ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Περικλή Σ. Θι::σχάρη

~ yp:~ω"ή ε:ίνα

c "":"ponoc; που χpησιuοποιησc σ cvθpωnoc; για vc ε:nιr~οινwνη::r.:::~ με

;συς cuvavθpώ;'louc; ιου rωu ;3;::;ί:::rκον-:uι σε: κάπαο απόr.οστι ιο:ιικώc η ~(οι
χοονικώc;. Ότ:ωc; ·:)λα τ:: πpο"ιόνι-.:1 nολι-:-ισuού κ~ι η γpο.φη υr.ε.σl.] σJν τω χpόvι:.;

με:-:-cGολtς και βοSuιcίως ε:~ε:λιJσομενη αrηοσε

Cl7l\!

τε,λειότε:ρr: μορφή

-:-r::c;

όπωc; την γνωρίζομε σήμερc. t-". ιελειο;-τοίncη τη·:: γραωήc; Οεv έγινε μέσα
cτε:νC όριc

C:i/::x;

συγκεκριμένοι r.ολ~τισι.1ο:.:.' ως ο5ιακοπη συνtχει:J., ολλc με τη

συμβολή ολοκλήρου ιοu ονθpωnίνοι γένοu:: και ε~ω :J.Π·j εθνικt κ:Jι γεωγpαωικG
όριο. Όμωc όσο αvαμωισSη-:-;ι κc.. C\. .:.~ναι η πcv::;.νθpώπtνη
ανο;:τυΞη τηc; γp:::ιφής, εξίσοu δι::τ-τιc:ιωuενc ε:ίvο.
και ε:ππάχuναν την εCέλιξη

mc;

::,,.

συμβολη

v.τv

οpι::Jμέ:νοι λαοί προήγσyο\'

πεpισσο~c;_;::,c ~λλω\'. ϊοί;το συνέβη εις την

περί~ιτωσιν 7ηc; παραλαβήc τοu υ.jμ:τικοί· ή άλλως ωοινικικού αλφαβήτου Οί\ό
τους 'Ξλληvι:c.;.
Η εμφάνισις της γραφή~ ειc; τc

τέ.λος τη:::: 4ηc; χιλιετίας απετέλεσε τη·...·

κατακλείδα _uεγάλοu κύκλου βασικών ανακ:J.λύψεων που με βάση τη•._,· γεωpγίc
στηρίζουν ακόμc τις κοινωνίες μας.

Η γpαωη συμπίπτει χρονικώς με την

εμφάνιση των πρώτων κοινωνικών τάC,εων ειc; τον χώpον της

Μεσογείου.

Λαμβάνοντας υπ'όι.ι.ιιv ότt -:-ο πρώτο γpαr:τό κ:::ίμ~vα αποτελούν καταγpαψέ·:::;
εμπορεuμότwν, ζώων αλλά και εμποpiαc; δούλων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η
εμωάνισις της γpαωής συνδέεται

με ένοχες r;ροσπάθειες του ανθρώπου

εκμεταλλεύσεως της γης και των συνανθρώπων -:-ου, γιc να εξιλεωθεl αργότερο
με

την

στροφην

της

κοτοvpαωης

κάθε

δημιουργικής

προσπαθείας

του

ανθρώπου.
Το πρώτο στάδιο της γροφης εiνοι η σχηυοτικη απεικόνιση των αντικειμένων.
κατόπιν η

γραφή

nέpοοε

στην

απεικοvιση

σχηματοποιημένων

εικονωv.
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Πpοϊοντο:; του

XPCNou

tφτααε:

cτοδιο αποδοσε:ωc; των ήχων :ης ομιλιαc; με

r.c

σύμ9ολc.. a:Jyικώc: σuλλαβικc και C\' σuνε:χε:ί:. φθο':rγικt. 'Ξτm έχομε τα ακόλουθα
συσ-:-ημc."";c:.

\(~οc:.η~

συλλαβογραφικον

το

και

το

cικονογραφικον,

το

ιδcογρac;>ικον,

το

φθογγογροφικόν.

Πρωπ:ογcιz:c: :ις '7'Ί δημιοupγια\' τη::· r:c:."':'ολε:vοvτοι η Με:σοπο"':'αμίο με την
σωηνοcιόη γ;::ιcΗDη. η Αίγυπτος κCJ.5wc; ~<αι οι Ιν'Ιινωεc: και οι Μω:ηναίοι

ιερογλuωη::: των κ:ι το ε:ικοvογοο.ωημcτ:::., τ:; onoιc:

u.:

τc

cv συνεχείc ε:Ξε.λίχθησαν ειc;

L:: ιδεογpcuucτο και. ωωνογ;:ι6μuc.τc διc vc ω~ολουθησσυν α <Dοίνικε~ με το
ωωνr::ι~;όΙι -:-ω\-' αλφάβητον. τσ Ο:ϊ'Jίον θ·::: τελεια;τοιήσουν οι 'Ξλληνε.~. γtc να

cποτε:λεσε:t

τού~C·

την

αωε-:-ηpιαν

καt

-:-ην

L2~Tpav

navτόc;

Ξυpωnα-ικού

αλωcβήτοu.
Ξιc;

ε:ικονογραφικόν σJστηuc ονηκοu\.ι

-:-c

κupίωc: aπ:ικονίσε:ιc; ζώων

:c

σnηλ~ιογpaφημc.ϊΌ,

nou

ειναι

r.c "':'οιχι.J:..ιcτc σπnλαίων ποu χpησίμεuα.ν ως καίοικία

ϊοu noωτoyσvou ανθρώπου. Δειγu::ί: τέτοιος χ,::.οακτικής σώlονταt σε πολλε:::;
χώοε:c;.

Χaο~η:τηρισηκά ΠO;JOδεiγucLa έχομεν εις τα σπήλαια Lε.scaux της

Γαλλίας παι χαανολογούντα: ποο
της Σαχαpαc; και αλλού. Όλεc;

40.000

ot

ετών, :της βpαχοyραωίες της Μάνης,

Βοαχογpαωίεc; παpι::ττούν κυρίως σκηνές

κυvηγίου αγοίων ζώων. Αξίζει να σημειωθε' ότι οι λέξεις ζωγραφίζω και
ζωγραφική προέpχοντaι aπό το γεγονός ότι ακριΒώς οι πρώτες απεικονίσεις
ησαν χαράγματα που πaοί::τταναν ζώα.

ϊ ο ιδεογραφικόν σύστημα δεν είναι παρα μια εΞ;έλιξη, σε διάφορο στάδια, του
εικονογραωικού και συνίσταται στην σχτιματοποίηση των εικόνων-αντικειμένων

που υπενθυμίζει τα πρώτα πaιδικc σκaριωήucτc. Πapaδείγματc ιδεογραμμάτων
είναι

τc

ιερογλυωικό

ιδεογράμματα

της

Αιyύτ:τοu,

κατόρθωσε

ο

τα

σινικά

aνθpωr.ος

να

ιδεογράματc
διευρύνει

επικοινωνίας του με τον σuvavθpωnbv του, διότι ήτο δυνατόν

κ.α.

τον

Με

τα

ορίζοντα

vc αποδίδει και

αφηρημένες έννοιες, σε πεpιοοισμένο παντως aριθμόν.
Το συλλα6ογραφικόν σύστημα aπετελεσε σημαντική προοδο και μπορούμε να

πούμε όn ήταν η πρώτη καθ' αυτό γραωη, δηλαδή γραπτή απόδοση του λόγου,
όπως την εννοούμε σημερα. Σuλλαβογραφικη είναι η κρητο-μυκηva·ικη γραφη, η
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αpχαιο κυπpιπr,, εν με::>ει η σημεpινr, ιαπωvικη κ.α.

Το τcλε:uΗlίον στάδιον ε.ιc; την cςtλιξιv τηc; γpαωης, ή-.-οι το αλφαβητικ όν

σύcr:ημc, :::.ϊίστ.:λεi το τελε.ιοπ:ρο\' cπί τοι πpακε.ιμcνοu ε.π!-:-~:..ιγμc τ συ ανθρώπου.
διότι με -:ην αφαι;)ε.nr-η ικαv6τητc του μu:::ιλού

-.-ou

κcτό;Jθωσε. να φτασεt εις -;-ην

ί:λαχίστηv u'JνάΟο ηχοu. δηλοδη ΤΟ\ 1 ωθόγyοv.
~·

Ξλλ;ινιr:r

συλλαβικην
Κρητης

και

νλώσσc.

μac

γραφή ν.
άλλων

πο.pαδόθηκ.:.

Ξι ναι η

τόπων

(Μυκήνες-Πύλος-Θήβα).

ας

λενομενη

του

νοτιου

Tc '89L.

τc

πρώ-;-c

Γραμμική

:ης

γραφη

ηπειρωτικού

~;.::ίμε:νc

Α

και

ελλαδικού

ο·ων ο αyγλος οpχοιολογc>ς

με

την

Β

της

χώρου

A.J.Evans

αvε.κά.λυώ~ αρκειέ::; ε.πιγοαφtc εις :ην Κpήτηv υπέθεσε σ-.-ι η γρα(.Σ)η c·.;τών των
εnιγοαφών είναι η πηγη -:ης σημιτικης γpοφης. Την αr;οιJιιv ουτηv• υπε:c-:ηpιξε με

r;ερισσοτε::ιη ζέσιv αττ::; ΤΟ\' Ξvans, ο ScΓΙeι:Jer και με:-.-· αυιούς πολλσί ό.λλα
ε:iίιc-:-ήμοvε::;. Όπως φcivε.ιa·: ::τις ε.πιγραωέc;. μάλλο\' η Γ pauuικt:
πεpισσοπ;pοv διαδε5οuενη.

J... ήϊον η

t--: με.λε7'1: ιων aρχαιολογικών ευοημGιων ιοu

υπολ:Jίπου ελληνικού ηπειοωτικοί' yώpou ενετόrτισε μεγάλες ομοιοτητεc; των
ποικίλων τοr;ικών γραφών με τnν Γρ(ψμικηv Α. Au7έt;
είίιτpέπουν

va

οι ομοιότη~ε:ς μας

υποθέ::rοuμε ότι η μινωική γpοφή είχε επεκτοθεl και σιον

υπόλοιπο cλληνικόv χώροv κο: ότι διαuοpφώθηκαv κατά τόπους σuγγενr;,
γραφικά ΟU(;'r11,ματα με την π::>οσθήκην και τοπικών σημείων.
Κατά τον Ξνans, η γpα<Dη της Κρήτης διεδόθη οπό Κρητες aποίκους, εις τους

Φιλιστοίους, και εις την Παλαιστίνη, όποι; και εξελίχθηκε το σύστημα γpαφης,
που κατόπιν παρέλαβαν οι 'Ξλληνες από τους Φοίνικες. Η άποψις αυΠ, βασίζπaι
κυρίως εις το περίεργον γεγονος -:ης αιιDνιδίος ε:μφs;νίσεως σημιτικών γpαr;τών
μνημείων χωpίς την μεσολαΒησιν προηγουμενωv σταδίων βαθμιαίας εξελίξεως,
γι'ουτό και οι εpευνητες ανεζητησαν την προέλευσιν της σημιτικής γραφής εις

άλλα γνωσiά γειτονικό συστήματα.
Είναι γεγονός ότι μερικά κρητικά σύμβολο ομοιάζουν με τα σημιτικά και η μορφη
κοποιων κρητικών ιερογλυφικών ανταποκρίνεται σε ονόματα σημιτικών σημε:ίων.

Τέτοιες οuγγένειες ο μ ως διαπιστούνται και με σημεία διαφόρων αλλ ων γpοφών
όnως r..χ. η ομοιότης μεταξύ ιερογλυφικών της Αιγύr;του με αυτην της Κpητης.
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~ υποθε:σιc; αυτη nα;)ου::::τιά(ε:l ακομη κ :::ι ι σημε:;)ον εDε:υνη-:-ικον ενδιαωcpοv.

χω;Jίς aυτc

v:1 σημαίνε: οτι txou:.:: δε:δομενc. τc οποίο εξο!3ε:λίζουν nc; δυσr<ολlε~

7l:JL' txouν ον-:-ιμειωπισει ο: εpευνη-:-ε:ς που μεχpι σήμε:;:ι:: ησyοληθησαν με τc

θέμα. Ξ\· ϊούτοις, ον δεχτούμε οτι α :Ξ:ηuίτcς πήραν 7ηv κρητικήv γραφήν,
ποσr:ύπιε:ι

-c ε~ώϊημc, 5ιcτι τιηρον uεpιr::J. μόνο στοιχείο, κοι anC. που

συνεπλή~ωσαν ιο uπ6λοιπc ::ποιy:ίc Ι'Ju ::.λωαGή-:-οu του·:;. Ο Lιndblom [)οίσκεt

δυvcτη\· mv ε.πίδpασιν -;-ης κpητη~ηc; crιί ~rκ; σηu:τικής, ως προς με:pικc JόΨ)\'
:::-τοιχείc το δ: η, θ rΔl

j. ~ avaωεpθcίoc αποψις του Ξvans ακολουθεί naλaιcv

δοCοοίαν cπc:· την α~γοί:η,ι γαΩιιυ::π:ίον,

ono'J

tyομε δύο μνείες, σχε:ιικές με -:-ην

εnίδοcσιv της κpr:τικnc; γp:H.Dηc; ε.ιc; την ::τημ:τικην. Ο εnιγpαuuο-:-ικόc; Δοσιaδης
που ήκuασε κα-:-ό το -:-έλη

-:-ou 3ou π.Χ. ::.ιι.j.)νος. σημειώνει "Δοσιάδης δε εν

Κ ση τη φησiv Εuοεθr?να; αυτό. (τ:: γpo.u:.;c-;:::}" κ ω

-::;.

Διό5ω~σς

(5.7 4.!):

"φo.at· (Οι'

Κ.οrjτΕ:ς) 7Όu~ Φοiνικος ουκ Ε:~ o.::ιxric: ε:J:·::!Ι'. :1λΛC τους τύπους των y;:ιaμuC:-:-ω\'
μεταθεiνα! υόνΟ\/''. ϊΌ αναγκαί::. ε:uρήu::-:-::. τϊ:Jι;
τac: αnόι!Jεις δεν

έχουν εισt-:-ι

εupεθεt και

τεκμηpιώσα.Jν τϊλήpω: cuϊ:ι·::;

Sc

ϊο ζήιηuα οπcι-:-εί

πεDαιτεpω

βαθυτέρ:ιν έpευναν.

Η επίδρασις της Κρητικής γρaφης ειc; 77]\' σημιτικnν, καίτοι uπάρχεc. οεv
δύναται

vc θεωρηθεί ως ευρείας μορφής. δεδομένου ότι υπάοχουν σημ:7ικ:ιl

επιγρaωαί χρονολογηθείσαι ω

<250 n.X.

ήτοι τον

13ov

aιώva,

οι οποιaι

κcταδεικνύοuν ότι η σημιτική γραφή ειχε προχωρήσει εις το στaδιοv τηc;
σuλλaβογοαμματικης γραφης, ενώ κατά την αuτην περίοδον, η κρητικη γραωη
αποτελείται από σuλλαβογράμματa με πa::>εμβολες ιδεογραμμάτων.
Πpοκειuένου

διά

τον

Ξλληνικόν

μεταγενεtr:'ερους αιώνες. αvαι και η

χωαον

συλλαβική

κuπpιακη γpαωη

γρaωη,

aλλο

σε:

(όρο επιγραφηv τοu

Ιδολίου), ενώ τα σύμΒολο του γνωστού Δίσκου της Φαιtr:'ού είναι ιερογλυφικά
στοιχεία, που όμως ακόμη δεν εχει επιτευχθεί η αποκρυπτογράφισίς τους,

και

συνεπώς δεν γνωρίζομε ποίαν γλώσσαν αποδίδουν.
ϊ ο θέμα της ομοιότητας των στοιχείων της γραωής μεταξύ των λαών ανάγεται
και σε

ψυχολογικούς

λογους.

Εν τούτοις

ο

ψυχολογικος παράγων

είνc:

περισσότερον aποδεκτός γιο τα πpωτο σuστηματα γρσωης, το εικοvογραφικοv
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και

το

ιδcοvραιDικσ''·

cvω

δια

το

c~cλιγ"ε:νο

σuστημοτα,

η'οι

συλλαβογραωικόν κο: -:-ο φθογyογ:Jαωικον. ο Φuχολογι~:ός :-τaοαγων οpθον ε.ίναι

vc Λάβε.ι 5α:τε.ρε.ύουσον οΞ.ία\', ιδιαιτ.:.pως C.:: Cτav οι ομοιοτηπ:ς ε;πισημοtvον-:-οι
με.7αΞ,ύ λαώ\'

nou

έχουν εnιr~οινωvίο\' με:--:-οΞύ τους καθώς Υ.:Οι εuποpιt:aς και

κ:::-:-'επεr:τα::nv οικοvομιr~άς σχε.αεις.

Μειο 7ηv κσ-:-ασ-:-:Jοωη\.ι TO'J

κpηϊο-μυκΊνο"ιr~ού

ττολ:τισμοι) κο~

μέχρι

'ης

εττικοαmσε:ωc; του ,L.yaιr:ou και κα-:οπιv ϊου Δωρικού ΞλληνΗ;ού σιοιχε.ιοιι,
μεσολαβούν αρκε.ιοί σκο:ειvοί αιώνες Ι<οτά ϊοuς οποίους δεν ε:χομεν ypar.τC
μνημεια.

Tc μεγάλ:: ε71tϊείτγμcτc ίΟU avθowπιvou νου r.εovoύv ποντοτε :-ιο xWoo ίQU
μύθου. Kaτt την ε:λληνικnν μυθολ:Ίνί::\' η ελληνικη ypaφr1 cπο5ί6.:.ιαι εις τον
Πολαμήδηv και τον Προuηθεο, i:τη~ειάιvουuε: στον Προμηθtα Δ:σμώτη

του

Αισχύλου τouc; εξής σιίχου:; :Κα: .~·η~' ~οιθuόι,', έ~οχοv c;οωισμC;ων_. εΕηU_οο~ι

Οοφέa, τον Μουσαίο, ΤΟ\' Φοίvικα, καθώς και ισν Λίνον. Διc τον Λtvov tyομε
την μαρτυρίαν του λε~ικοι) Σουϊδας

"Λivος

Χαλκιδεύς,

Απόλλωvος

κα:

ϊεpιJJιχόpης, οι δε Αμwιμάροu και Ouρaviaς, οι δε Ερμού και Ouρaviaς. λέγεται
δε ο πρώτος ούτος από Φοινiκης yράμuατο εις Ξλληνας σyayεiv, yενέσθα: δε
και Ηpακλtους διδάοκαλος γpαμυάτωv και της λυρικής μούσης τφώτος γενέσθαι
ηγεμών

,. ".

Ακόμη κα γιο τις μεταβολές που έγιναν εις την γραφην η μυθολογία λέγει ό"Cl ο
κωμικός ΕΞπίχαρμος

προσέθεσε το γ;>άμμcτα θ, φ, χ, και ξ, και ο λυρικός

ποιητής Σιμωνίδης τc ζ, ψ, η και ω. Διαπισ-;-ούμεν επομενως ότι η ελληνική

μυθολογία έχει άποψιv ε πι υπαρκτών μπαβολώv, τις οποίες κα1 οι επιστημονες
πκuηρίωσαν, χωρίς βεβαίως

vc υπaρχει πλήρης αλήθεια ωc; προς τα ποόσωπc

που επέφεραν τα ς μεταβολaς αυτά ς.

Η παλαιοτέρα ελληνική επιγραιDη με το ολφαβητικόv σύστημα τοποθετείται υ.ο

730

π.Χ και κατά νεώτερα ευρημα-;-α ;-ο

760

π.Χ. και είναι χαραγμένη

σε

οινοχόη. Αρχικώς η φορc της γραφής ητο από το δεξιa πρσς τc οριυ.ε;>ά. Σ711
συνέχεια εχομε κείμενο με γραφηv "βουστροφηδόν", όπως η περίφημος
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cπιγροφή της Γ όpτυvος, που ειvcι η μακροσκε:λεcτε;Jα ελληνικη ε:πιγραψη

ανάγε:ται

κω

σϊον 5ο π.Χ. aιώvc. και τε:λος γpοφην ~πό το aριc;-;-ε:;Jά προς τc

δεξιά.

Διό την προtλευσιν των γpομματωv τοu ελληνικού αλφαβήτου επικρα:εi η
cποwις ότι r;ροερχοvται από το βορειοv σημ::ικόν άλφάβητοv, το oπoiov
naptλaβov οι Ξλληνε:ς και εις τσ οποίον ε:πε:φεοαν την βασικην βελτίωσιν και
προσαομονήν εις την ελληνικήv γλώ::τσαν, ε:πιvοήσαντες και την αποδοσιν των
φωνηε:vτων. Ξις τος σημιτικας γλώσσας τc ψωνήεντα, ακόμη και σήμερον, δε\'

αποδiοοv·τω εις την γααφηv, δηλαδη η σημι:ική γραωη και σηuεpοv εivαι
ιlιεuδοcλφοβτ;-:-ικr και πλησιάζει ΠιJΟC: ιο συλλαβικόv σύστημα. Κα-τ-ά συνtπειαν
το

Ελληνικον

αλφαβητον

δύνcται

να

θεωρηθεi

ότι

προηλθε

εκ

τοu

ημιανεr.τuγμtνοu ωθογγικού συστήματος και τοuτο ολοκληρώθηκε εν Ελλάδι διc
της προσθήκης των φωνηέντων.
Κατά μίαν άnollJι\·, υπέρ της φοινικικής (σημ~ιι~~ης) προελεύσεως των ελληνικών
γραμuάτωv συνηγορεi

και η

μαpτυρiα των apχαiωv

ονομάζουν "φοινίκεια

γράμματα" και δέχοv'τ::l: ό-:ι τα έωερε στην Ελλάδα ο

μυθικός Κάδμος, εξ ου και "κάδμε:ια
αναφέρει

:

"Οι δε Φοίνικες ούτοι οι

γράμματα".

συγγραφέων,

Πράγματι,

συ\' Κάδμω απικάμενοι,

ο

ποu τc

Ηρόδοτος

των τjσαv οι·

Γεφυραίοι, αλλά τε πολλά οικτjσαντες ταύτη ν την χώρην εστjγαγοv διδασκάλια
ες τους Έλληνος και δη και γράμματα, ουκ εόντα πριν Έλλη σι ως εμοί

δοκέειΙ',

πρώτα μεν ταιΌι και άπαντες χρέονται Φοίνικες. μετά δε χρόνου προβαίνοντος
άμα τη φωνή μετέβαλαν και τον ρυθμόν των γραμμάτων. περιοίκεον δε σφέος τα

πολλά των χώρων τούτον τον χρόνον Ελλfινων 1ωνες, οι παραλαβόντες διδαχή
παρά των Φοινίκων τα γράμματα. μεταρρυθμίσοντες σφέων ολίγc εχρέωvτο,
χρεώμενοι δε εφάτισαν, ώσπερ και το δίκαιον έφερε, εσαγαγάντωv Φοινίκων ες

την Ελλάδα, Φοινικτjια κεκλfισθαι. και τας βύβλους διφθέρας καλέουσι aπό του
παλαιού
οιέησι.

or

1ωνες, ότι κοτέ εν σπάνι βύβλων εχρέωντο διφθέρησι αιγέησί τε και

έτι δε και το κατ'εμέ πολλοi των βαρβάρων ες τοιαύτας διφθέρας

γράφουσι. Eiδov δε και αυτός Καδμτjια γράμματα εν τω ιρώ του Απόλλωνος του

Ισμηνίου εν Θιjβησι τησι Βοιωτών επi τρrπόσι τρισί εγκεκολαμμένc.. τα πολλά
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ομοια cόvτc τοισι Ιωνικοισ;".
Αvαμωιβόλως εδώ πρόκειται δια το τοπικοv αλωαβη-:-αν της 5οιω7ίαc; οπωc;

δειι<νύει ΚΟί η φρασιc;
Απόλλωνος

τοu

:'Ξιδσι/ δc και αυτός Καδμήιc γpάμμcτο

Ισμηνiου

εν

Θηβησι

τησι

Βοιωτωv.

εyκεκολαμμένο. το πολλά όμοιc εόγτο τοισι Ιωνικοiσi

Πεpi το_u Κοδμαu τc Λεξικον =::ouιΊSc γράφε:

επi

cv τω ιpr.i) τοu
τpιποσι

τpισi

".

"Καδυος Πονδι"οvοc: Μιλησιος.

cυρετής των γραμuατωΙ/. ε~ι επιγ:JΟ:JUC:Τι' Ζηvωνος . .::ι δε πάτpc CDofvισσc. τις ο

ωθόνος; ο~ι κω ο Κάδuος κεivος, acΓ'

ou

γpατττά\ 1 Ξλλός tχει σελίδc". 'f-..ρc κατά

ταν ΛεΕ.ικογρόφοv ο Κάδμος ή-:-ο σπα την Μίλητοv και δεν έχει κauμίαν σχέαιv
με

τους Φοινικας της

Καρίας.

περιοχης της

Σωίας, αλλt

με την Φοrνίκην

;rης

Πολύ αργότεpοv όταν ιc ovoμc Φοίvιξ εταυτίσθη με των λαον των

βαpειοσημιτών. εδημιουογηθει ouτc: η παρεΞήγησις, και εθεωρήθη και ο Καδμος
ως

Φοίνιξ.

Ο

Διόδωρος

ελληνικής και "πελασγικά"

ο

Σικελιώτης

: "κοινη Ucl' ouv

(3.67)

ονομάζει τα γpάμμα<c

της

τα γράμματα Φοινiκεια κλη9ryva: διc

το πaoc τους Έλληνας εκ Φοιviκωv μετεvεχθηvαι, ιδiα δε των Πελασγών πρώτων
χρησαμt:νωv τοις μcτατεθεiσι χαραι:rηοσι πελασγικc προσαyορευθrjναι".

Εν <οuτοις δεν είναι δυνατον νc μην πα;:>cτηpήσει τις, τις συγγένειες που
υπάρχουν μεταξύ <ων δuο αλφαβήτων εις την ονομασίαν των γραμμάτων, την
φοράν της γpαφης εις τα πρώτο κείμενα, το σχήμα όλων σχεδον των πρώιμων

ελληνικών γραμμάτων, που είναι όμοιον με των aντιστοίχων φοινικικών, την
σειράν τους εις τα αλφάβητον και την αριθμητική ν τους aξίαν.

Εκείνο εις το οποίον συνέβαλαν αποκλειστικώς οι Έλληνες, είναι η εισαγωγή των
φωνηέντων ως ανεξαρτήτων μανάδων και οντατη<ων, α ι οποίοι δίδουν και την
κυρίαν χpειάν εις τον λόγον και άρα και εις την γραφήν, και η εισαγωγη των
οποίων

συνπέλεσε

φθογγικού

εις

αλφαβήτου.

την
Η

πληρη

και

ολακληρωτικην

κυρία διαφορ6

μεταξu

διαμόpφωσιν

των σημιτικού

του

και του

Ελληνικοu αλφαβήτου είναι ακριβώς ότι οι Έλληνες έδωσαν φωvηενnκήν aξίαν
εις εκείνα από τα σημιτικά γράμματα που απέδιδαν συμφωνικούς φθόγγους

άγνωστους εις την ελληνικην.
Αυτή είναι η μεγαλοφυής συμβολή των Ελληνων εις την γραπτήν απόδοσιν του

λόγου με την δημιουργίαν συμβόλων που αποδίδουν τα φωνήεντα. Είναι αυτό που
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μcταμοpφωσc

την

σημrτικην

γpαφην

crς

δίνοντάς του συμμι:τρίαν και τtχ:νην, όπως

tνa

μοντι:pνο

αλψαβητον

πσ.pο.τηpε.ί ο Davιc

Dιrι:r.ge~.

κ~ι το κ:::τέ:7:ηCί: αξιοv της σημε;::>ιvηc; του πcγκοσμίου διοδοσι:ωc;.

rν1ί:J ακ6μη vcω-:-ε.pa άποψις. η οποίο διατυπώνεται ε:cχάτως, cίνοι ότι

r, ελληνική

γ~οφή δεν tχε: καμuίαν cxtσιv με την φοινικικήν (και δη την σημιτικην), αλλ::
ποοtpy:.ται aτ:c.

ε:~έλιΞιv κο·. ωθογγοποίησιν των

συλλαSσγpαuμΩτωv

της

r~Dηϊο~uυκηvaικης γpαωης. Εν τούτοις, η μορφή των συλλaβογοcuu·:::των της
~φ~·-Ίτο-μω~ηv:ιικης

χcωΟ.κlήρωv

ypa:r>ηc;

απεχcι

nολίι

από

εκε(νηv

των

πpωτορχη~ωv

-:-o:J ε.λληντ.κού αλφαΒήτου, εvω η κοητο-μυκηvαΊκη γpowτ't ~~ae·

εαυϊήv ήτο cιc:λης και αϊϊεtχε πολύ απο την Π:JOΦopov της ελληvικης, όnω~

συμβαίνει σε όλε·:::; ηc; γλώσσες που αποδίδοντα~ με συλλαβογpαuμcτ::.
Οι C!νασr:;αφέ~ της Κνωσσοlι έωεραν αρχικώς εις το φως σφpαγιδ·:Jλιθους ιιε:
ιε~ογλυωικt. Παοαλληλως με τnς ιερογλυφικήν γροφήν είχαν ε:Ξελ'.χθεi και ό.λλc
σ"J:;τημ:::-:-c γραφής που κατεληξαν ν:: γίνουν γραuμικά, χρησιιιοποιώ\πα::; Ο\ 1 -:-ί
εικονωv, γραμμικό σχηματc:. Το νέον είδος αυτό γpαωης περιλαμβάνει δύο
συσ~ηματο.

τα

οποία

αποτελούν

συνδυασμόν

ιδεογpαμμάcων

και

συλλαβογρ::ωμtτων, την γραμμική γpαφην Α και Β. Από την γpαμμικήv Α
ευρέθησαν μόνον ολίγα ι δεκάδες πήλινοι πινακίδες ανακτορικών αρχείων, ενώ

από την γραμμικην γραφή ν Β έχουν σωθεί αρκετα~ χιλιάδες, αι περισσότεροι απο
τα ανάκτορο της Κνωσσού και της Πύλου.

Cl ανάπτυξις των γραφών αυτών εις

Κρήτην και εν συνεχεία εις την ηπειρωτικήν Ελλάδα κατά την μυκηναϊκην
εποχήv υπήρξεν αυτοτελής ανεξαρτητως από τος γροφάς της Αιγύr.του και
της iΞγγύς Ανατολής.
Αι οvευρεθείσαι πινακίδες εις τα μινωικά και μυκηva·ικά κt.ντρc υπε;:ιβαίνουν τον

αριθιιόν των πέντε χιλιάδων και αvά.γοντaι εις την περίοδον μεταξύ

του

1400r..X. δια τας της Κνωσσού και του 1200 n.X. δια τος της ηπειρωτικής
Ελλάδος. Αι πινακίδες aυτοί απετέλουν λογιστικός καταστάσεις και ουχί βασιλικά
αρχεία, ως είναι οι ανάλογοι ενεπίγραφοι πινακίδες, αι οποίαι ανευρεθησαν εις

τα ανόκτοοc. των Χετταίων και Ασσυροβαβυλωνίων και οι οποίοι περιέχουν
κατολογους βασιλέων, επιστολος και αλληλογραφίαν των, ημερολόγια πολεμικών
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επιχcιpησcωv. συμβaσειc: υ:.

Ka:o συνtτϊε.ιαv, ο: πιvar\i:Scc; των μuκηναΊκώv κε\''":;Jων διαφωτίζουν ε.πι
ωρισμε:vnυ μονον -::-ομε:.ω::; :ου μ•Jκnvaιr:ou κοσμου, τ'ϊiΟt cπi -:ου οικονομικοι

τομcωc;, ε.:. ψε.σως ό:Jως, εκ TU\/ rιληροωοριών τος or;oιoc; δίδουν, avιλouμcv

ενΟιαφtpοντο c-:-οι;ε:ίο π:pί τηc; θpηοκείοc;, ~C: κανωvικής διορθpώcτ.ωc;.
εθvητις οιr;:ιvσμίο: r~:ι; στρc....-Η.:.:·ϊϊt:n:::: οργοvώσcω::: των πολιπ:ιω.,..ι -:-η:::: οχc:.ικηc:
Ξλλά6οc;.

εpμηvειοc: των κ:J.ι ίlι,)ν rιληpοωο;:::>ιων, -:-ας οποίας ε ~

\,.:

t

σ ω

c;

εκ τοίιτωv

οντλούuε:v.
~. Πινοκίc: εr~ Κvωσσοl; ur.Όοιθu. Κ~Ί20Ξ .

c:-τc:-vc:

πo--:"1-V!·j=

e-w-Fc::-ρ~-jc

1

l ( ... ;)

πc:-jc::-Fo- (νε

[πσ-σε-δc:-(ο-νε.
'Aτi:vc Πoτvic:

l

;)
.. l;)

. . . , 'Ξνv:':ρισ> ('Ξvuάλιος) l, Πcιό:ων l;, Ποσει5ό:ων l;

ΕΙς τήv Ποτvic:ν (Δέσ-;rοινc:ν) Ά&ην5:ν
εΙς τόν Παιό:ονc:
Πρόκειται περί

(' Απ6λλωνc:) l ;
πpοσφοοάς

I .... ,

εΙς τόν 'Ξνvάλισν ('Άρηv)

κ:::\ εΙς _τόν Πο:πιδώνc:

εις θεόπ!τας,

l,

l;

αποκaλύnτονται όμως

εκ

της

πινακίδας ταύτηc: τα ονόμa7α των Θεών, Αθηνάς, Άρεως, Απόλλωνος και
Ποσειδώνος κaι μάλιστα με τος υπό του Ομήρου διδομένας εις τούτους

προσωνυuίας (Πο7νt' Αθηναίη, Ιλιαδ.l'305 · Ξνυάλιος, Ιλιαδ. 8651· Πaιήων,
Ιλιαδ.Ξ401

· Ποσειοaωv, Ιλιaδ.Θ200).
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2. ΠινακίC" εf" Πύλου ~Υ 152.

- ... -

Fa-vc:

-κ::-

n-

-το -σο- jo

ρο-

-

ρε

- τc: - ο

το-σc-δe

-ro -

___ _
v::

"!!- μ.ε-

m- μ=:

ρα- Fc:- ~«- σ1 - jo
τε

...

ΣίΤΟΣ 30

"'- μ= - vc
σο

m -

τe-pe--:-::

ΣίΤΟΣ

μ::

ΣiΤΟΣ

ΑΝ;-{?

1Ο
30

3

Fcrνi:xrepov τiμeνοs
τόσοιο ο-πέρμc: ΣΙΤΟΣ

30

Λ:xφc:yiσ~ov τiμeνοs ΣϊτΟΣ
ϊ"Ελεeϊ6:ωv τ6σοv σ;rέρμ::::

τόσοι δέ τ-.λec-rαι ΑΝΔΡΞΣ

lΟ
ΣiΤΟΣ

3V

3

K7ijμc:r i':va:κτos, τόσοs πολlιs c-πόpos:
Κτijμ:: Λαφσ:yέτα:

1200

3600 λiτραι σίτοv.

λίτpc:1 σi-:-ou .

.(l<:'ήμc:rτc:r) Teλec-rάωv, τόσοs σr.6pos: 3600 λiτραι σi-rou κ::ί τόσοι Teλec-rαί :
3 !rvδpes.
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Ίαpομοια είναι η γpοφΓ εις οιονδηποτε συλλαβογpαμμοτοv γραφηv, οοχαιαν και

vtav.

:::.υγκ~ίνα-::-.::. 7ΊV cuκολίον κοτανοήσεως του μυνηματος τω\· επιγραφών

αυτών με τος r~λ:l-:Jσικόc; ε:πιγpαφοc; τοu αλωα~ητικοί: συ::;ϊήματοc;. Εν τούτσιc;

αΞίζει να αναψεpSε~ κ α πάλιν ότι ονήr~ε:ί εις τ:Juc; Ξλληνοc; η με:γολuτέ~ο τιμή ότι
ιην

ατελη

πιθονον

Εε:νικήν

γp·:::ι:.!)ην

κοτε:c-:-ησον

τε:λειότοτοv

όργανον

::rϊοδόσε:ωc; 7nς ονθρω;ιίνηc; ωωvnc;, δε:δομε:vοu Cτι τc ωωνήεvτc αποτελούν -:ο

c-:-ημόvι. τοι:

εvtpθpou

λόγου.

εωό:JΟ\'

αποδίδουν

au...-.:J

τac;

τονικοc;

και

ε:nι:ονικο~ οποχοώσειc; της ομιλίας.
~ ε.ισαγωγή και

ri

Οημι:Juογια των φωνηέντων ι<c:.ιt~σ: την ελληvικήν Y;J:JCDήv

και τc ελληνικό ν αλφαβηιον το

πρώτον

φθογγικ όν

αλφάβητον. Αυτή η

συμβολή :ων Ξλληvων, ::ν και :ίναι yvwc7tι, έχει ελαχιστο

προβληθεt και

σu~ητηθε:~. γιοι:: πολύν χοόνον δαπονουμε ακόuη ειc: το θέμα του Οανεισuσύ και
όχ~ εις την ο~ίο\.ι του αλφαΒήτου μας.

Ξιc αυτήν την συμβολήν εξ'αλλου

Θασίζε-:-α και η σχε5όν παγκοσμίc: υιοθέτησις του

ooou

αλφάβητον, ο ο~ιοιος

έχει χpηmuοποιη9εί οπό τους nε.;)ισσότε:pους λαούς γιο να ονομασοuν τc
σύστημc γραφής των. Ανϊtθtτως. είναι σκοπιuον
παραληωθείαα

υπό των

Ξλληνωv σημtτικΓ

vc

γσααιη

οvααιέpωμεν ότι η πιθaνόv
συνεμορφώθη

προς -;-ην

Ελληνικήv, ακολουθώντας την φωνητι>:ηv τω\' δtαφοοω' ελληνικών ιδιωματων.

Εκτός από το φωνήεντα οι Έλληνες ετοnοθετησαv εις θέσεις του σημιτικοu
αλφαβητου τους δικούς τους φθοyγοuς, σημείε πο~ απέδιδαν την φωνητικηv
της ελληνικής, και τc πpοσηρμοααν εις 7ας δικός -;-ους ανάγκας.

ίΞνα δεύτερον σημείον, σημαvnκώτερον πάντων, είναι η αν7ίληψις που είχαν οι
Ξλληνες διό την γρααιην. Από τις

aρχαιολογικές

μαρτυρίες,

κυρίως τις

επιγραφικές, δια.-ιιστώνεται ότι η γpαφrΊ διό τους Ξλληνας ΤΊΤΟ ανέκαθεν κοινόν
αγαθόν και όχι

πpοvόμοιοv ωpισμένης τάi;εως,

(Αίγυπτος). Πράγυαn, Έλληνες μισθοφόροι τον

7 ον

όπως

π.χ.

του ιερατείου

αιώνα χαράζουν ιδιοχείρως

το όνομά τους επί μνημείων των Αιγυπτιακών πόλεων, όπως επάνω σε μνημεία
της πόλεως Nauκpaτiς. η οποία υπηρξε και αποικία της Μιλήτου της Άνω

Αιγύπ-;-ου. Αpγοτεpον, κατά την κλασmκην εποχήν, η γραφη αποτελεί θεμα
φιλοσοφικού στοχααμού κυρίως εις τοv Πλάτωνα και τον Αριστοτέλην και
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μ[τε;πε:ιτο εις τους γpαμuc:.τικ:Jύς της ε.λληνιστικη~ ε:ποχής.

Tc

πρώια γ~:ηπt δε:ίγματ: της ελληνικής γλώσσης εις την tC'ϊOpι~~ηv ι:-1::

~σpωην ε:ίνCJ.ι ε:-;ι:γ;:::ι:J.ωι~;ό και χρονολογούνται όπως προειπαuε από τον

(776n.X.)

8CJv

:J.ιώvc.. Ξίvcι κείuεvο με: αλωαΒητικήν πλέον γραωήν. Η γραφή TW\'

εrιιγpοψών

a....:-:Uv

είναι ιοσσ ε~ελιγμενη και :J.ντtπpοαωπε:υει ιοσο\' σ::ΗDώc; το

ωωνητη:c φοινο:.Ενc της ελληvικn~. ώστε ν:: μπορούμε να υποbε.αοuμε

ττα;:::ιέ.λθει αρκε-:-όc; χρόνος

onc

.:Jo·

την ορχικην Π:J.pαλα!3ην 7ης. Α~~ομη κοt

ειχε

7·:·

ί:::l\ε.ι:ιαΊον υ.ό5ιον της ε;ε:Λί~ε:ως της γραφής, δ~Ίλαδή η χpησιuσποιησι·ς ϊJυς
εις αοιθuητικό σημει:: μc:.:::ι:-υpεiτοι η5r1 τον Βαν π.Χ αιώνα ε.ιc; 7ην Μί.λ.ητον.

Εποutνως, η γρ:Ιψή cn' όποu και :Jv παρελήφθη, εξελίχθη πολίι ποιν an6 τον
χρόνον των επιγ;:::ιοωών. Ακοι.~η και ον θεωρήσουμε ως ποιητικήν αυθαι::ιεσιαν την

r;ληροωορίc -;-ηο; iι·.ιάοDς (Ζ168). όποu γίνεται λόγος γιο το θαvc-;-ηωόρc σημειc
nοι: φέονει ο Β:ελλ.:pεφόντηc; οτ:ό τον βασιλέα Γφοίτο ειc; τον πενθεpόν ιοι.: ει::
Λuκίc:.ν

"πορέ\.1 δ'

c

γε σήuc-:-c λuγpC yράι.J;αι· ειι π/VQK{ π-:-υκτώ θu;JO(J)6pc

πολλά", έχομε\' ένδει;ιν γ;J:Jι.Dής πσλίι παλαιοιεpος. δηλαδή της εποχής 7::>'..1

Προίτου, ήτοι του μέ~οu τηc τρίτης χιλιετίας

n.X.

Εν τού-:-οις, δεν είναι διινc--:Όν

και να ομφισβητούuε ακσ:τως την ιστοpικηv r;ληροφορίαν τοu Η::>οδοτο~.

-:71v

οποίαν αvοφέpαμεv αvωτtpω. Η πι9ονiι εισαγωγή του φθογγικού aλωαβήισι.·
προφανώς θα έγινε κατά το χοονικ6ν διάστημα ποu μεσολάβησε μεταξύ τcιυ
aποικισμού των Ιώνων και ιου aποικισμού των Δωριέων εις την Μικράν Ασίαν
δηλοοη κατα τον

Κατά

1Οο

π .Χ. αιώνα.

-;-ην αρχαικήν και cην κλαοmκην

εποχήv

τc ελληνικόv

αλωάβητοv

παρουσιάζεται με πολλές τοr;ικές παpcλλαγές. Ούτω, έχομεν -;-ηv πα;οαλλαγηv
-;-ης Αττικής, -;-ης Θήρας, της Κρη-;-ης, -;-ης Χαλκίοος κ.α. Από -;-ηv παDαλλαγην

-;-ης Χαλκίδος προήλθε εις τους μετtπεcτα αιώνας το λατινικόv αλφάβητον. Με
-;-ηv επικράτηmν της αττικής διαλέκτοu ως πανελληνίου γλωσmκDύ οργανου

εδημιουργήθει αvά το Πανελληνιοv εξελιγμένη μορωη του αττικού ολωοβητο·"·
-;-ης οποίος τα στοιχείο ελάχιστο διαφέρουν από τα γράμματα -;-ηε σημερινής
ελληνικής μεγαλογράμμα-;-ης γραφής. Πάντως μέχρι τον 9ο μ.Χ. αιώνα η γραωη
ήταν αποκλειστικως μεγολογράuμc-;-η (ητα με κεφαλαία στοιχεια), κα·. οι λέ:Εας
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δc:v

Ε..:yωρι~οv

μcταΕ.υ

τοιιc:

ε:ιc;

τc

t~cψcvov

.:πε:νοτΊθnσ:J.ν τ::: μιr.pογράμμc-:ο cι::η~clo

K:J.l

Αυτην

την

ε:noyηv

σι λC:.:;ε.ιc; οpyισ::::ν

vc

ncpιn:ιu

απ::::>~'.ϊ:J:....1 ν

αuτοτtλε:ιcν ειc: τη\ι ypoφηv.

Οι Ξλλην;::c: ;::υθUc: wc; διcμόρφωσcν ;σ δικc τους αλφαβηίον, τ~ διtδοσαν E!C:
τ::ιuc; λ.Ίούc; με.

οrιοί·:::χκ; crιικοινωvούσο\'

--:-ouc;

Την ε.λληνικήν γpοωή, . π~Η.iηα

ε.5tyθησο,. οι Καρr:ς. r~cΤΟ"Ι':ιν οι Λύκιοι. Ο! Φρύγιοι. και οι Λυδοί. =ιc; -:-":")ν

iτ·:::λίο\· το ολφ:J~ητον διcδοθr; αϊ:
ίΟρυσ:::ν

την Κjμην.

-;-ο

ι::::ιuc; Χ::::.λΚΙ.Οcιc;. σ. οrϊοίσι. το 750 r:.X ..

r::::λaιc-:::::x:.

ιι~λι~~c

ΟΑΦΟ~r1 ΤΟ

δcιr:vύc;.uv

cτενi: 1./

συyγένε:ιοv ;φοc; ίΓ':ν γροφη\' -:-ω\· χολκιδικών αnοικιlί.\ν της νοτίου Ιταλίοc;. ,t.,;τC

την νότιον Ιτ:::::.λίον Ω: Ετρούσκοι ~::Jέ:;ϊει vo π:φέ.λο;Ξ.:ιν npώ:::ι-. τη'' ε.λληνιr:ήν
γροφήν, ακολούθωc; οι Όσκοι κο; οι Όμβροι. σ-. Λατίνοι κο·. Φαλίσκοι πpε.rι::ι

vc.

παρέλοΒον π!ν ελληvικη,· Ύ'~:::::.uην κc-:-'ε.uθcιον απ-:J τouc:; 'Ξλληνα~. άr.ωc;

δεικνύουν το λατινικt uνηuε.ία y;Jaωnc:.
Επίσης οι Κόπται

ε:r:εχεί.::ησc,· ν:

y~GtlJ:ιu\' -:-ην aιγur.--:-ι:.Jκήν γλώσσαν uε.

ελληνικήν ypαωήν αλλά. δε'' ηδυvnθησcν

v:. ολοr~ληpώ:rουν -:ην nοοσπάθεια\.

τους napά uόνΟ\/ τον 3ον ι:.Χ. Clιώνc. οπC.τc: δημιουργούν χριc-τιανικηv Κ:.Jι

κοrπικήv λοyο~εχνίαν με ελλΊνικηv yοαωηv.

0•. Κόr:ται μέχρι τον 9Dν !l.X. αιώνα

διετήρησcν την ελληvικήν Υ;JCΟήν nc.;;ά ιο vεγοvόc:; όη εiχον κcϊ::η~τηθεί από
τους Άραβας ccιό το

541 f.:.X.

Οι Αιγύπτιοι πηpαv το ελληνικον αλφάβητον

όταν εδέχθησαν τον χριυ.ινισμοv.
γpαωήv και οι Γότθοι του

-;-Dv

Ευξείνου

2ο αιωνα παρέλαβαν την ελληνικηv

Πόντου. Τα

2.!.

σημείο ~ou αλφο!3ή~ου

τους λέγονται ρούνοι, εξΌu ~~οι η οvομaσίc. του αλφα~ήτοu ωc; ροuνικ όν
αλφάβητον.

ϊο ρουvικόv
γερμανικά

αλφάβητον

φύλα

naptλaGov

οι

σκσνδrναυϊκοί

και α αγγλοσάξονες. Από τον

ρουνική γλώσσα ήρχισεν

vc

Sov

λαοί,

το

διάφορο

αιώνα και μετά, η

υποχωρεί και μόνον ίχνη της σuναντώμεν πλέον εις

τους σκαvδιναυtκούς λαούς.
Τον .iον μ. Χ. αιώνα παρέλαβον παλιv οι Γότθοι την ελληνικηv γραωην, όταν ο
επίσκοπος Ουλφίλας
γράμυατα,

6

(318-383)

λατινικά και

2

εχσησιμοποίηαε διο την μετάφρασιv

19

ελληνικt

ροuvικc. Εις αu"'lν την γραφηv έχουν σωθεί το
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πεpισσοπ:pc y::πθικο κείuε:vα.

Μιμούucνος

cov

επιω;οπο Ουλφίλc ο οpμενιο<; σγιο~ Μεσpώπ παρcλσβc το

405μ.Χ .. διc cηv JΓσφρσσιν της Αγιοc: -ροιvης το μεyαλογράμματοv Ξλληνικοiι
αλωάβηιοv.

Αr:uλουθώντας

7η\ 1

ιδίαν

οδον

οι

Μεθόδιος

και

Ι<ύρLλλος

εδημιοιJ:Jyn:;ον 6ιc ιοuς Σλαύους ίΌν 9ov aιώvc απο την μικpογραuuατηv
~υ(οvτ.νr:ν ·;οοcην
οποιον

UίίεχωΟ":"iGC

κυριλλικόν.

Ζ.ι<

του

σλαβικον αι-.ωαSr~τοv.

co

γλαγολrτικόν

ι-:αθ'ολοt;,ληρία\'
οποίου

(παλαιοσλαβrκόν)
και

προεκυψ:.

arιc

ιηv

aλφάβη7:•v.

με:γαλογραμucιην

τσ uεταγεvεcτε;:ιον

και

τc
~ο

σημερινοv

Ol ΑλΒανοί τ;:Jν 1ϊον αιώνc εδονείσθησαv m.v ε.λληvικηv

γραφήv.

Ξκ ιωv ονιc:t;:ιω γίνεται σαφης η συμSολfΊ τηc ελληνικής γραωής εις

-:ijv

δημιουργίαν 7ωv· εθνικών γραφών.

Θα πρεπε. επίσης
πισ7ωc;

vc τονίσωuεν όιι κανένc σύc:ηuα γpαωηc: δε\' αποδίδει

Τ:"]ν r.;:ιοωορά,,..

της

γλωοσηc;.

Οι γλωσσολόγοι

αντεuειώπισαv

":'Ο

φαινόμενον αυτό με μεγaληv πpσ::rεyyισιν διά της δημιουργίας συuβοτικών

τ;:ιόπω\·' 6ιΞ:θvού:::; γραφής, κυριώτεροc; των οποίων ε:ίναι το λεγόμενον διεθνές
φωνητικόν

αλφάβητον,

τc

οποίον

είναι

σηuc::>ον

σχεδόν

παγκοσμίως

αnοδεκ~όν Οιό διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς. Ξ:ις το αλωάβη7ον auτo
η ελληνικf: γραφή προσέφερε τc. στοιχείο θ, γ, ι:, α,

6

και σπαvιώτερα το δ

διό την απόδοmν των αντιστοίχων φθόγγων, οι οποίοι είναι χaρακτηpιcτικοi της

ελληνικης γλώσσης, ενώ σπανίως συναντώντα' εις άλλος γλώσσας.
Εξ'άλλοu δr' cνδοελληνικην, aλλc και γενικωτέραν χpήσιν, έχουν επινοηθεί με

βάσιν το ελληνικόν αλφάβητον συμβολικοί χαρακτήρες διά την απ6δοσιv
διαλεκτικών νεοελληνικών φθσγγωv, ακριβώς όπως εις την aρχαιότητα υπηpζav
κατά τόπους α: ποικιλίaι γραφής.
Η τάσις του ανθρώπου είναι να καταγρaψει και γραμμικώς, όσον το δυνατόν
τελειότερον, τος ποικιλίας του ήχου που παράγει το φωνητικόν του σύστημα. Α

ποικίλοι διαφορaί του ηχου μπορεί να είναι ατομικοί ιδιaιτερότήτες, που δεν

aφορούν την γλωσσικήν έpεuνaν, αλλά άλλος επιστημας, η ομαδικοί οι οποίοι

αφορούν οργανωμένα κοινωνικά σύνολα. Τοιουτοτρόπως, διαμορφώνονται
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ε:.νΟονλωσσικοί φωvητι~~cι nοιr~ιλιαι εντοc; της ιδί'J::, γλώσσης. ΞίνC' c~ φωνητικα:
διαωοpαί, οι σ;τοίω μας ε.-:-ιιτpc7ϊουv
θράvε:e;.

vc διοκ:::ιίνω:Jε r:.χ. -:-:Juc; ι-φr;:ικούc;, τouc;

:-ouc; nοντίου:::;, ιouc; κc;::ικυ~οιουc; r~λr:. Κι nοΗ:ιλια: au-:-aι ε.uπιπτ:::ιu'' cιc:

:-ην γλωσσιι<nν ε.pε:υναν.

Πpoc;

τούτο cίva~ avavr-.aίov ν ο tχουν

δικό

-:-ouc:

σίιcτπ 1 μο γραωικής aπε.ι~:σvισεωc:. Ξ\-' σχετικο\.-" σ(J::--:ημa χρησωοίlοιε~τaι ήδη ειc;

τc :πιστημοvικ·:::. γλωσαικ: δημοσιεύμc.τc της Αι~c:.Οημίac; Αθηνών. nαpολλήλωc;
u.ε_ ϊ·: Οιε:θνέ:c; ωωvη:-ικόν ολωοβητον. Η ση:.π;:ιινf1 χ~ησις των uπολοvιστών
cπtj3aλε

-:-ην

καταλλήλου

δr,μιουργίον

ειδικης

ηλct~τρονικης

γ ρ αμματοσcιpάς

vc cvnπpoσωπε:Jct την απόδσ:nν των νεοελληνικών διαλε.κτων ε:ιc;

διεSvε.ς επίπεδον. Η σειρά αυιη ε:χε.ι κατο·::η~ευ:Jσθεi ή5η και rιpω~ε.ιται

πρσ:ττεθε~ με το χοpω~τηριστικο όνομc 'Άthens

vc

Academy", εις τας oλίyac;

uέχpι σήμερον γpα~uατοσειρος "7"ΊC: .::λληνιr~ή-~ nοι: :χουν πzpόσε:ι ει:::: την ΟιεSν;Ί

oyJotlv

των r1λε~:τ;::ιοvικών υnολογιcτών. Πε.olλa~G::rvε~ το ε:λ.λ.ηνικον, λcτινικ6ν r:c~

τc 6ιεθνέc; cλωάΒηιον, με: ε.πιιιλε.Ο\' τc ιδι-:::~-:-ε:οc

wωνηη~~ά. σύ~β:::.λc Τω\'

νεοzλληνικώv διαλέκτων. Ζε:5ομεvο: το πcοελθον τηc; ελληνικηc; γ:Jαωήc; ή::::
επιβεβλημέvον

vc cτηpίΞωμ:ν την ση~ε.οινήν πapouσίav της ΚΟ! vc -:~ν

Ε:Vιάξωμεν ειc; τc σύyχpovc τεχv:::.λογικ:. Οεδομένc. χάοιν της επιστήμη~ κ-::1·. τη~
ιστορίας μας.

Χο;:ιω:τηpιστικόν φύλλΟ\' της rιλήρουc; γραuμcτοσειpόc; απc-:ελσυμένηc;

cr:C·

πεvτ::ι~:όσιc πε;Jίποu στοιχείο κα~ σύμβολc Οίδε:. τα: Ε\' κατακλείδι ωc; παράδειγμα :
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