήνεια
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τί αντικείμενο παριστάνεται· το κεφάλι και τα πόδια δέν βοηθούσαν στην αναγνώριση του
εικονιζομένου, τοσούτω μάλλον που οι μινωίτες συνήθιζαν να τρέφουν κόμη, έτσι ώστε σε ένα
σκίτσο λίγων γραμμών δέν ξεχωρίζει το κεφάλι του άντρα απο της γυναίκας, ούτε τα πόδια του
άντρα απο της γυναίκας, αφού άντρες και γυναίκες φορούσαν παρόμοιο ζώμα (απο κάποια
ηλικία και επάνω, οι γυναίκες φορούσαν φούστα που όντως τις διαφοροποιούσε, όπως θα δούμε
στο γράμμα wo). Με λίγα λόγια, είναι σαφές οτι το γράμμα αυτό παρέπεμπε στη λέξη
«γυναίκα». Η λέξη αυτή για τους Σουμέριους ήταν mi.
Μιά φορά ένας φίλος απο εκείνους τους αμόρφωτους εθνικιστές που αρέσκονται να
διαβάζουν τον Δαυλό και τα παρόμοια φανατιστικά περιοδικά, μιά και φέραμε λόγο για τους
Σουμέριους, με ρώτησε πώς λεγόταν η γυναίκα στα Σουμερικά· τότε, χωρίς να υποψιαστώ πού
το πήγαινε, του απάντησα οτι λεγόταν mi. Όχι, μου λέει τότε, δέν το ξέρεις καλά, λεγόταν
munus. Άρα οι Σουμέριοι ήταν Έλληνες, διότι στα Ελληνικά η λέξη που περιγράφει το
χαρακτηριστικό του φύλου των γυναικών μοιάζει με munus. Εντάξει λοιπόν, άν ο Δαυλός και το
σινάφιτου ξέρουν καλύτερα την ετυμολογία της λέξης που σημαίνει «γυναίκα» στα Σουμερικά
και της άλλης λέξης που σημαίνει αιδοίον στα νέα Ελληνικά, τότε παραδέχομαι οτι και οι
Σουμέριοι ήταν Έλληνες, όπως και όλοι οι άλλοι λαοί του κόσμου ήταν Έλληνες σύμφωνα με
τον Δαυλό και τους συν αυτῷ. Και γιατί όχι, άν όλους τους ανθρώπους τους ονοματίσουμε
Έλληνες, τότε βεβαίως όλοι οι λαοί είναι Έλληνες, μαζί και οι Σουμέριοι. Αλλα δέν είναι
ακριβώς αυτή η πολιτική των σωβινιστών· είναι πως κάθε τί καλό ονομάζεται ελληνικό ενώ
κάθε τί κακό ονομάζεται τουρκικό ή εβραϊκό, και αντιστρόφως: κάθε τί τουρκικό ή εβραϊκό
ονομάζεται κακό ενώ κάθε τί ελληνικό ονομάζεται καλό. Δέν μπορώ να διαφωνήσω ή να
συμφωνήσω, διότι πρώτα πρέπει να ορίσουμε τί σημαίνει καλό και κακό, επίσης πρέπει να
ορίσουμε τί σημαίνει ελληνικό, τί τουρκικό και τί εβραϊκό, όλα αυτά δέν είναι καθόλου δεδομένα.
Πάντως, αφού θέλουνε να βγάλουν τους Σουμέριους οτι είναι Έλληνες, θα πεί οτι κάτι καλό
βρίσκεται στον Σουμερικό πολιτισμό.
Γιά να δούμε τώρα πώς λέγεται η γυναίκα στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς: ο τύπος
“munus” ήταν παλιότερα συνηθισμένος στα βιβλία, και ακόμη έτσι συνηθίζεται στο UoP, αλλα
σήμερα οι περισσότεροι συγγραφείς προτιμούν την ανάγνωση «mi» για το σφηνόγραμμα SAL
(βλέπε kana tı). Στο Akkadisches Handwörterbuch, για παράδειγμα, λήμμα «sinništu», το γράμμα
SAL ώς ταξινομικό στοιχείο καί ώς λέξη που σημαίνει ‘γυναίκα’ διαβάζεται mi2 (m.í).
O A. Falkenstein (Das Sumerishe, 1964) σημειώνει οτι «m.í» λέγεται η γυναίκα στην κύρια
διάλεκτο, ενώ στην Emesal λέγεται “munus”.
Το UoP παραθέτει μιά ολόκληρη σελίδα με φράσεις στις οποίες έχει βρεθεί (υποτίθεται) η
λέξη “munus”, ενώ στην πραγματικότητα σε όλα αυτά τα κείμενα βρίσκεται απλώς το γράμμα
SAL, το οποίο με τη σημασία «γυναίκα» διαβαζόταν «mi» (“mi2” ή “mí”). Έτσι δημιουργούνται οι
ψεύτικες εντυπώσεις· απο τί; επειδή σε ένα λεξικό κείμενο βρέθηκε η Emesal ανάγνωση
“munus” του γράμματος SAL, το οποίο κανονικά διαβαζόταν mi. Ακόμη και στην Emesal η
γυναίκα δέν λεγόταν πολύ συχνά “munus”, συχνότερα λεγόταν «mu10» (δηλαδή my) και «nunus» (δηλαδή nœnœs). Το μέν «mu10» (my) είναι ο κανονικός τύπος mi με την χαρακτηριστική της
Emesal τροπή (παρατήρηση 4) – άν δέν γινόταν η τροπή σε αυτήν τη λέξη που σημαίνει γυναίκα,
πού θα γινόταν! (αφού η Emesal ήταν η διάλεκτος των γυναικών). Το “munus” είναι το «mu10»
(my) στο οποίο προστέθηκε το “nus” (nœs), το οποίο είναι απο πανανθρώπινη ρίζα nes που
σήμαινε «κορίτσι» (στα Βάσκικα neska=κορίτσι, αραβικά nisa =γυναίκες). Το δέ «nu-nus» (=
nœnœs) είναι απο διπλασιασμό του nœs που σημαίνει κορίτσι· η γυναικεία διάλεκτος αρέσκεται
και στα αρχαία χρόνια και τώρα να χρησιμοποιεί χαϊδευτικές λέξεις που δημιουργούνται με
διπλασιασμό, όπως σε ονόματα π. χ. Βιβή, Μιμή, Τιτίκα, Νουνούκα, και άλλες λέξεις, π. χ.
μπουμπούκα, μπεμπέκα, τζουτζούκο-μου, και όσα άλλα φτιάξει η φαντασία των γυναικών·
αρέσκονταν επίσης οι γυναίκες να χρησιμοποιούν διαφορετικές, δηλαδή «γυναικείες» λέξεις για
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πολλές λέξεις που σημαίνουν πρόσωπα, παράδειγμα “gašan” (Κυρία) αντί για το “nin” της
κανονικής γλώσσας, “umun” (Κύριος) αντί του “en”, “mulu” (άνθρωπος) αντί του “lu2”, και
πολλά άλλα τέτοια. Το UoP παραθέτει τους τύπους της Emesal μαζί με τους τύπους της κυρίας
διαλέκτου, και ο ανειδοποίητος αναγνώστης σχηματίζει την εντύπωση οτι όλοι αυτοί οι τύποι
ανήκουν γενικά «στη σουμερική γλώσσα» - συχνά όμως περισσότεροι είναι οι τύποι της Emesal,
που δέν τη μιλούσαν παρα μόνο οι γυναίκες (εννοείται, και οι ομοφυλόφιλοι) και οι γυναίκες
ακόμη μιλούσαν την Emesal μόνο σε οικείο, ανεπίσημο περιβάλλον, δηλαδή σε χαϊδευτική
χρήση.
Ωστόσο, ο Emesal τύπος my πέρασε και στην κύρια διάλεκτο των Σουμερικών της Κύπρου,
και έτσι το γράμμα που παρίστανε το αιδοίον και σήμαινε γυναίκα λεγόταν my στην Κυπριακή
Πρωτογραμμική (βλέπε γράμμα tı. Κανόνας 4).
Το γράμμα αυτό της Κρητικής Πρωτογραμμικής (απο το οποίο το 73 της Γρ. Β και AB73
της Γρ. Α που είδαμε προηγουμένως) ο κάθε μινωίτης Σουμέριος το αναγνώριζε ώς «γυναίκα»,
που λεγόταν στη γλώσσατου (όπως και στα κανονικά Σουμερικά της Μεσοποταμίας) mi, και
έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή mi.
ji. Τέτοιο γράμμα βεβαίως δέν υπήρχε, διότι το j είναι απλώς ένα i που χρησιμοποιείται ώς
φωνήεν, οπότε δέν πήγαινε j μαζί με i, και άν ακόμη κάπου προφερόταν ji, αυτό θα γραφόταν
απλώς με το συλλαβόγραμμα i.
ri. Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται καθόλου στη Γρ. Β διότι για το ελληνικό «ρι» όπως και
το «λι» χρησιμοποιείται το γράμμα li της Κρ. Πρωτογραμμικής (παρατήρηση 35). Ωστόσο το
γράμμα αυτό είναι καλώς γνωστό απο τη Γρ. Α (αριθμούμενο AB 39):

, βρίσκεται και σε ένα υπέροχο χρυσό δαχτυλίδι το οποίο είναι
μιά απο τις ελάχιστες σωζόμενες επιγραφές γραμμένες με την Πρωτογραμμική σε σουμερική

γλώσσα, εκεί το γράμμα είναι:

, και σε δύο πινακίδες της Γρ. Α το

είναι προφανώς αυτό το γράμμα διπλασιασμένο, και όχι το pi (το pi έχει πάντοτε πάτο
μιά οριζόντια γραμμή). Το γράμμα αυτό, που προφανώς παριστάνει κάποιο έντομο, βρίσκεται
με την ίδια μορφή και στην Κρητική Ιερογλυφική.
Προτού εξετάσουμε τί ακριβώς παρίστανε το γράμμα, πρέπει να σκεφθούμε οτι ήταν ένα
γράμμα συνηθισμένο, άρα παρίστανε μιά συνηθισμένη συλλαβή, η οποία όμως φαινόταν
άχρηστη στην απόδοση της ελληνικής γλώσσας. Τέτοιες συλλαβές είναι προπάντων των
Πρωτογραμμικών συλλαβογραμμάτων με r: χρησιμοποιούνται πολύ σε όλες σχεδόν τις
γλώσσες, αλλα απο αυτά τα συλλαβογράμματα τα περισσότερα δέν χρησιμοποιήθηκαν στη Γρ.
Β.
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Ψάχνοντας κανείς στο UoP αλλα και σε άλλα λεξικά για λέξεις που σημαίνουν έντομα,
βρίσκει ένα χάος. Την κατάσταση κάνανε δυσκολότερη οι γραφείς της σφηνοειδούς, οι οποίοι
ταξινομούσαν στην ίδια κατηγορία τα ιπτάμενα έντομα μαζί με τα πουλιά, και
χρησιμοποιούσαν για αμφότερα το ταξινομικό στοιχείο
(ονομαζόμενο mušen, βλέπε
γράμμα «mo»).
Έτσι, το UoP δίνει «wr. muš-lah4mušen; muš-lah5mušen "a bird"», το οποίο όμως δέν ξέρουμε άν
ήταν πουλί, μπορεί εξ ίσου καλά να ήταν ένα ιπτάμενο έντομο αυτή είναι (και η γνώμημου), και
δέν ξέρουμε άν διαβαζόταν «muš-lah», το στοιχείο «muš» μπορεί να είναι μέρος του παλιού
εικονογράμματος, το δέ «lah4» μπορεί άνετα να διαβαζόταν «ri», ενώ το «lah5» να διαβαζόταν
«riri» ακριβώς όπως στη λέξη «ri6-ri6mušen» που γράφεται με «DU-DU» = «lah5». Το στοιχείο «MUŠ»

είναι αυτό που διπλασιασμένο αποτελεί το «ri8»:
, στη σφηνοειδή
, και παρίστανε
τί; δέν βρίσκεται σε κανένα λεξικό, αλλα αυτό που βλέπω προπάντων στη σφηνοειδή μορφή
(όπου τα δύο «MUŠ» διασταυρώνονται) είναι το σκίτσο ενός εντόμουμε με τις κεραίεςτου επάνω.
Στο UoP βρίσκονται μερικές λέξεις με σημασία “locust”, ακρίδα, απο αυτές η πιό βασική
νομίζω πως είναι «[LOCUST-GRASS?] wr. u2HA.A; u2HA "locust-grass?" Akk. kalabunu="kind of
locust"», πρέπει να προφερόταν aha, ώς ομόρριζη του τουρκικού aχ (απο την οποία λέξη
ονομάστηκε το παλαιοτουρκικό γράμμα aχ, που παρίστανε μιά ακρίδα, βλέπε
http://users.sch.gr/ioakenanid/syllabaryturkic.htm γράμμα υπ. αριθμ. 8).
Μιά άλλη λέξη που σημαίνει ακρίδα, είναι «wr. ir-gi-lum "locust"», άν και δέν ξέρω πώς
βγήκε το συμπέρασμα οτι σήμαινε ακρίδα, αφού δέν δόθηκε ακκαδική ερμηνεία. Το βέβαιο είναι
πως η βασική λέξη ήταν «ir» (δηλαδή iri, αφού δέν μπορούσε να προφερθεί σύμφωνο μή
ακολουθούμενο απο φωνήεν) και σήμαινε έντομο, σε αυτό προστέθηκε ο προσδιορισμός «gilum»
(που σήμαινε «βλαβερό, επιζήμιο», ετυμολογικά συγγενές με τα wr. gul; gu-ul "to destroy"· wr.
ha-lam; gel-le-eĝ3 "(to be) bad, evil; to destroy", ίσως συγγενές και με το «wr. hul; hul3 "to destroy;
(to be) bad-smelling, maloderous; (to be) bad, evil; (to be) slight, lightweight; (to be) false; (to be)
criminal, dishonest; enemy; to raid; to strike the eyes; blinker, winker, one with vision problems"».
Είδαμε λοιπόν μία λέξη (υποτίθεται «muš-lah») που πρέπει να διαβαζόταν «ri» και
σήμαινε έντομο, και μία ακόμη λέξη («ir», δηλαδή iri, με προσδιορισμό «gilum») που σαφώς
σήμαινε έντομο.
Μιά άλλη λέξη που αρχίζει απο «ir» (δηλαδή iri) και σήμαινε έντομο, άν και το UoP την
ταξινομεί ώς «πουλί» ελλείψει ακκαδικής ερμηνείας, είναι «wr. ir-nimušen; i-ra2-nimušen "a bird"
Akk. ?».
Αλλα το λήμμα που πιό ξεκάθαρα απ’ όλα μας φανερώνει την αρχαιότατη λέξη ri ή iri
=έντομο, είναι «wr. ir-irmušen; ri6-ri6mušen; RImušen "a bird" Akk. zibû "(designation of locust)"». Κατ’
αρχήν, το «ir-irmušen» διαβαζόταν iri iri, διότι δέν μπορεί στα Σουμερικά να προφερθεί σύμφωνο
μή ακολουθούμενο απο φωνήεν, και άλλωστε μας το φανερώνει η άλλη γραφή «ri6-ri6mušen».
Δεύτερον, είναι γελοίο έως εξοργιστικό να γράφεται «RImušen» (το «RI» με κεφαλαία σημαίνει οτι
οι γράφοντες δέν γνωρίζουν την ανάγνωση του γράμματος «RI»), ενώ είναι σαφές απο τις άλλες
γραφές οτι εδώ το γράμμα «RI» διαβάζεται όντως «ri». Και όταν ένα σφηνοειδές γράμμα
διαβάζεται όπως το όνομάτου σε κάποια ορισμένη σημασία, αυτό σημαίνει πως η σημασία αυτή
είναι η αρχική σημασία του γράμματος. Του γράμματος «RI» η αρχική σημασία δέν ήταν βέβαια
κανένα πουλί· τί μυαλό μπορούν να έχουν οι άνθρωποι που ερμηνεύουν τη λέξη ώς "a bird", και
παρακάτω στην ίδια σελίδα εξηγούν την ακκαδικήτου ερμηνεία zibû ώς "(designation of locust)"!
Το «locust» σημαίνει ακρίδα, και σίγουρα πάντως όχι πουλί!
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Σύμφωνα με όσα είδαμε ώς τώρα, η αρχική σημασία της λέξης ri (που έδωσε το όνομα στο
γράμμα «RI») φαίνεται να είναι ακρίδα, αλλα για την ακρίδα υπάρχουν και άλλες λέξεις, και
επιπλέον άν ri σήμαινε αποκλειστικά ακρίδα, δέν θα χρειαζόταν ο προσδιορισμός «gilum».
Άν η ακρίδα λεγόταν ri, τότε πώς λεγόταν η μέλισσα; Σε κανένα λεξικό δέν έχω βρεί πώς
λεγόταν η μέλισσα στα Σουμερικά ούτε στα Ακκαδικά. Κατα τη γνώμημου ri σήμαινε γενικώς
«μεγάλο έντομο», και μόνο σε ορισμένα συμφραζόμενα είχε τη σημασία που ερμηνεύεται με το
ακκαδικό «zibû». Σ’ αυτό συνηγορούν οι διάφορες σημασίες που είχε το γράμμα ri, καθώς και το
σχήμα του γράμματος. Οι χρήσεις του σφηνοειδούς «RI» είναι: «dal» = πετά (ίπταται), και
μερικές ακόμη λέξεις που διαβάζονται «dal», ή «di5», μερικές λέξεις που διαβάζονται «ri» ή
παρόμοια, και μιά ανάγνωση «wr. degx(RI) "to take; to gather up, glean; to tear out; to collect, pick
up" Akk. ahāzu; laqātu; leqû; nasāhu»· γιατί το γράμμα «RI» έχει τη σημασία «μαζεύω»; προφανώς
διότι το παριστώμενο του γράμματος, που ήταν μέλισσα, έχει την ιδιότητα όχι μόνο να πετάει,
αλλα και να μαζεύει, όπως επίσης τα μυρμήγκια και άλλα έντομα.
Το σχήμα του σφηνογράμματος «RI»:

θεωρείται οτι είναι απο

δηλαδή το

ονομαζόμενο mušen=
σύν μία επιπλέον γραμμή. Ρωτώ τώρα, πώς αυτή η επιπλέον γραμμή
κάτω απο το ράμφος του «mušen» το μετατρέπει σε «RI»; Μήπως με την έξτρα αυτή γραμμή
εικονίζεται κάποιο πουλί ονομαζόμενο «RI»; - Όχι· διότι είδαμε οτι «ri» σημαίνει «έντομο» και
όχι κάποιο πουλί. Άρα το «RI»=

αρχικά δέν ήταν εικόνα πουλιού, ήταν σκίτσο ακρίδας ή

άλλου εντόμου που πατάει σε κάποια κάθετη επιφάνεια, κάπως έτσι:
. Οι γραφείς της
Σφηνοειδούς, που ταξινομούσαν πουλιά και έντομα στην ίδια κατηγορία, θεώρησαν εύκολο αντί
να μάθουν να σκιτσάρουν ένα ακόμη γράμμα, να προσθέσουν μία γραμμή στο γνώριμοτους
«mušen» =
, το οποίο άλλωστε στη Σφηνοειδή δέν ξεχωρίζει και τόσο καλά άν παριστάνει
πουλί ή έντομο. Προσέξτε πόσο το αρχικό σκίτσο «ακρίδα / έντομο» μοιάζει με το «mušen»
(‘πουλί’) της Σφηνοειδούς: κατα το UoP, η ακρίδα λεγόταν «wr. bir5; buru5; bur5 "locust" Akk. erbu»
(και φαίνεται οτι αυτή ήταν η κυριότερη λέξη για «ακρίδα»), λοιπόν το «bir5»
είναι το
(«RI») με την προσθήκη δυό μικρών σφηνών στη ράχη της ακρίδας (για να ξεχωρίσει απο τα
άλλα έντομα) και μερικές σφήνες (σύντμηση του

«ŠE», δημητριακά) κάτω απο την ακρίδα

που υποδηλώνουν τα δημητριακά πάνω στα οποία κάθεται για να τα φάει· το «bur5»

έχει

επάνω αντί για το «RI» ένα «mušen»
(εδώ καθαρά με τη σημασία «έντομο, ακρίδα» όπως το
«RI» στο «bir5» και βεβαίως όχι «πουλί») το οποίο κάθεται πάνω στο «ŠE», δημητριακά, και απο
κάτω 4 μικρές σφήνες οι οποίες μπορούν να διαβαστούν σάν ERIN2 ίσως με την έννοια «στρατιά
/ πληθώρα». Όσο για το «buru5»
, είναι απλώς ένα
(«RI») με την προσθήκη δυό μικρών
σφηνών στη ράχη της ακρίδας (για να ξεχωρίσει απο τα άλλα έντομα), το ίδιο όπως και στο
«bir5» αλλα χωρίς την προσθήκη του συντετμημένου «ŠE» απο κάτω. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο οτι
το γράμμα «RI» (και το όνοματου, η λέξη ri) σήμαινε έντομο. Όχι ακριβώς ακρίδα, διότι για να
σημαίνει επακριβώς «ακρίδα» έπρεπε να προστεθούν κάποιες γραμμούλες (που να
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παριστάνουν τα πόδια της ακρίδας λυγισμένα στη ράχητης, ή τα δημητριακά που η ακρίδα
καταστρέφει). Παλιά, το σκίτσο που σήμαινε έντομο γινόταν σάν το ri8:
που μοιάζει σάν
δύο «MUŠ» διασταυρωμένα, δηλαδή ίδιο σάν το ri της Κρ. Πρωτογραμμικής· επειδή όμως αυτό
ήταν δύσκολο στη γραφή, προτιμήθηκε ένα πιό απλό σκίτσο το οποίο κατέληξε στη μορφή του
(«RI») το οποίο είδαμε.
Η λέξη ri ή iri =έντομο, έχει γνώριμες συγγενείς και σε άλλες γλώσσες, στα Τουρκικά arı
=μέλισσα / σφήκα, ιαπωνικά ari =μυρμήγκι. Μακρυνότερες συγγενείς λέξεις είναι στα Ελληνικά
‘αράχνη’, λατινικά aranea.
Αυτή λοιπόν η λέξη ri ή iri (ένα i- προσετίθετο ενίοτε στην αρχή της λέξης, διότι στα
Σουμερικά δέν συνηθίζονταν λέξεις να αρχίζουν απο r-, όπως και στα Τουρκικά π. χ. το αραβικό
ryja ο λαός συνηθίζει να το λέει «urja»), σήμαινε έντομο και στα Σουμερικά της Κρήτης,
οποιοδήποτε έντομο, όχι κάποιο έντομο συγκεκριμένα, άν και κατα τη γνώμημου «έντομο» για
τους μινωίτες Σουμέριους ήταν πρωτίστως η μέλισσα, λόγω της οικονομικής, πολιτισμικής και
συναισθηματικής σπουδαιότητόςτης.
Όταν λοιπόν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα (με τις μορφές του AB 39 που
παρέθεσα παραπάνω) αμέσως αναγνώριζε «έντομο» που λεγόταν στη γλώσσατου «ri» και έτσι
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ri.

li. Στην Γρ. Β με αριθμό 53:
, το γράμμα αυτό δέν
χρειάζεται κόπο για να καταλάβουμε τί παριστάνει: έναν άνθρωπο, ή, για να ακριβολογούμε,
έναν άντρα. Στην Κρ. Πρωτογραμμική το σκίτσο – kana «άντρας» είναι πολύ σαφέστερο απο ό,τι

το αντίστοιχο της Προσφηνοειδούς:
που ονομάζεται “lu2”. “lu2”, συχνά
γραφόμενο “lú”, είναι η σφηνο-σουμερική λέξη που σημαίνει «άνθρωπος» (εννοώντας κυρίως
«άντρας»), πάρα πολύ συνηθισμένη λέξη, ενίοτε χρησιμοποιούμενη σάν αντωνυμία «άνθρωπος
που…» δηλαδή «αυτός που…», «όποιος…».
Στα Τουρκικά δέν είναι δυνατόν να βρούμε μιά τέτοια λέξη, λόγω του κανόνα 25.
Άλλωστε τόσο σύντομες λέξεις δύσκολα επιβιώνουν σε όψιμες γλώσσες. Ωστόσο, με το
πρόσφυμα *gıt (το οποίο βρίσκεται στα Τουρκικά με μορφή συνήθως –ğut σε λέξεις που
σημαίνουν ανθρώπινα όντα (urağut, alpağut κ. α.)) έχουμε τη λ. jicit (νέος άντρας, παλληκάρι).
Που σημαίνει οτι υπήρχε στα Τουρκικά η λ. με μορφή li, που έγινε ji- σύμφωνα με τον κανόνα 25.
Δέν γνωρίζω την ετυμολογία του τουρκικού kiši (άνθρωπος, άτομο, ανθρώπινο όν,
κάποιος, όποιος, όπως το σουμερικό “lu2”), δέν αποκλείεται να είναι απο ki (=κάποιος?
οποιοσδήποτε?) και li, το οποίο -li έγινε ši σύμφωνα με τον κανόνα 24.
Στην Emesal αντί του “lu2” (άντρας) λεγόταν “mulu”, δέν γνωρίζω την έννοια του
προθέματος “mu” εδώ, μπορεί στα Τουρκικά να προστέθηκε στο *-li (άντρας) κάποιο αντίστοιχο
πρόθεμα «ki».
Στα Σουμερικά η λέξη ήταν επίσης li, στη Μεσοποταμία καθώς και στην Κύπρο έγινε ly
(κανόνας 4), το οποίο ly στη μέν Μεσοποταμία γράφεται “lu2”, ενώ στην Κυπριακή
Πρωτογραμμική γραφόταν με το γράμμα που παρίστανε «πέος» (βλέπε γράμμα wı) με την
έννοια «άντρας».
Στα Σουμερικά βρίσκεται για πρώτη φορά στην ιστορία του κόσμου η λέξη ‘ανθρωπιά:
«wr. nam-lu2-lu7 (nam-lu2-ulu3) "humanity" Akk. awilūtu» (ερμηνεύεται με το ακκαδικό «awilūtu»
απο το «awilu» =άνθρωπος, με κατάληξη «utu» αντίστοιχη της ελληνικής κατάληξης «-ότης» που
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σχηματίζει αφηρημένες έννοιες, όπως πραότης, ανθρωπότης), και μάλιστα στα σουμερικά
κείμενα αυτή η λέξη συναρτάται με την παιδεία: για να έχει κάποιος ανθρωπιά, πρέπει να έχει
μόρφωση, να πάει στο σχολείο, να υπομείνει την σχολική πειθαρχία και να ακούει τους
δασκάλουςτου και τους «μεγαλύτερους αδερφούς»του (δηλαδή τους παλαιότερους μαθητές που
βοηθούσαν στη διδασκαλια).
Το πόσο μεγάλη σημασία είχε για τους Σουμέριους η λέξη «lu2» (άνθρωπος), φαίνεται απο
τον όρο «lu2 nu lu2 kur2 bar-bar = şi-id-du-um u3 bi-ir-tum», που επι λέξει ερμηνεύεται «άνθρωπος
που δέν είναι άνθρωπος αλλα ξένος και μή Σουμέριος». Ακριβώς, «lu2 nu lu2» θα πεί «άνθρωπος
όχι άνθρωπος», δηλαδή «άνθρωπος που δέν είναι άνθρωπος», αλλα είναι «kur2» (ξένος,
αλλιώτικος) και μάλιστα «bar-bar» = «έξω έξω», δηλαδή «τελείως έξω», δηλαδή «έξω και απο τη
Σουμερική εθνότητα», όχι απλώς απο άλλη πόλη – κράτος. Αυτή είναι η πραγματική προέλευση
της λέξης «βάρβαρος»: το σουμερικό «bar» (= «έξω») διπλασιασμένο με έννοια υπερθετικού,
καθώς το έξω εννοεί απο άλλη χώρα / άλλη εθνότητα, όπως στα ιαπωνικά 外人 “gai-jin” = «έξω

άνθρωπος» = ξένος. Τουτέστιν η λ. βάρβαρος είναι δάνεια απο τα Σουμερικά και δέν έχει καμιά
ελληνική ετυμολογία όπως οι λίαν ευφάνταστοι θηρευτές ετυμολογιών έχουν προτείνει.
Για να μή φύγω πολύ απο το θέμα, η σουμερική κυβέρνηση της Κρήτης ήθελε όλοι οι
Σουμέριοι πολίτες να έχουν ανθρωπιά (άρα μόρφωση) για να είναι όντως άνθρωποι, και γι’αυτό
έπρεπε όλοι οι Σουμέριοι να ξέρουν να διαβάζουν ακόμη και χωρίς να έχουν πάει ποτέ στο
σχολείο, γι’ αυτό και κατασκεύασαν το εκπληκτικό σύστημα της Πρωτογραμμικής όπου όλα τα
γράμματα ήταν άμεσα αναγνωρίσιμα σκίτσα, το καθένα με σουμερικό όνομα που κατευθείαν
παρέπεμπε σε μιά συλλαβή. Έτσι και το γράμμα αυτό (απο το οποίο το 53 της Γρ. Β) ο κάθε
μινωίτης Σουμέριος το αναγνώριζε ώς «άνθρωπος» που λεγόταν στη γλώσσατου «li» και έτσι
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή «li».
(Προσοχή: για τη σουμερική προφορά του «L», παρατήρηση 35).
Υστερόγραφο: κατα τύχη βρήκα στο UoP λέξη «wr. i3-li2 "man" Akk. amēlu», η οποία λέξη
βρέθηκε μόνο 3 φορές, και δέν δίνεται ούτε λεξικό κείμενο που να δίνει αυτήν την ακκαδική
ερμηνεία, ούτε κάποιος λόγος για τον οποίο να διαβάζεται «i3-li2»· μου είναι αδύνατον να
πιστέψω οτι διαβαζόταν «ili», δεδομένου οτι είναι δύο φορές το σφηνοειδές γράμμα NI, και δέν
μπορεί, δέν έχει ξαναγίνει, στην ίδια λέξη διαφορετικές διαδοχικές συλλαβές να αποδίδονται με
το ίδιο γράμμα· μάλλον διαβαζόταν lili, δηλαδή διπλασιασμός (με έννοια πληθυντικού) του li =
άνθρωπος, σε πρώιμη μορφή της λέξης. Σημειωτέον, απο τις τρείς φορές που βρέθηκε η λέξη, οι
δύο είναι σε μία πινακίδα – χάρτη (σχεδιάγραμμα μέρους πόλεως, με δρόμους), όπου γραπτό
κείμενο εξηγεί πώς λέγεται ή πού οδηγεί ο κάθε δρόμος· μέσα σε σχεδιασμένους δρόμους είναι
και η λέξη NI.-ΝI (που διαβάζεται καθώς είπα lili).

wi.

Στη

Γραμμική

Β

(με

αριθμό

40)

έχει

τη

μορφή

και

και είναι αληθινά θαυμάσιο το πώς η Πρωτογραμμική
κατόρθωνε με ένα σκίτσο τόσο απλό να εικονίσει ένα αντικείμενο, που άν και για πολύ καιρό
δέν μου ήταν σαφές, ωστόσο δέν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο. Άν και τόσο απλό, είναι
τόσο μελετημένο στις λεπτομέρειες, ώστε δέν θα μπορούσε να παριστάνει τίποτε άλλο:
παριστάνει «κρέας».
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Στη Σφηνοειδή το γράμμα «uzu» που παριστάνει κρέας είναι αυτό:
, και έχω βρεί
περιγραφήτου με λόγια στο βιβλίο του A. Falkenstein (das Sumerische, 1964) ώς ένα σφαγμένο
(αλλα όχι αποκεφαλισμένο), γδαρμένο ζώο απο το οποίο έχουν αφαιρεθεί τα άκρα και τα
εντόσθια και διακρίνονται ανοιχτές οι πλευρές. Αυτήν την εικόνα του σφαγμένου ζώου την έχω
ζωντανή στη μνήμημου απο τα παιδικάμου χρόνια, που ολόκληρα ζώα, προπάντων αρνιά και
κατσίκια, κρέμονταν με τσιγγέλια στις προσόψεις των κρεοπωλείων, όπως παριστάνει το
σφηνόγραμμα «uzu» και όπως η περιγραφή του A. Falkenstein που ανέφερα. Στην

Προσφηνοειδή έχω βρεί μόνο αυτήν τη μορφή του «uzu»:
, στο επάνω μέρος βλέπετε ένα
κεφάλι αγριοπρόβατου καταπληκτικά όμοιο με το γράμμα qi της Πρωτογραμμικής, απο κάτω
είναι το σφαγιασμένο σώμα στο οποίο φαίνονται οι πλευρές.
Στην Πρωτογραμμική το γράμμα (όπως το γνωρίζουμε απο την Γρ. Β) είναι όσο γινόταν
πιό απλουστευμένο: εικονίζεται μιά μυϊκή μάζα που έχει μέσα ένα κόκκαλο και απολήγει
επάνω στους τένοντες. Επίσης είναι δυνατόν να ληφθεί το επάνω μέρος ώς ο λαιμός του ζώου
που γέρνει καθώς το σφαχτό κρέμεται απο τη βάση του λαιμού, και απο κάτω το στήθος του
ζώου. Σε κάθε περίπτωση, απο το σώμα του ζώου το κομμάτι αυτό γέρνει διότι είναι νεκρό, δέν
μπορεί να σταθεί όρθιο, είναι μαλακή μυϊκή μάζα με κόκκαλα, λόγου του κόκκαλου / των
κοκκάλων έχει ένα σχήμα, αλλα λόγω της μαλακής μυϊκής μάζας λυγίζει.
Το κρέας στα Σουμ. της Σφην. λέγεται «uzu»· αυθεντικότερη μορφή της λέξης ήταν wid ή
wit. Πιθανότερο: wit, διότι η τουρκική μορφή της λέξης είναι et, στην Chuvash: «üt» (yt), απο
όπου συμπεραίνουμε παλαιοτουρκικό τύπο *ςet: στις κοινές τουρκικές γλώσσες το w χάθηκε
βεβαίως, στην Chuvash επίσης χάθηκε, έχοντας όμως στρογγυλοποιήσει (χειλικοποιήσει) το e σε
y. Στα Σουμερικά, το παλιό*wit επίσης έγινε yt (κανόνας 4, που εδώ για έναν ακόμη λόγο
έπρεπε να ισχύσει, λόγω του χειλικού w που χειλικοποίησε το i σε y), και το yt έγινε ys
(παρατήρηση 32), εμφανίζεται ώς uzu λόγω του 42, και το τελικό –«u» εμφανίζεται μόνο για να
μπορεί να προφερθεί το τελικό σύμφωνο. Συνοπτικά: το «uzu» ήταν ys.(y) (ή ίσως ys(ı)!) απο wis
απο wit. Τη μορφή wit διατήρησε η λέξη στα Σουμερικά της Κρήτης, ενώ στα Σουμερικά της
Κύπρου η λέξη έγινε wyt, γι’ αυτό και το γράμμα στην Κυπρ. Πρωτογραμμική
χρησιμοποιούνταν για wy (στην Γρ. Κ. Ε. κατέληξε σε
=ο παφίτικος τύπος
του «u»).
Ο κάθε μινωίτης Σουμέριος που έβλεπε αυτό το σκίτσο – γράμμα αναγνώριζε αμέσως
«κρέας» που λεγόταν στη γλώσσατου wi(t) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή wi.
hi. Αυτό το γράμμα δέν μπορούσε να βρίσκεται στη Γρ. Β διότι δέν υπήρχε (ούτε υπάρχει)
συλλαβή hı στα Ελληνικά. Αλλα και στην Γρ. Α δέν φαίνεται να χρησιμοποιούνταν αυτό το
γράμμα. Υπάρχει όμως ένα γράμμα συνηθισμένο στην Κρητική Ιερογλυφική:
, το οποίο
είναι το ίδιο με το ονομαζόμενο “dub” της μεσοποταμιακής σουμ. γραφής, που έχει όλες αυτές

τις μορφές:
. Το “dub” της προσφηνοειδούς
και της σφηνοειδούς γραφής σημαίνει «γραπτή πινακίδα, έγγραφο». Αυτό το “dub”,
προφερόμενο dop, είναι ομόρριζο του τουρκικού topraq (ξεραμένη γή), δεδομένου οτι “dub”
98

σήμαινε ένα κομμάτι ξεραμένης γής (πηλού). Πρόκειται για μιά νεότερη ονομασία των γραπτών
πινακίδων. Η παλιά λέξη που σήμαινε «έγγραφο» ήταν hi(m). Στα Σουμ. της Σφην. η λέξη
βρίσκεται με τη μορφή im "clay, mud; tablet" Akk. ţīdu; ţuppu. Εδώ έχει γίνει μεγάλη σύγχυση με
μιά παρόμοια λέξη jem που σήμαινε «λάσπη». Η λέξη για «έγγραφο» ήταν άλλη. Η γραφή
επινοήθηκε γύρω στο 6000 π. Χ. απο την πρωτοτουρκική φυλή (της οποίας κλάδος ήταν οι
Σουμέριοι), παλιά δέν συνήθιζαν να γράφουν σε πηλό. Το συνηθισμένο υλικό γραφής τα παλιά
χρόνια ήταν (κατα τη γνώμημου) σχίζες καλαμιού στις οποίες έγραφαν χαράζοντας απο τη
μέσα, μαλακή μεριά. Έγραφαν επίσης σε φλοιό δέντρου, σε πλατιά φύλλα δέντρων, σε ξύλινες
πλάκες, ενίοτε και σε δέρμα ζώων, πάντως δέν συνήθιζαν να γράφουν σε πηλό. Ο πηλός έγινε
το κύριο υλικό γραφής όταν οι Σουμέριοι (ερχόμενοι απο τα βορειοανατολικά) εγκαταστάθηκαν
στη Μεσοποταμία, όπου οι όχθες των μεγάλων ποταμών καλύπτονταν σε μεγάλες εκτάσεις
απο πηλό, έγραφαν στον πηλό για παιχνίδι, ή και για τελετουργικούς σκοπούς, και έτσι
γρήγορα αντιλήφθηκαν οτι είχαν άφθονο δωρεάν υλικό για να γράφουν τα διοικητικά και
οικονομικάτους έγγραφα, καθώς και τη λογοτεχνίατους. Ξεραίνοντας ένα κομμάτι πηλού το
κρατούσαν σε ένα καλάθι ώς έγγραφο, και άν ήθελαν να διατηρηθεί εις το διηνεκές, έψηναν την
πήλινη πινακίδα. Αυτή η τεχνική (της γραφής σε πηλό) δέν υπήρξε (ή τουλάχιστον δέν
συνηθίστηκε) πουθενά αλλού στον κόσμο παραμόνο για τη γραφή των Σουμερίων. Όταν λοιπόν
ο πηλός έγινε το κύριο υλικό γραφής, η λέξη hi(m) =έγγραφο, παρομοιάσθηκε με μιά παρόμοια
λέξη *jem =λάσπη. Αλλα είναι δύο διαφορετικές λέξεις, άσχετες ετυμολογικά. Η λέξη hi(m)
(μεταγενέστερα *im) μεταφράζεται με το ακκαδικό ţuppu (το οποίο είναι δάνειο απο το
σουμερικό “dub”). Είναι ωστόσο πολύ ενδιαφέρον οτι το “im” (και όχι το “dub”) χρησιμοποιείται
ώς ταξινομικό στοιχείο σε λέξεις που σημαίνουν είδη πινακίδων: imga-ab-šum2 "tablet of sale"
Akk. luddin· imli-gi4-in "tablet with excerpts, school text" Akk. liginnu. Στη λέξη wr. im-si; im-šu; imšu2 "clay covering?" Akk. imšukku, είναι φανερό οτι δέν πρόκειται για κάλυμμα «πηλού» όπως λέει
το UoP, (διότι τί το θέλει ο πηλός το κάλυμμα;!) αλλα κάλυμμα πινακίδας, θήκη εγγράφου,
φάκελλος όπως θα λέγαμε σήμερα· το wr. im-šu "a small tablet" Akk. qātu, για την ακρίβεια
σήμαινε «πινακίδα του χεριού», πινακίδα που χωράει σε μιά παλάμη (το σουμερικό «šu» και το
ακκαδικό qātu σημαίνουν «χέρι»). Απο τις σύνθετες λέξεις που σημαίνουν είδη πινακίδων
(εγγράφων), το UoP παραθέτει δύο που περιέχουν τη λ. “dub” και δύο που περιέχουν τη λ. “im”,
ωστόσο η λ. “im” είναι πρώτο συνθετικό, και αυτό έχει κάποια σημασία, διότι στα Σουμερικά ο
κύριος όρος τίθεται πάντα στην αρχή, και όλοι οι προσδιορισμοί έπονται, φαίνεται λοιπόν πως
το “im” ήταν ανέκαθεν ουσιαστικό με σημασία «έγγραφο», ενώ η λ. “dub” ήταν επίθετο που
έπειτα πήρε σημασία ουσιαστικού.
Η λ. “dub” βρίσκεται στα Τουρκικά με τη μορφή topraq (ξεραμένη γή) καθώς είδαμε, ενώ
η λ. him βρίσκεται στα Τουρκικά ώς im, μιά λέξη με μεγάλη πολιτισμική σημασία, σήμαινε
«σύνθημα / σύμβολο / συμβολικό μήνυμα το οποίο καταλαβαίνουν μόνο εκείνοι που έχουν
μάθει τη σημασίατου» (σε νεότερες τουρκικές γλώσσες βρίσκονται επίσης οι μορφές ım, um, ym).
Αυτή ήταν η λέξη (him) που σήμαινε «γραπτό κείμενο» απο τον καιρό που η Πρωτοτουρκική
φυλή επινόησε την τέχνη της γραφής. Απο τη λ. him προέκυψε η σύνθετη λέξη ımğa (Clauson
στο λήμμα 2 ımğa:), που βασικά σήμαινε γραμματέας (στο ımğa το παλιό i τράπηκε
αναγκαστικά σε οπίσθιο ı λόγω του ιστϊακού ğ που απαιτούσε όλα τα φωνήεντα της λέξης να
γίνουν οπίσθια) . Η λέξη βρίσκεται και σε κινέζικα κείμενα αποδοσμένη σε λέξεις που κατα την
αρχαϊκή (κατα Kalgren) προφορά θα διαβάζονταν “iäm-γung-d‘ât”, δηλαδή ακριβώς ή κατα
μεγάλη προσέγγιση “ımğaalaar”, το –laar τα παλιά χρόνια ήταν όχι ακριβώς κατάληξη
πληθυντικού, αλλα σήμαινε τάξη ανθρώπων, εδώ τους γραμματείς του τότε κράτους των
“Türkü”. Και ακόμη, αυτή η ίδια λέξη ımğaa βρίσκεται στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς ώς
“umbi” (προφερόταν y~fe απο παλιότερο hi~χa, κανόνες 3, 4, 12, 27, 34, 37· ή ymbe απο παλιότερο
himga, με ασυνήθιστη τροπή g >> b εξ αιτίας του m που χειλικοποίησε το ακόλουθο g), έχω βρεί
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τη λ. “umbi” σε αρκετά βιβλία, ωστόσο το UoP δίνει μόνο το σύνθετο «umbisaĝ» =
«αρχιγραμματέας», με το «saĝ»= «κεφάλι, αρχηγός, προϊστάμενος»: wr. umbisaĝ; umbisaĝ2;
ubišaga "scribe; scholar" Akk. tupšarru (σημειωτέον οτι και το ακκαδικό tupšarru είναι δάνειο απο
το σουμερικό “dubsar” (“dub”= πήλινη πινακίδα, “sar”=γράφει). Η τέχνη της γραφής έχει
εξέχουσα θέση στον πολιτισμό, και κατα συνέπεια στη γλώσσα, των παλαιών τουρκικών φυλών,
συμπεριλαμβανομένων των Σουμερίων. Συνοψίζω: στα Σουμερικά της Κρήτης (όπως
παλαιότερα στην κοινή σουμερική και στην παλαιοτουρκική γλώσσα) το γραπτό κείμενο
λεγόταν hi(m), οπότε το γράμμα που παρίστανε «πινακίδα, γραπτό κείμενο» έφερνε στο νού
των Σουμερίων τη συλλαβή hi.
ši. Καθώς θα δούμε, της Κρ. Πρωτογραμμικής το ši διατηρήθηκε ώς το 64 της Γρ. Β:
. Παρίστανε ένα είδος διχτυού που λεγόταν šiš. Η λέξη αυτή στη Μεσοποταμία
και στην Κύπρο έγινε šyš (κανόνας 4)· στα Σουμ. της Σφην. βρίσκεται ώς «šuš» και με το επίθετο
«gal» (βλέπε γράμμα cı) γίνεται «šuš-gal» = μεγάλο «šuš», μεγάλο δίχτυ.
Η λέξη αυτή ήταν πολύ σημαντική πολιτισμικά, γι’ αυτό και πέρασε στα Ακκαδικά ώς
“šuškallu(m)”. Για να περάσει μιά λέξη σε άλλη γλώσσα (ώς γλωσσικό δάνειο), αυτό σημαίνει
οτι έχει ιδιαίτερη πολιτισμική σημασία.
Τώρα γεννώνται τρία ερωτήματα: πρώτο: τί μυαλό μπορεί να έχουνε εκείνοι οι άνθρωποι
που διαβάζουνε το σουμερικό «šuš» σάν «sašuš» (ενώ λίγο παρακάτω γράφουν «See ETCSL: šu2uš=type of net.») και το σουμ. «šušgal» σάν «sašušgal» (ενώ λίγες σειρές παρακάτω στην ίδια
σελίδα γράφουν «See ETCSL: šu2-uš-gal=type of net.»). Άραγε δέν ξέρουν; οτι στη Σφηνοειδή
χρησιμοποιούνταν ταξινομικά στοιχεία («Determinative» στα γερμανικά) τα οποία γράφονταν
μόνο για να δείξουν σε ποιά κατηγορία εντάσσεται η λέξη, αλλα δέν προφέρονταν. Αυτά τα
ταξινομικά στοιχεία γράφονται σε μορφή εκθέτη στη σύγχρονη απόδοση, όπως ακριβώς γράφει
και το ETCSL: «sašu2-uš-gal», που σημαίνει οτι το «sa» εδώ είναι ταξινομικό στοιχείο, δηλαδή
δείχνει οτι η λέξη έχει σχέση με «sa» (νήματα ή δίχτυ), και έπειτα ακολουθεί η προφορά της
λέξης που αποδίδεται με «šu2-uš-gal». Αυτός ο τρόπος γραφής (συνδυασμός ταξινομικών /
σημασιολογικών και φωνητικών στοιχείων) είναι επίσης κοινός στα κινέζικα και σε όλες τις
γραφές που χρησιμοποιούν σημασιολογικά στοιχεία μαζί με τα φωνητικά.
Το δεύτερο ερώτημα είναι, πώς άνθρωποι με τόσο μυαλό έφτασαν να γράφουν το μόνο
διαθέσιμο on-line λεξικό της Σουμερικής.
Και το τρίτο ερώτημα: όταν το UoP γράφει τέτοια λήμματα:
sašuš wr. sa-šu2-uš "type of net"
sašušgal wr. sa-šuš-gal; sa-šu2-uš-gal; sa-šuš2-gal "a net" (χωρίς να δίνει την ακκαδική
ερμηνεία, παρόλο που παρακάτω παραθέτει το λεξικό κείμενο: lu2 sašu2-uš-gal= ša šu2-uš-ga-lim,
που δίνει την Ακκαδική δάνεια λέξη στη γενική πτώση),
το κάνει απο απλή ανοησία, ή αποσκοπεί στο να εμποδίσει την πρόοδο της έρευνας;
Κανονικά τα λήμματα έπρεπε να είναι: «šuš wr. sašu2-uš "type of net", see “šušgal”» και
«šušgal wr. sašuš-gal; sašu2-uš-gal; sašuš2-gal "a big ‘šuš’ net" / "a big net of the ‘šuš’ type", Akk.
šuškallu(m)». Έτσι ο κάθε αναγνώστης θα αντιλαμβανόταν τουλάχιστον οτι η σουμερική λέξη
ήταν «šuš» (φυσικά μπορούσε να προστεθεί το επίθετο «gal» =μεγάλο).
Τώρα, γνωρίζοντας τη λ. «šuš»=δίχτυ (που γραφόταν «šuš», «šu2-uš» και «šuš2»), βλέπουμε
οτι η ίδια αυτή λέξη χρησιμοποιούνταν και ώς ρήμα: «šuš» wr. šuš2; šuš; šuš5 = Akk. ašāru "to
muster, review"; erēpu "to cloud over"; katāmu "to cover"; sahāpu "to envelop, overwhelm"; sehpu
"covering"; šaqû ša lubši "to raise clothes". Την παλιά εποχή όλα τα ρήματα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν και ώς ουσιαστικά. Έτσι και αυτό, ώς ουσιαστικό σήμαινε εκείνο το είδος
διχτυού, και ώς ρήμα κατα βάσιν σήμαινε «τραβώ, τραβώντας απλώνω κάτι, απλώνω». Το ρήμα
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αυτό βρίσκεται και στα παλιά Τουρκικά με μορφή xœж- (Clauson: çöj-), με σημασίες: «stretch by
pulling; take off, pull off, disperse; loosen, untie; untwist, untie a thread»· η βασική σημασία του
ρήματος ήταν «τραβώντας τεντώνω ή απλώνω» (λεγόταν ακόμη και για σιρόπι ή μαστίχα –
μασώμενη ρητίνη- που τραβώντας σχηματίζει κλωστή, έτσι σχηματίζονται σήμερα οι
συνθετικές κλωστές ύφανσης), συνεπώς «απλώνω, ξεδιπλώνω, αναπτύσσω». Το δίχτυ αυτό
ονομάσθηκε έτσι διότι είναι κάτι που τραβώντας το απλώνουν. Απο το τουρκικό αντίστοιχο και
απο το γράμμα της Πρωτογραμμικής καταλαβαίνουμε οτι το «šuš» αυτό ήταν «šyš»
προερχόμενο απο «šiš». Έτσι, στην Κυπριακή Πρωτογραμμική το γράμμα που παρίστανε το
δίχτυ ονομαζόμενο «šyš» χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή šy, και απο αυτό προήλθε της Γρ. Κ.
Ε. το παφίτικο jo =
(το εκτός πάφου jo ήταν απο άλλο Πρωτογραμμικό γράμμα).
Οι δέ μινωίτες που μιλούσαν την σουμερική διάλεκτο της Κρήτης βλέποντας το γράμμα
(όμοιο με το 64 της Γρ. Β) αμέσως αναγνώριζαν το δίχτυ που λεγόταν στη γλώσσατους šiš και
έτσι έφερναν στο νούτους τη συλλαβή ši.
Δέν γνωρίζω πώς λέγεται στα νέα Ελληνικά αυτός ο τύπος διχτυού, άραγε γρίπος; ή
τράτα; Μπορεί και να μήν χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους δίχτυ στην Ελλάδα σήμερα, άλλωστε
στους Σουμέριους πιό γνώριμο ήταν το ψάρεμα στα ποτάμια παρά στη θάλασσα.
Παλιά, (πρίν απο το 1992 που απέκτησα το Akkadisches Handwörterbuch), ενώ ήξερα οτι
το γράμμα αυτό ήταν το ši της Κρ. Πρωτογραμμικής και šy της Κυπρ. Πρωτογρ., ωστόσο
υποψιαζόμουν οτι μπορεί να παρίστανε φράχτη, άν και είχα πολλές αμφιβολίες. Τώρα
καταλαβαίνω οτι το γράμμα δέν μπορεί να παρίστανε φράχτη, για μιά σειρά λόγων: Ο φράχτης
αποτελείται απο μιά σειρά πασσαλάκια ή κοντάρια μπηγμένα στο έδαφος, δέν θα είχε μόνο δύο
κάθετες γραμμές, που κι αυτές στο γράμμα ši έχουν τα άκρα στραμμένα προς τα μέσα,
θέλοντας να δείξουν οτι ορίζουν τα άκρα ενός αντικειμένου (ενώ ένας φράχτης δέν έχει άκρα,
συνεχίζεται). Τα άκρα αυτά στραμμένα προς τα μέσα δείχνουν ένα παραλληλόγραμμο
αντικείμενο, που έχει μάλιστα σκοπό να περικλείνει κάτι, όπως κάνει το δίχτυ. Αυτό το σχήμα
επιπλέον δέν θα μπορούσε να είναι φράχτης διότι δείχνει μεγάλο άνοιγμα απο κάτω, κενό και
απο πάνω, άρα δέν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειάτου ώς φράχτης. Είναι ένα δίχτυ πλεγμένο
μεταξύ δύο μεγάλων σκοινιών (ή μήπως κονταριών;) απο τα οποία το χειρίζονταν. Η φωνητική
χρήση του γράμματος αυτού φέρεται ώς άγνωστη ή αβέβαιη στη Γρ. Β. Στην πραγματικότητα
χρησιμοποιούνταν για την (σπανιότατη στα αρχαία Ελληνικά) συλλαβή «ζι» (παρατήρηση 39).

Υστερόγραφο: Ίσως σχετικό είναι και το ATU 309:

.

si. Το γράμμα αυτό δέν με δυσκόλεψε καθόλου να βρώ την προέλευσητου, διότι καί ο
τύπος της Γρ. Β (με αριθμό 41):

καί της Γρ. Κ. Ε.:

(συντηρητικότερος ο παφίτικος τύπος:

Προσφηνοειδούς το ZU:
Σφηνοειδή:

(στη Σφηνοειδή:

) αλλα καί της

) και το SU:

(στη

) μοιάζουν μεταξύτους στο σχήμα κατα τρόπο που εύκολα μπορούμε να

καταλάβουμε πώς ήταν το αρχικό σκίτσο: ήταν σάν το

, απλώς στην Πρωτογραμμική οι
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οριζόντιες γραμμές απλοποιήθηκαν σε δύο μόνο (ενίοτε, χάριν ταχύτητος, απο τις δύο αυτές
παραλειπόταν η κάτω, όπως βλέπουμε στη Γρ. Β) και το γράμμα έγινε πιό ψηλόλιγνο για να
ταιριάσει στο στυλ και στο όλο σύστημα της Πρωτογραμμικής.
Τα ανωτέρω γράμματα «SU» και «ZU» παρίσταναν το ίδιο πράγμα: ένα δέρμα ζώου
τεντωμένο σε ένα ειδικό πλαίσιο· στη Σφηνοειδή ελαφρώς διαφοροποιήθηκαν με μία γραμμή,
για να διακρίνουν το «SU» απο το «ZU» άν και «ZU» έχει επίσης συνηθισμένη ανάγνωση «su2».
Οι ονομασίες επίσης του γράμματος στις προαναφερθείσες γραφές ήταν παρόμοιες: si
στη Γρ. Β, si και στην Γρ. Κ. Ε., ενώ στη Σφηνοειδή «su» με τη σημασία «δέρμα» (τομάρι), το οποίο
ήταν sy, απο παλαιότερο si, (κανόνας 4).
Το UoP έχει τη λέξη «su = Akk. zumru "body"; šīru "flesh"» και όχι ώς =δέρμα, και έτσι
γλυτώνουν απο τον κόπο να μας εξηγήσουν γιατί αυτό το γράμμα (που παριστάνει «δέρμα»)
ονομάζεται «su». Και μάλιστα το γράμμα αυτό δέν έχει καμιά άλλη συνηθισμένη ανάγνωση στα
Σουμερικά, διαβάζεται μόνο «su» εκτός απο την περίπτωση που διαβάζεται (υποτίθεται) «kuš =
Akk. mašku "skin"; zumru "body"». Αλλα πού βασίζεται η ανάγνωση SU = kuš? Στο UoP δίνεται
μόνο ένα αρχαίο λεξικό κείμενο σχετικό, το οποίο έχει ακριβώς ώς εξής: «[[kuš]] = [ku-uš] = SU =
ma-aš-kum OB Aa 149:1.» Οι αγκύλες μέσα στις οποίες βρίσκεται το [ku-uš] δείχνουν οτι το
κείμενο εκεί είναι κατεστραμμένο, και μόνο εικάζεται οτι εκεί έγραφε [ku-uš] το οποίο αποδίδει
την προφορά του γράμματος SU (που είναι κατ’ ουσίαν το ίδιο με το ZU ή su2, που και εκείνο δέν
έχει καμιά άλλη συνήθη ανάγνωση).
Αλλα κι άν ακόμη δεχθούμε οτι υπάρχει ένα αρχαίο λεξικό κείμενο που δίνει την
ανάγνωση [kuš], αυτό δέν σημαίνει οτι είναι η μόνη ανάγνωση του γράμματος με σημασία
«δέρμα». Οπωσδήποτε παλιά λεγόταν «su» (δηλαδή sy απο si) το δέρμα, γι’ αυτό και το γράμμα
που παριστάνει δέρμα διαβάζεται «su» και «zu», αλλιώς γιατί τα γράμματα αυτά ονομάζονται
έτσι και χρησιμοποιούνται (και μάλιστα αποκλειστικά) γι’ αυτές τις συλλαβές; Μή μου πείτε οτι
το «SU» ή το «ZU» παρίστανε ολόκληρο σώμα και όχι ειδικά «δέρμα»! Είναι φανερό οτι τα
γράμματα αυτά παρίσταναν δέρμα ζώου τεντωμένο στο ειδικό πλαίσιο. Μπορεί ακόμη απο την
αρχική σημασία «δέρμα» να προέκυψε η σημασία σώμα, όπως και σήμερα στα Ελληνικά η λέξη
«τομάρι» (όπως και το αγγλικό skin) σημαίνει σώμα (άν και περιφρονητικά), μπορεί όμως στα
Σουμερικά η λέξη «δέρμα» να πήρε την έννοια «σώμα» χωρίς περιφρονητική χροιά. Την
περιφρονητική χροιά έχει η λέξη σήμερα γιατί εννοούμε οτι κάποιος νοιάζεται για το σώματου
και όχι για την ψυχήτου, άρα είναι «τομαριστής». Αυτό όμως δέν αλλάζει τη σημασία του
«τομάρι =σώμα».
Έχω βρεί μιά σουμερική παροιμία (στο βιβλίο του Lambert) που λέει: το «su» (δέρμα) είναι
«su» (δέρμα), το «sa» (τένοντες, μύες, σάρκα) είναι «sa» (σάρκα), ο ξένος είναι ξένος. Το δέρμα
είναι δέρμα, η σάρκα είναι σάρκα, ο ξένος είναι ξένος: σημαίνει «το αίμα νερό δέν γίνεται», δέν
μπορείς ποτέ να νιώσεις τον συγγενή όπως τον ξένο. Ωστόσο ο Lambert μεταφράζει το «su» ώς
flesh: “flesh is flesh, blood is blood”, επειδή στα Αγγλικά η ανάλογη έκφραση είναι flesh and
blood. Ωστόσο απο τέτοιες εκφράσεις, όπου το «δέρμα» σημαίνει «το αισθανόμενο σώμα», ήταν
πολύ εύκολο να προκύψει η χρήση του «su» ώς «σώμα».
Επιπλέον, το λήμμα του UoP «gešma2-su» μπορεί, γιατί όχι, να σήμαινε «δερμάτινη βάρκα»,
άν και εδώ διαβάζεται «su» και όχι «kuš»· το δέ λήμμα «zu wr. zu "type of building material"»,
λέξη που αναφέρεται πως απαντά 61 φορές, όχι σπάνια δηλαδή, άν κάνετε κλίκ στο «See ETCSL:
zu=type of building material.» βγάζει «No hits», δέν δίνονται δηλαδή κείμενα απο το ETCSL με
αυτόν τον ορο· τότε το ερώτημα είναι, πώς γνωρίζουμε οτι είναι υλικό χτισίματος, και όχι κάποιο
άλλο υλικό, λέω δέρμα, μιάς και το δέρμα ήταν χρήσιμο έως απαραίτητο σε κάθε τί την εποχή
εκείνη· στα αρχαία λεξικά κείμενα που αναφέρονται είδη δέρματος, εκεί βρίσκονται δέρματα
απο ό,τι ζώο μπορείτε και δέν μπορείτε να φανταστείτε: δέρμα γάτας, ύαινας, ελέφαντα, άγριου
βοδιού… μόνο απο άνθρωπο δέρμα δέν είδα στη λίστα.
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Ακόμη και άν υπήρχε λέξη «kuš» =δέρμα (που απο ό,τι φαίνεται στο UoP μάλλον δέν
υπήρχε τέτοια λέξη), σίγουρα η παλιότερη και η πιό συνηθισμένη λέξη για το δέρμα ήταν «su»,
δηλαδή sy, απο si. Στα Σουμερικά της Κρήτης και της Κύπρου επίσης το δέρμα λεγόταν si. Το
σκίτσο που αναφέραμε έφερνε άμεσα στο νού του κάθε Σουμέριου τη γνώριμη εικόνα δέρματος
ζώου τεντωμένου σε ειδικό πλαίσιο για επεξεργασία, και συνεπώς τη λέξη si (=δέρμα) και τη
συλλαβή si.

θi. Το άγνωστης χρήσης κατα τους επιστήμονες kana 65 της Γρ. Β:
μου είναι γνωστό απο παλιά. Στη Γρ. Α οι μορφές του γράμματος (AB65) έχουν, με λίγες
εξαιρέσεις, πολύ απομακρυνθεί απο το αρχικό σκίτσο, και έχουν καταχωρηθεί σε αυτόν τον

είναι σαφές οτι δέν ανήκει σε αυτό το
αριθμό γράμματα σαφώς διαφορετικά: το
γράμμα.
Ωστόσο,
αυτού
του
γράμματος
ενδιαφέρουσες
μορφές
είναι:

μάλλον και
. Τί παρίστανε το γράμμα αυτό; Άν και δέν είναι
εύγλωττο στον σημερινό άνθρωπο, ήταν πολύ σαφές στους παλιούς: το γράμμα αυτό παρίστανε
τη μηχανή που αλέθει τα δημητριακά, δηλαδή έναν μύλο. Είχα την τύχη πρόσφατα να δώ έναν
παλιό μύλο, που διατηρείται ώς διακοσμητικό στοιχείο σε τουριστική περιοχή, ιδού η

φωτογραφίατου:
Γύρω απο έναν περιστρεφόμενο πάσσαλο γυρίζει
(ακολουθώντας τις στροφές του πασσάλου, συνδεδεμένη με μιά σιδερένια μπάρα) η μυλόπετρα,
ο δέ πάσσαλος έχει ένα κάθετο σε αυτόν ξύλο με το οποίο δίνεται κίνηση (είτε απο ζώα, είτε απο
τον άνεμο ή απο τρεχούμενο νερό). Αυτός ο μύλος ήταν περίπου όπως εκείνος που εικονίζεται
με το γράμμα θi της Κρ. Πρωτογραμμικής. Ήταν μιά εφεύρεση που αντικατέστησε τον παλιό
χερόμυλο, στον οποίο μικρή μυλόπετρα κινούμενη απο ανθρώπινο χέρι πάνω σε μιά κοίλη
πέτρινη επιφάνεια άλεθε τους σπόρους· τέτοιες μυλόπετρες του χεριού χρησιμοποιούσαν μέχρι
την εποχήμας οι γυναίκες των ιθαγενών Αυστραλών για να αλέθουν σπόρους, έτσι έφτιαχναν
αλεύρι απο το οποίο ζυμάρι για ψήσιμο ή ανακάτευαν το αλεύρι με νερό για να φτιάξουν χυλό.
Το γράμμα αυτό (φερόμενο ώς άγνωστης φωνητικής χρήσης) συμπίπτει με το ιδεόγραμμα της
Γραμμικής Β:
που σήμαινε “flour”, αλεύρι. Άρα είμαστε βέβαιοι για τη
σημασίατου: το όνομα του γράμματος ήταν η λέξη που σήμαινε αλεύρι στη γλώσσα των
δημιουργών του μινωικού πολιτισμού. Η λέξη αυτή ήταν θiid, έτσι λεγόταν το αλεύρι στα
Σουμερικά της Κρήτης. Η λέξη αυτή στα Σουμ. της Σφην. είναι πολύ καλά γνωστή: «zid wr. zid2
"flour" Akk. qēmu». Χρησιμοποιούνταν και ώς ταξινομικό στοιχείο σε λέξεις σχετικές με είδη
αλευριού. Οι λέξεις που χρησιμοποιούνταν στη Σφηνοειδή ώς ταξινομικά στοιχεία, ήταν
«βασικές» λέξεις, και ακριβώς τέτοιες λέξεις προτιμούσε η Πρωτογραμμική για τα ονόματα των
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συλλαβογραμμάτωντης. Το «zid2» προφερόταν με μακρό i· αυτό το ξέρουμε, διότι την λέξη αυτή
δανείσθηκαν οι Έλληνες ώς σῖτος (με μακρό ι). Η λέξη σῖτος είναι γνωστή ώς δάνεια απο κάποια
γλώσσα, αλλα απο ποιά, αγνοούν ώς τώρα οι επιστήμονες, βλέπε ετυμολογικό λεξικό του Pierre
Chantraine. Η λέξη σῖτος έχει χαρακτηριστικά μή ελληνική και μή Ι. Ε. όψη: αρχίζει απο σ- το
οποίο κανονικά δέν διατηρείται στην αρχή γνήσιων ελληνικών λέξεων, και έχει το μακρό ι που
δέν υπήρχε στην Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή και ήταν πολύ σπάνιο στα παλιά (μυκηναϊκά, ακόμη και
ομηρικά) Ελληνικά. Τώρα η προέλευση του σῖτος γίνεται γνωστή σε όλον τον κόσμο: είναι απο
το (μινωικό) σουμερικό «zid2» (δηλαδή θiid)· το οποίο (παρατήρηση 6 και 33), δέν μπορούσε να
γίνει αλλιώς στα τότε Ελληνικά, παρα «σῖτος». Στα παλιά Ελληνικά σῖτος δέν σήμαινε το σιτάρι,
όπως μερικοί νομίζουν· σῖτος σήμαινε βασική τροφή, “staple food” – που για τους μυκηναίους
Έλληνες ήταν το αλεύρι. Και μή νομίσετε οτι το αλεύρι το κάνανε πάντα ψωμί ή ζυμαρικά για
να το φάνε: στον Όμηρο βλέπουμε στη σκηνή του θερισμού απο την ασπίδα του Αχιλλέα, οτι
μουσκεύανε αλεύρια για τροφή των εργατών, δηλαδή ανακατεύανε το αλεύρι (ωμό ή
προερχόμενο απο ψημένα δημητριακά) με νερό και κάποια άλλα πράγματα (μυρωδικά, π. χ.
ρίγανη, κρασί, τυρί κλπ) και το πίνανε. Στην κάψα του καλοκαιριού που όταν δουλεύεις ο
ιδρώτας τρέχει σάν βρύση, είναι αδύνατον να φάς ψωμί: δέν θέλεις να φάς, θέλεις μόνο να
πίνεις. Αλλα θέλεις και ενέργεια για να μπορείς να δουλέψεις. Τότε φτιάχνανε χυλό απο αλεύρι
και νερό, ή «κυκεώνα», και το πίνανε. Το αλεύρι ήταν έτοιμο φαγητό, αρκεί να είχες νερό να το
ανακατέψεις. Το οτι το αλεύρι λεγόταν θiid στη γλώσσα των δημιουργών του μινωικού
Πολιτισμού, επιβεβαιώνεται απο το οτι η λέξη πέρασε στα Ελληνικά (ώς «σῖτος»). Φυσικά, το
«zid2» (θiid) όταν δέν ακολουθούσε φωνήεν προφερότανε «zi3» (θii), και είναι χαρακτηριστικό οτι
το σφηνόγραμμα «ZI3» δέν χρησιμοποιείται παρα μόνο με τη σημασία «αλεύρι» (μόνη εξαίρεση
το ρήμα šu-zi3-gu όπου το γράμμα χρησιμοποιείται φωνητικά). Εκτός απο τη λέξη «αλεύρι» η
συλλαβή θii δέν ήταν συνηθισμένη στα Σουμερικά, γενικά το φωνήεν i δέν ήταν τόσο
συνηθισμένο όσο το i.
Ξέρουμε λοιπόν οτι το γράμμα αυτό ήταν το θi της Κρητικής Πρωτογραμμικής· στη Γρ. Β
το γράμμα πώς διαβαζόταν δέν είναι γνωστό στους άλλους επιστήμονες, η επικρατέστερη
εικασία είναι οτι απέδιδε (υποτίθεται) τη συλλαβή ju, και συνεπώς διαβάζουν τη λέξη “ri-*65-no”
(κάποιο τοπωνύμιο) ώς «Ρίjυνον», και τη λέξη “i-*65” (που κατα τα συμφραζόμενα σημαίνει
«υιός») ώς «ίjυς», οτι τάχα έτσι λεγόταν ο «υιός» στα μυκηναϊκά. Στην πραγματικότητα το “ri*65-no” (με «ri» παριστάνουν το li της Πρωτογραμμικής) διαβαζόταν Λίθινον (ή Λίθινος,
τοπωνύμιο), ενώ το “i-*65” στην πραγματικότητα διαβαζόταν ίνθις, έτσι λεγόταν ο γιός στη
μυκηναϊκή διάλεκτο, δέν έχει σχέση με τη ρίζα του «υιός»· το ίνθις δέν σώζεται έτσι ακριβώς στις
μεταγενέστερες διαλέκτους, αλλα απο αυτό έχει προέλθει το αρχαίο κυπριακό ελληνικό «ίννις»
(με αφομοίωση του θ σε ν). Γενικά το μυκηναϊκό «θ» προφερόταν dh, ηχηρό οδοντικό δασύ
(affricate) και όχι τριβόμενο (fricative), ωστόσο στη συλλαβή «θι» ειδικά, δηλαδή όταν
ακολουθούνταν απο ι, προφερόταν σάν το νεοελληνικό «δι», γι’ αυτό και οι μινωίτες Σουμέριοι
γραφείς το απέδωσαν με το συλλαβόγραμμα θi της Πρωτογραμμικής. Επειδή ακριβώς το
ελληνικό «θι» προφερόταν με τριβόμενο (fricative) το «θ», ήταν εύκολο να αφομοιωθεί με το ν
ώστε το «ίνθις» να γίνει «ίννις».
Στην διάλεκτο των Σουμερίων της Κύπρου, το αλεύρι λεγόταν θyyd, γι’ αυτό και το ίδιο
αυτό γράμμα στην Κυπριακή Πρωτογραμμική ήταν θy (και όχι θi)· απο αυτό έχει ολοφάνερα
προέλθει το «su» =
της Γρ. Κ. Ε. (παρόλο που αυτό δέν βοήθησε τους επιστήμονες να
αντιληφθούν τη χρήση του γράμματος στη Γρ. Β).
Η πανανθρώπινη ρίζα απο την οποία το σουμερικό θiid =αλεύρι, έδωσε στην Τουρκική το
ρήμα tœc= «συντρίβω», (λεγόταν και για το αλάτι κομμάτι που το συνέτριβαν σε ψιλούς
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κόκκους), νομίζω και στα ελληνικά το ρήμα θήγω (=τρίβω, ακονίζω). Άρα η πανανθρώπινη ρίζα
πρέπει να ήταν ThΕc ή θEc, στα Σουμερικά λειτούργησε ο κανόνας 9.
o. Το o της Κρ. Πρωτογραμμικής ήταν ένα θαυμαστό γράμμα, που έλεγα πως δέν θα βρώ
την εικονιστικήτου προέλευση, όχι διότι δέν είναι γνώριμο το σκίτσο στον σημερινό άνθρωπο,
αλλα
διότι
ήταν
αρκετά
παραμορφωμένο
ακόμη
και
στη
Γρ.
Β:

παραμορφωμένο,

και

(αριθμ. 61). Στη Γρ. Α είναι ακόμη περισσότερο
μάλιστα
πολύ
σπάνιο,
το

, απο τις μορφές
που καταχωρήθηκαν στο AB61 κάποιες ανήκουν στο γράμμα pe, ενώ μία απο εκείνες ανήκει
σαφώς στο γράμμα mu. Όσες σκέψεις κι άν έκανα για το τί παρίστανε, δέν μπορούσα να βρώ
μιά ικανοποιητική εξήγηση, ώσπου είδα (το 1989 ή 1990 νομίζω) το προσφηνόγραμμα ATU 27:

το οποίο ακόμη και στην προσφηνοειδή γραφή σπάνια παριστάνεται τόσο καλά.

Αυτό το γράμμα, πιό ψηλόλιγνο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πρωτογραμμικής:

και με

παραλειπόμενο ή συνοπτικά αποδοσμένο το κάτω μέροςτου:
ή
ή
ή
είναι οι μορφές που είχε το γράμμα στην Πρωτογραμμική και ήταν ακόμη αναγνωρίσιμες· απο
αυτές τις αναγνωρίσιμες μορφές είναι φανερό και βέβαιο οτι προήλθαν οι μορφές της Γρ. Β και

της Γρ. Α που είδαμε πιό πάνω. Ακόμη και στην πιό απλή μορφή της Πρωτογραμμικής:
το
γράμμα αναγνωρίζεται οτι παρίστανε ένα λιοντάρι. (Ένας/μία γραφέας απο την πολύ βιασύνη

του/της παρέλειψε και το αυτί:
). Είναι απίστευτο, και όμως αληθινό. Το ξαναλέω οτι
καμία άλλη γραφή στον κόσμο δέν έδωσε τόση προσοχή στη λεπτομέρεια των γραμμών όσο η
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Πρωτογραμμική ώστε με τις ελάχιστες γραμμές να αποδίδει την προσωπικότητα, το «διώμα»
(ιδίωμα, ιδιαίτερο χαρακτήρα) ενός σκιτσαρισμένου αντικειμένου. Άν δέν το καταλάβουμε αυτό,
δέν έχει νόημα να ψάχνουμε την προέλευση του μινωικού πολιτισμού.

Το γράμμα υπήρχε και στην Κρ. Ιερογλυφική ώς
,
(ο τρόπος που βγάζει
τη γλώσσατου θυμίζει περισσότερο σκυλί ή λύκο, αλλα μήν ξεχνάμε οτι το σκυλί ήταν πολύ πιό
γνώριμο στους γραφείς, και η λέξη για το λιοντάρι μπορούσε σε κάποια συμφραζόμενα να
σημαίνει και σκυλί), και αφού υπήρχε στην Κρ. Ιερογλυφική δέν μπορεί να μήν υπήρχε στην Κρ.
Πρωτογραμμική γράμμα που παρίστανε λιοντάρι.
Γνωρίζουμε λοιπόν οτι το γράμμα αυτό παρίστανε λιοντάρι. Βέβαια, οι Σουμέριοι στην
Κρήτη, στην Κύπρο, ακόμη και στη Μεσοποταμία δέν έβλεπαν λιοντάρια κάθε μέρα: ήταν
σπάνιο γι’ αυτούς να δούν λιοντάρι, όπως σπάνιο είναι και για εμάς. Εμείς βέβαια έχουμε τον
τρόπο να βρούμε εικόνες λιονταριού σε φωτογραφίες ή στο ίντερνετ, αλλα και οι Σουμέριοι
μπορούσαν να δούν λιοντάρια σε ζωγραφιές (ήταν αγαπημένο θέμα της αρχαίας τέχνης), και
επιπλέον τα ζωντανά λιοντάρια ήταν τότε συνηθισμένα στη Μεσοποταμία, και καθόλου
άγνωστα στον Ελλαδικό χώρο. Σε συλλογή σουμερικών παροιμιών έχω βρεί και την εξής: ο
“gala” (πρωταγωνιστής πολλών κωμικών ιστοριών ανάλογων του Nasreddin Hoca) περνώντας
τη στέππα για να πάει απο την τάδε στην τάδε πόλη, του επιτέθηκε ένα λιοντάρι. Τρέχοντας
κατάφερε να σώσει τη ζωήτου. Όταν έφτασε στον προορισμότου, στην πύλη της πόλης είχε
αγάλματα λιονταριών· ο “gala” τα χαστούκισε λέγοντας (μαλώνοντας): «τί έκανε ο αδερφόςσου
εκεί στη στέππα, έ;».
Ο Όμηρος έχει τόσες αναφορές σε λιοντάρια, και τόσες παρομοιώσεις: ένα μόνο
παράδειγμα: βη δ ιμεν ως τε λεων ορεσιτροφος αλκι πεποιθως), ος τ εισ υομενος και αημενος, εν
δε οι οσσε) δαιεται; αυταρ ο βουσι μετερχεται η οιεσσιν)· ηε μετ αγροτερας ελαφους; κελεται δε ε
γαστηρ) μηλων πειρησοντα και ες πυκινον δομον ελθειν. «Και κίνησε να πάει, σάν λιοντάρι
θρεμμένο στα βουνά, με εμπιστοσύνη στη δύναμήτου, που βαδίζει καθώς χτυπιέται απο τη
βροχή και τον άνεμο, αλλα τα μάτιατου μέσα έχουν φωτιά, πηγαίνει λοιπόν για βόδια ή για
πρόβατα, ή και για άγρια ελάφια· αλλα το στομάχιτου το «διατάζει» (πιέζει) για να
προσπαθήσει (να αρπάξει) απο πρόβατα, να πάει και σε μαντρί με γερά τοιχώματα». Πού βρήκε
ο Όμηρος τέτοιες υπέροχες παρομοιώσεις; άραγε είναι όλα παρμένα απο την ποίηση ξένων
λαών; Απο αυτήν και μόνο την παρομοίωση άν κρίνουμε, τα ελληνικά βουνά ήταν γεμάτα
λιοντάρια, και απο αυτά κινδύνευαν τα κοπάδια όλων των ήμερων ζώων. Αλλα και η ελληνική
μυθολογία έχει τόσες αναφορές σε λιοντάρια, όπως το λιοντάρι της Νεμέας. Παραστάσεις
λιονταριών έχουμε στις εικαστικές τέχνες της Ελλάδας απο τα πιό αρχαία χρόνια μέχρι τα πιό
πρόσφατα, και οι παραστάσεις αυτές είναι πιστές στην πραγματική μορφή των λιονταριών. Που
σημαίνει, είτε συχνά έβλεπαν λιοντάρια είτε σπάνια, είτε αληθινά είτε ζωγραφιστά τα έβλεπαν,
όλος ο κόσμος στην Ελλάδα ήξερε τα λιοντάρια και τη μορφήτους. Ήταν πολιτισμικά και
συναισθηματικά πολύ σημαντικό αυτό το ζώο. Ακόμη και σήμερα, που το λιοντάρι απειλείται
να εκλείψει απο τον κόσμο, είναι τόσο κοινό σύμβολο. Σκεφθείτε, πόσοι Έλληνες έχουν το
επώνυμο Ασλάνης και Ασλανίδης, ενώ πόσοι Μικρασιάτες είχαν δεί αληθινό λιοντάρι;
Το λιοντάρι στα Σουμερικά λεγόταν or. Η λέξη σήμαινε όλα τα σαρκοφάγα ζώα, αλλα
πρωτίστως το λιοντάρι. Διατηρήθηκε η λέξη αυτή στα Τουρκικά μέχρι σήμερα ώς arslan ή aslan,
αλλα η παλιότερη μορφή της λέξης είναι oroslan, απο αυτήν την παλιά μορφή πέρασε στα
Ουγγρικά ώς oroszlán (προφερόμενο óroslaan). Αυτό το or-os-lan έχει πρόσθετο το πρόσφυμα –
lan (παρατήρηση 38), ενώ το -os- είναι απο τη ρίζα *wıs, μεταγενέστερα us ή os που σήμαινε
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«αρσενικό» (στα ιαπωνικά osu =αρσενικό, στα παλιά Τουρκικά urı απο *usı =αγόρι· βλέπε
γράμμα wı), διότι or-os-lan σήμαινε αρχικά το αρσενικό λιοντάρι που είναι πιό εντυπωσιακό.
Η λέξη or (=σαρκοφάγο ζώο, κυρίως λιοντάρι) βρίσκεται στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς
ώς «wr. ur; Akk. kalbu; labbu» (αυτές είναι πολύ γνωστές σημιτικές λέξεις: «kalbu»=σκυλί,
«labbu»=λιοντάρι). Στη γραφή «ur» δέν διακρίνεται άν πρόκειται για σκυλί ή λιοντάρι, οπότε τί
απο τα δύο πρέπει να εννοήσουμε εξαρτάται αποκλειστικά απο τα συμφραζόμενα. Στα κείμενα
που παραθέτει το UoP, η λ. «ur» φέρεται επι το πλείστον ώς «σκυλί», ενώ άνετα μπορεί στην
πλειονότητα των περιπτώσεων να σήμαινε λιοντάρι. Το γράμμα «UR» έχει μόνο δύο
συνηθισμένες αναγνώσεις, και απο αυτές η κυριότερη είναι «ur», πολύ σπανιότερα
χρησιμοποιείται για «teš2», λόγω της λέξης wr. «teš2» "pride" Akk. bāštu· (το δέ Akk. bāštu
="dignity"). Γιατί το UR διαβαζόταν «teš2»; Διότι το γράμμα UR επι το πλείστον σήμαινε λιοντάρι,
που ήταν το σύμβολο της μεγαλοπρέπειας. Στη Σφηνοειδή έχει γίνει μεγάλο μπέρδεμα με τα
γράμματα «UR» (απο
της Προσφηνοειδούς) και «PIRIG» (απο
της Προσφηνοειδούς),
όπως και με πάρα πολλά άλλα προσφηνοειδή γράμματα. Ενώ παλιά η λέξη or γραφόταν με το
(«PIRIG»), έπειτα το «PIRIG» εξειδικεύθηκε για τη συλλαβή «ug2» και για τη λέξη «piriĝ»
ή «pirig» που σήμαινε και αυτό «λιοντάρι» (ωστόσο, το «piriĝ» ή «pirig» αυτό είναι προφανώς η
σουμερική μορφή του τουρκικού bœri =λύκος, βασικά λοιπόν «piriĝ» ή «pirig» σήμαινε άγριο ζώο,
προπάντων άγριο ζώο που απειλεί τα πρόβατα).
Στο γλωσσάριο του Edmund Sollberger ο συγγραφέας, εξαίρετος γνώστης του σουμερικού
λεξιλογίου άν και όχι καλός στη φωνολογία, παρατηρεί για τη λέξη «ur-gir15 (ur-gi7)» που
φερόταν (και ακόμη στο UoP φέρεται) με τη σημασία «οικιακό σκυλί», οτι δέν μπορεί να σήμαινε
«σκυλί», διότι «gir15 (gi7)» σήμαινε «ευγενές, αρχοντικό» (έχει και ανάγνωση «wr. egir2; egir3; egi3
"princess" Akk. rubātu») το οποίο επίθετο δέν ταιριάζει σε ζώο, και πολύ περισσότερο δέν
ταιριάζει σε σκυλί! Και είχε δίκαιο. Κοίταξα την λεξική πινακίδα στην οποία βρίσκεται το «urgir15 (ur-gi7)», το έχει καταχωρημένο σε λίστα διάφορων αγρίων ζώων, αλλα χωρίς ακκαδικές
ερμηνείες όπου θα μπορούσε κανείς να βασιστεί για να πεί οτι σημαίνει «σκυλί». Στην
πραγματικότητα «ur-gir15 (ur-gi7)» σήμαινε μάλλον κάποιο είδος λιονταριού ή άλλου μεγάλου
άγριου σαρκοβόρου (όπως λίγο παρακάτω στην ίδια λίστα αναφέρεται η τίγρη).
Ο Sollberger επίσης έκανε την παρατήρηση οτι το «UR» με το οποίο αρχίζουν πολλά
ανδρικά κύρια ονόματα, πρέπει εκεί να διαβάζεται «sur» (που σήμαινε ήρωας, γενναίος άνδρας)
και όχι «ur».
Είναι σαφές οτι η αρχική και βασική σημασία της λέξης or ήταν άγριο σαρκοβόρο ζώο και
κυρίως λιοντάρι. Μόνητης η λ. or παρέπεμπε στο λιοντάρι· με διάφορους προσδιορισμούς, η λέξη
ονόμαζε άλλα μεγάλα σαρκοβόρα ζώα όπως π. χ. την τίγρη.
Συνεπώς, όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε το γράμμα αυτό αμέσως αναγνώριζε
«λιοντάρι» που λεγόταν στη γλώσσατου o(r) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή o.
Υστερόγραφο: άν και η λ. «ur» στη Σφηνοειδή σημαίνει τις περισσότερες φορές λιοντάρι,
οι περισσότεροι λόγϊοι της πολυθρόνας προτιμούν να τη διαβάζουν σάν «σκυλί»,
περιφρονώντας και τα συμφραζόμενα, όπως στο «anše su-su ur-re# gu7#-a» = «γαϊδούρι (ή άλογο;)
εφεδρικό που λιοντάρι το έφαγε»· βέβαια δέν ήταν σκυλί που έφαγε το γαϊδούρι (ή άλογο)· αλλα
τα λιοντάρια πολλές φορές στην εξοχή τολμούσαν να επιτεθούν στα κατοικίδια ζώα.
Περίφημη είναι μιά παροιμία: “ iriki nu ur-gir15-ra ka5-a nu-banda3” την οποία είχα βρεί
παλιά (1988-89) στο βιβλίο του Gordon, όπου μεταφραζόταν όπως και τώρα στο ETCSL: «In the
city where there are no dogs, the fox is boss», μιά ριζικά εσφαλμένη μετάφραση που βασίζεται
στην ΠΡΟΚΑΤΆΛΗΨΗ οτι «ur» σήμαινε βασικά σκυλί (ενώ επι το πλείστον σήμαινε λιοντάρι)·
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και σε ελληνικό σχολικό βιβλίο του λυκείου για να δώσουν στους μαθητές να καταλάβουν τον
σουμερικό πολιτισμό, παρέθεσαν δύο σουμερικές παροιμίες, απο τις οποίες η μία ήταν η
ανωτέρω στην στρεβλή αυτή μετάφραση. Στην πραγματικότητα η παροιμία λέει: «στην πόλη (κράτος): όχι το λιοντάρι, η αλεπού (είναι) αφεντικό». Η σειρά των λέξεων είναι αυτή που
επέβαλλε η σουμερική σύνταξη· σε πιό πεζά νεοελληνικά: «στην πόλη κράτος, ανώτερη είναι η
αλεπού (ο πιό πονηρός) και όχι το λιοντάρι (ο πιό δυνατός)». Η αντιπαράθεση λιονταριού
(δύναμη) και αλεπούς (πονηριά) ήταν συνηθισμένη στην μεσοποταμιακή κουλτούρα, και ήταν
γενική πεποίθηση οτι η πονηριά υπερισχύει της δυνάμεως. Θυμάμαι απο το βιβλίο του Langdon
μιά ακκαδική (πιθανότατα σουμερικής προέλευσης) παροιμία: «όποιος έπιασε την ουρά του
λιονταριού, πνίγηκε στο ποτάμι· όποιος έπιασε την ουρά της αλεπούς, σώθηκε» («έπιασε την
ουρά» εννοεί «ακολούθησε», «βάδισε στα χνάρια»: όποιος ακολούθησε τους τρόπους του
λιονταριού [δυναμικές μέθοδοι], καταστράφηκε· ενώ όποιος ακολούθησε τους τρόπους της
αλεπούς [πονηρή και ευέλικτη πολιτική], βρήκε σωτηρία).

qo. Το γράμμα είναι κατ’ αρχήν γνωστό απο το «ko» =
της Γρ. Κ. Ε. (μή
παφίτικος τύπος· το παφίτικο «ko» είναι απο άλλο kana της Πρωτογραμμικής). Το γράμμα αυτό
είναι φανερό οτι παρίστανε βουνό, που λεγόταν στα Σουμερικά «kur» (δηλαδή qor). Το UoP δίνει
«wr. kur; kir5» που μεταφράζεται με τα ακκαδικά «erşetu "earth, land"; mātu "land, country"; šadû
"mountain(s); a myth. locality corresponding to Sum. kur"; šadû "mountain(s); a myth. locality
corresponding to Sum. kur".» Βασικά η λέξη σήμαινε βουνά, αλλα επίσης ακατοίκητη και
ακαλλιέργητη γή, αγριότοποι. Ουσιαστικά ταυτίζεται νοηματικά με το τουρκικό qır που
σημαίνει αγριότοποι, ακατοίκητα και ακαλλιέργητα μέρη, προπάντων ορεινά.
Δέν πρέπει να γίνει σύγχυση με το «kur2 =Akk. nakāru "to be(come) different, strange,
hostile"; šanû "to be changed, become different".» το οποίο προφερόταν qur (απο όπου το λατινικό
curius), διαφορετικό είναι επίσης το «wr. kur9; kurx(DU); kurx(LIL) "to enter" Akk. erēbu» το οποίο
προφερόταν kyr, απο kir (ταυτίζεται με το τουρκικό kir =μπαίνω).
Το «kur» =βουνά, άγριοι τόποι, στη Σφηνοειδή γραφόταν πάντοτε με το γράμμα KUR που

προέρχεται απο το προσφηνοειδές
(που παριστάνει μακρινά βουνά). Φυσικά στην
Πρωτογραμμική το γράμμα απλοποιήθηκε σε ένα βουνό, όπως το είδαμε στην Γρ. Κ. Ε. Το UoP
δίνει και υποτιθέμενη γραφή «kir5» του ίδιου γράμματος, η οποία όμως γραφή «kir5» στον
πίνακα που ακολουθεί στην ίδια σελίδα δέν βρίσκεται εν χρήσει ούτε μία φορά, ενώ η γραφή με
«kur» βρίσκεται «2494 instances». Άν βρισκόταν αρκετές φορές η γραφή «kir5», θα έλεγα πως
είναι διαλεκτικός τύπος προερχόμενος απο πρωτοτουρκικό τύπο qır (ο οποίος βρίσκεται στα
Τουρκικά μέχρι σήμερα).
Μέχρι εδώ ξέρουμε οτι στην Κυπριακή Πρωτογραμμική το γράμμα qo παρίστανε βουνό
που λεγόταν qo(r). Πώς όμως ξέρουμε οτι το ίδιο γράμμα υπήρχε και στην Κρητική
Πρωτογραμμική; Υπάρχουν μία σειρά λόγοι:
1. Στην Γρ. Α υπάρχει και μάλιστα συνηθισμένο ένα γράμμα όμοιο με το qo της Κυπρ.

Πρωτογραμμικής όπως το είδαμε:
,
. Το συγχέουν με το γράμμα ti και με το wı, αλλα
για να είναι ti πρέπει να έχει μιά κάθετη (έστω μικρή) γραμμή στη μέση, και για να είναι wı
πρέπει να έχει στην κορυφή κάποια σημαδάκια που να υποδηλώνουν την βάλανο ή το άνοιγμα
της ακροποσθίας ή το τρίγωνο του χαλινού του πέους. Άν δέν έχει τίποτε απο αυτά, είναι σκέτο
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όπως στις περιπτώσεις που παρέθεσα, τότε δέν είναι ούτε ti (βέλος) ούτε wı (πέος), είναι qo
(βουνό)
2. Στην Κρητική Ιερογλυφική είναι πολύ συνηθισμένο ένα γράμμα που φαίνεται πως

είναι συντηρητικότερη διακοσμητική μορφή του ίδιου γράμματος:
: σε
αυτό διακρίνονται τρείς κορυφές, καθώς τρείς κορυφές εικόνιζε και το προσφηνοειδές γράμμα.
Στην εικόνα που παρέθεσα, γράφει (παραβλέποντας τα διακοσμητικά μοτίβα): qo-ru (μια απο
τις πιό συνηθισμένες λέξεις στα ντοκουμέντα της Κρητικής Ιερογλυφικής, μάλλον σημαίνει
θεϊκή προστασία, ετυμολογικώς σχετικό με το τουρκικό qoru- =προστατεύω).
3. Της Γρ. Β το γράμμα που είθισται να ονομάζεται qo, φαίνεται πως στην Κρ.
Πρωτογραμμική ήταν quo και όχι qo, για τους λόγους που θα αναφέρω αναλυτικότερα στο
γράμμα quo. Λόγω της επάρκειας του γράμματος quo, οι γραφείς της Γρ. Β δέν χρειάζονταν το
qo στην απόδοση της μυκηναϊκής Ελληνικής.
Άρα όχι μόνο στην Κυπριακή Πρωτογραμμική αλλα και στην Κρ. Πρωτογρ. υπήρχε το
γράμμα που άμεσα αναγνωριζόταν ώς «βουνά, αγριότοποι» που λέγονταν στα Σουμερικά qo(r)
και έτσι έφερνε στο νού όλων των Σουμερίων τη συλλαβή qo.

co. Είναι της Γρ. Β το 70=

, στη Γρ. Α το

AB70:
, το σκίτσο αυτό δέν είναι στον σύγχρονο άνθρωπο άμεσα αντιληπτό
τί παριστάνει, και ο ίδιος είχα πολλές αμφιβολίες για το τί παριστάνει, ώσπου είδα το

προσφηνοειδές γράμμα ATU 45:
, στη Σφηνοειδή:
, το
οποίο είναι γνωστό οτι παρίστανε αγελάδα (πρόσωπο αγελάδας κατενώπιον). Το αντίστοιχοτου

. Δέν υπάρχει καμία αμφιβολία οτι το co της Κρ.
στην Κρ. Ιερογλυφική είναι εδώ:
Πρωτογραμμικής παρίστανε «αγελάδα», πώς όμως λεγόταν η αγελάδα στη γλώσσα των
μινωιτών; Στα Σουμ. της Σφην. βρίσκεται η λ. «gud» που σημαίνει γενικά όλα τα βοοειδή, αλλα
κατα τα συμφραζόμενα μπορεί να σημαίνει ειδικά την αγελάδα, όπως στη φράση «wr. gudsumun2 "wild cow"». Θα μπορούσα να στηριχτώ στο «wr. |HA@g| "a designation of a cow or a
heifer"», δεδομένου οτι το γράμμα «HA» (σκίτσο: ψάρι) μπορούσε άνετα να διαβαστεί «guo», και
να πώ οτι έτσι λεγόταν η αγελάδα. Υπάρχει και η λέξη «wr. SIG7 "a designation of cows"», αλλα
αυτό πρέπει να διαβαζόταν «imma3», δηλαδή μιά ακόμη γραφή του «immal» =αγελάδα.
Απο τα ως άνω θα μπορούσα άνετα να υποστηρίξω οτι το γράμμα co της
Πρωτογραμμικής παρέπεμπε στη λ. «gud» =βοοειδές, που κυρίως θα εννοούσε την αγελάδα,
αλλα ένα ερώτημα μένει να απαντηθεί, ποιά είναι η ετυμολογία του «wr. ab2 "cow"» που
υποτίθεται πως ήταν η πιό βασική λέξη για την αγελάδα. Στα ακκαδικά κείμενα έχει βρεθεί το
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«ab2» μεταφραζόμενο Akk. arhu; (=αγελάδα) ενώ το ακκαδικό littu μεταφράζει τα “immal” και
“šilam” που επίσης σημαίνουν αγελάδα, κάποια διαφορά έχουν οι λέξεις, το μέν «ab2» σημαίνει
γενικά τις αγελάδες, το “immal” (απο *in+mal) σημαίνει την αγελάδα που έχει γεννήσει (το inεκείνο που βρίσκεται στα τουρκικά in-cen= ώριμη θηλυκή καμήλα και in-cek= ώριμη αγελάδα),
ενώ το “šilam”απο ñel-am = «βοοειδές-θηλυκό (ñel ομόρριζο του τουρκικού jılqı και του παλιού
κινέζικου 牛 niu=βοοειδές, το ίδιο –am που βρίσκεται και στο “gan-am”, βλέπε γράμμα ca).

Εκείνο που ακόμη δέν έχει εξηγηθεί είναι το «ab2». Η εξήγηση κατα την αντίληψήμου
είναι η εξής: στα παλιά Σουμερικά η λ. ήταν *gob, το οποίο είναι ομόρριζο του τουρκικού qaba
(=ογκώδες, μεγαλόσωμο, αλλα όχι ιδιαίτερα δυνατό. Για παράδειγμα, οι γλουτοί ονομάζονται
qaba et = μεγάλο σε όγκο, αλλα χωρίς ανάλογη δύναμη, κρέας). Κανονικά, το *gob έπρεπε να
γίνει *hab στα Σουμ. της Σφην., σύμφωνα με τους κανόνες 2 και 10. Πώς γίνεται να βρίσκουμε
«ab2» αντί του αναμενόμενου *hab; Απλούστατα, ο γραφέας που απέδωσε φωνητικά το «ab2»,
είτε δέν ήταν ακριβής (που γενικά δέν είναι καθόλου ακριβείς οι φωνητικές αποδόσεις των
σουμερικών λέξεων), είτε στην εποχήτου τα φωνητικά γράμματα που χρησιμοποίησε δέν
προφέρονταν ακριβώς «ab», αλλα «hab» ή και «hob». Δηλαδή η λέξη στα παλιά Σουμερικά δέν
ήταν «ab2» = «ab», αλλα «ab2» = hab ή ίσως και hob· απο παλιότερο gob, που σήμαινε το ογκώδες,
μεγαλόσωμο, αλλα όχι τόσο δυνατό ζώο, δηλαδή την ήμερη αγελάδα.
Ένα ακόμη ζήτημα σχετικά με τις ονομασίες των βοοειδών είναι άν το «gud» ταυτίζεται
με το «gu4»· και ακόμη, ποιό ακριβώς είναι το νόημα του gu3-ra το οποίο βρέθηκε όλο όλο 5 φορές
μόνο, και μόνο 3 φορές μέσα σε κάπως κατανοητά συμφραζόμενα. Εν αντιθέσει, απο τη λ. «ab2»
έχουμε «5272 instances». Αυτό όμως το θέμα θα εξετασθεί στο γράμμα quo.
Όσο για το co της Πρωτογραμμικής, γνωρίζουμε οτι παρίστανε αγελάδα, που λεγόταν
στα Σουμερικά της Κρήτης co(b) και έτσι έφερνε στο νού των μινωιτών τη συλλαβή co.
ŋo. Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται βεβαίως στην Γρ. Β, διότι δέν υπάρχει φώνημα ŋ στα
Ελληνικά. Βρίσκεται ωστόσο στην Κρ. Ιερογλυφική ένα γράμμα που παριστάνει φίδι (και ώς
kana στις σωζόμενες επιγραφές νομίζω πως αποδίδει επι το πλείστον το κτητικό πρόσφυμα ŋo,
θα δούμε οτι
αντίστοιχο του ελληνικού –‘μου’), ενώ το «no» της Γρ. Κ. Ε.
παρίστανε φίδι. Αρκεί στη μορφή που έχουμε απο τη Γρ. Κ. Ε. να γεμίσουμε το κενό που

αφέθηκε λόγω σκληρότητας του υλικού γραφής, και έχουμε τη μορφή
που
οπωσδήποτε παριστάνει ένα φίδι με το κεφάλι υψωμένο προς τα αριστερά, την ουρά προς τα
δεξιά, έτσι ώστε να αποδίδεται με μιά συντομότατη αλλα εκπληκτικά εύγλωττη μονοκοντυλιά.
Αυτή είναι η μορφή του φιδιού όταν ανασηκώνεται έτοιμο να ορμήξει σάν σαΐτα. Έχω δεί τέτοιο
φίδι ζωντανό· στο έδαφος ξαπλωμένο, το πέρασα για πεθαμένο· το άγγιξα με την άκρη μιάς
βέργας· τότε αμέσως ανασηκώθηκε και πετάχτηκε στον αέρα εναντίονμου, δαγκάνοντας τον
αέρα. Μήν προσπαθήσετε ποτέ να αγγίξετε με το χέρι ένα φίδι που σας φαίνεται πεθαμένο!

Το φίδι στα Σουμ. της Σφην. είναι «wr. muš =

"snake" Akk. şēru» αλλα υπάρχει και μιά

λέξη που φαίνεται συγγενής ετυμολογικά, «ušum» =

που συχνά μεταφράζεται
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«δράκοντας», το UoP δίνει εκτός απο τη μετάφραση ‘φίδι’, επίσης «"first and foremost; noble"»· με
το επίθετο «gal» (μεγάλο) γίνεται «wr. ušumgal; u3-šu-gal "great dragon, snake" Akk. ušumgallu».
Καθώς έχω σημειώσει στη σελίδα http://users.sch.gr/ioakenanid/homosapiens.htm , “στα
Σουμερικά το φίδι λεγόταν ŋoš (γράφεται MUŠ), στα Ταϊλανδικά ŋu, στην Tagalog áha (απο
*ŋáha?) στα Αζτέκικα koa, εβραϊκά nahas, το σανσκριτικό naga πρέπει να είναι δάνειο, ίσως απο
κάποια παλιά τουρκική γλώσσα: *ŋaγa ή *naγa. Απο αυτά διαπιστώνουμε την πανανθρώπινη
ρίζα ≃ ŋoh (φίδι)”. Ήταν εύκολο το σουμερικό ŋoš να αποδοθεί φωνητικά σάν «muš», διότι η

συλλαβή ŋo ή ŋu στη Σφηνοειδή συνήθως αποδιδόταν με το γράμμα «MU». το «ušum» είναι
πολύ πιθανό να προέρχεται απο *ŋošum, με αποκοπή του ŋ.
Αφού υπήρχε γράμμα που παρίστανε φίδι στην Κρ. Ιερογλυφική, άρα και στην Κρ.
Πρωτογραμμική, πρέπει να απέδιδε συλλαβή με ŋ-, όχι με m-, διότι όλων των συλλαβών με mτα γράμματα τα ξέρουμε.
Συμπεραίνω οτι το γράμμα που παρίστανε με μιά μονοκοντυλιά (κάπως έτσι:
) φίδι
στην Κυπρ. και στην Κρ. Πρωτογραμμική παρέπεμπε στη σουμερική λ. ŋo(š) (=φίδι) και στη
συλλαβή ŋo.

to. Στη Γρ. Β το 5:

, είναι ακόμη πιό εύγλωττο στη

Γρ. Κ. Ε.:
οτι παρίστανε τσεκούρι (πέκεκυ), το οποίο στα
Σουμ. της Σφην. εμφανίζεται με το όνομα «wr. urudtun3; tun3 "ax, adze" Akk. pāšu». Το γράμμα
) χρησιμοποιείται μόνο για τις συλλαβές «tun3» ή
«tun3» ή «dun3» (στην Προσφηνοειδή:
«du(n)». (Αξιοσημείωτο οτι χρησιμοποιείται και για τη λέξη «wr. dumu; du5-mu "child, son,
daughter" Akk. māru», το οποίο σε πινακίδα ελληνιστικής εποχής αποδίδεται με ελληνικά
γράμματα ώς «ΔΟΜ», και βρίσκεται στα ιαπωνικά ώς ko-domo = ‘παιδί’ [το ko- έχει έννοια
υποκοριστικού, σημαίνει ‘μικρό’]). Η λ. που εμφανίζεται στη Σφηνοειδή ώς «tun3» δέν είναι
άσχετη με το ελληνικό «τέμνω» (Ι. Ε. ρίζα tem) και με το tomahawk (απο την ινδιάνικη γλώσσα
Powhatan), φαίνεται οτι προέρχεται απο πανανθρώπινη ρίζα *tem ή teŋ (=χτυπώντας κόβω),
δεδομένου οτι το m αυτό μπορεί να προέρχεται απο ŋ. Άρα το σουμερικό «tun3» ήταν
πιθανότατα toŋ (παρατήρηση 34).
Το γράμμα αυτό παρίστανε απλώς ένα τσεκούρι. Αυτό επιβεβαιώνει οτι το
συλλαβόγραμμα a ΔΈΝ παρίστανε τσεκούρι, εκείνο παρίστανε τον Θεό «AN».
Βλέποντας ένας Σουμέριος το γράμμα αυτό (όπως το είδαμε στη Γρ. Β και στη Γρ. Κ. Ε.)
αμέσως αναγνώριζε «τσεκούρι», που λεγόταν στα Σουμερικά to(ŋ), και έτσι έφερνε στο νούτου
τη συλλαβή to.

do. Στη Γρ. Β το 14:

είναι εύκολο να καταλάβουμε

τί παρίστανε, διότι είναι πρακτικώς το ίδιο με το ιδεόγραμμα της Γρ. Β 121:
που
σήμαινε “barley”, κριθάρι. Το κριθάρι στη γλώσσα των μινωιτών (δηλαδή στα Σουμερικά)
λεγόταν dob. Η λ. αυτή είναι δυσδιάκριτη στα Σουμ. της Σφην. διότι εκεί για το κριθάρι
χρησιμοποιείται συνήθως η λέξη (ή πάντως το γράμμα) «še» που βασικά σήμαινε κάθε τί που
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έχει μορφή σταχυού· όπως και στα αμερικάνικα αγγλικά σπάνια βρίσκεται η λ. maize, διότι το
καλαμπόκι λέγεται corn που βασικά σημαίνει όλα τα δημητριακά.
Ωστόσο σε πολλές σύνθετες λέξεις βρίσκεται και στα Σουμ. της Σφην. η λ. dob ή
οψιμότερος τύπος dab (κανόνας 2):
― dub-dub = σκέτο κριθάρι, κριθαρένιο. Συνήθως στη φράση zi3 dub-dub =αλεύρι
κριθαρένιο, σπάνια «dabin dub-dub» = χοντροαλεσμένο αλεύρι κριθαρένιο. Ο διπλασιασμός του
«dub» εννοεί «όλο κριθάρι», «σκέτο κριθάρι», άρα όχι συνηθισμένο για ανθρώπινη κατανάλωση,
δεδομένου οτι το σκέτο κριθάλευρο δέν φουσκώνει όταν γίνεται ψωμί, για να γίνει «ανεβατό»
ψωμί το ανακατεύουν με σταρένιο αλεύρι. Το «dub-dub» αυτό γράφεται με το γράμμα «dub»
που παρίστανε γραπτή πήλινη πινακίδα, που καθώς έχω σημειώσει είναι λ. ομόρριζη του
τουρκικού topraq (ξεραμένο χώμα), άρα το «DUB» προφερόταν dop.
― dab-in (παλιότερα προφερόμενο dobın) = κριθάρι χοντροαλεσμένο (εδώ το -in είναι
αντίστοιχο του τουρκικού un= κάθε τί αλεσμένο σε σκόνη, βασικά ‘αλεύρι’).
(το dabin γράφεται «EŠ2.ŠE», απο «EŠ2» (
εικόνα χοντρού κόσκινου) που
σήμαινε χοντρό αλεύρι και «ŠE» =στάχυα, κυρίως: κριθάρι. Δηλαδή γράφεται ιδεογραφικά και
όχι φωνητικά, και έτσι δέν γνωρίζουμε παρα μόνο την οψιμη προφοράτου “dabin”. Ενώ το «dubdub» γράφεται φωνητικά).
― “nin-da” =ψωμί. Το πρώτο συνθετικό ήταν στα Σουμερικά nan, αργότερα nen. Ώς nan
(=ψωμί) πέρασε στα Περσικά, όπως και πολλές άλλες σουμ. λέξεις μπήκαν στην περσική
γλώσσα. Και άλλες λέξεις ακόμη, όπως της μωρουδιακής γλώσσας το «νιανιά» = ψωμί, φαγητό,
ίσως και το εβραϊκό man (το «μάννα») κατάγονται απο το παλιό σουμερικό nan.
― di-da = είδος μπύρας. Το πρώτο συνθετικό κατα τη γνώμημου είναι ομόρριζο του
τουρκικού too (Clauson: to: ) το οποίο ήταν είδος σούπας απο αλεύρι διαλυμένο σε νερό που το
έβαζαν να υποστεί ζύμωση.
― dud-da = πίτουρο απο κριθάρι (το dudda γράφεται GAB [κατα το UoP GABA] το οποίο
διαβάζεται και απλώς duh =απορρίμματα, σκύβαλα. Η λέξη που ονομάτισε το σφηνόγραμμα
GAB βρίσκεται στα Τουρκικά ώς qavıq =πίτουρο (υποκοριστική κατάληξη -ıq, παρατήρηση 38).
― nidaba, όνομα μιάς σημαντικής θεότητας, απο «ni(n)»= Κυρία + dab =κριθάρι, γενικώς
δημητριακά (καθώς το κριθάρι ήταν το πιό βασικό προϊόν των Σουμερίων), δηλαδή
«nidaba» = «η Κυρία των Δημητριακών» (γράφεται ŠE.NAGA [ŠE=στάχυα, NAGA=αφθονία).
― “nigida”(γλωσσάριο του Sollberger, λήμμα 266.1.2) =μιά μονάδα μέτρησης όγκου,
αρχικά =ένα καλάθι για κριθάρι.
Η ρίζα της λ. dob=κριθάρι, στην Πανανθρώπινη Γλώσσα σήμαινε «απαραίτητη
κατανάλωση», απο όπου και η ελληνική λ. «δαπάνη» (στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή γλώσσα δέν
υπάρχει b, έχει τραπεί σε p). Διότι το κριθάρι ήταν “staple food”, το πιό φτηνό αλλα και το πιό
απαραίτητο καθημερινά αγαθό για τους Σουμέριους.
Ο κάθε μινωίτης Σουμέριος βλέποντας αυτό το γράμμα αναγνώριζε αμέσως «κριθάρι»
που λεγόταν στη γλώσσατου do(b), και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή do.

no. Στη Γρ. Β το γράμμα αυτό (52):
είναι
σαφέστατο, και με σαφήνεια ξεχωρίζει απο το συλλαβόγραμμα ı: το ı παρίστανε τον πήχυ του
χεριού, ενώ το no παρίστανε το άκρο χέρι (παλάμη με δάχτυλα). Ωστόσο στη Γρ. Α έχω
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πρόβλημα να ξεχωρίσω το no απο το ı. Σπάνια στη Γρ. Α γράφεται με 5 δάκτυλα:

,

, οπότε ξέρω με βεβαιότητα οτι είναι no. Αλλα στον ίδιο αριθμό (AB 28) έχουν

καταχωρηθεί και μορφές του ı, και είναι μορφές του γράμματος όχι με 5 δάκτυλα (π. χ.
)
που φαίνεται οτι παριστάνουν το άκρο χέρι και όχι πήχυ του χεριού. Έτσι βρίσκονται κάποιες
μορφές που είναι δύσκολο να πεί κανείς άν ο γραφέας εννοούσε το άκρο χέρι (no) ή όλο το χέρι
απο τον αγκώνα και κάτω (ı). Για να μήν ξεφύγω απο το θέμαμου, μου αρκεί οτι υπήρχε (και
μάλιστα συνηθέστατο στη Γρ. Β) το γράμμα που παρίστανε το άκρο χέρι, σαφώς διαφορετικό
απο τον πήχυ (γράμμα ı).
Το χέρι στα Σουμ. της Σφην. λεγόταν «šu»· όποιος έχει μπεί στο νόημα της σουμερικής
φωνολογίας, ήδη κατάλαβε ποιά ήταν η μορφή της λέξης στα παλιά Σουμερικά. Για όποιον δέν
κατάλαβε, στα παλιά Σουμερικά ήταν ño, το οποίο στα Σουμ. της Κρήτης έγινε no, ενώ στη
Μεσοποταμία έγινε šo (αυτό είναι που γράφεται «šu», προσφηνόγραμμα:
). Κανόνας 30.
Γνωρίζουμε οτι ομόρριζη ήταν η λ. για το χέρι στα παλιά Τουρκικά, *aña ή *año, αφού το
παλαιοτουρκικό γράμμα που παρίστανε χέρι χρησιμοποιούνταν φωνητικά ώς «añ» (βλέπε:
http://users.sch.gr/ioakenanid/syllabaryturkic.htm ).
Η πανανθρώπινη ρίζα φαίνεται πως ήταν *ñew, αφού βρίσκεται ώς Ι. Ε. πρόσφυμα n(e)w
σε ρήματα που έχουν να κάνουν με κίνηση του χεριού· στα Ελληνικά είναι –νυ- (δείκ-νυ-μι), στα
Σανσκριτικά είναι πολύ πιό συνηθισμένο με μορφή -no- (απο -new-), π. χ. q,r-,no-mi, su-no-mi,
και πολλά άλλα ρήματα. Εκτός απο πρόσφυμα, η ρίζα έχει δώσει το ρήμα «νεύω» (αρχική
σημασία «κινώ το χέρι», στα λατινικά numen =νεύμα, σκοπός).
Βλέποντας το γράμμα αυτό με τα 4 δάχτυλα σύν έναν αντίχειρα και έναν καρπό χεριού, ο
κάθε μινωίτης αμέσως αναγνώριζε «χέρι» που λεγόταν στη γλώσσατου no, και έτσι έφερνε στο
νούτου τη συλλαβή no.

po. Της Γρ. Β το 11:
άν και στον σημερινό άνθρωπο δέν
είναι φανερό τί παριστάνει, είναι ωστόσο σαφές αφού αποτελεί απλοποίηση του σκίτσου που

σήμαινε αμπέλι: στη Γρ. Β το 131:
πιστά

στο

, στη Γρ. Α (AB 131) ακόμη πιό
αρχικό
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σκίτσο:

,

αλλα έχει και μορφές σχεδόν ίδιες με το συλλαβόγραμμα po της Γρ. Β:

. Απο όλες

αυτές τις μορφές, πιό καλά το
μας δείχνει την αρχική εικόνα: βέργες οριζόντιες με
άλλες βέργες διχαλωτές ώς υποστηρίγματα κάθετα για να αναρριχάται το κλήμα. Το σκίτσο
αυτό χρησιμοποιείται ώς ιδεόγραμμα που σημαίνει κρασί, άρα είμαστε βέβαιοι οτι παρίστανε
κλήμα, αμπέλι.
Στα Σουμ. της Σφηνοειδούς το αμπέλι βρίσκεται ώς «wr. ĝeštin; ĝešĝeštin; (Emesal: mu-tin;
mu-ti-in) "vine; wine" Akk. karānu»· συνοπτικά οι σημασίες δίνονται ώς «See ETCSL: ĝeštin=(grape)
vine; ĝeštin=grape (wine); tin=wine.».
Ο A. Falkenstein (1964) στη σελίδα 30 δίνει ακόμη μιά φωνητική γραφή του «ĝeštin»: ne-tiin, κ στη σελίδα 25 του ιδίου δίνει “tin >> te(n) = Wein”, τάχα ώς φωνητική τροπή, ενώ απλώς το
te(n) ήταν μιά φωνητική γραφή του “tin”.
Δηλαδή, το κρασί λεγόταν «tin», ενώ το αμπέλι / κλήμα λεγόταν «ĝeštin»· το

προσφηνόγραμμα «GEŠTIN» ήταν

, επάνω έχει ένα σανίδι, δηλαδή ξύλο, δενδρώδες φυτό,

και κάτω το γράμμα «TIN» (στη Σφηνοειδή:
, απο σκίτσο αμπελόφυλλου), εννοεί δηλαδή «το
δέντρο (φυτό με ξυλώδη κορμό) του κρασιού».
Δεδομένου οτι το ŋ στην αρχή σουμερικών λέξεων προέρχεται συχνότατα απο p (κανόνας
15), η λ. «ĝeštin» σας θυμίζει κάτι; Για όσους δέν το κατάλαβαν, το «ĝeštin» προφερόταν ŋasten,
απο παλιότερο postan. Το pos έγινε ŋas λόγω των κανόνων 15 και 2, το tan έγινε ten λόγω του
κανόνα 3, και το s εμφανίζεται σάν š λόγω της παρατήρησης 42.
Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το postan είναι η προέλευση του περσικού bustan, που απο τα
περσικά πέρασε σε άλλες γειτονικές γλώσσες, έφτασε και στα Ελληνικά ώς «μποστάνι».
Το postan αναλύεται σε pos=κλήμα + tan =χυμός φρούτων, προπάντων: κρασί. Το μέν pos
είναι ομόρριζο του κινέζικου 圃 puo = “vegetable garden; gardener” (Kalgren, λήμμα 49), αλλα το

圃 έχει το ίδιο φωνητικό στοιχείο με το 葡 που χρησιμοποιείται στο 葡萄=σταφύλι, άρα η λέξη 圃

άν και γενικά σημαίνει λαχανόκηπο, είχε προπάντων σχέση με το κλήμα.
Το tan =χυμός φρούτων, προπάντων: κρασί, βρίσκεται στα παλιά Τουρκικά ώς “VU ti:m”
(vocalism uncertain: με αβέβαιο φωνήεν tiim) κατα Clauson, μάλλον ήταν teem, σήμαινε βασικά
κρασί, επίσης συνεκδοχικά «κάπηλος (πωλητής) κρασιού».
Έχω μάλιστα σημειώσει στη σελίδα http://users.sch.gr/ioakenanid/leontijkyrjakov.htm οτι η
ονομασία του χωριού Σαρτανά (τώρα κοντά στη Μαριούπολη, αρχικά στην Κριμαία) ήταν
σουμερική, απο *sar-tana (sar=λαχανόκηπος, tan=χυμός φρούτων, a=πρόσφυμα της γενικής
πτώσης), δηλαδή το sartana ήταν παρόμοιο με το postan, με τη διαφορά οτι το postan είναι
κλήματα που παράγουν χυμό φρούτων (δηλαδή κρασί), ενώ sartana είναι άλλα κηπευτικά φυτά,
κυρίως πεπόνια, που παρήγαγαν χυμό.
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Συνοψίζω: το κλήμα, το φυτό που παράγει τα σταφύλια, στα παλιά Σουμερικά όπως και
μέχρι αργά στα Σουμερικά της Κρήτης και της Κύπρου λεγόταν po(s), γι’ αυτό και το σκίτσο του
κλήματος έφερνε στο νού των μινωιτών Σουμερίων τη λέξη po(s) και τη συλλαβή po.
Το
συλλαβόγραμμα
αυτό
βρίσκεται
και
στην
Γρ.
Κ.
Ε.
ώς
po:
, ο λόγος για τον οποίο το γράμμα γέρνει είναι οτι οι
Ελληνοκύπριοι έγραφαν χαράζοντας σε σκληρά υλικά, και στην γραφή σε σκληρό υλικό είναι
ευκολότερο να χαραχθεί λοξή γραμμή, ενώ το πιό δύσκολο είναι να χαραχθεί οριζόντια γραμμή·
το ίδιο έχει γίνει στο γράμμα cı (ke της Γρ. Κ. Ε.): έχει αποκτήσει κλίση, για διευκόλυνση των
γραφέων.
bo. Σήμερα Δεκαπενταύγουστος, είναι η πιό κατάλληλη μέρα να μιλήσω για το γράμμα
bo, αφού η Παναγία ονομάζεται κλίμαξ εις ουρανόν αναβαίνουσα. Τα συλλαβογράμματα με b
γενικά απουσιάζουν απο τη Γρ. Β, διότι καθώς έχω πεί το b δέν ήταν πρωτοϊνδοευρωπαϊκό
φώνημα· μόνο το bu βρίσκεται στη Γρ. Β, και λίγες φορές μόνο βρέθηκε στη Γρ. Β αυτό το
γράμμα (56):
· στη Γρ. Α ωστόσο είναι συνηθισμένο (AB 56), με μορφή όπως η
πρώτη απο αριστερά που παρέθεσα της Γρ. Β, ενίοτε όμως και με ένα σκαλοπάτι παραπάνω:

.

Βρέθηκε

και

ένα

θραύσμα

πίθου

όπου

διακρίνονται

3

γράμματα:

, απο αριστερά προς τα δεξιά: na-a-bo, αλλα σε κάποιες πολύ
σπάνιες περιπτώσεις βρίσκονται και επιγραφές της Γρ. Α που διαβάζονται απο τα δεξιά προς
αριστερά, έτσι άν διαβάσουμε εδώ λέει bo-a-na, το οποίο στα Σουμερικά σημαίνει «σκάλα στον
ουρανό», όπως η εκκλησίαμας ονομάζει την Παναγία.
Και μιά άλλη εκπληκτική επιγραφή, μιά ταπεινή πινακίδα της Γρ. Α (HT 31)που
απαριθμεί διάφορα αγγεία, έχει πάνω απο κάθε είδος αγγείου το όνομάτου, ένα απο τα αγγεία

ονομάζεται ca-lo-bo, ένα άλλο:

«qa-bo», και ένα άλλο μικρό σκεύος, στο οποίο

(πρέπει να ήταν είδος κυπέλλου), ονομάζεται
δίπλα αναγράφεται η ποσότητα «300»:
su-bo-la. Δέν γνωρίζω τα ονόματα των δοχείων αυτών, διότι δέν γνωρίζω την γλώσσα της
επιγραφής (οπωσδήποτε κάποια σημιτική γλώσσα ήταν), ωστόσο η λέξη
ca-lo-bo
(προφερόμενη, στη γλώσσα της πινακίδας: «kalbo(m)») είναι δάνεια απο τα Σουμερικά: στα
Σφηνοσουμερικά βρίσκεται ώς «wr. halba; halba5 "a bucket for a well" Akk. kannu ša burti»
(σημειωτέον το ακκαδικό «kannu» σημαίνει γενικώς «μεγάλο δοχείο», ενώ το «burtu» [στη γενική
πτώση «burti»] σημαίνει γενικώς λάκκος, τρύπα στο έδαφος). Το οποίο σημαίνει οτι στα παλιά
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Σουμερικά ήταν *gálıba, (στη Μεσοποταμία το g- τράπηκε σε h, κανόνας 10), στα Σουμερικά της
Κρήτης έγινε cálıba (κανόνας 8), απο όπου το πήραν οι Σημίτες της Κρήτης ώς kalbo(m), αφού o(m) είναι η σημιτική κατάληξη της ονομαστικής πτώσης, που εμφανίζεται στα Ακκαδικά ώς –
u(m), αραβικά -un. Και το ίδιο αυτό cálıba δανείσθηκαν οι Έλληνες ώς «κάλπη» (κάλπη στα
αρχαία Ελληνικά είναι ένα μεγάλο αγγείο με φαρδύ στόμιο· όταν έγινε η δημοκρατία, το
χρησιμοποίησαν για τις ψηφοφορίες, και έτσι πήρε τη σημασία που έχει σήμερα).
Παρεμπιπτόντως,
σ’
αυτήν
την
ίδια
πινακίδα
βρίσκεται
η
λ.

cidemawina, για την οποία υποστήριξε κάποιος συγγραφέας οτι σήμαινε
«χρυσό» (σκεύος) – θα μπορούσε να είναι, άν η πινακίδα είχε την ευταξία και καλλιγραφία των
πινακίδων της Γρ. Β· ωστόσο, μιά τόσο ευτελής πινακίδα δέν απαριθμεί πολύτιμα σκεύη, αλλα
πήλινα. Η λ. cidemawina είτε είναι απο μιά σημιτική ρίζα qdm (αραβικά qadam =πόδι) που
σήμαινε πόδι, βάση, (εν προκειμένω αγγεία με πλατιά βάση, «πόδι», όπως αυτά που
εικονίζονται στην πινακίδα), είτε ομόρριζη του εβραϊκού kd (pitcher, σταμνάκι) ή « »קיתוןqitun
(ewer, κανατάκι).
Για να επανέλθουμε στο εξεταζόμενο γράμμα, είδαμε οτι χρησιμοποιείται ώς bo, και
παρίστανε σκάλα. Στα Σφηνοσουμερικά η σκάλα λέγεται «wr. ĝeškuĝ5; kun4; ĝeškuĝ4; kun5;
ĝeškuĝx(LUM) "stair(case); ladder; threshold" Akk. askuppu; simmiltu»· στο UoP παρατίθενται τα εξής
λεξικά κείμενα,
[[giškun4]]= = GIŠı.DIB = si20-im-mi-il#-tum#
[[giškun4]] = gu-ug = GIŠ-I.LU = si-mi-il#-tum#
απο τα οποία μόνο ένα περιγράφει την προφορά της λέξης, ώς «gu-ug» (εννοεί goŋ). Στην
πραγματικότητα καί οι δύο τρόποι γραφής της λέξης, «kun4» και «kun5», παριστάνουν την
προφορά gon ή goŋ (απο go~, δηλαδή με ερρινοποιημένο o προερχόμενο απο on, παρατήση 34).
Με απλά λόγια, στη Μεσοποταμία η σκάλα λεγόταν gon, απο παλαιότερο bon (κανόνας 14).
Αυτό το bon =σκάλα, φαίνεται ετυμολογικά συγγενές με το τουρκικό ρήμα bin =ανεβαίνω. (Είναι
ίσως παράτολμο να το συσχετίσουμε με τη σημιτική ρίζα bn =ανεγείρω [απο όπου αραβικά bina
=κτήριο], δέν αποκλείεται όμως να είναι απο την ίδια πανανθρώπινη ρίζα).
Το βέβαιο είναι οτι στα Σουμερικά της Κρήτης η σκάλα λεγόταν όπως παλιά bo(n), το
γράμμα αυτό αμέσως αναγνωριζόταν ώς σκάλα, οπότε έφερνε στο νού των μινωιτών
Σουμερίων τη συλλαβή bo.
Διαβάζοντας λοιπόν αυτά, γνωρίζετε τη φωνητική χρήση, φερόμενη ώς άγνωστη, του
γράμματος αυτού που παρίστανε σκάλα.

mo. Αυτό το γράμμα (15) της Γρ. Β:
εκ πρώτης
όψεως δέν φαίνεται τί παριστάνει, αλλα άν παρατηρήσουμε με προσοχή όλες τις μορφέςτου
διακρίνουμε ένα πουλί που πατάει στο έδαφος, τα πόδιατου αποδίδονται με μιά κάθετη γραμμή
που γίνεται μακριά συνήθως στην Πρωτογραμμική που επιδιώκει ψηλόλιγνα γράμματα,
αριστερά βλέπουμε το σώμα του πουλιού που καλύπτεται απο φτερά, κυρίως μία καμπυλωτή
σχεδόν οριζόντια γραμμή αποδίδει τη φτερούγα που αναπαύεται πάνω στο σώμα του πουλιού, ο
δέ λαιμός με το κεφάλι προς τα δεξιά αποδίδεται υποτυπωδώς με μιά γραμμούλα που πάνω απο
την καμπύλη του στήθους λυγίζει προς τα δεξιά και επάνω. Αυτή η υποτυπώδης απόδοση του
λαιμού είναι η κυριότερη αιτία που δύσκολα αναγνωρίζεται το γράμμα όπως το έχουμε στη Γρ.
Β· στην Πρωτογραμμική αποδιδόταν λίγο τεχνικότερα. Στη μορφή
ενώ αποδίδονται με
προσοχή τα φτεράκια με πολλές γραμμούλες και δεξιά το στήθος του πουλιού με ένα
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ελλειψοειδές κυκλάκι, δέν φαίνεται καθόλου ο λαιμός, διότι υποτίθεται οτι το πουλί σκυμμένο
τσιμπάει κάτι απο το έδαφος, οπότε η γραμμή που θα παρίστανε το λαιμό συμπίπτει με τη
γραμμή του ποδιού.
Ξέρουμε λοιπόν με βεβαιότητα οτι το γράμμα mo της Κρ. Πρωτογραμμικής παρίστανε
ένα πουλί που βαδίζει. Υπήρχαν δύο βασικές λέξεις για τα πουλιά στη μινωική (σουμερική)
γλώσσα: μία λέξη για τα πουλιά που επι το πλείστον βαδίζουν (κότες, πάπιες, στρουθοκάμηλοι,
κλπ) και μία άλλη λέξη για τα πουλιά που επι το πλείστον πετούν. Έτσι και στην
ΠρωτοΑυστρονησιακή γλώσσα, υπήρχε η λ. manuk (manók στην Tagalog) για τα πουλιά που
συνήθως βαδίζουν, και μιά άλλη λέξη για τα πουλιά που πετούν (ibón στην Tagalog).
Στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς, η συνηθισμένη λέξη για «πουλί» είναι «mušen=
Akk. işşūru», στο UoP καταχωρείται κάτω απο το Σφηνόγραμμα HU ώς mušen (mušena)
(σημείωση: εδώ το UoP έχει ένα πολύ εξόφθαλμο λάθος, καταχωρεί στο «mušen» τις γραφές
«mu-ti-in; mu-tin» που δέν ανήκουν σε αυτό, αλλα στο “geštin”, είναι ένα ελάχιστο δείγμα της
τσαπατσουλιάς που κυριαρχεί στο μόνο on-line και όντως χρησιμότατο λεξικό της Σουμερικής).
Πολύ συχνά τα πουλιά ονομάζονται mušen an(-na), αντίστοιχο του βιβλικού «πετεινά του
ουρανού», και στην πραγματικότητα το «mušen» είναι μιά όψιμη μορφή του «muš-an» = «πουλί
του ουρανού», το γράμμα HU στα κλασσικά Σουμερικά της Σφηνοειδούς δέν διαβαζόταν
«mušen» αλλα σκέτο «muš»· αυτό το «muš», προφερόμενο «moš» ήταν παλιά (αρχές 3ης π. Χ.
χιλιετίας, και ίσως μέχρι αρκετά όψιμα) moñ, δεδομένης της ετυμολογικής συγγένειας με το
Αυστρονησιακό manuk (κανόνας 30), οπότε στα Σουμερικά της Κρήτης η λέξη πρέπει να ήταν
mon (βέβαια, κι άν ακόμη ήταν *moš, αυτή η λέξη, που σήμαινε βαδιστικό πουλί, ονόμαζε το
γράμμα mo της Κρ. Πρωτογραμμικής).

Στην Κρ. Ιερογλυφική το έχω βρεί με τη μορφή
=
Με λίγα λόγια, το σκίτσο γράμμα που παρίστανε βαδίζον πουλί (απο το οποίο το 15 της
Γρ. Β) αμέσως αναγνωριζόμενο απο τους μινωίτες Σουμερίους έφερνε στο νούτους τη λ. mo(n)
και τη συλλαβή mo.

jo. Το γράμμα
(36 της Γρ. Β) το είχε αναγνωρίσει
ήδη ο Arthur Evans στα Scripta Minoa ώς σκεπάρνι, συσχετίζονταςτο με τις μορφέςτου στην

Κρητική Ιερογλυφική (όπου είναι αρκετά συνηθισμένο, π. χ.
,
), καθώς και
με το αιγυπτιακό εικονόγραμμα που παρίστανε σκεπάρνι.
Ξέρουμε λοιπόν οτι το γράμμα παρίστανε σκεπάρνι και διαβαζόταν «jo».
Όταν έγραφα τους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες, σημείωσα οτι το σκεπάρνι λεγόταν na4šug,
λέξη την οποία βρήκα στη συλλογή παροιμιών του Gordon, αλλα είναι πιθανό να έκρινα πολύ
βιαστικά τη σημασία της λέξης, και τώρα δέν έχω το βιβλίο για να την επανεξετάσω.
Το σίγουρο είναι οτι η λέξη λανθάνει μέσα στα Σουμ. της Σφηνοειδούς. Το UoP δέν έχει
καμία λέξη που να σημαίνει συγκεκριμένα «σκεπάρνι», άν και δίνει τη λ. adze ώς δευτερεύουσα
σημασία μερικών άλλων λέξεων που βασικά σημαίνουν είδη τσεκουριών. Επίσης δέν έχει τη
λέξη «na4šug».
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Ωστόσο, βρίσκονται πάρα πολλές λέξεις που όλες μεταφράζονται με το μυστηριώδες
ακκαδικό «mek(k)û» που είχε πολλές, ίσως παραπλήσιες, σημασίες, που όμως δέν τις γνωρίζουμε
καλά, διάφορες υποθέσεις μόνο γίνονται.
wr. ĝešsuhur "a tool" Akk. mekkû
wr. GIŠ.E2.MA2; GIŠ.MA2 "siege weapon" Akk. mekû
wr. ĝešigi-ĝal2 "siege weapon" Akk. mekû
wr. ĝešma2 "a siege engine?" Akk. mekû
wr. ĝešzu2-ra-ah; ZU2.RU? "siege weapon" Akk. mekû
Ένα άλλο ενδιαφέρον λήμμα είναι
wr. ĝešal-šub; ĝešal-u3-šub "a tool" Akk. šelliptu= "a metal implement". Στο AHW δέν βρίσκεται
η λ. «šelliptu», αλλα φαίνεται οτι παράγεται απο τη ρίζα του šêlu(m)= κάνω κάτι οξύ, κοφτερό,
λεπίδα, αιχμή. Πώς εξηγείται οτι το «u3-šub» και το «šub», δηλαδή ακριβώς η ίδια λέξη χωρίς το
«al» (που σημαίνει λισγάρι, βλέπε γράμμα lı), σημαίνει «καλούπι για πλίνθους»; Φαίνεται οτι το
«šub» ήταν κάποιο παλιό ρήμα που σήμαινε «διαμορφώνω, τροποποιώ το σχήμα», αυτό που
κάνει το καλούπι, αλλα επίσης αυτό που κάνει το ελαφρύ λισγάρι στο έδαφος.
Απο τις λέξεις που μεταφράζονται «mekû», να σταθούμε στο «ĝešigi-ĝal2», που άν το
πάρουμε επι λέξει θα σήμαινε «μάτι ανοίγω», αλλα η λέξη που κανονικά χρησιμοποιείται για το
άνοιγμα των ματιών είναι «du8», και όχι το «ĝal2» που ήταν σκίτσο πόρτας. Κατα τη γνώμημου
το «ĝešigi-ĝal2» δέν διαβάζεται «igi-ĝal2», απλώς το «igi»

χρησιμοποιούνταν ώς σύμβολο

αιχμής, ενώ το «ĝal2» δηλαδή το γράμμα IG
χρησιμοποιήθηκε εν προκειμένω ώς κατα
προσέγγισιν σκίτσο σκεπαρνιού. Ένα παρόμοιο σκίτσο που φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για
σκεπάρνι ή κάτι παρόμοιο, είναι το «saga11»
στη φράση «wr. apin-tug2-saga11».
Αυτό το «tug2» που υποτίθεται πως σημαίνει είδος αρότρου, βρίσκεται στην εξής λέξη που
σημαίνει κάποιο επάγγελμα και γράφεται με 3 τρόπους:
1. «wr. tug2-šu-kar2-ak "a profession"» (η ακκαδική μετάφραση δέν είναι καθόλου
διαφωτιστική: «= [pa]-ri#-ku-um / [pa]-ri#-ku#-um#», το AHW στο λήμμα parriku (άν πρόκειται για
αυτό) δίνει απλώς “sich quer legend” = «τίθεται / κείται λοξά»)
2. «wr. tug2-šukur-ra "a profession"» (εδώ η ακκαδική ερμηνεία «pa#-li-ku-um» «pa#-li#-ku#um#» είναι επίσης μυστηριώδης, και
3. «wr. tug2-šukur-ur3-ra "a profession"», ακκαδικά: «e#-şi-rum » «e#-şi#-x-ru#-um#», αυτό
επιτέλους λέει κάτι: είναι απο το ακκαδικό ρήμα «eşērum» απο σημιτική ρίζα που σημαίνει «δίνω
(συγκεκριμένη) μορφή σε κάτι, ζωγραφίζω, πλάθω ένα ομοίωμα», απο αυτό βγαίνει το «ēşiru»
(στο AHW) = Bildhauer, γλύπτης. Το «ur3» χρησιμοποιείται στον ακκαδικό (δάνειο απο τα
Σουμερικά?) όρο «ur3-ra-ku» που δίνεται ώς συνώνυμο του «ēşiru».
Στις παραπάνω λέξεις το «tug2» δέν είναι με τη συνηθισμένη σημασίατου «ύφασμα»,
αλλα έχει να κάνει με το «wr. tug2-saga11; ĝeštug2-sig18; ĝeštug2-sa-ga; šu-saga11; ĝeštug2-sigx(|ŠE.KIN|);
tugx(LAK483)-sig9 "a plow"» και με το «wr. tug2-gur10; tug2-gurx(|ŠE.KIN|); ĝeštug2-gur10; tug2-gur;
ĝeštug2-gur8; tukurx(|LAGAB×U|) "a plow; to plow, to apply a tuggur-plow"». Και πώς γνωρίζουμε
οτι το «wr. tug2» (με τους διάφορους προσδιορισμούςτου) σημαίνει άροτρο; Μόνο επειδή βρέθηκε
μία μόνο φορά η φράση «wr. apin-tug2-saga11» που κατα τα συμφραζόμενα υποτίθεται οτι
σημαίνει «είδος αρότρου». Βέβαια, το γεγονός οτι το «apin-tug2-saga11» γραφόταν (εκτός απο τη
μία αυτή φορά) χωρίς το «apin», σημαίνει οτι το «apin» εδώ είναι απλώς ταξινομικό στοιχείο και
δέν προφέρεται, και πάλι δέν ξέρω πόσο καθαρά διαβάζεται το «apin» σε αυτήν την πινακίδα,
δέν αποκλείεται να είναι κάποιο άλλο γράμμα προφερόμενο ή ταξινομικό. Επειδή βρίσκεται σε
ένα κείμενο με οδηγίες για τους αγρότες, δέν σημαίνει οτι σήμαινε άροτρο. Κατα τη γνώμημου
είναι κάποιο άλλο εργαλείο, δηλαδή βαριοπούλα, άν πρόκειται για το συγγενές του τουρκικού
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toqmaq. Διότι στις αγροτικές εργασίες χρησιμοποιούνται και βαριοπούλες, ας πούμε για να
στερεωθεί καλά το μεταλλικό μέρος των εργαλείων στο στυλιάρι. Το «tug2» οπωσδήποτε είναι
ετυμολογικά συγγενές του τουρκικού “toqu-“ = υφαίνω, άρα προφερόταν toq, και επομένως
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το ομόηχο toq, συγγενές του toqmaq (βαριό).
Το «šukur» κανονικά σημαίνει «λόγχη», ωστόσο σε άλλα συμφραζόμενα, με κάπως
διαφορετική προφορά, είχε άλλη σημασία· στο επάγγελμα «tug2-šu-kar2-ak» / «tug2-šukur-ra» /
«tug2-šukur-ur3-ra» που σήμαινε «ēşiru», άνθρωπος που διαμορφώνει κάτι, που πελεκάει, δέν
μπορεί να σήμαινε «λόγχη / ακόντιο». (Ακόμη κι άν συσχετίσετε το επάγγελμα με ρούχα, πάλι η
λόγχη δέν κολλάει). Το «tug2-šukur-ra» σήμαινε είτε κάποιον που πελεκάει για να κατασκευάσει
«tug2» (ξύλινα σφυριά, βαριοπούλες), είτε κάποιον που πελεκάει χρησιμοποιώντας το «tug2».
Τίθεται ακόμη το ερώτημα, πώς ξέρουμε οτι το γράμμα «TUG2» εδώ προφέρεται σάν «tug2»,
αφού στο «wr. tug2-saga11; ĝeštug2-sig18; ĝeštug2-sa-ga; šu-saga11; ĝeštug2-sigx(|ŠE.KIN|); tugx(LAK483)sig9» φωνητικά αποδόθηκε με «šu». Είναι πολύ πιθανό άν όχι ολοφάνερο οτι αυτό που
διαβάζουν «tug2» σε αυτά τα συμφραζόμενα διαβαζόταν «šug», οπότε δέν σήμαινε το βαριό,
σήμαινε το σουμερικό σκεπάρνι. Άν ωστόσο σήμαινε «βαριό», τότε το «šukur» εδώ σήμαινε
αυτόν που πελεκάει, διαμορφώνει ξύλινα αντικείμενα (χτυπώντας το καλέμιτου με το βαριό).
Οπότε το «šukur» αυτό (διαφορετικό απο το «šukur» =ακόντιο) είναι απο τη ρίζα που σήμαινε
«πελεκώ με το σκεπάρνι», και απο αυτήν τη ρίζα προήλθε και η σφηνοσουμερική λέξη για το
σκεπάρνι, «šuk» ή «šukur», δηλαδή šog (με πρόσφυμα γίνεται šogor ή šogur, βλέπε 38).
Κάποιες απο τις λέξεις που μεταφράζονται με το ακκαδικό «mek(k)û», επίσης πρέπει να
ήταν šog(ur) =σκεπάρνι, τουλάχιστον το «ĝešigi-ĝal2» και το «ĝešsuhur».
Το μέν «šukur» =ακοντιο, ήταν παλαιότερα šoq καθώς θα εξηγήσω στο γράμμα šo. Το δέ
«šukur» που είδαμε στο επάγγελμα «tug2-šu-kar2-ak» / «tug2-šukur-ra» / «tug2-šukur-ur3-ra» =
«ēşiru», ήταν απο παλιό «jog» (τροπή 26, οπότε μάλλον δέν έγινε «šog» με š αλλα με πιό πρόσθιο
(πιό φατνιακό) συριστικό).
«jog» ήταν το εργαλείο που πελεκούσε και διαμόρφωνε ξύλινα αντικείμενα, είδος
σκεπαρνιού, τεχνικότερα σχεδιασμένο απο ό,τι το σημερινό κοινό σκεπάρνι. Όταν ένας μινωίτης
Σουμέριος έβλεπε το γράμμα - σκίτσο όπως το είδαμε στη Γρ. Β και στην Κρ. Ιερογλυφική, που
παρίστανε αυτό το σκεπάρνι, άμεσα το αναγνώριζε με την ονομασία jo(g) και έτσι έφερνε στο
νούτου τη συλλαβή jo.
ro. Αυτό το kana δέν βρίσκεται στην Γρ. Β, όπου καί για ro καί για lo χρησιμοποιείται το lo
της Πρωτογραμμικής. Ωστόσο βρίσκεται στην Κρ. Ιερογλυφική και είναι πολύ συνηθισμένο στη
Γρ. Α (A 301), όπου έχει πολλές παραλλαγές στη μορφή, και αυτό μας διευκολύνει να

. Δέν μπορεί να
καταλάβουμε τί παρίστανε:
παρίστανε τίποτε άλλο, παρα μόνο ένα σουμερικό αναπαυτικό κάθισμα με παχύ ακουμπιστήρι

για την πλάτη. Υπάρχει και μιά ligatura: A 301+311
που
παριστάνει το ίδιο πράγμα με κάποια διακοσμητικά σχέδια απο κάτω, δηλαδή ένα περίτεχνα
σκαλισμένο πολυτελές ξύλινο κάθισμα, πάνω στο οποίο ένα αναπαυτικό παχύ στρώμα (ή
καλύτερα να πώ είδος μαξιλάρας) για να κάθεται κανείς και για να ακουμπάει την πλάτητου.
Τέτοιο αναπαυτικό κάθισμα ήταν το σύμβολο των βασιλέων και των ευγενών, ήταν θρόνος,
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σύμβολο κύρους. Είναι το ίδιο αντικείμενο που εικονίζεται απο το σφηνοσουμερικό EN:

, αλλα της Πρωτογραμμικής το γράμμα
είναι πιό νατουραλιστικό, ενώ στην προσφηνοειδή ήδη τα σχήματα τείνουν να γίνονται κατα το
δυνατόν ευθύγραμμα, τάση που οδήγησε στη διαμόρφωση της Σφηνοειδούς. Ένα κοινό
σουμερικό κάθισμα παριστανόταν με το προσφηνόγραμμα KU:
, είναι απλώς ένα
μαξιλαράκι πάνω στο οποίο κάθονταν, χωρίς ακουμπιστήρι για την πλάτη. Το EN της
Σφηνοειδούς ονομάζεται EN διότι EN σήμαινε «κύριος, άρχοντας», που συμβολιζόταν με αυτό
το αντικείμενο, τον θρόνο. Χρησιμοποιείται στη Σφηνοειδή συχνότατα για την απόδοση της
συλλαβής en· επίσης όμως χρησιμοποιείται για τη συλλαβή «ru12», για «uru16» και για τρείς
λέξεις που προφέρονταν (κατα προσέγγιση) «urun». Γιατί το γράμμα EN χρησιμοποιούνταν για
τον ήχο «(u)ru(n)»; Διότι «ru» ή «uru» ή «uru(n)» ονομαζόταν το αντικείμενο που παριστανόταν
με το γράμμα EN, δηλαδή το αναπαυτικό κάθισμα με το ακουμπιστήρι της πλάτης. Αυτή η λέξη,
στην πραγματικότητα ro ή oró ή oró(n), ονόμαζε επίσης το γράμμα ro της Κρ. Πρωτογραμμικής
που παρίστανε αναπαυτικό κάθισμα, θρόνο. Απο αυτήν την ίδια λέξη με κάποιο πρόσφυμα
προήλθε το τουρκικό örcin =θρόνος, ο G. Clauson υποθέτει οτι παράγεται απο κάποιο ρήμα
*örce- (το οποίο δέν βρέθηκε), αλλα είναι προφανώς η λέξη ετυμολογικά συγγενής με το τουρκ.
öryc (=ανάπαυση, άνεση).
Υπάρχουν και άλλες λέξεις που θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε με το τουρκ. örgin και
με το σουμερικό (o)ró(n): το örcyx που σημαίνει κάτι φουσκωμένο, σάν μαξιλάρι, σάν τις
καμπούρες της καμήλας, ή το ρήμα ör- (ανεβαίνω) και το αντίστοιχο ουσιαστικό ör (υψηλό)·
ωστόσο, ο τρόπος που είναι σχεδιασμένο το γράμμα (EN της Σφηνοειδούς, ro της
Πρωτογραμμικής) δείχνει οτι θέλει να τονίσει την έννοια του άνετου, αναπαυτικού, και όχι τόσο
την έννοια του φουσκωμένου μαξιλαριού ή την έννοια της υψηλότητας· το örcin =θρόνος
φαίνεται συγγενές με το öryc (=ανάπαυση, άνεση) και όχι με το örcyx (=κάτι φουσκωμένο), το δέ
ör (ύψωμα) είναι επίσης γενικότερη έννοια παρά το öryc και δέν έχει το -c- του öryc, το οποίο
έτσι φαίνεται οτι είναι η πραγματική προέλευση του örcin =θρόνος.
Το «wr. urunx(EN); u18-ru "pacification (of waves)" Akk. tanīhu ša agî» μάλλον έχει σχέση με
το oró(n) (θρόνος, αναπαυτικό κάθισμα), ενώ το «wr. urunx(EN); u18-ru; uru; uru15 "(to be) exalted;
(to be) strong" Akk. dannu; šapsu; şīru» φαίνεται ετυμολογικά συγγενές με το τουρκικό ör (υψηλή
θέση).
Η ακριβής μορφή της λέξης (o)ró(n) μπορεί να ήταν χωρίς το αρχικό o και χωρίς το τελικό
n, αλλα είναι πιό λογικό να υποθέσουμε πως στην αυθεντικήτης μορφή η λέξη ήταν oró(n), το
τελικό n ούτως ή άλλως δέν προφερόταν μή ακολουθούμενο απο φωνήεν, το δέ αρχικό άτονο o
πρέπει να υπήρχε στην αρχική μορφή της λέξης άν και κάποτε λάνθανε στην προφορά
(παρατήρηση 36).
Το γράμμα αυτό μάλλον είναι η προέλευση του ro της Γρ. Κ. Ε.:

, αφού

η μορφή
και παρόμοια (κάτω ένα σχήμα σάν
, επάνω το μαξιλάρι της πλάτης) για να
γίνει με μονοκοντυλιά ή έστω με περισσότερη ευκολία, το σχήμα δέν μπορούσε παρα να
καταλήξει σε αυτό που έχουμε στην Γρ. Κ. Ε. (άρα αυτό ήταν το ro και της Κυπρ.
Πρωτογραμμικής).
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Όταν ένας Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «θρόνος, αναπαυτικό
κάθισμα» που λεγόταν στη γλώσσατου (o)ró(n) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ro.
ro παλιό: Ένα άλλο kana: ro υπήρχε στην παλαιότερη Κρ. Πρωτογραμμική, συνηθισμένο
στην Κρ. Ιερογλυφική, το οποίο όμως αντικαταστάθηκε με το kana: ro (θρόνος) που είδαμε πιό

πάνω. Το παλαιότερο ro φαίνεται οτι είχε τη μορφή:
,
συνηθισμένο γράμμα της Κρ. Ιερογλυφικής, που μερικές φορές χρησιμοποιούνταν μετά απο το

συνηθισμένο ζεύγος γραμμάτων de-ŋe, όπως στην σφραγίδα #275:
όπου
διαβάζω “de-ŋe-ro” (=deŋeroo =«του Θεού» στα παλιά Σουμερικά), και εδώ το γράμμα ro έχει
όπως βλέπετε δύο χερούλια, πράγμα που ενισχύει τη γνώμημου το παρίστανε ψηστιέρα, δηλαδή
σχάρα, συχνά διπλή για να κρατάει ανάμεσα στα δύο μέρητης τα ψάρια ή κρέας ή πίτες απο
ζυμάρι ή οτιδήποτε άλλοτε ήταν για ψήσιμο. ¨Ηδη απο τον καιρό που μελετούσα για να τυπώσω
τους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες (1988-1992) είχα κάνει την παρατήρηση οτι το γράμμα αυτό
βρίσκεται επανειλημμένα στο συνδυασμό “de-ŋe-ro” (= «του Θεού»), και οτι παριστάνει μιά
μινωική σχάρα. Και τώρα έχοντας μελετήσει πολλές μορφές του γράμματος, επιβεβαιώνω αυτό
το συμπέρασμα: δέν είναι δυνατόν να παρίστανε κάτι άλλο: ήταν μιά μινωική σχάρα για ψήσιμο.
Μέχρι την εποχήμας χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα τέτοιες σχάρες, άν και συνήθως με
μακρύτερο χερούλι.
Η σχάρα στα Σουμερικά λεγόταν oró, λέξη που ώς ρήμα σήμαινε «ψήνω», λέξη καλώς
γνωστή απο παλιά ώς «wr. ur5; ur3 "to bake"». Συνήθως γραφόταν «ur5», δηλαδή με το γράμμα
που παρίστανε μιά ψήστρα (στρόγγυλη σχάρα). Στο γλωσσάριο των Behrens – Steible είχα
βρεί και μιά λέξη «ru-ur-ra» που σήμαινε κάποιο (άγνωστο κατα τους συγγραφείς) μπρούντζινο
αντικείμενο· αυτό το «ru-ur-ra» (προφερόμενο μάλλον orór-, με το κοινότατο πρόσφυμα -r, βλπ
38) φαίνεται πως ήταν στην πραγματικότητα μιά μπρούντζινη ψηστιέρα. Αυτό λοιπόν το
γράμμα (ψηστιέρα, σχάρα) χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή ro στην παλιά Πρωτογραμμική
της Κρήτης, αργότερα αντικαταστάθηκε απο το ro που παρίστανε αναπαυτικό κάθισμα ή θρόνο.

lo. Το γράμμα αυτό με το τόσο απλό σχήμα:
(αριθμός 2 στη Γρ. Β), είναι συνηθισμένο
και στη Γρ. Α (AB 02) με μορφή ενός απλού σταυρού, κατα κανόνα ψηλόλιγνου κατα την τάση
όλων των kana της Πρωτογραμμικής, συνηθισμένο είναι επίσης στην Γρ. Κ. Ε. με μορφή
σταυρού: στη Γρ. Κ. Ε. χρησιμοποιείται μόνο ώς lo (όχι και για ro όπως στη Γρ. Β), πράγμα που
δείχνει με σαφήνεια οτι ήταν lo στην Πρωτογραμμική και όχι ro.
Ίσως σκέφτεστε οτι ένα γράμμα με τόσο απλό σχήμα είναι αδύνατον να βρούμε τί
παρίστανε. Ωστόσο, αυτό είναι απο τα γράμματα που πιό εύκολα βρήκα τί παριστάνουν και πώς
ονομάζονταν. Διότι, καθώς είπα και πρωτύτερα, ώς φοιτητής είχα παρακολουθήσει ένα μάθημα
μεσοποταμιακής αρχαιολογίας, και παρατήρησα με προσοχή τη διακόσμηση των αγγείων που
αποτελούνταν απο φρίζες (ζωφόρους, να το πώ ελληνικά) αποτελούμενες απο
επαναλαμβανόμενα υπερβολικά απλοποιημένα σκίτσα ζώων, ένα απο τα οποία ζώα ήταν η
μεσοποταμιακή γαζέλα που παριστανόταν με έναν απλό σταυρό (ίσως όχι εντελώς κάθετα
τεμνόμενες γραμμές, αλλα σχεδόν κάθετα, η απλοποίηση του σκίτσου κατέληγε σε έναν απλό
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σταυρό). Διότι οι καλλιτέχνες ήθελαν να τονίσουν τη λεπτότητα και ελαφρότητα αυτού του
ζώου, που απο μακριά το σώματου φαίνεται να αποτελείται απο λεπτές γραμμές. Αυτό το απλό
(και όμως σαφές για τους Μεσοποτάμιους) σκίτσο πέρασε βέβαια και στην Προσφηνοειδή (ATU
234) και στην Σφηνοειδή γραφή, κυρίως με τη μορφή

μορφή

. Βρίσκεται κάποιες φορές και η

του ίδιου γράμματος, έχει βρεθεί και η “gunu” (διαγραμμισμένη) μορφή του

γράμματος:
. Διότι, το γράμμα
απέδιδε την εντύπωση που δίνει το κεφάλι του ζώου
σε προφίλ, κυρίως διακρίνονται τα μακριά και ίσια κέρατα· ωστόσο, κάποιοι γραφείς θέλησαν

να δηλώσουν και το κεφάλι του ζώου, στο σχήμα
. Η οποία μορφή
βρίσκεται (και
μάλιστα
πολύ
κομψότερη
και
νατουραλιστικότερη)
στη
Γρ.
Α:

(A315):
. Έτσι παρίσταναν οι καλλιτέχνες
(διότι καλλιτέχνες ήταν και όχι απλώς γραφείς) της Πρωτογραμμικής την εικόνα που δίνει απο
μακριά το κεφάλι της γαζέλας. Ο απόγονος αυτού του γράμματος στη Σφηνοειδή ονομάζεται
MAŠ=
, MAŠ2=
MAŠDA=
, τα μέν MAŠ και MAŠ2 μεταφράζονται “goat”, το δέ
MAŠDA μεταφράζεται “gazelle”. Στη Σφηνοειδή έχει γίνει απερίγραπτο μπέρδεμα στα ονόματα
των σφηνογραμμάτων, όχι μόνο σε σχέση με αυτά τα ζώα, αλλα και σχεδόν σε όλα τα
σφηνογράμματα. Η κατσίκα στο UoP αναφέρεται ώς “uzud”· άρα το MAŠ είναι κάτι άλλο· θα
μπορούσαμε να πούμε «αγριοκάτσικο»· αλλα και για αγριοκάτσικο υπάρχουν άλλες λέξεις. Στις
αρχές της 3ης π. Χ. χιλιετίας, οι γραφείς γνώριζαν καλά ποιό ζώο παρίστανε το κάθε γράμμα.
Αφότου όμως τα προσφηνογράμματα άρχισαν να παίρνουν τη σφηνοειδή μορφήτους, άρχισε να
χάνεται και η σχέση του κάθε εικονογράμματος με το σημαινόμενοτου, άρα και με το αρχικότου
όνομα. «MAŠ» και «MAŠDA» ήταν σχεδόν ή ακριβώς το ίδιο ζώο, κάποιο είδος ελαφιού· η λέξη
είναι ομόρριζη του αζτέκικου mazatl (ελάφι) και του μογγολικού maral (είδος ελαφιού της Ασίας,
διεθνώς γνωστό ώς “maral deer”). Η Μογγολική, σημειωτέον, είναι ρ-αλταϊκή γλώσσα, γι’ αυτό
και το -r- στο maral. Τα ελαφρά, γρήγορα ελαφοειδή, και προπάντων η γαζέλλα, λεγόταν στα
παλιά Σουμερικά lo. Η λέξη αυτή βρίσκεται στη Σφηνοειδή ώς «wr. lulim; lu-lim "stag"
Akk. aĝĝalu; lulīmu»· η ακριβής ερμηνεία των ακκαδικών λέξεων λανθάνει· το «lulīmu» είναι
δάνειο απο το σουμερικό «lulim», άρα δέν μας βοηθάει να καταλάβουμε τί ακριβώς σήμαινε. Το
UoP δίνει «Akk. aĝĝalu "stag, deer"; lulīmu "red deer, stag"»· αλλα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό
κατα εικασίαν και στο περίπου· γι’ αυτό και το ETCSL έχει ερωτηματικό: «See ETCSL: lulim=red
deer?.». Το «lulim» στη Σφηνοειδή γράφεται είτε φωνητικά:
(επάνω «lu», κάτω «lim» το
οποίο γράφεται με το γράμμα «IGI»), είτε αυτά τα φωνητικά στοιχεία προστίθενται στο επάνω
αριστερά μέρος του
«GIR3» (το οποίο «GIR3» είναι αυτό που παρίστανε αγριοπρόβατο,
θυμηθείτε το συλλαβόγραμμα qi). Οι γραφείς της Σφηνοειδούς, μή γνωρίζοντας καλά τα είδη
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των ζώων, συνέδεσαν στο νούτους το «lu-lim» με το άγριο και ήμερο πρόβατο. Στο «lu-lim» η
βασική λέξη είναι «lu», το δέ «lim» είναι ένα κοινό πρόσφυμα σε ονόματα αγρίων ζώων, βλέπε
38). Αυτό το «lu» έδωσε το όνομάτου στο σφηνόγραμμα
, το οποίο φωνητικά χρησιμεύει για
τις συλλαβές «lu» και «lug», αλλα σημασιολογικά χρησιμεύει μόνο για τη λέξη «udu» που
σημαίνει το κοινό ήμερο πρόβατο. Δηλαδή άλλο το όνομα, άλλη η σημασία του γράμματος.
Αυτό συμβαίνει πολύ συχνά στη Σφηνοειδή. Αλλα πρέπει πάντα να ψάχνουμε απο ποιά λέξη
πήρε το σφηνόγραμμα το όνομάτου. Εν προκειμένω γνωρίζουμε: απο τη λ. «lu» (= γαζέλλα)
πήρε το
το όνομάτου. «lu» ήταν μιά συνηθισμένη συλλαβή, και οι γραφείς της Σφηνοειδούς
χρειάζονταν κάποιο γράμμα για να την αποδίδουν· εν τω μεταξύ, η λέξη lo που στην
προσφηνοειδή εποχή σήμαινε κυρίως τη γαζέλλα, στη σφηνοειδή εποχή απέκτησε τη σημασία
του αρχαιοελληνικού «θηρίον» (=κάθε είδους ζώο, προπάντων θήραμα, αλλα και κάθε ήμερο
ζώο), ενώ το γράμμα
(=το ca της Πρωτογραμμικής) σήμαινε βασικά όλα τα ζώα (παρόλο
που ζώο, «πράμα» όπως το λέγανε παλιά, εννοούσε κυρίως το οικονομικώς σημαντικότερο, το
πρόβατο), και επομένως το
ήταν το πιό κατάλληλο τότε για τη συλλαβή «lu» = «θηρίον».
Και ακριβώς επειδή είχε πάρει τόσο γενική σημασία η λέξη lo, χρειάστηκε να προστεθεί ο
προσδιορισμός «lim» (άγριο ζώο) για να εννοεί τη γαζέλλα. Και η γαζέλλα, πόσο καλά ξέρανε οι
γραφείς τί ήταν; Οι κυνηγοί ξέρανε καλά, αλλα οι γραφείς της Σφηνοειδούς δέν πηγαίναν στο
κυνήγι, ήταν για τις κατώτερες τάξεις, ακόμη και για τους άρχοντες, αλλα όχι για τους γραφείς·
οπότε γι’ αυτούς τί ήταν η γαζέλλα; το κατεξοχήν άγριο ζώο, δηλαδή κάτι σάν άγριο πρόβατο
(αφού «ζώο» ήταν κυρίως το πρόβατο), οπότε τη λέξη «lu-lim» την έγραφαν με το γράμμα
«GIR3» (αγριοπρόβατο). Ενώ στο μεταξύ το γράμμα που παλιά διαβαζόταν lo
χρησιμοποιήθηκε για τη λέξη MAŠ (ελάφια, ελαφοειδή ζώα).
Οι μινωίτες Σουμέριοι όμως διατήρησαν πιστά την παλιά γνώση: το γράμμα με μορφή
σταυρού, σπανίως με τη μορφή του A315 το διατήρησαν για τη λέξη lo = γαζέλλα, και για τη
συλλαβή lo.
Η λέξη lo (γαζέλλα) παλιά ήταν loq (γι’ αυτό και το γράμμα «lu» χρησιμοποιούνταν
επίσης για «lug»)· ήταν απο την πανανθρώπινη ρίζα loqh, που σήμαινε ελαφρότητα, ελαφρό
(άρα ταχύ) ζώο, απο την οποία ρίζα το ελληνικό έλαφος (με πρόθεμα e), αφετέρου ελαφρόν,
ελαχύ (στο υπερθετικό «ελάχιστον»), απο την ίδια ρίζα το κινέζικο «luk» 鹿 =όλα τα ελαφοειδή

ζώα, το τουρκικό elik =ζαρκάδι (το ελαφρότερο ελαφοειδές. Κανονικά έπρεπε να ήταν *αlıq,
αλλα για να αποδοθεί η λεπτότητα προτιμήθηκαν πρόσθια, τα λεγόμενα ‘inџe’= ‘λεπτά’
φωνήεντα)· και απο την ίδια ρίζα η λέξη άλκη (είδος ελαφιού, λέξη δάνεια απο κάποια ασιατική
γλώσσα).

wo. Είναι το συνηθισμένο στη Γρ. Β 42
, απο εκείνα τα
γράμματα που παρίσταναν ανθρώπινα όντα και δέν αναγνωρίζονται άμεσα απο τη μορφή της

Γρ. Β, αλλα άν συγκρίνουμε με μορφές της Γρ. Α όπως
(πινακίδα HT 108),
(HT
105), και άν λάβουμε υπόψη οτι το κεφάλι συνήθως παραλείπεται απο τα γράμματα που
παριστάνουν ανθρώπους, τότε είναι εύκολο να αναγνωρίσουμε το γράμμα, είναι φανερό οτι η
γενική εικόνα σημαίνει γυναίκα, όπως στα ιδεογράμματα της Γρ. Β:
. Το μακρύ
φόρεμα σε όλες τις παλιότερες εποχές ήταν γνώρισμα των γυναικών, και ειδικά στη μινωική
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κοινωνία σήμαινε όχι νέα γυναίκα, αφού οι κοπέλες φορούσαν απλώς ένα ζώμα. Της Γρ. Β οι
μορφές έχουν επάνω δεξιά ή αριστερά δύο γραμμούλες που συγκλίνουν ή καμπυλώνουν
σχηματίζοντας κάτι σάν «3» ή «ε», αυτές οι γραμμούλες έμειναν απο την απόδοση του χεριού
που εμφανίζεται λυγισμένο πίσω απο το προφίλ του σώματος, και αυτό το λυγισμένο χέρι (που
κρατούσε ένα ραβδί / μπαστούνι –ή έπιανε μιά πονεμένη μέση!) είναι σημάδι γυναικών
προχωρημένης ηλικίας. Το γράμμα λοιπόν παρίστανε γυναίκα προχωρημένης ηλικίας, που
χρησιμοποιούνταν σε διάφορες εργασίες που δεν απαιτούν μυική δύναμη και στην φροντίδα
των παιδιών. Κάθε εργασία ήταν πολύτιμη στη μινωική κοινωνία, που προσπαθούσε να
εκμεταλλευθεί όλους τους διατιθέμενους πόρους.
Η λέξη που ονόμαζε τη γυναίκα προχωρημένης ηλικίας, ήταν wom. Στα Σουμ. της Σφην.
η λέξη βρίσκεται ώς «wr. um-ma "old woman" Akk. šībtu» επίσης «See ETCSL: um-ma=experienced
woman.». Τον καιρό που έψαχνα για να συγγράψω τους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες, βρήκα σε
διάφορα γλωσσάρια τη λέξη ώς «um-ma» αλλα και ώς «um-me», (στο γλωσσάριο του E.
Sollberger «um-me» = “wet nurse”). Άρα η «um-ma» / «um-me» δέν ήταν κατ’ ανάγκην και τόσο
μεγάλης ηλικίας, αφού σε κάποιες περιπτώσεις μπορούσε να φροντίζει και να θηλάζει ξένα
παιδιά. Οπωσδήποτε η λ. δέν είχε την υποτιμητική χροιά της λ. «γριά», αλλα περισσότερο την
οικειότητα του «γιαγιά», και σε πολλές περιπτώσεις θα ταίριαζε ο όρος «παραμάνα».
Αυτό το «um-ma» / «um-me» προφερόταν wom, το -a/e ή μάλλον -ı στο τέλος προσετίθετο
μόνο για να μπορεί να προφερθεί το -m.
Ο κάθε μινωίτης Σουμέριος αναγνώριζε άμεσα αυτό το γράμμα ώς «γιαγιά / παραμάνα»
που λεγόταν στη γλώσσατου wo(m) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή wo.
ho. Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται στη Γρ. Β, όπως γενικά τα της Πρωτογραμμικής
συλλαβογράμματα με h δέν βρίσκονται στη Γρ. Β, με εξαίρεση μερικά που κι αυτά απαντούν
πολύ σπάνια. Δέν το έχω βρεί ούτε στη Γρ. Α, στης οποίας τα σωζόμενα κείμενα το o δέν είναι
και τόσο συνηθισμένο φωνήεν, το δέ h είναι πολύ σπάνιο.
Βρίσκεται όμως στην Κρ. Ιερογλυφική συνηθισμένο ένα γράμμα που είναι φανερό οτι

παριστάνει μαστούς:

(παραβλέψτε τα διακοσμητικά μοτίβα που γεμίζουν τον κενό

χώρο της σφραγίδας),
. Δέν μπορεί να παρίστανε κάτι άλλο, παρίστανε μαστούς.
Στα Σουμ. της Σφην. η λέξη για τους μαστούς είναι «wr. ubur; ubur2; u3-bur; u2-bi-ur
"breast" Akk. tulû». Το -ur είναι το κοινότατο πρόσφυμα των ουσιαστικών (παρατήρηση 38), η
βασική λέξη ήταν «ub», το οποίο ήταν στην πραγματικότητα op. δεδομένου οτι υπήρχε και στο
παλαιοτουρκικό συλλαβάριο ένα kana που παρίστανε μαστούς και χρησιμοποιούνταν φωνητικά
για op και up, η δέ λέξη για τους μαστούς στα παλιά Τουρκικά ήταν op, όχι *up, αφού η ίδια
λέξη ώς ρήμα είναι op =θηλάζει, ετυμολογικά συγγενές και του œp =φιλά.
Ωστόσο, παλιά η λέξη δέν μπορεί να ήταν απλώς op, διότι τότε ποιά ήταν η χρήση του
γράμματος; Δέν μπορεί να ήταν ούτε το kana o, ούτε jo, ούτε wo, αφού όλα αυτά τα ξέρουμε,
ήταν άλλα γράμματα. Άρα αυτό ήταν το ho (το παλιό h δέν διατηρούνταν σε καμιά λέξη στα
Σουμ. της Σφην., πάντως όλες οι λ. με h που βρήκαμε στην παλιά Σουμερική μέσω της
Πρωτογραμμικής, στα Σφηνοσουερικά είναι χωρίς το h). Συνεπώς η λέξη ήταν όχι op παλιά,
αλλα hop. Με αυτήν τη μορφή, μόνο πολύ απλοποιημένο και κατα το δυνατόν ψηλόλιγνο,
υπήρχε το γράμμα στην Κρ. Πρωτογραμμική, το οποίο βλέποντας κάθε μινωίτης Σουμέριος
αναγνώριζε «μαστοί» που λεγόταν στη γλώσσατου ho(p) και έτσι έφερνε στο νούτου τη
συλλαβή ho.
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Σημειωτέον οτι η θέα των γυναικείων μαστών δέν ήταν άσεμνη στους Σουμέριους, και
προπαντός στους μινωίτες. Στους Σουμέριους γενικά οι μαστοί ήταν κάτι ιερό στο οποίο
οφειλόταν τιμή και σεβασμός. Στη μινωική κοινωνία οι κοπέλες είχαν γυμνά τα στήθη στην
επίσημη ενδυμασίατους, και μάλιστα οι αρχόντισσες και οι ιέρειες. Αυτή η συνήθεια έχω
ακούσει οτι διατηρούνταν στην Ιεράπετρα μέχρι πρόσφατήμας εποχή. Η κοινωνία των μινωιτών
είχε ήθη που δύσκολα θα μπορούσαμε να καταλάβουμε σήμερα, ακόμη και για τους αρχαίους
Έλληνες ήταν παράδοξα: οι μινωικές πόλεις ήταν ατείχιστες και τα ανακτορικά συγκροτήματα
όπου ζούσαν οι βασιλείς και οι ευγενείς επίσης ατείχιστα, χωρίς προφυλάξεις απο τον υπόλοιπο
πληθυσμό: δέν είχαν φόβο απο πόλεμο, ούτε απο ταξική διαμάχη· η ανώτερη τάξη δέν
φοβούνταν τις κατώτερες· οι γυναίκες δέν φοβούνταν τους άνδρες· οι άνδρες δέν σάστιζαν
βλέποντας όμορφες κοπέλες γυμνόστηθες, μόνο με ένα ζώμα. Οι άρχοντες δέν χρειάζονταν να
φορούν πολλά επιβλητικά ρούχα και κοσμήματα για να επιβάλλουν σεβασμό: το ωραίο σώμα
απο μόνοτου ενέπνεε σεβασμό. Αυτά σημαίνουν πως ήταν μιά κοινωνία που διέπονταν απο
καλοσύνη και ειλικρίνεια: δέν υπήρχε απάτη στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, ούτε μεταξύ
διαφορετικών εθνοτήτων, ούτε ακόμη μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων. Ο άρχοντας
έτρωγε απο χρυσό πιάτο, αλλα και ο φτωχός δέν υποσιτιζόταν. Ο καθένας εργαζόταν ανάλογα
με τις δυνατότητέςτου, και κανένας δέν τεμπέλιαζε για να ζήσει απο τη δουλειά του αλλουνού.
Η τέχνη δέν παρίστανε σκηνές πολέμου ή βίας, κανείς δέν ήθελε να δεί τέτοιες σκηνές. Οι
μινωίτες είχαν στρατό και ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν για την πατρίδατους, αγαπούσαν όμως,
όσο κανένας άλλος λαός δέν αγάπησε, την ειρηνική ζωή. Οι μινωίτες Σουμέριοι ήταν οι μόνοι
άνθρωποι στην ιστορία που ήξεραν να διαβάζουν χωρίς να πάνε ποτέ στο σχολείο· το υλικό
γραφήςτους ήταν φτηνό και προσιτό στον καθένα: πηλός· και η γραφήτους ακόμη αντανακλά
την εξαίρετη παρατηρητικότητα με αγάπη για τα πλάσματα του κόσμου και την επιδίωξη της
ομορφιάς. Απο τη νεολιθική εποχή και μετά, δέν υπήρξε ποτέ και πουθενά πολιτισμός σάν τον
μινωικό. Ακόμη και ο πολιτισμός των Σουμερίων στη Μεσοποταμία ήταν σαφώς κατώτερος απο
τον πολιτισμό των μινωιτών Σουμερίων.

šo. Η Γρ. Β με το γράμμα 20:
μας βοηθά να
διακρίνουμε με σαφήνεια το γράμμα šo που παρίστανε λόγχη απο το γράμμα ti που παρίστανε
βέλος. Στο šo (λόγχη) γίνεται κατα κανόνα μακρύτερη η γραμμή που απέδιδε το ξύλινο κοντάρι
της λόγχης, και πάντοτε μιά ή δύο γραμμούλες σταυρωτά στο μέρος του κονταριού κοντά στην
αιχμή υποδηλώνουν το δέσιμο της αιχμής στο κοντάρι. Οι ιθαγενείς της Αυστραλίας στερέωναν
την αιχμή στο κοντάρι δένονταςτην ολόγυρα με τένοντα απο καγκουρώ: ο τένοντας όταν
ξεραίνεται σφίγγει, σκληραίνει και κρατάει στερεότατα την αιχμή στο κοντάρι.
Στα Σουμ. της Σφην. η λόγχη λεγόταν «šukur», αυτό στη Σφηνοειδή γράφεται

,

προφανώς προερχόμενο απο το προσφηνοειδές ATU 393:
, που βέβαια δέν εικονίζει
ολόκληρο το ακόντιο, αλλα το μέρος κοντά στην αιχμή, όπου οι οριζόντιες γραμμούλες
υποδηλώνουν το δέσιμο της αιχμής στο κοντάρι (ίσως με τένοντα ζώου, ίσως με κάποιους
άλλους τρόπους). Επίσης το (προ)σφηνοειδές γράμμα φαίνεται πως υποδήλωνε και την άλλη
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άκρη του κονταριού (η οποία άκρη στα Ελληνικά λεγόταν σαυρωτήρ) που γινόταν αιχμηρή, έτσι
ώστε να μπήγουν το κοντάρι στη γή με την αιχμή προς τα πάνω έτοιμο να το πιάσουν εν
αναμονῇ μάχης ή κινδύνου.
Στο «šukur» =λόγχη, το -ur είναι το κοινότατο πρόσφυμα (βλέπε 38), η λέξη βασικά ήταν
«šuk» δηλαδή šoq. Έτσι λεγόταν η λόγχη και στα Σουμερικά της Κρήτης. Όταν ένας μινωίτης
Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «λόγχη» που λεγόταν στη γλώσσατου
šo(q) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή šo.
Ετυμολογική παρατήρηση: η λ. šo(q) (=ακόντιο, λόγχη) φαίνεται πιθανώς ετυμολογικά
συγγενής με το τουρκικό oq (βέλος), οπότε το oq αυτό πρέπει παλιότερα να ήταν *joq. Άρα απο
την ίδια πανανθρώπινη ρίζα πρέπει να είναι και το Ι. Ε. jek ή μάλλον jeq, απο το οποίο στα
Ελληνικά ίημι (απο *ji-jee-mi), αόριστος ῆκα (heeka, απο *jeeqa), στα λατινικά “jacio” = ρίχνω το
ακόντιο / εκτινάσσω σάν ακόντιο.

so. Στη Γρ. Β το 12:
δέν φαίνεται άμεσα τί
παρίστανε, διότι οι γραφείς έπαψαν να δίνουν την προσοχή στη λεπτομέρεια που κάνει το
γράμμα αναγνωρίσιμο. Στη Γρ. Α το γράμμα (με αριθμό 7) σπανίζει, γενικώς τα
συλλαβογράμματα με o δέν είναι τόσο συνηθισμένα στις σωζόμενες επιγραφές της Γρ. Α, και οι
λίγες φορές που βρίσκεται το εν λόγω γράμμα στη Γρ. Α δέν μας βοηθάει στην αναγνώρισήτου,
απλώς η γραμμή που μακραίνει προς τα κάτω στο δεξί μέρος, σε μορφές της Γρ. Α μακραίνει στο
αριστερό.
Εκείνο που μας φανερώνει τί παρίστανε το γράμμα, είναι το ομόμορφότου στα ATU, όπου

μάλιστα είναι το πρώτο καταχωρημένο γράμμα, το ATU 1:
, ο A.
Falkenstein το έχει πρώτο πρώτο στα “Leicht erkennbare Bilder”, τα «εύκολα αναγνωριζόμενα

εικονογράμματα»· με εξαίρεση κάποιες μορφές όπως:
, οι περισσότερες μορφές του
εικονο(προσφηνο)γράμματος δέν είναι πιό εύκολα αναγνωριζόμενες απο ό,τι οι μορφές που
έχουμε απο τη Γρ. Β. Όπως καταλαβαίνετε, η αριστερά γραμμή κάθετη στη Γρ. Β ήταν κυρτή
(και όχι ίσια) στην Πρωτογραμμική, ενώ η δεξιά γραμμή απέδιδε στοιχειωδώς (αλλα επιδέξια) το
προφίλ του προσώπου σχηματίζοντας μόνο μία μεγάλη γωνία που απέδιδε το πηγούνι. Μία
οριζόντια γραμμούλα στη σωστή θέση απέδιδε το μάτι, και ενίοτε μιά δεύτερη οριζόντια
γραμμούλα το στόμα. Κάπως έτσι:
, το οποίο βέβαια δέν φιλοδοξεί να χαρακτηρισθεί
πορτραίτο, αλλα ήταν αρκετό για να αναγνωρισθεί τί παρίστανε: ένα κεφάλι. Είναι ίδιο με το
απλοποιημένο σκίτσο της προσφηνοειδούς, μόνο που οι δύο παράλληλες γραμμές έχουν
απλοποιηθεί σε μία, όπως γινόταν πάντα στην Πρωτογραμμική.
Έτσι, μπορούμε να είμαστε σίγουροι οτι το γράμμα αυτό παρίστανε κεφάλι.
Το κεφάλι στα Σφηνοσουμερικά λεγόταν «saĝ» (το σφηνόγραμμα είναι
, ονομαζόμενο
«SAG»), το οποίο «saĝ» δηλαδή saŋ (βάσει των κανόνων 2 και 15) στις αρχές της 3ης χιλϊετίας
ήταν sop, όπως και παρέμεινε μέχρι τέλους στα Σουμερικά της Κρήτης.
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Ο κάθε μινωίτης Σουμέριος βλέποντας αυτό το γράμμα (κάπως πιό επιδέξια σχεδιασμένο
απο ό,τι στη Γρ. Β) αναγνώριζε «κεφάλι» που λεγόταν στη γλώσσατου so(p) και έτσι έφερνε στο
νούτου τη συλλαβή so.
Η λέξη sop (=κεφάλι) έχει πολύ μεγάλη ιστορία. Ακόμη παλιότερα ήταν *twep (κανόνας
32· το w συνέτεινε στη συριστικοποίηση και συνέβαλε στην στρογγυλοποίηση του φωνήεντος).
twep ήταν μιά πανανθρώπινη ρίζα με σημασία «κεφάλι / κορυφή» απο την οποία βρίσκουμε
λέξεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου: πρώτα απ’ όλα το τουρκικό tepe (σε ορισμένες τουρκ.
γλώσσες tœpœ)= κορυφή, ύψος, λόφος, ανθρώπινο κεφάλι· στα αρχαία Αιγυπτιακά: t-p (με
άγνωστο φωνήεν)= κεφάλι, στα Αζτέκικα tepetl =βουνό· στην Π. Ι. Ε. η ρίζα ήταν sw(e)p, της
οποίας η μηδενισμένη βαθμίδα sup, απο όπου sup-sos (ύψος) και sup-er (στα Ελληνικά υπέρ· το
αρχικό σ στα Ελληνικά τράπηκε σε δασεία, σε λίγες περιπτώσεις χάθηκε εντελώς)· απο την ίδια
ρίζα πρέπει να είναι και το swop-nos (ύπνος, λατινικά somnus, σανσκριτικά swapnah), με την
έννοια «κεφάλι-θέτω (ακουμπώ)», το δεύτερο συνθετικό σχετικό με το σουμερικό nı (ξαπλώνω,
βλέπε γράμμα nı). Απο παλιά οι Σουμέριοι αυτοαποκαλούνταν καθώς είπαμε “keŋer”, απο
*cwépeker, αλλα πολύ συχνότερα βρίσκεται στα σουμερικά λογοτεχνικά κείμενα η
αυτοονομασία «un.šaĝ.ĝe6» που σημαίνει «το έθνος των μαυροκέφαλων», δηλαδή το σουμερικό
έθνος. Στο UoP δέν βρίσκεται καμία λέξη που να σημαίνει «Σουμέριος», ούτε κάν «Ακκάδιος»,
ούτε ο όρος “keŋer” ή “kenger”! Τα οποία επίσης δέν βρίσκονται στο «Sumerian Lexicon Version
3.0 by John A. Halloran», ενώ είναι πράγματα πολύ γνωστά σε γερμανικές πηγές, αναφέρονται
και στο εγχειρίδιο του A. Falkenstein (1964). Όσο άγνωστος είναι στις ανωτέρω αμερικανικές
πηγές ο όρος “keŋer” ή “kenger”, εξ ίσου παραμορφωμένος είναι ο όρος «un.šaĝ.ĝe6», που είναι
απο παλιά γνωστό και γραμμένο σε πολλά βιβλία οτι σήμαινε την σουμερική εθνότητα, ώς “wr.
saĝ-gig2-ga "humankind" Akk. şalmat qaqqadi” (σημειωτέον το ακκαδικό «şalmat qaqqadi» σημαίνει
επακριβώς «μαύροι στα κεφάλια», μαυροκέφαλοι, και όχι «ανθρωπότητα»). Όταν τα σουμερικά
κείμενα λένε οτι ο θεός «Enki» δημιούργησε την σκαπάνη και άλλα γεωργικά εργαλεία και τα
έδωσε στο «έθνος με τα μαύρα κεφάλια», και άλλα ανάλογα, εννοούν την σουμερική εθνότητα,
και όχι όλη την ανθρωπότητα. Οι Σουμέριοι μόνο την δικήτους εθνότητα θεωρούσαν
πολιτισμένη, και όντως όλες οι άλλες εθνότητες της Μέσης και Εγγύς Ανατολής απο τους
Σουμέριους εκπολιτίσθηκαν· στα Ακκαδικά λέξεις απλών και βασικών ακόμη πολιτιστικών
στοιχείων όπως το λισγάρι (σουμ. «al») και το ακόντιο (σουμ. «šukur») είναι δάνειες απο τα
Σουμερικά. Η λέξη για το «μαύρο» στα Σουμερικά ήταν ŋe(k), το οποίο βλέπουμε ώς «gig2» στο
«saĝ-gig2-ga» του UoP, και ώς «ĝi6 (ge6)» που σήμαινε επίσης νύχτα και «See ETCSL: gig2=to be
black». Το «gi6-gi6» που δίνει το UoP ώς “black”, είναι διπλασιασμένο το επίθετο (ήταν πολύ
συνηθισμένο στα Σουμερικά να διπλασιάζονται τα επίθετα με έννοια υπερθετικού), ενώ όταν το
«gi6» γραφόταν μόνο μία φορά, διαβαζόταν ŋe(k) και όχι βέβαια «giggi» (αυτά ήταν ξεκάθαρα σε
όλα τα βιβλία που διάβαζα απο το 1981 μέχρι το 1989 για να συγκεντρώσω γνώσεις για τη
σουμερική γλώσσα. Τώρα το UoP προσπαθεί να νεωτερίσει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται
ένας χαμός, και πρέπει ο κάθε χρήστης του εν λόγω λεξικού να έχει τεράστια υπομονή). Το ŋe(k)
που σήμαινε στα Σουμερικά «μαύρο» ή «νύχτα», είναι ομόρριζο της Ι. Ε. ρίζας nek, απο όπου στα
Ελληνικά: νύξ, νυκτός, νέκυς, νεκρός (διότι οι νεκροί κατα την ινδοευρωπαϊκή αντίληψη
βρίσκονται στο σκοτάδι, εξ οὗ και «σκοτώνω» =ρίχνω στο σκότος), στα Λατινικά niger (μαύρος),
neco (σκοτώνω), nox (νύχτα). Το οτι οι Σουμέριοι αυτοαποκαλούνταν «έθνος μαυροκέφαλων»
δείχνει οτι πρίν κατεβούν στη Μεσοποταμία κατοικούσαν δίπλα δίπλα με έθνη ξανθά, δηλαδή
καυκασιανές και ινδοευρωπαϊκές φυλές (και πλείστες πρωτοϊνδοευρωπαϊκές λέξεις, όπως
ονομασίες εξημερωμένων ζώων, έχουν σουμερική ή παραπλήσια αρχαιοτουρκική προέλευση).
Και άλλοι συγγενείς των Σουμερίων λαοί ονόμαζαν τους εαυτούςτους με τον όρο *twep-ŋek (που
κατάντησε «saĝ.ĝe6(g)» στη Σφηνοειδή), απο αυτό το *twep-ŋek είναι το Suomi (Φινλανδοί) και το
Tepanec (φυλή πολύ συγγενική των Αζτέκων). Στα Τουρκικά η ρίζα του ŋek δέν φαίνεται, ούτως
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ή άλλως το αρχικό ŋ χάνεται (κανόνας 18) οπότε θα γινόταν *ek, αλλα επίσης η λέξη ŋek κάποια
στιγμή πρέπει να έγινε γλωσσικό ταμπού αφού σχετιζόταν με τη νύχτα και το σκοτάδι (οι
αρχαίοι Έλληνες συχνά απέφευγαν να πούν τη λέξη «νύξ» και κατ’ ευφημισμόν την έλεγαν
«ευφρόνη» =αυτή που έχει καλό σκοπό, ευνοϊκή). Έτσι, στα Τουρκικά χρησιμοποιήθηκε με την
έννοια «μαύρο» το quro =σκούρο, σκοτεινό (το οποίο αργότερα έγινε qara, αλλα διατηρείται
ακόμη στην Chuvash ώς χura =μαύρο, και στα Ιαπωνικά «kuro» =μαύρο). Συνεπώς, το παλιότερο
*twep-ŋek στα Τουρκικά έγινε *twép-quro (ο δυναμικός τόνος στο 1ο συνθετικό). Με το πέρασμα
του χρόνου και αφού ξεχάσθηκε τί σήμαινε το *twép-quro παραφθάρηκε σε *téwkyrœ, (το δέ
όνομα Τεύκρος κατα τη γνώμημου κάποτε σήμαινε «κεφάλι μαύρο» (ήταν τιμητικός
χαρακτηρισμός) σε κάποια ασιατική γλώσσα), έπειτα το *téwkyrœ >> *tœwkrœ >> tœrkœ. Αυτό
το tœrkœ ήταν η ονομασία της ασιατικής φυλής που ονομαζόταν καθώς γράφεται σήμερα
“Türkü”· στην πραγματικότητα δέν προφερόταν “Türkü”, αλλα Tœrkœ, με τον τόνο στην
παραλήγουσα. Μιά απόδειξη είναι οτι στα Ουγγρικά (που απο παλιά έχουν φωνολογία, και
προπαντός φωνηεντισμό παρόμοιο με τα Τούρκικα) ο Τούρκος λέγεται Török, με ö (=œ) και όχι
με ü ή u όπως το έκαναν οι Άραβες που η γλώσσατους έχει μικρό αριθμό φωνηέντων. Δεύτερη
απόδειξη είναι η παλιά παροιμία “tatsız Tœrk joq, bašsız bœrk joq” = «όπως δέν υπάρχει καπέλο
χωρίς κεφάλι, έτσι δέν υπάρχουν και Τούρκοι που να μήν έχουν αναμιχθεί με ξένους» («tat», μιά
λέξη υποτιμητική, σήμαινε όλους τους μή Τούρκους, και προπάντων τους Πέρσες). Η παροιμία
αυτή παραλληλίζει τις παρηχούσες λέξεις «bœrk» με «Tœrk» όπως και «bašsız» με «tatsız», άρα
«bœrk» και «Tœrk» είχαν το ίδιο φωνήεν. Έπειτα, το γεγονός οτι το Tœrkœ έχασε το τελικότου
φωνήεν (για να γίνει Τœrk και αργότερα Tyrk) δείχνει οτι η λέξη είχε το τελικό φωνήεν άτονο,
τονιζόταν στην παραλήγουσα, διότι ήταν σύνθετη, αλλιώς θα τονιζόταν όπως όλες οι κοινές
τουρκικές λέξεις στη λήγουσα. Αυτή είναι η ετυμολογία της λέξης Τούρκος· ταυτόσημη του
«saĝ.ĝe6(g)» που σήμαινε Σουμέριος. Την παλιά εποχή που οι Σουμέριοι και άλλες τουρκικές
φυλές αυτοαποκαλούνταν *cwépeker («αυτοί που τεντώνουν τα τόξα»), είχαν επίσης την ακόμη
γενικότερη (που περιλάμβανε όλες τις τουρκικές φυλές) ονομασία *twép-quro, η οποία έμοιαζε
με το *cwépeker, και αυτή η ομοιότητα των λέξεων έγινε αιτία να χαθεί στο κέντρο του
τουρκικού κόσμου ο όρος *cwépeker, που όμως προτού χαθεί συνεφύρθη με τον όρο *twép-quro,
κάνοντας έτσι το q να τραπεί σε k: *téwkyrœ >> *tœwkrœ >> tœrkœ. (Αλλα και ο όρος «Τοξότες»
δέν χάθηκε εντελώς στις τουρκικές φυλές, καθώς θα δούμε στο γράμμα cue).
Το ξέρω οτι η λέξη Τούρκος είναι μισητή σε πολλούς, και θα αρχίσουν να λένε «κάνανε
αυτό και εκείνο», και οτι δέν κάνανε τίποτε άλλο εκτός απο εγκλήματα. Τί άλλο εκτός απο
εγκλήματα είναι η ιστορία αυτής της εποχής που ζούμε; Είναι δικαίωμα του καθενός να μισεί
τους Τούρκους ή όλους τους ασιάτες ή όλες τις φυλές εκτός απο τους Έλληνες. Παρακαλώ μόνο
τους πάντες να κρίνουν τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε λαό απο προσωπική εμπειρία και μόνο,
και όχι απο ό,τι άλλοι έχουν γράψει και έχουν πεί· ο καθένας γράφει και λέει όχι κατα την
πραγματικότητα, αλλα κατα την μία ή την άλλη προπαγάνδα. Και ακόμη, να είναι ξεκάθαρο
στους πάντες οτι σε καμία περίπτωση με τον όρο «Τούρκοι» δέν εννοώ τους κατοίκους της
σημερινής Τουρκίας, οι οποίοι είναι οι πρώην υπήκοοι του Βυζαντίου, και απο τουρκικό αίμα
έχουν περίπου όσο και εμείς οι «Έλληνες»· βέβαια, στην Τουρκία το Β ομάδος αίμα (του οποίου
τα υψηλά ποσοστά είναι γνώρισμα των τουρικών φυλών) ανέρχεται σε 17% του πληθυσμού ενώ
στην Ελλάδα μόνο 14%, αλλα αυτό δέν οφείλεται τόσο στις Τουρκικές φυλές που κατέκτησαν τη
Μικρασία (οι Οθωμανοί Τούρκοι ήταν όλοι όλοι 300 οικογένειες, και αυτοί ακόμη δέν ήταν
καθαροί Τούρκοι), αλλα περισσότερο οφείλεται στη γειτνίαση της Μικρασίας με το επίκεντρο
της συγκέντρωσης πληθυσμού με υψηλά ποσοστά ομάδας Β, το οποίο επίκεντρο είναι η Ινδία.
Και ακόμη θα ήθελα να ξέρετε οτι η αγάπη που δέν μπορώ να κρύψω προς τις τουρκικές
φυλές για τις οποίες γράφω, δέν αναφέρεται τόσο προς τις σημερινές τουρκικές φυλές της Άπω
Ανατολής (μ’όλο που όποτε συνάντησα απο αυτούς τους ανθρώπους ποτέ δέν απογοητεύθηκα –
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καβγάδες και όχι λίγους έχω κάνει στη ζωήμου με Ελλαδίτες – με όλους τους υπόλοιπους είχα
πάντοτε ειρηνικές σχέσεις) – αλλα κυρίως αγαπώ και θέλω να αποδοθεί η τιμή που αξίζει προς
τις αρχαίες και χαμένες σήμερα τουρκικές φυλές στις οποίες η μεγάλη πλειονότητα του
πληθυσμού είχε αίμα ρέζους αρνητικού – το λίγο θετικό ρέζους που υπήρχε στην
Πρωτοτουρκική φυλή λειτούργησε σάν το σκουπιδάκι μέσα στο στρείδι που το αναγκάζει να
παραγάγει το μαργαριτάρι, το οποίο μαργαριτάρι ήταν ο υψηλός υλικός και πνευματικός
πολιτισμός που απο εκεί ξεκίνησε για να απλωθεί (προοδευτικά διαφθειρόμενος) σε όλη την
ανθρωπότητα. Τί έχει μείνει όμως σήμερα απο την Πρωτοτουρκική φυλή, που σήμερα δέν
υπάρχει στην Ασία ούτε ίχνος αίματος ρέζους αρνητικού; Θα σας πώ τί έχει μείνει: μερικοί
άνθρωποι προπάντων στον χώρο των ευρωπαϊκών φυλών, και προπαντός στην Ελλάδα, που
ακόμη και μέσα σε αυτήν τη λαίλαπα του φθόνου διατηρούν απροκατάληπτη νηφάλια σκέψη
και αγάπη για την ομορφιά. Αυτοί που τρέμουν απο φανατισμό και ανάβουν απο σωβινισμό,
ακόμη και οι λόγϊοι που το παίζουν τάχα αγνωστικιστές για να γράφουν και να πουλάνε
αβεβαιότητες, δέν έχουν καμία συγγένεια με την διαύγεια και νηφαλιότητα της
αρχαιοελληνικής πολιτισμικής δημιουργίας, δέν έχουν καμία συνάφεια με τον πολιτισμό
κληρονόμο του μινωικού, δηλαδή τον ελληνικό.
θo. Το γράμμα αυτό δέν υπάρχει στη Γρ. Β, όπως επίσης είναι ανύπαρκτα όλα τα
συλλαβογράμματα του z στη Γρ. Β (με εξαίρεση το θi, και αυτό σπάνιο στη Γρ. Β). Το zo της Κρ.
Πρωτογραμμικής επίσης δέν βρίσκεται στη Γρ. Α (διότι στη γλώσσα των σωζόμενων
ντοκουμέντων της Γρ. Α δέν χρησιμοποιούνταν συλλαβή «θo»). Της Κρ. Πρωτογραμμικής το θo
το γνωρίζω απο την Κρ. Ιερογλυφική, όπου βρίσκεται συχνά ένα γράμμα που παρίστανε δόντια

(θηρίου, με μορφή):
. Είναι σαφές οτι αυτό το γράμμα παρίστανε δόντια, και όχι
κάποια κλαδιά με κλαδάκια ή φύλλα, διότι τα κλαδιά με κλαδάκια και φύλλα στην Κρ.

Ιερογλυφική παριστάνονται έτσι:
, δηλαδή κλαδάκια και φύλλα
καί απο τις δύο μεριές του κύριου κλαδιού, όχι μόνο απο τη μία (πράγμα που θα ήταν και
αφύσικο). Το δόντι στα Σουμ. της Σφην. ήταν «zu2», το οποίο προφερόταν «θo», και έτσι δάνεισε
το όνομάτου στο kana θo της Πρωτογραμμικής. Άν κάποιος πεί οτι το «zu2» θα μπορούσε να έχει
άλλο φωνήεν και όχι o στα Σουμερικά της Κρήτης, ή οτι θα μπορούσε το «z» αυτού να
προέρχεται απο *d, και άλλες τέτοιες ιστορίες, δέν στέκονται, διότι όλα τα της Πρωτογραμμικής
γράμματα με d τα ξέρουμε, είναι άλλα, ξέρουμε επίσης τα της Κρ. Πρωτογρ. kana με «z» (θ) σύν
όλα τα άλλα φωνήεντα, εκτός απο το θo. Άρα το θo της Κρ. Πρωτογραμμικής γραφόταν με αυτό
το γράμμα, που παρίστανε δόντια, διότι «θo» λεγόταν το δόντι στα Σουμ. της Κρήτης όπως και
της Μεσοποταμίας.
u. Όταν έγραφα τους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες (1992) είχα σχηματίσει, άν και με
βασανιστικές
αμφιβολίες,
τη
γνώμη
οτι
το
γράμμα
αυτό
(Γρ.
Β
10):
παρίστανε πέος, δηλαδή αυτό που πραγματικά παρίστανε
το γράμμα wı. Κατόπιν προσεκτικότερης μελέτης όμως στη Γρ. Α, στη Σουμερική και στις
τουρκικές γλώσσες, γνωρίζω τώρα με βεβαιότητα οτι το γράμμα παρίστανε ελέφαντα, και
κυρίως τον χαυλιόδοντάτου. Ενώ οι μορφές της Γρ. Β είναι υπερβολικά κομψές, σε βαθμό που
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παραμορφώνουν

το

αρχικό

σκίτσο,

η

Γρ.

Α

το

διατηρεί

αρκετά

καλά:

. Το αρχικό σκίτσο παρίστανε το κεφάλι ενός ελέφαντα σε προφίλ στραμμένου προς τα δεξιά, με
την προβοσκίδα κρεμάμενη και συχνά λυγισμένη στην άκρη, και τον χαυλιόδοντα προτεταμένο.
, διότι αυτήν ακριβώς τη μορφή έχει το kana «as» του
Ιδιαίτερα με εντυπωσίασε ο τύπος
παλαιοτουρκικού συλλαβαρίου (το οποίο «as» παρίστανε χαυλιόδοντα, κυρίως αγριόχοιρου). Ο
ελέφαντας στα παλιά Σουμερικά λεγόταν us, και πήρε αυτό το όνομα απο τον χαυλιόδοντάτου·
δηλαδή, us λεγόταν βασικά ο χαυλιόδοντας, και επειδή αυτό ήταν το πιό ενδιαφέρον μέρος
αυτού του ζώου, ονομάστηκε και ο ελέφαντας us.
Άλλωστε και η ελληνική λέξη «ελέφας» είναι δάνειο απο μιά χιττιτική λέξη που σήμαινε
«δόντι», γιατί αυτή ήταν η κύρια οικονομική σημασία του ελέφαντα, το δόντιτου (χαυλιόδοντας).
Στο UoP βρίσκονται 3 σουμερικές λέξεις που σήμαιναν «ελέφαντας»:
«wr. bi2-lam "elephant" Akk. pīru» (η λ. έχει βρεθεί 1 μόνο φορά),
«wr. til-lu-ug "elephant" Akk. pīru» (η λ. έχει βρεθεί 3 φορές μόνο), και
«wr. am-si "elephant" Akk. pīru» που έχει βρεθεί 46 φορές, αυτή ήταν η κύρια λέξη για τον
ελέφαντα. Πώς όμως προφερόταν το «am-si»; Η λεξική πινακίδα που αναφέρεται στο UoP έχει
στη σειρά 3 ζώα:
- am (το οποίο συνήθως μεταφράζεται «άγριο βόδι», γράφεται με το γράμμα «GUD» μέσα
στο οποίο χωράει το γράμμα «KUR» (αγριότοπος)),
- am-si (η βασική λέξη για τον ελέφαντα), και
- am-si kur-ra (ελέφαντας των αγριότοπων, άγριος ελέφαντας). Η έκφραση αυτή με κάνει
να σκέφτομαι οτι οι Σουμέριοι είχαν και εξημερωμένους ελέφαντες, που ζούσαν μέσα στις
πόλεις, σε ένα είδος ζωολογικών κήπων.
Το «am» προφερόταν αρχικά umú (βλέπε γράμμα mu). Άρα το «am-si» πρέπει να
προφερόταν “umúsı”, και αυτό το ı στο τέλος ήταν για να μπορεί να προφέρεται το –s. Το «am»,
παλιότερα umú, σήμαινε άγριο βόδι, αλλα συνεκδοχικά κάθε ογκώδες άγριο φυτοφάγο ζώο,
έτσι και ο ελέφαντας στη Μεσοποταμία ταξινομούνταν ώς “umú” προς αποφυγή σύγχυσης του
σκέτου us με άλλες παρόμοιες λέξεις.

Το γράμμα «SI» στην Προσφηνοειδή γραφόταν

, το οποίο είχε και διάφορες

“gunu” (διαγραμμισμένες) μορφές:
. Αυτό το
«SI» είναι νομίζω φανερό πως παρίστανε χαυλιόδοντα, και μάλιστα απο ελέφαντα, σε κάποιες
περιπτώσεις τυλιγμένο με διακοσμητικές ταινίες ή κορδόνια όπως μέχρι σήμερα διακοσμούν

στην Ινδία και στα τσίρκα τους χαυλιόδοντες των ζώντων ελεφάντων:

. Σε μερικές
130

μορφές του “SI” και του “SIgunu” βλέπουμε μιά γραμμή να υψώνεται προς τα πάνω και έπειτα
να λυγίζει, που είναι τί; - η προβοσκίδα που υψώνει ο ελέφαντας.
Το συμπέρασμαμου είναι οτι το “umúsı” (δηλαδή σε συναίρεση “umú+us(ı)) που σήμαινε
τον ελέφαντα, το νομίζανε στη Μεσοποταμία σάν «umú+s(ı)», και αφού έγινε ımısi (κανόνες 1, 2
και 3) στη Μεσοποταμία, νομίσανε οτι ο ελέφαντας και ο χαυλιόδοντας λεγόταν σκέτο si, ενώ
στην πραγματικότητα λεγόταν (ımı)+ısi. Γι’ αυτό ονόμασαν το γράμμα «SI», και βέβαια το
μπέρδεψαν με το se που σήμαινε κέρατο. Το γράμμα “SIgunu” στη Μεσοποταμία διαβάζεται επι
το πλείστον «su4 (si4)» που σημαίνει «κόκκινο» (ή κόκκινο προς το καφετί)· απο πού αυτή η
σημασία; - διότι το γράμμα “SIgunu” εικόνιζε έναν χαυλιόδοντα βαμμένο – που συνήθως
βαφόταν κόκκινος (ο Όμηρος μας πληροφορεί πώς οι γυναίκες Κάειραι ή Μαιονίδες –
τεχνίτισσες παρμένες αιχμάλωτες απο κάποιες ξένες χώρες– βάφανε κόκκινους τους
χαυλιόδοντες του ελέφαντα).
Ωστόσο βρίσκεται στη σφηνοειδή και η λ. «u2 "horn" Akk. qarnu», που δέν μπορεί να
σήμαινε ακριβώς κέρατο, αφού το κέρατο λεγόταν se (γράφεται «SI»)· αυτό το «u2» που βρέθηκε
μεταφρασμένο ώς «qarnu», πρέπει να ήταν η παλιά λέξη u(s) =χαυλιόδοντας.
Συνεπώς, ο ελέφαντας και ο χαυλιόδοντας (που έγινε στη Μεσοποταμία «SI») στα
Σουμερικά της Κρήτης ονομαζόταν όπως παλιά us, και όταν ο κάθε μινωίτης Σουμέριος έβλεπε
αυτό το γράμμα, όπως το είδαμε στη Γρ. Β και ακριβέστερα στη Γρ. Α, αμέσως αναγνώριζε
«ελέφαντας» (ή «χαυλιόδοντας», ήταν η ίδια λέξη) που λεγόταν στη γλώσσατου u(s) και έτσι
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή u.
Στα παλιά τουρκικά ο χαυλιόδοντας (προπάντων απο αγριόχοιρο) λεγόταν azığ, κατα τη
γνώμημου απο παλιό as (με κάποιο πρόσφυμα), το οποίο as έχει ετυμολογική συγγένεια με το
σουμερικό us.
qu. Κάποιος περιώνυμος επιστήμων που δέν θυμάμαι το όνομάτου υποστήριξε οτι δέν
υπήρχε γράμμα qu ούτε στη Γρ. Β ούτε στην προγονικήτης γραφή, διότι κατ’ αυτόν το q και το k
ήταν το ίδιο με τη διαφορά οτι το q συνοδευόταν απο ένα w· συνεπώς το qu κατ’ αυτόν
ισοδυναμεί με kwu, το οποίο ταυτίζεται με το ku, άρα δέν υπάρχει κανένα άλλο qu. Πλήν όμως
οι άνθρωποι που σκέφτονται έτσι αγνοούν θεμελιώδη στοιχεία της ελληνικής, της
ινδοευρωπαϊκής και της καθολικής φωνολογίας: οτι στη μυκηναϊκή γλώσσα όπως και στην
Πρωτοϊνδοευρωπαϊκή ήταν άλλο το k (palatal, ουρανικό, πρόσθιο υπερωικό) και άλλο το q (velar,
ιστϊακό, οπίσθιο υπερωικό). Η διαφορά δέν ήταν στον συνοδίτη φθόγγο w στο q, ο οποίος
συνοδίτης ήταν μόνο για διευκόλυνση της προφοράς, φωνητικό στοιχείο και όχι φωνημικό, που
δέν παίζει κανένα ρόλο στη χρήση της γραφής, παρα μόνο στο γράμμα quo, για λόγους
περισσότερο πραγματολογικούς παρά φωνητικούς.
Και βέβαια υπήρχε γράμμα qu στην Κρητική και στην Κυπριακή Πρωτογραμμική, αυτό
ήταν

το

47=

της

Γρ.

Β,

ταυτιζόμενο

με

το

«ku»=

της Γρ. Κ. Ε. Το γράμμα αυτό ταυτίζεται με το ιδεόγραμμα
(141 της Γρ. Β) που ερμηνεύεται “gold”, χρυσός, αλλα στην πραγματικότητα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί για όλα τα πολύτιμα μέταλλα, επι το πλείστον χρησιμοποιούνταν για το ασήμι,
που ήταν οπωσδήποτε πιό συνηθισμένο. Δέν υπήρχε άλλο ιδεόγραμμα για το ασήμι, ήταν αυτό
το ίδιο.
Το ασήμι στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς βρίσκεται ώς «wr. kug (ku3) "metal, silver; (to be)
bright, shiny"» και «See ETCSL: kug=precious metal; kug=to be shining». Δηλαδή η λέξη σήμαινε
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όλα τα γυαλιστερά (άρα πολύτιμα ή θεωρούμενα ώς πολύτιμα) μέταλλα. Η λέξη έχει βρεθεί
3841 φορές χωρίς κανένα πρόσφυμα (άρα «ku3»), 18 φορές με πρόσφυμα «-ga», 15 φορές με
πρόσφυμα «-ge» και μία φορά με πρόσφυμα «-gu7». Οι περιπτώσεις με πρόσφυμα είναι κατα
ποσοστό ελάχιστες, γι’ αυτό δέν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την ακριβή μορφή του
τελικού συμφώνου· εμφανίζεται ώς «-g», αλλα κατα τη γνώμημου ήταν -ŋ.
Διότι, δέν μπορεί η λέξη να ήταν άσχετη με το τουρκικό kymiš ή kymyš (=ασήμι, μετρητό
χρήμα). Ο τύπος kymiš φαίνεται αρχαιότερος, διότι λόγω της φωνηεντικής αρμονίας το kymiš
έτεινε να γίνει kymyš· το kymiš αυτό ήταν σύνθετο απο *k.yŋ (γυαλιστερό μέταλλο) + mil (=με
λευκή λάμψη), αυτό το mil είναι το σουμερικό «wr. mul; mul2; mul4» (δηλαδή myl, απο mil, απο το
οποίο mil είναι δάνειο στα λατινικά το mīrus (θαυμάσιος)· συγγενές του δραυιδικού min=αστέρι).
Το «mul; mul2; mul4» μεταφράζεται με τα ακκαδικά « Akk. kakkabu "star"; nabāţu "to be(come)
bright, shine"» (στο UoP δίνεται και «mulmullu "arrow"», που είναι πολύ ανόητο να θεωρείται οτι
σήμαινε βέλος, αφού ολοφάνερα είναι δάνειο απο το διπλασιασμένο σουμερικό επίθετο «mul»
=λαμπερό. Να το πούμε «ακτίνες φωτός», εντάξει). Απο την ίδια ρίζα είναι και το σουμερικό
«melam» =θεϊκή λάμψη.
Επι πλέον, ο υδράργυρος στα παλαιά Τουρκικά λεγόταν kœnee suuv (κατα τη γνώμημου
αυθεντικότερος ο τύπος kynee suuv, με «kynee» βρίσκεται ώς σήμερα στη γλώσσα Nogai),
προφανώς απο παλιότερο kyŋee suuv, δηλαδή «με μεταλλική λάμψη υγρό»: kyŋee (με πρόσφυμα
-ee της αρχαίας επιθετικής μετοχής =αυτό που εμφανίζεται σάν λαμπερό μέταλλο, suuv = νερό,
υγρό).
Δηλαδή υπήρχε στα παλιά Τουρκικά λέξη kyŋ ή kœŋ =λαμπερό μέταλλο, και απο αυτό
είναι δάνειο το κινέζικο kiem = 金 (χρυσάφι ή γενικώς μέταλλο), ενώ το ιαπωνικό kana (επίσης
γράφεται 金, ίδια σημασία) είναι ομόρριζο του τουρκικού kyŋ ή kœŋ (αφού η ιαπωνική είναι ζ-

τουρκική γλώσσα). Η ίδια ή παραπλήσια μιά ρίζα είναι η Ι. Ε. ρίζα keuq (απο όπου στα
σανσκριτικά šuqlá ή šuqrá =λαμπρό), το q του keuq είναι πιθανώς απο παλιότερο ŋ, αφού ο
φθόγγος ŋ δέν είχε διατηρηθεί στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή.
Είναι λοιπόν φανερό οτι στα παλιά Σουμερικά (αρχές 3ου π. Χ. αιώνα) η λέξη ήταν kuŋ, και
έγινε στα Σουμ. της Κρήτης quŋ (κανόνας 8). Το γράμμα παρίστανε ένα κομμάτι ασημιού με
συγκεκριμένο βάρος και συγκεκριμένο σχήμα: αυτό ήταν το νόμισμα των Σουμερίων. («Χρήμα»
και «ασήμι» στη Μεσοποταμία ήταν η ίδια λέξη, σουμερικά «kug (ku3)», όπως και στα Ελληνικά
το χρήμα λεγόταν «άργυρος»). Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, άμεσα
αναγνώριζε «γυαλιστερό (άρα πολύτιμο) μέταλλο» που λεγόταν στη γλώσσατου qu, και έτσι
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή qu.
Παρατήρηση: στο λήμμα «urud [COPPER]» του UoP, όπου παρατίθενται αποσπάσματα
κειμένων που βρέθηκαν με τη λ. «urud», δύο κείμενα περιέχουν τον όρο «ku3 uruda», που
σημαίνει οτι ακόμη και ο χαλκός ταξινομούνταν κάποτε ώς «ku3» (γυαλιστερό μέταλλο, με την
αίσθηση του πολύτιμου): «ku3» ήταν το ουσιαστικό (γυαλιστερό μέταλλο) και «urud» ο
επιθετικός προσδιορισμός. Το «urud» (χαλκός, το κοκκινωπό μέταλλο) δύναται να ήταν
παλαιότερα *«purud», διότι ενίοτε παρατηρείται στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς αποκοπή του
αρχικού p-. Και όντως έτσι ήταν: *«purud» (ή porod, ετυμολογικώς συγγενές με το «πορφύρα»)·
στην Κύπρο, όπου ο χαλκός ήταν βασικό και πολύτιμο προϊόν, συνήθιζαν να τον ονομάζουν
*ku-pοrο(d), ή *qu-pοrο(d), ο τόνος στο πρώτο συνθετικό, και απο αυτό προήλθε η λέξη Κύπρος
(που σήμαινε βασικά «χαλκός»)· το κανονικό όνομα της Κύπρου ήταν «alašija», σχετικό με το
χιττιτικό “aššuwa” = Μικρασία (δηλαδή «alašija» σήμαινε «κοντά στη Μικρασία» ή «νότια απο τη
Μικρασία», ή «το νησί της Μικρασίας»).
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cu. «σον ουρανόν πετά πουλίν, σην γήν εφτάει ευώρα· άν αγαπάςμε πέ-μ’ατο, πρίν πάω
σ’ άλλη χώρα» λέει το ωραίο και παλαιότατο ποντιακό στιχάκι. Είναι σε όλους τους ανθρώπους
τόσο γνώριμη η εικόνα του πουλιού που πετά στον ουρανό, όλοι αναγνωρίζουν απο παλιά μέχρι
σήμερα το 81 της Γρ. Β:
ώς ένα πετούμενο πουλί.
Σαφέστατο είναι και το ομόμορφο της Γρ. Α, AB81. Άν κανένας οθωμανός ήξερε αυτό το γράμμα
που το ονομάζουν «ku» στη Γρ. Β, θα έλεγε οτι είναι απο το οθωμανικό quš (που το γράφουν
kuş) – δέν είναι και άσχετο, αλλα δέν είναι τόσο απλοϊκά τα πράγματα. Στην Γρ. Β απέδιδε
πρόσθιο ουρανικό και όχι οπίσθιο ουρανικό όπως το q. Στην Πρωτογραμμική δέν ήταν qu, αλλα
cu. Βέβαια, ο κανόνας 8 καθιστά σαφές οτι το παλιότερο gu έπρεπε να γίνει cu στα Σουμ. της
Κρήτης, ενώ στα Σουμ. της Σφην. το παλιότερο gu κατα κανόνα (10) βρίσκεται ώς «hu». Και αυτό
ακριβώς συμβαίνει στην προκείμενη περίπτωση: η λέξη βρίσκεται σάν cu στην Κρήτη, και σάν
«hu» στη Σφηνοειδή. Το «HU» αυτό είναι το όνομα του σφηνογράμματος
(απο
) που
με την έννοια «πουλί» συνήθως το διαβάζουν «mušen», και καθώς είδαμε στο γράμμα mo, το
«mušen» (απο *moñ-an =πουλί του ουρανού) είναι μιά μεταγενέστερη σύνθετη λέξη· αντί για
αυτήν παλιότερα χρησιμοποιούνταν η λ. «hu», διότι αυτό είναι το όνομα του σφηνογράμματος,
δέν προήλθε απο το τίποτα· προήλθε απο τη λέξη «hu» που σήμαινε πουλί (πετούμενο), και
αυτό το «hu» είναι απο παλιότερο gu· για την ακρίβεια, όχι gu, αλλα gu(l). Το οτι τα πουλιά
λεγόταν στα παλιά Σουμερικά gu(l), το γνωρίζουμε κατ’ αρχήν απο το κοινό τουρκικό quš (το -š
των ζ-τουρκικών γλωσσών αντιστοιχεί σε -l στις ρ-τουρκικές γλώσσες, απο τις οποίες η
παλαιότερη γνωστή είναι η Σουμερική). Έπειτα, απο αυτήν την πανανθρώπινη ρίζα (μάλλον
*gwoљ =πετούμενο πουλί) έχουν προέλθει πάρα πολλές λέξεις σε όλες τις γλώσσες (συνήθως με
διάφορους προσδιορισμούς που προστέθηκαν έπειτα απο το βασικό ουσιαστικό): το λατινικό
“columba” (περιστέρι)· το μικρούτσικο πουλί “colibri”· το φιλιππινέζικο “kulasisi”=

· στα Ελληνικά κέλαδος (η φωνή των πουλιών), και «χελιδών». Έτσι,
στα Σουμερικά της Κρήτης όπως παλιότερα στην κοινή σουμερική γλώσσα υπήρχαν βασικά δύο
λέξεις για τα πουλιά: mon (απο *moñ) =πουλί που συνήθως βαδίζει, και cu(l) (απο *gul) =πουλί
που συνήθως πετά. Βλέποντας το γράμμα – σκίτσο πετούμενου πουλιού ο κάθε μινωίτης
Σουμέριος άμεσα αναγνώριζε «πετούμενο πουλί που λεγόταν στη γλώσσατου cu(l) και έτσι
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή cu.
ŋu. Το γράμμα αυτό φυσικά δέν βρίσκεται στη Γρ. Β, αλλα και απο την Γρ. Α δέν είναι
γνωστό. Η Κρ. Ιερογλυφική έχει κάποια γράμματα που θα μπορούσαν να αναγνωρισθούν ώς
«όρχεις», αλλα όχι με βεβαιότητα, απο όλα όσα έχω δεί. Εικάζω οτι το “wr. nu = Akk. lipištu”
ήταν στην πραγματικότητα ŋu (έχει βρεθεί μόνο μία φορά απόδοση της προφοράς, ώς «nu.ú»,
πιθανόν να απέδιδε ŋu)· δέν έχω βρεί καμία σουμερική λέξη που θα μπορούσε να προφέρεται ŋu
(και μάλιστα να σημαίνει κάτι που να μπορεί να αποδοθεί με σύντομο σκίτσο), παρα μόνο τη λ.
«nu» που μεταφράζεται με το ακκαδικό «lipištu» το οποίο στο AHW ερμηνεύεται «όσχεο» ή
«σπέρμα». Συγγενής μπορεί να είναι η λ. «nunuz» που σήμαινε «αυγό», μεταφορικώς «χάντρα».
Στο AHW το «nunuz» ερμηνεύεται επίσης «απόγονος» (ακκαδικά: līpu(m)).
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tu. Είναι το 69 της Γρ. Β:

. Το αντίστοιχο (AB 69) της

Γρ. Α έχει σχεδόν πάντοτε πάτο:

, η δέ γραμμή που παριστάνει την

προχοή του αγγείου είναι τις πιό πολλές φορές καμπύλη:

σώμα του αγγείου:

, συνηθέστερα πάνω απο το

, κάποτε η γραμμή συνεχίζει και μέσα στο σώμα του αγγείου:

του οποίου το σώμα είναι σχεδόν πάντοτε συμμετρικό:

,

, δύναται πάντως η μιά

μεριάτου να είναι υψηλότερη:
. Βεβαίως το γράμμα αυτό παρίστανε ένα αγγείο,
οποιουδήποτε τύπου· τα μεγάλα αγγεία όταν έπρεπε να μετακινούνται, είχαν μυτερό
στρογγυλό πάτο, ώστε να μπορούν να το κυλούν στρέφονταςτα πάνω σε εκείνον τον μικρό (4 – 5
εκατοστών διαμέτρου) πάτο. Στη Σαμοθράκη χρησιμοποιούνταν πάρα πολλά τέτοια πήλινα
αγγεία για το εμπόριο του λαδιού, και η παραλία της Σαμοθράκης είναι ώς σήμερα γεμάτη απο
θραύσματα τέτοιων αγγείων, μεταξύ των οποίων θραυσμάτων διακρίνονται τέτοιοι μικροί
πάτοι. Τέτοιου είδους αγγείο εικονίζει ο τύπος της Γρ. Β, ωστόσο στη Γρ. Α βλέπουμε και άλλους
τύπους αγγείων. Το συλλαβόγραμμα που παριστάνει αγγείο βρίσκεται σε πολλές επιγραφές της

Κρ. Ιερογλυφικής, π. χ.
, βλέπε γράμμα ne για τη διάκρισήτου απο το ειδικό αγγείο
σπονδών.
Στη Σφηνοειδή εμφανίζεται συνήθως ώς «dug», αλλα ποτέ δέν προφερόταν «dug»· απλώς
κάποιοι Ακκάδιοι γραφείς το απέδωσαν φωνητικά με «d-», άλλοι όμως το απέδωσαν ορθότερα
με t-· γι’ αυτό ο A. Falkenstein (1964) παρατηρεί οτι τα αγγεία λεγόταν «dug neben tug» (δηλαδή
καί οι δύο γραφές, «tug» και «dug» ήταν εξ ίσου συνηθισμένες). Αλλα η σωστή γραφή ήταν
«tug». Το αγγείο στα παλιά Σουμερικά (αρχές 3ης π. Χ. χιλϊετίας) λεγόταν tug, και έτσι φαίνεται
οτι παρέμεινε μέχρι αργά στη Μεσοποταμία (ενώ στα Σουμ. της Κρήτης έγινε φυσικά tuc
(κανόνας
8).
Το
γράμμα
«DUG»
στην
Προσφηνοειδή
βρίσκεται
ώς

· υπήρχαν πολλών λογιών αγγεία και πολλές λέξεις
134

για αυτά, αλλα η βασική λέξη, που σήμαινε όλων των ειδών τα αγγεία (και χρησίμευε ώς
ταξινομικό στοιχείο στη γραφή όλων των λέξεων που σήμαιναν αγγεία, δοχεία) ήταν tug
(γράμμα «DUG»). Απο τους μινωίτες Σουμέριους που αποίκισαν την Σικελία και Κάτω Ιταλία, η
λ. tuc πέρασε στις γλώσσες της Ιταλίας ώς “zucca”, και αυτό το “zucca” αποδίδει πάρα πολύ
πιστά την σουμερική προφορά του tuc, δεδομένου οτι το t ήταν άηχο δασύ, άρα ο πιό
παραπλήσιος ιταλικός φθόγγος ήταν το «z» (σάν το ελληνικό «τσ»), ενώ το c ήταν εμφατικό
ψιλό, άρα το πλησιέστερο διαθέσιμο στα Ιταλικά ήταν «cc»· απο μορφές του tuc που
ακολουθούνταν απο φωνήεντα (προσφύματα), πήραν οι Ιταλοί το tuc ώς zucca (και αυτό είναι
απόδειξη οτι η πραγματική προφοτά του «DUG» ήταν tuc (στα Σουμερικά της Κρήτης), tug στα
παλιά Σουμερικά.
Και πολύ πιστά πέρασε το ιταλικό zucca στα Ελληνικά ώς «τσούκκα» και έπειτα
«τσουκάλι» [<μσν. τσουκκάλιν < τσούκκα < ιταλ. zucca]· ο Πτωχοπρόδρομος κάπου λέει οτι θα
ήθελε να είναι πλανόδιος πωλητής οξυγάλακτος, γυρίζοντας τους δρόμους με την «τσούκκαν
του οξυγάλακτος». Κανείς όμως πρίν απο αυτήν την εξήγηση που δίνω εδώ (και σημείωσα ήδη
το 1992 στους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες) δέν ήξερε κάποια λογική ετυμολογία για το ιταλικό
zucca.
Συγγενής της λ. tug στα παλιά Τουρκικά ήταν το tağar (το οποίο παλιά σήμαινε κάθε
είδους δοχείο, και όχι ειδικά αυτό που σήμερα ξέρουμε ώς «ταγάρι»· παρατήρηση 38).
Τώρα θα μου πείτε, πώς βρέθηκαν οι Σουμέριοι στην Ιταλία. Είπα ήδη, οτι ήταν μινωίτες,
με κύρια έδρα την Κρήτη. Οι Σουμέριοι αποίκιζαν κάθε παραθαλάσσιο τόπο ώς εκεί που
μπορούσαν να φτάσουν, και έφταναν πολύ μακριά· απο τη Μεσοποταμία ξεκινώντας αποίκισαν
πολλά μέρη στη Μικρασία, πιστεύω περισσότερο παραθαλάσσια, και στην Κριμαία. Με βάση
την Κρήτη δημιούργησαν αποικίες σε όλο το Αιγαίο και το Ιόνιο. Αλλα η μεγάλητους
αποικιστική εκστρατεία (που έφερε και το τέλος της κυριαρχίας των μινωιτών) ήταν στη Σικελία
και Νότια Ιταλία· η παράδοση λέει οτι ο βασιλιάς Μίνως πήγε στη Σικελία αναζητώντας τον
Δαίδαλο που δραπέτευσε απο το παλάτι όπου τον κρατούσε, και μαζίτου πήρε το στόλοτου και
το κύριο μέρος του στρατούτου· στη Σικελία κατόρθωσε να βρεί το σπίτι όπου κρατούνταν ο
Δαίδαλος (και μάλιστα, λέει η παράδοση, οτι το βρήκε ζητώντας ποιός θα μπορούσε να περάσει
μιά κλωστή ώς την τρυπημένη κορυφή ενός κελύφους σαλιγκαριού· ο Δαίδαλος, που ήταν
κρυμμένος, έβαλε ένα μυρμήγκι να βαδίσει μέσα στις σπείρες του κελύφους σέρνοντας μαζίτου
την κλωστή μέχρι την τρύπα της κορυφής του κελύφους. Τότε ο Μίνως κατάλαβε οτι στο σπίτι
εκείνο έμενε ο Δαίδαλος, γιατί άλλος δέν μπορούσε να σκεφθεί τέτοιο τέχνασμα, και πήγε να
φιλοξενηθεί εκεί). Σε εκείνο όμως το σπίτι σκότωσαν τον Μίνωα δολίως, ρίχνονταςτου καυτό
νερό ή πίσσα στο μπάνιο· έτσι οι μινωίτες έχοντας χάσει τον βασιλιάτους δέν μπόρεσαν να
επιστρέψουν την Κρήτη και έμειναν άποικοι στη Σικελία και Νότια Ιταλία. (Στην
πραγματικότητα, αιτία της εκστρατείας ήταν προφανώς η ανάγκη να επεκτείνουν το
εμπόριοτους οι μινωίτες, και να αλαφρώσουν απο τον υπερπληθυσμό, διότι τότε ο κόσμος
γεννοβολούσε και πλήθαινε ραγδαία). Και ενώ το κύριο μέρος του μινωικού στρατού και στόλου
μαζί με τον βασιλιάτους απουσίαζε απο την Κρήτη, βρήκαν την ευκαιρία οι Αχαιοί να την
κατακτήσουν με ευκολία. Έτσι καταστράφηκε η μινωική κυριαρχία, και τότε (κατα το 1400 π. Χ.)
άρχισε η μεγάλη ακμή του Μυκηναϊκού Πολιτισμού, που δέν ήταν άλλο απο τον μινωικό
πολιτισμό όπως χρησιμοποιήθηκε απο τους πολεμοχαρείς Αχαιούς με τεχνίτες τους
αιχμάλωτους μινωίτες. Κάποιος έπρεπε να τους έλεγε τους μινωίτες οτι ο υπέρμετρος
επεκτατισμός θα τους έτρωγε.
Εν πάσει περιπτώσει, όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως
αναγνώριζε «αγγείο» που λεγόταν στη γλώσσατου tu(c) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή
tu.
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du. το γράμμα αυτό, 51 της Γρ. Β:
είναι υπέροχα εύκολο να
αναγνωρισθεί άν παρατηρήσουμε με αληθινό ενδιαφέρον και προσοχή. Η πιό συντηρητική
μορφή, προς την οποία τείνουν όλες οι άλλες, είναι η μορφή

απο την Πύλο. Εδώ βλέπουμε

το κεφάλι ενός γαϊδουριού σε προφίλ, προς τα δεξιά. Ομομορφο είναι το ATU48:

ATU49:

και

της Προσφηνοειδούς, αλλα της Πρωτογραμμικής το du είναι τεχνικότερο: στο

βλέπουμε στο επάνω μέρος τα δύο χαρακτηριστικά μεγάλα αυτιά του γαϊδουριού, όπως
και στο ATU49 που παρέθεσα· ανάμεσα στα δύο αυτιά εξέχει σάν βουναλάκι, περίπου τριγωνικό,
το επάνω μέρος του κεφαλιού του ζώου, που συχνά φαίνεται να εξέχει πάνω απο το οριζόντιο
λουρί του μετώπου του ζώου: (δέν έχω βρεί καμιά εικόνα που να δείχνει καλά αυτήν την κορυφή

πάνω απο
του γαϊδουροκεφαλιού σε προφίλ, αλλα σε κατενώπιον φαίνεται καλά εδώ:
το μετωπικό οριζόντιο λουρί. Όλες οι μορφές του γράμματος αποδίδουν με μία γραμμή αυτό το
οριζόντιο λουρί του μετώπου, η δέ Γρ. Α (AB 51) σχεδόν πάντοτε αποδίδει το τριγωνικό μέρος του
κεφαλιού
που
προεξέχει
απο
πάνω:

, αλλα πολλοί τύποι της Γρ. Β
παραλείπουν αυτήν την τριγωνική κορυφή, είτε για περισσότερη συντομία, είτε επειδή δέν
φαίνεται και τόσο στο προφίλ του κεφαλιού, είτε επειδή οφείλεται κατα μεγάλο μέρος στο μαλλί
του κεφαλιού του γαϊδουριού. Το κάτω μέρος του γράμματος έχει πάντοτε τρείς γραμμές, απο
τις οποίες η μία πίσω (αριστερά) αποδίδει το πίσω μέρος του κεφαλιού προς το λαιμό του ζώου,
ενώ οι δύο μπροστά (δεξιά) γραμμές, που τείνουν να συναντηθούν στο κάτω μέρος, στις πιό
συντηρητικές μορφές του γράμματος, αποδίδουν τη σιαγόνα και το ρύγχος. Ακόμη μία φορά
παρατηρήστε την εικόνα πραγματικού γαϊδουριού (σκυριανού συγκεκριμένα) μαζί με την

προσφηνοειδή και με της Γρ. Β τη μορφή:

. Βεβαίως, αυτή είναι η εικόνα

απο την οποία προήλθε και το «tu» της Γρ. Κ. Ε.:
(όπου η μεσαία
οριζόντια γραμμή απέδιδε το οριζόντιο λουρί του μετώπου, τα δέ υπόλοιπα είναι υπερβολικά
απλοποιημένα και ευθυγραμμισμένα αυτά που εξήγησα προηγουμένως).
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Γνωρίζουμε λοιπόν πέρα απο κάθε αμφιβολία οτι το γράμμα παρίστανε «γαϊδούρι». Τώρα
να δούμε πώς λεγόταν το γαϊδούρι στη γλώσσα των μινωιτών. Στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς
η κύρια λέξη για το γαϊδούρι και γενικώς όλα τα ιπποειδή, είναι «anše (anšu)», μεταφράζεται με
το ακκαδικό «imēru», αλλα και οι πάρα πολλές λέξεις για τα διάφορα ιπποειδή, όλες
περιλαμβάνουν στη γραφήτους (άν όχι και στην προφοράτους) το γράμμα «anše»: χρησιμεύει ώς
ταξινομικό στοιχείο σε όλες τις λέξεις που σημαίνουν ιπποειδή, όπως για παράδειγμα «anše
dur9» (γαϊδούρι), «anše kunga2» (όναγρος), «anše-še3 nu2-a» (κάποιο ιπποειδές – νάνος;), «anše si2si2» (άλογο), «anše nun-na» (? «nun-na» σημαίνει «πρηγκιπικό, ευγενές», άραγε «καθαρόαιμο»).
Στα λεξικά κείμενα έχει βρεθεί η απόδοση της προφοράς ώς «anšu» εξίσου με την απόδοση
«anše», το γράμμα συμβατικά ονομάστηκε «ANŠE». Αυτό το «anšu» προφερόταν «(j)ánası», το
οποίο είναι η όψιμη μεσοποταμιακή μορφή της πανάρχαιας λέξης που βρίσκεται στα Τουρκικά
ώς joont (κανόνες 2, 27, 32)· στα Σουμερικά της Κρήτης το «anšu» πρέπει να είχε τη μορφή
«jónosu» (σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες), το οποίο δανείσθηκαν οι Έλληνες (απ’ ευθείας απο
τα Σουμερικά ή μέσω κάποιας τρίτης γλώσσας) ώς «όνος». Βέβαια, η λέξη «joont» στα Τουρκικά
σημαίνει «άλογο», είναι η τουρκική λέξη γενικά για τα ιπποειδή, ωστόσο για τους Τούρκους
ιπποειδή ήταν τα διάφορα είδη των αλόγων, διότι μόνο όψιμα γνώρισαν οι απωασιατικές
τουρκικές φυλές το γαϊδούρι, και πάλι δέν ήταν για αυτούς τόσο σημαντικό πολιτισμικά. Άρα
και οι Σουμέριοι όταν κατέβηκαν στην Μεσοποταμία, κατα πάσα πιθανότητα δέν γνώριζαν τα
γαϊδούρια, ενώ είχαν εξημερωμένα άλογα.
Πάντως, αφότου εγκαταστάθηκαν στη Μεσοποταμία, μάλλον χρησιμοποιούσαν στο εξής
γαϊδούρια περισσότερο παρά άλογα, και είχαν δικήτους λέξη για το γαϊδούρι, τη λέξη dur.
Η λέξη αυτή ήταν συνηθισμένη, αφού απαντά «1375 instances» ώς «wr. dur3; dur9; dur3ur3»
το οποίο κατα το UoP μεταφράζεται με το «Akk. mūru "young animal; foal (of donkey or horse)"»,
παρακάτω όμως στην ίδια σελίδα έχει το λήμμα αρχαίου λεξικού [[dur3]] = du-[x] = ANŠEŋITA2# =
a#-[ga]-lum# όπου έχουμε μιά άλλη γραφή της λέξης «dur» και μιά άλλη ακκ. μετάφραση
(“agalum”). Πιό κάτω επίσης αναφέρονται στην ίδια σελίδα περιπτώσεις όπου γράφεται
«durx(UŠ.ANŠE)».
Μιά άλλη λέξη, δηλαδή ουσιαστικά το dur με κάποιον προσδιορισμό, ήταν “dussa”, το
οποίο (άν και δέν βρίσκεται στο UoP) το είχα βρεί σε μερικά βιβλία, απο τα οποία στις
φωτοτυπίες που έχω κρατήσει βρίσκεται στο έργο του W. G. Lambert (1960), όπου σε σουμερική
παροιμία αναφέρεται:
anše.dussa.aŋa.me.en = a-ga-la-ku-ma = είμαι ένα (έξοχο) ζώο ιππασίας,
anše.giga.šè ab.lá.e = ana pa-re-e șa-an-da-ku = με αχθοφόρα γαϊδούρια (μαζί) με ζεύουνε,
giš.gar šu.gi.meŋam = nar-kab-ta a-na-aš-ši-ma = κάρο τραβώ,
gi.ú.kin = šu-ú-ra = την σοδειά
ab.íl.íl.e.en = a-za-bi-il = (συνεχώς) κουβαλώ.
Η παροιμία είναι μαζί με μερικές άλλες που εκφράζουν παράπονα για άδικη κοινωνική
θέση· συμβολικά παρομοιάζει κάποιος τον εαυτότου με γαϊδούρι (ή άλογο;) ιππασίας, που
κανονικά είναι προορισμένο για να πορεύεται κάποιος καμαρωτά πάνω σε αυτό, αλλα το
χρησιμοποιούν για αφανείς και χοντρές δουλειές. Πόσοι Έλληνες δέν θα εξέφραζαν ένα τέτοιο
παράπονο!
Για την ανάγνωση του anše.giga ο συγγραφέας παραπέμπει στο έργο Hippologica του A.
Salonen, ωστόσο και αυτό το «giga» (υποζύγιο για χοντρές δουλειές) λείπει απο το UoP όπως
λείπει και το «dussa» και το «gišgar»=κάρο. Ο W. G. Lambert γράφει τα ταξινομικά στοιχεία σάν
κανονικές λέξεις, ενώ δέν προφέρονταν, τέτοιο ταξινομικό είναι και το «anše» στο «dussa» και
στο «giga». Το ίδιο γίνεται στις φράσεις που παραθέτει το UoP: το στοιχείο «ANŠE» που το
γράφει σάν κανονική λέξη, ήταν στις περισσότερες περιπτώσεις απλώς ταξινομικό, γι’ αυτό
εμφανίζεται να έχει η λ. «anše» ‘2957 instances’, ενώ ώς λέξη ήταν πολύ σπανιότερη.
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Το dur μαζί με κάποιον προσδιορισμό γίνεται «“wr. dusu2; dusux(|ANŠEıGI.DIB|) "donkey"
Akk. agālu”», και πιθανώς αυτό το «dusu» (όχι σπάνια λ., 658 instances) είναι το ίδιο με το «dussa»
που είδαμε προηγουμένως· άν και στο λήμμα αναφέρονται μόνο οι αναγνώσεις «dusu2 και
dusux(|ANŠEıGI.DIB|)», αμέσως πιό κάτω στις παραθέσεις (κειμένων όπου βρίσκεται η λέξη)
δίνεται το λεξικό κείμενο «[[dusu2]] = du-si2 = ANŠE.LIBIR# = a-ga-lum».
Συμπέρασμα: στα παλιά Σουμερικά, «anše» (απο παλιό «jónosu») ήταν η λ. που σήμαινε
όλα τα ιπποειδή, ενώ το γαϊδούρι λεγόταν ειδικά dur, το οποίο dur με κάποιον προσδιορισμό
γινόταν «dussa» ή “dusu2” ή “ du-si2”.
Το μέν dur πρέπει να είναι συγγενές με το παλιό τουρκικό torum (νεαρό καμηλάκι
ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας είτε πάνω απο 6 μηνών, είτε πάνω απο 3 ετών), ενώ το «dussa» /
“dusu2” / “ du-si2” φαίνεται συγγενές με το τουρκικό tosun, γνωστό απο τα οθωμανικά με την
έννοια «νεαρός ταύρος», αλλα στα παλιά Τουρκικά και σε άλλες σημερινές τουρκ. γλώσσες η
έννοια είναι «αδάμαστο, ανήμερο πλάσμα» και όχι ειδικά ταύρος. Η ρίζα των λέξεων αυτών
φαίνεται πως ήταν «πλάσμα γεμάτο (ανεξέλεγκτη) ζωτικότητα» (θα έλεγα οτι απο την ίδια ρίζα
είναι το οθωμανικό toraman (νεαρό άτομο που σφύζει απο ζωτικότητα, στην αργκό =πέος) πλήν
όμως το toraman δέν βρίσκεται στο λεξικό του G. Clauson)· δεδομένου οτι το γαϊδούρι ήταν
αρχέτυπο ορμητικότητας και ζωτικότητας, οι Σουμέριοι όταν γνώρισαν αυτό το ζώο το
ονόμασαν dur.
Στη Μεσοποταμία το dur παρέπεμπε περισσότερο στο αρσενικό γαϊδούρι, αφού αυτό
είναι το πιό ανήσυχο, αλλα βασικά dur σήμαινε (ασχέτως φύλου) γαϊδούρι.
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «γαϊδούρι»
που λεγόταν στη γλώσσατου du(r) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή du.

κινδυνεύει να μήν
nu. Το 55 της Γρ. Β:
αναγνωρισθεί εξ αιτίας της υπερβολικήςτου κομψότητας, αλλα της Γρ. Α οι μορφές είναι πιό

νατουραλιστικές (AB 55):
. Ήταν ένα αντικείμενο
αποτελούμενο απο δύο κάθετα ξύλα, στα οποία ήταν προσαρτημένο ένα κυρτό πράγμα επάνω
και ένα κοίλο κάτω, έτσι ώστε το πάνω κυρτό με το κάτω κοίλο να σχηματίζουν ένα καμπύλο
άνοιγμα. Σε τί μπορούσε να χρησιμεύει ένα τέτοιο αντικείμενο; Είναι απλό: ήταν ένας ζυγός για
ζέψιμο ενός ζώου. Οι σημερινοί ζυγοί, απο όσο έψαξα στο διαδίκτυο, έχουν διαφορετικό σχήμα,

για δύο βόδια:

, για ένα βόδι, παραδοσιακός αμερικάνικος:

,

ελληνικός:
. Απο όσο μπορώ να καταλάβω, ο σουμερικός ζυγός ήταν πιό εύκολος
στην κατασκευή, πιό πρακτικός και πιό άνετος για το υποζύγιο: πιό εύκολος, γιατί ήταν πιό
εύκολο να βρεθούν 4 κομμάτια ξύλου, δύο ίσια και δύο καμπύλα, τα οποία να
συναρμολογηθούν ώστε να γίνει ο ζυγός που βλέπουμε στο

και στις άλλες μορφές του
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γράμματος. Ήταν επίσης δυνατόν αντί για τα καμπύλα ξύλα να χρησιμοποιηθούν κομμάτια
απο γερό δέρμα (μία ή δύο απο τις μορφές της Γρ. Β δείχνει πιθανώς τα καμπύλα μέρη του
ζυγού δερμάτινα παρά ξύλινα). Απο τα κάθετα ίσια ξύλα ο ζυγός συνδεόταν με το άροτρο ή με
την άμαξα.
Στα παλιά Σουμερικά ο ζυγός λεγόταν *ñud, ή μάλλον *ñuc (κανόνας 9), αφού η λέξη
είναι φανερά ομόρριζη του λατινικού necto (συνδέω), απο όπου η μετοχή nexum (συνδεδεμένο),
απο το οποίο το αγγλικό connect και πλείστες άλλες ευρωπαϊκές λέξεις.
Απο την αρχική λέξη *ñuc, έπειτα *ñud, με πρόσφυμα -un (που σημαίνει όργανο,
παρατήρηση 38), σχηματίσθηκε * ñudun, το οποίο στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς έγινε
«šudun». Στο UoP το λήμμα είναι «šudul», λέξη που έχει βρεθεί γραμμένη με πολλούς τρόπους:
το UoP δίνει «wr. ša2-dul5; šu4-dul4; ĝeššu4-dul5; ĝeššu-dul9; ĝeššu2-dul4; šu-dul4; ĝeššu-dulx(|UR×A|); ša2dulx(|UR×A|) = Akk. nīru», ωστόσο αμέσως παρακάτω δίνει «[[šudun]] = ŠUDUN = uš-ti-num2» και
«geššudun»· κατα τα άλλα προτιμά να γράφει τη λέξη με -l (όχι με n όπως το ήξερα τότε που
ερευνούσα το σουμερικό λεξιλόγιο, περίπου 1981 με 1991), αλλα να ξέρετε οτι όλα τα διάφορα
γράμματα που διαβάζονται «šudul», διαβάζονται επίσης «šudun», και επιπλέον όλα τα
γράμματα που τελείωναν σε l, αυτό το l το πρόφεραν μόνο όταν ακολουθούνταν απο φωνήεν,
αλλιώς προφέρονταν απλώς «du», το οποίο μπορούσε άνετα να χρησιμεύσει για τη φωνητική
απόδοση του du(n). Για παράδειγμα, το γράμμα «DUN4» με το οποίο γράφεται το «šu4-dul4», έχει
τις αναγνώσεις «migir2, nigir2, nimgir2, šudul4, šudun4, šutul4, šutun4», διαλέγετε και παίρνετε.
Δέν με χαλνάει άν δεχθώ οτι η λ. ήταν «šudul»: και πάλι η χωρίς πρόσφυμα λέξη ήταν
«šud», απο ñud, το οποίο στα Σουμ. της Κρήτης έγινε nud. Αλλα προσωπικά είμαι βέβαιος οτι ο
αυθεντικός τύπος ήταν «šudun», το πρόσφυμα «-un» είναι αυτό που σημαίνει όργανο.
Στο γλωσσάριο του E. Sollberger στο λήμμα «šu.galam» ο συγγραφέας εξηγεί οτι
«šu.galam» ήταν κάποιο αρχιτεκτονικό στοιχείο· κατα τη γνώμημου ήταν αρχιτεκτονικό τόξο,
κοινώς «καμάρα», δεδομένου οτι το «šu» αυτό ήταν «šu(d)» = ζυγός, με το σχήμα μιάς καμπύλης,
κάτω απο το οποίο περνάνε οι άνθρωποι, δηλαδή μεταφορικώς «καμάρα» (το «galam» είναι
κάποιος προσδιορισμός).
Συμπέρασμα: όποιος μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε
«ζυγός» (για ζέψιμο) που λεγόταν στη γλώσσατου nu(d) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή
nu.

pu. Είναι της Γρ. Β το 29:

, στη Γρ. Α (AB 29)

σπάνιο:
. Στη Γρ. Β δέν είναι και τόσο συνηθισμένο
γράμμα, το ονομάζουν pu2, διότι χρησιμοποιείται σπανιότερα απο το «pu» δηλαδή το bu της Κρ.
Πρωτογραμμικής. Οι αριθμοί είναι βολική λύση για τους επιστήμονες, προπάντων στη
Σφηνοειδή, αλλα και στις Γραμμικές Γραφές όπου βρίσκουν κάτι που δέν μπορούν επακριβώς
να ονομάσουν, τότε αρκούνται στο να το αριθμούν. Η αρίθμηση για τους δυτικούς είναι
χρησιμότερη απο την ονομασία. Δέν θέλουν να καταλάβουν την σοφή παροιμία οτι ο λύκος απο
τα μετρημένα τρώει. Βεβαίως, του γράμματος αυτού μορφή είναι και το «pu» της Γρ. Κ. Ε.:
(στη Γρ. Κ. Ε. συνήθως παραλείπεται το κάτω μέρος των γραμμάτων). Στην Κρ.

Ιερογλυφική το γράμμα απαντά αρκετά συχνά, π. χ.:

, εκτός άν το μπερδεύω με το ŋi·
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ωστόσο, σε ίδιου τύπου, μάλλον και απο το ίδιο χέρι πινακίδες (KN Hh (08) 02 και KN Hh (08) 03)
έχουμε σαφώς διαφορετικά

=pu και

=ŋi. Το τί παρίστανε το γράμμα το

καταλαβαίνουμε απο το της Γρ. Β ιδεόγραμμα
(176) που το ονομάζουν «olive tree», και
βεβαίως μπορεί σε κάποιες πινακίδες να παριστάνει τη μονάδα μέτρησης ελαιοδέντρων (όλα τα
«ιδεογράμματα» παριστάνουν μονάδες μέτρησης), αλλα γενικά παρίστανε οπωροφόρα δέντρα·
η λέξη που ονόμαζε αυτό το γράμμα ήταν pu = «περιβόλι, οπωροφόρα δέντρα». Το ίδιο γράμμα

ήταν συνηθισμένο στην Προσφηνοειδή (ATU 130-131), με μορφές π. χ.
. Η λέξη
για «περιβόλι, οπωροφόρα δέντρα» στη Σφηνοειδή απαντά ώς «wr. pu2 "fruit orchard"
Akk. şippatu» και «See ETCSL: pu2=orchard». (Ο πληθυντικός αριθμός των ουδετέρων στα
Σουμερικά συνήθως δέν εκφράζεται).
Όποιος μινωίτης ή κυπριώτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αναγνώριζε αμέσως
«οπωροφόρα δέντρα» που λεγόταν στη γλώσσατου pu, και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή
pu.
Βασικά οι Σουμέριοι είχαν δύο λέξεις για τα δέντρα· η μία ήτανε ŋiθ (βλέπε στο γράμμα ŋi)
που σήμαινε τα άγρια δέντρα ή όσα μεγαλώνουν χωρίς φροντίδα και αναπαράγονται απο
σπόρους, και η άλλη λέξη ήταν pu, η οποία σήμαινε όσα θέλουν φροντίδα για να βγάλουν
ήμερο καρπό, και για να παραμείνουν ήμερα δέντρα πρέπει να μπολιασθούν ή να
αναπαραχθούν απο παραφυάδα / καταβολάδα (αγενώς). Η συκιά, παρόλο που είχε μεγάλη
οικονομική σημασία, θεωρούνταν «άγριο» δέντρο, αφού φυτρώνει παντού μόνοτου και χωρίς
φροντίδα δίνει καλούς καρπούς και αναπαράγεται απο τους σπόρουςτου· αντιθέτως η ελιά
θεωρούνταν ήμερο δέντρο: άν δέν μπολιασθεί, δέν κλαδευτεί, δέν προστατευθεί απο το δάκο,
δέν δίνει ήμερο καρπό. Παρατηρώντας αυτό βγάλανε τον Αισώπειο μύθο: ρώτησαν έναν
περιβολάρη: «γιατί τα άγρια φυτά χωρίς φροντίδα υπεραυξάνονται, ενώ τα ήμερα φυτά θέλουν
πολλή φροντίδα και πάλι δέν μεγαλώνουν όπως τα άγρια;» - «διότι η γή είναι των άγριων
μητέρα, ενώ των ήμερων είναι μητρυιά!».
bu.

Στη

Γρ.

Α

(AB

50):

, στη Γρ. Β (50):
, το γράμμα αυτό είναι έξω απο τον πολιτισμόμας και έτσι δέν
μπορούμε να το αναγνωρίσουμε, παρα μόνο άν μελετήσουμε το μινωικό ζώμα. Όταν
πληροφορήθηκα οτι υπάρχει βιβλίο της κ. Έφης Σαπουνά – Σακελλαράκη «το μινωικό ζώμα», το
αναζήτησα και το βρήκα στη βιβλιοθήκη της σχολήςμας, διότι έψαχνα κάθε τί που θα με
βοηθούσε να μάθω όσο γινόταν καλύτερα τις οπτικές παραστάσεις των μινωιτών· κοιτάζοντας
τις εικόνες του βιβλίου, κατάλαβα τί παρίστανε το γράμμα bu της Κρ. Πρωτογραμμικής. Τώρα
που
δέν
έχω
το
εν
λόγω
βιβλίο,
παραθέτω
απο
τη
σελίδα
http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/society/index5b.html το πολύ πληροφοριακό αυτό κείμενο:
«Η περιβολή των ανδρών της μινωικής Κρήτης απεικονίζεται σε αναρίθμητα μινωικά ειδώλια και
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σε παραστάσεις σφραγίδων και τοιχογραφιών. Ο κορμός των ανδρών έμενε συνήθως γυμνός, ενώ η
περιφέρειά τους τυλιγόταν με το λεγόμενο μινωικό περίζωμα ή ζώμα.
Το μινωικό ζώμα ήταν ένα κοντό ύφασμα που δενόταν σφιχτά γύρω από την περιφέρεια. Οι
διάφορες απεικονίσεις του δείχνουν ότι το ένδυμα αυτό απαντά σε διαφορετικά σχήματα και μήκη
και δενόταν στο σώμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Tις περισσότερες φορές τα ανδρικά
περιζώματα μοιάζουν με κοντές φούστες, ενώ δύο από τις πιο σπάνιες εκδοχές τους θυμίζουν η μια
τα σημερινά κοντά παντελόνια και η άλλη κοντά παντελόνια με τιράντες.
Στη μέση τους οι άνδρες φορούσαν μία σφιχτή ζώνη επάνω στην οποία στερεωνόταν συχνά
ένας ξεχωριστός αιδοιοθύλακας. Ελαφρώς διαφοροποιημένο εμφανίζεται το ένδυμα των αθλητών,
οι οποίοι φορούσαν ένα μικρό ζώμα που θυμίζει τα σημερινά μαγιό ή μόνο έναν αιδοιοθύλακα

στερεωμένο επάνω στη ζώνη», και την εικόνα αυτήν:
στην οποία
πρόσθεσα τα δύο ακόμη ζώματα (1 ανδρικό και 1 γυναικείο) απο τη γνωστή τοιχογραφία των
ταυροκαθαψίων. Άν παρατηρήσουμε προσεκτικά αυτό το μέρος του σώματος που ντυνόταν με
το μινωϊκό ζώμα, σε προφίλ, στραμμένο προς τα δεξιά, αυτό ακριβώς παρίστανε το γράμμα bu
της Κρ. Πρωτογραμμικής: εννοούσε όχι το ζώμα, αλλα το μέρος του σώματος που ντυνόταν με
αυτό. Στο εν λόγω γράμμα επάνω μία μικρή οριζόντια γραμμή που διπλωνόταν οριζόντια προς
τα πίσω παρίστανε τη ζώνη, έπειτα καμπύλωνε αποδίδοντας τους γλουτούς και συνέχιζε προς
τα κάτω για να αποδώσει το πάνω μέρος του ενός μηρού· άλλη μία γραμμή απέδιδε το
περίγραμμα προς τα εμπρός αυτού του μέρους του σώματος, και μία άλλη γραμμή στη μέση
χώριζε τους δύο μηρούς. Τις πιό πολλές φορές οι όρθιες γραμμές έκλειναν με κάθετέςτους
γραμμούλες, που όριζαν τη μπορντούρα ή το «τελείωμα» του ζώματος.
Το μέρος αυτό του σώματος είναι βασικά οι γλουτοί, αλλα και το επάνω μέρος των μηρών·
αυτό στα παλιά Σουμερικά, όπως και στα μέχρι σήμερα Τουρκικά, λεγόταν bud (εξ οὗ το
νεοελληνικό «μπούτι»)· επίσης στα Οθωμανικά λέγεται “qaba et” (=το ογκώδες, αλλα μαλακό
και όχι τόσο δυνατό, κρέας)· υπάρχει και οθωμανική παροιμία “eti ne, budu ne” (=τί κρέας έχει,
και τί bud έχει;!) που ισοδυναμεί με τη νεοελληνική «τί είν’ ο κάβουρας, τί είναι το ζουμίτου;!»
(λέγεται για κάτι πενιχρό, που δέν αξίζει τον κόπο να το φάς ή να το αποκτήσεις). Αυτό δείχνει
οτι το bud θεωρείται κύριος όγκος φαγώσιμου κρέατος σε ένα σφαχτό.
Στα μέν παλιά Σουμερικά η λέξη ήταν bud, και έτσι παρέμεινε στα Σουμερικά της Κρήτης,
οπότε βλέποντας αυτό το γράμμα ο κάθε μινωίτης Σουμέριος αναγνώριζε αμέσως το μέρος του
σώματος που λεγόταν στη γλώσσατου bu(d) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή bu.
Όμως, στη Μεσοποταμία λειτούργησε ο φωνητικός κανόνας 16, οπότε η λέξη έγινε (όψιμα)
gud, και ακόμη πιό όψιμα guθ.
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Πλήν όμως η Σφηνοειδής γραφή έκανε θαύματα, ώστε αυτό το gud. να εμφανίζεται σάν
«haš2» και «haš4», και ευθύς αμέσως θα δούμε πώς έγινε αυτό.
Το UoP μας πληροφορεί οτι η λέξη «haš» βρέθηκε σε «20 instances», 20 φορές, απο τις
και 3 φορές γραμμένο “haš4” =
. Καλά, 16 + 3 κάνει 19,
οποίες 16 φορές γραμμένο «haš2» =
ή
η 20 φορά πού είναι; Χρειάστηκε να ψάξω μέσα σε όλες αυτές τις 20 περιπτώσεις ώσπου να βρώ
οτι μία φορά γράφηκε «hu-su» (η οποία φορά δέν αναφέρεται στο λήμμα), και συγκεκριμένα στο
κείμενο απο «(Proverbs: collection 28 34)» που λέει «hu-su ga-me-en ašgab!(LU2)-e-ne» (η ίδια
παροιμία σε άλλη συλλογή γράφεται «haš2-za gur-ra ašgab-e-ne»). Αυτό το «hu-su» στην
πραγματικότητα διαβαζόταν guθu, διότι το γράμμα «HU» άν θυμάστε απο το συλλαβόγραμμα
cu, προφερόταν στη Μεσοποταμία gu, και μόνον όψιμα έγινε hu. Το οτι το τελικό δήθεν –š του
«haš2» δέν ήταν š αλλα z (προφερόμενο θ) αποδεικνύεται περίτρανα απο τη γραφή «haš2-za»
(όπου το τελικό σύμφωνο του «haš2» μαζί με ένα -a (απο πρόσφυμα ή απλώς -a προστιθέμενο
για να μπορεί να προφερθεί το τελικό σύμφωνο της λέξης) γίνεται φυσικά -za).
Έτσι γνωρίζουμε την αρκετά όψιμη μεσοποταμιακή μορφή της λέξης, guz (δηλαδή guθ).
Περισσότερες πληροφορίες μας παρέχει το AHW στο λήμμα «emšu», οτι το αρχαίο λεξικό
κείμενο που μας δίνει την ανάγνωση «haš» έχει ώς εξής: ha-áš = TUM+KAD3 = emšu· (αυτός είναι
ο τρόπος γραφής των πληρέστερων λεξικών: πρώτα έδιναν την προφορά, έπειτα με ποιά
σουμερικά σφηνογράμματα γραφόταν η λέξη, και έπειτα την ακκαδική μετάφραση· ανάλογα
λειτουργούν σήμερα τα λεξικά της Ιαπωνικής)· εν προκειμένω σημαίνει: «ha-áš» προφέρεται η
σουμ. λέξη, με τα γράμματα TUM+KAD3 γράφεται, και στα Ακκαδικά σημαίνει «emšu»
(υπογάστριο). Άν τώρα δείτε στο σφηνόγραμμα «ha» θα δείτε οτι πρακτικώς η μόνη
ανάγνωσήτου που σημαίνει κάτι είναι «ku6», και μόνο ώς φωνητικό (άνευ λεξικής σημασίας)
στοιχείο χρησιμοποιείται ώς «ha», και μόνο ένας Κύριος ξέρει απο πόσο όψιμη εποχή το «ha»
έγινε συνηθισμένη ανάγνωση του γράμματος αυτού· στο λεξικό αυτό κείμενο το γράμμα «ha»
εννοούσε μιά προφορά παραπλήσια σάν του «ku6», δηλαδή gu. Το δέ «áš» στο UoP δίνεται με
τρείς κύριες αναγνώσεις: “aš2”, “baneš” (το οποίο δέν έχει βρεθεί καμία φορά σε κείμενο), και
“utu5” (ή “ud2” ή “ut2”)· αυτό το «ud2» εννοούσε εδώ ο γραφέας που έγραψε το «ha-áš», δηλαδή
στο μυαλότου δέν ήταν «ha-áš» αλλα gu-ud, εννοούσε την προφορά gud. Αυτό γραφόταν είπαμε
με τα γράμματα «TUM+KAD3» (

συνδυαζόμενο με

). Το μέν γράμμα «TUM» είναι το

ομόμορφο του bu της Κρ. Πρωτογραμμικής, στην Προσφηνοειδή κυρίως

, πιό

απλοποιημένο
, υπεραπλουστευμένο:
, ενώ η μορφή
είναι αυτοσχέδια, εννοεί το
μέρος του σώματος κάτω απο το «SAL» (αιδοίον), ίσως απο αυτό ή παρόμοιο προήλθε το “haš4” =

. (Το δέ

είναι ομόμορφο του ŋe της Κρ. Πρωτογραμμικής, και όχι του bu). Παρατηρήστε

πώς η εικόνα του μέρους του σώματος με το ζώμα προφίλ προς τα δεξιά (

κλπ)

αντιστοιχεί στο
της Προσφηνοειδούς και στο
κλπ (Γρ. Β),
κλπ (Γρ. Α).
Το (δήθεν) «haš» μεταφράζεται αφ’ ενός με το «emšu» (υπογάστριο) καθώς είδαμε, αλλού
δέ με το «šapru» = μηρός· εδώ το αρχαίο λεξικό κείμενο έχει και πάλι την προφορά «ha-áš»
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(εννοεί gud καθώς είδαμε), η λέξη γράφεται με το γράμμα «haš2» =
παραλλαγή του TUM), και ερμηνεύεται στα Ακκαδικά «šapru» (μηρός).
Προσέξαμε όμως τη σφηνοσουμερική γραφή «TUM+KAD3» (

(το οποίο είναι μιά

συνδυαζόμενο με

);

Το μέν «TUM» (
) είναι το
της Προσφηνοειδούς (ATU 20=
), η προσθήκη του «KAD3»
τί χρειαζόταν; - χρειαζόταν απλώς ώς φωνητικό στοιχείο, διότι το «KAD3» είχε και την
ανάγνωση «kud6», εννοούσε δηλαδή οτι η λέξη προφερόταν παραπλήσια σάν «kud6», δηλαδή
gud.
Το UoP δίνει μία ακόμη σουμερική λέξη σχετική με το αντικείμενο, «wr. hal; u2-lum "upper
thigh" Akk. hallu»· η λ. αυτή βρέθηκε μόνο 3 φορές, στις δύο φορές είναι το τοπωνύμιο «ki hal-laa-ta» (δέν ξέρω άν έχει κάποια σχέση με το πάνω μέρος του μηρού), και η 3η φορά είναι σε ένα
λεξικό κείμενο όπου παρατίθενται (χωρίς ακκ. μετάφραση ή φωνητική απόδοση) όλα τα είδη
κρέατος, εν προκειμένω το “uzu sa hal” που φαίνεται να εννοεί «κρέας ινώδες απο μπούτι». Σε
αρχαία λεξικά βρέθηκε η καταχώρηση «hal» = (ακκ.) ha.la.an (αιτιατική του «hallu»), «u2-lum» =
(ακκ.) «hal-lum», αλλα βρέθηκε (βλέπε AHW) και ένα «bú» = «hal.lum»· τί είναι αυτό το «bú» (κατα
το UoP «bu2 (buš)»); Είναι μιά φωνητική απόδοση της παλιάς σουμερικής λέξης bud, που
ερμηνεύεται με το ακκαδικό «hallu» που σήμαινε το πάνω μέρος των μηρών (θεωρούμενο ώς
λίαν προσωπικό και άσεμνο για να φαίνεται μέρος του σώματος). Δηλαδή ακόμη και στη
Μεσοποταμία τον καιρό της Σφηνοειδούς διατηρούνταν η λέξη ώς bu(d)· αργότερα στη
Μεσοποταμία έγινε gud και εν συνεχεία guz (guθ) – αλλα ποτέ δέν προφέρθηκε σάν «haš».
Όσο για το «hal», (=το πάνω μέρος των μηρών) ήταν ολοφάνερα ένα δάνειο απο τα
Ακκαδικά στα Σουμερικά· σπάνια λέξη, πιό πολύ στα λεξικά βρισκόταν παρά στην ομιλούμενη
σουμερική γλώσσα, στη μορφή «u2-lum» έχει ακόμη και την ακκαδική κατάληξη της
ονομαστικής, το δέ h- σιγήθηκε ή πάντως δέν εμφανίζεται, όπως κατα κανόνα γίνεται με το
παλιό h στα Σουμ tης Σφηνοειδούς.
Άν και το γράμμα αυτό, το bu της Κρ. Πρωτογραμμικής, σκεπαζόταν απο πέπλα
μυστηρίου, το θέμα έχει επαρκώς αναλυθεί και ξεκαθαρίσει.
Αυτό είναι το μόνο της Πρωτογραμμικής γράμμα με b που βρίσκεται στη Γρ. Β· το b δέν
ήταν φώνημα της μηκηναϊκής Ελληνικής· φαίνεται όμως οτι ειδικά στη μυκ. συλλαβή «πυ» (pu)
το «π» προφερόταν χωρίς αισθητή δασύτητα, οπότε το μυκηναϊκό «pu» πλησίαζε περισσότερο
προς το σουμερικό «bu» (ψιλό) παρά προς το σουμ. «pu» (δασύ). Άρα το σουμ. pu
χρησιμοποιούνταν για το μυκηναϊκό «φυ» (bhu).

mu. Είναι της Γρ. Β το 23:
· οι μορφές της Γρ. Α (AB 23) δέν «λένε»
κάτι περισσότερο, και μάλιστα κάποιες μορφές που έχουν καταχωρηθεί στο AB 23 δέν ανήκουν
σε αυτό το γράμμα. Ωστόσο, κάποιες μορφές της Γρ. Α που έχουν καταχωρηθεί ώς άλλα

γράμματα, ανήκουν στην πραγματικότητα στο mu της Κρ. Πρωτογραμμικής:
. Βασικά
στοιχεία αυτού του γράμματος είναι ένα κέρατο προτεταμένο που γέρνει προς τα εμπρός (δεξιά),
ένα οβάλ αυτί προς τα πίσω (αριστερά), μιά ίσια γραμμούλα οριζόντια σχηματίζει το πάνω
μέρος του κεφαλιού, μιά μακρύτερη κάθετη σχηματίζει το πίσω μέρος του κεφαλιού, λίγες μόνο
μορφές αποδίδουν με μιά δυό γραμμούλες το μπροστά και το κάτω μέρος του κεφαλιού
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(πρόσωπο, ρύγχος). Η όλη εικόνα είναι το κεφάλι ενός βοοειδούς (σε προφίλ προς τα δεξιά κατα
τα ειωθότα της Πρωτογραμμικής). Το οτι το γράμμα σήμαινε κάποιο βοοειδές, το ξέρουμε με
βεβαιότητα, αφού εκτός απο συλλαβόγραμμα χρησιμοποιείται και ώς «ιδεόγραμμα» της Γρ. Β:
που

σημαίνει

= “cow” (αγελάδα)

“ox”,

βοοειδές·

με

διάφορα

προσδιοριστικά

στοιχεία:

= “ox / bull” (αρσενικό βόδι / ταύρος). Υπάρχει

και ένα
“ox+si”, το οποίο λογικά πρέπει να σήμαινε «δέρμα βοοειδούς», δεδομένου οτι το
γράμμα si παρίστανε δέρμα. Δηλαδή, οι γραφείς της Γρ. Β αναγνώριζαν το συλλαβόγραμμα ώς
βοοειδές, αλλα όχι κάποιο συγκεκριμένο είδος, θηλυκό ή αρσενικό ή ευνουχισμένο· ακριβώς
αντίστοιχα με το γράμμα qi, που ώς ιδεόγραμμα σήμαινε «πρόβατο», αλλα όχι συγκεκριμένου
είδους, και αντίστοιχα με τα συλλαβόγραμματα ju (κατσίκι) και jau (γουρούνι) που θα δούμε.
Και όπως το γράμμα qi παρίστανε αρχικά «άγριο πρόβατο», έτσι και το γράμμα mu παρίστανε
αρχικά άγριο βόδι. Το άγριο βόδι στα παλιά Σουμερικά λεγόταν umú, το οποίο στη Σφηνοειδή
(κανόνας 2) έγινε ımı, το οποίο ımı εμφανίζεται (κανόνας 1) σάν «am (ama2)»· καί σε λεξικά
κείμενα βρίσκεται τελικό φωνήεν –«a», καί σε χρηστικά κείμενα βρίσκεται η γραφή «am-ma»
(που αποδίδει το τελικό φωνήεν· όχι οτι όταν δέν γραφόταν δέν υπήρχε, αλλα σε λίγες
περιπτώσεις οι γραφείς θέλησαν να το αποδώσουν και με ένα πρόσθετο γράμμα («ma»):
αντιγράφω απο το UoP έξι περιπτώσεις τέτοιας γραφής: am-ma VAT 4459 o i 4; am-ma VS 14, 065
o i 4; am-ma VS 14, 078 o i 3; am-ma VS 25, 036 o ii 2. am-ma Nik 1, 155 o i 3; am*-ma Nik 1, 175 o i 6.
Δέν λέω για τα: dumu am-ma VS 14, 034 r iii 3; ELA/ED IIIb/unknown GAN2 da tir am-maka-še3 Nik 1, 069 r i 1;, όπου το τελικό –«a» είναι απο το πρόσφυμα της γενικής πτώσης.
Άρα θα έπρεπε η λέξη να ονομάζεται «ama2», προτιμούν όμως (ίσως για συντομία!) να
την ονομάζουν «am»· στο UoP γίνεται ένα χονδροειδές λάθος όταν το «am (ama2)» μεταφράζεται
«"wild bull"», διότι είναι σαφές οτι το «am (ama2)» δέν εννοούσε ειδικά το αρσενικό του είδους· το
γράμμα «AM» είναι «GUD×KUR» =
, δηλαδή «GUD» (βόδι) που έχει μέσα το γράμμα «KUR»
(αγριότοποι), για να δώσει την έννοια «άγριο βόδι», δέν υπάρχει κάτι που να εννοεί «αρσενικό».
Επιπλέον, στις περιπτώσεις που αναφέρει το ίδιο το UoP, έχουμε τις εκφράσεις: «am ab2» όπου το
«am» (άγριο βόδι) προσδιορίζεται ώς «ab2» αγελάδα, δηλαδή το θηλυκό του ζώου, «am gu4» όπου
απο τα συμφραζόμενα φαίνεται πως το ίδιο άγριο βόδι προσδιορίζεται ώς ταύρος, αρσενικό (άρα
απο μόνοτου το «am» δέν ήταν υποχρεωτικά αρσενικό), την έκφραση «am SIG7» που επίσης
εννοεί θηλυκό, «am SIG7 giggi» =θηλυκό και μαύρο, «am šarx(NE)» = το θηλυκό άγριο βόδι, «am
za3-eš» =ένας άλλος όρος για το θηλυκό άγριο βόδι, και «am za3-eš dara4» άγριο βόδι θηλυκό
κοκκινωπό.
Άν κρίνω απο την έκφραση «am ur3», με δεδομένο οτι το «ur3 ="harness; yoked team"», το
άγριο βόδι κάποτε το πιάνανε και το ζεύανε στο ζυγό σάν τα ήμερα βοοειδή.
Επίσης, είδαμε στο kana «u» οτι η λ. «am (ama2)» μπορούσε να σημαίνει γενικά όλα τα
μεγαλόσωμα άγρια φυτοφάγα, και όχι μόνο το άγριο βόδι, αφού και ο ελέφαντας
ταξινομούνταν ώς «am (ama2)».
Συνοψίζοντας, το «am (ama2)» ήταν το άγριο βόδι, ανεξαρτήτως φύλου ή άλλων
χαρακτηριστικών, χρησίμευε ώς θήραμα, κάποτε το δάμαζαν κιόλας. (Θα έχετε υπόψησας το
χρυσό κύπελλο του Βαφειού όπου παριστάνεται σύλληψη άγριου ταύρου με δόλωμα ήμερη
αγελάδα). Στη μορφή και στα γονίδια, το άγριο βόδι δέν διέφερε και τόσο απο το ήμερο· γι’ αυτό
το ιδεόγραμμα το άγριου βοδιού χρησιμεύει και για τα ήμερα βοοειδή.
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Βλέποντας το γράμμα - σκίτσο που παρίστανε άγριο βόδι ο κάθε μινωίτης Σουμέριος
αμέσως αναγνώριζε το ζώο που λεγόταν στη γλώσσατου umú και έτσι έφερνε στο νούτου τη
συλλαβή mu.

ju. Είναι της Γρ. Β το 22:
, που θεωρείται άγνωστης φωνητικής αξίας, και θα
παραμείνει άγνωστη η φωνητικήτου αξία για όσους δέν θέλουν να αντιληφθούν οτι βρίσκοντας
την παλιά σουμερική ονομασία του παριστωμένου του κάθε γράμματος βρίσκουμε και την
φωνητικήτου αξία. Όλων των γραμμάτων της Γρ. Β η φωνητική αξία είναι γνωστή ήδη απο το
1992 που τύπωσα τους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες. Το γράμμα αυτό σπάνια χρησιμοποιούμενο ώς
=τράγος,

συλλαβόγραμμα, συχνότερα χρησιμοποιούνταν ώς ιδεόγραμμα:
=θηλυκή κατσίκα,

(AB 22) το γράμμα:

=(ανεξαρτήτως φύλου) κατσίκι. Στη Γρ. Α

είναι εξίσου σπάνιο και πιό παρεφθαρμένο, αλλα πρέπει να σημειωθεί

που κατα φανερό λάθος έχουν καταχωρηθεί στο
οτι οι μορφές.
qi (AB 21), ανήκουν στην πραγματικότητα στο ju (AB 22). Στην Προσφηνοειδή, μιά

κακογραμμένη

μορφήτου

γράμματος

είναι

(ATU

29),

ενώ

πραγματικά

καλογραμμένη μορφή είναι το ATU 35:
, το οποίο συγκρίνετε προσεκτικά με τις
μορφές που είδαμε απο τη Γρ. Β και Γρ. Α, και θα καταλάβετε πώς δημιουργήθηκαν οι μορφές
της Πρωτογραμμικής: απο την πλήρη εικόνα του ATU 35 στη Γρ. Β διατηρείται μόνο η επάνω
γραμμή που αποδίδει το κέρατο και το περίγραμμα του προσώπου, ενώ σε κάποιες μόνο μορφές
μιά μικρή καμπύλη αποδίδει και το αυτί, το δέ υπόλοιπο πρόσωπο αποδίδεται περιληπτικά με

μία κάθετη γραμμή·αυτό είναι το γράμμα της Γρ. Β:

. Στης Γρ. Α το

και το

η μικρή γραμμή αριστερά (κάτω απο το κέρατο) ήταν μάλλον απο την απόδοση του
σβέρκου παρά του αυτιού· στο

έχει μείνει δεξιά και μιά γραμμούλα απο το γένι· στα
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και
η επάνω γραμμή του περιγράμματος έχει γίνει τρία κομμάτια, ενώ απο
κάτω τρείς γραμμές απέδιδαν κατα σειρά απο αριστερά προς τα δεξιά το σβέρκο, το πίσω μέρος

του κεφαλιού, και την σιαγόνα: βρείτε αυτές τις τρείς γραμμές στο
. Έτσι το αρχικό σκίτσο
απλοποιήθηκε σε τέσσερις έως δύο γραμμές, που κι αυτές όμως ήταν αρκετές για να καταλάβει
κάποιος τί παριστανόταν. Διότι οι άνθρωποι ήταν εξοικειωμένη με την εικόνα της κατσίκας, και
η γραμμή του περιγράμματος μόνο του κεφαλιού αρκούσε για να καταλάβουν τί παρίστανε.
Η κατσίκα στα Σουμερικά απο παλαιοτάτων χρόνων λεγόταν jud· αυτό αποδόθηκε στη
Σφηνοειδή ώς «ud5», και σε κάποια πολύ όψιμη εποχή έγινε (παρατήρηση 32) «uz3»· όλοι οι
μελετητές της Σουμερικής γνωρίζουν καλά τον κανόνα 32, και δεδομένου οτι η λ. «ud5»
ακολουθείται απο προσφύματα –«da» και –«de3», κάποιος λογικός άνθρωπος διατύπωσε την
αυτονόητη γνώμη οτι η λέξη ήταν «ud5» και όψιμα έγινε «uz3» λόγω “spirantization”
(συριστικοποίησης). Πλήν όμως τα μεγάλα ονόματα κάνουν κάποτε κακό με το πολύτους κύρος,
και εν προκειμένω το UoP καταχωρεί την λέξη ώς «uzud», πράγμα που δέν βρέθηκε πουθενά
γραμμένο, μόνο οφείλεται στον Edmund Sollberger, ο οποίος σε έργοτου που δημοσίευσε το 1966
διατύπωσε οτι δέν του άρεσε η κοινή λογική που αναφέραμε και προτιμούσε να πιστεύει οτι η
λέξη ήταν στην πραγματικότητα «uzud» με -d που φαινόταν μόνο όταν ακολουθούσε φωνήεν.
Ο Edmund Sollberger ήταν αληθινά αξιόλογος επιστήμονας, που γνώριζε καλύτερα απο όλους
το λεξιλόγιο της Σουμερικής, αλλα στη φωνολογία δέν άξιζε φράγκο· το λέω γιατί μελέτησα
προσεκτικά όλο το έργοτου που ανέφερα, και με βοήθησε σημαντικά στην έρευνάμου· έκοβε το
μυαλότου, αλλα σε ζητήματα φωνολογίας ήταν εντελώς επιπόλαιος.
Εν προκειμένω, το ίδιο το UoP που δίνει το (δήθεν) «uzud», παραθέτει τα εξής λεξικά
κείμενα για αυτό: [[uzud]] = UZ3 = a-᾿a3-tum· και [[ud5#]] = ud = UZ3# = [...]· το οποίο λέει καθαρά
οτι η λέξη που προφέρεται σάν «ud» γράφεται με το γράμμα «UZ3» (δηλαδή «UD5») και
σημαίνει …(εδώ είναι φθαρμένη η πινακίδα, αλλα η άλλη πινακίδα έχει την ακκ. ερμηνεία «a-᾿a3tum». Τη λ. «a-᾿a3-tum» δέν την βρήκα στο AHW (ούτε ώς *ajjatum), θυμίζει πολύ το
αρχαιοελληνικό αίξ, της αιγός, σανσκριτικά aca. Αλλού το «uz3» μεταφράζεται «enzu» που
σημαίνει κατσίκα (όχι απαραίτητα το θηλυκό του ζώου). Στο λήμμα «enzu» του AHW
αναφέρεται σε νέο-βαβυλωνιακά αστρολογικά κείμενα ευρισκόμενος ο σουμερικός όρος «MUL
ÙZ» που ερμηνεύεται φωνητικά “mu-ul ú-za”, και αυτή η φωνητική απόδοση περίτρανα
αποδεικνύει οτι η λέξη σε όψιμη εποχή ήταν «uz» (απο το παλιότερο «ud5»), και σαφώς όχι
«uzud», διότι άν ήταν «uzud», τότε η φωνητική απόδοση θα ήταν *uzuda και όχι το “ú-za” που
έχουμε.
Συνοψίζω: η κατσίκα στα Σφηνοσουμερικά λεγόταν όψιμα «uz3», κλασσικά «ud5», δηλαδή
jud (το j γενικά δέν εμφανίζεται στη Σφηνοειδή). Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το
γράμμα της Πρωτογραμμικής, αμέσως αναγνώριζε κατσίκα, που λεγόταν στη γλώσσατου ju(d)
και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή ju.
Η ίδια λέξη, δεδομένου οτι όλες οι γλώσσες είναι συγγενής, βρίσκεται με τη μορφή jú,du
στις γλώσσες Ngarrindjeri της Αυστραλίας· με ,d παριστάνω το ανάστροφο (retroflex) .d· jú,du
σήμαινε όχι βέβαια κατσίκα, διότι δέν υπήρχαν τέτοια ζώα στην Αυστραλία, αλλα το
πλησιέστερο αντίστοιχο αυστραλιανό ζώο, που λέγεται euro στα Αγγλικά (Macropus Robustus,
ένα καγκουροειδές ζώο που ζεί σε υψώματα)· το ίδιο ζώο στις γλώσσες της αυστραλιανής
Δυτικής Ερήμου λέγεται qaña, λέξη αντίστοιχη του qoñ (πρόβατο, βλπ γράμμα ca).
Το γράμμα αυτό βρίσκεται σε μία σημαντικότατη λέξη της Γρ. Β: da-ju-to, το οποίο είναι
ένα σουμερικό κύριο όνομα: daj-uto, που σήμαινε «η δικαιοσύνη του (θεού) Ήλιου» (υπόψιν οτι ο
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Ήλιος ήταν στους Σουμέριους ο φιλάνθρωπος θεός της δικαιοσύνης. Η απόδοση δικαιοσύνης
στα Σουμερικά λεγόταν «di» δηλαδή dej απο παλιότερο daj. Το UoP λέει οτι τάχα ήταν «di(d)»,
το οποίο δέν στέκεται: σε ελάχιστες περιπτώσεις εμφανίζεται το πρόσφυμα -da, το οποίο όμως
ήταν το -da της συνοδευτικής πτώσης [comitative]· δηλαδή σήμαινε «με δίκαιο, δίκαια», με το δέ –
«dam» («didam») σήμαινε «με δίκαιο είναι», «δικαίως έχει». Ο δέ τύπος «di-de3» σε όλες τις
περιπτώσεις εκτός απο μία αναφέρεται ώς τύπος του ρήματος «de» (=«είπε»), και τη μία φορά
που αναφέρεται ώς απο το «di»=απόδοση δικαιοσύνης, είναι και πάλι απο το ίδιο ρήμα· είναι σε
μιά ιστορία όπου το πρόβατο φιλονεικεί με τα δημητριακά, και δέν υπάρχει καμιά δίκη
ανάμεσάτους, αλλα μόνο λόγια, «σου είπα – μου είπες»). Το όνομα αυτό (dajuto «η δικαιοσύνη
του Ήλιου») βρίσκεται καί σε πήλινη πινακίδα, αλλα βρίσκεται και γραπτό (όχι χαραγμένο) σε
ένα αγγείο απο μυκηναϊκό ανάκτορο (της Τίρυνθος άν δέν απατώμαι), όπου η επιγραφή λέει:
da-ju-to da-pu-la-šo wa. «da-pu-la-šo» διαβάζεται «δαjφυλάζων» δηλαδή daj+φυλάσσων στα
κλασσικά Ελληνικά, δηλαδή αυτός που φυλάσσει την δικαιοσύνη (το σουμερικό daj
χρησιμοποιούνταν ώς δάνειο στα μυκηναϊκά Ελληνικά). Το wa. που βρίσκεται και σε άλλες
επιγραφές το ερμηνεύουν ώς συντομογραφία του wanakteros = υψηλόβαθμος υπάλληλος του
άνακτος, κάτι σάν «υπουργός». Αυτό σημαίνει οτι πολλοί απο τους αιχμαλωτισμένους μινωίτες
Σουμέριους έγιναν, χάρις στις ικανότητέςτους και την αξιοπιστίατους προς τα νέα αφεντικά,
υψηλόβαθμοι διοικητικοί υπάλληλοι των Αχαιών αρχόντων, όπως άλλοι έγιναν τεχνίτες και
γραφείς που εργάζονταν για αυτούς. Για τους Σουμέριους, η απόδοση δικαιοσύνης ήταν υψηλή
τέχνη. Ο μινωίτης Σουμέριος dajuto (στα Ελληνικά: Δάjυνθος) έβαλε στο αγγείο την
υπογραφήτου και τον τίτλοτου, κάτι σάν υπουργός δικαιοσύνης, του Αχαιού άνακτος.

Και κάτι ακόμη εκπληκτικό: σε μία σφραγίδα της Κρ. Ιερογλυφικής (#290):
το
επάνω γράμμα πρέπει να είναι το da της Κρ. Ιερογλυφικής, αρκετά διαφορετικό απο της

Πρωτογραμμικής, αλλα όπως το δεξιά στη σφραγίδα:
(#305) αυτός
φαίνεται πως ήταν ο τρόπος παράστασης του κλαδιού στην Κρ. Ιερογλυφική· το μεσαίο γράμμα
ήταν βεβαίως το ju, ομόμορφο αυτού του ju που εξετάσαμε, το δέ κάτω απο τα άλλα δύο
γράμματα δέν είναι μάτι (το γράμμα he το οποίο σε άλλη όψη της ίδιας σφραγίδας είναι

), αλλα είναι παράσταση του ήλιου· άρα η σφραγίδα (#290) διαβάζεται da-ju-uto (uto
=Ήλιος, ή εννοεί ut-o =«του Ήλιου» στα Σουμερικά), που είναι και πάλι το όνομα daj-uto = «η
δικαιοσύνη του Ήλιου», το ίδιο όνομα που είχε, όπως ταίριαζε και στο λειτούργημάτου, γενιές
αργότερα ο Σουμέριος ανώτατος δικαστικός λειτουργός του Αχαιού άνακτος.
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ru. Είναι το γράμμα 26 της Γρ. Β:

, στη Γρ. Α «AB

26»:
, μία μόνο φορά με μορφή:
. Είναι εύκολο να γίνει σύγχυση με
το γράμμα cı, το οποίο όμως έχει μία σαφή ειδοποιό διαφορά: στο cı η κάθετη γραμμή πάντοτε
διαπερνά την γραμμή του επάνω μέρους, ενώ στο ru η κάθετη γραμμή φτάνει ακριβώς μέχρι
την γραμμή του επάνω μέρους και ποτέ δέν την διαπερνά. Και αυτό ακριβώς μαρτυρά τί
παρίστανε το γράμμα: έναν στύλο που φτάνει ακριβώς μέχρι το επιστύλϊότου (φυσικά δέν είναι
δυνατόν να τρυπήσει το επιστύλιο).
Ανυπομονώ να διορθώσω το λάθοςμου που το έχω δημοσιεύσει κιόλας στους Ετεόκρητες
Μεγαλήτορες, υπέθετα οτι το γράμμα παρίστανε «μαστούς», άν και είχα πολύ σοβαρές
αμφιβολίες. Μόνο γύρω στα 2002 κατα τύχη ανακάλυψα τί πραγματικά παρίστανε αυτό το
γράμμα: έτυχε να επισκεφθώ το αρχαιολογικό μουσείο της πόληςμου και αγόρασα μερικά
puzzles απο μινωικές τοιχογραφίες· η μία τοιχογραφία ήταν η περίφημη τοιχογραφία της Θήρας
που παρίστανε έναν ολόκληρο στόλο καθώς αναχωρεί απο το λιμάνι· εκεί είδα οτι τα μινωικά
πλοία είχαν όλα ένα είδος οριζόντιας τέντας, για να προφυλάσσει τους ναύτες απο τον ήλιο και
τις καιρικές συνθήκες· οι τέντες αυτές στηρίζονταν σε στύλους, που όλοι είχαν το σχήμα του

γράμματος ru: η εικόνα αυτή:
είναι μοντέρνα
αντιγραφή, όχι ακριβής, βλέπουμε τον πίσω στύλο (δεξιά) με τη μορφή του γράμματος ru· στην
αυθεντική τοιχογραφία, όλοι οι στύλοι είχαν τη μορφή του γράμματος ru. Όταν το είδα αυτό,
αμέσως κατάλαβα τί παρίστανε το γράμμα, και άρχισα να σκέφτομαι ποιά λέξη να το ονόμαζε·
γρήγορα αντιλήφθηκα οτι ήταν μιά λέξη πολύ πιό κοινή απο ό,τι περίμενα, και πώς δέν το είχα
σκεφθεί πρωτύτερα! Αφού ήξερα πολύ καλά τη λέξη «ur2 (uru8)»· το λήμμα στο UoP είναι πολύ
φτωχό (υπο κατασκευήν υποθέτω), δίνει μόνο «wr. ur2; ĝešur2 "base, legs of a table"», ενώ η λέξη
(που την είχα βρεί σε πολλά βιβλία σχετικά με τη σουμ. γλώσσα) χρησιμοποιούνταν για κάθε
είδους στύλο ή υποστήριγμα, τα πόδια των ζώων λέγονταν επίσης «ur2 (uru8)», γι’ αυτό και ο
όρος για «τετράποδο ζώο» ήταν “neŋ-u(r)-limmu”, Emesal “neŋulimmu”, επι λέξει «πράγμα με
πόδια (στηρίγματα) τέσσερα» (A. Falkenstein 1964)· στο γλωσσάριο του E. Sollberger (1966) «ur2
(uru8)» εννοεί επίσης το ταβάνι του σπιτιού· βρίσκεται και ένα παράξενο καθ’ ημάς σουμερικό
όνομα “urebadu”, που σημαίνει «στο ταβάνι πήδηξε» και κατα τον συγγραφέα εννοεί «ώς το
ταβάνι πήδηξε ο πατέραςμου απο την χαράτου όταν γεννήθηκα»· σ’ αυτό το όνομα, το «ταβάνι»
είναι η λέξη «ur2 (uru8)», διότι «ur2 (uru8)» δέν σήμαινε απλώς στύλος, αλλα και το επιστύλιο,
αυτό που μοιάζει με ω στο γράμμα ru· για την ακρίβεια, «ur2 (uru8)» είναι «αυτό που κρατάει
κάτι ψηλά»· αυτό που κρατάει ψηλά το ταβάνι είναι το επιστύλιο (με σχήμα ω κατα τους
μινωίτες), και βεβαίως το επιστύλιο κρατιέται ψηλά απο τον στύλο. Περισσότερο όμως η λέξη
«ur2 (uru8)» εννοούσε το επιστύλιο, γι’ αυτό και στο γράμμα ru βλέπουμε συχνά το επιστύλιο
υπερμεγεθυμένο, προπάντων στην Κρ. Ιερογλυφική: προσέξτε, για παράδειγμα, στη σφραγίδα
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#262:
, όπου το γράμμα qo (βουνό) στηρίζεται σε δύο ru (στύλους). Και
επειδή η λ. «ur2 (uru8)» εννοούσε (τον στύλο, αλλα) προπάντων το επιστύλιο, το οποίο ήταν σε
επαφή με το ταβάνι, νοούμενο ώς πληθυντικός (επιστύλια) σήμαινε «ταβάνι». Στα Σουμερικά η
πληθυντικός των ουδετέρων συνήθως δέν εκφραζόταν με πρόσφυμα, οπότε «ur2 (uru8)»
μπορούσε να εννοηθεί ώς ενικός ή πληθυντικός ανάλογα με τα συμφραζόμενα· έτσι και στη
σφραγίδα που είδαμε, το γράμμα ru γραμμένο δύο φορές, διαβαζόταν μόνο μία (εδώ η λέξη
φαίνεται πως ήταν “qorui”, μάλλον όνομα θεότητας (σχετικά βλπ και γράμμα ŋe).
(Στο UoP καθώς και στο λεξικό του J. A. Halloran δέν βρίσκεται όρος «ceiling» (ταβάνι),
αλλα βρίσκεται «wr. ur3 "roof" Akk. ūru», που φαίνεται ομόρριζη λέξη με το «ur2 (uru8)»).
Η λ. «ur2 (uru8)» ήταν urú, και φαίνεται να προέρχεται απο πανανθρώπινη ρίζα wer =
«κρατώ κάτι ψηλά», απο την οποία και το ελληνικό *a-wer-joo (αιολικώς αέρρω, αττικώς αίρω),
και πιθανώς το τουρκικό œr (ύψωμα, κάθε τί που βρίσκεται ψηλά).
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε
«υποστήριγμα, στύλος, επιστύλιο» που λεγόταν στη γλώσσατου urú, και έτσι έφερνε στο νούτου
τη συλλαβή ru.
Υστερόγραφο: είναι φυσικό οι χρήστες της Πρωτογραμμικής να επηρεάστηκαν απο λέξεις
παρόμοιες ηχητικά με τα ονόματα των παριστώμενων των γραμμάτων. Υπήρχε όντως και λέξη
(παρόμοια με) urú =μαστοί, εξ αιτίας, πιθανόν, της οποίας, στο υποστύλιο δόθηκε σχήμα που
θυμίζει μαστούς.
lu. Αυτό το γράμμα το αναγνώρισα μόνο φέτος, 2011, παλιότερα το ήξερα μόνο εξ όψεως.
Είναι της Γρ. Α το αριθμούμενο ώς AB 53, και πολύ κακώς αριθμούμενο έτσι, διότι η αρίθμηση
με AB δείχνει οτι δήθεν υπάρχει αυτό το γράμμα με τον ίδιο αριθμό και στην Γρ. Β, το οποίο
είναι χονδροειδέστατο λάθος· εδώ και πολλά χρόνια πρόσεξα μιά επιφανειακή ομοιότητα με το
53 της Γρ. Β, αλλα ποτέ δέν θα μπορούσα να δεχθώ οτι αυτά τα δύο γράμματα παριστάνουν το
ίδιο πράγμα. Της Γρ. Β το 53 παριστάνει άνθρωπο. Της Γρ. Α το «AB 53» παριστάνει κάτι εντελώς
διαφορετικό, άν και οι μελετητές της Γρ. Α δέν νοιάστηκαν ποτέ τί παριστάνει το κάθε γράμμα,
γι’ αυτό ακριβώς και δέν μπόρεσαν να τα ταξινομήσουν και να τα αριθμήσουν σωστά, και έτσι
για μιά ακόμη φορά επαληθεύτηκε οτι ο λύκος απο τα μετρημένα τρώει. Στο «AB 53» έχουν
καταχωρηθεί γράμματα που καμιά σχέση δέν έχουν με το lu της Πρωτογραμμικής, δηλαδή με
τα περισσότερα «AB 53»· και με τόσες διαφορετικές και συχνά άσχετες μορφές που έχουν
καταχωρηθεί στον αριθμό «AB 53», είναι αδύνατον να καταλάβει κανείς τί μπορεί να παρίστανε
το γράμμα, εκτός άν μελετήσει μεγάλο αριθμό επιγραφών. Απο τις επιγραφές επικολλώ εδώ
και όχι απο τη συγκέντρωση μορφών κάτω απο το «AB 53». Ιδιαίτερα πολύτιμη είναι η μορφή
απο την επιγραφή του δαχτυλιδιού KN Zf 13 όπου το γράμμα βρίσκεται 2 φορές:

: επάνω έχουμε μία καμπύλη, αλλα όχι εντελώς υποχρεωτικά· γενικά το
γράμμα ξεκινά επάνω απο μία καμπύλη, η οποία μόνο σε μία ακραία περίπτωση, σε συνδυασμό
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με την παρακάτω γραμμή έγινε κυκλάκι: TY 3:

. Η μεσαία γραμμή κάποτε παραλείπεται

εντελώς: KH 6:
, αλλα και πάλι το γράμμα δέν είναι σάν το we ένα «ανάποδο S», διότι
πάντοτε το lu πατάει σε μιά οριζόντια και ευθεία γραμμούλα που σχηματίζει σαφή γωνία με
την όρθια γραμμή, κάποτε η γραμμή του πάτου γράφεται ξεχωριστά, όπως HT 24:
, όπου
η επάνω γραμμούλα ανέβηκε πολύ ψηλά και μπήκε στην καμπύλη: αυτό είναι ιδιαιτερότητα
ενός γραφέως μόνο· η μεσαία γραμμούλα συνήθως γίνεται απο τη μέση και επάνω, άλλοτε ίσια:

, PH28:

, άλλοτε καμπύλη:

HT25:

, και όχι σπάνια αποδίδεται με ένα τρύπημα

βυθίζοντας ελαφρά τη γραφίδα στον πηλό: HT 115:

συλλαβογράμματος lu με το ιδεόγραμμα του λαδιού:
που η ονομασίατου άρχιζε απο lu.

. Στην πινακίδα KH19 έχουμε ligatura του

, δηλαδή εννοεί κάποιο είδος λαδιού

,
Ιδιαίτερα μεγάλη σημασία έχει η μορφή που μας δίνει ο γραφέας της πινακίδας PH 7:
διότι ο γραφέας αυτός ζωγράφισε τα γράμματάτου πολύ προσεκτικά και πιστά προς την
αρχικήτους εικόνα, η δέ πινακίδα αυτή δέν έχει αριθμούς, αποδίδει με πολύ προσοχή κάποιο

κείμενο, ίσως θρησκευτικό. Αυτή η μορφή λοιπόν:

έχει εξαιρετική σημασία, μαζί με τις

που προανέφερα. Εδώ δέν εικονίζεται ούτε άνθρωπος (li), ούτε ποτάμι
μορφές
(we), ούτε κάποιο ζωντανό πλάσμα, αλλα κάποιο εργαλείο κατασκευασμένο απο άνθρωπο. Το

ομόμορφο του γράμματος στην Προσφηνοειδή είναι
, το οποίο στη Σφηνοειδή ονομάζεται
«APIN» (=άροτρο), αλλα για να ακριβολογούμε, το γράμμα lu της Κρ. Πρωτογραμμικής εννοεί
όχι ολόκληρο το άροτρο, αλλα το βασικότου μέρος, το υνί θα λέγαμε σήμερα.
Στο UoP βρίσκεται μόνο μία λέξη για «υνί»: «eme-apin-na» (επι λέξει «γλώσσα του
αλετριού», χωρίς ακκαδική ερμηνεία και χωρίς αριθμό «instances» (πόσες φορές βρέθηκε η λέξη)·
στο «ETCSL: eme-apin-na=ploughshare» βρίσκεται δύο φορές, με συμφραζόμενα λίαν ασαφή,
πάντως φαίνεται οτι το σουμερικό κείμενο αναφέρεται στη σπορά του χωραφιού (όχι στο
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όργωμα): μεταφράζουν: «άν ο σπόρος δέν πέφτει ακριβώς στο αυλάκι (που ανοίγει το υνί)»,
«ĝišniĝ2-kud ĝišeme-ĝišapin-na-zu kur2-ra-ab» = «τη σφήνα (?) του υνιού-σου να την αλλάξεις» (δέν
ξέρουμε τί σήμαινε το «ĝišniĝ2-kud», αλλα δεδομένου οτι το γράμμα «kud» διαβάζεται και «wr.
sila "heel"», υποθέτω οτι το κείμενο έλεγε «να αλλάξεις την φτέρνα του αλετριούσου», και ώς

φτέρνα μεταφορικά αντιλαμβάνομαι την κάτω γωνία του γράμματος:
. Εν πάσει περιπτώσει,
αυτά δέν μας βοηθάνε να καταλάβουμε την βασική λέξη που σήμαινε το υνί (ώς ουσιαστικό) και
τη δουλειά που κάνει το υνί (η ίδια λέξη ώς ρήμα)· η λέξη αυτή ήταν lu, που έγινε στη Σφηνοειδή
lı = «la2» (κανόνες 2 και 1). Ώς ρήμα σήμαινε «χώνω, μπήγω, σπαράζω, ανοίγω αυλακιές,
κομματιάζω, διαλύω», δηλαδή αυτό που κάνει το υνί στο χώμα. Πάρα πολλές φορές βρίσκεται
το «la2» με αυτήν την έννοια, και θα αναφέρω μόνο τις πιό σαφείς περιπτώσεις που βρήκα:
«wr. igi tum3 la2 "to spy" Akk. šapātu = "to be malicious, treacherous"»· το γελοίο του
πράγματος είναι οτι παρακάτω στην ίδια σελίδα το UoP έχει «igitumla [UNMNG=unknown
meaning] wr. igi-tum3-la; igi-tum3-la2 "?"» και στο ίδιο λήμμα λίγο πιό κάτω λέει «See ETCSL: igitum3=coveting»· δέν είναι καθόλου «unknown meaning»· igi-tum3-la2 σημαίνει «(με) μάτι φθονερό
‘καρφώνει’», δηλαδή «με μάτι φθονερό κοιτάζει.
«wr. ki la2 "to dig"» («ki»=γή, kana qe, « ki la2»= την γή σκαλίζει, κάνει χαράκωμα).
«wr. umbin la2 "to scratch"» («umbin»=νύχι, οπλή· «umbin la2»= με τα νύχια / με τις οπλές
σκαλίζει τη γή).
«wr. uruda-la2; a-la2 "a metal object"» (όχι δοχείο, αλλα μάλλον κάτι σάν νυστέρι, ή κάποιο
άλλο χειρουργικό εργαλείο).
«wr. niĝ2-la2-la2 "tool" Akk. išqarrurtu»· κάποιο γεωργικό εργαλείο· επι λέξει, «niĝ2-la2-la2»
=πράγμα που όλο σκαλίζει / χαράζει.
«wr. ĝešgag-ku6-la2 "fish-hook"»: είναι λάθος· «gag» βασικά σημαίνει «αιχμή», και το
εργαλείο αυτό γράφεται με το ταξινομικό «ĝeš» που θα πεί οτι ήταν βασικά ξύλινο, άρα δέν
μπορεί να ήταν «αγκίστρι» (δέν γίνεται αγκίστρι για ψάρια ξύλινο!)· «ĝešgag-ku6-la2» επι λέξει
σημαίνει «αιχμή που τα ψάρια ‘καρφώνει’», δηλαδή καμάκι.
«wr. ĝiri2-la2 "butcher" Akk. ţābihu», επι λέξει «ĝiri2-la2»= «με το μαχαίρι κομματιάζει»
=χασάπης. Αυτή είναι η δομή όλων των σουμ. λέξεων που σημαίνουν επάγγελμα: πρώτα ένα
ουσιαστικό που δηλώνει το αντικείμενο της εργασίας, και έπειτα το ρήμα που περιγράφει την
εργασία.
«wr. ša3-la2 "pity"»· επι λέξει, «ša3-la2» = «καρδιά / σπλάχνα σπαράζει» =συμπόνια.
(Στο «wr. ĝeš-la2-a "key"» το «la2» ασφαλώς δέν έχει την έννοια «χώνεται», διότι «κλειδί»
για τους αρχαίους ήταν ένα ξύλινο («ĝeš») μάνταλο που ασφαλίζει την πόρτα απο μέσα· εδώ
είναι άλλη έννοια του γράμματος «LAL» = δένω, συνδέω· σε αυτήν την περίπτωση διαβαζόταν
«lal» ή sur5).
Αλλα περισσότερο απο κάθε άλλη χρήση του «la2», στο «apin-la2» σημαίνει αυτό ακριβώς
που κάνει το υνί· η λέξη «apin-la2» κατα το UoP έχει βρεθεί «277 instances» και σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις σημαίνει «αυτός που οργώνει», δηλαδή ζευγολάτης, αγρότης. Όπως στο «ĝiri2-la2»,
και σε όλες τις σουμερικές λέξεις που σημαίνουν επάγγελμα, έτσι και εδώ έχουμε πρώτα το
αντικείμενο της εργασίας «apin» (άροτρο) και έπειτα το ρήμα που περιγράφει την εργασία:
«la2»= οργώνει: μπήγει το υνί και κομματιάζει, χαρακώνει το χώμα. Η ίδια λέξη «la2» ώς
ουσιαστικό σήμαινε το υνί: «αυτό που μπήγεται και κομματιάζει, χαρακώνει». Απο τις «277
instances» που βρέθηκε το «apin-la2», σε κάποιες περιπτώσεις δέν σήμαινε τον αγρότη που
οργώνει, αλλα το υνί, οπότε διαβαζοταν «apinla2» (με το «apin» ώς ταξινομικό στοιχείο, μή
προφερόμενο). Μιά λέξη τόσο σημαντική όπως το υνί, στο οποίο βασιζόταν η ζωή των αρχαίων
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λαών, δέν μπορεί να βρέθηκε μόνο δύο φορές· βρίσκεται αρκετές φορές στις σωζόμενες
πινακίδες (ώς «apinla2»), αλλα δέν το ξεχωρίζουν.

Συνοψίζω: Το lu της Κρ. Πρωτογραμμικής με μορφή
(και τις άλλες παραπλήσιες
μορφές που είδαμε απο τη Γρ. Α) παρίστανε υνί, δηλαδή όλο το κύριο μέρος του αρότρου που
σκαλίζει τη γή· (η επάνω καμπύλη, ήταν εκεί που συνδεόταν με το υπολοιπο άροτρο· η μεσαία
γραμμή, ίσια, καμπύλη, ή τεθλασμένη, ήταν η λαβή του αρότρου, προσαρτημένη στο μέρος
αυτό· και η μικρή οριζόντια γραμμή κάτω ήταν το αιχμηρό μέρος του αρότρου, ξύλινο ή
ενισχυμένο με μέταλλο, που μπήγονταν στο χώμα)· όλοι οι μινωίτες Σουμέριοι αναγνώριζαν
αμέσως το γράμμα ώς αυτό το μέρος του αρότρου, που λεγόταν στη γλώσσατους lu, και έτσι
έφερναν στο νούτους τη συλλαβή lu.
Υπενθυμίζω οτι το γράμμα για να είναι πολύ συνηθισμένο στη Γρ. Α και απόν απο τη Γρ.
Β, σημαίνει πως απέδιδε μιά συλλαβή συνηθισμένη, που όμως (παρατήρηση 35) δέν είχε
ξεχωριστό γράμμα στη Γρ. Β· άρα ήταν γράμμα με r ή με l – και όλα τα άλλα γράμματα με r και
με l τα είδαμε πρωτύτερα, επομένως αυτό είχε σοβαρό λόγο να θεωρείται οτι απέδιδε τη
συλλαβή lu ακόμη και πρίν απο τη συλλογιστική που προαναφέρθηκε.
wu. Καθώς ανέφερα και για το γράμμα ji, έτσι και γράμμα *wu δέν υπήρχε, διότι το w
αρθρωνόταν πρακτικώς όμοια με το u, οπότε κι άν ακόμη νοούνταν συλλαβή wu. αυτή θα
γραφόταν με το γράμμα u.

hu. Υπάρχει ένα γράμμα σπάνιο στη Γρ. Β (49):

και εξ ίσου σπάνιο στη Γρ. Α (AB 49),

όπου βρέθηκε απο όσο ξέρω μόνο δύο φορές, με τις μορφές:
. Και μόνο το
γεγονός οτι είναι τόσο σπάνιο είναι ένδειξη οτι απέδιδε μιά σπάνια συλλαβή αλλα όχι τελείως
ανύπαρκτη στα μυκηναϊκά Ελληνικά και στη γλώσσα των σωζόμενων πινακίδων της Γρ. Α
(κάποια σημιτική γλώσσα, πιθανότατα Φοινικικά) – δηλαδή τη συλλαβή hu, αφού όλες τις άλλες
σπάνιες αλλα υπαρκτές συλλαβές τις έχω βρεί πώς αποδίδονταν γραπτά. Άλλη μία ένδειξη οτι
το γράμμα αυτό ήταν το hu, είναι το μή παφίτικο «u» της Γρ. Κ. Ε.:

, που

φαίνεται ομόμορφο αυτού, προπάντων στη μορφή
της Γρ. Α. Φαίνεται λοιπόν οτι το
γράμμα ήταν το hu καί της Κρητικής, καί της Κυπριακής Πρωτογραμμικής. Παρόλο που δέν
έχουμε πολλές μορφές του γράμματος, το τί παρίστανε είναι εύκολο να το βρούμε, διότι
χρησιμοποιούνταν στη Γρ. Β (κάπως νατουραλιστικότερα βέβαια) ώς ιδεόγραμμα (162) που
παρίστανε “corslet” (θώρακα):
συλλαβογράμματα: με το qe:

και “tunic” (χιτώνα, ρούχο), προσδιοριζόμενο με διάφορα
, με το ci

(αυτό νομίζω πως εννοούσε τη λέξη «χιτών»),
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με το li
(πιθανώς εννοούσε τη λέξη «λινός»), και παρόμοιο είναι το ιδεόγραμμα 163:
που το ονομάζουν “corslet (set)”, δηλαδή σέτ θώρακας μαζί με κράνος.
Όταν έγραφα τους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες σημείωσα οτι η λέξη ήταν “úr” (“ur2”) που
σήμαινε αγκαλιά, αγκαλιάζω, περικλείω, προστατεύω, συνεπώς θώρακας (στήθος) και
αμυντικός θώρακας. Στο UoP δέν βρίσκεται λέξη με σημασία «αγκαλιά» (hug / embrace), αλλα
θυμάμαι απο το βιβλίο του Gordon με τις σουμερικές παροιμίες μία παροιμία – στερεότυπη ευχή:
«η θεά “Inana” να σε βάλει να εργάζεσαι σε ευχάριστα μέρη· να δώσει μιά γυναίκα με ζεστή
αγκαλιά να κοιμάται μαζίσου· παιδιά με μπράτσα φαρδιά να σου χαρίσει»· όπου η λέξη αγκαλιά
ήταν «ur2».
Στο UoP βρίσκεται «wr. tug2ur2 "a cloth trimming" Akk. sūnu», αλλα το ακκαδικό «sūnu» ώς
ρούχο δέν έχει ακριβώς γνωστή σημασία, δηλαδή η ερμηνεία «a cloth trimming» είναι λίαν
αυθαίρετη· στο AHW υπάρχουν δύο ξεχωριστά λήμματα «sūnu»· το ένα είναι «sūnu» = Schoß,
Schenkelbeuge (το επάνω μέρος των μηρών και οι βουβώνες), που αντιστοιχεί στο σουμερικό
«ur2»· αυτό το «sūnu» έχει επίσης την έννοια «αγκαλιά», είτε με ερωτική, είτε με μητρική έννοια,
και μάλιστα σημαίνει «προστασία μέσα στην αγκαλιά», «προστατευτική αγκαλιά» (είναι αυτό
το «ur2» που είχα βρεί στην παροιμία που προανέφερα· άρα δέν σήμαινε ακριβώς το επάνω
μέρος των μηρών και τους βουβώνες, αλλα όλη την αγκαλιά: όλο το ευαίσθητο μέρος του
ανθρώπινου σώματος, και το επάνω μέρος των μηρών όπου καθίζουμε ένα μωρό είτε ένα
αγαπημένο πρόσωπο, αλλα και την κοιλιά και το στήθος όπου σφίγγουμε το άτομο που
αγκαλιάζουμε).
Το δεύτερο «sūnu» του AHW είναι αυτό που έχει το UoP, κάτι σχετικό με ύφασμα, αυτό
στα Σουμερικά γράφεται όχι μόνο «tug2ur2», αλλα και «tug2TUN3» (το οποίο «TUN3» έχει την έννοια
«καλύπτω») και «tug2ni3-šu-lal2» (που επι λέξει σημαίνει κάποιο πάνινο πράγμα που με το χέρι
δένεται). Στα Ακκαδικά αναφέρονται τέτοια «sūnu» για τα γόνατα, για τα χέρια, και για τα χείλη
ακόμη, άρα το «sūnu» ήταν ένα προστατευτικό κάλυμμα απο γερό ύφασμα με κορδόνια που
δενόταν σε διάφορα μέρη του σώματος για να τα προστατεύει. Και εδώ η έννοια της προστασίας,
όπως και στο πρώτο «sūnu», αντιστοιχεί στο σουμερικό «ur2».
Περαιτέρω, υπάρχει στο UoP ένα λήμμα «wr. gur21; kušburu4mušen; eur2 "shield"», όπου κάτι
δέν πάει καλά, αφού η λέξη έχει «35 instances» και σε όλες αυτές γράφεται «gur21», πουθενά δέν
βρίσκεται ώς «kušburu4mušen» ή ώς «eur2». Και είμαστε πολύ τυχεροί γιατί έχουμε όλες αυτά τα
λεξικά κείμενα με αποδόσεις της προφοράς και με ακκαδικές ερμηνείες της λέξης: (πολλές
σουμερικές λέξεις θα ήθελαν να παραδίδονται τόσο ξεκάθαρα, αλλα δέν είχαν τέτοια τύχη):
[[kuškuru14]] = ku-ru = KUŠ-EıB2 = mi-si-ir-ru-um
[[kuškuru14]] = = = a-ši-i-tum
[[kušgur21]] = = [KUŠ]-[E]ıB2# = mi-i-si2-ir-ru-um
[[kušgur21]] = = = ih-ze-e-tum
Θα συμφωνήσω οτι όλα αυτά εννοούν «ασπίδα» (και ενίοτε ομπρέλλα), άν και το AHW
δίνει για το «mi-si-ir-ru-um / mi-i-si2-ir-ru-um» Gürtel (ζώνη), τα συμφραζόμενα ταιριάζουν πολύ
περισσότερο σε ασπίδα, το δέ «ih-ze-e-tum» που σημαίνει κάτι που έχει ένθετα κομμάτια, αυτά
είναι για προστατευτική ενίσχυση, και όχι για διακόσμηση (άρα κακώς το UoP στο λήμμα
«ugunu» μεταφράζει «διακόσμηση με ένθεση»). Και μάλιστα στο AHW αναφέρεται ένα κείμενο
που μιλά για τέτοια ένθετα κομμάτια «sūnūšu» =σε ένα «sūnu» (το πάνινο προστατευτικό
κάλυμμα που είδαμε πρωτύτερα).
Εκείνο που με κανέναν τρόπο δέν στέκεται, είναι που συγκαταλέγεται σε αυτό το λήμμα
(ασπίδα) και το «eur2»· απο πού και ως πού; ούτε σε συμφραζόμενο βρίσκεται, ούτε σε λεξικό
κείμενο. Και προπάντων, πώς μπορεί το «gur21» ή «kuru14» να έχει γίνει «eur2»; Ούτε το k / g είναι
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λογικό να χάθηκε, ούτε το ταξινομικό στοιχείο να έγινε «e» (δέν ξέρω άλλη λέξη με αυτό ώς
ταξινομικό στοιχείο, ενώ το «kuš» είναι συνηθισμένο). Τί σημαίνει όμως το «e»; το UoP δίνει μόνο
μία ερμηνεία, “wr. e; e6 "strip or piece of leather; leather bearing" Akk. ya'u”, και αυτή η ερμηνεία
είναι υποθετική, διότι δέν ξέρουμε τί ακριβώς σήμαινε το ακκαδικό «ya'u» (στο AHW «ja'u»,
ιστορικά ορθότερη ορθογραφία)· ξέρουμε οτι ήταν κάτι απο δέρμα που αποτελούσε μέρος μιάς
πόρτας. Καθώς φαίνεται, το «e» ήταν το ίδιο με το «e6», το οποίο «e6» γραφόταν «SU&SU» δηλαδή
«δέρμα & δέρμα» (βλπ kana si), και αυτή η λέξη ήταν η μόνη χρήση του «e6», διπλό δέρμα που
αποτελεί μέρος μιάς πόρτας… αλλα όχι ειδικά πόρτας, διότι το ακκαδικό daltu σημαίνει όχι μόνο
πόρτα, αλλα και κάθε (ξύλινη ή και απο άλλο υλικό) πλάκα, ακόμη και η γραπτή πινακίδα
λέγεται «daltu», το οποίο πέρασε στα Ελληνικά ώς «δέλτος». Άρα το «e» και «e6» ήταν η
δερμάτινη (και επι το πλείστον με δύο κάτια δέρμα) επένδυση μιάς πλάκας, ή μιάς ασπίδας. Δέν
μπόρεσα να βρώ την προσφηνοειδή μορφή του «e», στη Σφηνοειδή είναι
και κατα τη
γνώμημου παρίστανε έναν θώρακα (επένδυση απο δυό κάτια γερό δέρμα, για προστασία του
στήθους στη μάχη)· συνεπώς στη λέξη «eur2» το μέν «e» δέν προφερόταν, αλλα έδειχνε τη
σημασία της λέξης, ενώ το «ur2» έδειχνε την προφορά: προφερόταν hur, (κανόνας 27) και
σήμαινε (όχι ασπίδα, αλλα) τον προστατευτικό θώρακα: μιά «αγκαλιά» του σώματος απο γερό
υλικό, ή την «αγκαλιά» (το μέρος του σώματος που αγκαλιάζει) ντυμένη όπως πρέπει για να
προστατεύεται (στη μάχη).
Η ίδια λέξη σε λίγο διαφορετική χρήση ήταν το «ur3» που μεταφράζεται με τα ακκαδικά
«edēlu "to shut, bolt"; kidinnu "protection, aegis"»: ώς ρήμα: κλείνω, περικλείω, σφαλίζω, δηλαδή
ασφαλίζω, κάνω κάτι να είναι ασφαλές, και ή ίδια λέξη ώς ουσιαστικό «προστασία, ‘αιγίς’».
Αυτό ακριβώς κάνει η αγκαλιά: η μητέρα αγκαλιάζοντας (περικλείνοντας) το μωρό του
εφασφαλίζει προστασία, και το ίδιο κάνει ο πολεμικός θώρακας: περικλείνοντας προστατεύει το
ευαίσθητο μέρος του σώματος, με το οποίο αγκαλιάζουμε.
Έτσι, το γράμμα που παρίστανε προστατευτικό θώρακα αναγνωριζόταν αμέσως απο
τους μινωίτες Σουμέριους με την ονομασία hu(r) και έτσι έφερνε στο νούτους τη συλλαβή hu.
šu. Αυτό το γράμμα είναι απο τα σπάνια της Γρ. Β (79), και το θεωρούν (άν και με
ερωτηματικό, χωρίς βεβαιότητα) «ζυ» («zu»)
. Μπορούμε να είμαστε
βέβαιοι για την χρήση του γράμματος ώς «ζυ» στη Γρ. Β, šu στην Κρ. Πρωτογραμμική, διότι
γνωρίζουμε τί παρίστανε και ποιό ήταν το σουμερικό όνομάτου. Στη Γρ. Α το γράμμα αυτό
πρέπει να ήταν εντελώς ανύπαρκτο· βρίσκονται κάποια γράμματα που του μοιάζουν και
κάποιοι τα θεωρούν ομόμορφάτου, αλλα δέν είναι· το «ζυ» της Γρ. Β δέν έχει βλαστό· άν έχει,
είναι do (κριθάρι)· επίσης, κάποτε περιβάλλεται απο γραμμούλες ή κουκκίδες, αλλα όχι
ακτινωτά: άν έχει γραμμούλες ακτινωτά (κάθετα προς το κύριο σώμα), το γράμμα γίνεται he
(μάτι). Επίσης, το γράμμα έχει μιά σκόπιμη σαφή κλίση: δέν είναι οριζόντιο (οπότε θα έμοιαζε
με μάτι, he), ούτε είναι κάθετο (οπότε θα έμοιαζε με αιδοίον, tı). Δέν είναι εύκολο να
αναγνωρισθεί παρα μόνο άν παρατηρήσουμε το ομόμορφότου στην Προσφηνοειδή που είναι το
LAK 443, με μορφή σάν το

, αλλα με πολύ μικρότερες και ισιες τις γραμμούλες μέσα·

άλλες μορφές του προσφηνογράμματος είναι:
και
, σπάνια
ή
Tο γράμμα
αυτό στη Σφηνοειδή ονομάζεται «šag4 (ša3)» και σημαίνει το εσωτερικό του σώματος, σπλάχνα,
εσωτερικά όργανα, προπάντων καρδιά, και το εσωτερικό οποιουδήποτε πράγματος: αυτή είναι η
συνηθισμένη λέξη που σημαίνει «μέσα» («εντός»)· μεταφορικά, «εσωτερικό» ενός τραγουδιού,
ενός λόγου, ενός ονείρου κλπ σημαίνει το νόημάτου. Το «šag4 (ša3)» προφερόταν šıq (šı), απο
παλιότερο šuq (šu), κανόνες 2 και 1.
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Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε «εσωτερικό
(του σώματος ή οποιουδήποτε πράγματος)» που λεγόταν στη γλώσσατου šu(q) και έτσι έφερνε
στο νούτου τη συλλαβή šu.
Ετυμολογία: η οθωμανική λέξη “ciğer” (џičer), γνωστή στα Ελληνικά ώς «τζι(γ)έρι», είναι
οπωσδήποτε σχετική με το σουμερικό šu(q), αλλα σημειωτέον οτι το “ciğer” (џičer) δέν είναι
τουρκική λέξη, αλλα δάνεια απο τα Περσικά όπου σήμερα είναι «
» (προφερόμενο, απο όσο
ξέρω, џigar). Το τουρκικό “ciğer” (џičer) δέν σημαίνει ακριβώς συκώτι, αλλα εντόσθια, το συκώτι
ειδικά λέγεται “qara џičer” (σκούρα εντόσθια) ενώ “aq џičer” (άσπρα εντόσθια) είναι τα
πνευμόνια. Αλλα απο πού είναι το περσικό «џigar»? Άν και είναι πειρασμός να το θεωρήσουμε
δάνειο απο τα Σουμερικά, φαίνεται πως μάλλον το παλιό j έγινε џ στα Περσικά, οπότε το
περσικό џigar, το ελληνικό ήπαρ (απο *jeeqrt), το λατινικό “jecur” και το σανσκριτικό jaqrt (του
οποίου κάποιες πλάγιες πτώσεις απο θέμα jaqan), όλα ανάγονται στο πρωτοϊνδοευρωπαϊκό
*jaqrt, το οποίο είχε βασικό θέμα jaq-, είναι δηλαδή ομόρριζο του σουμερικού šu(q), με
ινδοευρωπαϊκό j στη θέση του š.
Συγγενές πρέπει να είναι και το οθωμανικό xekirdek (κουκούτσι, εσωτερικό του καρπού),
το οποίο ωστόσο δέν βρίσκεται στο λεξικό του G. Clauson.
su.

Το

γράμμα

αυτό

είναι

καλώς

γνωστό

απο

τη

Γρ.

Β

(58):

, και συνηθισμένο (AB 58) στη Γρ. Α: όπου έχει μορφές που

,
,
και
η μεσαία οριζόντια γραμμή δέν φτάνει μέχρι την αριστερή κάθετη: (Wc 3009):
κάποιες φορές συνεχίζει σχηματίζοντας κοχλία, αλλα με ευθύγραμμα τμήματα και όχι

καμπύλα:

, (KN 22):

· τέτοιες είναι και οι μορφέςτου στην Κρ. Ιερογλυφική: HM

1378
. Τέτοιο αντικείμενο δέν υπάρχει στη φύση: υπάρχουν μορφές κοχλία, αλλα καμπύλες.
Το γράμμα παριστάνει κάτι τεχνητό, κατασκευασμένο απο άνθρωπο. Το μόνο πράγμα που
μπορεί να παρίστανε, είναι η κάτοψη ενός δαπέδου, ή ενός κτηρίου, αλλα οπωσδήποτε δέν
εννοούσε το κτήριο, διότι τότε θα παρίστανε το κτήριο και όχι την κάτοψήτου. Θα μπορούσε να

είναι η κάτοψη ή το πάτωμα ενός απλού σπιτιού, αλλα η τόσο κοχλιοειδής μορφή
δέν
μπορεί να είναι μιάς κανονικής κατοικίας: ήταν ένα αλώνι, όπου τα ζώα πήγαιναν γύρω γύρω
σέρνοντας ένα εργαλείο που πατούσε τα θερισμένα δημητριακά θρυμματίζοντας τους βλαστούς
και ξεχωρίζοντάςτους απο τους σπόρους.
Το αλώνι είναι μιά λέξη καλά γνωστή στα Σουμ. της Σφην. με μορφή «sur12» = «su7»· στα
Ακκαδικά μεταφράζεται «maškanu "place of putting; threshing floor; place"; nidûtu "abandonment;
uncultivated state, waste land"», αλλα στο UoP δέν αναφέρεται καμία περίπτωση με τη δεύτερη
σημασία, ενώ απο αρχαία λεξικά λήμματα δίνονται μόνο τα:
[[su7]] = su-u = LAGAR×ŠE = ma-aš-ka-nu-[um]
[[su7]] = = = ma-ag-ra-nu-um#
[[su7]] = [...] = [LAGAR×ŠE] = ma#-aš-ka#-nu-um
επίσης στο «See ETCSL: sur12=threshing floor» η λέξη έχει μόνο τη σημασία «αλώνι».
Πιστεύω όμως οτι η λέξη αλώνι στα Σουμερικά όπως και στα νέα Ελληνικά είχε και
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μεταφορικές σημασία «τόπος ανοιχτός, χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς κίνησης», «τόπος έρημος,
χωρίς ούτε βλάστηση» και επομένως «τόπος όπου μπορεί να κάνει κανείς ό,τι θέλει, χωρίς
κοινωνικούς περιορισμούς». Έχω ακούσει πολλές φορές να λένε «το πέρασες για αλώνι;» «εδώ
δέν είναι αλώνι (να κάνεις ό,τι θέλεις)», επίσης «εδώ δέν είναι αλώνι να αλωνίζεις», και το ρήμα
«αλωνίζει» μεταφορικώς εννοεί «κάνει ό,τι θέλει, χωρίς να συναντά κανένα εμπόδιο».
Δέν μπορώ να πώ για ποιό λόγο το «sur12» = «su7» γράφεται με το γράμμα LAGAR=
που έχει μέσα το «ŠE» (δημητριακά), σπανίως με

(« LAGARgunu», διαγραμμισμένο). Παλιές

μορφές του LAGAR υποτίθεται πως είναι
, αλλα αυτά δέν βλέπω τί σχέση μπορεί να
έχουν με ένα αλώνι, αυτά μπορεί να ήταν θρησκευτικά σύμβολα της ιέρειας που είχε τον τίτλο
«lagar».
Θα μου φαινόταν λογικό το αλώνι να γράφεται με το γράμμα LAGAB
, που έχει και
κάποιες αναγνώσεις sux(LAGAB), surx(LAGAB).
Το δέ «sur [UNMNG] wr. sur3; sur8» αγνώστου σημασίας κατα το UoP, σήμαινε και αυτό
αλώνι, αφού γράφεται «sur8»=

(ένα LAGAB

δημητριακών)· το «sur3» είναι πιό απλό:

=χώρος, που έχει μέσα «zar3»=σωρούς

, κάτοψη του αλωνιού.

Τα γράμματα ATU 615-616:
μοιάζουν (τουλάχιστον
επιφανειακά) με το su της Κρ. Πρωτογραμμικής, αλλα δέν είμαι σε θέση να κρίνω άν
παρίσταναν αλώνι ή πάτωμα ή άν αυτά είναι η πραγματική προέλευση του LAGAR =

.

Πάντως, της Πρωτογραμμικής το γράμμα με μορφές σάν αυτές που είδαμε (π. χ.
)
το αναγνώριζε ο κάθε μινωίτης Σουμέριος ώς «αλώνι», που λεγόταν στη γλώσσατου su(r) και
έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή su.
Ετυμολογική παρατήρηση:
το «sur12» =αλώνι είναι πιθανώς ομόρριζο του ελληνικού «σύρω», είτε επειδή εκεί σύρονται
τα δημητριακά, είτε με την έννοια «εκεί που σύρεται το κάθε τί» = πάτωμα, έπειτα «αλώνι»,
καθώς και ομόρριζο του τουρκικού syr = σύρω, «άγω».

Προσοχή: της Γρ. Α το
απο την επιγραφή SY Za 2a (τράπεζα προσφορών), κατα τη
γνώμημου ΔΈΝ ανήκει στο γράμμα su όπου έχει καταταχθεί, αλλα ανήκει στο γράμμα wı,
δεδομένου οτι βρίσκεται σε θέση όπου οι άλλες επιγραφές αυτού του είδους έχουν «wı».
Περισσότερα επ’ αυτού στο γράμμα jau.
θu. Το γράμμα αυτό φυσικά δέν βρίσκεται στη Γρ. Β όπου γενικά δέν βρίσκονται
συλλαβογράμματα με «z» (προφερόμενο σάν το νεοελληνικό θ). Στη Γρ. Α βρίσκεται
κατατασσόμενο με άλλα γράμματα που αποκλείεται να είναι ομόμορφάτου. Το γράμμα αυτό
παρίστανε μιά μινωική κουβέρτα (που πιθανώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και σάν
πανωφόρι)· είχε τη μορφή των ιδεογραμμάτων με αριθμό 159 της Γρ. Β:

, συχνά
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προσδιορίζομενο με διάφορα συλλαβογράμματα: προπάντων με το συλλαβόγραμμα pa:
οπότε διαβαζόταν PhARWOS = το φάρος, είδος χοντρής κάπας που χρησίμευε
και ώς κουβέρτα. Έχουμε επίσης το ίδιο ιδεόγραμμα με te:

, με ζο:

, με bu:

με cu:

.
Στη Γρ. Α (όπου εντελώς εσφαλμένα κατατάσσεται με το «AB 54», ενώ αποκλείεται να
παριστάνει σπίτι όπως το 54 της Γρ. Β) χρησιμοποιείτα συχνά, αλλα μόνο στις επιγραφές των

τραπεζών προσφορών, με μορφή

και παρόμοια· στις σωζόμενες πήλινες πινακίδες της Γρ.

Α το έχω βρεί ώς ιδεόγραμμα, όπως και στη Γρ. Β, π. χ. πινακίδα HT 38: με το kana «cu»:

, με

. Μόνο στην πινακίδα PH 6: το
χρησιμοποιείται όπως φαίνεται φωνητικά,
το «pi»:
αλλα η πινακίδα αυτή διαφέρει χαρακτηριστικά απο την πληθώρα των άλλων σωζόμενων
πινακίδων της Γρ. Α: δέν έχει αριθμούς ούτε ιδεογράμματα, άρα δέν είναι λογιστικού χαρακτήρα
όπως οι άλλες πινακίδες, ο γραφικός χαρακτήρας είναι διαφορετικός, με χαρακτηριστικά αδρές
και βαθιές γραμμές, το kana «ne» έχει πολύ ιδιόρρυθμο σχήμα, ενώ στην πινακίδα αυτήν
απαντά το απόν στις άλλες πινακίδες «he», γι’ αυτούς τους λόγους πιστεύω οτι η πινακίδα αυτή
δέν είναι γραμμένη στην γλώσσα της συντριπτικής πλειονότητας των σωζόμενων πινακίδων
της Γρ. Α, που είναι οπωσδήποτε κάποια σημιτική γλώσσα, πιθανότατα φοινικική. Η πινακίδα
αυτή (PH 6) φαίνεται πως αποδίδει την ίδια γλώσσα όπως και οι σωζόμενες πέτρινες τράπεζες
προσφορών, πιθανώς κάποια χιττιτική διάλεκτο (καθώς υποστήριξε ο Leonard Palmer), πάντως
όχι σημιτική γλώσσα.
Ξέρουμε λοιπόν οτι το γράμμα αυτό παρίστανε κουβέρτα, και ονομαζόταν με μιά
συλλαβή που δέν υπήρχε ούτε στα Ελληνικά ούτε στη σημιτική εκείνη γλώσσα. Βεβαίως δέν
είναι πιά δύσκολο να καταλάβουμε ποιά συλλαβή απέδιδε το γράμμα, αφού όλες τις άλλες
συλλαβές της Κρ. Πρωτογραμμικής τις έχουμε βρεί πώς γράφονταν.
Άν κάποιος θέλει τυφλά να επιμένει οτι το γράμμα είναι το ίδιο με το wa της Γρ. Β (54), άς
δεί το γράμμα σε πλείστες επιγραφές της Κρ. Ιερογλυφικής όπου είναι φανερό οτι παρίστανε
κουβέρτα, και σίγουρα όχι σπίτι: στην Κρ. Ιερογλυφική το γράμμα έχει συνήθως μία διαγώνιο,

που καλύπτει το κύριο μέρος της κουβέρτας και απο κάτω μερικά κρόσια:
· καμία
σχέση με το υπέρθυρο του σπιτιού και απο κάτω την πόρτα που υποδηλώνεται στο γράμμα wa.
Η κουβέρτα στα Σουμερικά λεγόταν θur (zur με την ορθογραφία της Σφηνοειδούς). Η
κουβέρτα που κατασκευαζόταν απο δέρματα ζώων (κυρίως προβειές), λεγόταν στα Σουμερικά
siθur-, δηλαδή si-θur (με τον τόνο στο πρώτο συνθετικό) απο si=δέρμα και θur=κουβέρτα (και με
διάφορα προσφύματα η λέξη απαντούσε ώς siθura, siθure, siθurο κλπ)· την λέξη αυτήν τη
δανείστηκαν οι Έλληνες ώς σίσυρα =κουβέρτα κατασκευασμένη απο προβειές. Π. χ. στην
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κωμωδία «Νεφέλες» του Αριστοφάνη, ο Στρεψιάδης μονολογεί οτι ο γιόςτου δέν νοιάζεται για
τα χρέη που άνοιξε, αλλα κοιμάται «εν πέντε σισύραις εγκεκορδυλημένος» (με πέντε τέτοιες
κουβέρτες κουκουλωμένος, κατα κωμική υπερβολή).
Το θur αυτό, που σήμαινε κουβέρτα, σκέπασμα στο κρεββάτι, στα παλιά Τουρκικά κάποια
εποχή ήταν δor, (μπορεί και δur, τα παλιά Τουρκικά γραφόνταν με γραφές που δέν ξεχώριζαν το
o απο το u) και με πρόσφυμα – ğan (που δείχνει κάποιο μόνιμο χαρακτηριστικό, συνήθη
δραστηριότητα) έγινε δor-ğan, και έπειτα (αφού στην αρχή καμίας λέξης δέν διατηρήθηκε το
τουρκικό δ-, κανόνας 33-α) έγινε jorğan (οθωμανικώς “yorgan”, άν κάνετε αναζήτηση με αυτήν
τη λέξη θα βρείτε πολλά ωραιότατα τουρκικά παπλώματα και ιστότοπο «www.yorganŋet»).
Και στα Σουμερικά της Σφην. επίσης βρίσκεται η λέξη θur με μορφή «zara6tug2» (δηλαδή
θıρ(ı) απο παλιότερο θur(u)), σημαίνει κάποιο είδος υφάσματος αφού γράφεται με το ταξινομικό
«tug2», αλλα δέν ήταν ώς τώρα γνωστό τί ακριβώς: ήταν κουβέρτα ή πάπλωμα, σκέπασμα στο
κρεββάτι. Η ίδια λέξη χρησιμοποιούνταν και ώς ρήμα: «zara6» μεταφραζόμενο με τα
ακκαδικά: «nentû "to overlap"; ţamû "spun, plaited"», δηλαδή με βασική σημασία «επικαλύπτω»,
απο όπου η σημασία «κουβέρτα, σκέπασμα», είτε γιατί με αυτό σκεπαζόμαστε, είτε γιατί
αποτελείται απο υφάνσεις που η μία επικαλύπτει την άλλη (ή όπως στη βελέντζα, όπου χοντρά
μάλλινα κορδόνια αλληλοεπικαλύπτονται ή πλέκονται μεταξύτους) για να σχηματισθεί η
κουβέρτα / πάπλωμα. Το «zara6» σημειωτέον διαβάζεται επίσης «zar6» και «zuru10»· η αυθεντική
μορφή της λέξης ήταν zur (z προφερόμενο σάν το νεοελληνικό θ).
Όποιος Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα το αναγνώριζε ώς «κουβέρτα, σκέπασμα» που
λεγόταν στη γλώσσατου θu και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή θu.
ΕΔΏ ΤΕΛΕΊΩΣΑΝ ΤΑ ΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΛΏΝ ΣΥΛΛΑΒΏΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΎΝ ΤΗ
ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΉ ΠΛΕΙΟΝΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡ. ΠΡΩΤΟΓΡΑΜΜΙΚΉΣ, ΚΑΙ
ΉΤΑΝ ΤΑ ΜΌΝΑ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ· ΥΠΉΡΧΑΝ ΚΑΙ ΚΆΠΟΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΎΟ ΣΥΛΛΑΒΏΝ,
ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΔΈΝ ΉΤΑΝ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΡΑΦΉ, ΑΛΛΑ ΧΡΗΣΊΜΕΥΑΝ ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΗ ΣΥΝΤΟΜΊΑ (ΈΝΑ ΣΥΛΛΑΒΌΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΊ ΓΙΑ ΔΎΟ)· ΑΥΤΆ ΤΑ ΔΙΠΛΆ
ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΘΑ ΕΞΕΤΆΣΟΥΜΕ ΤΏΡΑ.

quo. Είναι το πολύ συνηθισμένο 32 της Γρ. Β
, που
χρησιμοποιείται για το ελληνικό qo (επίσης με q δασυνόμενο ή ηχηρό). Στη Γρ. Α δέν
χρησιμοποιείται καθόλου, και πρέπει να μας προβληματίσει: γιατί το γράμμα δέν
χρησιμοποιείται καθόλου άν απέδιδε μιά συλλαβή qo που θα έπρεπε να είναι συνηθισμένη ή
πάντως όχι και τόσο σπάνια στη γλώσσα (γλώσσες) των επιγραφών της Γρ. Α; Η απάντηση
είναι οτι το γράμμα δέν απέδιδε τη συλλαβή qo (που καθώς έχω σημειώσει αποδιδόταν με το
kana που παρίστανε βουνό), αλλα απέδιδε τη συλλαβή qwo ή quo: αυτό το γράμμα προτιμήθηκε
στην απόδοση της μυκ. Ελληνικής αντί του qo, διότι υπήρχε ένας συνοδίτης φθόγγος «w», έτσι
ώστε το ελληνικό qo προφερόταν σάν «qwo»· αυτός ο συνοδίτης φθόγγος δέν είχε καμιά
φωνημική αξία, και στα άλλα συλλαβογράμματα με q δέν φαίνεται καθόλου. Ωστόσο στην
περίπτωση του «qwo», το «w» έπαιξε ρόλο, διότι αφ’ενός μέν υπήρχε διαθέσιμο στην Κρ.
Πρωτογραμμική kana για τη συλλαβή qwo, αυτό εδώ (ενώ δέν υπήρχε άλλο kana με qw)·
αφ’ετέρου, οι Σουμέριοι γραφείς που απέκτησαν αφεντικά τους Αχαιούς και ανέλαβαν την
υποχρέωση να αποδίδουν στο εξής την μυκ. ελληνική γλώσσα, έμαθαν ταχύτατα την μυκ.
ελληνική γλώσσα (σε έξι μήνες ήταν σε θέση να συνεννοούνται, και σε ένα έτος μπορούσαν να
συνεννοούνται άνετα στα μυκ. Ελληνικά – με αυτήν την ταχύτητα μαθαίνει κανείς μιά ξένη
γλώσσα όταν εμβαπτίζεται σε αυτήν και είναι υποχρεωμένος να τη μάθει), και τότε
μαθαίνοντας οτι το βόδι (γενικώς όλα τα βοοειδή) στα μυκ. Ελληνικά λεγόταν gwow158

εντυπωσιάσθηκαν διότι και στη δικήτους γλώσσα (σουμερική διάλεκτο της Κρήτης) ο ταύρος
λεγόταν qwo· και δεδομένου οτι στην Πρωτογραμμική το κάθε γράμμα έπρεπε να είναι σκίτσο
του πράγματος του οποίου είχε το όνομα, το θεώρησαν όχι απλώς ευκαιρία, αλλα και
υποχρέωσήτους να χρησιμοποιούν για τη συλλαβή qwo / qhwo / gwo το γράμμα που παρίστανε
ταύρο (qwo). Διότι είναι σαφές οτι το γράμμα αυτό παρίστανε ταύρο.
Είναι ένα απο εκείνα τα γράμματα –υπεραπλουστευμένα σκίτσα ζώων– που
επαναλαμβανόμενα σχημάτιζαν φρίζες (ζωφόρους) πάνω στα μεσοποταμιακά αγγεία της
προσφηνοειδούς εποχής, αρχές 3ης π. Χ. χιλϊετίας και ακόμη παλιότερα: σε εκείνες τις φρίζες ο
ταύρος έχει την ίδια μορφή που έχει και αυτό το γράμμα. Το κεφάλι του ζώου κατενώπιον
αποδίδεται με ένα ψιλόλιγνο Τ, πάνω απο αυτό δύο γραμμούλες προς τα δεξιά και τα αριστερά
αποδίδουν τα αυτιά, και πιό πάνω δύο γραμμές προς τα πάνω αποδίδουν τα κέρατα.
Ο ταύρος ήταν το πιό ιερό ζώο εκείνης της εποχής, αστρονομικώς ήταν η εποχή του
Ταύρου, διότι στην εαρινή ισημερία ο ήλιος βρισκόταν στο ζώδιο του Ταύρου. Ούτως ή άλλως, ο
ταύρος θαυμαζόταν για τη δύναμητου, ήταν σύμβολο ζωτικής δύναμης.
Εδώ πρέπει να ξεκαθαρισθεί ένα γλωσσολογικό ζήτημα. Πιστεύεται οτι η λέξη «gud» και
«gu4» ήταν το ίδιο, μόνο που το «gud» μή ακολουθούμενο απο φωνήεν χάνει το τελικό σύμφωνο
και γίνεται «gu4»· η θεωρία αυτή δέν με χαλνάει καθόλου: το πρωτογραμμικό quo παριστάνει
ό,τι και το «gu4» και προφερόνταν όμοια.
Αλλα για να είμαστε ειλικρινείς, πιστεύω οτι άλλη λέξη ήταν το «gud» (βόδι) και άλλη το
«gu4» (ταύρος). Το «gud» βρίσκεται στα παλιά Τουρκικά ώς «qotoz» (-oz είναι το πιό κοινό
πρόσφυμα, παρατήρηση 38) που σήμαινε το γιάκ (“yak”), ένα εξαιρετικά αξιαγάπητο και
χρήσιμο βοοειδές. Το «gu4» έχει συγγενείς λέξεις σε πολλές γλώσσες: το ινδοευρωπαϊκό gwow(=βόδι, ταύρος, αγελάδα, όλα τα βοοειδή) είναι κατα τη γνώμημου δάνειο απο κάποια
παλαιοτουρκική γλώσσα, όπως και το κινέζικο “kuo” 牯 =ταύρος· το αρχαίο αιγυπτιακό «k-3» (με

παριστάνεται η γλωττιδική παύση, “glottal stop”, ένας ανεπαίσθητος φθόγγος, της Αρχαίας
Αιγυπτιακής – άγνωστα τα φωνήεντα της λέξης) είναι πιθανώς ομόρριζο, απο την κοινή
πανανθρώπινη γλώσσα, παρά δάνειο· αυτές οι λέξεις είναι σαφώς χωρίς το –«d»του «gud» και
του qotoz, πράγμα που δείχνει οτι υπήρχε και άλλη ρίζα, χωρίς -d/t, απο την οποία και το «gu4»
Αυτό το «gu4» λοιπόν (και όχι το «gud») είναι η μεσοποταμιακή μορφή της λέξης που ονόμαζε το
γράμμα της Πρωτογραμμικής, το οποίο ο κάθε μινωίτης Σουμέριος άμεσα αναγνώριζε ώς
«ταύρος» που λεγόταν στη γλώσσατου qwo, και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή qwo· αφού
τα συλλαβογράμματα αυτά χρησίμευαν για συντομία (το καθένα θα μπορούσε να
αντικατασταθεί απο δύο kana), πιστεύω οτι το γράμμα qwo χρησίμευε επίσης για guo.
(Σημείωση: η μορφή «gu3-ra» που δίνει το UoP οτι τάχα σήμαινε και αυτό «βόδι», δέν
βρίσκεται πουθενά με αυτήν τη σημασία· αυτό το «gu3-ra» βρέθηκε μόνο 5 φορές όλο κι όλο, και
μόνο 3 φορές μέσα σε φράσεις, σε ένα μόνο κείμενο το οποίο είναι πολύ φθαρμένο, και εντελώς
μή αναγνώσιμο στις φράσεις που περιέχουν το «gu3-ra»· πολύ καλύτερα θα ταίριαζε εκεί η
κανονική ανάγνωση «gu3» (φωνή) ή κάποια άλλη απο τις πολλές αναγνώσεις του γράμματος
KA (που βασικά σημαίνει «στόμα»). Στο εν λόγω κείμενο, η λ. «βόδι» απαντά κάμποσες φορές,
με τη μορφή «gud»· δέν μπορεί ο ίδιος γραφέας στο ίδιο κείμενο να έγραψε την ίδια λέξη με
άλλον τρόπο και μάλιστα πρωτοφανή («gu3-ra»)).
3

cue. Μαζί με το ti, αυτό είναι το σημαντικότερο γράμμα της Κρ. Πρωτογραμμικής, αφού
το αντικείμενο που παριστάνει έδωσε το όνομάτου στην σουμερική φυλή, πολλούς αιώνες
προτού ακόμη κατέβουν στη Μεσοποταμία. Όση έρευνα έκανα για όλα τα άλλα γράμματα μαζί,
έκανα για αυτό το γράμμα μόνοτου, γιατί ήταν ανάγκη: όλα τα σχετικά με αυτό το γράμμα
ήταν βαθιά θαμμένα και έπρεπε να ανασκαφούν και να αποκατασταθούν.
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Κατ’ αρχήν να είμαστε βέβαιοι για την φωνητικήτου αξία «cue» στην Κρ. Πρωτογραμμική,
αφού στην Γρ. Β αντί για αυτό έχει γραφεί “ku-we” καθώς και “tu-we”, απο γραφείς που δέν
ήξεραν αυτό το γράμμα ή δέν σκέφθηκαν να το χρησιμοποιήσουν. Επισήμως πιστεύεται οτι το
γράμμα αυτό ήταν «twe», μία ακόμη εσφαλμένη αντίληψη που ξεκίνησε απο την άγνοια της
θεμελιώδους διαφοράς μεταξύ q και k (μεταξύ διαφορετικών αρθρωτικών θέσεων: ιστϊακών και
υπερωικών) στη Γρ. Β, παρόλο που η διαφορά ήταν γνωστή απο την αρχή της
αποκρυπτογράφησης της Γρ. Β· δηλαδή μιλάμε για σοβαρότατη οπισθοδρόμηση της έρευνας. Οι
άνθρωποι που νόμισαν οτι το γράμμα αυτό είναι «twe», δέν καταλάβαν οτι υπήρχε στα μυκ.
Ελληνικά συλλαβή «kwe» σαφώς διαφορετική απο το «qe». Για kwe (επίσης με δασυνόμενο ή
ηχηρό το «k») χρησιμοποιούνταν αυτό το γράμμα στη Γραμμική Β (87):
, συνεπώς ήταν cwe
(χρησιμοποιούμενο και ώς cue) στην Κρ. Πρωτογραμμική. Το γράμμα βρίσκεται και στην Γρ. Α

(A 305) με μορφή
και
απο την οποία έχει προέλθει η μορφή
. Είναι φανερό σε
όλους οτι το γράμμα παρίστανε τόξο. Το τόξο στα παλιά Σουμερικά λεγόταν cwep, αλλα αυτή η
λέξη ήταν μάλλον «ντεμοντέ» τον καιρό της Σφηνοειδούς στη Μεσοποταμία, ενώ παράλληλα
υπήρχαν και άλλες συνώνυμες λέξεις, τις οποίες θα εξετάσουμε τώρα, μαζί με την
ετυμολογίατους:
«gešbu». Τον καιρό που μελετούσα για να μάθω όσο μπορούσα κάποια Σουμερικά
(περίπου 1981-1991), αυτή η λέξη φερόταν ώς η κυριότερη λέξη με σημασία «τόξο», τώρα όμως το
UoP την έχει με «(1 instances)», παρόλο που η λέξη βρίσκεται 19 φορές στον κατάλογο των
αρχαίων λεξικών λημμάτων. Όπως το «wr. ĝešdal = Akk. gištallu» είναι απο το «ĝeš» (ξύλο) + dal
(=μεγάλο ίσιο κλαδί, δοκάρι, το γράμμα da), έτσι και το «gešbu» (του οποίου η προφορά στα
λεξικά κείμενα αποδίδεται «geš-pa, giš-pa, ge-eš-pu, ge-eš-pu, [geš-ge]š-bu, ge-eš-bu, geš-bu, ge-ešbu, giš-°pu2?°, ke-eš-bi») ήταν απο «ĝeš» (ξύλο) + pa (=μικρότερο κλαδί, βέργα, ευλύγιστο κομμάτι
ξύλου). Ωστόσο, το τελευταίο φωνήεν του «gešbu», άν κρίνω απο τις ακκαδικές αποδόσεις,
φαίνεται πως μάλλον ήταν ı, το οποίο, καθώς και κάποιες απο τις σημασίες του «gešbu»
οφείλονται στο οτι το «gešbu» αντικατέστησε το φωνητικά και σημασιολογικά παρόμοιο cuep(ı)
που σήμαινε λυγισμένο ξύλο και προπάντων τόξο. Ειδικά πρέπει να κάνω λόγο για την
ακκαδική ερμηνεία «şi2-na-ta-an#» που βρίσκεται στα αρχαία λεξικά αλλα το λεξικό του UoP τηρεί
επι αυτού σιγήν ιχθύος. Το «şi2-na-ta-an#» (βλπ AHW) σημαίνει κάποιο διπλό αντικείμενο, κυρίως
απο ξύλο· μία σημασίατου ήταν «διπλός αυλός», αλλα είχε κι άλλες σημασίες, και μάλιστα
μετέφραζε λέξεις που γραφόταν (σουμερικά) «gišuri» (
, σχήμα τόξου) και «giškab» το οποίο
«kab» είναι μιά λέξη πολύ κοντινή συγγενής του cwep (τόξο). Βλπ παρατήρηση 3. α.
Μιά άλλη λέξη που μεταφράζει το «gešbu» είναι το ακκαδικό «tilpānu», πολύ σημαντική
ακκαδική λέξη, χωρίς γνωστή ώς τώρα ετυμολογία· στην πραγματικότητα, το «tilpānu» ήταν απο
την παλιά (άλλως αμάρτυρη) σουμ. σύνθετη λέξη απο til (βέλος) + pan (εκτίναξη) = όπλο
βαλλόμενο, αρχικά σήμαινε ένα είδος κοντού, βαριού και αιχμηρού βέλους (στα αγγλικά: dart)
που ριχνόταν με το χέρι (όχι με τόξο)· αλλα το «tilpānu» μεταφράζει επίσης το σουμ. «ilar / ilur»
που ήταν κάποιο είδος μπούμεραγγ, ή πάντως ένα αντικείμενο με σχήμα τόξου κύκλου (το «ilar
/ ilur» όπως και το «tilpānu» χρησιμοποιούνται και ώς γεωμετρικοί όροι: «κύκλου τόξο»), και σε
πιό όψιμα χρόνια το «tilpānu» αναφέρεται μαζί με βέλη και μαζί με τόξα, που σημαίνει οτι
πιθανόν να πήρε τη σημασία «είδος τόξου». Σίγουρα πάντως, εκτός απο τη σημασία «dart»
(βέλος που ρίχνεται με το χέρι), το «tilpānu» είχε και τη σημασία του βαλλόμενου ξύλου (άν όχι
τόξου) με καμπύλο σχήμα, ή καμπυλωτό σχήμα Λ.
160

Άλλη λέξη που μεταφράζει το «gešbu» είναι το ακκαδικό «kip-pa-tum» που σήμαινε
λυγισμένο, καμπυλωμένο ξύλο, καμπή, καμπύλη, παράγωγο του ρήματος «kapāpu» =λυγίζω,
κάμπτω, καμπυλώνω. (Στο έργο του Lambert (1960) βρίσκεται (σελίδα 264) και ακκαδική
παροιμία όπου γίνεται λογοπαίγνιο με αυτές τις λέξεις: «mi-na-a ana kip-pa-ti ta-kap-pap» = «τί
στην καμπύλη θα καμπυλώσεις;!» (δηλαδή, πράγμα που δέν μπορεί να γίνει).
Άλλη λέξη που μεταφράζει το «gešbu» είναι το ακκαδικό «(h)u-ma-šum» (γάντζος,
αγκράφα, ίσως και θηλύκι, μεταφορικά «δεσμά», «πλήρης έλεγχος»).
Μία φορά βρίσκεται και η μετάφραση «e-mu-[qu]» (δύναμη, υπερίσχυση, βία).
Ο άνθρωπος που προσδιορίζεται με το «gešpu2» (ενώ στο UoP και στο ETCSL
μεταφράζεται [χωρίς λογική] “wrestler”, παλαιστής), στα αρχαία λεξικά είναι:
[lu2]-gešpu2 = a-s[i]-ru = αιχμάλωτος·
[lu2-gešpu2] = [ša u2]-ma-ši = αιχμάλωτος (αυτός που πιάστηκε στο «(h)u-ma-šum»)·
ενώ αυτός που ανοίγει το «gešbu» και ελευθερώνει τους «lu2-gešpu2» (αιχμαλώτους)
λέγεται:
[lu2-ge]špu2-b[ad] = pe-tu-u2-um = αυτός που ανοίγει, ελευθερωτής,
[lu2-g]ešpu2-bad = ga-a-mi-rum = ισχυρός, ικανός (να ελευθερώσει)·
[lu2-gešpu2-bad] = [ša] qa2-su2 pa-ti-a-at = αυτός που τους («δεμένους») αιχμαλώτους
ελευθερώνει.
Έπρεπε να μακρολογήσω πάνω στο «gešpu», διότι οι ερμηνείες του UoP ξεφεύγοντας
τελείως απο τα αρχαία λεξικά είναι εντελώς παραπλανητικές. Καθώς φάνηκε απο όλην αυτήν
την έρευνα, το «gešpu» (με όλες τις άλλες παραπλήσιες γραφέςτου) άν και ετυμολογείται απο το
«pa» (κλαδί, βέργα), φαίνεται οτι αντικατέστησε μιά ηχητικά παρόμοια λέξη cwep που σήμαινε
«κάποιο αντικείμενο, κυρίως απο ξύλο, λυγισμένο ή διπλωμένο στα δύο· τόξο· λυγισμένο ή
διπλωμένο πράγμα· γάντζος· λύγισμα· βίαιη υποταγή· άνθρωπος που λύγισε =αιχμάλωτος».
Τα παλιότερα χρόνια το cwep σήμαινε κυρίως τόξο, γι’ αυτό στα Ακκαδικά έγινε σύγχυση
με το «tilpānu» (βαλλόμενο όπλο). Η λέξη είναι απο πανανθρώπινη ρίζα cwep (ανεξαρτήτως του
φωνήεντος) που σήμαινε «λυγίζω, κάμπτω», βρίσκεται στα παλιά Τουρκικά ώς kype (πράγμα
στο οποίο δόθηκε κυκλικό σχήμα, βραχιόλι, δαχτυλίδι, ή κάτι ανάλογο)· στα Ελληνικά «κάμπτω,
καμπή, καμπύλη» κ. α. παράγωγα· στα Ακκαδικά το ρήμα «kapāpu» (λυγίζω, κάμπτω,
καμπυλώνω) και παρόμοια στις άλλες σημιτικές γλώσσες· απο την ίδια ρίζα είναι και ο κεφτές
(*kapta στα παλιά Αραβικά) = στρόγγυλο πράγμα, και παρόμοια (kupatu άν θυμάμαι καλά,
σημαίνει «μπαλάκι» τροφής, «κεφτές» φυτικής προέλευσης) στις γλώσσες της αυστραλιανής
Δυτικής Ερήμου.
Ενώ cwep ήταν παλιά η λέξη που σήμαινε τόξο, το σύμβολο της σουμερικής φυλής, για
κάποιους λόγους η λέξη δέν είναι συνηθισμένη με αυτήν τη σημασία στα Σουμ. της Σφην., όπου
φαίνεται πως περισσότερο άλλες λέξεις χρησιμοποιούνταν με αυτήν τη σημασία· έτσι, η λεξική
πινακιδα OB Diri Nippur 197 δίνει:
γραμμή:
λήμμα UoP προφορά:
γράφεται με:
στα Ακκαδικά:
ĝišnu-gal
dEN.ZU
195.
[[ĝišnu11-gal]]
GIŠ.ŠIR.GAL
196.
[[tir]] gište-er
GIŠ-TIR
qa2-aš-tu
giš
197.
[[ pana]]
pa-na
GIŠ-PAN
qa2-aš-tu
giš
198.
[[ illar]]
il-la-ar GIŠ.RU
ti-il-pa-nu-u2
giš
199.
[[ illar]]
pu-uq-qum
Στη γραμμή 195 το ξύλινο αντικείμενο «nu» («-gal» =μεγάλο) μεταφράζεται «dEN.ZU» που
σημαίνει το φεγγάρι ώς θεό· άρα ήταν αντικείμενο σε σχήμα μισοφέγγαρου, το οποίο
συνειρμικά έφερε στο νού το τόξο (ακκαδικώς «qa2-aš-tu») με παρόμοιο σχήμα, στα Σουμερικά:
«wr. tir; ĝeštir "bow"» και «pana».
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Καθώς λέει και το UoP το «tir; ĝeštir» βρίσκεται σε κείμενο μόνο μία φορά, ωστόσο άλλες 9
φορές βρίσκεται το ίδιο αυτό «tir» προσδιοριζόμενο ώς «tir-an-na» (= «τόξο του ουρανού», δηλαδή
ουράνιο τόξο)· αυτό το «tir», προφερόμενο ter, είναι κατα τη γνώμημου το τουρκικό ker =
τεντώνω (κανόνας 9), με σημασία ουσιαστικού (δεδομένου οτι παλιά η ίδια λέξη ήταν καί
ουσιαστικό καί ρήμα)· Το δέ «wr. ĝešpana; ba-na "bow; a geometric figure"» βρίσκεται «(63
instances)», κάμποσες φορές δηλαδή, και είναι απο γνωστή πανανθρώπινη ρίζα, που σήμαινε
«εκτινάσσω με κάποιο όπλο», απο αυτήν τη ρίζα το «φεν» στη «σφενδόνη», επίσης ba,na λέγεται
το βέλος στα σανσκριτικά και pana το τόξο στην Tagalog (αυστρονησιακή γλώσσα).
Το «tir» ήταν τόξο με σχήμα απλής καμπύλης, (και όχι αποτελούμενο απο δύο μέρη),
αφού στο αρχαίο λεξικό γράφηκε αμέσως μετά απο το «μισοφέγγαρο», και αφού τέτοιο είναι το
σχήμα του ουρανίου τόξου. Αλλα και το «pana» παρόλο που γραφόταν επι το πλείστον με το
γράμμα
, σήμαινε γενικώς όργανο βολής, πιστεύω ακόμη και βαλίστρα, και πιό συχνά ήταν
ένα τόξο απλής καμπύλης, σχετικά μικρό, διότι αυτή είναι η λέξη που χρησιμοποιούνταν για το
τόξο κύκλου· άλλωστε, έπειτα απο αυτό (συνειρμικώς) έρχεται το «il-la-ar» που είχε μάλλον το
σχήμα του κλασσικού μπούμεραγγ.
Το «il-la-ar» (αλλού γραφόμενο «il(l)ur(u)») ετυμολογικά σχετίζεται με το λατινικό ala
(φτερούγα), ώς πράγμα που πετάει στον αέρα. (Εκτός άν τυχόν άρχιζε απο *h που χάθηκε στη
Σφηνοειδή, οπότε θα ήταν απο *gel-, την ίδια ρίζα απο όπου το ελληνικό «βάλλω» και τα
παράγωγάτου).
Ωστόσο, η κύρια λέξη που σήμαινε το κλασσικό σουμερικό τόξο με τις δύο καμπύλες (τα
πιό πολύτιμα τέτοια τόξα κατασκευαζόταν απο δύο κέρατα αγριοκάτσικου ή άλλου ζώου) ήταν
καθώς είπα cwep, παρόλο που στη Σφηνοειδή η λέξη δέν είναι και τόσο εμφανής, δέν είναι όμως
και αφανής· φυσικά (κανόνες 15 και 4) η λέξη στα Σουμ. της Σφην. έγινε επι το πλείστον ceŋ ή
cœŋ, το οποίο βεβαίως εμφανίζεται ώς εξής:
gug6 = Akk. kakku· το ακκ. «kakku» σήμαινε κάθε είδους όπλο, ακόμη και ένα τυχόν ξύλο
χρησιμοποιούμενο ώς όπλο λεγόταν «kakku», συνήθως όμως «kakku» είναι ένα κανονικό όπλο και
όχι απλώς μιά μαγκούρα. Λόγω της ευρείας σημασίας του «kakku», υπάρχουν διάφορες σουμ.
λέξεις που μεταφράζονται με αυτό, μεταξύ των οποίων: (GIŠ)KU.BAD (προφερόμενο μάλλον
cœpı ή cœŋ-, μεταφραζόμενο «όπλο μάχης»), (GIŠ)KUAΝ (προφερόμενο cœp- ή cœŋ-,
μεταφραζόμενο «όπλο θεού»), και kun (δηλαδή cœŋ, γραφόμενο KUN και επεξηγούμενη η
προφοράτου ώς «ku-un») = «kakku», όπλο.
gi16, η προφορά επεξηγούμενη «ge-e» = qa-aš2-tu, η πιό σαφής ακκαδική λέξη για «τόξο». Το
«gi16» γράφεται με το γράμμα «GIL» που έχει επικρατήσει στο UoP να διαβάζεται «gil» ή «gilim»
εκεί που δέν έχει αρχαία επεξήγηση της προφοράς, ωστόσο είναι σαφής στα αρχαία λεξικά και
η ανάγνωση «gi-ib».
Υπάρχει ένα ακκαδικό «kal-ba-na-a-tu» (κάτι χρήσιμο σε πολιορκίες) που αντιστοιχεί στα
σουμερικά: “giš-mud-gilim” = giš-ru, “giš-gilim”, “giš-a2-gilim”, “giš-bad2-gilim”, “giš-zu2-gilim”
και δέν ξέρω γιατί αυτά διαβάζονται “gilim” και όχι “gib”· το “giš-ru” πάντως που εξηγεί τον
πρώτο απο αυτούς τους όρους είναι αυτό που συνήθως διαβάζεται «gešpu» ή και «il-la-ar».
Είδαμε ένα “kun” (cœŋ) που μεταφράζεται “kakku”, όπλο· αλλα και το κοινό γράμμα PA
(κλαδί, ραβδί, βέργα) κάποτε διαβάζεται «kun2» που σημαίνει «φωτοβόλο, λαμπρό» (είναι
ομόρριζο του τουρκικού kyn=ημέρα, ήλιος)· αλλα τί σχέση έχει αυτό με το κλαδί, ραβδί, βέργα,
που παριστάνει το PA; καμία νοηματική σχέση! απλώς παλιά το PA διαβαζόταν και cœŋ (απο
cwep) = λυγισμένο ξύλο, τόξο, έτσι του αποδόθηκε η ανάγνωση «kun2» = cœŋ που χρησίμευσε
για την απόδοση της λέξης «kun2» = cœŋ ή cyŋ· αντί για «kun2» διαβάζεται και «kumx(PA)», στο
ETCSL: “ĝišRU-bi nim ĝir2-ĝir2-e-gin7 eš3 šag4-ga kumx(PA)-kumx(PA)-mu” = «η αψίδατου, σάν
αστραπή που φεγγοβολά, στο ναό τον εσώτερο λάμπει»· αυτό που μετέφρασα «αψίδα», είναι το
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“ĝišRU-bi”, ακριβώς αυτή η λέξη που συνήθως διαβάζεται «gešpu» (τόξο), και εδώ σαφώς
ταιριάζει η σημασία «τόξο», με την έννοια αρχιτεκτονικό τόξο, καμάρα, αψίδα· και άν εδώ αυτό
το “ĝišRU-bi” διαβαζόταν “ĝišRU-bi” cœpı ή cœŋ-bi (το –bi είτε ανήκε στη λέξη cœpı είτε είναι το
κτητικό πρόσφυμα –«bi» = -του), τότε έχουμε σαφές και σκόπιμο λογοπαίγνιο με τα cœŋ (στην
αρχή της φράσης) και cœŋy / cyŋy (διπλασιασμένο: «kumx(PA)-kumx(PA)-mu») στο τέλος της
φράσης.
Μιά που είπαμε τη λέξη «καμάρα», ποιά είναι η προέλευσήτης; Ξεκίνησε απο το
μεσοποταμιακό σουμερικό «gam» που ήταν όψιμη μορφή της ρίζας cwep· ώς ρήμα η λέξη
σημαίνει «κάμπτω, λυγίζω», ενώ ώς ουσιαστικό η ίδια λέξη σημαίνει τόξο, αρχιτεκτονικό τόξο,
καμάρα.
Μιά ζωή ξέραμε οτι η λέξη που σημαίνει στα Σουμερικά «κάμπτω» είναι «gam»· τώρα το
UoP όχι απλώς την έκανε σαλάτα αυτήν τη λέξη, αλλα ανακατεύει και πράγματα που δέν
ενώνονται, όπως το λάδι με το ξύδι· θυμάστε την ελληνική ταινία «ο μπαμπάς εκπαιδεύεται»;
λέει: «είμαι ταβερνιάρης, κάθε μέρα ανακατεύω λάδι με ξύδι, τόσα χρόνια· ποτέ δέν έσμιξαν να
γίνουν ένα». Το UoP όμως έβαλε τρία διαφορετικά πράγματα μαζί σάν να ήταν ένα: εκείνο που
ξέραμε ώς «gam», το έχει σάν λήμμα «gurum (girum gam gum4 gur2 guru2 gan7) “"to bend, curve,
wrap around; to bow; to roll up; to curb, restrain; to watch over"”»· εδώ οι μορφές «girum», «gur2»
και «guru2» ανήκουν στο ρήμα «gur2» (cyr?), ομόρριζο του ελληνικού «γύρος» και του τουρκικού
cez- (τριγυρίζω)· οι μορφές «gum4» (cœŋ), «gan7» (caŋ) και «gam» (caŋ ή οψιμότερο: cam) ανήκουν
στη ρίζα cwep (=κάμπτει), και η μορφή «gurum» (cœrym) είναι απο την παλαιοτουρκική ρίζα kœr
(=βλέπω), οθωμανικώς παράγωγο «görüm», η μόνη απο αυτές τις λέξεις που αντιστοιχεί στη
σημασία «to watch over».
Το «gam» (με μορφές «gum4» (cœŋ), «gan7» (caŋ) και «gam» (caŋ ή οψιμότερο: cam))
μεταφράζεται με τα ακκαδικά ρήματα «kanāšu "to bow down, submit"; kanānu "to roll up"; kapāpu
"to curve, bow"; qadādu "to bow down"», που όλα σημαίνουν βασικά το ίδιο: λυγίζω, καμπυλώνω.
Ώς ουσιαστικό το «gam» βρίσκεται ώς «αρχιτεκτονικό τόξο, καμάρα», στις εξής φράσεις
(απο το ETCSL: “nir-gam-ma-ni dtir-an-na-gin7 an-šag4-ge us2-sa” = «οι κίονέςτου που σχηματίζουν
αψίδα, σάν το ουράνιο τόξο στου ουρανού το κέντρο φτάνουν» (προσέξτε τον παραλληλισμό με
το ουράνιο τόξο, όπως και στη φράση: ) “nir-gam-ma-bi dtir-an-na-gin7 ni2 ḫuš im-da-an-ri” = «η
αψίδατου πάνω σε κίονες, σάν το ουράνιο τόξο, δέος τρομερό φέρνει»· και: “nir-gam-ma-zu
gud/am si gur3-ru” = «η κιονωτή αψίδασου είναι ένας (άγριος) ταύρος που τα κέρατα υψώνει».
Επίσης το «gam» με την έννοια «τόξο» βρίσκεται στο “šum-gam-me; urudšum-gam-me "a
saw" Akk. šaššāru”· το «šum» (βλπ γράμμα še) σημαίνει πριόνι· αλλα το «šum-gam-me» ήταν
«πριόνι – τόξο», δηλαδή πριόνι με σχήμα τόξου, που αντί για χορδή έχει την πριονωτή λεπίδα,

κάπως σάν το γνωστόμας
, που και στα αγγλικά ονομάζεται “bow
saw” (πριόνι – τόξο).
Υπάρχει και ένα ακόμη «gam»: «wr. ĝeškab; ĝešgam3; ĝešKIN (οι γραφές αυτές υποδηλώνουν
πραγματική ανάγνωση cep) που μεταφράζεται με τα ακκαδικά «gamlu» και «šikru»· το «gamlu»
σημαίνει κάθε είδους (κυρίως ξύλινο) αντικείμενο λυγισμένο σε μορφή καμπύλης ή γωνίας, το
δέ «šikru» λαβή σπαθιού, μαχαιριού, ή κάθε άλλου εργαλείου. Οι δύο αυτές σημασίες, «gamlu»
και «šikru», φαίνεται πως ξεκινούν απο μιά παλιότερη βασική σημασία: το κλασσικό σουμερικό
τόξο
με
τη
μορφή
του
ATU
863:
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, που είχε μιά ισχυρή λαβή η οποία χρησίμευε επίσης και για να ενώνει τα
δύο μέρη του τόξου· το τόξο βασικά ήταν ένα «ξύλο που λυγίζει» (εξ οὗ η σημασία «gamlu»),
αλλα το «τόξο» έγινε και ταυτόσημο του «šikru» (λαβή), λόγω της δεσπόζουσας λαβήςτου.

Το σφηνόγραμμα «GAM3»

αποτελείται απο «NA2» (κρεββάτι) και απο κάτω δύο

«PAP» (το «PAP» είναι η σφηνοειδής ονομασία του dal, κλαδί, στην Προσφηνοειδή
όμοιο με
το kana: da)· έτσι δίνεται η έννοια του «GAM3» (ξύλο που λυγίζει), δεδομένου οτι ευλύγιστα
κλαδιά χρησιμοποιούνταν στα κρεββάτια και αλλού όπως σήμερα οι σούστες.
Και μιά ακόμη λέξη, «zubi» ή «zubu», που μεταφράζεται «"bent stick (for throwing),
throwing-stick" Akk. gamlu» γράφεται επίσης με το γράμμα «GAM3».
Η άλλη λέξη μέσα στην οποία κρύβεται η αρχαία λέξη cwep = τόξο, είναι το «ki-en-gi-r»,
δηλαδή ceŋker απο cwep-ker το οποίο στην Emesal έγινε «šumer» δηλαδή šœmeer = Σουμέριος, το
σουμερικό έθνος, δεδομένου οτι οι Σουμέριοι αυτοαποκαλούνταν cwep-ker («αυτοί που
τεντώνουν το τόξο»). Στη λέξη αυτήν αναφέρθηκα στον πρόλογο αυτής της εργασίας.
Στη Μεσοποταμία η λ. cwep παραφθάρθηκε σε διάφορες μορφές τις οποίες είδαμε·
πιθανόν στη Μεσοποταμία να λειτούργησε και κάποια αποφυγή της λ. cwep = τόξο, για να μή
γίνεται σύγχυση με το cwep-ker = Σουμέριος.
Ωστόσο στην Κρήτη και στις αποικίεςτης διατηρήθηκε η λέξη cwep = τόξο, ενώ το cwepker έγινε cwep-tor (κανόνας 9, και πιθανώς υπο επιρροή του twépquro για το οποίο μιλήσαμε
στο kana: so. Αλλα και τα προηγούμενα χειλικά w και p μπορούσαν να τρέψουν το επόμενο e σε
o). Οι μινωίτες Σουμέριοι αυτοονομάζονταν cwep-to(r), ενώ οι άλλοι λαοί της Κρήτης, κυρίως οι
Σημίτες (μάλλον Φοίνικες) της Κρήτης, επίσης αυτοονομάζονταν με τον ίδιο όρο, τον οποίο
όμως πρόφεραν “kaptor”, περήφανοι καί αυτοί που είχαν πατρίδα την Κρήτη. Γι’ αυτό πρέπει να
ξεκαθαρίσει η διαφιλονικεία στο άν “kaptor” και “k-f-tj-w” είναι το ίδιο πράγμα: καί τα δύο
αναφέρονται στην Κρήτη, αλλα το καθένα σε διαφορετική εθνότητα.
Για τους Κουπατσάρηδες δέν έχω να σας πώ λεπτομέρειες, διότι δέν έχω γνωρίσει
κανέναν απο αυτούς τους ανθρώπους, αλλα θεωρώ οτι είναι η ίδια ονομασία cwep-to(r) την
οποία διατήρησαν οι Κρήτες που κατα την αρχαία εποχή μετοίκησαν απο την Κρήτη στη
Μακεδονία και τους ονόμαζαν στην αρχαιότητα Βοττιαίους.
Όταν ένας μινωίτης Σουμέριος έβλεπε αυτό το γράμμα, που παρέπεμπε στην εθνικήτου
ταυτότητα, αμέσως το αναγνώριζε ώς «τόξο», που λεγόταν στη γλώσσατου cwe(p) και έτσι
έφερνε στο νούτου τη συλλαβή cwe.
Υστερόγραφο: καθώς έψαχνα για άλλα πράγματα στο AHW, κατα τύχη έπεσε το μάτιμου
στο λήμμα «šumerû», όπου μαζί με το αρχαίο λεξικό λήμμα “ki-in-gi =šu-me-ru-ú” δίνεται και το
λήμμα «ki-BI-E!-gi =šu-me-ru-ú» που σημαίνει οτι η λέξη «Σουμέριοι» στα Σουμερικά δέν ήταν
μόνο «ki-in-gi» αλλα και «ki-bi-e!-gi», γραφή που προσπαθεί να αποδώσει την αρχαιότερη
προφορά c(w)épe-ke(r)· είναι μιά πολύτιμη επιβεβαίωση του συμπεράσματος στο οποίο είχα
προηγουμένως φτάσει, οτι cwépe-ke(r) ήταν η αυθεντική αυτοονομασία του σουμερικού έθνους.
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due. Στη Γρ. Β με αριθμό 71:
. Με προσοχή παρατηρώντας βλέπουμε οτι
το γράμμα στο επάνω μέροςτου μοιάζει με το co· είναι σίγουρα το πρόσωπο ενός ζώου· στο
οποίο χαρακτηριστική είναι η μακριά μουσούδα, απο την οποία δεξιά και αριστερά εξέχουν ένα
ζευγάρι χαυλιόδοντες. Μία απο τις μορφές (η δεξιά στην εικόνα) έχει 3 γραμμούλες που εξέχουν
δεξιά και 3 αριστερά, που σημαίνει οτι εκτός απο τους χαυλιόδοντες, κάποτε διακρίνονται και
άλλα δόντια, ενώ στα πλάγια του ρύγχους έντονες είναι και οι χοντρές τρίχες. Το ζώο αυτό δέν
μπορεί να είναι άλλο απο αγριογούρουνο.
Θα ήταν πάρα πολύ επιπόλαιο να το πείτε ελέφαντα, δέν μπορεί να είναι, διότι:
-οι χαυλιόδοντες δέν έχουν το σχήμα των ελεφαντίσιων, που είδαμε στο γράμμα u· εδώ
είναι μικροί, αλλα κατευθύνονται προς τα πλάγια, ενώ του ελέφαντα είναι μεγάλοι και προς τα
εμπρός, γι’ αυτό ο ελέφαντας παριστάνεται σε προφίλ (για να φαίνεται καλύτερα ο
χαυλιόδοντάςτου) ενώ το αγριογούρουνο παριστάνεται σε κατενώπιον.
-σε αντίθεση με τους χαυλιόδοντες του ελέφαντα που φυτρώνουν στο ύψος που αρχίζει η
προβοσκίδα, εδώ στο αγριογούρουνο εξέχουν απο το μέσο του ρύγχους.
-εδώ πρόκειται για ρύγχος, και όχι για προβοσκίδα. Σταθερά το ρύγχος παριστάνεται ίσιο,
άκαμπτο, ενώ η προβοσκίδα στο γράμμα u παριστάνεται καμπυλωτή (στις συντηρητικότερες
μορφές)· η προβοσκίδα παριστάνεται με μιά απλή γραμμή, που σημαίνει οτι είναι ένα όργανο
λεπτό σε σχέση με το σώμα του ζώου, ενώ εδώ το ρύγχος παριστάνεται με δύο γραμμές που
αποτελούν συνέχεια του φαρδύτερου επάνω μέρους του προσώπου. Το ρύγχος δέν είναι μυτερό,
οι γραμμές του περιγράμματοςτου παράλληλες, και στην άκρη φαρδύ, σάν τετραγωνισμένο,
όπως πράγματι είναι το ρύγχος του αγριογούρουνου.
- Στη μουσούδα στη μέση οι περισσότερες μορφές του γράμματος δηλώνουν κάτι που
ξεχωρίζει, είτε με μιά γραμμούλα, είτε γράφοντας τα δύο μέρη (πάνω και κάτω) του προσώπου
ξεχωριστά:
· πράγματι έτσι είναι το πρόσωπο του αγριογούρουνου: επάνω παρομοιάζεται με
το γράμμα co (αγελάδα)· στο μέσο του ρύγχους το χρώμα ανοίγοντας ξεχωρίζει το πάνω μέρος
που σχηματίζει αιχμή προς τα κάτω, και το κάτω μέρος με τους χαυλιόδοντες και το πλατύ
μουσούδι· συγκρίνεται το γράμμα με την εικόνα (άν και αυτό δέν έχει αναπτυγμένους

χαυλιόδοντες):
.
Πώς λεγόταν το αγριογούρουνο στα παλιά Σουμερικά; η απάντηση αρχίζει με μιά
ερώτηση: τί παρίστανε το προσφηνόγραμμα «DUN»? Απο ποιά λέξη πήρε το όνομάτου το
σφηνόγραμμα «DUN»? Γιατί ονομάστηκε έτσι; Βρίσκονται δύο αρχαία λεξικά λήμματα:
giš-DUN MIN([ša-ah] a-bi) MIN(dMUŠ3 e-gi)
giš-DUN MIN([ša-ah] a-bi)
που με σαφήνεια δείχνουν οτι το «DUN» σήμαινε αγριογούρουνο (το οποίο στα
Σουμερικά της Σφηνοειδούς συνηθέστερα λέγεται «ŠAH.GIŠ.GI»). Η ερμηνεία (dMUŠ3 e-gi)
σημαίνει οτι το αγριογούρουνο ήταν το σύμβολο της θεότητας της δυστυχίας, που λεγόταν
«šahan3» = «DUN» ή (κατ’ ευφημισμόν) «dMUŠ3 e-gi» δηλαδή «η θεά Inana (ακκαδικά: Ištar,
ελληνοποιημένο ώς «Αστάρτη») της δυστυχίας». Η θεά αυτή λατρεύεται έως σήμερα στην Ινδία
ώς ακόλουθος της θεάς «Kali» ή μορφή της ίδιας θεάς με το όνομα “Šakini”, είναι
προσωποποίηση της αιμοβορίας της καταστροφικής θεάς «Kali», θεότητα που τρέφεται με
ανθρώπινες σάρκες. Το γουρούνι, και προπαντός το αγριογούρουνο, ώς σύμβολο των τυφλών
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ενστίκτων και παθών, συμβόλιζε αυτήν την θεότητα, που προκαλεί την ροή του αίματος της
περιόδου και του σπέρματος, απο τα οποία τρέφεται, και μέσω των τυφλών ενστίκτων
παρασέρνει τους ανθρώπους στο θάνατο. Στο βιβλίο του Lambert (1960) βρίσκεται μιά παροιμία:
«σάν το κάθισμα του ανθρώπου που είχε ώς προσωπική θεότητα την «šahan3»: το κομματιάζεις,
ξηλώνεις το δέρμα του καθίσματος, και τα ρίχνεις όλα στη φωτιά». Η παροιμία λεγόταν για κάτι
που πρέπει να αντιμετωπισθεί σάν απόλυτα εχθρικό και επικίνδυνο. Ο άνθρωπος που είχε ώς
προσωπικήτου θεότητα την «šahan3» ήταν ενσάρκωση του πνεύματος του φθόνου.
Αυτός φαίνεται πως είναι ο λόγος για τον οποίο το γουρούνι έγινε taboo στην εβραϊκή και
στη μουσουλμανική θρησκεία, και πιθανώς και η λέξη ακόμη «DUN» αποφευγόταν στη
Μεσοποταμία.
H λέξη αυτή που σήμαινε αγριογούρουνο διατηρούνταν στα παλιά Τουρκικά ώς toŋuz
(οθωμανικά: domuz). Το -uz είναι το πιό κοινό πρόσφυμα ουσιαστικών (παρατήρηση 38). Το
«toŋ» που απομένει ξέρουμε (χάρις σε αυτό το kana της Κρ. Πρωτογραμμικής) οτι παλιά ήταν
dweŋ. Απο αυτό το dweŋ προήλθε το “DUN” της Σφηνοσουμερικής, προφερόμενο μάλλον dœŋ.
Στα Σουμερικά της Κρήτης παρέμεινε η λέξη ώς dweŋ, οπότε ο κάθε μινωίτης Σουμέριος
αμέσως αναγνώριζε το γράμμα ώς dwe(ŋ) και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή dwe, και όταν
ήθελε να γράψει due πάλι χρησιμοποιούσε αυτό το γράμμα.
Στο αρχαιότερο βιβλίο του κόσμου, που είναι το τουρκικό Irq Bitic, το «toŋuz» αναφέρεται
σε μιά ιστορία: «μιά αρκούδα (σύμβολο του κινδύνου) και ένα «toŋuz» (αγριογούρουνο, σύμβολο
των ενστίκτων και παθών) σε έναν αυχένα (μεταξύ βουνών) συναντήθηκαν· της αρκούδας η
κοιλιά σκίστηκε, του αγριόχοιρου ο χαυλιόδοντας έσπασε» (καλά θα έκανε να μήν επετίθετο).
Άν και σύμβολο των ενστίκτων και παθών, οι παλιοί Σουμέριοι δέν απέφευγαν να το
φάνε, διότι ήξεραν αυτό που απεκαλύφθη στο όραμα του Πέτρου: «θυσον και φαγε. ἁ ο θεος
εκαθαρισεν συ μη κοινου»: μέσω της θυσίας όλα τα καθαίρει ο Θεός· οπότε, άν θυσιασθούν στο
Θεό, δέν είναι πιά ακάθαρτα. Η Αφροδίτη των αρχαίων Ελλήνων δέν δεχόταν θυσία γουρουνιού
ήμερου ή άγριου· αλλα ο υπέρτατος Θεός όλων των θεών που έπλασε όλα τα πλάσματα, όλα τα
δέχεται και ώς θυσία. Πολύ σωστότερο είναι το taboo των Ινδών να μήν τρώνε τις αγελάδες,
διότι η αγελάδα είναι προσωποποίηση της αγάπης που δείχνει και προς τα μοσχάριατης και
προς τους ανθρώπους τρέφονταςτους με μητρικό γάλα, και έτσι τους γίνεται θετή μητέρα· και
ακόμη προσφέρει γάλα και βούτυρο, πράγματα που προσφέρονται στο Θεό ώς θυσία ακόμη πιό
αγαπητή απο το κρέας, και χωρίς να χρειασθεί σφαγή.
Περισσότερες λεπτομέρειες για το «dun» στη Σφηνοειδή: Βρίσκεται ο όρος: «wr. a-damdun "an aquatic animal"», αλλα πώς γνωρίζει το λεξικό του UoP οτι πρόκειται για ζώο και
μάλιστα υδρόβιο; Εδώ δέν βρίσκεται ακκαδική ερμηνεία, η λέξη βρίσκεται μόνο μία φορά, και
εκείνο χωρίς συμφραζόμενα. Πιθανώς όμως να είναι κάποια λέξη σύνθετη με το «dun»
(αγριογούρουνο), οπότε όντως σημαίνει κάποιο ζώο.
Εκεί όμως που χρησιμοποιείται συχνά το γράμμα «DUN», είναι στη γραφή της λέξης
«šah2» = γουρούνι· σύμφωνα με το UoP, απο τις 1117 φορές που βρίσκεται η λ. «šah», 1097 φορές
γράφεται με το γράμμα
= «DUN» (=«šah2») και μόνο 20 φορές γράφεται με το γράμμα
=
«šah». Άραγε το «DUN» διαβαζόταν όλες αυτές τις φορές «šah2», ή μήπως διαβαζόταν και «dun»?

nua. Στη Γρ. Β γνωστό με αρκετές μορφές (48):

βρέθηκε μόνο μία φορά:

, στη Γρ. Α

(A 342), το γράμμα είναι καλώς γνωστό, π. χ. στη σφραγίδα
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#302:
. Δέν χρειάζεται φιλοσοφία για να βρούμε τί παριστάνει, είναι φανερό, τα δύο
χέρια ενός ανθρώπου. Είδαμε οτι το γράμμα που παρίστανε «χέρι» διαβαζόταν «no». Αυτό που
παριστάνει δύο χέρια, διαβαζόταν nwa, ή nua ή noa· δέν μπορεί να είναι άσχετη η ομοιότητα των
λέξεων no (χέρι) και νua (χέρια)· πολύ εύλογα γεννιέται η σκέψη οτι στα Σουμερικά θα υπήρχε
ένα πρόσφυμα -a ίδιο με το -a του πληθυντικού των ουδετέρων στα Ελληνικά και στην
ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή. Και κανείς δέν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπήρχε αυτό το
πρόσφυμα -a του πληθυντικού στα Σουμερικά, αλλα δέν αποδεικνύεται κιόλας. Το γράμμα αυτό
απο μόνοτου δέν είναι επαρκής απόδειξη, διότι άν «noa» σήμαινε χέρια, με την ίδια λογική όλα
τα γράμματα διπλασιαζόμενα θα σήμαιναν την λέξη (που αποδίδει το κάθε γράμμα) σύν «a»·
για παράδειγμα, το γράμμα we(d) (ποτάμι) θα μπορούσε πολύ εύκολα να γραφόταν διπλό για
να αποδίδει *«weda»· το γράμμα ŋe(r) (πόδι) που όντως βρίσκεται διπλασιασμένο (δύο πόδια)
στη Γρ. Β και στην Κρ. Ιερογλυφική, διπλό θα απέδιδε *«ŋera», αυτό όμως δέν συμβαίνει· και του
ενός ποδιού και των δύο ποδιών η εικόνα διαβάζεται «ŋe», εύλογα, διότι ο πληθυντικός των
ουδετέρων γενικά δέν εκφράζεται με πρόσφυμα στα Σουμερικά. Το διπλασιασμένο no ναί μέν
διαβάζεται noa ή nwa, αλλα το γράμμα noa δέν είναι ακριβώς ένα διπλό no: δέν είναι δύο χέρια
το ένα δίπλα στο άλλο, αλλα είναι τα δύο χέρια ενός ανθρώπου σε συγκεκριμένη χειρονομία: τα
δύο χέρια διασταυρώνονται στους καρπούς ή στους πήχεις, και στρέφονται προς τα εμπρός: καί
οι δύο παλάμες «κοιτάζουν» μπροστά, δέν κοιτάζουν προς τον ίδιο τον άνθρωπο που έχει τα
χέρια. Κάντε αυτήν τη χειρονομία: φέρε τα χέριασου μπροστά στο πρόσωπόσου ή μπροστά στο
στήθοςσου, διασταυρωμένα στους πήχεις, με τις παλάμες προς τα εμπρός και τις ανάποδες των
χεριών προς τα εσένα· τί νομίζεις πως λέει αυτή η χειρονομία; ίσως αισθάνεσαι σάν να
μουντζώνεις όποιον έχεις μπροστάσου, αλλα η χειρονομία της μούντζας είναι αποκλειστικά
νεοελληνική (απο τα βυζαντινά χρόνια και μετά), επιπλέον στη μούντζα κανονικά δέν
διασταυρώνουμε τα χέρια. Κάνοντας αυτήν τη χειρονομία αισθάνομαι οτι αμύνομαι τον εχθρό,
σταματώ τον κίνδυνο· ίσως ακόμη, επιβάλλω ειρήνη· μάλλον αυτό ήταν το νόημα της
χειρονομίας στους μινωίτες. Δύο ακόμη χειρονομίες των Σουμερίων είναι καλά γνωστές: η
στάση με τα χέρια ενωμένα (πιασμένα το ένα με το άλλο) μπροστά στο στήθος ή στο στομάχι,
είναι η στάση της δέησης· η στάση με τα δύο χέρια υψωμένα, είναι η στάση της ευχής ή κατάρας,
όπως στα αγαλματίδια των μινωιτισσών ιερειών. Υπάρχουν και άλλες χειρονομίες στις μινωικές
παραστάσεις, ότι τόσο σαφείς στην εποχήμας. Το βέβαιο όμως είναι οτι οι διάφορες χειρονομίες
είχαν μεγάλη σημασία για αυτούς, όπως οι «mudras» των Ινδών μέχρι σήμερα· υπάρχει ένα
φημισμένο ινδικό στιχάκι που λέει «τίποτε πάνω στη γή δέν υπάρχει που να δίνει επιτυχία τόσο
εύκολα, όσο οι “mudras” (χειρονομίες, ειδικές στάσεις των χεριών και των δακτύλων)». Για
αυτούς τους λόγους, φαίνεται οτι το γράμμα δέν σήμαινε «χέρια», αλλα «χειρονομία»· βλέπετε
και η λέξη «χειρονομία» είναι παράγωγη απο την «χείρα»· στα παλιά Σουμερικά δέν χρειαζόταν
ούτε να συνθέσουν ούτε να παραγάγουν απο τη λέξη με κάποιο πρόσφυμα, διότι, καθώς πολλές
φορές έχω πεί, στη γλώσσατους η ίδια λέξη μπορούσε να χρησιμοποιηθεί είτε ώς ουσιαστικό
είτε ώς ρήμα· το τί μέρος του λογου ήταν, φαινόταν καθαρά απο τη θέση της λέξης στην
πρόταση: το ουσιαστικό ετίθετο πάντοτε πρώτο, το ρήμα πάντοτε στο τέλος, οι προσδιορισμοί
του ουσιαστικού αμέσως μετά απο το προσδιοριζόμενο, οι δέ προσδιορισμοί του ρήματος πρίν
απο αυτό. Έτσι, η λέξη no που σήμαινε «χέρι», ώς ρήμα σήμαινε «κινώ τα χέρια, χειρονομώ». Με
το πρόσφυμα -a (πανάρχαιο σουμερικό και παλαιοτουρκικό πρόσφυμα που σχημάτιζε τη μετοχή
και το απαρέμφατο, δηλαδή τον πράττοντα και την πράξη), το ρήμα no έγινε noa (και για
ευκολία της προφοράς: nwa) που σήμαινε «χειρονομία», «mudra» κατα τον σανσκριτικό όρο.
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Έτσι βλέποντας αυτό το γράμμα ο κάθε μινωίτης Σουμέριος το αναγνώριζε ώς
«χειρονομία» που λεγόταν στη γλώσσατου noa ή nwa, και έτσι έφερνε στο νούτου τη συλλαβή
nua, και χρησιμοποιούσε το γράμμα για να γράψει nwa, νua, ή noa.
pete. Κάτι θαυμάσιο συμβαίνει με όλα τα «διπλά» ή «εκτεταμένα» συλλαβογράμματα της
Πρωτογραμμικής: αναγνωρίζονται πιό εύκολα απο όλα. Έτσι και το 62 της Γρ. Β:
, είναι το γνωστό σε όλους μινωικό ιερό σύμβολο, που οι ευφάνταστοι
αρχαιολόγοι και επίδοξοι αρχαιολόγοι το περιγράφουν ώς «κέρατα ταύρου». Όχι, δέν παρίστανε
κέρατα, κανένας μινωίτης δέν το σκεφτόταν έτσι. Άν με κάτι το παρομοιάζανε, ήταν με δύο
αυτιά. Αλλα θα δούμε οτι δέν ήταν αυτή η κύρια σημασία του συμβόλου. Το σύμβολο βρίσκεται

στην προσφηνοειδή γραφή ακριβώς όμοιο με αυτό της Πρωτογραμμικής: ATU 468:

οποίο ο A. Falkenstein σημειώνει οτι είναι μάλλον μιά μορφή του

, για το

=

της πρώιμης Σφηνοειδούς, το οποίο είναι το γράμμα ονομαζόμενο PI:
. Είναι το ίδιο αυτό
γράμμα της Πρωτογραμμικής, ίδιο και με το ATU 468, μόνο που συνήθως είναι πάνω σε ένα
κοντάρι· διότι ήταν σύμβολο ιερό και συνήθως το έστηναν και το μετέφεραν πάνω σε ένα
κοντάρι, σε ένα “Tragstange” όπως το λέει ο A. Falkenstein. Στην Προσφηνοειδή βρίσκονται

πολλές παραλλαγές: ATU 298 έως 304:
.
Τα ATU 305 και ATU 307 παριστάνουν παρόμοια ιερά λάβαρα, τα οποία όμως ήταν ειδικά για τη
λατρεία του Ήλιου και της Σελήνης. Το σύμβολο για το οποίο μιλάμε (απο όπου το PI της Σφην.)
δέν ανήκε στη λατρεία του Ήλιου και της Σελήνης, αλλα στη λατρεία του πατέρα και άρχοντα
όλων των θεών, τον «an» (kana: a). Ίδιου τύπου σύμβολο είναι και ο διπλός πέλεκυς του «an»
(που κι αυτό το σύμβολο κατα τη γνώμημου χρησιμοποιούνταν στη Μεσοποταμία και
βρισκόταν στην προσφηνοειδή γραφή, όπου όμως δέν ταυτίζεται με βεβαιότητα, διότι δέν ήταν
τόσο συνηθισμένο).
Έχω ακούσει οτι ακριβώς όμοιο ένα τέτοιο σύμβολο πάνω σε ένα κοντάρι
χρησιμοποιούσαν μέχρι την εποχήμας οι βλάχοι στις γιορτέςτους, προπάντων στους γάμους:
«ένα κοντάρι με δυό τέτοια πράγματα επάνω, κρατώνταςτο χορεύανε, τραγουδούσανε, τρώγανε,
πίνανε και διασκεδάζανε, έτσι κάνανε τις γιορτέςτους».
Κατα το 1990 βρήκα σε κάποιο βιβλίο οτι το γράμμα «PI» σε αρχαίο (σουμερο-ακκαδικό)
λεξικό ερμηνεύεται ώς «δύο» (ή μάλλον «ζευγάρι», αφού η κανονική σουμερική λέξη για το
«δύο» είναι «min».) Κάμποσο καιρό πρίν, είχα καταλάβει τη σημασία του συμβόλου αυτού, και
είχα βρεί σε διάφορες γλώσσες ομόρριζες λέξεις: στα παλιά Τουρκικά το ρήμα bit- (και byt-) που
σήμαινε «ολοκληρώνω» (απο όπου μεταγενέστερη σημασία «τελειώνω»)· στα Βάσκικα bi / be =
«δύο»· στα Κινέζικα “p῾iet”, 比

“pji / b῾ji” Kalgren 682, 714· επίσης το 8 στα Κινέζικα λεγόταν

«πατ», που ήταν ο καλότυχος αριθμός κατα τους Κινέζους, ο αριθμός – ζεύγος (αποτελούμενος
απο 2 τεσσάρια, που το καθένα είναι 2 δυάρια), που συμβόλιζε την πληρότητα· στα Ελληνικά:
πάντες (=ο καθένας, καί ο μέν, καί ο δέ, έννοια πληρότητας)· αλλα πολύ πιό άμεσα μας αφορούν
οι σουμερικές ομόρριζες λέξεις: το 60 στα Σουμερικά λεγόταν «ĝeš2», αλλα αυτό προφερόταν
ŋed(a), ή ŋet(a), είναι φανερό απο το οτι σχεδόν πάντοτε ένα «da» βρίσκεται γραμμένο μετά απο
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το «ĝeš2» (απο παλιότερο *pet(e))· το 60 ήταν ο ολοστρόγγυλος αριθμός των Σουμερίων: ήταν ο
αριθμός της πληρότητας· το 30 και το «μισό» γραφόταν με το ίδιο γράμμα:
· 30 σήμαινε
«μισό», 60 σήμαινε «ολόκληρο».
Είχα παρατηρήσει επίσης (βασιζόμενος στο A. Falkenstein 1964 σελίδα 49 παράγραφο 4
και E. Solleberger στο λήμμα 279.1.7), και το σημείωσα στους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες, οτι το
γράμμα PI χρησιμοποιούνταν ώς «nede» (στο λεξικό του UoP βρίσκεται ώς «neda») πράγμα που
σημαίνει οτι το γράμμα PI διαβαζόταν και ŋede, απο παλιότερο ped το οποίο και έδωσε στο
γράμμα το όνομάτου, «pi».
Τώρα, στα 2011, παρατήρησα επίσης τη λέξη «ĝidlam», που προφερόταν στην
πραγματικότητα ŋetılam, αφού οι Ακκάδιοι γραφείς το απέδιδαν άλλοτε ώς “ni-ta-lam” και
άλλοτε ώς “gi-id-lam”, και αυτό το ŋetılam είναι οπωσδήποτε απο petıdam (petı+dam), όπου petı
=ταίρι +dam =σύζυγος· μπορούμε να είμαστε βέβαιοι οτι ήταν petı =ταίρι, αφού ξέρουμε απο
ποιά ρίζα είναι η λέξη: η ρίζα που σήμαινε ζευγάρι, με την έννοια της συμπλήρωσης και
συνεπώς της πληρότητας· η πανανθρώπινη αυτή ρίζα, καθώς φάνηκε απο τα παραπάνω, ήταν
*pet (ανεξαρτήτως φωνηέντων).
Με αυτήν την έννοια ήταν ιερό το σύμβολο που σήμαινε ζεύγος, με την έννοια της
πληρότητας· ήταν το αντίστοιχο του πασίγνωστου κινέζικου συμβόλου (☯) της απώτατης αρχής,
του «γίν και γιάγγ» καθώς συνηθίζεται να λέγεται.
Έχω προσέξει οτι το σύμβολο αυτό (ο πρόγονος του σφηνοειδούς PI) μοιάζει με το “GUM”

(γουδί) με μορφές
και πιθανόν επίσης
, αλλα αυτό είναι μόνο μία
δικήμου σκέψη, δέν υπάρχει καμία ένδειξη οτι οι αρχαίοι συσχέτιζαν αυτά τα σύμβολα.
Αντιθέτως, έχουμε αποδείξεις οτι οι αρχαίοι παρομοίαζαν το γράμμα αυτό (το PI της
Σφηνοειδούς και συνεπώς το pete της Πρωτογραμμικής) με ένα ζευγάρι αυτιά.
Διότι αφ’ενός η λέξη pete έμοιαζε πολύ με το peθ (αυτί), που παίρνοντας προσφύματα
γινόταν peθe, peθa κλπ· αφ’ ετέρου το σχήμα του γράμματος θυμίζει αυτιά ζώου, π. χ. λαγού ή
αλόγου. Έτσι, η λέξη «ĝeštug» (αυτί, βλπ kana: pe) γραφόταν με το σφηνόγραμμα PI, και
επιπλέον βρίσκεται ένα αρχαίο λεξικό λήμμα «MC NU11-t.-PI-AN a: AN-GÍŠTU A: AN-NU11-PI C:
NU11-AN-PI D: NU11-AN-PI I: AN-GIŠ-MI-urudu : giz-zilx-AN-urudu», όπου συνδυάζονται οι
λέξεις «PI» (το εν λόγω σφηνόγραμμα, ζεύγος με την έννοια «πληρότητα»), «AN» (=θεός),
«NU11» (φεγγάρι, του οποίου τη μορφή είχαν κάποια λάβαρα), και «GÍŠTU» (αυτί)· σε αυτό το
λήμμα επίσης βρίσκουμε τη λέξη «giz-zilx-AN-urudu» όπου «giz-zilx» είναι μία άλλη λέξη για το
αυτί («ĝizzal [EAR]» λήμμα του UoP· είναι και αυτό απο το peθ =αυτί + κάποιον προσδιορισμό,
όπως και το «ĝeštug» είναι απο peθ + «tug»)· στην ίδια φράση, «giz-zilx-AN-urudu» το «urudu»
είναι ένα ταξινομικό στοιχείο που δείχνει αντικείμενο απο χαλκό, ή επιθετικός προσδιορισμός:
χάλκινα· και ώς γνωστόν το «AN» σημαίνει «Θεός», άρα «giz-zilx-AN-urudu» = «αυτιά του Θεού
(χάλκινο αντικείμενο)», που σημαίνει οτι έφτιαχναν κάποιο αντικείμενο χάλκινο που το
ονόμαζαν «αυτιά του Θεού». Για αυτούς τους λόγους πρέπει να εννοήσουμε οτι το αντικείμενο
“pete” που ήταν σύμβολο ζεύγους, ένωσης του θετικού και του αρνητικού, σύμβολο πληρότητας,
το παρομοίαζαν με ένα ζευγάρι αυτιά του Θεού (τα οποία άκουγαν την προσευχή του λάτρη).
Ο κάθε Σουμέριος που έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως αναγνώριζε το ιερό σύμβολο
«pete» (ζεύγος, πληρότητα) και έτσι έφερνε στο νούτου τις συλλαβές pete.

jau. Αυτό το γράμμα, (85 της Γρ. Β)
μέχρι το 2011 (τώρα που
γράφω αυτήν την εργασία) θεωρούσα οτι διαβαζόταν jou, δεδομένου οτι η λέξη στα παλιά
169

Τουρκικά ήταν xoxuq (Clauson çoçuk =γουρουνάκι), και διατηρείται μέχρι σήμερα σε όλες τις
τουρκικές γλώσσες ώς xoxka ή xoxğa, τύποι που μαρτυρούν ένα αρχαίο *xoxuqğa όπου το –ğa
είναι αρχαιότατο καλώς γνωστό τουρκικό πρόσφυμα σε ονομασίες ζώων· το –xuq είναι καλώς
γνωστή τουρκική υποκοριστική κατάληξη, αλλα εν προκειμένω έχουμε τη σουμερική λέξη που
γράφεται «ze2-da "piglet"» και «ze2-eh; zah; zaheh "piglet"», οι τύποι αυτοί («ze2-da» και «ze2-eh; zah;
zaheh») μαρτυρούν αρχικό τύπο *djag, το οποίο ακόμη πιό παλιά στην αρχαία Τουρκική ήταν
*djog, αυτό είναι που έχει γίνει –xuq στο xoxuq και στο *xoxuqğa.
Αυτό που παρίστανε το 85 της Γρ. Β δέν ήταν βεβαίως το *djag (το οποίο πρέπει να είχε τη
μορφή *dac στα Σουμ της Κρήτης), αλλα ήταν «γουρούνι» το οποίο στα Σουμ. της Σφηνοειδούς
βρίσκεται ώς «šah2; šah»· η λέξη απο τα Σουμερικά πέρασε στα Ακκαδικά ώς «šahû» ή «šāhû».
Στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή γλώσσα το γουρούνι πιστεύεται οτι ήταν *suh, λέξη που
μαρτυρείται απο πολλές Ι. Ε. γλώσσες, στα Λατινικά sus, ελληνικά σῦς (γενική: συός) και ὗς (με
τροπή του σ- σε δασεία)· το αρχικό σ- (που κανονικά δέν διατηρείται σε ελληνικές λέξεις) και το
μακρό υ (φθόγγος που δέν υπήρχε στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή – υπήρχε μόνο βραχύ u αλλα όχι
μακρό) είναι πολύ έκδηλα χαρακτηριστικά λέξεων δανείων στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή γλώσσα,
όπως δάνειες ήταν στην ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή σχεδόν όλες οι λέξεις που σήμαιναν
εξημερωμένα ζώα, με εξαίρεση πιθανώς τον σκύλο και το άλογο (που η ίδια λέξη ekwos σήμαινε
καί το ήμερο καί το άγριο άλογο).
Είναι φανερό οτι το Π. Ι. Ε. *suh πάρθηκε απο κάποια αλταϊκή γλώσσα, όπου η λέξη
άρχιζε με š-ή šj-, το οποίο φυσικά έγινε s στην Π. Ι. Ε. όπου δέν υπήρχε φθόγγος š· ωστόσο, οτι η
λέξη ήταν ακριβώς *suh, δέν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, αφού το –h δέν βρέθηκε σε καμιά Ι. Ε.
γλώσσα· είναι απλώς μιά εικασία και δέν υπάρχει καμία απόδειξη οτι η λέξη τελείωνε σε -h.
Αλλα κι άν ακόμη ήταν *suh με -h, αυτό το -h φαίνεται οτι προήλθε απο κάποια αλταϊκή (ή
μάλλον τουρκική) γλώσσα όπου πρωτύτερα ήταν w (προφερόμενο hw, παρατήρηση 28). Το
τουρκικό xo-xuq και *xo-xuq-ğa δέν δείχνει άν η λέξη παλιότερα ήταν * šow- ή * šoh-· το
σουμερικό «šah2; šah» ναί μεν εμφανίζεται με «-h», αλλα αυτό δύναται (βάσει του κανόνα 11) να
προέρχεται απο -w· και όντως έτσι πρέπει να ήταν, αφού το γράμμα 85 της ΓρB (που πασιφανώς
παριστάνει γουρούνι) χρησιμοποιούνταν στη θέση του κλασσικού ελληνικού αυ (au). Άρα και το
«š-» του «šah2; šah» αντιστοιχεί σε j- της Κρητικής Σουμερικής διαλέκτου (κανόνας 26 και 26a),
οπότε το γράμμα στην Κρ. Πρωτογραμμική ήταν jaw, και χρησιμοποιήθηκε για jaw ή απλώς au
στη Γρ. Β. Ωστόσο, το τουρκικό αντίστοιχο (xo-xuq και *xo-xuq-ğa) έχει o και όχι a, και επιπλέον
το *suh (ή μάλλον *suhw-) δείχνει στρογγυλό (χειλικοποιημένο) φωνήεν· επιπλέον, η μυκηναϊκή
Ελληνική μπορεί να είχε ou στη θέση του κλασσικού ελληνικού au, και άν η λέξη παλιότερα
ήταν *jow, πολύ εύκολα μπορούσε να γίνει «šah2; šah» βάσει του κανόνα 2. για τους λόγους
αυτούς πίστευα για χρόνια (μέχρι τις αρχές του Σεπτεμβρίου 2011) οτι το γράμμα αυτό (που
παριστάνει γουρούνι) ήταν στην Πρωτογραμμική jou. Μία λεπτομερείς παρατήρηση των
επιγραφών στις τράπεζες προσφορών με κάνει να αλλάξω γνώμη:
Η επιγραφή IO Za 7 δίνει atanorozuja jawıba…·
η επιγραφή SY Za 2: atanorozuja jawı!matule…· (το wı εδώ μοιάζει με su, αλλα τέτοιας
μορφής su δέν βρίσκεται πουθενά αλλού, και επιπλέον να παρατηρήσουμε οτι ο / η γραφέας
αυτής της επιγραφής γενικώς κάνει πολύ ιδιάζοντα τα σχήματα των γραμμάτων)· δέν ξέρω άν
μπορούμε να συσχετίσουμε και την:
επιγραφή TL Za 1: atanorozuja osuqale … άν το «ο» στο «osuqale» προέρχεται απο (j)aw /
(j)au, πράγμα που εύκολα μπορούσε να συμβεί, και βλέπουμε οτι το αρχικό j στη γλώσσα αυτών
των επιγραφών πολύ εύκολα παραλείπεται, σάν να είναι προαιρετικό.
Στις τρείς ανωτέρω επιγραφές έχουμε την λέξη «atanorozuja» (που βρίσκεται σχεδόν σε
όλες τις τράπεζες προσφορών, πρέπει να είναι όνομα θεότητας, και πολύ πιθανό μάλιστα της
θεότητας που οι Έλληνες πήραν με το όνομα Αθάνα, έπειτα Αθήνη, Αθηνά· σε μία επιγραφή
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(IO Za 8), αντί για το «atanorozuja» βρίσκεται wanatirozuja (όπου το wa και το ti δέν διακρίνονται
πολύ ξεκάθαρα, πάντως είναι φανερό οτι αυτό το «wanati» αντικαθιστά το «atano», πρόκειται
δηλαδή για άλλη θεότητα ή άλλον τίτλο της ίδιας. Πιθανώς αυτό το «atano» είναι απο σουμερικό
όνομα *at-an-o =η Κυρία του Ουρανού, το μινωικό αντίστοιχο της μεσοποταμιακής «Inana»)·
αμέσως μετά το «atanorozuja» έχουμε στις τρείς επιγραφές αυτές μιά λέξη που αρχίζει απο «jaw» ή απο «ο-», ενώ στην (εξαιρετικά καλογραμμένη) επιγραφή IO Za 3 έχουμε, μετά απο ένα
σημάδι που με σαφήνεια σημαίνει την αρχή του κειμένου, atanorozuja jaw, όπου το «jaw»
γράφεται με ένα μόνο γράμμα (αυτό που παριστάνει γουρούνι), ενώ στις άλλες επιγραφές το
jaw αναλυόταν σε δύο συλλαβογράμματα (ή, πιθανώς, τράπηκε σε «(j)o»). Φαίνεται λοιπόν οτι οι
περισσότεροι γραφείς της Γρ. Α δέν γνώριζαν το συλλαβικό γράμμα jau (ή το γνώριζαν μόνο ώς
ιδεόγραμμα),
ενώ
ο
ένας
γραφέας
της
ιδιαίτερα
επιμελημένης
επιγραφής

είτε διότι ήταν Σουμέριος στην υπηρεσία και
ξένων (γράφει με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα γράμματα, φαίνεται πως ήξερε τί παριστάνουν, και
προπαντός χαράζει με ιδιαίτερη επιμέλεια το ιερό γράμμα a) είτε διότι απλώς ήταν ιδιαίτερα
επιμελής γραφέας, γνώριζε και το γράμμα jau και το χρησιμοποίησε αντί για ζεύγος
συλλαβογραμμάτων που χρησιμοποιούσαν άλλοι για το «jaw». Συνεπώς το γράμμα αυτό ήταν
«jau» και όχι «jou»· περαιτέρω μπορούμε να συμπεράνουμε οτι στο τουρκικό xo-xuq και *xo-xuqğa και στο πρότυπο του Ι. Ε. su(h) το φωνήεν ήταν αρχικά a και στρογγυλοποιήθηκε υπο επιρροή
του επόμενου w, και οτι στα μυκηναϊκά Ελληνικά το γράμμα απέδιδε jau ή au, που παρέμεινε au
στα κλασσικά Ελληνικά.
Έτσι, το γράμμα αυτό ο κάθε μινωίτης Σουμέριος το αναγνώριζε αμέσως ώς «γουρούνι»,
που λεγόταν στη γλώσσατου jaw, έτσι έφερνε στο νούτου τον ήχο «jaw», και χρησιμοποιούσε το
γράμμα για jaw και για jau.

lja. Είναι το 76 της Γρ. Β

το οποίο στη Γρ. Α βρίσκεται (σχεδόν;)

αποκλειστικά στη λέξη
(sa-lia, απο τα συμφραζόμενα φαίνεται πως είναι κάποιο όνομα
προσώπου). Στα μυκηναϊκά Ελληνικά το γράμμα ενίοτε αντικαθιστά το ζεύγος
συλλαβογραμμάτων li-ja, γι’ αυτό και το ονόμασαν ra2, με την έννοια «rja» (λογικά θα έπρεπε να
το ονόμαζαν «rja»).
Το γράμμα δέν μπορεί να παρίστανε τίποτε άλλο απο ένα ζευγάρι φτερούγες. Είναι
δύσκολο να βρούμε πώς λεγόταν η φτερούγα στα Σουμερικά, διότι τα υπάρχοντα λεξικά δέν
δίνουν καμιά λέξη για φτερούγα, παρα μόνο «pa-mušen-na "wing" Akk. kappu», το οποίο όμως
«pa-mušen-na» σημαίνει «το κλαδί / βέργα του πουλιού», «pa» σημαίνει μικρό κλαδί, ραβδί ή
βέργα, και μόνο μεταφορικά και με πολλή φαντασία μπορεί να νοηθεί ώς φτερούγα· μπορεί
όμως το PA με τη σημασία «φτερούγα» να είχε και κάποια άλλη ανάγνωση.
Η φτερούγα στα παλιά Σουμερικά λεγόταν *ljaq ή μάλλον *љjaq, το οποίο στη Σφηνοειδή
έγινε šac και šec (κανόνες 29 και 3), και αυτό το šec γράφεται συνήθως με «i» και με «s». Βεβαίως,
είναι δυνατόν η ρίζα της λέξης να έχει δώσει και κάποιες ρίζες με l ακόμη και στα Σουμ. της
Σφηνοειδούς.
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Έτσι, έχουμε την λέξη «se11» ή «se28», «[UNMNG], άγνωστης σημασίας»· το μέν «se11»
γράφεται με το γράμμα “SIG” (απο προσφηνοειδές:
που αναρωτιέμαι τί παρίστανε, άραγε
το φτερό ενός πουλιού όπως σκεπάζει το σώματου, όχι εν πτήσει), το δέ «se28» είναι το γράμμα
MUŠ3 (ομόμορφο του me της Κρ. Πρωτογραμμικής), “gunu”, δηλαδή διαγραμμισμένο: το απλό

«MUŠ3» είναι
, ενώ το “MUŠ3 gunu” είναι
, και αναρωτιέμαι τί είναι αυτά που
προστέθηκαν στο αντικείμενο ώστε το «MUŠ3» να παριστάνεται με πρόσθετη διαγράμμιση·
γιατί όχι φτερά πουλιών, για εμπλουτισμό του συμβόλου - λαβάρου.
Περισσότερο όμως, η λέξη “wr. e-sigmušen; e-sig17mušen; sigmušen; u2-sigmušen; sig7mušen” που κατα το
UoP είναι "a bird", κάποιο είδος πουλιού, φαίνεται οτι δέν σήμαινε κάποιο είδος πουλιού, αλλα
μέρος του σώματος πουλιού. Η λέξη αυτή έχει βρεθεί μόνο σε κάποιες αρχαίες λίστες λέξεων
σχετικών με πουλιά, αλλα στις λίστες αυτές καταχωρήθηκαν όχι μόνο ονόματα ειδών πουλιών,
αλλα και λέξεις που περιγράφουν πουλιά και μέρη του σώματόςτους. Φαίνεται λοιπόν οτι
«sigmušen» (και οι άλλες γραφές της ίδιας λέξης) δέν εννοεί το «sig» το οποίο ταξινομείται ώς
«mušen» (πουλί), αλλα «sig» απο πουλί, δηλαδή φτερό πουλιού.
Σε κείμενο με (ας τα πούμε αναγνώσιμα) συμφραζόμενα η λέξη «e-sigmušen» έχει βρεθεί
μόνο μία φορά, σε συλλογή παροιμιών, ώς εξής:
γραμμή 17: 2 e-sigmušen 2 {gu2-sur-raku6} {gu2-/sur-ra\mušen} 3 suḫurku6
γραμμή 18: 2 eštubku6 2 suḫurku6 { 2 } ku6-ab-baku6
γραμμή 19: ĝišbanšur den-lil2-la2-ka ba-ĝal2-la
όπου μόνο η γραμμή 19 της πινακίδας είναι κατανοητή: «στην τράπεζα (προσφορών) του
θεού Enlil βρίσκονται». Άν δέν καταλάβουμε το χιούμορ μιάς παροιμίας, δέν καταλάβαμε το
νόηματης. Η παροιμία για να είναι παροιμία πρέπει να έχει χιούμορ, διδακτικότητα, κάποιο
στοιχείο παραδόξου, αλλα συνάμα πρέπει να επαληθεύεται απο τη συλλογική εμπειρία της
κοινωνίας. Έτσι όπως ερμηνεύουν οι μελετητές τις λέξεις «e-sigmušen», «gu2-sur-raku6», «suḫurku6»,
«eštubku6» ώς είδη πουλιών και ψαριών, η παροιμία δέν δίνει κανένα νόημα. Δέν υπάρχει τίποτε
το παράδοξο ή αξιόλογο στο να βρίσκονται διάφορα είδη πουλιών και ψαριών στην τράπεζα
προσφορών του θεού Enlil.
Το παράδοξο και επίμεμπτο αρχίζει όταν στην τράπεζα προσφορών τοποθετούνται
κομμάτια σχεδόν άχρηστα απο πουλιά και ψάρια, και μάλιστα στην τράπεζα του Enlil, που ήταν
ο αδυσώπητος, ανελέητος και πανίσχυρος θεός των Σουμερίων που δέν σήκωνε κανένα αστείο.
Κατα τη γνώμημου, οι λέξεις όλες αυτές: «e-sigmušen», «gu2-sur-raku6», «suḫurku6», «eštubku6»
δέν σήμαιναν είδη ψαριών και πουλιών, αλλα μέρη του σώματόςτους.
Κατ’ αρχήν οι τρείς γραμμές της πινακίδας που παρατέθηκαν πιό πάνω, δέν μπορεί να
ανήκουν σε μία παροιμία, αλλα πρόκειται για δύο συναφείς μέν αλλα διαφορετικές παροιμίες:
μία παροιμία η γραμμή 17 και μία άλλη οι γραμμές 18-19· διότι θα ήταν υπερβολικά μακρύς
κατάλογος η παροιμία άν έπιανε καί τις τρείς γραμμές, άλλωστε στη γραμμή 17 έχουμε 3
«suḫurku6» και έπειτα στην επόμενη σειρά 2 «suḫurku6»· άν ήταν μία παροιμία, θα έλεγε 5
«suḫurku6» και όχι 3 τη μιά και δύο την άλλη· επιπλέον, αυτός που δημοσίευσε και μετέφρασε την
παροιμία είναι ο κ. Alster, ο λόγϊος με την πιό αβάσιμη κρίση απο όλους όσων έχω διαβάσει
έργατους (είναι ο ίδιος που έγραφε οτι τα κάρβουνα στην αρχαιότητα χρησιμοποιούνταν για ένα
είδος πρωτόγονου μαγειρέματος).
Η πρώτη απο τις παροιμίες: «2 e-sigmušen 2 {gu2-sur-raku6} {gu2-/sur-ra\mušen} 3 suḫurku6» στην
πραγματικότητα έλεγε: «δυό φτερούγες πουλιού, 2 σαγόνια ψαριού (ή πουλιού, σε άλλη εκδοχή
της παροιμίας) και 3 ψαροουρές»· δεδομένου οτι το «gu2-sur-raku6» σε μιά λεξική πινακίδα
βρίσκεται ώς «KA#-sur-raku6» (με το «KA» που βασικά σημαίνει «στόμα», άρα εννοούσε κάτι
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σχετικό με το στόμα του ψαριού. Σημειωτέον επιπλέον οτι το «gu2-sur-ra» αφού προσδιορίζεται
άλλοτε ώς πουλί και άλλοτε ώς ψάρι, δέν μπορεί να ήταν ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλα ήταν
μέρος του σώματος είτε πουλιού, είτε ψαριού, πιθανόν σαγόνια, ή ίσως βράγχια ψαριού ή

πνευμόνια πουλιού), ενώ το γράμμα «suḫur» με μορφές
ήταν ιδανικό
για τη γραφή της ψαρο-ουράς. Η παροιμία αυτή περιγράφει πράγματα πενιχρά μέχρι κοροϊδίας.
Η χρήση των αριθμών είναι όπως στο νεοελληνικό «τρείς λαλούν και δύο χορεύουν».
Στο ίδιο πνεύμα η επόμενη παροιμία: «2 eštubku6 2 suḫurku6 { 2 } ku6-ab-baku6 ĝišbanšur den-lil2la2-ka ba-ĝal2-la» =δύο ψαροκόκκαλα και δύο ψαροουρές απο (δύο) ψάρια της θάλασσας στην
τράπεζα (προσφορών) του (θεού) Enlil βρίσκονται».
Το «eštub» που υποτίθεται οτι σήμαινε «κυπρίνος», στην πραγματικότητα σήμαινε
ψαροκόκκαλο ή κάτι με παρόμοιο σχήμα, όπως στάχυ με μεγάλα άγανα («še-eštub») ή το
φούσκωμα των νερών του ποταμού που γεμίζουν τα μικρά πλάγια κανάλια τα οποία μοιάζουν
με κόκκαλα απο τη ραχοκοκκαλιά ψαριού. Υπάρχει και όρος «NIR.PAD-eštubku6» το οποίο και
πάλι το UoP λέει οτι είναι κάποιο ψάρι τάχα, ενώ σαφώς το «NIR.PAD» είναι φωνητική γραφή
του «ĝir3-pad-du» (ŋerpad(u)), που σήμαινε «κόκκαλο» στα Σουμερικά της Σφηνοεδούς. Σε όλα
τα βιβλία, το κόκκαλο στα Σουμερικά λεγόταν «ĝir3-pad-du», μέχρι πρίν απο λίγο που το UoP
αποφάσισε να διαβάζει τη λέξη σάν «ĝiri3-pad-ra2», χωρίς κανένα λόγο· έψαξα όλα τα αρχαία
λεξικά κείμενα που περιέχουν το σφηνόγραμμα «GIR3», πουθενά δέν βρίσκεται ανάγνωση του
«ĝir3-pad-du» ώς «ĝiri3-pad-ra2»· είναι θλιβερό που η έρευνα στη σουμερική γλώσσα δέν
προχωράει καθόλου, εδώ και πολλές δεκαετίες, μόνο οπισθοδρομεί, για χάρη κάποιων τάχα
«μελετητών» που κατεβάζουν ανόητες ιδέες για να έχουν δημοσιεύσεις να παρουσιάσουνε. Το
κόκκαλο στα Σουμερικά λεγόταν «ĝir3-pad», και όταν χρειαζόταν να προφερθεί και το τελικό
σύμφωνο προσετίθετο ένα φωνήεν που αποδίδεται με την προσθήκη του «du»: «ĝir3-pad-du»·
τουλάχιστον ένας γραφέας προτίμησε την φωνητική απόδοση «nir.pad» στο «NIR.PAD-eštubku6»
που σήμαινε ψαροκόκκαλο («nir.pad»=κόκκαλο το κύριο ουσιαστικό και «eštubku6»=ψαροκόκκαλο
ο επιθετικός προσδιορισμός).
Βλέπουμε λοιπόν οτι το «e-sigmušen» καταλέγεται μαζί με άλλα μέρη σώματος πουλιών ή
ψαριών που έχουν ασήμαντη αξία ώς αντικείμενα θυσίας.
Επιπλέον, η παλιά λέξη *љjac βρίσκεται στα Σουμ. της Σφην. και ώς «wr. sa-ga; saga11;
sig11» που το UoP εντελώς παραπλανητικά υποψιάζεται οτι σήμαινε «"to press?"»· όποιος δεί το
λήμμα, θα σκεφθεί οτι ήταν κάποιο ρήμα έστω κι άν είχε άλλη σημασία, αλλα δέν ήταν κάν
ρήμα· αυτό το «sa-ga» βρίσκεται μόνο δύο φορές, τη μία φορά στο «tug2 sa-ga» =ρούχο με φτερά
πουλιών (με τα οποία στην αρχαιότητα διακοσμούσαν τα πολυτελή ρούχα), και την άλλη φορά
στο «u2 sa-ga» = «φυτό φτεροειδές», πιθανόν το ίδιο που ονομάζουμε και σήμερα «φτέρη». Σε
αυτές τις φράσεις πάντως σίγουρα δέν είναι ρήμα· στα Σουμερικά το ρήμα τίθεται πάντα στο
τέλος της πρότασης, και η ρηματική ρίζα συνοδεύεται απο κάποια συνηθισμένα προσφύματα
και προθέματα. Εδώ δέν έχουμε τίποτα τέτοιο.
Και μία άλλη μορφή στην οποία έφτασε το παλιό *љjaq (=φτερό) στα Σουμ. της Σφην.
είναι “ šegx(HA@g).”, δηλαδή «šeg» γραφόμενο με το σφηνόγραμμα «HAgunu»: «HA» είναι το
γράμμα που παρίστανε ψάρι, και «HAgunu» είναι το ίδιο σφηνόγραμμα με πρόσθετες 4
σφηνογραμμούλες, οι οποίες ήθελαν να δείξουν τί; - τα πτερύγια του ψαριού, που ονομάζονταν
με την ίδια λέξη όπως και τα πτερά των πουλιών, «šeg» (ξαναθυμίζω τους κανόνες 29 και 3).
Όταν συγκέντρωνα το σχετικό υλικό και έγραφα τους Ετεόκρητες Μεγαλήτορες (δηλαδή
1988 έως 1992) δέν βρήκα πουθενά πώς λεγόταν το φτερό στα Σουμ. της Σφηνοειδούς· το οτι το
φτερό λεγόταν *ljag, το συμπέρανα απο λέξεις άλλων γλωσσών που φαίνονται συγγενείς,
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συγκεκριμένα το κινέζικο 翼 «iək» =φτερούγες, λέξη που μάλλον ήταν *љiək και έγινε φωνητικό

στοιχείο του 翌 «iək», όπου το ιδεογραφικό στοιχείο 立 «liəp» στου οποίου τη θέση κανονικά θα
περιμέναμε 日 («ήλιος») χρησιμοποιήθηκε επειδή έμοιαζε φωνητικά με το *љiək (φτερούγες)·

περαιτέρω το (προ)ελληνικό «λάρος» (σήμερα γλάρος) φαίνεται συγγενές με το «Proto-Turkic:
*jar- / *jer-» = νυχτερίδα, το οποίο άν και σίγουρα άρχιζε απο L ή Љ, ωστόσο δέν είναι σαφές απο
ποιά ρίζα προέρχεται διότι εδώ λειτούργησε κάποια λαϊκή ετυμολογία, που συνδέει το jar
συνήθως με το qanat =φτερούγα (jarqanat)· μάλλον πρόκειται για άλλη ρίζα, αλλα συγγενή με τη
ρίζα љjaq = φτερό.
Τώρα που γράφω αυτήν την εργασία (Σεπτέμβριος 2011) ένιωσα μιά υποψία οτι η λέξη
αυτή βρίσκεται στα Βασκικά, που είναι πολύ συντηρητική αλταϊκή γλώσσα της δυτικής ομάδας
(ρ-γλώσσα)· αλλα τέτοια ισχυρή υποψία, που θα έλεγες πως το ήξερα κιόλας! Και όντως, με την
πρώτη αναζήτηση βρήκα οτι στα Βασκικά η φτερούγα λέγεται hego ή hegal, hegaz είναι το ρήμα
«πετώ», απο όπου hegaztiena =φτερωτό πλάσμα, πουλί (φωνητικός νόμος 46). Αυτό το hego ή
hegal και τα βασκικά ομόρριζάτου είναι η σίγουρα συγγενής λέξη με το παλιό σουμερικό ljaq (ή
љjaq) που έγινε στη Μεσοποταμία šaq και έπειτα šeq (γραφόμενο με τους διάφορους τρόπους
που είδαμε παραπάνω - κανόνες 29 και 3) ενώ στα Σουμερικά της Κρήτης έγινε lja(q), αυτήν την
λέξη (και συνεπώς τη συλλαβή lja) έφερνε στο νού του κάθε μινωίτη Σουμερίου το γράμμα που
παρίστανε φτερούγες.

cuo. Το γράμμα αυτό (91 της Γρ. Β, το αντέγραψα με το χέρι ώς
) εύκολα
αναγνωρίζεται οτι παρίστανε ψάρι. Δυστυχώς, επισήμως θεωρείται οτι ήταν «two», ενώ τον
πρώτο καιρό που είχε αποκρυπτογραφηθεί η Γρ. Β το υποψιάζονταν για kwo. Έπεσε και αυτό
θύμα των μελετητών που δέν κατέχουν ούτε τα πιό θεμελιώδη στοιχεία της γλωσσολογίας ώστε
να καταλάβουν οτι άλλο είναι τα ιστιακά (velars) και άλλο τα ουρανικά (palatals). Επειδή
νομίζουν οτι το «kwo» είναι άλλο γράμμα (βλπ quo, που παριστάνει ταύρο), συμπεραίνουν
εσφαλμένα οτι αυτό ήταν two.
Στα Σουμ. της Σφην. το ψάρι είναι μιά πολύ γνωστή λέξη: «ku6», που χρησιμοποιείται
επίσης ώς ταξινομικό στα ονόματα των ψαριών και άλλων υδροβίων πλασμάτων. Τα γράμματα
που χρησιμοποιούνταν ώς ταξινομικά είναι όλα παρόντα στην Πρωτογραμμική, διότι
εκφράζουν βασικές κατηγορίες πραγμάτων, είναι λοιπόν πολύ σημαντικά στη ζωή και στο νού
των ανθρώπων, και τα πιό εύκολα αναγνωρίσιμα, και ακριβώς τέτοια γράμματα επιζητούσε να
χρησιμοποιεί η Πρωτογραμμική. Τα αρχαία λεξικά δίνουν εκτός απο την ανάγνωση «ku6»
(δηλαδή gwo) και την ανάγνωση «kua» (δηλαδή gwa), λόγω του φωνητικού νόμου 2. Η
ανάγνωση «kua» δείχνει οτι η λέξη παλιά ήταν gwo και όχι go, ούτε guo, διότι άν ήταν guo, αυτό
(βάσει του φωνητικού νόμου 2) θα γινόταν gıa, το οποίο θα αποδιδόταν ώς «ka-a» και όχι ώς
«kua»· όμως, ο φωνητικός νόμος 2 λειτούργησε μόνο στο o (τρέπονταςτο σε a) και όχι στο w.
διότι ο φωνητικός αυτός νόμος αφορά μόνο το o και το u, όχι το w το οποίο είναι σύμφωνο και
όχι φωνήεν.
Ώς φωνητικό γράμμα στη Σφηνοειδή το γράμμα αυτό χρησιμοποιείται συνήθως ώς «ha»,
πράγμα που σημαίνει οτι απο τότε που ίσχυσε η τροπή 10 η λέξη έγινε hwa και πολύ γρήγορα ha.
Ωστόσο, είναι φανερό οτι το ψάρι στα παλιά Σουμερικά λεγόταν gwo. Το g είναι φανερό
λόγω της τροπής σε h· για το w εξήγησα μόλις προηγουμένως, το δέ o φαίνεται απο τη μορφή
«ku6»· δύσκολο να ήταν *gwı, διότι ένα ı μετά απο το w δέν θα έφτανε να αποδοθεί ώς «a» στο
«kua». Νομίζω οτι καμιάς άλλης λέξης στη Σφηνοσουμερική δέν είναι τόσο καλά γνωστή η
φωνητικήτης ιστορία.
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Το UoP τώρα λέει οτι η λέξη ήταν «ku(d)» διότι βρίσκεται και η γραφή «ku6-da», πλήν
όμως η γραφή «ku6-da» βρίσκεται μόνο 13 φορές, επι το πλείστον στη φράση «ku6-da ku4-ra», και
σ’ αυτές τις 13 φορές φαίνεται οτι πρόκειται για το πρόσφυμα -da της συνοδευτικής (comitative)
πτώσης, και όχι για κανένα -d του θέματος. Υπάρχει μάλιστα η παροιμία:
«an-na ku6-da engur-ra HAR-da mul-am3»
όπου παραλληλίζεται το «ku6-da» με το «HAR-da» (το οποίο HAR δέν έχει καμιά
ανάγνωση σε -d), λέει κάτι σάν: «στον ουρανό με τα ψάρια, στη θάλασσα (ή στην άβυσσο) με τα
δαχτυλίδια είναι λαμπερό / εντυπωσιακό» (υποθέτω πως το HAR εδώ διαβάζεται go.(r), ή gwo(r)
παλιά μορφή του «har»=δαχτυλίδι, κρίκος, έτσι γίνεται λογοπαίγνιο παραλληλίζοντας τα gwo
=ψάρι και g(w)o(r) =δαχτυλίδι· πιθανόν αναφέρεται στα υδάτινα δαχτυλίδια που φαίνονται
πάνω στη θάλασσα όπου κάτι πέφτει πάνω στο νερό)· μπορεί να μήν είναι σωστή η
ανάγνωσημου του HAR εδώ, πάντως είναι βέβαιος ο παραλληλισμός των δύο λέξεων που έχουν
καί οι δύο το πτωτικό πρόσφυμα -da. Και στο κάτω κάτω, το «ku6-da» βρέθηκε όλο όλο 13 φορές,
ενώ η λέξη «ku6» σκέτη βρέθηκε 2747 φορές! Δέν δικαιολογείται κανείς να πεί οτι η λέξη ήταν
«kud» με -d.
Η λέξη λοιπόν ήταν στα παλιά Σουμερικά gwo, το οποίο στα Σουμερικά της Κρήτης έγινε
cwo, και έτσι το γράμμα που παρίστανε ψάρι χρησιμοποιούνταν στην Κρ. Πρωτογραμμική για
cwo και για cuo.

duo. Και αυτό το γράμμα (90 της Γρ. Β, το αντέγραψα με το χέρι έτσι:
) είναι
φανερό τί παρίστανε, αφού είναι φανερά ομόμορφο του ιδεογράμματος 118 της Γρ. Β:
που παρίστανε τάλαντον, δηλαδή μιά ζυγαριά ώς μονάδα μέτρησης, όπως
ακριβώς το γράμμα ci παρίστανε το μετρητικό φιλτζανάκι «cin» το οποίο ήταν και μονάδα
μέτρησης.
Στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς το τάλαντον λέγεται cwon, το οποίο γράφεται «gun2» ή
«gu2-un» και έχει βρεθεί 5551 φορές, είναι απο τις πιό συνηθισμένες λέξεις που βρίσκονται στις
πινακίδες, γιατί η μεγάλη πλειονότητα των πινακίδων ήταν λογιστικού χαρακτήρα. Ένα
σουμερικό «gun2» υποδιαιρούνταν σε 60 «ma-na» (ακόμη πιό συνηθισμένη λέξη, έχει βρεθεί 9459
φορές), ακριβώς όπως και το αρχαιοελληνικό τάλαντον υποδιαιρούνταν σε 60 «μνᾶς» (και η
λέξη είναι βεβαίως δάνεια απο το σουμερικό «ma-na», νομίζω απευθείας απο τα Σουμερικά και
όχι μέσω σημιτικής γλώσσας, διότι στα Ακκαδικά είναι «manû» (όπου το «û» αντιπροσωπεύει ο ή
ω ώς κατάληξη της ονομαστικής πτώσης) και παρόμοια στη γλώσσα των Σημιτών (Φοινίκων;)
της Κρήτης, οπότε άν είχε παρθεί απο τέτοιες σημιτικές γλώσσες, θα ακολουθούσε στα
Ελληνικά την 2η κλίση, δέν θα τέλειωνε σε ᾱ).
Το τάλαντον λοιπόν ήταν «gun2» ή «gu2-un» αλλα βρίσκονται και ομόρριζες λέξεις με d:
πρώτα απ’ όλα το «dugud» =βαρύ. Επίσης, στο «kù-dun» (επι λέξει: «ασήμι, δηλαδή χρήμα, που
ζυγίζεται, δηλαδή μετριέται, πληρώνεται) το οποίο κατα το UoP σημαίνει γενικά profit, κέρδος,
αλλα καθώς το έχω βρεί σε μιά παροιμία στο βιβλίο του Lambert φαίνεται πως σήμαινε
ειδικότερα την αμοιβή των τεχνιτών και εργατών. Στην έκδοση παροιμιών του Gordon, στην
παροιμία 1.165, «dù.ù» φαίνεται πως είναι φωνητική γραφή της λέξης που σήμαινε «ζυγαριά»
στην Emesal.
Απο παλιά παρατήρησα οτι η λέξη είναι ομόρριζη της κινεζικής 重 «d’῾iwong» που κατα

βάσιν σήμαινε «βαρύ», και σύμφωνα με τον Kalgren και άλλους μελετητές το γράμμα 重
ξεκίνησε απο την εικόνα μιάς κινέζικης ζυγαριάς. Με «d’» παριστάνεται το ουρανικοποιημένο d
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της παλιάς Κινεζικής, που πλησίαζε πολύ στο c, έτσι η λ. «d’῾iwong» είναι σχεδόν ολόιδια με το
σουμερικό cwon (ή cwoŋ) =ζυγαριά, βάρος, μονάδα μέτρησης βάρους (τάλαντον). Με δεδομένο
το κινέζικο «d’῾iwong», το σουμερικό «gun2» ή «gu2-un» ήταν μάλλον cwoŋ· στα Σουμερικά της
Κρήτης έγινε dwoŋ, λόγω του κανόνα 9· οπωσδήποτε το dwoŋ ήταν σαφώς ευκολότερο στην
προφορά παρά το cwoŋ, διότι τα χειλικά w και o ωθούν τη γλώσσα προς τα εμπρός, δηλαδή προς
τα δόντια, ώστε το σύμφωνο να γίνει οδοντικό (d).
Έτσι, ο κάθε μινωίτης Σουμέριος που έβλεπε αυτό το γράμμα, αμέσως το αναγνώριζε ώς
«ζυγαριά / τάλαντον» που λεγόταν στη γλώσσατου dwo(ŋ), και έτσι έφερνε στο νούτου τον ήχο
«dwo» και χρησιμοποιούσε το kana για να γράψει dwo ή duo.

, το οποίο δυσκολευόμουν να κατιλάβω τί
lio. Είναι της Γρ. Β το 68:
παρίστανε, ώσπου είδα στη σελίδα 48 του βιβλίου του Sir Godfrey Driver “Semitic writing from
pictograph to alphabet” το σουμερικό προσφηνόγραμμα που παρίστανε σκορπιό και ονομαζόταν
κατα τον συγγραφέα «LUL» ή «lu5(l)»· το προσφηνόγραμμα αυτό όπως το έχει στη σελίδα 48 του
προαναφερθέντος βιβλίου, είναι ουσιαστικά όμοιο με το 68 της Γρ. Β, και σχεδόν ολόιδιο με το

γράμμα «GIR2»:
, σφηνοειδώς:
. Αυτό το γράμμα παρίστανε τη ράχη ενός σκορπιού και
τις δαγκάνεςτου, ήταν φυσικό να μοιάζει με το γράμμα που παρίστανε «μαχαίρι», βλπ pi της Κρ.
Πρωτογραμμικής.
Περίμενα λοιπόν το γράμμα «GIR2» να έχει και μιά ανάγνωση «lul» ή «lu»· εδώ όμως
μπερδεύει το πράγμα, αφού το UoP και ακόμη πρωτύτερα το AHW γράφουν οτι η λέξη για τον
σκορπιό στα Σουμ. της Σφην. ήταν ακριβώς όμοια με τη λέξη που σήμαινε μαχαίρι / σπαθί!
Βέβαια, στα Σουμ. της Σφην. είναι συνηθισμένο φαινόμενο οι υποτιθέμενες ομόηχες λέξεις·
αλλα το να προφέρονται όμοια δύο λέξεις και ταυτοχρόνως να γράφονται με το ίδιο
σφηνόγραμμα που προήλθε απο δύο διαφορετικά προσφηνογράμματα ενώ έχουν εντελώς
διαφορετική σημασία, στα Σουμ. της Σφην. δέν έχει ξαναγίνει· και δέν είναι δυνατόν να γίνει·
διότι άν μέν οι διαφορετικές λέξεις γράφονταν με το ίδιο γράμμα, τις διαφοροποιούσαν μέσω
της διαφορετικής προφοράς· άν προφέρονταν όμοια, τις διαφοροποιούσαν γράφονταςτες με
διαφορετικό ιδεόγραμμα.
Υπάρχει επιπλέον η περίπτωση, όχι σπάνια, ένα σφηνόγραμμα να έχει αναλάβει τον
ρόλο δύο (ή και περισσοτέρων) προσφηνογραμμάτων και μάλιστα άσχετων μεταξύτους, που
όμως στη Σφηνοειδή κατάντησαν ίδια, λόγω της αφαιρετικότητας των σχημάτων στη
Σφηνοειδή· σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, οι διαφορετικές σημασίες του σφηνογράμματος
έχουν διαφορετικές αναγνώσεις.
Εδώ η περίπτωση είναι τέτοια ακριβώς: το γράμμα που παρίστανε μαχαίρι κατάντησε
όμοιο με το γράμμα που παρίστανε σκορπιό – αρχικά σαφώς διαφορετικές εικόνες, αλλα η
Σφηνοειδής απλοποίησε τα δύο προσφηνογράμματα στο ίδιο σχήμα. Αλλα θα ήταν απίστευτη
σύμπτωση άν τα δύο σαφώς διαφορετικά προσφηνογράμματα (που κατέληξαν στο ίδιο
σφηνόγραμμα) απέδιδαν και ομόηχες λέξεις. Αντιθέτως, το να γίνει κάποιο λάθος ώστε να
συνδεθεί η ανάγνωση της μιάς λέξης με τη σημασία της άλλης λέξης γραφόμενης με το ίδιο
σφηνόγραμμα, δέν ήταν καθόλου δύσκολο.
Έψαξα λοιπόν όλα τα λεξικά κείμενα που παρατίθενται στο UoP για να βρώ πού δίνεται
η προφορά του γράμματος «GIR2» ώς «gir2» (ή κάπως έτσι) με σημασία «σκορπιός», και βρήκα οτι
ναί μεν υπάρχουν αρχαία λήμματα όπου το «GIR2» ερμηνεύεται με το ακκαδικό «zu-qa-qi2-pu / zuki-qi-pu» (σκορπιός), αλλα μόνο σε ένα λήμμα δίνεται η προφορά της λέξης: «(gi-ir)gir2 MIN(zu-qa176

qi2-pu) (Hh XIV 362)»: εδώ το «(gi-ir)» αποδίδει την προφορά της λέξης (δέν ξέρω γιατί το έχουν
μέσα σε παρένθεση, μου φαίνεται πως εικάζεται απο τις παραπάνω γραμμές και δέν βρίσκεται
σε αυτήν τη γραμμή της πινακίδας), «gir2» είναι το πώς γράφεται η λέξη (άν και κατα κανόνα
γράφεται «GIR2-TAB» και όχι σκέτο «gir2»), και η ερμηνεία δίνεται με το γράμμα MIN, το οποίο
είναι
και χρησίμευε όπως σήμερα τα «ομοιωματικά», δηλαδή αντί να ξαναγράφουν κάποια
λέξη της προηγούμενης σειράς, γράφουν
. Δηλαδή, στο «(gi-ir)gir2» δέν αποδίδεται άμεσα η
ερμηνεία «zu-qa-qi2-pu», αλλα έμμεσα, μέσω του «ομοιωματικού» συμβόλου
, που σημαίνει
«αυτό που σημειώθηκε πρωτύτερα». Δέν μπόρεσα να δώ αυτήν την πινακίδα (άν και πολλών
πινακίδων αντίγραφα βρίσκονται απο το UoP), αλλα καταλαβαίνουμε οτι και οι αρχαίοι
γραφείς άνθρωποι ήταν και λάθη έκαναν· εν προκειμένω, όταν ο γραφέας έγραφε το
ομοιωματικό σύμβολο «MIN», φαίνεται οτι κοίταζε κάποια πινακίδα που ερμήνευε το «GIR2» ώς
«μαχαίρι» και για να μήν ξαναγράφει τη λέξη (μαχαίρι), έγραψε τις δύο σφήνες που σημαίνουν
«το προαναφερθέν», είχε στο νούτου λοιπόν «μαχαίρι» και όχι σκορπιός.
Και μιά ακόμη πολύ σημαντική λεπτομέρεια: ο σκορπιός κατα κανόνα (και πιθανώς
χωρίς πραγματική εξαίρεση) γραφόταν όπως είπαμε «GIR2-TAB» και όχι σκέτο «GIR2»· ακόμη
και στα Ακκαδικά συνηθιζόταν να γράφεται ιδεογραφικά «GIR2-TAB» αντί για φωνητικά «zu-qaqi2-pu». Τί είναι όμως αυτό το «TAB»; είναι
, δηλαδή όμοιο με το «MIN» (
), μόνο
περιεστραμμένο κατα (περίπου) 90 μοίρες· δέν είναι όμως καθόλου δύσκολο κάποιοι γραφείς να
έγραψαν το γράμμα «TAB» έτσι που να εξελήφθη απο τους νεότερους μελετητές σάν «MIN»,
δηλαδή εκείνο που κάποιοι γραφείς εννοούσαν ώς «GIR2-TAB» κάποιοι σημερινοί λόγϊοι το
εξέλαβαν ώς «gir2 MIN» δηλαδή οτι «’gir2’ σημαίνει εκείνο που σημειώθηκε προηγουμένως».
Συμπέρασμα, δέν έχουμε καμιά βάσιμη ένδειξη οτι το «GIR2» με την έννοια «σκορπιός»
προφερόταν «gir2».
Στα αρχαία λήμματα βρήκα κάποιους παράξενους όρους σύνθετους με το «gir2-tab» αλλα
αυτά δέν αφορούν το θέμα που είναι επι του παρόντος να βρούμε πώς προφερόταν η λέξη που
σήμαινε σκορπιός.
Μας βοηθά όμως το γράμμα «GIR2gunu»=
, που είναι το «GIR2» (=
)
διαγραμμισμένο· τί παρίστανε το διαγραμμισμένο «GIR2», και απο ποιά λέξη πήρε την πιό
συνηθισμένητου ανάγνωση που είναι «ul4»; η οποία λέξη «ul4», σύμφωνα με το λήμμα «wr. ul4;
ul2; ulul; ulul2 "; " Akk. qerbetu», προφερόταν επίσης «ul2, ulul, ulul2»· (όλα αυτά τα γράμματα «ul2,
ulul, ulul2» έχουν μορφή που θυμίζει δαγκάνες αλλα ακόμη δέν μπορώ να πώ τί σήμαινε η λέξη·
η μορφή της λέξης πάντως αποδίδεται με αυτά τα τέσσερα: «ul4, ul2, ulul, ulul2»· τί παρίστανε
λοιπόν το διαγραμμισμένο «GIR2» ώστε να προφέρεται κάπως έτσι; Παρίστανε σκορπιό, ή
κάβουρα, που λεγόταν «lul» δηλαδή κατα την αρχαία εποχή ljol.
Άλλο ένα ερώτημα: πώς διαβαζόταν το «giri2-DU-DU»; είναι γνωστό οτι το «DU-DU» έχει
μόνο μία ανάγνωση, «lah»· υπάρχει όρος «muš-lah» που κατα το UoP σημαίνει “snake charmer”,
γόης φιδιών, επι λέξει «αυτός που οδηγεί, ελέγχει τα φίδια»· συνεπώς «giri2-DU-DU» πρέπει να
σημαίνει «αυτός που εξημερώνει τους σκορπιούς».
Περαιτέρω είναι πολύ διαφωτιστικά τα αρχαία λήμματα:
«MC: gír-lub Wa_75°GIRI2a° [ ] a. lub-gíri A: [lub]-gíri C: lub-gíri D: lub-gíri H: lub-gíri I: gí[rilub-urudu] L: [l]ub-gíri» (ED Metal List 75)
«MC: gír-lub-AN a. AN-lub-gíri : gíri-lub-AN A: AN-[lub]-gíri C: lub-AN-gíri D: AN-lub-gíri
H: AN-lub-gíri I: AN-°gíri°-°lub°-°urudu°» (ED Metal List 76)
Σε αυτά τα λήμματα έχουμε μιά λέξη που συνήθως γράφεται «lub-gíri» (δηλαδή τα
γράμματα «LUL-GIR2»), σπανιότερα «gíri-lub» δηλαδή «GIR2-LUL» (στ’ αλήθεια δέν υπάρχει
κανένας λόγος να διαβάζεται ειδικά «lub» το γράμμα «LUL» εδώ). Η λέξη αυτή περιγράφει
κάποιο αντικείμενο συνήθως σιδερένιο (είπαμε στο γράμμα de οτι το σφηνόγραμμα AN
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διαβαζόταν demir =σίδερο), και σπανίως μπρούντζινο («urudu»)· το μέν «GIR2» ήταν το
εικονιστικό στοιχείο της λέξης (σκορπιός ή κάβουρας), το δέ «LUL» ήταν το φωνητικό στοιχείο,
που έδειχνε πώς προφερόταν η λέξη (κατα προσέγγιση: lyœl ή lœl απο παλιότερο ljol). Αυτή
ήταν η λέξη που σήμαινε σκορπιό ή κάβουρα, αλλα στην σχετική με τα μέταλλα ορολογία
εννοούσε κάποιο εργαλείο, κάποιο είδος τανάλιας ή πένσας, ακριβώς όπως και σήμερα

ονομάζουμε «κάβουρα» την σιδερένια τσιμπίδα του υδραυλικού:
.
Η λέξη για τον κάβουρα ήταν ετυμολογικά συγγενής με την λέξη για τον σκορπιό,
ειδικότερα φαίνεται οτι η ονομασία του κάβουρα ήταν μιά πολύ σύντομη λέξη (που αποδίδεται
σάν a ή i / e) προσδιοριζόμενη με το “lul” =σκορπιός, τα δύο αυτά αρθρόποδα θεωρούνταν
παραλλαγές του ιδίου είδους, όπως και όντως είναι βιολογικώς συγγενή.
Κατα το UoP ο κάβουρας ονομάζεται «wr. al-lub; a-lu "crab" Akk. alluttu», αλλα στα αρχαία
λεξικά λήμματα του UoP δέν βρίσκεται καμιά τέτοια λέξη· λεξικά λήμματα, όχι λίγα, για τον
κάβουρα, παραθέτει το AHW: i-lu, a-lu, e/a-lú-ulùlu, και η πιό συνηθισμένη γραφή ήταν al-lul,
αφού και στα Ακκαδικά το ζώδιο του Καρκίνου (κάβουρα) ιδεογραφικά («με σουμερογράμματα»
όπως το λένε) γράφεται mulAL-LUL. Δέν υπάρχει λοιπόν καμία βάσιμη ένδειξη οτι το γράμμα
LUL διαβαζόταν «lub» στην ονομασία του κάβουρα, αντιθέτως η φωνητική γραφή «e/a-lú-ulùlu»
δείχνει οτι το «LUL» διαβαζόταν lyœl(y), αφού το «lú» ήταν ly (βλπ kana: li).
Χρειάστηκε να κάνω όλη αυτήν την έρευνα για να επιβεβαιώσω αυτό που ήταν γνωστό
απο παλιά, οτι ο σκορπιός στα Σουμερικά ονομαζόταν «LUL» ή «lu5(l)», αλλα με την δήθεν
πρόοδο της έρευνας η γνώση λιγοστεύει, σκοτεινιάζει και νοθεύεται. Αυτό το «lul» (σκορπιός και
παρόμοια αρθρόποδα) στη Μεσοποταμία προφερόταν lyœl, απο παλιότερο ljo(l) το οποίο
διατηρήθηκε στα Σουμερικά της Κρήτης.
Στη Μεσοποταμία ο σκορπιός ήταν σύμβολο της συκοφαντίας, τοσούτῳ μᾶλλον που η
ονομασίατου «LUL» ή «lu5(l)» θύμιζε το «lul» = ψέμα (συγγενές του τουρκικού jalan, κανόνας 25).
Στο βιβλίο του Lambert έχω βρεί και μιά ακκαδική παροιμία: «τί κέρδισε ο σκορπιός που
κέντρισε έναν άνθρωπο; τί κέρδισε ο συκοφάντης που ‘κάρφωσε’ έναν άνθρωπο;».
Ο κάβουρας, άν και όχι εξ ίσου κακός –αφού δέν έχει δηλητήριο, ήταν σύμβολο των
ύπουλων ανθρώπων που βαδίζουν πλαγίως και παλινδρομούν κατα πώς τους βολεύει. Υπάρχει
και ένα αρχαίο κινέζικο ρητό, στη συλλογή που δημοσιεύεται κάθε έτος με το κινέζικο

ημερολόγιο, το 通勝, και λέει: «με ψυχρό μάτι να κοιτάζεις τους κάβουρες» (δηλαδή να μήν

εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους που βαδίζουν πλαγίως και ανα πᾶσα στιγμή παλινδρομούν).
Εδώ τελειώνει η εξέταση των γνωστών φωνητικών γραμμάτων της Κρητικής
Πρωτογραμμικής. Υπήρχαν ακόμη 4 kana (φωνητικά γράμματα) με σύνθετη φωνητική αξία (το
κάθε ένα απο αυτά τα γράμματα μπορούσε να αποδοθεί με ζεύγος απλών συλλαβογραμμάτων).
Με αυτά ασχολήθηκα ακριβώς κάτω απο τον πίνακα των kana της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
Θα ήταν όμως ατελής η εργασία αυτή άν δέν έκανα μιά σύντομη αναφορά στην Γρ. Κ. Ε.
και στην Πρωτογραμμική της Κύπρου.
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλα τα ονόματα των απαραίτητων συλλαβογραμμάτων
για την απόδοση της σουμερικής γλώσσας των αρχών της 3ης π. Χ. χιλϊετίας:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
ı/I
e
i
o
u
œ / oe
y
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qa

qı / qI

qe

qi

qo

qu

qœ / qoe

qy

quo

ga
gı / gI
ge
gi
go
gu
gœ / goe
gy
ŋa / nga ŋı / ngI ŋe / nge ŋi / ngi ŋo / ngo
ŋu / ngu
ŋœ / ngoe
ŋy / ngy
ka
kı / kI
ke
ki
ko
ku
kœ / koe
ky
ca
cı / cI
ce
ci
co
cu
cœ / coe
cy
cue cuo
ña / nja
ñı / njI
ñe / nje ñi / nji
ño / njo
ñu / nju
ñœ / njoe
ñy / njy
ta
tı / tI
te
ti
to
tu
tœ / toe
ty
da
dı / dI
de
di
do
du
dœ / doe
dy
due duo
na
nı / nI
ne
ni
no
nu
nœ / noe
ny
nua
pa
pı / pI
pe
pi
po
pu
pœ / poe
py
pete
ba
bı / bI
be
bi
bo
bu
bœ / boe
by
ma
mı / mI me
mi
mo
mu
mœ / moe
my
ja
jı / jI
je
ji
jo
ju
jœ / joe
jy
jau
ra
rı / rI
re
ri
ro
ru
rœ / roe
ry
la
lı / lI
le
li
lo
lu
lœ / loe
ly
lia
lio
wa
wı / wI we
wi
wo
wu
wœ / woe
wy
ha
hı / hI
he
hi
ho
hu
hœ / hoe
hy
ša / sha
šı / shI
še / she ši / shi
šo / sho
šu / shu
šœ / shoe
šy / shy
sa
sı / sI
se
si
so
su
sœ / soe
sy
θa / za
θı / zI
θe / ze
θi / zi
θo / zo
θu / zu
θœ / zoe
θy / zy
Τα επισημασμένα με κίτρινο είναι θεωρητικά, αλλα στην πράξη δέν πρέπει να υπήρχαν.
Τα επισημασμένα με ρόζ οπωσδήποτε υπήρχαν στις αρχές της 3ης π. Χ. χιλϊετίας, αλλα
δέν υπήρχαν τέτοιες συλλαβές στην σουμερική γλώσσα της Κρήτης ούτε της Κύπρου, όπου το ñ
τράπηκε σε n. Στα Σουμερικά της Μεσοποταμίας το ñ τράπηκε κατα το μεγαλύτερο μέρος σε š
(κανόνας 30).
Τα επισημασμένα με πράσινο υπήρχαν στη σουμερική γλώσσα μέχρι της αρχές της 3ης π.
Χ. χιλϊετίας αλλα δέν υπήρχαν τέτοιες συλλαβές στα Σουμερικά της Κρήτης (κανόνας 8), και
κατα πάσα πιθανότητα δέν υπήρχαν ΟΥΤΕ στα Σουμερικά της Κύπρου (που και εκεί πιθανώς
ίσχυσε ο φωνητικός νόμος 8).
Τα επισημασμένα με γαλάζιο είναι γνωστά απο τη Γρ. Β, αλλα δέν έχω στοιχεία για την
ύπαρξήτους στην Κυπριακή Πρωτογραμμική, εκτός απο το kana: cuo, το οποίο βρίσκεται και στη
Γρ. Κ. Ε.
Οι στήλες 7 και 8 είναι τα ονόματα των kana που χρειάζονταν στην Κυπριακή
Πρωτογραμμική (ή σε μεσοποταμιακά Σουμερικά που είχαν στην κύρια διάλεκτο τα φωνήεντα
oe και y), ενώ δέν υπήρχαν στην Κρητική Πρωτογραμμική.
Άν τα «πράσινα» υπήρχαν στα Σουμερικά της Κύπρου, τότε τα απαραίτητα στην
Κυπριακή Πρωτογραμμική kana ήταν 158, και με κάποια ακόμη μή απαραίτητα που
οπωσδήποτε υπήρχαν, η Κυπριακή Πρωτογραμμική είχε 180 kana (αφού επιδιωκόταν και ο
στρόγγυλος αριθμός, τρείς εξηντάδες).
Άν τα «πράσινα» δέν υπήρχαν στη σουμερική διάλεκτο της Κύπρου, τότε τα απαραίτητα
στην Κυπριακή Πρωτογραμμική kana ήταν 142, και με κάποια μή απαραίτητα (που το καθένα
μπορούσε να αντικατασταθεί απο δύο άλλα), η Κυπριακή Πρωτογραμμική έφτανε τα 160 kana
(και πάλι επιδιωκόταν ο στρογγυλός αριθμός).
Όσο για την Κρητική Πρωτογραμμική, απο όπου έλειπαν οι στήλες 7 και 8, τα
απαραίτητα kana ήταν 106, ξέρουμε και άλλα 10 kana μή απαραίτητα (μπορούσε το καθένατους
να αντικατασταθεί απο άλλα δύο), σύνολο γνωρίζουμε 116 kana, και υπο έρευνα είναι ακόμη 4
με τα οποία συμπληρωνόταν ο στρογγυλός αριθμός 120 (δύο εξηντάδες).
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Η κυπριακή Σουμερική διάλεκτος πλησίαζε προς τα μεσοποταμιακά Σουμερικά, και
αντίστοιχα η Κυπριακή Πρωτογραμμική είχε τάσεις που την έκαναν να προσεγγίζει προς τη
μεσοποταμιακή προσφηνοειδή γραφή. Υπήρχε αρκετά πυκνή επικοινωνία μεταξύ Κύπρου και
Μεσοποταμίας (πολύ αραιότερη μεταξύ Κρήτης και Μεσοποταμίας) και έτσι ο όλος πολιτισμός
των Σουμερίων της Κύπρου επηρεαζόταν απο αυτόν της Μεσοποταμίας. Οι κυπριακοί
σφραγιδόλιθοι εντονότατα θυμίζουν μεσοποταμιακή σουμερική σφραγιδογλυφική και εν γένει
μεσοποταμιακή σουμερική τέχνη.
Για
παράδειγμα,
η

σφραγίδα:
με εντονότατο
μεσοποταμιακό χαρακτήρα, έχει γράμματα καλώς γνωστά όλα στην Προσφηνοειδή, άν και ο
τρόπος που αποδίδεται το ti (πρώτο απο αριστερά) και το pi (πρώτο απο δεξιά) είναι ο
απλουστευτικός τρόπος που ξέρουμε και απο την Κρητική Πρωτογραμμική.
Δέν έχω στη διάθεσήμου το corpus των επιγραφών της Γρ. c (γραμμικών γραφών της
Κύπρου), ούτε τον χρόνο για να επιχειρήσω μιά αναπαράσταση της Κυπριακής
Πρωτογραμμικής, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο δεδομένου οτι είχε τόσα πολλά γράμματα, ενώ
ελάχιστες είναι οι επιγραφές που δέν έχουν πολύ απομακρυνθεί απο την Κυπρ.
Πρωτογραμμική.
Κυρίως θα αναφερθώ στα συλλαβογράμματα που βρίσκονται στη Γρ. Κ. Ε.· θα
αναφέρομαι σε αυτά με το όνομάτους (διακρίνοντας όπου χρειάζεται, τα παφίτικα απο τα μή
παφίτικα) ώστε να μπορείτε να τα δείτε στον παρακάτω πίνακα (υπο μορφή εικόνας).
- Ελληνοκυπριακό a: ομόμορφο του a της Κρητικής Πρωτογραμμικής (Θεός AN).
- Ελληνοκυπριακό ka: ομόμορφο του qa (πρόσωπο) της Κρητικής Πρωτογραμμικής (κατα
99% πιθανότητα).
- Ελληνοκυπριακό ta: ομόμορφο του da (κλαδί, δοκάρι) της Κρ. Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό pa: ομόμορφο του pa (δευτερεύον κλαδί, βέργα) της Κρητικής
Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό la: ομόμορφο του la (ντουρβάνι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό ra: ομόμορφο του ra (τρυπάνι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής. Σε
συντηρητικότερες «ετεοκυπριακές» γραφές, το γράμμα αυτό είναι ένα τετράγωνο ή
τραπεζοειδές σχήμα με δύο ποδαράκια, τα οποία έχουν χαθεί στη Γρ. Κ. Ε., όπου συνήθως έχει
παραλειφθεί το κάτω μέρος των γραμμάτων.
- Ελληνοκυπριακό ma: ομόμορφο του ma (μοσχάρι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό na: ομόμορφο του na της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό ja: αυτό το γράμμα δέν χρησιμοποιείται ώς φωνητικό στην Κρ.
Πρωτογραμμική. Ήταν πρωτίστως αριθμητικό σύμβολο που σήμαινε τον πιό στρογγυλό μεγάλο
αριθμό των Σουμερίων (60 επι 60 =3600) που λεγόταν «šar». Η λέξη σήμαινε αρχικά «μεγάλο
πλήθος», μεταφορικά «όλα τα πράγματα του κόσμου», και όταν καθιερώθηκε το εξηκονταδικό
σύστημα αρίθμησης, χρησιμοποιήθηκε για το 3600 (60 εξηντάδες, που ήταν η βασικότερη
αριθμητική μονάδα των Σουμερίων). Η ίδια λέξη στα κοινά Τουρκικά βρίσκεται ώς jyz, στην
Chuvash «şĕr» =100 (γιατί στο δεκαδικό σύστημα που καθιερώθηκε στις ασιατικές τουρκικές
φυλές, αυτός ήταν ο πολύ μεγάλος στρόγγυλος αριθμός). Το j της Γρ. Κ. Ε τις πιό πολλές φορές
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προέρχεται απο š της Κυπριακής Πρωτογραμμικής, έτσι και εδώ. Στην Κυπρ. Πρωτογρ. το
γράμμα, που είχε μορφή κύκλου, χρησιμοποιούνταν φωνητικά για τη συλλαβή ša. Στην
Σφηνοειδή το γράμμα «šar» έχει τη μορφή κανονικού κύκλου, που βέβαια δέν γίνεται με
σφηνογραμμές, αλλα με βύθισμα της στρογγυλής γραφίδας στον πηλό.
- Ελληνοκυπριακό «wa»: το γράμμα αυτό βρίσκεται σε κυπρομινωικές γραφές
παλαιότερες και συντηρητικότερες της Γρ. Κ. Ε., και δέν φαίνεται καθόλου ομόμορφο του wa της
Κρ. Πρωτογραμμικής. Επειδή δέν μου είναι διαθέσιμη καμιά πρώιμη μορφή του γράμματος, δέν
μπορώ να κάνω απο τώρα εικασία για το τί παρίστανε.
- Ελληνοκυπριακό sa: ομόμορφο του sa της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό za: το γράμμα αυτό δέν είναι γνωστό στην Κρητική Πρωτογραμμική.
Άν και έχει αρκετά παραφθαρεί στη Γρ. Κ. Ε., είναι φανερό οτι παρίστανε το κεφάλι ενός
ελαφιού σε προφίλ, με τον κλασσικό τρόπο που παρίσταναν οι Σουμέριοι τα ζώα· ήταν ένα

σκίτσο παρόμοιο με το ATU 34:

kana ήταν αντίστροφα, κάπως έτσι:

, μόνο που το κέρατο στο Κυπριακό Πρωτογραμμικό

και με μεγαλύτερες κεραίες («παρακλάδια») των

κεράτων. Στη Γρ. Β βρίσκεται ένα σκίτσο ελαφιού (ιδεόγραμμα 104):

(με το οποίο

παράβαλε το za της Γρ. Κ. Ε.). Ιδού και σε φωτογραφία:
. Το ζώο αυτό στα παλιά
Σουμερικά λεγόταν θam· στη Σφηνοειδή, κατόπιν τροπής του a σε e (κανόνας 3) και με κάποιο
πρόσφυμα (πιθανώς πρόσφυμα ıl) έγινε «wr. si-mul "stag, deer" Akk. ayyalu», που κατα λάθος
έχει γραφεί με s («si-mul»), ακριβέστερα ήταν με z (σάν το νεοελληνικό θ). Αυτό το παλιό
Σουμερικό θam έχει κάποια ετυμολογική συγγένεια με το λατινικό dāma ή damma, απο όπου
και το επιστημονικό όνομα του ζώου, Dama mesopotamica. Αυτό ήταν το συλλαβόγραμμα θa της
Κυπριακής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό e: μάλλον ομόμορφο του he της Κρητικής Πρωτογραμμικής (με επιρροή
απο το παλιό γράμμα
(ομόμορφο του Σφηνοειδούς AN = θεός / ουρανός - των
περισσότερων θεών τα ονόματα άρχιζαν απο *hen = Κύριος). Αυτό ήταν το he (και όχι e) της
Κυπριακής Πρωτογραμμικής. Το e της Κυπρ. Πρωτογρ. φαίνεται πως ήταν ομόμορφο του
Κρητικού Πρωτογραμμικού e του οποίου όμοιο έχω δεί σε κυπριακή γραφή.
- Ελληνοκυπριακό ke: Η μορφή
(απο ελληνοκυπριακή επιγραφή) μας βεβαιώνει οτι
πρόκειται για ομόμορφο του ce της Κρητικής Πρωτογραμμικής, το οποίο οι μή Σουμέριοι
γραφείς έγραφαν με κλίση (όπως και το γράμμα po) για ευκολία. Πιθανώς υπάρχει επιρροή και
απο το cı της Κρ. Πρωτογραμμικής.
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- Ελληνοκυπριακό te: μάλλον ομόμορφο του Κρητικού Πρωτογραμμικού de, του οποίου

όμοιο βρίσκεται σε παλιότερες Κυπρ. Γρ. γραφές:
· στη Γρ. Κ. Ε. έχει χαθεί το κάτω μέρος,
όπως και άλλων γραμμάτων, ενώ οι μεσαίες δύο γραμμές που σχημάτιζαν γωνία σάν Λ
απλοποιήθηκαν σε μία γραμμή. Για πολλά χρόνια έκλινα περισσότερο με τη γνώμη οτι το te της

Γρ. Κ. Ε. ήταν ομόμορφο του
(βλπ «TIN» της Σφηνοειδούς, προφερόμενο ten) που
παρίστανε αμπελόφυλλο (βλπ σχετικά στο γράμμα po). Αλλα τώρα είμαι της γνώμης οτι είναι
ένα υπεραπλουστευμένο de.
- Ελληνοκυπριακό pe: σαφώς ομόμορφο του be (δρεπάνι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό μή παφίτικο le: αυτό το γράμμα δέν είναι γνωστό απο την Κρητική
Πρωτογραμμική, όπου το le προέρχεται απο εντελώς διαφορετικού αντικειμένου εικόνα. Το
Κυπριακό Πρωτογραμμικόle φαίνεται πως παρίστανε ένα κολοκύθι, και συγκεκριμένα εκείνο
που ονομάζεται bottle-gourd, ελληνικά: νεροκολοκύθα, διότι χρησίμευε περισσότερο για δοχείο
νερού ή άλλων υγρών, σάν μπουκάλι δηλαδή, παρά ώς τροφή. Παλιά που δέν είχε σωσίβια και
άλλα βοηθήματα για κολύμπι, χρησιμοποιούσανε άδειες τέτοιες νεροκολοκύθες για βοηθήματα
να επιπλέουν. Πώς όμως λεγόταν αυτό το κολοκύθι στα Σουμερικά; Στο UoP δέν βρίσκεται
καμία λέξη σχετική, ούτε gourd ούτε pumpkin ούτε squash, το μόνο που βρίσκεται και πιθανώς
έχει κάποια σχέση, είναι το «lahan wr. dugla-ha-an "a bottle" Akk. lahannu»· το ακκαδικό «lahannu»
μεταφράζεται "a flask". Αυτό το «lahan» φαίνεται να προέρχεται απο τη ρίζα љag που σήμαινε
κάτι που χύνεται εν αφθονίᾳ, αλλα μπορεί σε αυτήν τη λέξη να πρόκειται για άλλη ρίζα, και
μάλιστα συγγενή ρίζα, αφού το νεροκολόκυθο αυτό χρησίμευε κυρίως ώς δοχείο υγρών (απο το
οποίο έχυναν π. χ. νερό ή κρασί). Στο UoP δίνεται μόνο μία περίπτωση που βρέθηκε αυτή η λέξη:
σε μία λίστα διαφόρων αγαθών, μεταξύ άλλων και αυτό “1 la-ha-an kur-ra”· μάλιστα είδα και
την πινακίδα σε αντίγραφο: η λέξη είναι γραμμένη χωρίς το ταξινομικό «dug», και προσδιορίζεται
ώς «kur-ra» που σημαίνει άγριο, «του βουνού» ζώο ή φυτό. Δέν πρόκειται λοιπόν για κάποιο
δοχείο κατασκευασμένο απο άνθρωπο, αλλα για κάποιο φυτό που χρησίμευε ώς δοχείο, εν
προκειμένῳ για μιά ποικιλία του φυτού που χαρακτηρίζεται «άγρια». Επιπλέον, απο το
σουμερικό «lahan» προήλθε όχι μόνο το ακκαδικό «lahannu» αλλα και το αραμαϊκό laqnā, και το
ελληνικό «λεκάνη» (κατα το AHW και το λατινικό lanx, στο οποίο δέν συμφωνώ), το οποίο
αποδεικνύει οτι το «h» του «lahan» ήταν παλαιότερα g, άλλωστε σχεδόν πάντοτε το
σφηνοσουμερικό «h» προέρχεται απο g. Σαφώς το «lahan» δέν ήταν αγγείο πόσης καθώς θεωρεί
το AHW· ήταν όντως ένα είδος μπουκάλας ή φλάσκας, στο οποίο μέσα διατηρούσαν κάθε τί που
πίνεται, επίσης μέλι· σε ένα ακκαδικό κείμενο αναφέρεται οτι σε ένα «lahannu» της μπύρας μέσα
βρέθηκε κάποτε ένα φίδι· δέν μπορεί λοιπόν να ήταν είδος ποτηριού ή κυπέλλου, αλλα είδος
μπουκαλιού / φλάσκας.
Υπάρχουν στα Σουμερικά και στα Ακκαδικά πολλές λέξεις που σημαίνουν διάφορα
αγγεία, και αρχίζουν απο “lah ” ή “lak” / “laq”.
Το αντικείμενομας όμως, ακριβώς αυτό που παρίστανε το le της Κυπριακής
Πρωτογραμμικής, ονομαζόταν στη Μεσοποταμία με το σουμερικό «liligi», απο το οποίο το
Ακκαδικό “lalikkû” ή “liligû”. Στο AHW βρίσκεται ώς «ukúšli-li-gisar» καθώς και το «άγριο, βουνίσιο,
βαρβαρικό» του ίδιου φυτού ώς «ukúšli-li-gisar–kur-ra» (εδώ θυμηθείτε και το “la-ha-an kur-ra” που
είδαμε πρωτύτερα). Τα πιό συνηθισμένα και τα πιό σημαντικά αντικείμενα γραφόταν στα
Ακκαδικά με «σουμερογράμματα» (δηλαδή σουμερική γραφή λέξεων που όμως διαβάζονταν
ακκαδικά), έτσι και το «lalikkû» ή «liligû» σουμερο-γραφόταν στα Ακκαδικά ώς «UKUŠ2.LI.LI.GI»,
πράγμα που δείχνει οτι το φυτό αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τους Μεσοποτάμιους. Στο AHW
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μεταφράζεται «Koloquinte», κάποιο είδος κολοκύνθης ήτανε, για την ακρίβεια νεροκολοκύθα, το

φυτό που κάνει καρπούς σχήματος
ή
, του οποίου ακριβώς καρπού το
περίγραμμα εικόνιζε το le της Κυπρ. Πρωτογραμμικής, που κατάντησε στη Γρ. Κ. Ε σάν «8».
Αυτό το σουμερικό «liligi» στο UoP βρίσκεται με τις μορφές «li-li-gi; li-li-gi4; u2-li-gu2sar; u2li-liga» (κατα λάθος γράφηκε «u2-li-gu2sar» ενώ λίγο παρακάτω στην ίδια σελίδα δίνεται ώς «u2ligu2sar»). Αυτή η μορφή «u2-li-gu2sar» έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μας δείχνει οτι η λέξη ήταν
στην αρχικήτης μορφή leg, και έγινε leleg μέσω αναδιπλασιασμού που συνηθιζόταν στα
Σουμερικά. Το τελικό φωνήεν της λέξης φαίνεται να ποικίλλει, προσετίθετο μόνο για να μπορεί
να προφερθεί το τελικό σύμφωνο (-g).
Τα ταξινομικά στοιχεία που προσετίθεντο στη γραφή της λέξης αυτής ήταν «ukúš» που
σήμαινε όλα τα κολοκυνθώδη φυτά (αγγούρια, κολοκύθια, πεπόνια, και τα συγγενή), «sar» που
σήμαινε όλα τα κηπευτικά, και «u2» που σήμαινε όλα τα ποώδη φυτά. Αλλα και το γράμμα «gu2»
που χρησιμοποιήθηκε στο «u2-li-gu2sar» είχε όχι μόνο φωνητική, αλλα και ιδεογραφική έννοια,
αφού το «gu2»
παρίστανε ένα αγγείο με μακρύ λαιμό, κατα συνειρμόν απο το leg που
σήμαινε το φυτό που χρησίμευε ώς αγγείο, τη νεροκολοκύθα.
Με λίγα λόγια: το le της Κυπριακής Πρωτογραμμικής παρίστανε αυτό το είδος του
κολοκυθιού που λεγόταν στα Σουμερικά leleg και ακόμη παλιότερα le(g), εξ οὗ η φωνητικήτου
αξία.
- Ελληνοκυπριακό παφίτικο le: ομόμορφο του lı της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό re: ομόμορφο του re της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε
μπούμεραγγ.
- Ελληνοκυπριακό me: ομόμορφο του ŋe της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε ένα
ανθρώπινο πόδι (στα Σουμερικά της Κρήτης ŋer, ΚυπροΣουμερικά me(r), κανόνας 13).
- Ελληνοκυπριακό ne: ομόμορφο του ne της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε το
σουμερικό δοχείο σπονδών.
- Ελληνοκυπριακό je: ομόμορφο του te της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε στάχυ,
που λεγόταν στα Σουμερικά της Κρήτης te, στην Κύπρο και στη Μεσοποταμία še (απο παλιό
Σουμερικό *tje).
- Ελληνοκυπριακό we: ομόμορφο του we της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε
ποτάμι· το γράμμα έχει γίνει τεθλασμένη γραμμή στην Γρ. Κ. Ε, ενώ στις Γρ. γραφές της Κρήτης
διατηρεί την καμπύλητου μορφή.
- Ελληνοκυπριακό se: ομόμορφο του se της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε κέρατο
(ελαφιού), και μάλιστα στην Γρ. Κ. Ε. γράφεται ακόμη πιό νατουραλιστικά παρά στις
συντηρητικότερες Γρ. γραφές της Κρήτης.
- Ελληνοκυπριακό xe: αβέβαιης προς το παρόν εικονιστικής προέλευσης, ήταν κάποιο απο
τα συλλαβογράμματα που απέδιδαν διπλή συλλαβή στην Πρωτογραμμική. Στη Γρ. Α βρίσκεται

το:
που παρίστανε κάποια
μονάδα μέτρησης, φαίνεται ομόμορφο του ελληνοκυπριακού xe, αλλα μπορεί η ομοιότητα να
είναι και τυχαία, δεδομένου οτι πολλά ελληνοκυπριακά γράμματα έχουν απομακρυνθεί πολύ
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απο την αρχικήτους εικόνα. Χρειάζεται να διερευνηθεί η ακριβής σημασία του ανωτέρω (A 308)
της Γρ. Α.
Υποπτεύομαι οτι το xe της Γρ. Κ. Ε. ονομαζόταν παλιά cıšı(m), λέξη που βρίσκεται στα
Σουμ. της Σφην. ώς «gašam "(to be) knowing, wise; sending, mission; work; craftsman, specialist"
Akk. mūdū; ummiānu; šipru»· σε αυτήν την περίπτωση, το γράμμα στην Πρωτογραμμική είχε
φωνητική αξία cıšı και παρίστανε έναν τεχνίτη καθώς εργάζεται, καθισμένο (στο έδαφος ή σε
χαμηλό σκαμνάκι) με τα χέρια απλωμένα στο αντικείμενο της εργασίαςτου, δηλαδή ένα
γράμμα παρόμοιο με το
της Γρ. Β.
- Ελληνοκυπριακό i: ομόμορφο του ı της Κρητικής Πρωτογραμμικής (παρίστανε τον πήχυ
του χεριού, σύμβολο δύναμης).
- Ελληνοκυπριακό ki: ομόμορφο του ci της Κρητικής Πρωτογραμμικής (παρίστανε
φιλτζάνι που χρησίμευε ώς μονάδα μέτρησης, το σουμερικό «gin»).
- Ελληνοκυπριακό ti: ομόμορφο του ti της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε βέλος
(στον κυπριακό τύπο αποδίδεται μακρύτερη η κάθετη γραμμή, ώς βέργα του βέλους, ενώ στην
Κρήτη η κάθετη γραμμή είναι συνήθως πολύ μικρή, διότι στις κρητικές γραφές το γράμμα
εστίαζε στην αιχμή του βέλους αντί να το παριστάνει ολόκληρο).
- Ελληνοκυπριακό pi: ομόμορφο του bi της Κρητικής Πρωτογραμμικής, παρίστανε καλάμι.
(Σε άλλες κυπριακές Γραμμικές γραφές βρίσκεται και το pi της Κυπριακής Πρωτογραμμικής,

παριστάνει
ομόμορφο του pi της Κρητικής Πρωτογραμμικής, και πάλι το κυπριακό pi
ολόκληρο το μαχαίρι / ξίφος, ενώ το κρητικό pi συνηθέστερα αποδίδει μόνο τη λεπίδα).
- Ελληνοκυπριακό li: Το γράμμα αυτό δέν βρίσκεται με βεβαιότητα στις κρητομινωικές

γραφές παρα μόνο στην πινακίδα HT 122 b της Γρ. Α με μορφή

· η γραμμή της πινακίδας

έχει ώς εξής:
, όπου το γράμμα αυτό χωρίζεται απο τις άλλες λέξεις
με κουκκίδες, που σημαίνει οτι αποτελούσε ολόκληρη λέξη· και δεδομένου οτι ήταν σπάνιο στην
Κρήτη, εικάζω οτι απέδιδε διπλή συλλαβή. Το γράμμα φαίνεται οτι παρίστανε ένα σκεύος με
μακριά λαβή, δηλαδή ένα είδος κουτάλας.
Στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς βρίσκονται δύο βασικές λέξεις για το κουτάλι και την
κουτάλα, η μία είναι κατα το UoP «dilim2» του οποίου όμως η προφορά στα αρχαία λεξικά
συχνότερα δίνεται ώς «dili2» ή «dil2», και η άλλη λέξη είναι “liš”, που ταυτίζεται με το όνομα του
γράμματος «LIŠ» (με το οποίο γράμμα γράφεται και το «dilim2» ή «dili2» ή «dil2»)· στο λεξικό του
UoP η λέξη «liš» είναι άφαντη, διότι στο λεξικό αυτό το γράμμα «LIŠ» διαβάζεται παντού
«dilim2», αλλα αυτό είναι λάθος· σε πολλές περιπτώσεις, άν όχι στις περισσότερες, το γράμμα
«LIŠ» διαβαζόταν «liš»· στα αρχαία λεξικά βρίσκεται πάρα πολλές φορές η λέξη «LIŠ»
μεταφραζόμενη ώς κουτάλα και παρόμοια, χωρίς όμως απόδοση της προφοράς· αυτό δέν
σημαίνει οτι η προφορά ήταν οπωσδήποτε «dil(im)2», αλλα πιθανότερο να προφερόταν «liš» εκεί
που δέν δίνεται η προφορά διότι ήταν πολύ γνωστή, γι’αυτό οι γραφείς δέν έκριναν απαραίτητο
να την εξηγήσουν. Στο γλωσσάριοτου ο Edmund Sollberger καταχώρησε τη λέξη με την
ανάγνωση «liš» διότι το –š φαινόταν απο το πρόσφυμα που ακολουθούσε. Βεβαίως οι λέξεις
«dili2» και «liš» ήταν συνώνυμες, αλλα όχι ταυτόσημες, διότι το μέν «dili2» σήμαινε κουτάλι ενώ
το «liš» σήμαινε κουτάλα, και πολλές φορές μεταφορικά, παράδειγμα «giš-LIŠ-zi-gan» ήταν η
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«κουτάλα» του τιμονιού της βάρκας, δηλαδή ο μοχλός με τον οποίο στρέφεται η σανίδα που
είναι μέσα στο νερό, επίσης «giš-dilim2(LIŠ)-erin2» =το τάσι της ζυγαριάς, όπου αυθαίρετα το
«LIŠ» διαβάζεται «dilim2» όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.
Ετυμολογικά, το «dili2» ή «dil2» είναι μάλλον το ίδιο με το οθωμανικό dil (παλιά Τουρκικά:
tıl, στην Tagalog: dila) =γλώσσα, με την έννοια: «το όργανο που γλείφει», ενώ και το σουμερικό
«dil2» σήμαινε επίσης «το όργανο που γλείφει» =κουτάλι, γιατί αυτή ήταν η χρήση του (συνήθως
ξύλινου) κουταλιού: να «γλείφει» τα σκεύη του φαγητού, δηλαδή να μαζεύει την τροφή απο
αυτά.
Το «liš» είναι πιθανώς συγγενές του ινδοευρωπαϊκού «λείχω» (ρίζα lich), διότι και η
κουτάλα «γλείφει» τα μαγειρικά σκεύη (επίσης ήταν το σκεύος απο το οποίο κατευθείαν
«έγλειφαν», δηλαδή ρουφούσαν το φαγητό, χρησιμοποιώντας την κουτάλα σάν σουπιέρα: στο
σχήμα που έχουμε απο τη Γρ. Α και τη Γρ. Κ. Ε., η κουτάλα είχε επίπεδο πάτο, ώστε να μπορεί
να σταθεί πάνω στο τραπέζι).
Ένα κομμάτι τροφής (δηλαδή κάτι που χωρούσε στην κουτάλα αλλα όχι ολόκληρη μερίδα)
λεγόταν επίσης «liš» (ακκαδικά «kusāpu») κατα συνεκδοχή· (στο AHW το «kusāpu» ορθότερα
μεταφράζεται Bissen, Brocken =κομμάτι τροφής, παρά «crumb» = ψίχουλα όπως στο UoP).
Συνεπώς, το γράμμα li της Κυπριακής Πρωτογραμμικής παρίστανε κουτάλα που λεγόταν
σουμερικά li(š)· το ίδιο γράμμα χρησιμοποιούνταν και στην Κρητική Πρωτογραμμική ώς διπλό
συλλαβόγραμμα, με διαφορετική φωνητική αξία, πιθανώς liši.
- Ελληνοκυπριακό ri: ομόμορφο του rı (άνθος) της Κρητικής Πρωτογραμμικής. Το
ελληνοκυπριακό ri έχει γείρει προς διευκόλυνση της γραφής, όπως επίσης έχουν γείρει τα ke και
po στη Γρ. Κ. Ε.
- Ελληνοκυπριακό mi: ομόμορφο του ŋi (άγριο δέντρο) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
(Εδώ λειτούργησε ο φωνητικός νόμος 13, εξ αιτίας του οποίου η λέξη ŋi(θ) έγινε mi(θ) στα
Σουμερικά της Κύπρου). Πιθανόν επίσης το σχήμα του γράμματος να επηρεάστηκε απο το mı
(πλοίο).
- Ελληνοκυπριακό ni: αυτό το γράμμα δέν βρίσκεται στην Κρητική Πρωτογραμμική παρα
μόνο ώς ιδεόγραμμα που σημαίνει λάδι. Πολύ συνηθισμένο ιδεόγραμμα στις πινακίδες της Γρ. Α,

με αριθμό A 302 η μορφήτου είναι

και παρόμοια, κάποτε συνδυαζόμενο με φωνητικά

=λάδι που η ονομασίατου αρχίζει απο mi,
=λάδι που η
γράμματα (kana), π. χ.
ονομασίατου αρχίζει απο e. Στη Γρ. Β το ίδιο ιδεόγραμμα (130) γράφεται πολύ πιό περίτεχνα:
και δείχνει καθαρά την εικόνα απο την οποία προήλθε: εικόνα του
λαδιού που σχηματίζει «κορδόνι» καθώς χύνεται απο το δοχείο. Η ομοιότητα με το ιδεόγραμμα
της Γρ. Α και με το γράμμα ni της Γρ. Κ. Ε. θα φανεί άν το αντιστρέψουμε κατοπτρικά:
. Το λάδι (ή λίπος) στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς λέγεται ni,
λέξη που έδωσε το όνομάτης στο σφηνόγραμμα ΝΙ που παρίστανε ένα κωνικό δοχείο γεμάτο
βούτυρο. Στα Σουμερικά υπήρχαν δύο βασικές λέξεις για τα λίπη και τα έλαια· η μία ήτανε «ni»,
και η άλλη je, στην Κύπρο jœ (βλέπε γράμμα ελληνοκυπριακό μή παφίτικο jo). Δέν είναι γνωστή
στους μελετητές η διαφορά του ni απο το je· τώρα γνωρίζουμε: το ni σήμαινε τα έλαια, ενώ το je
τα λίπη.
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Ετυμολογικά: το ni ήτανε παλιά *ñieg, το οποίο στα Τουρκικά (κατα τον φωνητικό νόμο 19)
έγινε jaağ (που σημαίνει κάθε είδους λάδι ή λίπος ή ακόμη και άλλα υλικά που μοιάζουν με
λίπη), ενώ στα Κινέζικα έγινε «ńiwok» (Kalgren λήμμα 945).
- Ελληνοκυπριακό wi: παρίστανε στέμμα με λοφίο που λεγόταν στα παλιά Σουμερικά
wı(c?), βλπ σελίδα 12 για το 88 της Γρ. Β, που είχε μάλλον φωνητική αξία dala στην Κρήτη.
- Ελληνοκυπριακό si: ομόμορφο του si (δέρμα) της Κρητικής Πρωτογραμμικής. Μάλιστα
το γράμμα έχει πολύ συντηρητικές μορφές στη Γρ. Κ. Ε.
- Ελληνοκυπριακό o: ομόμορφο του i (ποώδες φυτό) της Κρητικής Πρωτογραμμικής. Η
παλιά σουμερική λέξη i στα Σουμερικά της Κύπρου (όπως και της Μεσοποταμίας) έγινε y
(κανόνας 4), και το γράμμα κατέληξε σε «o» στην Γρ. Κ. Ε. Για να καταλάβουμε τη μορφή του y
της Κυπριακής Πρωτογραμμικής, πρέπει να παρατηρήσουμε καί τον παφίτικο καί τον εξωπαφίτικο τύπο: στην πληρέστερητου μορφή του γράμμα είχε και μία κάθετη γραμμή (βλαστό)
που βλέπουμε στον παφίτικο τύπο, και δύο ζεύγη απο φυλλαράκια που έχει ο μή παφίτικος
τύπος. Το ίδιο ακριβώς γράμμα με μία γραμμή οριζόντια απο κάτω ήταν το so της Κυπριακής
Πρωτογραμμικής, γιατί; διότι με την απο κάτω οριζόντια γραμμούλα το γράμμα y (=ποώδες
φυτά) γινόταν «sor» = λαχανόκηπος, ομόμορφο του SAR της Σφηνοειδούς που παρίστανε ποώδη
φυτά (= Κυπριακό y) πάνω απο ένα ποτιστικό αυλάκι. Λεπτομερέστερα βλέπε στο i της Κρητικής
Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό μή παφίτικο ko: βλέπε qo (βουνό) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό παφίτικο ko: βλέπε cuo (ψάρι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό to: ομόμορφο του to (τσεκούρι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
Μάλιστα της Γρ. Κ. Ε. το γράμμα to είναι νατουραλιστικότερο.
- Ελληνοκυπριακό po: ομόμορφο του po (αμπέλι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής. Στην Γρ.
Κ. Ε. το γράμμα po έχει γείρει (όπως και το ke και το ri της Γρ. Κ. Ε.) για διευκόλυνση των
γραφέων.
- Ελληνοκυπριακό lo: ομόμορφο του lo (γαζέλα) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό ro: μάλλον ομόμορφο του ro (θρόνος) της κλασσικής Κρητικής
Πρωτογραμμικής, αλλα υπάρχει πιθανότητα επίσης να είναι ομόμορφο του παλιότερου
κρητικού πρωτογραμμικού ro (σχάρα), στη δεύτερη περίπτωση θα ήταν μία στρόγγυλη σχάρα
με μιά διπλή λαβή απο κάτω.
- Ελληνοκυπριακό mo: απο το γράμμα my (my=γυναίκα) της Κυπριακής Πρωτογραμμικής,
το οποίο my εικόνιζε γυναικείο όργανο, ομόμορφο του γράμματος tı (tıλ=γυναικείο όργανο) της
Κρητικής Πρωτογραμμικής. Αντίστοιχα λειτουργεί το ly της Κυπρ. Πρωτογραμμικής, απο όπου
το lu της Γρ. Κ. Ε.
- Ελληνοκυπριακό no: απο το γράμμα ŋo (φίδι) της Κυπριακής Πρωτογραμμικής,
ομόμορφο του ŋo της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό μή παφίτικο jo: απο της Κυπριακής Πρωτογραμμικής το γράμμα j.œ
(λίπος), το οποίο παρίστανε ένα κωνικό δοχείο γεμάτο με βούτυρο, ομόμορφο του

σφηνογράμματος NI. (κλασσικήτου προσφηνοειδής μορφή:
). Η μορφή
που
βρίσκουμε σε μία Κυπριακή σφραγίδα, συντηρητικού τύπου γραφής, πρέπει να είναι απο

πρωτογραμμική μορφή
, απο όπου οπωσδήποτε οι μορφές της Γρ. Κ. Ε. Η λέξη (λίπος)
στα Σουμ. της Σφην. είναι «i3» που γράφεται με το σφηνόγραμμα «NI», το «i3» προφερόταν je, γι’
αυτό χρησιμοποιείται το «NI» φωνητικά και ώς ia3 (μάλιστα κάποιοι συνήθιζαν να διαβάζουν ia3
αντί για «i3»· κανόνας 3. α)· σε λίγες περιπτώσεις, αντί για «i3» γραφόταν «u5» ή «u2» δηλαδή jœ
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(κανόνας 4). Η μορφή jœ μπορεί να ήταν στη Μεσοποταμία πολύ συχνότερη απο ότι
εμφανίζεται· πάντως jœ ήταν η λέξη στα Σουμ. της Κύπρου, οπότε αυτό το γράμμα
χρησιμοποιούνταν για τη συλλαβή jœ, και κατέληξε jo στη Γρ. Κ. Ε.
Το παλιό σουμερικό je ήταν κατα τη γνώμημου απο je(l), ομόρριζο του τουρκικού jaš
(υγρασία, φρεσκάδα, χλωρότητα) και του κινεζικού 油 (iəu, δηλαδή jəu, Kalgren λήμμα 235).

Άλλωστε, το «li2» που επίσης σημαίνει λάδι και γράφεται με το «NI», πρέπει να είναι μιά άλλη
(ανακριβώς αναγνωσμένη) μορφή στην οποία κατέληξε το παλιό jel.
Με κάποιον προσδιορισμό, αυτό το jel έγινε η λέξη την οποία δανείσθηκαν οι Έλληνες ώς
έλαιον, στα λατινικά oleum· στο έργο του St. Langdon 1919, ένα παλαιότατο βιβλίο που βρήκα
κατασκονισμένο στην υπόγεια βιβλιοθήκη της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναφέρεται (στη σελίδα 174 και αλλού, επανειλημμένα) μιά
λέξη «ià-lum» που μεταφράζεται «λάδι», και αυτό το «ià-lum» είναι μάλλον η σφηνοειδής
απόδοση της λέξης που πάρθηκε ώς έλαιον και oleum· το UoP δίνει «i3-lum "a song"», αλλα δέν
δίνεται ούτε ακκαδική ερμηνεία, ούτε κανένα αρχαίο λεξικό κείμενο που να ερμηνεύει αυτό το
«i3-lum», ούτε κάν κάποια συμφραζόμενα που να υποδεικνύουν την σημασία «"a song"», άρα
μάλλον δέν σήμαινε «τραγούδι»· σήμαινε κάποιο είδος λαδιού (απο τα πολλά είδη λίπους /
λαδιού που χρησιμοποιούσαν οι Σουμέριοι).
Συνοψίζω: στα Σουμερικά της Κύπρου η λέξη ήταν jœ(l) που σήμαινε λίπος (με
ορισμένους προσδιορισμούς μπορούσε να εννοεί λάδι, αλλα κατα βάσιν σήμαινε στερεό λίπος),
γι’ αυτό το γράμμα που παρίστανε λίπος χρησιμοποιήθηκε για το jœ της Κυπρ.
Πρωτογραμμικής, το οποίο στη Γρ. Κ. Ε. (εκτός Πάφου) έγινε «jo».
- Ελληνοκυπριακό παφίτικο jo: απο της Κυπριακής Πρωτογραμμικής το γράμμα šy (δίχτυ)
ομόμορφο του ši της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
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- Ελληνοκυπριακό wo: (διαφορετικό απο το Κρητικό wo.) της Κυπριακής Πρωτογραμμικής
το wo βρισκόταν στην Κρητική Πρωτογραμμική μόνο ώς ιδεόγραμμα που σήμαινε νερό (και ώς
επίθετο, κάθε υγρό): αυτό είναι το ιδεόγραμμα 113 της Γρ. Β:
που χρησιμοποιούνταν για αγαθά σε υγρή μορφή. Το ιδεόγραμμα αυτό παρίστανε το νερό
καθώς χύνεται απο το στενό στόμιο ενός αγγείου (παρόμοια με το ιδεόγραμμα του λαδιού,
Κυπριακό γράμμα ni, που παρίστανε το λάδι καθώς χύνεται)· οι περισσότερες μορφές του
κυπριακού wo δείχνουν τη γραμμή του νερού κυματιστή (καθώς το αγγείο κινείται ή
ταλαντεύεται ελαφρώς στο χέρι του ανθρώπου που το κρατά)· προτιμόταν η γραμμή ελαφρώς
κυματιστή, διότι άν την έγραφαν ίσια, θα συγχεόταν με το γράμμα ti.
Το νερό στα παλιά Σουμερικά λεγόταν wo. Δέν ξέρω άν παλιά είχε και τελικό r (*wor?), σε
αυτήν την περίπτωση πρόκειται για συγγενές του βασκικού ur (=νερό) και του ελληνικού ουρέω
(παλιά ουρέω – ουρῶ σήμαινε «βρέχω», έπειτα κατ’ ευφημισμόν αντί της Ι. Ε. ρίζας mich που
σήμαινε κατούρημα), στα Σανσκριτικά wari =νερό, απο την ίδια ρίζα και ουρανός ή ώρανος
(αυτός που βρέχει), στα Σανσκριτικά Wáru,na = ο Θεός των υδάτων.
Ωστόσο, το παλαιοτουρκικό otaxı (=ιατρός, οθωμανικώς otaџı) είναι ένδειξη οτι η λέξη δέν
τελείωνε σε r, δεδομένου οτι το otaxı (αφαιρώντας το γνωστό πρόσφυμα -xı) φαίνεται ακριβώς
αντίστοιχο του σουμερικού «wr. a-zu; a-zu5; azu» =ιατρός, το οποίο ετυμολογείται απο «a» =νερό,
υγρά + «zu» =γνωρίζει, δηλαδή «αυτός που γνωρίζει τα υγρά, τους «χυμούς» του σώματος,
καθώς και τα υγρά που χρησιμοποιούνται ώς φάρμακα)· στο ota-xı, το -ta- είναι αντίστοιχο του
σουμερικού «zu» (εδώ πιθανώς λειτούργησε ο κανόνας 32), το δέ o- είναι αντίστοιχο του σουμ.
«a» =νερό, υγρό· άρα αυτό το «a» ήταν απλώς wo (το w γενικά δέν διατηρείται ή δέν εμφανίζεται
ποτέ στα Σουμ. της Σφην.).
Μία επιπλέον ένδειξη οτι στο «a-zu; a-zu5; azu» το «a» προφερόταν (w)o, είναι οτι το
γράμμα AZU μπορούσε επίσης να διαβαστεί «uzu2 "diviner"».
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Έτσι, άν και είναι αμφίβολο άν η λέξη τελείωνε σε r, είναι ωστόσο βέβαιο οτι προφερόταν
παλιά wo, το οποίο έγινε «a» (=νερό) λόγω των φωνητικών νόμων 2 και 27.
Γι’ αυτό, το γράμμα που παρίστανε νερό χρησιμοποιήθηκε στην Κυπριακή
Πρωτογραμμική για τη συλλαβή wo.
- Ελληνοκυπριακό so: το γράμμα αυτό είναι απλοποίηση του προσφηνοειδούς SAR
=λαχανόκηπος, η λέξη sar ήταν παλαιότερα so(r) (κανόνας 2), έτσι το γράμμα που παρίστανε
λαχανόκηπο χρησιμοποιούνταν στην Κυπρ. Πρωτογραμμική για τη συλλαβή so. Σχετικά βλπ i
της Κρητ. Πρωτογραμ. και y της Κυπρ. Πρωτογραμμικής εξ οὗ το o της Γρ. Κ. Ε.
- Ελληνοκυπριακό zo: απο το θœ της Κυπρ. Πρωτογρ., ομόμορφο του ze (γευστικό
λαχανικό, σαλάτα) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό μή παφίτικο u: απο της Κυπριακής Πρωτογραμμικής το γράμμα hu
(θώρακας), ομόμορφο του hu της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό παφίτικο u: απο της Κυπριακής Πρωτογραμμικής το γράμμα wy
(κρέας) ομόμορφο του wi της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό ku: ομόμορφο του qu (λαμπερό, πολύτιμο μέταλλο) της Κρητικής
Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό tu: ομόμορφο του du (γαϊδούρι) της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό pu: ομόμορφο του pu (ήμερο καρποφόρο δέντρο) της Κρητικής
Πρωτογραμμικής. Στην Γρ. Κ. Ε. έχει παραλειφθεί το κάτω μέρος σε αυτό το γράμμα καθώς και
σε άλλα.
- Ελληνοκυπριακό lu: απο το γράμμα ly (ly=άντρας) της Κυπριακής Πρωτογραμμικής, το
οποίο ly εικόνιζε ανδρικό όργανο, ομόμορφο του γράμματος wı (wıs=ανδρικό όργανο) της
Κρητικής Πρωτογραμμικής. Αντίστοιχα λειτουργεί το my της Κυπρ. Πρωτογραμμικής, απο όπου
το mo της Γρ. Κ. Ε.
- Ελληνοκυπριακό ru: ομόμορφο του ru (στύλος και επιστύλιο) της Κρητικής
Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό mu: αμφίβολης προέλευσης· ίσως ομόμορφο του mu (άγριο βόδι) της
Κρητικής Πρωτογραμμικής, αλλα η μορφή που έχουμε απο την Γρ. Κ. Ε. μοιάζει περισσότερο με
τα σκίτσα που παριστάνουν άνδρες (π. χ. το Κρητικό je), και υπάρχει μιά λέξη «mu6» = "manly;
young man" Akk. eţlu», την οποία λέξη έχω βρεί σε αρχαία λεξικά κείμενα με ερμηνεία της
προφοράς και ώς «mu-u2-a» και «mu-ia»· πολύ πιθανό να πρόκειται για αυτό το «mu6»· βεβαίως
και το ŋı της Κρ. Πρωτογραμμικής που πιθανότατα παρίστανε «παλληκάρι» (*ŋır), μπορεί στην
Κύπρο να έγινε mı (κανόνας 13), αλλα έχουμε δεί το ı της Κυπριακής Πρωτογραμμικής να
χρησιμοποιείται για i ή e (και όχι για u) στην Γρ. Κ. Ε.
Συνεπώς το πιθανότερο είναι πως το mu της Γρ. Κ. Ε. παρίστανε έναν νεαρό δυνατό
άντρα, που λεγόταν mu, στα Σουμ. της Σφην. «mu6».
- Ελληνοκυπριακό nu: απο το ny της Κυπρ. Πρωτογρ., ομόμορφο του ni (φεγγάρι) της
Κρητικής Πρωτογραμμικής.
- Ελληνοκυπριακό su: απο το θy της Κυπρ. Πρωτογρ., σαφώς ομόμορφο του θi (αλεύρι)
της Κρητικής Πρωτογραμμικής.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡ. Κ. Ε.:
(Κατ’ αρχήν, στον πίνακα που παρέθεσα με τα γράμματα της Γρ. Κ. Ε., το w αποδίδεται με
v). Tα γράμματα της Γρ. Κ. Ε. απέχουν συνήθως αρκετά απο την Κυπρ. Πρωτογραμμική καί στη
μορφή αλλα και στην προφορά. Η απόκλιση αυτή (απο την Πρωτογραμμική) δέν έγινε στα
χέρια των Ελλήνων που χρησιμοποίησαν το συλλαβάριο, αλλα στα χέρια του σημιτικού λαού
που χρησιμοποιούσε τη γραφή πρίν να την μεταβιβάσει στους Έλληνες. Άν οι Έλληνες
έπαιρναν την Πρωτογραμμική κατευθείαν απο τους Σουμέριους της Κύπρου, δεδομένου οτι η
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Κυπρ. Πρωτογρ. γραφή είχε 160 συλλαβογράμματα κατα τον πιό επιφυλακτικό υπολογισμό,
ίσως και 180 συλλαβογράμματα, θα απέδιδαν με εκείνη τη γραφή ακριβέστατα την Ελληνική
γλώσσα· ωστόσο η Γρ. Κ. Ε. αποδίδει μόνο κατα προσέγγιση την Ελληνική προφορά, και έχει
πολύ μικρό αριθμό γραμμάτων σε σχέση με την Πρωτογραμμική.
Για ποιό λόγο οι Έλληνες πήραν τη γραφή απο τον σημιτικό εκείνο λαό και όχι απευθείας
απο τους Σουμέριους; Ένας λόγος είναι οτι μπορεί οι Έλληνες να είχαν στενότερες σχέσεις με
τον λαό εκείνο παρά με τους Σουμέριους. Ο άλλος λόγος είναι οτι η Κυπρ. Πρωτογραμμική,
ακριβώς επειδή είχε μεγάλο αριθμό γραμμάτων (τα οποία μάλιστα χρειαζόνταν πιό επιδέξιο
χέρι), ήταν πολύ δυσκολότερο να μαθευτεί απο μή Σουμέριους, ενώ έτσι πως έκαναν τη γραφή
οι Σημίτες εκείνοι: με λίγα γράμματα, εύκολα στη σχεδίαση, και χωρίς λεπτές διακρίσεις
προφοράς, ήταν ευκολότερο να μαθαίνεται απο μή Σουμέριους. Όντως για τους
Ελληνοκύπριους η συλλαβική εκείνη γραφή (Γρ. Κ. Ε.) ήταν ευκολότερη και απο το αλφάβητο:
ακόμη και όταν εισήχθη το ελληνικό αλφάβητο στην Κύπρο (6ο αιώνα π. Χ. επι βασιλέως
Ευαγόρα), οι Έλληνες της Κύπρου προτιμούσαν να γράφουν με το συλλαβάριο που είχαν, μέχρι
την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου (τέλη 3ου π. Χ. αιώνα) οπότε επικράτησε το αλφάβητο.
Τα υπολείμματα των Γρ. γραφών της Κύπρου είναι ακόμη λιγότερα γνωστά απο τα
αντίστοιχα της Κρήτης. Την Γρ. Κ. Ε. δέν την γνωρίζει κανένας Έλληνας ανα τον κόσμο, με
εξαίρεση τον γράφοντα, αλλα και μεταξύ των ξένων είναι ζήτημα άν την γνωρίζει κανείς, άν
κρίνω απο το οτι η σελίδα της Wikipedia για τη «Linear C» γραφή είναι γραμμένη μόνο σε 8
γλώσσες, μεταξύ των οποίων ΔΕΝ είναι η ελληνική. Για τη Γρ. Κ. Ε. η σελίδα είναι γραμμένη σε
11 γλώσσες, απο τις οποίες και πάλι απουσιάζει η ελληνική· και αναφέρεται εκεί ένα πολύ
σημαντικό λάθος, οτι δέν υπάρχουν ελληνοκυπριακές επιγραφές πρίν απο τον 8 αιώνα, ενώ έχει
βρεθεί απο τον 11ο π. Χ. αιώνα ένας οβελός που γράφει με τη Γρ. Κ. Ε. «opeletau» = Οφέλταυ
(γενική του ανδρικού ονόματος Οφέλτᾱς)· σχετικά βλπ
http://www.palaeolexicon.com/default.aspx?static=12&wid=347562 (και πάλι, γίνεται φανερό
οτι οι κατασκευαστές της γραμματοσειράς δέν δίνουν σημασία στις δύο σαφώς διαφορετικές
μορφές του «le» της Γρ. Κ. Ε.).
Επίσης υπάρχει σελίδα για την «Ετεοκυπριακή γλώσσα» (λές και μόνο μία γλώσσα εκτός
της Ελληνικής μιλιούνταν στην Κύπρο), η οποία βρίσκεται σε 9 γλώσσες, απο τις οποίες και
πάλι απουσιάζει η νέα Ελληνική. Στη σελίδα αυτήν δίνεται το κείμενο μιάς δίγλωσσης
«ετεοκυπριακής» και ελληνικής επιγραφής απο την Αμαθούντα, την οποία δέν μπόρεσα να δώ,
διότι η φωτογραφία δίπλα είναι απο ΆΛΛΗ επιγραφή!
1: a-na ma-to-ri u-mi-e-s[a]-i mu-ku-la-i la-sa-na a-ri-si-to-no-se a-ra-to-wa-na-ka-so-ko-o-se
2: ke-ra-ke-re-tu-lo-se ta-ka-na-[?-?]-so-ti a-lo ka-i-li-po-ti
ελληνικό κείμενο:
3: Η ПΟΛΙΣ Η АΜАΘΟΥΣΙΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝΑ
4: ΑΡΙΣΤΩΝΑΚΤΟΣ ΕΥΠΑΤΡΙΔΗΝ
και λυπάμαι που δέν έχω πολλές γνώσεις απο σημιτικές γλώσσες όπως ο μακαρίτης ο
Wolfram von Soden, αλλα με τα ελάχιστα που ξέρω δύο πράγματα είναι σαφή: το a-na με το
οποίο αρχίζει το σημιτικό κείμενο είναι η κοινότατη στα Ακκαδικά πρόθεση ana που σημαίνει
«σε… προς…», δηλαδή το κείμενο άρχιζε λέγοντας: «στον ευπατρίδη Αρίστωνα (τον γιό) του
ΑριστοFάνακτος» (αποδίδοντας με κάποια περίφραση το «ευπατρίδην»), και καταλήγοντας
έλεγε «η πόλις των Αμαθουσίων», όπου η πόλις αποδίδεται με το «a-lo» (στα Ακκαδικά “alu” = η
πόλις).
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ:
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Δέν φιλοδοξώ να παραθέσω όλες τις φιλολογικές πηγές που υπάρχουν για τους
Ετεόκρητες, αλλα για να βάλουμε τάξη στις χίλιες δυό φήμες που κυκλοφορούν απο αρχαία
χρόνια μέχρι σήμερα, πρέπει να πούμε τα εξής:
Είναι απαράδεκτο να γράφονται διάφορα –πάντα υποθετικά– περι «Ετεοκρητικής
γλώσσας», με τρόπο λές και μόνο μία γλώσσα μή ελληνική μιλιόταν στην Κρήτη, σάν να
υπήρχε μόνο ένας λαός στην Κρήτη πρίν απο τους Έλληνες. Είναι σαφές σε όλες τις αρχαίες
πηγές οτι πρίν απο τους Έλληνες ζούσαν στην Κρήτη αρκετές διαφορετικές εθνότητες που η
κάθε μία μιλούσε τη δικήτης γλώσσα.
Είναι απαράδεκτο να μιλάει κανείς σάν να υπήρχαν μόνο εκείνα που έχουν βρεθεί. Η
δουλειά του επιστήμονα είναι να καταλαβαίνει εκείνα που υπήρχαν αλλα δέν έμειναν ώς την
εποχήμας.
Ο μινωικός πολιτισμός δέν καταστράφηκε απο κανέναν σεισμό. Καμιά αρχαία πηγή, ούτε
ώς ιστορία ούτε ώς μυθολογία δέν λέει κάτι τέτοιο. Όλες οι αρχαίες πηγές αναφέρουν ώς αιτία
καταστροφής του μινωικού πολιτισμού μιά εκστρατεία που κάνανε στη Σικελία, προφανώς για
δημιουργία νέων αποικιών. Την Σικελία μέν την αποικίσανε, αλλα η μητρόπολη (Κρήτη)
καταστράφηκε απο επίθεση των Αχαιών. Πώς το ήξεραν οι Αχαιοί οτι οι Κρήτες ξεκίνησαν με
όλο το στόλο και το στρατότους για τη Σικελία, αφήνοντας έτσι αφύλαχτη την Κρήτη; Δέν ήταν
και δύσκολο να το μάθουν: οι μινωίτες είχαν εμπορικές σχέσεις και με τους Αχαιούς, όπως και
με όλους τους γύρω λαούς. Δέν μπορούσε τόσο μεγάλη εκστρατεία να μείνει κρυφή. Μπορεί τα
μινωικά καράβια να έπαψαν να φτάνουν στα μέρη των Αχαιών, πράγμα που τους έβαλε σε
υποψία· τότε κάποιος Αχαιός που είχε στενότερη επαφή με τους μινωίτες αφού έμαθε το σχέδιο
για αποικισμό της Σικελίας, το «κάρφωσε» στους άλλους πολεμοχαρείς Αχαιούς· τί μεγάλη
ευκαιρία για τους Αχαιούς να πλουτίσουν και να γίνουν ήρωες κατακτώντας την ζηλευτή χώρα
της Κρήτης! Δέν έχασαν καιρό, πήραν μαζίτους και άλλους πλιατσικολόγους λαούς της
ηπειρωτικής Ελλάδας, μπήκαν στην αφύλαχτη Κρήτη, έκαιγαν και λεηλατούσαν. Πολύ εύκολα
πάτησαν τα ανάκτορα και έγιναν βασιλείς στη θέση των μινωιτών. Αυτά γίνανε κατα το 1400
π.Χ.. Καμιά πενηνταριά χρόνια αργότερα, βρέθηκαν άλλοι παλληκαράδες στην ηπειρωτική
Ελλάδα που βρήκαν ευκαιρία να πατήσουν ξανά την Κρήτη και νίκησαν τους πρώτους που με
ευκολία την είχαν πατήσει πρωτύτερα.
Οι καταστροφές που γινόντανε στην μινωική Κρήτη, δέν οφείλονταν ποτέ σε σεισμούς
καθώς κάθε φορά υποθέτουν διάφοροι λόγϊοι· οφείλονταν στον πλούτο του νησιού και στη δόξα
των μινωιτών που προκαλούσε τον φθόνο διαφόρων εισβολέων.
Έτσι και η καταστροφή των ανακτόρων που έγινε κατα το 1700, η οποία όμως σήμανε την
έναρξη της μεγάλης ακμής του μινωικού πολιτισμού. Πώς γίνεται η καταστροφή εκείνη να ήταν
η αρχή της μεγάλης ακμής; Οπωσδήποτε βγήκαν νικητές οι μινωίτες, αλλα έπειτα προτίμησαν
να κάνουν ειρήνη με τους εισβολείς αντί να τους απαγορέψουν την είσοδο στην Κρήτη και να
τους έχουν εχθρούς. Τότε δέχθηκαν στην Κρήτη μιά πληθώρα λαού, που ήταν χρήσιμοι ώς
εργατικά χέρια, για τα χωράφια, για τα καράβια, για τις πιό χοντρές εργασίες και για το στρατό,
ώστε οι ίδιοι οι μινωίτες, δηλαδή οι Σουμέριοι, να επιδίδονται σε πιό λεπτές και καλλιτεχνικές
εργασίες. Αυτός ο λαός που μπήκε στην Κρήτη απο τα 1700 και μετά, πρέπει ήταν Σημίτες,
δεδομένου οτι Σημίτες φαίνεται να ήταν η πολυπληθέστερη μετά τους μινωίτες (Σουμέριους)
εθνότητα της Κρήτης.
Κάποια χιττιτική φυλή επίσης κατοικούσε σε αρκετά μεγάλους αριθμούς στην Κρήτη,
πιθανώς είχε δίκιο ο sir Leonard Palmer που θεωρούσε Luwian (χιττιτικής φυλής) τις επιγραφές
στις τράπεζες προσφορών – που οπωσδήποτε έχουν άλλο στυλ απο την πλειονότητα των
πινακίδων της Γρ. Α (σε σημιτική γλώσσα). Πάντως ο δίσκος της Φαιστού είμαι βέβαιος πως
απέδιδε τη γλώσσα κάποιας χιττιτικής φυλής, για τους εξής λόγους: το σύστημα του δίσκου της
Φαιστού, άν και έχει ώς πρότυπο την μινωική (Σουμερική) Πρωτογραμμική, είναι ωστόσο σαφώς
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διαφορετικό: το σύστημα εκείνο συμπεριλάμβανε το πολύ 60 συλλαβογράμματα, περίπου τα
μισά απο όσα είχε η Κρ. Πρωτογραμμική, διότι οι γραφείς της χιττιτικής γλώσσας διέκριναν
μόνο τρία φωνήεντα· πιθανώς η γλώσσατους είχε περισσότερα, αλλα διέκριναν μόνο 3: α, ε / ι,
και ο / ου· δέν ήξεραν να ξεχωρίσουν το ο απο το ου και το ε απο το ι. Επιπλέον,
χρησιμοποιούσαν εκτός απο τα συλλαβογράμματα μία γραμμή στο τέλος κάποιων λέξεων, το
οποίο είναι χαρακτηριστικό της Luwian γραφής: η γραμμούλα χρησίμευε για την απόδοση του
τελικού –ρ που δέν ακολουθούνταν απο φωνήεν. Είναι λοιπόν απολύτως σαφές οτι το σύστημα
του Δίσκου της Φαιστού απέδιδε τη Luwian ή άλλη χιττιτική γλώσσα, αλλα η προσπάθεια
ανάγνωσης του δίσκου στη Luwian απο τον Achterberg κ. αv. το 2004 ήταν εντελώς εσφαλμένη,
διότι ο προαναφερθείς κολλάει πάρα πολύ σε φαινομενικές ομοιότητες με την χιττιτική
ιερογλυφική παραβλέποντας το γεγονός οτι ο δίσκος της Φαιστού έχει ώς πρότυπότου τη
μινωική γραφή και χρησιμοποιεί τα σκίτσα αντικειμένων που χρησιμοποιεί και η μινωική
γραφή· η χιττιτική ιερογλυφική έχει επίσης την μινωική γραφή ώς πρότυπο, αλλα
διαμορφώθηκε πολύ πιό ελεύθερα και απομακρύνθηκε πολύ απο το πρότυπότης, το οποίο
(μινωικό Σουμερικό) πρότυπο μιμείται όσο μπορεί το σύστημα του δίσκου της Φαιστού αφού
αυτό χρησιμοποιούνταν στην ίδια την Κρήτη.
Ξέρουμε λοιπόν οτι στην Κρήτη πρίν απο τους Έλληνες ζούσαν Ετεόκρητες (δηλαδή
Σουμέριοι), επίσης Σημίτες, επίσης κάποια χιττιτική φυλή, αλλα και πρίν απο την άφιξη των
Σουμερίων ζούσε εκεί ο λαός νεολιθικού επιπέδου, που σε αρχαιοελληνικές πηγές αναφέρονται
ώς «Ιδαίοι Δάκτυλοι» (παράξενο όνομα για έναν λαό· απο παλιά έχω τη γνώμη οτι
ονομάστηκαν έτσι διότι το όνομα της φυλήςτους έμοιαζε με τη σουμερική λέξη που σήμαινε
δάχτυλο, και απο εκείνη τη λέξη ίσως ονομάστηκαν τα χωριά «Σίσες» και «Σίσι».
Εκτός απο τους ανωτέρω, στην Κρήτη κατοικούσαν άνθρωποι απο χίλιες δυό εθνότητες,
όπως σήμερα στην Αυστραλία κατοικούν απο Ελλάδα, απο Ιταλία, απο Βιετνάμ, απο Κίνα, απο
Γερμανία, απο το ανατολικό Τιμόρ, και απο χίλιες δυό ακόμη εθνότητες. Η διαφορά είναι οτι
στην Αυστραλία και τις άλλες σημερινές χώρες υπάρχει σχολείο και είναι υποχρεωτικό, έτσι
όλοι όσοι κατοίκησαν την Αυστραλία ξεχνάνε τη γλώσσατους και μιλάνε Αγγλικά· στα αρχαία
χρόνια όμως, δέν υπήρχε υποχρεωτικό σχολείο, και μόνο ελάχιστοι ξένοι είχαν την τύχη να
μαθητεύσουν σε μινωίτες Σουμερίους τεχνίτες. Έτσι ο κάθε ξένος λαός διατηρούσε τη
γλώσσατου.
Απο την Οδύσσεια τ 172-179 έχουμε τις εξής πληροφορίες:
Κρήτη τις γαι̃' εσ
 τι μέσω ενὶ οινοπι πόντω,
καλὴ καὶ πίειρα, περίρρυτος: εν δ' ανθρωποι
πολλοὶ απειρέσιοι, καὶ εννήκοντα πόληες: _
αλ
 λη δ' αλ
 λων γλω̃σσα μεμιγμένη: εν μὲν 'Αχαιοί,
εν δ' 'Ετεόκρητες μεγαλήτορες, εν δὲ Κύδωνες
Δωριέες τε τριχάϊκες δι̃οί τε Πελασγοί: _
τη̃σι δ' ενὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ενθα τε Μίνως
εννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου οαριστής.
Κατ’ αρχήν οι αρχαίοι ήξεραν οτι η Κρήτη είναι νησί («μέσω ενὶ οινοπι πόντω»)· η Κρήτη είχε
παντού τη φήμη όμορφου και εύφορου τόπου (καλὴ καὶ πίειρα), ο κάθε φτωχός και
δυστυχισμένος ήθελε να πάει να ζήσει εκεί. Το «περίρρυτος» άν σημαίνει οτι περιβρέχεται απο
θάλασσα, είναι πλεονασμός. Μπορεί όμως να σημαίνει οτι ολόγυρα, δηλαδή παντού στην γή
της Κρήτης, είχε ποταμάκια και πηγές. πράγμα που την έκανε ιδανική για καλλιέργειες. Σήμερα
η Κρήτη όπως και όλη η Ελλάδα είναι διαφορετική: έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ερημοποιηθεί εξ
αιτίας της καταστροφής της βλάστησης στα ορεινά και ημιορεινά μέρη, απο φωτιές, απο
υπερβολική βόσκηση και κάθε είδους υπερεκμετάλλευση· όταν η βλάστηση καταστρέφεται, η
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βροχή παρασέρνει το χώμα, και έπειτα δέν μπορεί εκεί να ξαναγίνει θαλερή βλάστηση, η οποία
βλάστηση λειτουργεί σάν σφουγγάρι: κρατάει το νερό, το οποίο απορροφᾶται απο τη γή και
γεμίζει τις υπόγειες δεξαμενές απο όπου βγαίνει έπειτα τροφοδοτώντας τις πηγές και τα
ποταμάκια· όταν όμως η βλάστηση καταστραφεί, το νερό αντί να απορροφηθεί τρέχει ορμητικά
στις πλαγιές παρασέρνοντας το χώμα. Γι’ αυτό σήμερα η Κρήτη και η Ελλάδα όλη έχει έλλειψη
νερού, αλλα στην αρχαιότητα είχε πολλές πηγές και ποταμάκια, που την έκαναν ακόμη πιό
ποθητή γή. Και επειδή ήταν ποθητή γή, προσέλκυσε πολλούς μετανάστες, γι’ αυτό είχε
κατοίκους πολλούς, αμέτρητους («πολλοὶ απειρέσιοι»), και ενενήντα πόλεις, πολύ μεγάλος
αριθμός πόλεων για τόσον τόπο – άλλοι ονόμαζαν την Κρήτη «ἑκατόμπολιν», με εκατό πόλεις,
τους εντυπωσίαζε ο μεγάλος αριθμός των πόλεων της Κρήτης· και μιλάμε για πόλεις, εκτός απο
τις οποίες υπήρχαν και πολλές «κῶμαι» (χωριά). Ένα άλλο που εντυπωσίαζε πολύ τους
αρχαίους ήταν η πληθώρα των εθνοτήτων και διαφορετικών γλωσσών των κατοίκων της
Κρήτης. Το ομηρικό αυτό κείμενο κατονομάζει όχι όλες, αλλα τις κυριότερες εθνότητες που
κατοικούσαν εκεί: Αχαιοί, δηλαδή Έλληνες που εγκαταστάθηκαν εκεί απο τη Μυκηναϊκή εποχή
(απόγονοι των κατακτητών που προαναφέραμε), και Ετεόκρητες, δηλαδή γνήσιοι Κρήτες. Το οτι
ονομάζονται Ετεόκρητες, γνήσιοι Κρήτες, εννοεί οτι όλοι οι άλλοι δέν θεωρούνταν γνήσιοι
Κρήτες, αλλα ξενοφερμένοι. Βέβαια, σε ένα νησί κανένας δέν είναι αυτόχθων: κανένας λαός δέν
φύτρωσε απο εκείνο το νησί: ακόμη και οι Ετεόκρητες απο κάπου αλλού είχαν έρθει, και οι ίδιοι
άλλωστε έλεγαν οτι πρίν απο τους ίδιους ζούσαν στην Κρήτη οι «Ιδαίοι Δάκτυλοι»· πώς λοιπόν
εκείνοι αυτοαποκαλούνταν αλλα και απο τους άλλους αποκαλούνταν «γνήσιοι Κρήτες»; η
απάντηση είναι οτι πρίν απο τους Ετεόκρητες (δηλαδή Σουμέριους) η Κρήτη κατοικούνταν απο
ολιγάριθμους ανθρώπους, που και εκείνοι είχαν έναν πολιτισμό πρωτόγονο· αυτοί οι
πρωτόγονοι ήταν στα μάτια των Σουμερίων αποίκων όπως οι ιθαγενείς της Αυστραλίας στους
λευκούς που την αποίκισαν: ούτε για ανθρώπους δέν τους μετρούσανε. Όταν ο βασιλιάς της
Αγγλίας έστειλε τον Captain Cook, του έδωσε εντολή: «σε όποια γή βρείτε ανθρώπους, θα
κάνετε διαπραγματεύσεις μαζίτους να κανονίσετε τους όρους με τους οποίους θα μπορέσει να
εγκατασταθεί εκεί πληθυσμός απο την Αγγλία· όπου δέν βρείτε ανθρώπους, θα στήσετε εκεί
την αγγλική σημαία και θα ονομάσετε τη χώρα αγγλική επικράτεια (αποικία)». Όταν πήγε
λοιπόν εκεί ο Captain Cook, έγραψε ένα γράμμα στο βασιλιά της Αγγλίας και του έλεγε: «όλα
εντάξει, μεγαλειότατε. Η χώρα δέν κατοικείται απο ανθρώπους. Μόνο κάτι μαύρους έχει, αλλα
εκείνοι δέν είναι άνθρωποι» - «ά, ωραία. Λοιπόν, στήστε την αγγλική σημαία και απο τώρα η
Αυστραλία είναι αγγλική επικράτεια». Σήμερα ακόμη οι αγγλικής καταγωγής Αυστραλοί, άν
ρωτήσεις “what nationality are you?”, όλοι απαντούν “Australian”, κανένας δέν λέει οτι είναι
αγγλικής καταγωγής, δείχνοντας έτσι οτι το «αυστραλιανό» έθνος είναι κατ’ αυτούς
αποκλειστικά αγγλικό· οι μή εγγλέζικης καταγωγής (Έλληνες, Ιταλοί, Λιβανέζοι, Κινέζοι κλπ)
της Αυστραλίας δέν είναι «Αυστραλοί» (!) μ’όλο που μιλάνε αγγλικά και όχι τη γλώσσα που
φέρανε οι παππούδεςτους.
Κάπως έτσι είδανε και οι Σουμέριοι έποικοι τους ιθαγενείς της Κρήτης. Οι ίδιοι οι Σουμέριοι
εποίκισαν την Κρήτη σε μεγάλους αριθμούς, γιατί η γή της Κρήτης τους φαινότανε
παραδεισένια και γιατί δέν συνάντησαν καμία αντίσταση. Βέβαια, απο το 3000 π. Χ. που
πρωτοπατήσανε την Κρήτη μέχρι που να γίνουν πολυάριθμοι και να αφήσουν σημάδια του
πολιτισμούτους που να έχουν μείνει ώς σήμερα, πέρασε κάποιος χρόνος. Ο σουμερικός
πολιτισμός των Κρητών Σουμερίων ήταν στην αρχή παρόμοιος με αυτός των Μεσοποταμίων,
αλλα μόνο για μιά γενιά. Έπειτα, ζώντας ανεξάρτητοι, με σπάνιες μόνο επαφές με τη
μητρόπολήτους, και σε πολύ διαφορετικές συνθήκες απο ό,τι στη Μεσοποταμία, δημιούργησαν
στην Κρήτη έναν διαφορετικό πολιτισμό – και πολύ ωραιότερο απο εκείνον της Μεσοποταμίας,
ένα πολιτισμό διαπνεόμενο απο ελευθερία και αγάπη για τη ζωή και για την ειρήνη. Απόλεμοι
και μαλθακοί δέν ήτανε· είχανε στρατό αξιόμαχο και θαρραλέο, αλλα δέν θέλανε τον πόλεμο.
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Οι πολεμόχαροι Αχαιοί δέν τους βρήκαν δειλούς και μαλακούς, αντίθετα τους βρήκαν
γενναίους, γι’ αυτό στην ελληνική παράδοση και ποίηση οι Ετεόκρητες είχαν το όνομα
«μεγαλήτορες», δηλαδή μεγαλόκαρδοι (το ῆτορ=καρδιά), μεγαλόψυχοι, γενναίοι· όχι μόνο γιατί
ήταν στον πόλεμο γενναίοι· αλλα γιατί η σουμερική ψυχή έχει ώς κύριο χαρακτηριστικό το
ευγενές πάθος του μεγαλείου· αυτό είναι ολοφάνερο σε όλη τη σουμερική λογοτεχνία της
Μεσοποταμίας, και προπάντων στο «Έπος του Gilgames»· ο Gilgames ήταν το ίνδαλμα όλων των
Σουμερίων, είχαν όλοι μέσατους έναν ήρωα που θέλει να κάνει μεγάλα αλλα και ωραία,
ωφέλιμα, αγαπητά και ξακουστά έργα, έτσι ώστε με το μεγαλείο και την ομορφιά της ζωής να
κατανικήσει τον θάνατο. Το πάθος του μεγαλείου τον εμποδίζει και να σκεφθεί ακόμα να κάνει
χαμερπείς πράξεις· οι γενναίες πράξειςτου αποσκοπούν στο καλό του κόσμου· βρίσκει το
ελιξίριο της αθανασίας, ενθουσιασμένος πάει να το δώσει στους γέρους της πόληςτου να
ξανανιώσουνε, και ύστερα να το πιεί ο ίδιος· αλλα στο δρόμο του πέφτει και χάνεται. Ύστερα
απο χίλιες δυό περιπέτειες επιστρέφει στην πόλητου και γράφει την ιστορίατου σε μιά πέτρα να
μείνει γνωστή στις επόμενες γενιές, οτι ο ήρωας άν και έφαγε το κορμίτου η γής, ωστόσο είχε
κάνει τα πάντα για το μεγαλείο και για την ομορφιά της ζωής.
Άραγε ο Νίκος Καζαντζάκης προτού πεθάνει είχε την τύχη να διαβάσει το «Έπος του Gilgames»
σε κάποια μετάφραση αρκετά πιστή στο πρωτότυπο; τον εαυτότου θα εύρισκε εκεί, γιατί η όλη
ψυχοσύνθεσήτου ήταν αυτή του μεγαλόψυχου Σουμέριου, που αγαπάει τα γράμματα,
αρέσκεται να καταγράφει τη σοφία του λαού, και ακτινοβολεί ανθρωπιά, όπως ήταν το
υπόδειγμα του Σουμέριου γραφέως. «Το μεγαλείο της ψυχής εις τη ζωή σπουδάζω!». «Ο Διγενής
ψυχομαχεί κι η γής τονε τρομάσσει!». Η σουμερική ψυχή δέν χάθηκε στην Ελλάδα, παρόλο που
ξεχάσθηκε το όνομα της σουμερικής εθνότητας.
Οι Σουμέριοι έδωσαν το όνομα της εθνότηταςτους στην προελληνική Κρήτη, γιατί αυτοί ήταν η
πολυπληθέστερη εθνότητα της Κρήτης, αλλα και γιατί όλος ο πολιτισμός της Κρήτης, δηλαδή ο
μινωικός πολιτισμός, οφειλόταν σ’ αυτούς.
Ο Όμηρος αναφέρει και άλλες φυλές που ζούσαν στην Κρήτη, άν και δέν ήταν «γνήσιοι Κρητες»:
οι Κύδωνες, οι Δωριείς και οι Πελασγοί. Κύδωνες κατα πάσα πιθανότητα ήταν οι Σημίτες της
Κρήτης οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί απο το 1700 π. Χ. και έγιναν η δεύτερη σε αριθμό
εθνότητα της Κρήτης. Γενικά λέγεται οτι οι Σημίτες της Κρήτης ήταν Φοίνικες, αλλα αφού το
εξέτασα δέν βρίσκω καμιά απόδειξη σ’ αυτό· θεωρώ πως κατα πάσα πιθανότητα ήταν Ακκάδιοι,
γείτονες των Σουμερίων της Μεσοποταμίας. Κάποιοι απο αυτούς έγιναν πλούσιοι, αλλα
σίγουρα όχι βασιλείς στην Κρήτη. Μπορούν να συγκριθούν οι πινακίδες της Γρ. Β, πραγματικά
βασιλικές, με την ευτέλεια, για να μήν πώ τσαπατσουλιά, των πινακίδων της Γρ. Α; Σαφώς δέν
ανήκαν σε ανάκτορα οι σωζόμενες λογιστικές πινακίδες της Γρ. Α. Ανήκαν σε Σημίτες εμπόρους,
ή επιστάτες, ή γενικά έχοντες κάποια περιουσία, που χρειάζονταν να κρατάνε κάποιους
λογαριασμούς. Αξιοσημείωτο όμως είναι οτι σε κάνα δυό πινακίδες της Γρ. Α σε σημιτική
γλώσσα βρήκα τη λέξη «cudoŋi» που προφανώς αναφέρεται σε άτομα ή πράγματα απο την
εθνότητα των Κυδώνων. Πρέπει να ήταν κάποια σουμερική λέξη «cudoŋ» με την οποία
ονόμαζαν τους Σημίτες της Κρήτης, και ήταν λέξη πολύ υποτιμητική, γιατί αυτή φαίνεται πως
ήταν η παλιά μορφή της λέξης που περιπλανήθηκε στη Μέση Ανατολή ώσπου έφτασε στα
Οθωμανικά ώς «cudam / cüdam» (џudam / џydam), που σημαίνει χαμηλής υποστάθμης
άνθρωπος· λέγεται και παροιμιωδώς «Adam değil cüdam» = «δέν είναι άνθρωπος (adam), αλλα
‘cüdam’» (αυτό θυμίζει το μεσοποταμιακό σουμερικό «lu2 nu lu2 kur2 bar-bar-ra» (άνθρωπος που
δέν είναι άνθρωπος, αλλα ξένος και μάλιστα μή Σουμέριος), βλέπε στο γράμμα li. Αυτός ο
σουμερικός υποτιμητικός όρος «cudoŋ» φαίνεται οτι παράγεται απο το «gudu wr. gu-du»
=πρωκτός (η παλιά μορφή του τουρκικού kœt)· όπως απο το τουρκικό kœt παρήχθη το kœti
(κακής ποιότητος πράγμα ή άνθρωπος, άχρηστος στον πόλεμο, «κιοτής», δειλός), έτσι και απο
το σουμερικό «cudu» παρήχθη το «cudoŋ» με ανάλογη υποτιμητική σημασία. Μεταξύτους οι
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ίδιοι οι Σημίτες της Κρήτης χρησιμοποιούσαν το «cudoŋ», όπως και οι τσιγγάνοι διαφόρων
χωρών λένε τους εαυτούςτους τσιγγάνους· ωστόσο, στους ξένους οι Σημίτες δέν συστήνονταν
ώς «cudoŋ», αλλα ώς «kaptor», που ήταν η σημιτική προφορά του σουμερικού cwépeto(r) =
Κρήτες. Γι’ αυτό σε αιγυπτιακές πηγές αναφέρονται αυτοί οι Σημίτες ώς «kaptor», και όσοι απο
αυτούς πήγαν και εγκαταστάθηκαν στην Παλαιστίνη, οι Εβραίοι έλεγαν οτι προέρχονται απο
την χώρα «kaftor», δηλαδή την Κρήτη, που το όνοματης σήμαινε «χώρα των
cwépeto(r)=Σουμερίων» (βλπ και φωνολογικό νόμο 3. α).
Όσον αφορά τους Πελασγούς, αυτοί φαίνεται πως ήταν μιά προελληνική μικρασιατική φυλή
που απλώθηκε πολύ στα νησιά και στα παράλια του ελλαδικού χώρου, καθώς και στην Κύπρο.
Σε όλη τη Μικρασία υπήρχαν αρχαία τοπωνύμια με την κατάληξη –σός: Σινασός, Αμισός, Ισσός,
Αλικαρνασσός, και χίλια δυό άλλα· αλλα και στον Ελλαδικό χώρο υπήρχαν και υπάρχουν ώς
σήμερα πολλά τέτοια τοπωνύμια: Ιερισσός, Βολισσός, Ιαλυσός, στην Κρήτη Κνωσός, Τύλισος,
Αμνισός, στην Κύπρο Ταμασός, Λεμεσός· οπωσδήποτε αυτό το –σός σήμαινε «τόπος», απο
πανανθρώπινη ρίζα sjo ή sjow, απο όπου και το κινέζικο 所 και η ΠρωτοΙνδοΕυρωπαϊκή

κατάληξη *sju της τοπικής πτώσης του πληθυντικού. Χαρακτηριστικά της γλώσσας εκεινού του
λαού ήταν οτι όλες οι λέξεις τονιζόνταν στη λήγουσα, και οτι όλα τα σύμφωνα εκτός του ρ
έπρεπε να ακολουθούνται απο φωνήεν· επιτρεπόταν ακόμη συμπλέγματα απο δύο ρινικά
σύμφωνα (το Κνωσός ήταν πιθανώς *ŋnosó). Δεδομένου οτι στην Κρήτη υπήρχαν αρκετά τέτοια
προ-σουμερικά τοπωνύμια, φαίνεται οτι υποεθνότητα των «Πελασγών» ήταν και οι
(ολιγάριθμοι και απο παλιά απομονωμένοι) «Ιδαίοι Δάκτυλοι», αλλα αργότερα απο τη
σουμερική εγκατάσταση πρέπει να μπήκαν απ’ έξω και άλλες Πελασγικές φυλές. Πρέπει να
έχουν δίκιο οι αρχαίοι ιστορικοί οτι κλάδοι των Πελασγών ήταν οι Κάρες και οι Λέλεγες· όλοι οι
Πελασγοί, και προπάντων οι Κάρες, ήταν άνθρωποι που δέν μπορούν να ριζώσουν σε έναν τόπο
και να προκόψουν, και αποτελούσαν την φθηνότερη εργατική δύναμη της αρχαιότητας· ήταν το
αντίστοιχο των σημερινών αθιγγάνων ή Ρομά άν προτιμάτε τον όρο· (όταν ο Αχιλέας λέει για
τον Αγαμέμνονα «τίω δέ μιν εν Καρός αίσῃ», είναι όπως θα έλεγε κάποιος σήμερα «τον
λογαριάζω όσο τους γύφτους»)· αυτό δείχνει οτι οι Πελασγοί ήταν ένα παρακλάδι της φυλής η
οποία στην Αγία Γραφή συμβολίζεται με το πρόσωπο του Κάιν, φυλή που δημιουργήθηκε μέσω
μετάλλαξης κάπου στην περιοχή της Μεσοποταμίας και είχε αίμα 0+ στο 100% του
πληθυσμούτης· αυτής της φυλής ένα παρακλάδι εποίκισε τη Μικρασία και απο εκεί επεκτάθηκε
στα νησιά και στα παράλια του ελλαδικού χώρου. Αυτοί ήταν οι Πελασγοί. Στο εν λόγω ομηρικό
κείμενο ονομάζονται «δῖοι» που σημαίνει θεϊκοί, πολύ αφοσιωμένοι στην θεότητα που λάτρευαν
και πολύ ευνοημένοι απο τη θεότητάτους. Έκανε εντύπωση στους αρχαίους Έλληνες οτι εκείνοι
οι άνθρωποι όλο με τελετουργίες ασχολούνταν, δηλαδή με μαγικές τελετές, αφού μαγεία ήταν η
δικήτους θρησκεία, και ήταν όντως πολύ ευνοημένοι απο κάποια θεία δύναμη· ναί μεν δέν
μπορούσαν ποτέ να αποκτήσουν πλούτο ή να ζήσουν απο την καλλιέργεια της γής, αλλα μ’όλο
τούτο εύρισκαν τρόπους να ζούν και να πληθαίνουν, δέν αρρώσταιναν παρά τη σκληρήτους ζωή,
και κανείς δέν μπορούσε να τους χτυπήσει ή να τους βλάψει· γιατί αυτό είναι το δώρο που έχει η
φυλή «του Κάιν»· δέν μπορούν οι άλλοι να τους βλάψουν, γιατί εκδικούνται, όπως περιγράφει η
Αγία Γραφή. Αυτά για τους Πελασγούς.
Όσο για τους Δωριείς, είναι ελληνική (ινδοευρωπαϊκή) φυλή που κατέβηκε στον ελλαδικό χώρο
κατα το 1100 π. Χ., αρκετό καιρό αργότερα απο τις άλλες ελληνικές φυλές, και σε αρκετά
μεγάλους αριθμούς εποίκισαν την Κρήτη: η ελληνική δϊάλεκτος της Κρήτης στα αρχαϊκά και
κλασσικά χρόνια ήταν δωρική.
Απο τις πάμπολλες πόλεις της Κρήτης το ομηρικό κείμενο κάνει λόγο μόνο για την Κνωσό, που
ήταν η πρωτεύουσα της Κρήτης και όλης της μινωικής επικράτειας που συμπεριλάμβανε
αμέτρητες αποικίες στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου και στα παράλια του ελλαδικού χώρου.
Εκεί βασίλευε ο φημισμένος Μίνως. Τώρα πρέπει να αναλύσουμε την ετυμολογία του Μίνως,
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που δέν ήταν όνομα κανενός βασιλέως· ήταν ένας τιμητικός τίτλος, τον οποίο είχαν όλοι οι
βασιλείς της Κρήτης.
Όταν μελετούσα το βιβλίο του A. Falkenstein (1964) που σε λίγες σελίδες συνοψίζει υπέροχα όλη
τη σουμερική γραμματική, στη σελίδα 42, §23.2.f βρήκα, ώς παράδειγμα του πώς τα ουσιαστικά
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιρρηματικά στα Σουμερικά, τη φράση «mi2 du11»:
(«mi2»=γυναίκα, «du11»=συνομιλώ, κουβεντιάζω, «mi2 du11» = «γυναικοκουβεντιάζω», «συνομιλώ
με τον τρόπο που μιλούν οι γυναίκες» = κουβεντιάζω φιλικά). (Η φράση αυτή βρίσκεται στο UoP
ώς “mi2 dug4”, τυπικό παράδειγμα του πώς η γνώση της Σουμερικής αντί να βελτιωθεί διεφθάρη
με την πάροδο του χρόνου, αφού το «mi2» που σαφώς σημαίνει γυναίκα (βλπ γράμμα mi) το
μεταφράζουν «φροντίδα», και το «du11» ή «dug4» που σαφώς σημαίνει «μιλώ» το μεταφράζουν
«φέρομαι, φροντίζω»). Είναι ωστόσο πασίγνωστο οτι «mi2 du11» σήμαινε «με γυναικείο τρόπο,
δηλαδή φιλικά, κουβεντιάζω». Το «du11» ή «dug4» πρέπει να προφερόταν dœ(k) απο παλιότερο
de(k) το οποίο βρίσκεται στη Σφηνοειδή ώς da12, dag5 (κανόνας 3. α). Όταν είδα λοιπόν το «mi2
du11» αμέσως σκέφθηκα οτι υπήρχε και ρήμα «mi2 e7», αφού το «e7» είναι το διαρκείας θέμα του
«dug4» (όπως στα αρχαία και στα νέα Ελληνικά υπάρχουν ρηματικά θέματα που εκφράζουν
διάρκεια της πράξης και άλλα θέματα που εκφράζουν συνοπτικότητα της πράξης, έτσι ήταν και
στα Σουμερικά. Παράδειγμα, το «λέω» είναι απο το θέμα διαρκείας «λεγ», ενώ το «είπα» είναι
απο το θέμα συνοπτικότητας «ειπ»· το «έλεγα» περιγράφει τη διάρκεια, ενώ το «είπα»
περιγράφει οτι μία φορά είπα· τους χρόνους που εκφράζουν το «μία φορά» τους λέγαμε
στιγμικούς· πρόσφατα οι σχολικές γραμματικές άλλαξαν τον όρο σε «συνοπτικοί χρόνοι»·
μιλάμε λοιπόν για διαφορετικά θέματα του ίδιου ρήματος· έτσι και στα Σουμερικά, διαφορετικά
θέματα του ίδιου ρήματος ήταν το «dug4» (=μίλησε, συνοπτικό) και το «e7» (=μιλούσε, διαρκείας)).
Αργότερα βρήκα σε έντυπα λεξικά καταχωρημένο και το σύνθετο ρήμα «mi2 e7». Στα Σουμερικά
το ρήμα σκέτο είχε την έννοια ενεργητικής αναφορικής μετοχής, δηλαδή «mi2 e7» χωρίς άλλα
προσφύματα σήμαινε «αυτός που κουβεντιάζει φιλικά (όπως κουβεντιάζουν οι γυναίκες)» (ενώ
«mi2 du11» = αυτός που (μία φορά) κουβέντιασε φιλικά [όπως συνηθίζουν να κουβεντιάζουν οι
γυναίκες]). Το πιό παραπλήσιο νοηματικώς ρήμα του «mi2 du11» / «mi2 e7» στα αρχαία Ελληνικά
ήταν «οαρίζω» (όαρ =η σύζυγος, άρα οαρίζω= κουβεντιάζω με τη σύζυγόμου), και συνεπώς ο
πλησιέστερος όρος που μπορούσε να γίνει για την απόδοση του «mi2 e7» ήταν οαριστής. Ακριβώς
έτσι αποδίδει το ομηρικό κείμενο το «μίνως» = οαριστής Διός. Βεβαίως, Ζεύς ήταν στο μυαλό
όλων των Ελλήνων η ελληνική ονομασία του σουμερικού Θεού An (ή Aŋ, βλέπε γράμμα a).
Δηλαδή το «οαριστής Διός» ήταν απόδοση του σουμερικού όρου «mi-e anoo», το οποίο με τη
Σφηνοειδή γράφεται «mi2 e7 an-a». «an-a» είναι η γενική πτώση του «an»· στα Σουμ. της Σφηνvi «a(k)» είναι το πρόσφυμα της γενικής πτώσης, το οποίο παλιότερα ήταν –o(q) και έτσι παρέμεινε
[–o(q)] στα Σουμ. της Κρήτηςvii. Το τελικό –q δέν προφερόταν ελλείψει ακόλουθου φωνήεντος,
και τότε το προηγούμενο –o αντεκτεινόταν σε –oo. Όλα τα τελικά φωνήεντα αντεκτείνονταν
όταν σιγούνταν το τελικό σύμφωνο, γι’ αυτό τα τελικά φωνήεντα στα Σουμερικά ήταν συνήθως
μακρά (βλπ και στην παρακάτω ετεοκρητική επιγραφή)· βραχύ και άτονο τελικό φωνήεν
θεωρούνταν δευτερεύον και πρόσθετο (για να μπορεί να προφέρεται το προηγούμενο σύμφωνο).
Ακόμη και για τους ίδιους τους Ετεόκρητες (Σουμέριους) ήταν δύσκολο να προφέρουν τα τρία
στη σειρά φωνήεντα του «mi-e anoo», και πολύ δυσκολότερο στην ομηρική ελληνική γλώσσα
που δέν επιδεχόταν χασμωδίες, έτσι το «mi-e anoo» οι Έλληνες το έκαναν «mieenoo» και πολύ
γρήγορα «miinoo-s» δηλαδή Μίνως με μακρό το ι και με το ελληνικό –ς της ονομαστικής.
Με απλά λόγια, Μίνως δέν ήταν όνομα κανενός βασιλέως, μόνο ήταν ο τίτλος που έφεραν όλοι
οι βασιλείς των Ετεοκρητών, και σήμαινε «οαριστής Διός»· για την ακρίβεια «αυτός που
κουβεντιάζει με τον υπέρτατο Θεό, τον έμψυχο ουρανό, τόσο φιλικά, όπως κουβεντιάζουν οι
γυναίκες». Μου έκανε πολλή εντύπωση ο όρος «οαριστής Διός», ποτέ οι Έλληνες δέν έδωσαν
τέτοιο τίτλο σε κανέναν άνθρωπο· αλλα στην Ασία μιά τέτοια μεγαλόστομη και ποιητική
196

υπερβολή είναι συνηθισμένη, προπάντων σε τίτλους αρχόντων και βασιλέων· ο “Dumuzi”, για
παράδειγμα, λεγόταν “kuli Enlil” = «φίλος του (μεγάλου θεού) Enlil».
Καθώς υπήρχε ο τίτλος «mi-e anoo», υπήρχε και ένας τόπος που ονομάσθηκε *«mi-de(a) anoo»,
(όπου de, βλπ «du11», το συνοπτικό θέμα του «e7») = «η (μία φορά) συνομιλία με τον Θεό An», το
οποίο *«mi-de(a) anoo» είναι μάλλον η προέλευση του μυκηναϊκού τοπωνυμίου “ME.ZA.NA”
(πρέπει να είναι το ίδιο που απαντά σε αρχαίο αιγυπτιακό κείμενο ώς “MIDANA”, βλπ Faureviii
σix. 142).
Ετυμολογικές παρατηρήσεις: Το σουμερικό «e7» αντιστοιχεί στο παλαιοτουρκικό aj- (=μιλώ) και
στο λατινικό ajo που είναι αντίστοιχο του ελληνικού η-μί.
Το σουμ. «du11» ή «dug4» αντιστοιχεί στο παλαιοτουρκικό dee (πιθανώς παλιότερα *deek όπου το
-k σιγήθηκε εξαιτίας της υπερβολικά συχνής χρήσης του ρήματος), και στο λατινικό dico.
Το σουμ. πρόσφυμα –o(q) της γενικής πτώσης αντιστοιχεί στο παλαιοτουρκικό –qı =πρόσφυμα
με αναφορική σημασία, κάτι σάν «το οποίο»· είναι επίσης συγγενές του Αζτέκικου
προσφύματος –«ko» =τόπος σχετικός με κάτι. Είχε αρχικά τοπική σημασία («όπου») και
απέκτησε γενικότερα αναφορική σημασία σάν το νεοελληνικό «που»· συνεπώς, το πρόσφυμα
αυτό είναι ομόρριζο του qe =γή, τόπος (βλπx γράμμα qe).
Είδαμε λοιπόν οτι Μίνως δέν ήταν όνομα, αλλα τίτλος. Ποιό ήταν λοιπόν το όνομα του
βασιλέως της Κνωσού που αναφέρεται στο ομηρικό κείμενο; Απλούστατα, το «εννέωρος» που
γενιές και γενιές φιλολόγων απο την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σπάζουν το κεφάλιτους για να
βρούν τί σήμαινε, και με τις προσπάθειέςτους αλλοίωσαν και την αυθεντική μορφή της λέξης.
Στα Σουμερικά το όνομα του βασιλέως εκείνου ήταν (κατα μεγάλη προσέγγιση) *heneworo, ώς
όνομα χρησιμοποιούμενη φράση που σημαίνει «ο άρχων φρουρεί» ή «ο άρχοντας που φρουρεί»·
*hene είναι το σφηνοσουμερικό «en» (Κύριος, άρχοντας), πιθανώς με το πρόσφυμα –e του
υποκειμένου ενεργητικών ρημάτων· *woro είναι το αντίστοιχο του σφηνοσουμερικού «uru3»
=φρουρώ. (Ενώ το «See ETCSL: uru3=to be vigilant.» ακολουθεί την παράδοση και τη λογική, το
UoP και πάλι προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα δίνοντας τη λ. ώς «urin», ενώ δέν υπάρχει
καμία ένδειξη τελικού –n, παρα μόνο το κείμενο “šu#-ku6# a#-uri3#-[na?]-me” όπου σε θέση
κατεστραμμένου κειμένου υποτίθεται και εκείνο με ερωτηματικό ένα «[na?]», και ενώ στην ίδια
σελίδα του κυρίου λήμματος δίνεται η ανάγνωση (uri3, uru3) απο αρχαίο λεξικό κείμενο: «[u2ru/ri] = [ŠEŠ] = na#-şa-ru»). Αυτό το αρχαίο «uru3» είναι βεβαίως ομόρριζο του ελληνικού wora(ὁράω – ὁρῶ).
Μία άλλη δυνατή (άν και όχι αποδεκτή απο εμένα προσωπικά) ετυμολόγηση του «εννεωρος»
είναι απο *henoor όπου hen=άρχοντας και oor=λιοντάρι, δηλαδή *henoor= «ο άρχοντας λιοντάρι», τέτοιου τύπου ονόματα ήταν συνηθισμένα στους Σουμερίους, όπως «lugal-gu4» = ο
βασιλέας – ταύρος, “nin-sunx”= η βασίλισσα – ανεξημέρωτη αγελάδα (το όνομα της μητέρας του
Gilgames), και στους παλαιούς Τούρκους, όπως buğra χan «ο ηγεμόνας – αρσενικός κάμηλος»·
προσωπικά δέχομαι την πρώτη εκδοχή, *heneworo = «ο βασιλέας (που) φρουρεί», καθώς το
όνομα αυτό απηχεί το αρχαίο στερεότυπο που έμεινε ώς σήμερα στην παροιμία «έχουν γνώση οι
φύλακες». Στο αυθεντικό ομηρικό κείμενο το όνομα αυτό γράφηκε *ΕΝΕϜΟΡΟΣ, το οποίο
προσπαθώντας να ερμηνεύσουν κατα τα γνώριμα οι μεταγενέστεροι αντιγραφείς και φιλόλογοι
το απέδοσαν με διάφορες μορφές απο τις οποίες επικρατέστερη θεωρείται το «εννέωρος».
Υπάρχουν και άλλα σουμ. ονόματα απο Εν- (το σουμερικό «en»=Κύριος) που πέρασαν στα
Ελληνικά, όπως Ενυάλιος (ίσως σχετικό με το όνομα «en-ú-a» στο γλωσσάριο του Sollberger) και
Εγκέλαδος απο «en» (Κύριος) «qe» + dal ή θal ή άλλο ρήμα με σημασία «τραντάζει», πιθανώς το
αντίστοιχο του σφηνοσουμερικού zal, δηλαδή Εγκέλαδος = «ο Κύριος που την γή τραντάζει».
Μιά που το έφερε ο λόγος, υπάρχει ένα άλλο σφηνοσουμερικό “zal”, που επεκτάθηκε και ώς
“zalag” = γυαλίζει, λαμπυρίζει, αυτό το “zalag” οι Έλληνες με το πρόσφυμα –ja το έκαναν
«θάλασσα» ή «θάλαττα» (δέν είναι Ι. Ε. λέξη).
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Πάρα πολλές είναι οι σουμερικές λέξεις που πέρασαν στα Ελληνικά καθώς και σε όλες τις
άλλες γλώσσες γύρω απο την Μεσοποταμία. Το να ασχοληθώ με όλες αυτές τις λέξεις ξεφεύγει
απο το θέμα της παρούσης εργασίας· να σημειώσω μόνο την λέξη «μάρμαρον», απο το
σουμερικό *mar-mar- (με τον τόνο στο πρώτο συνθετικό), τυπικό σουμερικό αναδιπλασιασμένο
επίθετο: *mar σήμαινε άσπρο, και *mar-mar =άσπρο άσπρο, δηλαδή κάτασπρο (στα αρχαία
Ελληνικά δέν χρησιμοποιείται τέτοιου είδους αναδιπλασιασμός, που ήταν συνηθέστατος στα
Σουμερικά). Στα Σουμ. της Σφην. απαντά ώς «babbar2» και «babbar (bar6, par)»· το «babbar»
γραφόμενο με ένα «UD» προφερόταν συνήθως «bar6», ενώ το «babbar2» ήταν διπλασιασμός του
«bar6», γι’ αυτό και γράφεται με δύο «UD». Το «bar6» είναι απο παλιότερο mar, το οποίο
διατηρήθηκε στα Σουμερικά της Κρήτης (κανόνας 21). Υπήρχε και στα σφηνοΣουμερικά λέξη
«bar6 bar6» που σήμαινε κάποιο είδος πέτρας, προφανώς το μάρμαρο, βλπ AHW στα λήμματα
pappardaliû(m), pappardildilû.
Η ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ
Στην έκδοση του «Ετεόκρητες Μεγαλήτορες» συμπεριέλαβα και την ανάγνωση της μόνης
πλήρως αναγνώσιμης ετεοκρητικής επιγραφής, και μάλιστα θεωρούσα οτι οι τρείς εκείνες
σελίδες ήταν η περίληψη του όλου βιβλίουμου· σε τρείς σελίδες είχα χωρέσει την ανάγνωση και
ερμηνεία της ετεοκρητικής επιγραφής, συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των έργων στα
οποία αναφερόμουν.
Μ’ όλο που η ιστοσελίδα αυτή είναι αδύνατον να συμπεριλάβει τα πάντα για τον μινωικό
πολιτισμό, δέν επιτρέπεται ωστόσο να μήν συμπεριλάβει αυτήν τη μικρή αλλα υπέροχη
ετεοκρητική επιγραφή. Τα πάντα σ’ αυτήν την επιγραφή είναι υπέροχα. Πρώτα απ’ όλα η
επιγραφή χρονολογείται περίπου στο 300 π. Χ., πράγμα που έχει εκπλήξει όλους τους λογίους,
το οτι σε τόσο όψιμη εποχή χρησιμοποιούνταν Γραμμική γραφή, αλλα αυτή είναι η
αλήθεια. Δέν με εκπλήσσει καθόλου η όψιμη χρονολογία της επιγραφής, διότι καθώς έχω
δηλώσει σε κάθε ευκαιρία, γνωρίζω οτι η Πρωτογραμμική ήταν γνωστή σε όλους τους
Σουμεριόφωνους και την γνώριζαν χωρίς κάν να τη διδαχθούν, και επιπλέον οτι στα χέρια των
Σουμερίων η Πρωτογραμμική δέν αλλοιωνόταν όσα χρόνια και άν περνούσαν. Δέν μπορούσε να
αλλοιωθεί, διότι το κάθε γράμμα έπρεπε πάντοτε να αναγνωρίζεται άμεσα ώς σκίτσο
αντικειμένου. Οι γραφές που αλλοιωνόταν ήταν εκείνες που προέρχονταν μέν απο την
Πρωτογραμμική αλλα χρησιμοποιούνταν απο ανθρώπους που δέν είχαν ώς πρώτη γλώσσατους
τα Σουμερικά.
Τα Σουμερικά, καθώς και άλλες μή ελληνικές γλώσσες μιλιούνταν στην Κρήτη και το 300
π. Χ. και μέχρι πολύ αργότερα ακόμη. Και μέχρι σήμερα, άν και ξεχάστηκαν οι προελληνικές
γλώσσες, άφησαν έντονα φωνολογικά στοιχεία στις Κρητικές διαλέκτους, και εκτός Κρήτης
ακόμη. Δέν εννοώ τη δάσυνση των ουρανικών, που είναι δωρικό και γενικότερα ινδοευρωπαϊκό
φαινόμενο. Εννοώ πολλούς άλλους φθόγγους ασιατικής προέλευσης που ξενίζουν τους μή
οικείους, καθώς και τη γενικότερη μορφοφωνολογία των κρητικών ιδιωμάτων, που καταργεί
όσο μπορεί τα συμφωνικά συμπλέγματα.
Λέγαμε λοιπόν οτι τα Σουμερικά (και άλλες μή ελληνικές γλώσσες) μιλιούνταν στην
Κρήτη και κατα το 300 π. Χ. και αργότερα. Άς δούμε τώρα την επιγραφή: (επικολλώ το
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αντίγραφο, που πιάνει μόλις 10 kb):
. Το κείμενο με το ελληνικό
αλφάβητο λέει:
ΕΠΙΟΙ _ ΖΗΘΑΝΘΗ _ ΕΝΕΤΗ ΠΑΡ ΣΙΦΑΙ και απο κάτω τρία συλλαβογράμματα της
Πρωτογραμμικής λένε cıtilı. Αυτά τα λόγια, σε καθαρή σουμερική διάλεκτο της Κρήτης καθώς
την περιέγραψα με τους φωνολογικούς νόμους στο πρώτο μέρος αυτής της εργασίας,
ερμηνεύονται με απόλυτη σαφήνεια ώς εξής:
ΕΠΙΟΙ = ebi oj = ébi or = το ιερό (ναΰδριον) αυτό
ΖΗΘΑΝΘΗ = šéeθa~tee = šée(š)θat-ee = ο Šéeθat (κύριο όνομα, υποκείμενο ενεργητικού
ρήματος)
ΕΝΕΤΗ ΠΑΡ ΣΙΦΑΙ = énedee báarısiipıı = é-ne-dee báarı-siip-ıı = έχτισε· δέν πρόκειται να
γκρεμιστεί!
cıtilı = cıtilıı = cı-til-ıı = «να ζήσω!» (βλέπε γράμματα cı, ti, lı).
Πρίν προχωρήσουμε στην ερμηνεία των λέξεων, να παρατηρήσουμε τη χαρακτηριστική
σουμερική μορφοφωνολογία που δέν επέτρεπε κανένα σύμφωνο μή ακολουθούμενο απο
φωνήεν. Το «-ΝΘ-» δέν είναι δύο σύμφωνα, αλλα το σουμερικό t δασυνόμενο και με
προερρινοποίηση, αφού έρχεται μετά απο βραχύ φωνήεν. Το p δέν έχει προερρινοποιηθεί, διότι
προηγείται μακρό φωνήεν (το ii). Στο «ΠΑΡ ΣΙΦΑΙ» εμφανίζεται ένα σύμφωνο (το Ρ) σάν να μήν
ακολουθείται απο φωνήεν, αλλα στην πραγματικότητα υπήρχε μετά το r ένα βραχύ και άτονο ı
που ελάχιστα ήταν αισθητό, και δέν υπήρχε τρόπος να αποδοθεί με το ελληνικό αλφάβητο. Το
μακρό ıı αποδόθηκε με την ελληνική δίφθογγο ΑΙ, που τα χρόνια εκείνα προφερόταν στην
Κοινή Ελληνική σάν ää (μακρό, κλειστό και σχεδόν πρόσθιο «α»)· και δέν αποκλείεται στην
τοπική (κρητική) ελληνική διάλεκτο το «ΑΙ» να προφερόταν περίπου όπως στα μυκηναϊκά
Ελληνικά: οπίσθιο και κλειστό - μακρό πάντως.
Χρησιμοποίησα τα λατινικά γράμματα όπως τα χρησιμοποιώ σε όλη αυτήν την εργασία
για τη μεταγραφή της σουμερικής γλώσσας, και πάλι θα χρειαστεί να ανατρέξετε στους
φωνολογικούς κανόνες που παρέθεσα στο πρώτο μέρος της εργασίας. Το b αποδίδεται με Π, το
d με Τ λόγω του κανόνα 6. Το j με Ι, διότι δέν υπήρχε άλλος τρόπος· το τελικό r έχει αφήσει ίχνος
j (παρατήρηση 34). Το σουμερικό š αποδόθηκε με το ελληνικό Ζ, ακριβώς όπως και το μυκηναϊκό
ελληνικό «Ζ» αποδίδεται σάν σουμερικό š στη Γρ. Β. Το Θ χρησιμοποιήθηκε καί για το σουμερικό
θ (προφερόμενο σάν το νεοελληνικό θ, έχει επικρατήσει να γράφεται «z»), και έπειτα μαζί με το
Ν (για να φανεί η προερρινοποίηση, περι της οποίας: παρατήρηση 15)· δέν υπήρχε ακριβέστερος
τρόπος να αποδοθούν οι σουμερικοί φθόγγοι με ελληνικά γράμματα. Το t ώς δασύ δέν μπορούσε
να αποδοθεί παρα ώς Θ, αλλα και για το θ (συριστικό) δέν υπήρχε στα Ελληνικά πλησιέστερος
φθόγγος απο το Θ. Ομοίως και το σουμερικό p ώς δασύ δέν μπορούσε να αποδοθεί παρα ώς «Φ».
Να παρατηρήσω οτι και στη μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης («των Εβδομήκοντα») τα
εβραϊκά k, p, t, αποδίδονται με τα ελληνικά Χ, Φ, Θ αντίστοιχα. Γενικά στις ακκαδικές ή άλλες
σημιτικές λέξεις που πέρασαν στα ελληνικά, βρίσκεται η ίδια αντιστοίχηση· π. Χ. το ακκαδικό
“tarmuš” (=λούπινο) στα Ελληνικά έγινε «θέρμος». Κάτι άλλο ενδιαφέρον φωνολογικά σε αυτήν
την επιγραφή είναι οτι δέν έχει κανένα σύμφωνο ηχηρό (λόγω του κανόνα 6)· το «Ζ» είναι στα
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νέα Ελληνικά ηχηρό, αλλα ακόμη και στα αρχαία άν ήταν ηχηρό, δέν υπήρχε πλησιέστερος
ελληνικός φθόγγος για την απόδοση του σουμερικού (άηχου) š.
Τώρα να δούμε τις λέξεις μία μία:
- ébi στα Σουμερικά της Σφηνοειδούς είναι “ub” δηλαδή œby, απο παλιότερο ebi (κανόνας
4). Αυτό το «ub» σήμαινε "shrine" (ιερό, ναΐσκος), και βρίσκεται σύνθετο με το «lil2» (άνεμος,
αέρας, ύπαιθρος) στο «wr. ub-lil2-la2 "outdoor shrine"». Σε μιά περίπτωση το γράμμα «UB»
εναλλάσσεται με «ib» και «ib-bi» (δηλαδή ebi): «wr. ub; ib; ib-bi "corner, recess" Akk. tubqu», το
οποίο επιβεβαιώνει οτι το σφηνόγραμμα UB προφερόταν œby απο παλιότερο ebi
- or, το οποίο μή ακολουθούμενο απο φωνήεν γίνεται oj (παρατήρηση 34). Αυτό στα Σουμ.
της Σφην. είναι «ur5», συνηθέστατη δεικτική αντωνυμία. Αυτό το or στα παλιά Τουρκικά έχει τη
μορφή ol =εκείνο. Απο την ίδια ρίζα είναι το λατινικό ille, illa, illud (εκείν-ος, –η, –ο), και βεβαίως
το αραβικό άρθρο al· διότι τί είναι τα άρθρα; σε όσες γλώσσες υπάρχουν άρθρα, αυτά είναι
παλιές δεικτικές αντωνυμίες. Σπανίως συμβαίνει σουμερικό r να αντιστοιχεί σε τουρκικό l και
αντίστροφα, ωστόσο σε αυτήν την επιγραφή έχουμε καί τις δύο περιπτώσεις.
- šée(š)θat-ee, είναι σουμερικό όνομα του πιό συνηθισμένου τύπου, αποτελούμενο απο
βαθμό συγγενείας + τιμητικό επίθετο. Τα πιό γνωστά σουμερικά ονόματα είναι αυτού του τύπου:
«Gilgames», σε κλασσικά σουμερικά «bil2-ga-mes» = πρόγονος ηρωικός· και Dumu-zi = «γιός
σωστός» Εδώ έχουμε «αδερφός σωστός»· στη Σφηνοειδή αυτό το όνομα γραφόταν «šeš-zi(d)»· άν
και δέν έχω βρεί αυτό το όνομα στη Σφηνοειδή, οπωσδήποτε υπήρχε στη Μεσοποταμία αυτό το
όνομα: «šeš» σημαίνει αδερφός, και «zi(d)» =σωστός, δίκαιος. Το «e» της Σφηνοειδούς αποδίδει
κανονικά μακρό e, βέβαια και σ’ αυτό η Σφηνοειδής δέν έχει πολλή συνέπεια, αλλα σε αυτήν τη
λέξη ήταν όντως μακρό e: επιβεβαιώνεται απο το šée(š)θat-ee της επιγραφήςμας. Επίσης το š
στο τέλος λέξης στη Σφηνοειδή δέν έχει πολλή αξιοπιστία, αλλα εδώ είναι ακριβές: ο αδερφός
λεγόταν ακριβώς έτσι: šeš, με μακρό το e· είναι απο εκείνες τις λέξεις που σημαίνουν συγγένεια
και σχηματίζονται με διπλασιασμό της μονοσύμφωνης ρίζας: μαμά, μπαμπάς, λαλά (=γιαγιά),
γιαγιά, τέτα (=θεία), παππούς, λέξεις γνωστές σε νεοελληνικές διαλέκτους, αλλα επίσης
γνωστές σε πολλές άλλες και μακρινές γλώσσες. Στα παλιά Τουρκικά ο αδερφός λεγόταν eexii
(Clauson λήμμα éçi:), όπου με é αποδίδεται το μακρό e της Τουρκικής που προφέρεται πιό
κλειστό απο το βραχύ. Αυτό το eexii και το σουμ. šēš είναι μία και η αυτή λέξη, μόνο που έχει
αναδιπλασιασμό στα Σουμερικά, ενώ στα Τουρκικά έχει το επιθετοποιητικό πρόσφυμα -i
(παρατήρηση 38). Στην επιγραφήμας αυτό το šēš είναι απλώς šē-, διότι κανένα σύμφωνο δέν
μπορούσε να προφερθεί μή ακολουθούμενο απο φωνήεν. Ώς πρώτο συνθετικό, έχει και τον τόνο.
Το δεύτερο συνθετικό είναι στη Σφηνοειδή «zi(d)», λέξη με μεγάλο σημασιολογικό βάθος, όπου
ταυτίζεται το αληθινό με το καλό: σημαίνει το σωστό, το άδολο, το δίκαιο, το αξιόπιστο, το πιστό
στο καθήκον, καθώς και το ιερό. Τα ίδια σημαίνει το σανσκριτικό sat = αληθινό, καλό, σύμφωνο
με τον Θεό· κάποιοι είπανε οτι το σανσκρ. sat είναι απο τη μετοχή του ρήματος as- («ειμί») – δέν
είναι έτσι· το σανσκρ. sat είναι απο Ι. Ε. ρίζα set, απο την οποία αρκετές λέξεις και στα Ελληνικά:
όσιος (hotios απο sotjos, στα σανσκριτικά satja-), έτοιμον (het-oimon απο s-) =το παρόν, υπαρκτό
και όντως διαθέσιμο, έτυμον (απο set-)= το αληθές, με αναδιπλασιασμό: ετήτυμον· και ετεόν
(πάλι απο set-) = αληθινό, γνήσιο· εξ οὗ και Ετεόκρητες = «οι γνήσιοι Κρήτες». Είναι φανερά
ομόρριζο το Ι. Ε. set με το σουμερικό «zi(d)», το οποίο βεβαίως προφερόταν θet (παρατήρηση 43)
απο παλιότερο θat (κανόνας 3), το οποίο θat έχουμε και στην παρούσα επιγραφή. Το όνομα αυτό
έχει το πρόσφυμα -ee που δηλώνει το υποκείμενο ενεργητικού ρήματος στα Σουμερικά όλων
των διαλέκτων. Κατα την έρευνάμου αυτό το πρόσφυμα -ee ήταν απο -e(c), αλλα θα έπαιρνε
πολύ χρόνο για να το εξηγήσω και θα ξέφευγα απο το θέμα. Είναι πάντως το πιό γνωστό
πρόσφυμα με τη μορφή -e στη Σφηνοειδή, και με πολύ καλά γνωστή λειτουργία, δεικνύον του
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υποκειμένου ενεργητικού ρήματος, όπως και σε αυτήν την επιγραφή. Το όνομα λοιπόν αυτό
σήμαινε «αδερφός δίκαιος, σωστός»· ονόματα σάν αυτό δινόνταν για να γίνουν τα παιδιά
μεγαλώνοντας δίκαια προς τα αδέρφιατους, όχι να φθονούν και να μαλώνουν, φαινόμενο
συχνό απο τον καιρό του Κάιν και ύστερα. Αυτό ακριβώς είναι το ιδεώδες της Σουμερικής ηθικής:
να είναι ο άνθρωπος σωστός προς τα αδέρφιατου, δηλαδή δίκαιος προς όλους τους ανθρώπους
αφού όλοι οι άνθρωποι αδέρφια είμαστε, να αποβάλουμε λοιπόν τον άδικο φθόνο που
κουβαλάμε στο αίμαμας απο την επιμειξία με τους γόνους του Κάιν και του Λάμεχ. Αυτό είναι
το μήνυμα που μας μεταφέρει η κατα θείο θέλημα διατηρούμενη πλήρως αναγνώσιμη
ετεοκρητική επιγραφή.
- énedee, είναι το ρήμα dee, στη Σφηνοειδή «du3» δηλαδή dœ, που σημαίνει «χτίζω,
κατασκευάζω». Κατα το UoP το ρήμα αυτό βρίσκεται 7061 φορές, όχι και λίγες, στις
μεσοποταμιακές πινακίδες και κτιτορικές επιγραφές. Εδώ το ρήμα έχει τα προθέματα e- και ne·
το μέν e- στη Σφηνοειδή βρίσκεται ώς «i» (συνήθως το βραχύ e βρίσκεται ώς «i» στη Σφηνοειδή),
και είναι το πιό κοινό πρόθεμα στα Σουμερικά ρήματα· ένα άλλο, επίσης πολύ συνηθισμένο
ρηματικό πρόθεμα είναι «mu-» (δηλαδή mœ, αντίστοιχο του τουρκικόύ -meeš, οθωμανικώς -miš,
στα ιαπωνικά -masu). Για πολλά χρόνια οι ερευνητές έψαχναν να βρούν ποιά είναι η σημασία
αυτών των δύο συνηθέστατων σουμ. ρηματικών προσφυμάτων, και μόλις πρόσφατα κάποιοι
κατέληξαν στο συμπέρασμα, αρκετά σωστό, οτι το μέν «i-» δείχνει εγγύτητα προς τον
ομιλούντα, ενώ το «mu» δείχνει απόσταση απο τον ομιλούντα. Επιπλέον όμως οφείλω να
παρατηρήσω οτι το σουμ. «i-» δηλαδή e- είναι το αντίστοιχο του ελληνικού και Ι. Ε. e- που
είθισται να το ονομάζουμε «συλλαβική αύξηση»· στην αρχή ήταν απλούστατα ένα δεικτικό
μόριο: «νά-το / έγινε / εκείνη την ώρα / εκεί»· εννοούσε κάποια πράξη που ο λέγων είδε, ή ήταν
βέβαιος σάν να την είδε. Ενώ το το «mu-» αρχικά σήμαινε «φαίνεται» συνεπώς «είναι φανερό άν
και δέν το έχω δεί» ή «καθώς φαίνεται», όπως χρησιμοποιείται το -meeš στα Τουρκικά, το δέ masu στα ιαπωνικά τίθεται χάριν ευγένειας, για να μήν πώ κάτι με βεβαιότητα οπότε πιέζω τον
άλλον να το δεχθεί, λέω «καθώς φαίνεται», δηλαδή «άν δεν απατώμαι». Στην επιγραφήμας, ο
šéeθat μιλάει για κάτι που ο ίδιος έπραξε, και για κάτι που βλέπει ο αναγιγνώσκων: έχτισε το
ναΰδριο, στο οποίο επάνω τοποθετήθηκε αυτή η επιγραφή. Εδώ ταίριαζε λοιπόν το e- (το «i-» της
Σφηνοειδούς).
Όσο για το δεύτερο πρόσφυμα, -ne-, στη Σφηνοειδή βρίσκεται σάν σκέτο «n», το οποίο
μαζί με το προηγούμενο «i» γίνεται «in-»· πολύ συχνά στη Σφηνοειδή βρίσκεται αυτός ακριβώς ο
ρηματικός τύπος με τη μορφή «in-du3» (προφερόταν énedœœ) =έχτισε. To –ne- (ή «n») αυτό
ετίθετο πρίν απο το θέμα του ρήματος για να δείξει το πρόσωπο υποκείμενο του ρήματος σε
συντελεσμένο χρόνο. Στην ουσία ήταν απομεινάρι της αντωνυμίας «ane» (=αυτός / αυτή), η
οποία αντωνυμία ήταν συνηθισμένη και στα παλιά Τουρκικά ώς an- (+πτωτικές καταλήξεις).
- báarısiipıı = báarı-siip-ıı: εδώ το θέμα του ρήματος είναι siip· αυτό στα Σουμερικά είναι
πολύ συνηθισμένο ρήμα με τη μορφή «sig» = ρίχνω, ρίχνω κάτω. Κατα τον κανόνα 15 θα
περιμέναμε το siip να γίνει στη Σφηνοειδή *siŋ, αλλα το «g» του «sig» δέν φαίνεται να είναι
έρρινο· διότι πρίν απο το p υπήρχε μακρό φωνήεν, σε αυτήν την περίπτωση το p δέν
ερρινοποιούνταν και κατα συνέπεια δέν τρεπόταν σε ŋ, αλλα σε q· δηλαδή το μεσοποταμιακό
«sig» αυτό που σήμαινε «ρίχνω κάτω», προφερόταν siiq (παρατήρηση 43).
Υπάρχουν και πολλές στερεότυπες και ιδιωματικές εκφράσεις στα Σουμ. της Σφην., που
αξίζει να δούμε· το «wr. igi sig10 "to see"» επι λέξει είναι ακριβώς το νεοελληνικό «ρίχνω μάτι». Το
«wr. inim sig10 "to express an idea, desire"» επι λέξει ήταν «ρίχνω έναν λόγο» (στη συζήτηση)·
παρόμοια το «wr. sa2 sig10 "to plot"» είναι επι λέξει «ρίχνω μιά ιδέα / μιά πρόταση».
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Σκέτο το «sig10» μεταφράζεται καλά στο UoP με το αγγλικό "to cast" (ρίχνω κάτω)· απο
όπου οι όχι τόσο συνηθισμένες, μεταφορικές σημασίες Akk. dâşu "to treat unjustly, with
disrespect"; sapānu "to flatten, lay flat", δηλαδή «πετάω κάτω», «ισοπεδώνω»· και ειδικότερα «ki
sig10» = «κάνω ένα με τη γή», ισοπεδώνω («ki» =γή). Στο «wr. sig10 "to equal" Akk. mašālu» το UoP
δέν δίνει ούτε μία περίπτωση που να βρίσκεται αυτή η σημασία, αλλα μάλλον πρόκειται για την
σημασία που είδαμε, «ισοπεδώνω». Δίνεται ακόμη «wr. sig9; sig10; si-ig "to place" Akk. šakānu»
=αφήνω κάτω, τοποθετώ, που είναι το ίδιο με το ρίχνω, απλώς χωρίς βία.
Στο «wr. šag4-sug4-ga; šag4-sug4; šag4-sig "waste, empty (land), emptiness; hunger, famine"
Akk. mērênu; nebrītu» το «sug4» ή «sig» έχει παθητική σημασία: που καταρρέει: εσωτερική
κατάρρευση. Και το «sig10» που φαίνεται να έχει επι το πλείστον ενεργητική σημασία, μπορούσε
να έχει και παθητική σημασία («πέφτει») σε ανάλογα συμφραζόμενα. Στο γλωσσάριο των
Behrens – Steible σελίδα 293, το “sè(g)” = “sig10” μεταφράζεται ώς ενεργητικό (ρίχνω κάτω,
υποτάσσω), «temen-sig» = «ρίχνω θεμέλια»· έπειτα όμως στη σελίδα 295 το “si(g)” μεταφράζεται
ώς παθητικό: καταρρέει, βουλιάζει.
Στη συλλογή παροιμιών του Gordon έχουμε μιά πολύ ενδιαφέρουσα παροιμία «ψωμί (ή
τροφή) έπεσε κάτω, το χέρι (που άφησε το ψωμί) δέν το ήξερε· νερό χύθηκε, το χέρι (που άφησε
το νερό) δέν το ήξερε· ωστόσο, στα άνυδρα μέρη του κάτω κόσμου αυτά είναι τροφή και ποτό· οι
ψυχές ευγνωμονούν αυτόν που τα πρόσφερε, θα του φέρουν ευτυχία». Αυτή είναι η παλιά
εκδοχή των λόγων του Χριστού: «εσύ όταν κάνεις ελεημοσύνη, να μήν ξέρει το αριστερόσου χέρι
τί κάνει το δεξί· αλλα ο Θεός που σε βλέπει στα κρυφά θα σε ανταμείψει στα φανερά». Αυτά
θέλουν να πούν οτι την αγαθοεργία (προσφορά τροφής και νερού στα πνεύματα των νεκρών
παλιά, ελεημοσύνη αργότερα) δέν πρέπει να την ξέρει κανείς, και χωρίς κανείς να ξέρει οτι
έκανες ευεργεσία, η ευεργεσία είναι γεγονός, άρα θα φέρει αποτέλεσμα. Αυτό το αναφέρω διότι
η φράση «ψωμί έπεσε κάτω (στη γή)» στο σουμερικό κείμενο είναι «ninda ì-sig», σαφώς λοιπόν
το «sig» έχει τη σημασία «πέφτει κάτω». Επι το πλείστον, το «sig» φέρεται με τη σημασία «(See
ETCSL) to be low», αλλα στην πραγματικότητα συχνά σήμαινε «πέφτει στο έδαφος». Το ρήμα
αυτό, που το έχουμε στην επιγραφήμας με μορφή siip, έχει πολύ να κάνει με το έδαφος, με την
έννοια του «κάτω», άρα πρέπει να είναι ομόρριζο του Ι. Ε. sup (ελληνικά ὑπό, λατινικά sub), ίσως
και του ακκαδικού «sapānu» =ισοπέδωση, δέν αποκλείεται να είναι και ομόρριζο του τουρκικού
sipir- =σκουπίζω το πάτωμα.
Το βέβαιο είναι οτι το siip αυτό της επιγραφής αντιστοιχεί στα σουμερικά «sig» (επι το
πλείστον παθητικό) και «sig10» (επι το πλείστον ενεργητικό) και σήμαινε «πέφτει, γκρεμίζεται»·
με τα προσφύματα, báarı-siip-ıı= δέν πρόκειται να πέσει κάτω, δέν πρόκειται να γκρεμιστεί.
Πιθανόν το μακρό ii του siip να χαρακτήριζε το ρήμα ώς παθητικό, ενώ με βραχύ i (sip) να ήταν
ενεργητικό.
Το báarı είναι αυτό που βρίσκεται στη Σφηνοειδή ώς «bar-» στην αρχή ρημάτων, με
σημασία «δέν συμβαίνει, δέν γίνεται, δέν πρόκειται»· ταυτίζεται με το κοινότατο τουρκικό
πρόσφυμα -maz (παλιά τουρκικά με μακρό a: -maaz, στην Chuvash: mar) το οποίο σχηματίζει την
άρνηση του «ευρέως χρόνου» («geniş zaman»)· η σημασίατου είναι ακριβώς ίδια στα Τουρκικά
και στα Σουμερικά, η διαφορά είναι οτι στα Τουρκικά τίθεται μετά απο το θέμα του ρήματος
(suffixed), ενώ στα Σουμερικά τίθεται πρώτα (prefixed). Αυτό συμβαίνει με πολλά γραμματικά
μορφήματα: στα Σουμερικά τίθενται συνήθως πρίν απο το θέμα, ενώ στα Τουρκικά μετά το
θέμα του ρήματος· γιατί; διότι η Σουμερική ξέκοψε απο τις υπόλοιπες τουρκικές γλώσσες σε
παλαιότατη εποχή, πιθανώς κατα 4500 χρόνια π. Χ., τότε που η τουρκική σύνταξη ήταν ακόμη
αρκετά πρωτόγονη, σε στάδιο πολύ παραπλήσιο με την σύνταξη της πανανθρώπινης γλώσσας,
και έτσι η Σουμερική κράτησε σχεδόν ανέπαφη την αρχέγονη σειρά λέξεων (word order)· και τα
γραμματικά μορφήματα κατα την παλιά εποχή ήταν βεβαίως κανονικές λέξεις. Ενώ στους
τουρκικούς και γειτονικούςτους πληθυσμούς που παρέμειναν κοντά στο κέντρο της Ασίας η
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σειρά των λέξεων (και μαζί των προσφυμάτων) υπέστη με τον καιρό πλήρη εκλογίκευση
φτάνοντας σε ένα θαυμαστό και μοναδικό δημιούργημα που είναι το σύστημα της σειράς των
λέξεων και προσφυμάτων των νεοτέρων αλταϊκών και άλλων γειτονικώντους γλωσσών. Για
παράδειγμα, η άρνηση της προστακτικής στα Τουρκικά εκφράζεται με το πρόσφυμα -ma, διότι
ολόκληρη η Τουρκική γλώσσα υπόκειται στον κανόνα οτι ο προσδιορισμός προηγείται του
προσδιοριζομένου, και προσδιοριζόμενο (κύριος όρος) εδώ είναι η άρνηση, της οποίας
προσδιορισμός είναι το ρηματικό θέμα· στα Σουμερικά όμως η άρνηση της προστακτικής
εκφράζεται με πρόθεμα na (πρίν απο το ρήμα), διότι αυτή είναι η ψυχολογική τάση: βιαζόμαστε
να εκφράσουμε την άρνηση· και στην Chuvash ακόμη η άρνηση είναι an πρίν απο το ρήμα. Έτσι
και το τουρκικό –maaz (-*maar) τίθεται έπειτα απο το θέμα του ρήματος, αλλα παλιότερα αυτό
το -maar ετίθετο στην αρχή, και έτσι έμεινε στα Σουμερικά· όπου, επειδή ετίθετο στην αρχή, το
*maar έγινε baar- λόγω του κανόνα 21· στα Σουμερικά αυτός ο κανόνας δέν είναι απόλυτος,
αλλα σε ένα πρόθεμα τόσο συνηθισμένο ήταν αναμενόμενο να συμβεί· όσο πιό συνηθισμένη
μιά λέξη, τόσο ευκολότερα αλλοιώνεται με τον καιρό. Στα Σουμερικά επίσης υπάρχει
συνηθισμένο πρόθεμα ba- (π. Χ. «ba-du3» =χτισμένο) που δέν είναι άλλο απο το κοινότατο
τουρκικό -ma που εκφράζει το πράγμα που παράγεται απο τη ρηματική ενέργεια (π. χ. qat=προσθέτω, qatma = πρόσθετο). Έχουμε δεί και το bal (στο γράμμα ba) που ήταν παλιότερα *mal.
Για να μπορεί να προφερθεί το r έπρεπε να ακολουθεί κάποιο φωνήεν, γι’ αυτό
προστέθηκε το ı και έγινε báarı-.
Τώρα μένει να δούμε τί είναι εκείνο το –ıı στο τέλος του báarı-siip-ıı. Οπωσδήποτε, κάποιο
φωνήεν έπρεπε να τεθεί εκεί, για να μπορεί να προφερθεί το προηγούμενο p· αλλα δέν τέθηκε
το –ıı μονο γι’ αυτόν το λόγο. Και δέν είναι προσωπική κατάληξη (που να εκφράζει πρόσωπο 1ο,
2ο ή 3ο), αφού τέτοιου είδους προσωπική κατάληξη δέν χρησιμοποιείται στα Σουμ. της Σφην.. Ο
A. Falkenstein (1964, σελίδα 1, §35.5) λέει οτι είναι το «Konjugationspräfix i-» (εκείνο το «i-»
δηλαδή e- που λέγαμε προηγουμένως) το οποίο τίθεται στο τέλος με μορφή «a», λέει, όταν είναι
έγκλιση επιθυμίας (εκτός οριστικής). Δέν συμφωνώ, διότι εκείνο είναι πρόσφυμα που τίθεται
μόνο στην αρχή και δέν έχει κανένα λόγο να τίθεται στο τέλος του ρήματος, άλλωστε είναι
μάλλον απίθανο το «i» να γινόταν «a». Στην πραγματικότητα είναι το το ίδιο με το τουρκικό –α /
-ε που εκφράζει την υποτακτική (με λειτουργία περίπου σάν του νεοελληνικού «να», π. χ. να δώ,
να έρθω κλπ· το ίδιο αυτό πρόσφυμα στα παλιά Οθωμανικά εξέφραζε και τον μέλλοντα: π. χ.
cœre-sin = θα δείς)· επίσης, μετά απο το –san / -sen εκφράζει παράκληση: qalsan-a = μείνε σε
παρακαλώ, versen-e =δώσε σε παρακαλώ. Αυτό το πρόσφυμα λοιπόν πρέπει να ήταν -aa (μακρό
a) στα παλιά Σουμερικά, και εδώ στενώθηκε σε -ıı λόγω φωνηεντικής αρμονίας (επειδή η
προηγούμενη συλλαβή είχε i: το i είναι κλειστό φωνήεν, άρα και το aa του προσφύματος έπρεπε
να γίνει κλειστό αντίστοιχο του aa, δηλαδή ıı).
Έτσι, báarı-siip-ıı =δέν πρόκειται να γκρεμιστεί!
Κάτω απο το αλφαβητικό κείμενο, έχουμε μία λεξούλα με Πρωτογραμμική:
cıtilı = cıtilıı = cı-til-ıı = «να ζήσω!». Η λέξη αυτή είναι καλά γνωστή στην Σφηνοειδή, ώς
«wr. ga-til3 "vow; an offering"»· το UoP δίνει 20 περιπτώσεις που βρίσκεται η λέξη, 13 φορές ώς
«ga-til3» ή άν προτιμάτε την ανάγνωση «ga-ti», 6 φορές ώς «ga-til3-la» και μία φορά ώς «ga-til3-le».
Παρόλο που το UoP δίνει μόνο αυτές τις 20 φορές, η λέξη ήταν πολύ συνηθισμένη στα
Σουμερικά, αφού πρόκειται για ρήμα: «να ζήσω» που έφτασε να χρησιμοποιείται ώς ουσιαστικό:
μιά προσφορά που κάνει κάποιος στον θεότου λέγοντας «να ζήσω», προσφορά που κάνει για το
καλό της ζωήςτου. Η λέξη χρησιμοποιούνταν και σε παροιμίες: όπως «niĝ2 ga-til3 nu ga-til3 niĝ2
ba-til nu ba-til» που σημαίνει, απο όσο μπορώ να κατανοήσω: «το αντικείμενο της προσφοράς
δέν είναι προσφορά, η τελειωμένη δουλειά δέν είναι τελειωμένη» δηλαδή: εκείνο που θα
προσέφερες (λέγοντας «να ζήσω») δέν το πρόσφερες, η δουλειάσου που θα έπρεπε να είναι
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τελειωμένη δέν είναι τελειωμένη. Με άλλα λόγια, άν δέν προσφέρεις στο θεόσου το αναγκαίο
«ga-til3» (προσφορά για ωφέλεια της ζωήςσου), δέν μπορείς να ολοκληρώσεις το έργο που θέλεις.
Στο γλωσσάριο του E. Sollberger, η λέξη «ga-til3-la» βρίσκεται ακόμη και ώς κύριο όνομαxi.
Άν και χρησιμοποιούνταν σάν ουσιαστικό, κατα βάσιν «ga-til3-la» ήταν ρήμα που σήμαινε
«να ζήσω». Το θέμα του ρήματος είναι til (και βέβαια δέν είναι άσχετο με την τουρκική ρίζα tir =
ζωή). Το -ıı της κατάληξης είναι το ίδιο με το -ıı του báarı-siip-ıı. Το cı- (στη Σφηνοειδή «ga-»)
είναι εξαιρετικά συνηθισμένο πρόθεμα που εξέφραζε επιθυμία ή ευχή. Στα Σουμερικά της Σφην.
δέν χρησιμοποιούνταν σχεδόν ποτέ ρήμα με σημασία «θέλω», η έννοια του «θέλω να κάνω
κάτι» εκφραζόταν με το πρόθεμα «ga-», γι’ αυτό ήταν πολύ συνηθισμένο πρόθεμα· είναι
προφανώς αντίστοιχο του παλαιοτουρκικού προσφύματος -cej / -ğaj που είχε την έννοια του
«σκοπεύω», π. χ. (απο το ρήμα beer): beercej men= σκοπεύω να δώσω.
Αυτός που έγραψε την επιγραφή χρησιμοποίησε το ελληνικό αλφάβητο, διότι το
γνώριζαν όλοι στην Κρήτη, και διότι το ελληνικό αλφάβητο ήταν το σύνηθες για επιγραφές σε
πέτρα – η Πρωτογραμμική χρησιμοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά σε άψητες πήλινες
πινακίδες. Ωστόσο, την τόσο σημαντική, τελεστική λέξη cıtilıı έπρεπε να την γράψει με την
πατροπαράδοτη Πρωτογραμμική· η λέξη αυτή είχε δύο έννοιες: 1. προσφορά (αυτός ο ναΐσκος
είναι προσφορά που κάνω στο Θεό) και 2. «να ζήσω» (κάνω αυτήν την προσφορά για όφελος της
ζωήςμου).
Κάποιοι θα πούνε «γιατί το γράμμα ti έχει τέτοιο σχήμα, διαφορετικό απο των πινακίδων
της Γρ. Β;» - διότι στα γράμματα της Πρωτογραμμικής σημασία είχε να αναγνωρίζονται ώς
αντικείμενα· εδώ, το ti έπρεπε να αναγνωρισθεί ώς «βέλος» που λεγόταν σουμερικά «ti»· δέν
χρειαζόταν η συντετμημένη μορφή που χρησιμοποιείται στη Γρ. Β λόγω στενότητος χώρου στις
πινακίδες και λόγω ταχύτητας γραφής· αλλα ήταν δυνατό, και επιθυμητό, να γίνει το γράμμα
πιό παραστατικό στο σχήμα. Δέν μπορούσε να μπερδευτεί με το šo, διότι το šo (ακόντιο) έχει
μικρές γραμμούλες κάτω απο την αιχμή του δόρατος (που παριστάνουν το δέσιμο της αιχμής),
ενώ εδώ η οριζόντια γραμμή (μεγάλη, που φτάνει ώς τις άκρες για να σχηματίσει τρίγωνο)
ανήκει στην ίδια την (τριγωνική) αιχμή του βέλους.
Η επιγραφή αυτή γέμιζε ένα «ανακουφιστικό τρίγωνο» στον ναΐσκο.
Το cıtilıı έπιασε τόπο· ο šéeθat, ο «Δίκαιος Αδερφός» έζησε μέχρι σήμερα, για να
ξαναφέρει στη ζωή τον θαμμένο σουμερικό πολιτισμό της Κρήτης, τον ωραιότερο πολιτισμό που
έχει γνωρίσει ο πλανήτηςμας.
Το σουμερικό έθνος κατάφερε εκείνο που ήθελε ο «Gilgames»: να γράψει το όνομάτου και
να βάλει τη σφραγίδατου σε πήλινη πινακίδα ψημένη· να βάλει το όνομάτου εκεί που
γράφονται τα ονόματα των ενδόξων, και εκεί που κανένα όνομα δέν είχε γραφεί, να υψώσει
μνημεία προς τιμήν των θεών.
Έχω πολλά ακόμη να πώ πάνω στο θέμα· αυτά ήταν νομίζω τα πιό βασικά για να
πληρώσω το χρέοςμου προς την αλήθεια κ προς τους νεκρούς τους πρωτοπόρους στη
δημιουργία του παγκόσμιου πολιτισμού που ξεχάστηκαν· δέν τους πρέπει να μένουν άλλο
άγνωστοι.
i

προσφηνοειδής: η εικονιστική γραφή των Σουµερίων της Μεσοποταµίας, που επίσης µπορεί να ονοµασθεί Μεσοποταµιακή
Γραµµική Γραφή, η οποία στη Μεσοποταµία εξελίχθηκε στη Σφηνοειδή. Την γραφή αυτή την έφεραν στη Μεσοποταµία οι Σουµέριοι
απο την παλαιότερήτους πατρίδα.
iii

Γρ. Κ. Ε. = Γραµµική Κυπριακή των Ελλήνων. Προερχόµενη απο την Κυπριακή Πρωτογραµµική, χρησιµοποιούσε λίγα µόνο απο
τα γράµµατα της Κυπρ. Πρωτ., διαµορφώθηκε απο κάποιον σηµιτικό λαό απο τον οποίο η γραφή µεταδόθηκε στους Ελληνοκύπριους
οι οποίοι την χρησιµοποιούσαν απο τον 11ο π. Χ. αιώνα (άν όχι απο νωρίτερα) έως και τα Ελληνιστικά χρόνια. Για τους
Ελληνοκύπριους η γραφή αυτή ήταν ευκολότερη απο ό,τι η αλφαβητική.
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iv

ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ ήταν ο τίτλος της εργασίας που τύπωσα και δηµοσίευσα το 1992, ιδού το εξώφυλλο και

οπισθόφυλλο (σχεδιασµένα µε το χέριµου):
κ. α. = και άλλα, και άλλ(οι).
vi
Σουµ. της Σφην. = Σουµερικά της Σφηνοειδούς = τα Σουµερικά µε τη µορφή που τα διαβάζουν οι σηµερινοί λόγϊοι απο τη
Σφηνοειδή γραφή. Αυτή η παράδοξη έως γελοία µορφή της Σουµερικής απέχει πολύ, πάρα πολύ απο εκείνο που διάβαζαν οι ίδιοι οι
Σουµέριοι.
vii
Σουµ. της Κρήτης = Σουµερικά της Κρήτης, η σουµερική δϊάλεκτος της Κρήτης (για τα χαρακτηριστικά της οποίας βλέπε στο
σύνολο των φωνολογικών κανόνων)· η πιό συντηρητική διάλεκτος όσον αφορά τα φωνήεντα και τα σύµφωνα εκτός των k, g και c).
viii
Faure: Faure, Paul: Toponymes Créto-Mycéniens dans une liste d’ Amenophis III (environ 1830 avant J. C. KADMOS VII, 1968
σελίδες 138-149).
ix
σ. =σελίδ(α).
x
βλπ =βλέπε.
xi
στους ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ είχα συµπεριλάβει προσεκτικά επεξήγηση όλων των αναφορών σε βιβλιογραφία, χωρίς
αυτό να σηµαίνει πως εκεί βρίσκονται όλες οι σχετικές πηγές που έχω βρεί κατά τη διάρκεια της έρευνάςµου, κάτι τέτοιο θα ήταν
φύσει αδύνατον. Χρειάζεται όµως εδώ να παραθέσω εκείνον τον κατάλογο, γιατί περιέχει όλα τα γλωσσάρια που είχα µελετήσει ώστε
να αποκτήσω κάποια γνώση της σουµερικής γλώσσας, καθώς επίσης περιέχει όλα τα έργα στα οποία εδώ αναφέροµαι µονολεκτικά ή
σχεδόν µονολεκτικά. Παραθέτοντας εδώ τη σάρωση από τους ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΤΟΡΕΣ, δίνω και µια εικόνα της µορφής
εκείνης της εργασίας, όπως την έγραψα µε γραφοµηχανή (τότε δεν κυκλοφορούσαν τα p.c.):
v
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Η αναφοράµου στο ταρό ήταν εν περιλήψει ότι το σύστηµα αυτό, από το οποίο έχει προέλθει και η κοινή τράπουλα, ήταν ένα
σουµερικό µαντικό σύστηµα που χρησιµοποιούσε πινακιδάκια (αρχικά πήλινα) τα οποία αντιπροσώπευαν όλες τις κατηγορίες
αντικειµένων, ανθρώπων και θεοτήτων. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιύνταν αριθµοί από το 1 ως το 10 σε συνδυασµό µε 4 βασικά
σύµβολα της σουµερικής γραφής, τα οποία ήταν: το ša της Κρητικής Πρωτογραµµικής από όπου το «µπαστούνι» της τράπουλας, το
HI (οµόµορφο του HI της σφηνοειδούς µε σχήµα ρόµβου) από όπου το «καρό» της τράπουλας, το PI των Γραµµικών Γραφών από
όπου το «σπαθί» της τράπουλας, και το TU των Γραµµικών Γραφών από όπου η «κούπα» της τράπουλας. Η δε ονοµασία «ταρό»
προήλθε από την Ακκαδική λέξη “daltu” (πινακίδα) έτσι όπως την πρόφεραν οι Σουµέριοι.
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