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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ 
 

7000 έτη ιστορίας 
 
 
Εισαγωγή 

 
To ζήτηµα της γενέσεως της γραφής υπήρξε εδώ και πολλά έτη σηµείο τριβής και 

πεδίο αναπτύξεως διαφόρων θεωριών. Από τα τέλη του 18ου αι. όµως, και ιδιαιτέρως από 
το 1816 και έπειτα, το ζήτηµα της γραφής ετέθη επί νέων, «ινδοευρωπαϊκών» βάσεων. Η 
έκφρασις της ινδοευρωπαϊκής -βλ. ινδογερµανικής- θεωρίας από τον Βορρά, καθαρό 
προϊόν του αναγεννηµένου γερµανικού εθνικισµού, µετά την νικηφόρο λήξι των 
Ναπολεόντειων Πολέµων, δεν ήταν δυνατό να αφήση εκτός το ζήτηµα της γραφής. Ώφειλε 
και η γραφή να καταστή εφεύρηµα των ανύπαρκτων ινδοευρωπαίων Αρίων. Μητέρα δε 
όλων των γλωσσών απεκλήθη η σανσκριτική. Από τότε φυσικά έχουν παρέλθει πολλά έτη 
και νέα αρχαιολογικά ευρήµατα έχουν έλθει στο φως, τα όποια στην πιο καλή για τους 
ίνδο-ευρωπαϊστάς περίπτωσι, θέτουν εν αµφιβάλω την θεωρία τους. Ωστόσο αυτοί 
συνεχίζουν ακάθεκτοι να διαβιούν εντός της πλάνης των, λοιδορώντας τα νεώτερα στοιχεία 
η ακόµη χειρότερα αγνοώντας τα. Κι όµως το ζήτηµα της γραφής, χάρις στην αρχαιολογική 
σκαπάνη, έχει µε την σειρά του αρχίσει να ξεκαθαρίζη. Πέρα από κάθε διάθεσι σωβινισµού 
ή προγονολατρίας, η ελληνική γη έχει αρχίσει να αναδεικνύεται και πάλι στο µεγάλο βιβλίο 
της ανθρωπότητας, φανερώνοντας από τα σπλάγχνα της ανεκτίµητους ιστορικούς 
θησαυρούς, για όσους επιθυµούν να τους αναγνώσουν. 

 
 
Κεφ. 1  
Η γένεσις της γραφής 
 

Όταν ó Σωκράτης συνάντησε τον νεαρό Φαίδρο, άρχισε να του διηγήται την κάτωθι 
ιστορία υπό την σκέπη του ιερού των Νυµφών και του Πάνος: 

«Άκουσα να λένε ότι κοντά στην Ναύκρατι της Αιγύπτου υπήρξε κάποιος από τους 
εκεί παλιούς θεούς, που και το ιερό του πτηνό ήταν αυτό, που, ως γνωστό, το ονοµάζουν 
Ίβι, και ότι ο ίδιος ο θεός ωνοµαζόταν Θευθ. Άκουσα λοιπόν ότι αυτός πρώτος άνεκάλυψε 
και τον αριθµό και την αρίθµησι και την γεωµετρία και την αστρονοµία και ακόµη το 
παιγνίδι µε τους πεσσούς και το παιγνίδι µε τους κύβους και επί πλέον τα γράµµατα. Και 
καθώς τότε ήταν βασιλεύς όλης της Αιγύπτου ο Θαµούς, κοντά στην µεγάλη πόλι της 
επάνω χώρας (της Άνω Αιγύπτου), που οι Έλληνες την ονοµάζουν Αιγυπτιακές Θήβες και 
τον θεό της Άµµωνα, αφού ήλθε σ� αυτόν ο Θευθ του επέδειξε τις εφευρέσεις του και 
υπεστήριξε ότι πρέπει να διαδοθούν στους άλλους Αιγυπτίους. Και τότε ο βασιλεύς 
ρώτησε, ποια χρησιµότητα έχει η κάθε εφεύρεσις, και ενώ εκείνος του εξηγούσε διεξοδικά, 
ο βασιλεύς ό,τι του φαινόταν σωστό η άλλοτε πάλι λάθος, ανάλογα το µεν το άπεδοκίµαζε 
και το άλλο το επαινούσε. Πολλές λοιπόν κρίσεις σχετικά µε την κάθε τέχνη χωριστά και 
θετικές και αρνητικές λέγεται ότι διετύπωσε ο Θαµούς στον Θευθ, που θα 
µακρηγορούσαµε, εάν τις εκθέταµε µε λεπτοµέρειες. Όταν έφθασε στην περίπτωσι του 
γραπτού λόγου, είπε ο Θευθ, «αυτή λοιπόν η µάθησις, βασιλιά µου, θα καταστήση τους 
Αιγυπτίους περισσότερο σοφούς και µε πιο καλό µνηµονικό, γιατί ευρέθη το φάρµακο για 
την µνήµη και την σοφία». Αυτός όµως απήντησε: «Έφευρετικώτατε Θευθ, άλλος µεν έχει 
την δύναµι να εφευρίσκη τα σχετικά µε τις τέχνες, άλλος όµως να κρίνη, πόσο θα βλάψουν 
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και πόσο θα ωφελήσουν εκείνους, που πρόκειται να τις χρησιµοποιήσουν. Και εσύ τώρα, 
επειδή είσαι ο εφευρέτης των γραµµάτων, από συµπάθεια είπες το αντίθετο από εκείνο, 
που πραγµατικά µπορούν. ∆ιότι αυτά τα γράµµατα θα προξενήσουν λήθη στις ψυχές 
εκείνων, που θα τα µάθουν, από έλλειψι ασκήσεως της µνήµης, επειδή, από εµπιστοσύνη 
στην γραφή, θα ανακαλούν τα πράγµατα στην µνήµη τους απ� έξω, δηλαδή µε ξένα 
σηµάδια και όχι οι ίδιοι από µέσα, από τον ίδιο τους τον εαυτό. ∆εν βρήκες λοιπόν 
φάρµακο για την µνήµη την ίδια, αλλά για την υπενθύµισι. Και προσφέρεις στους µαθητές 
σου επιφανειακή σοφία και όχι την αλήθεια. ∆ιότι, αφού µάθουν πολλά σύµφωνα µε την 
άποψί σου από τα βιβλία χωρίς διδασκαλία, θα φαίνωνται ότι είναι πολυµαθείς, ενώ στην 
πραγµατικότητα θα είναι, ως επί το πλείστον, αµαθείς και ανυπόφοροι στην 
συναναστροφή, επειδή θα έχουν γίνει δοκησίσοφοι αντί για σοφοί». 

Ο µύθος του έφευρέτου των τεχνών Θευθ είναι πλαστός, προσωπικό δηµιούργηµα 
του Πλάτωνος.1 Μέσα από τον πλατωνικό διάλογο του Φαίδρου όµως τίθενται ίσως για 
πρώτη φορά οι προβληµατισµοί αναφορικά µε την αιτία γενέσεως της γραφής. Οι 
άνθρωποι δηµιούργησαν τελικά τον γραπτό λόγο για να γίνουν περισσότερο σοφοί και να 
συµβάλουν στην µνήµη της ανθρωπότητας µέσω της υποµνήσεως ή ήσαν οι 
κοινωνικοοικονοµικές ανάγκες, που τους το επέβαλαν; Η ύπαρξις του γραπτού λόγου 
προϋποθέτει µε την σειρά της την ϋπαρξι του προφορικού λόγου, ο όποιος βάσει των 
παρατηρήσεων του Πλάτωνος προφανώς προϋπήρχε. Ο χρονολογικός προσδιορισµός της 
γενέσεως του προφορικού λόγου λειτουργεί τρόπον τινά ως terminus ante quern για τον 
αντίστοιχο προσδιορισµό του γραπτού λόγου και τελικά του ίδιου του εξανθρωπισµού του 
ανθρώπου. Σύµφωνα µε τον Ρίτσαρντ Κλάιν, καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Στάνφορντ, 
«πριν από 50.000 χρόνια, τυχαία γενετική µεταλλαγή ωδήγησε σε γενική και κρίσιµη 
έπανασύνδεσι όλων των νευρικών συνάψεων του εγκεφάλου, που µε την σειρά της 
ώδήγησε σε σηµαντική πρόοδο της οµιλίας. Η καταγωγή της ανθρώπινης οµιλίας είναι 
άλλο ένα µεγάλο µυστήριο της εξελίξεως. Η βελτίωσις των επικοινωνιών έδωσε την 
δυνατότητα στους ανθρώπους να εφαρµόσουν περίπλοκους κοινωνικούς κανόνες δίδοντας 
τους την ικανότητα να εφεύρουν και να διαχειρισθούν τον πολιτισµό». Ο ∆ρ. Κλάιν 
τοποθετεί την γενετική αυτή µεταλλαγή, βάσει της γνωστής αφροκεντρικής θεωρίας, στην 
Αφρική.2  Στην πρώιµη κοινωνικοποίησι του ανθρώπου και στην γένεσι της επικοινωνίας, 
αποδίδονται και τα σήµατα, που εµφανίζονται στην παλαιολιθική τέχνη. Ο άνθρωπος, 
σύµφωνα µε τον αείµνηστο καθηγητή Επιγραφικής, Α.Σ. Αρβανιτόπουλο, ήδη από τους 
Παλαιολιθικούς χρόνους είχε αρχίσει να συγκροτή κοινωνίες και προσεπάθησε να έκφραση 
τις στοιχειώδεις σκέψεις και θελήσεις του, τόσο για να θυµάται ο ϊδιος κάποια γεγονότα, 
όσο και για να συνεννοήται µε τους άλλους. Γι� αυτό εχάρασσε επάνω σε οστέινα 
αντικείµενα ποικίλα σύµβολα, σχήµατα η γραµµές. Κάποιοι επιστήµονες, οταν άρχισαν να 
άνακαλύπτωνται οι βραχογραφίες και τα σχέδια των σπηλαίων, έθεώρησαν ότι επρόκειτο 
για γράµµατα η σύµβολα ενός προκατακλυσµιαίου πολιτισµού.3 Άλλωστε και ο ϊδιος ο 
Σωκράτης αποδίδει σε αυτές τις εικόνες κάποιο νοηµατικό περιεχόµενο, οταν αναφέρη πως 
το όνοµα για το κάθε αντικείµενο είναι ό,τι και η ζωγραφιά για το αντικείµενο, που 
παριστάνει.4  Σύµφωνα µε την Γ. Κουρτέση-Φιλιππάκη, τα πρώιµα αυτά σύµβολα «είναι 
αναµφισβήτητο ότι είχαν κάποιο νόηµα, το όποιο βέβαια µας διαφεύγει και έπαιζαν 
σηµαντικό ρόλο στην συνολική σύνθεσι».5  Από την άλλη οι αµφιλεγόµενες από 
(ορισµένους έρευνες του Άρη Πουλιανού µοιάζουν να ρίχνουν φως στο µυστήριο της 
καταγωγής της ανθρώπινης οµιλίας. Σύµφωνα µε τον Kenneth Oakley, ο άνθρωπος 
εξανθρωπίζεται από την στιγµή, που αρχίζει να χρησιµοποιή εργαλεία. Ο ορισµός αυτός 
φαίνεται ότι έχει υιοθετηθή και από τον Άρη Πουλιανό, αναφορικά µε την περίπτωσι του 
ελέφαντα του Περδίκκα. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο σκαπανεύς της θέσεως εν ετει 1977: 
«Οι άνθρωποι από πολύ νωρίς δείχνουν να έχουν ωργανωµένο κυνήγι και οταν κυνηγούν 
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ελέφαντες στην Πτολεµαΐδα και οταν κυνηγούν ιππάρια στην Τρίλλια. Το «ωργανωµένο 
κυνήγι», το µαζικό η και το «συντροφικό» µε άλλη έκφρασι, 30 περίπου κυνηγών για έναν 
ελέφαντα, όπως δείχνουν τα εγκαταλελειµµένα εργαλεία στον Περδίκκα, είναι ένα νέο 
αποκαλυπτικό στοιχείο στην Παλαιοκοινωνιολογία. Ωργανωµένο κυνήγι, χωρίς κάποια 
γλώσσα, χωρίς έστω κάποιον έναρθρο λόγο, τελείως πρωτόγονο πιστεύω, δεν γίνεται. 
Κάποιος από την οµάδα των κυνηγών έδινε το σύνθηµα της εκκινήσεως η και της 
επιθέσεως, έστω για να τροµάξουν το άγριο ζώο (ο Ελέφαντας του Περδίκκα είχε περίπου 
5µ. µήκος και 4µ. ύψος), πράγµατα, που δεν γίνονται χωρίς κάποιο άλµα στον έναρθρο 
λόγο πριν από 3 εκ. χρόνια. ∆εν έχει δίκιο ο Walker (1966), που για την ίδια εποχή στην 
Αφρική τους θεωρεί «ζώα», δηλαδή τελείως άλαλα. Και µόνο η δεξιοχειρία τους 
αποδεικνύει την ύπαρξι έναρθρου λόγου».6 

 

 
Νεολιθικά Σήµατα 
 

Η χρονολογία ενάρξεως της χρήσεως του προφορικού λόγου παραµένει λοιπόν ένα 
άλυτο πρόβληµα, οι ρίζες του οποίου αναζητούνται πριν από 50.000 η ακόµη και πριν από 
3 εκατοµµύρια χρόνια. Η παρατήρησις αυτή φαίνεται να δικαιολογή τα λόγια του 
καθηγητού Χουρµουζιάδη ότι η αρχή της ιστορίας της πρωτογραφής χάνεται πολύ βαθειά 
στην Νεολιθική περίοδο,7  ίσως και στο µεταβατικό στάδιο της Μεσολιθικής, οπως 
αποδεικνύουν τα ευρήµατα του Αζιλίου πολιτισµού, από το οµώνυµο σπήλαιο Mas -d' Azii 
(dip. Ariége) στην Γαλλία.8  Το Mas -d' Azii τόσο σαν φυσική διαµόρφωσις όσο και σαν 
αρχαιολογική θέσις είναι από τους πιο εντυπωσιακούς τόπους, οπου ο προϊστορικός 
άνθρωπος άφησε κατάλοιπα της ζωής και των έργων του. Το ϊδιο το σπήλαιο είναι µία 
τεράστια φυσική σήραγγα σκαµµένη από τον ποταµό Arize, ο όποιος δηµιούργησε αυτήν 
την υπόγεια διάβασι. Έκτος από την κεντρική φυσική σήραγγα, οπου ρέει ο ποταµός, 
ανοίγονται στην δεξιά όχθη ένα πλέγµα άλλων στοών και αιθουσών. Πρόκειται για έναν 
τεράστιο υπόγειο λαβύρινθο, σκαµµένο στον βράχο από τα νερά του ποταµού, µέσα στον 
όποιο υπάρχει συνεχής και πυκνή διαδοχή αρχαιολογικών στρωµάτων της υστέρας 
παλαιολιθικής, της µεσολιθικής και της νεολιθικής. Ίσως εδώ να έχη ανακαλυφθή και το 
νήµα, που θα µας οδήγηση τελικά µέσα στον σκοτεινό λαβύρινθο της πρωτογραφής. 
Ανάµεσα στα µεσολιθικά (9η π.Χ. χιλιετία) ευρήµατα του σπηλαίου περιλαµβάνονται 
χαλίκια του ποταµού µε εγχάρακτα η γραπτά σχέδια µε κόκκινο η µαύρο χρώµα. Ανάµεσα 
στα σχέδια κάποια χαρακτηρίζονται ως άλφαβητόµορφα από τον Α. Ζώη. Παρατηρώντας 
προσεκτικά τους συνδυασµούς των γραµµάτων διακρίνουµε πράγµατι τον σχηµατισµό µιας 
διφθόγγου (ΕΙ), η ακόµη και ενός µεµονωµένου γράµµατος (Ε η Μ). Κάποια άλλα πάλι 
σχέδια επί των χαλικιών θυµίζουν µονάδες µετρήσεως (III: µονάδες, ...: δεκάδες, ///: 
εκατοντάδες), όπως αυτές, που απαντούν στα κρητικά ιερογλυφικά κείµενα και στις 
πινακίδες της Γραµµικής Α΄. ∆ύο φορές τουλάχιστον παρατηρούµε και το σύµβολο ka, 
δηλωτικό των σιτηρών. Το σύµβολο αυτό άπαντα τόσο στην Γραµµική Α΄, οσο και στην 
Γραµµική Β΄, καθώς και σε κάποια κωνικά σφραγίσµατα του 17ου π.Χ. αι., που έχουν 
ανακαλυφθή στην Μαργιανή από τον Βίκτωρα Σαρηγιαννίδη.9  Μερικά από τα σχέδια αυτά 
είναι, σύµφωνα µε τον Obermaier, έσχατες σχηµατο ποιήσεις ανθρωπίνων µορφών. Όµοια 
υπάρχουν στις µεσολιθικές βραχογραφίες του ανατολικού ισπανικού κύκλου, αλλά και σε 
άλλες θέσεις στην Γαλλία.10  Μπορούµε λοιπόν να µιλάµε για πρωτογραφή σε αυτούς τους 
τόσο πρώιµους χρόνους, όπως είναι η 9η χιλιετία π.Χ.; Ή µήπως πρόκειται τελικά για µία 
ακόµη καλλιτεχνική έκφρασι του µεσολιθικοϋ ανθρώπου, που απλώς αντιγράφει 
διακοσµητικές µορφές, οι όποιες ενυπάρχουν στην φύσι; Θεωρούµε ότι µέχρι να 
ανακαλυφθούν περισσότερα στοιχεία αναφορικά µε αυτήν την περίοδο θα ήταν ίσως 
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πρότιµότερο να υιοθετήσουµε την άποψι του Α. Ζώη, χαρακτηρίζοντας τα γράµµατα επί 
των ποταµίων κροκαλών, ως αλφαβητόµορφα σχέδια. 

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο στην Ελλάδα, οι νέες αποκαλύψεις πρωτογραφών, 
οπως αυτές του ∆ισπηλιοϋ και των Γιαννιτσών, µοιάζουν να διαφωτίζουν ακόµη και 
αυτούς τους πλήρως ανεξερεύνητους χρόνους. Σύµφωνα µε τον καθηγητή Χουρµουζιάδη, 
«η παρουσία ενδείξεων πρώιµης γραφής, της οποίας η ενδεχόµενη αποκρυπτογράφησις 
µπορεί να σηµαίνη ιστορικής σηµασίας αποκαλύψεις, δείχνουν ότι οι κάτοικοι του 
προϊστορικού οικισµού δεν ήσαν παγιδευµένοι, χωρίς προοπτικές, στο καθηµερινό πάρε-
δώσε µε την λίµνη και τους µικροεµπόρους, που ανεβοκατέβαιναν στην περιοχή».12   Ίσως 
και αυτή η επικοινωνία µε τους εµπόρους οµως να τους είχε ώδηγήσει στην ανάπτυξι µιας 
τέτοιας γραπτής επικοινωνίας µέσα στα πλαίσια των κοινωνικών σχέσεων. Τα σήµατα, που 
έχουν άνακαλυφθή χαραγµένα όχι µόνον επάνω στην ξύλινη πινακίδα, αλλά και σε κάποια 
κοµµάτια κεραµεικών, «θα πρέπει να συνιστούσαν ένα πρωτογενές «σύστηµα» 
µεταδόσεως µιας πληροφορίας, που η χρήσις τους αφορούσε στις σχέσεις αυτών, οι όποιοι 
κατασκεύαζαν αυτά τα αντικείµενα µε εκείνους, οϊ όποιοι τα άπεδέχοντο και τα 
αξιοποιούσαν στις δραστηριότητες τους».13  Η πινακίδα του ∆ισπηλιού χαραγµένη επάνω 
σε ένα ξύλινο εξάρτηµα βάρκας,14  µας θυµίζει ίσως το εύλαλον ξύλον από την µαγική 
φυγό, που προσέθεσε η Αθηνά Εργάνη επάνω στο ταχύ πλοίο των Αργοναυτών. Η ίδια η 
πινακίδα οµως έχρονολογήθη µε άνθρακα C14 στα 5.260 π.Χ.! Αρκετά δε από τα σύµβολα 
της είναι κοινά µε κάποια από αυτά, τα όποια απεικονίζονται επάνω στις οµήλικες 
παλαιοευρωπαϊκές πινακίδες, αλλά και στις µεταγενέστερες πινακίδες της Γραµµικής Β΄ 
και στην Κυπριακή γραφή. Προσφάτως παρατηρήσαµε ότι στην Συλλογή Σταθάτου στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, φυλάσσεται ένα ακόµη πήλινο σφονδύλι της 5ης π.Χ. 
χιλιετίας, µε πρωτογραφή, κάποια από τα σύµβολα του οποίου παρουσιάζουν οµοιότητες 
µε αυτά του ∆ισπηλιού, αλλά και της Γραµµικής Α΄. Ήδη από το 1961 ήσαν γνωστές τρεις 
πήλινες πινακίδες µε ανάλογα του ∆ισπηλιοΰ σήµατα από την Ταρταρία-Κλουζ της 
Ρουµανίας (jud. Alba), τα όποια εχρονολογήθησαν επίσης µε άνθρακα C14 ανάµεσα στα 
5300-5200 π.Χ.15  Χαρακτηρίσθηκαν τότε από τους Ρουµάνους αρχαιολόγους αυτές οι 
πρωτογραφές ως Σουµεριακά και Αρχαία Ελληνικά! Έθεωρήθη µάλι στα πως ανήκουν 
στην ίδια οµάδα πρωτογραφών µε αυτά του νεολιθικού πολιτισµού του Turdas, γνωστό 
σήµερα ως Vinca.16   Σε αυτά τα ευρήµατα έρχεται να προστεθή µία νέα πρωτογραφή, 
αδηµοσίευτη ακόµη, η οποία άνεκαλύφθη το φθινόπωρο του 2001 στην νεολιθική θέσι 
Ίσάιϊα της Ρουµανίας. Η πρωτογραφή την οποία προσπαθεί να αποκρυπτογράφηση ó 
καθηγητής Nicolae Ursulescu (Παν/µιον Ιασίου), τοποθετείται χρονολογικά βάσει των 
συνευρηµάτων στα 6000 π.Χ.17  Ανάλογα προϊστορικά γεωµετρικά σηµεία µοιάζουν να 
έχουν άποτυπωθή και στις δύο πήλινες πινακίδες από τον Πρώιµο Χαλκολιθικό πολιτισµό 
της Γκραντέσνιτσα, στην περιοχή της Βράτσα. Στην πρώτη µάλιστα διακρίνουµε έναν 
υποτυπώδη διαχωρισµό του κειµένου σε τέσσερεις ασύµµετρες σειρές, που αναµοχλεύουν 
την διάρθρωσι των πήλινων πινακίδων της Γραµµικής Β΄. Ο προϊστορικός γραφεύς έχει 
σχεδιάσει τα σήµατα επάνω στην ωοειδή επιφάνεια του πήλινου οστράκου, που έχει µήκος 
12,5 εκ. και δύο κάθετες γραµµές δηµιουργώντας µία νοητά σελιδόσχηµη πήλινη πινακίδα, 
ανάλογη µε αυτές που έχρησιµοποιήθησαν στην Ελληνική Γραµµική Β΄.18 Μολονότι ο 
πολιτισµός της Γκραντέσνιτσα ανήκει στον κοινό νεολιθικό πολιτισµό της ΝΑ Ευρώπης, 
εδώ παρουσιάζονται και διαµορφώνονται κάποιες ιδιαιτερότητες, που εµφανίζονται και 
στην σηµερινή περιοχή της ∆υτικής Βουλγαρίας. Εξελικτικό στάδιο αυτού του πολιτισµού 
θα αποτελέση ο χαλκολιθικός πολιτισµός της 4ης χιλιετίας π.Χ., που ακολουθεί και καρπός 
του οποίου είναι τα πήλινα όστρακα µε τις πρωτο-γραφές, οι όποιες έχουν χαρακτηρισθή 
από τον Bogdan Nikolov ως η αρχαιότερα γραφή της Ευρώπης. Πριν από λίγους µήνες 
ωστόσο ένα άλλο εύρηµα από τον Ελλαδικό χώρο ήλθε να αναστάτωση την ακαδηµαϊκή 
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κοινότητα και να διάψευση τρόπον τινά τον Bogdan Nikolov. Αναφερόµεθα φυσικά στην 
προϊστορική σφραγίδα, η οποία ευρέθη στα Γιαννιτσά και χρονολογείται στην 5η χιλιετία 
π.Χ. Η σφραγίδα διαστάσεων 2,5 χ 5,5 εκ. έχει µακρόστενο σχήµα µε επίπεδες και 
λειασµένες επιφάνειες, εκτός από την εσωτερική και την εξωτερική οψι, οι όποϊες είναι 
εγχάρακτες και έχουν αντίστοιχα κοίλη και κυρτή διαµόρφωσι. Η λε- πτοµέρεια αυτή 
υποδεικνύει ότι η λίθινη σφραγίδα λειτουργούσε ως µήτρα και ως εκ τούτου επρόκειτο να 
µεταφέρη ένα µήνυµα µε πολλούς αποδέκτες. Ένθεν και ένθεν των χαραγµάτων υπάρχουν 
µικρές οπές, οι όποιες δηλώνουν ότι υπήρχε και ένα δεύτερο -όµοιο- κινητό µέρος, µε 
αντιθετική όµως προσκόλλησι. Τα δύο τµήµατα συνενώνονταν µε συνδέσµους, που 
στερεώνονταν στις οπές, ενώ επειδή τα διάχωρα έχουν διαφορετικό σχήµα, αποτρεπόταν 
οποιαδήποτε περίπτωσις λάθους, δηλαδή ανεστραµµένης τοποθετήσεως των δύο µερών, 
όταν επρόκειτο να κατασκευασθή ένα σφράγισµα. Επάνω στην επιφάνεια της λίθινης 
σφραγίδας ήσαν ευδιάκριτα και σε αντιστροφή ανάγλυφα µεµονωµένα γραµµικά 
αναπτύγµατα, άνισα σε µέγεθος και διαφορετικά σε διάταξι. Τα σύµβολα ή προϊστορικά 
γεωµετρικά σηµεία ήσαν διευθετηµένα προς τα αριστερά η προς τα δεξιά. Μορφολογικώς 
είναι πανοµοιότυπα µε αυτά της Vinca, της Γκραντέσνιτσα και του ∆ισπηλιού. 
Παρατηρείται µάλιστα και εδώ ο ίδιος διαχωρισµός της επιφάνειας γραφής σε σειρές. Τα 
στοιχεία της άνεπτύσσοντο κατά µήκος και σε τρεις σειρές. Όπως φαίνεται, ο χαράκτης 
ξεκίνησε αφήνοντας ένα µικρό περιθώριο, όµως αναγκάσθηκε να συµπύκνωση, από κακό 
υπολογισµό τις ζώνες, ιδίως την τελευταία. Αναµφισβήτητα λοιπόν υπήρχε ένα σύστηµα 
πρωτογραφής κοινό εν πολλοίς στην Ελλάδα και στην Βορειοανατολική γωνία των 
Βαλκανίων κατά την Νεολιθική περίοδο.19  Και όµως τα προαναφερθέντα ευρήµατα δεν 
είναι οι µόνες «προβαθµίδες γραφής», όπως τα έχει χαρακτηρίσει ó Μ.Τσικριτσής.20   Στις 
αρχές του 20ου  αι., ο Sir FI. Petrie, είχε εντοπίσει εγχάρακτα σύµβολα σε πήλινα και λίθινα 
τέχνεργα σε τάφους της Αιγύπτου, της Ισπανίας και της Μέσης Ανατολής. Βάσει αυτών 
των συµβόλων, συνέταξε έναν κατάλογο 300 σηµάτων, τα όποια πρέπει να 
εχρησιµοποιούντο στις εµπορικές σχέσεις µεταξύ των λιµναίων και των παραθαλασσίων 
οικισµών της Μεσογείου. Σύµφωνα µε τον Μηνά Τσικριτση, ένα σύνολο από 34 κοινά 
σηµεία µοιάζουν πολύ µε γράµµατα του ελληνικού και του «φοινικικού» αλφαβήτου. Αυτά 
τα σύµβολα, που ίσως τελικά αντιπροσωπεύουν ακόµη και ολόκληρες λέξεις, βάσει των 
παρατηρήσεων του Sir FI. Petrie, φαίνεται ότι έχρησι-µοποιήθησαν σε διαφορετικές 
περιοχές και από διαφορετικές εµπορικές κοινότητες.21  Η σφραγίδα όµως από τα Γιαννιτσά 
Πέλλης δεν είναι το µοναδικό εύρηµα, που τοποθετείται στην αυγή της Ελληνικής 
προϊστορίας. Πριν από λίγα χρόνια ο Αδ. Σάµψων είχε φέρει στο φως ένα όστρακο από το 
Σπη-λαιο του Κύκλωπα στα Γιούρα της Αλοννήσου, το όποιο επίσης τοποθετείται ανάµεσα 
στα έτη 5000-4500 π.Χ. Επάνω στο όστρακο είναι ευανάγνωστα τρία γράµµατα του 
µετέπειτα ελληνικού αλφαβήτου, του υπότιθεµένου «φοινικικού». Σύµφωνα µε τον 
άνασκαφέα της θέσεως το όστρακο φέρει εγχάρακτη επιγραφή µε σηµεία πρωτογραφής, 
στην οποία αναγνωρίζονται σύµβολα, τα όποια µοιάζουν µε τα γράµµατα Α, Υ και ∆. 
Σήµερα βέβαια, πέντε χρόνια µετά την άνακάλυψι, θεωρείται ότι τα γράµµατα αυτά δεν 
αποτελούν µέρος συστήµατος γραφής, αλλά απλώς σύµβολα κεραµέως, δηλαδή πρόκειται 
για την προσωπική σφραγίδα του κατασκευαστοϋ του αγγείου.22 Στην ίδια κατηγορία 
εντάσσεται λοιπόν και το χρυσό ένώτιο της Νεολιθικής περιόδου από την κεντρική 
Ελλάδα, το όποιο ευρέθη το 1997, µαζί µε άλλα κτερίσµατα, στα χέρια αρχαιοκαπήλων.23 

Το θέρος του 1996 κατά την διάρκεια της πανεπιστηµιακής ανασκαφής του 
καθηγητού Β. Λαµπρινουδάκη στον ναό του Βάκχου στα Ίρια της Νάξου, όλη η 
ανασκαφική οµάδα εξέσπασε σε δυνατά γέλια µε την άνακάλυψι ενός ενετικού άµφορέως, 
που είχε βυθισθή κάποτε στο αρχαίο πηγάδι της περιοχής. Η αιτία ήταν ότι ο αµφορεύς 
έφερε εγχάρακτα στην επιφάνεια του τα αρχικά του κεραµέ ως η του ιδιοκτήτου του: Φ. Π. 
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Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στην ανασκαφή και κάποιος Νάξιος ονόµατι Φραγκίσκος. 
Επειδή µάλιστα το όνοµα Προµπονάς είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο στο νησί και χάρις στο 
περίφηµο λικέρ κίτρον του οµωνύµου παραγωγού του, οι ανασκαφείς έβάπτισαν τον 
αείµνηστο ιδιοκτήτη του αµφορέως Φραγκίσκο Προµπονα. Με το παράδειγµα αυτό 
επιθυµούµε να τονίσουµε ότι τα αρχικά του ονόµατος ενός κεραµέως µπορεί να µην 
αποτελούν άπόδειξι για την ϋπαρξι συστήµατος γραφής, αποτελούν όµως τουλάχιστον 
ένδειξι. Τα προαναφερθέντα ευρήµατα, σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Χρυσοστόµου, 
µοιάζουν να ανατρέπουν την έως σήµερα ευρέως αποδεκτή θεωρία ότι η αρχαιότερα γραφή 
είναι η Σουµεριακή. Ειδικά οσον άφορα στην λίθινη επιγραφή των Γιαννιτσών, η δοµή των 
εγχάρακτων συµβόλων διαφέρει από την δοµή των Σουµεριακών, τα όποια χρονολογούνται 
γύρω στα 3.200 π.Χ.24  Η ιστορία της Ελληνικής πρωτογραφής δεν σταµατάει ωστόσο στην 
5η η στην 4η χιλιετία π.Χ. Μοιάζει να συνεχίζεται διαρκώς µεταµορφωµένη και 
εξελισσόµενη. Έτσι δικαιολογείται και η παρουσία 12 διαφορετικών συµβόλων από τον 
νεολιθικό οικισµό στο ∆ιµήνι της Θεσσαλίας και τον πρωτοελλαδικό οικισµό στην Λέρνη 
της Αργολίδος. Τα ευρήµατα αυτά δεν είναι τα µόνα στον Ελλαδικό χώρο. Ήδη η 
επιστηµονική οµάδα του Πανεπιστηµίου του Αιγαίου, που αποτελείται από τους καθηγητές 
Ελένη Καραντζόλα, Αδ. Σάµψων και Ι. Λυριτζή, εργάζεται πάνω στην καταγραφή και κα-
τηγοριοποίησι αυτών των ευρηµάτων. Αναµένουµε εναγωνίως τα πορίσµατα τους.25 

Μέχρι τότε όµως θα ήταν πιο καλά, όταν αναφερώµεθα σε αυτά τα µνηµεία 
γραπτού λόγου να χρησιµοποιούµε τον ορό σήµατα η κώδικες επικοινωνίας η προϊστορικά 
γεωµετρικά σηµεία, εφ� όσον δεν έχει ακόµη αποδειχθη, εάν πρόκειται για πραγµατική 
γραφή. Σε κάθε περίπτωσι όµως, όπως έχει παρατηρήσει και ο κ. Χρυσοστόµου, που έφερε 
στο φως την σφραγίδα των Γιαννιτσών, η δοµή των εγχάρακτων συµβόλων διαφέρει από 
την δοµή των σουµεριακών συµβόλων, τα όποια είναι νεώτερα και χρονολογούνται γύρω 
στο έτος 3.200 π.Χ. 
 
 
Από την πρωτογραφή στην ιερογλυφική γραφή 
 

Πράγµατι µέχρι σήµερα εθεωρείτο ότι η Σουµεριακή είναι η αρχαιότερα γραφή του 
κόσµου, βάσει των πρώτων γραφών της ∆υναστείας του Kis (2630-2450 π.Χ.), οι οποίες 
ευρέθησαν στις περιοχές του Τίγρητος και του Εϋφράτου. Ωστόσο τα ευρήµατα από την 
Ταρταρία της Ρουµανίας έχουν αποδείξει την συνύπαρξι της Σουµεριακής και µιας αρχαίας 
ελληνικής γραφής, εις την οποία ο Sinclair Hood διείδε την ολοφάνερη συγγένεια µε την 
Κρητική Ιερογλυφική.26  Όστρακα µε κρητικά ιερογλυφικά µαθηµατικά σύµβολα, όµοια µε 
αυτά που ευρέθησαν στην Ταρταρία, έφεραν στο φως οι ανασκαφές στα Σούσα, την αρχαία 
πρωτεύουσα του Έλάµ, µαζί µε µια επιγραφή χαραγµένη επάνω σε λίθο. Το κείµενο της 
επιγραφής ήταν δίγλωσσο γραµµένο σε µια γραφή µε άγνωστα σύµβολα και στην αρχαία 
Άκκαδική. Η Marie-Joseph Steve, η οποία έχει µελετήσει τα ευρήµατα από τα Σούσα, 
θεωρεί ότι πρόκειται για πρωτοελαµιτική Γραµµική γραφή, την οποία διακρίνει µάλιστα σε 
Α΄ και Β΄ και την χρονολογεί στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Ενώ ο πρώτος µελετητής της 
επιγραφής, ο F.Bork, εφήρµοσε µια µέθοδο αντίστοιχη µε αυτήν του Champollion για να 
αποκρυπτογράφηση την επιγραφή, στηριζόµενος στο όνοµα του βασιλέως Puzur-lnsusinak, 
που άνεφέρετο στην Άκκαδική γλώσσα, η Marie-Joseph Steve θεωρεί ότι οι δύο γραφές 
δεν αποδίδουν το ίδιο κείµενο.27 ∆υστυχώς δεν έχει λάβει υπ� όψιν της τα ευρήµατα από 
την Ρουµανία, τα οποία είναι παλαιότερα της 3ης χιλιετίας π.Χ. 

Στους καταλόγους της ιστορίας της γραφής έπονται τα ιερογλυφικά της Αιγύπτου, 
τα οποία επίσης είχαν χαρακτηρισθή ως µία από τις αρχαιότερες γλώσσες και γραφές του 
κόσµου. Επηρεασµένος από ανάλογες σκέψεις, το 1890, ó Sir Arthur Evans και αφού είχε 
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αντικρίσει το µεγαλείο των Μυκηνών διηρωτήθη πως ήταν δυνατόν οι υπεύθυνοι του 
ανακτόρου να κρατούν λογαριασµούς, εάν δεν υπήρχε κάποιο σύστηµα γραφής. Υπό 
συνθήκες, λοιπόν, που θυµίζουν µάλλον ταινία νουάρ, ο Evans άρχισε να άναζητή κα ποια 
ίχνη προϊστορικής γραφής στα αθηναϊκά παλαιοπωλεία. Στα κατώγια των ιστορικών πλέον 
µαγαζιών άνεκάλυψε κάποιους λίθους, οι όποιοι έφεραν ωρισµένους συνδυασµούς 
σηµείων, τα όποια θα µπορούσαν κάλλιστα να αντιπροσωπεύουν ένα είδος γραφής. Ο 
Άγγλος ερευνητής κατώρθωσε να ανακάλυψη ότι ήσαν κρητικής προελεύσεως και χωρίς 
δισταγµό πήγε στην Κρήτη, που ήταν ακόµη υποδουλωµένη στους Τούρκους, προς 
αναζήτησι επί πλέον στοιχείων. Η Ελληνική γλώσσα και γραφή είχε γεννηθή λοιπόν στην 
Κρήτη; Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Πανεπιστηµίου του Μπέρµινχαµ George Thomson, 
η Ελληνική γλώσσα απλώθηκε στο Αιγαίο χάρις σε µια σειρά µεταναστεύσεων από το 
αρχικό της κέντρο, την Μακεδονία.28  Φυσικά οταν o George Thomson αναφέρεται στην 
Μακεδόνικη Γη, την θεωρεί ως ενιαία γεωγραφική οντότητα, περιλαµβάνοντας σε αυτήν 
και την βορειοανατολική Βαλκανική. Η άποψις αυτή του καθηγητού φαίνεται να συνάδη 
και µε τα νεολιθικά ευρήµατα της ευρύτερης Βαλκανικής χερσονήσου, τα όποια 
προαναφέραµε. Πράγµατι, ο Evans διεπίστωσε ότι οι γυναίκες της Κρήτης φορούσαν 
ανάλογους σφραγιδολίθους µε γραπτά σύµβολα, τις περίφηµες γαλαζόπετρες, που έµοιαζαν 
µε αυτούς, που είχε αγοράσει από τα παλαιοπωλεία των Αθηνών. Οι Κρητικές θεωρούσαν 
µάλιστα ότι επρόκειτο για φυλαχτά µε αποτροπαϊκά σηµεία. Ο Evans εµελέτησε 
προσεκτικά τους σφραγιδολίθους, που είχε συγκεντρώσει και κατέληξε στο συµπέρασµα 
ότι οι συνδυασµοί των σκαλιστών σηµείων ήσαν πράγµατι τα δείγµατα της πρώτης γραφής 
-µε την σηµερινή έννοια του ορού- που είχε χρησιµοποιηθή στην Ελλάδα. Όταν άρχισαν να 
ερχωνται στο φως κατά την διάρκεια της ενάρξεως των ανασκαφών του στο νησί και οι 
πρώτες πινακίδες της Γραµµικής Α΄ και Β΄, ο Evans σύντοµα διέκρινε τρεις φάσεις στην 
Ιστορία της Μινωικής Γραφής: την πρώτη φάσι, από το 2000-1650 π.Χ., την δεύτερη φάσι 
από το 1750 ως το 1450 π.Χ. και µία τρίτη φάσι, η οποία ίσως ξεκίνησε γύρω στα 1400 
π.Χ. Στην πρώτη φάσι κατέταξε τα εικονιστικά σηµεία (είκόνες-ίδεογράµµατα), τα όποια 
είχαν απεικονισθή επάνω σε σφραγιδολίθους και πήλινες ράβδους και στα όποια εύκολα 
αναγνωρίζει κανείς διάφορα αντικείµενα, όπως ένα κεφάλι, ένα χέρι, ένα άστρο, ένα βέλος, 
κ.ο.κ. Την γραφή αυτή, προστάδια της οποίας εµφανίζονται ήδη σε προανακτορικές 
σφραγίδες του τέλους της 3ης χιλιετίας π.Χ.,29  την ωνόµασε Ιερογλυφική, επειδή τα σηµεία 
της ήταν του ιδίου τύπου µε τα σηµεία της πρώτης εικονιστικής γραφής της Αιγύπτου, αν 
και, σύµφωνα µε τον Άγγλο ερευνητή, δεν υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι πραγµατικά 
µετεδόθη από αιγυπτιακή πηγή. Αυτό αποδεικνύει άλλωστε και η ανακάλυψις των 
ιερογλυφικών κειµένων από την Ταρταρία της Ρουµανίας. Τα Κρητικά ιερογλυφικά της 
Τρανσυλβανίας, όπως τα έχαρακτήρισε ο Hood, ήσαν παλαιότερα της 3ης χιλιετίας π.Χ. Η 
χρονολογία αυτή θα έδιδε αναµφισβήτητη προτεραιότητα στην βορειοβαλκανική ζώνη, 
αλλά και πάλι δεν θα έλυνε το πρόβληµα, εφ� όσον οι δύο γραφές θα έπρεπε να έχουν 
κοινό πρόδροµο.30  Τότε πολλοί εστράφησαν στον Μεσοποταµιακό χώρο. Όπως είδαµε, 
όµως, στον Ελλαδικό χώρο πριν από 7000 χρόνια είχε διαµορφωθή ήδη ένα σύστηµα 
πρωτογραφής, που προηγείται κατά δύο χιλιετίες έναντι του Μεσοποταµιακού. 

Το 1997 η κυρία Έφη Πολυγιαννάκη εδηµοσίευσε την µελέτη της αναφορικά µε 
ένα ακόµη εύρηµα από την περιοχή του Καυκάσου, ένα όστρακο από κυκλικό πήλινο 
δίσκο, ο όποιος έφερε στην επιφάνεια του γραµµική ιερογλυφική γραφή σε κυκλική η 
σπειροειδή διάταξι.31  Οι γραφικοί χαρακτήρες, σύµφωνα µε την κ. Πολυγιαννάκη, 
ακολουθούσαν τις χαραγµένες γραµµές, οι όποιες ήσαν είτε περιφέρειες οµοκέντρων 
κύκλων είτε µια σπείρα, όπως ο δίσκος της Φαιστού. Αλλά και µεταξύ των δύο δίσκων, 
αυτού από τον Καύκασο και αυτού της Φαιστού, όπως φαίνεται από τον συγκριτικό 
πίνακα, που έχει σχεδιάσει η ερευνήτρια, προκύπτει ότι µεταξύ των γραφών υπάρχουν 
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όµοια γραφικά σύµβολα. Έπειτα από τις προσπάθειες, που έχουν γίνει από την κυρία Έφη 
Πολυγιαννάκη για τον συσχετισµό των Ελληνικών και Αιγυπτιακών Ιερογλυφικών, 
θεωρούµε ότι δεν είµεθα πολύ µακριά ώστε να προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε αυτήν 
την κωδικοποιηµένη γραφή. Ωστόσο δεν µπορούµε να είµεθα βέβαιοι για την χρονολογία 
ενάρξεως της. Κι αυτό διότι και ο ίδιος ο ∆ίσκος της Φαιστού, που φέρει ιερογλυφικά 
σύµβολα στην επιφάνεια του, προέρχεται από διαταραγµένο αρχαιολογικό στρώµα. 
∆ιαπιστώνει σχετικά o Louis Godart, εις εκ των νεωτέρων ερµηνευτών του: η ύπαρξις 
µεταγενεστέρου υλικού σηµαίνει κατά τρόπο αναµφισβήτητο ότι η περιοχή από την οποία 
προέρχεται ο δίσκος είναι στρωµατογραφικά διαταραγµένη και εποµένως ότι σύµφωνα µε 
τα υπάρχοντα στοιχεία, η ακριβής χρονολόγησις του αντικειµένου είναι αδύνατη.32 Τόσο η 
χρονολόγησις όσο και η αποκρυ-πτογράφησις του δίσκου λοιπόν παρέµενε ένα µυστήριο, 
µέχρι που πριν από έξη χρόνια η κυρία Έφη Πολυγιαννάκη, οίκονοµολόγος-µαθηµατικός 
προσεπάθησε ως ένας άλλος Ventris να έρµηνεύση τον αινιγµατικό δίσκο. Έχοντας 
χρησιµοποιήσει ένα σύστηµα ακροφωνικής αντιστοιχίας η κυρία Πολυγιαννάκη 
διεπίστωσε την συγγένεια ανάµεσα στις Γραµµικές γραφές και στον ∆ίσκο της Φαιστού. 
Όπως σηµειώνει η ίδια: η πιθανότητα κάποιας ϊσως λανθασµένης αντιστοιχίας δεν δύναται 
να ανατρέψη το αποτέλεσµα, το όποιον δίνει ο µεγάλος αριθµός επιτυχηµένων 
αντιστοιχιών, που είναι η ελληνική γλώσσα του ιερογλυφικού κειµένου. Η µόνη 
διαφοροποίησις, η οποία µπορεί να ύπαρξη εν προκειµένω, είναι το νόηµα του 
περιεχοµένου. Άλλα αυτό έχει µικρότερη σηµασία.33  Μελετώντας το αποκρυπτογραφηµένο 
κείµενο του δίσκου, δεν δυσκολεύεται κάποιος να πιστεύση ότι το µυστήριο έχει κατά µέγα 
µέρος επιλυθή. Και αυτό, διότι περιγράφεται η ιστορία κάποιου Έλληνα η Πρωτοέλληνα, 
κατά το δοκούν, ταξιδευτή-θαλασσοπόρου. 

 
Άκουε ...περαιά τε Άϊδι θωκεί.  
Άκουε ∆όδελα έφυ Kapíaja κακάλω,  
Άκουε ναυς µε περαίακε. Άµφικάνω! 
 

Άναφερει σε κάποιο σηµείο του δίσκου ο γραφεύς και η στροφή επαναλαµβάνεται 
σαν προσευχή καθ� όλο το κείµενο. Σε ποιόν ήρωα-ταξιδευτή αναφέρεται αρά γε το 
κείµενο; Στον Ηρακλή το έµβληµα του οποίου, το ρόπαλο, εµφανίζεται συχνά επάνω στον 
δί- σκο ενίοτε δίπλα σε µια γυµνή ανδρική µορφή ή στην κάθοδο του Όρφέως στον Άδη, 
όπως περιγράφεται στην Μινυάδα, ένα από τα νεώτερα της Ίλιάδος και της Οδύσσειας 
επικά ποιήµατα;34  Ή µήπως πρόκειται τελικά για µια πρώιµη απεικόνισι της περιπέτειας 
του ναυαγού, όπως αναφέρεται στο παραµύθι της 12ης ∆υναστείας (2000 π.Χ.), που 
σώζεται στον Αιγυπτιακό πάπυρο No 115 του Έρµιτάζ; 

«Μπήκα στην θάλασσα σε ένα καράβι, που είχε µήκος 150 πήχεις, πλάτος 40, µε 
150 ναύτες από τους πιο καλούς της Αιγύπτου... Όταν ακόµη βρισκώµαστε στην θάλασσα, 
ξέσπασε ξαφνικά θύελλα. Πλησιάζαµε στην στεριά. Ο άνεµος µας έσπρωχνε προς τα εκεί. 
Τα κύµατα ήσαν πελώρια. Έφθαναν τις 8 πήχεις. Βρήκα ένα κοµµάτι ξύλο. Το άρπαξα. 
Όσο για το καράβι, όλοι που βρίσκονταν µέσα χάθηκαν, δεν γλίτωσε κανείς. Ένα µεγάλο 
κύµα µε έρριξε σε ένα νησί. Πέρασα τρεις µέρες µονάχος µε µόνη συντροφιά την καρδιά 
µου. Ξάπλωσα µέσα σε ένα δάσος. Εκεί που εσχηµατίζετο µια κρύπτη και µε προφύλασσε 
η σκιά. ∆ιασκέλισα το δάσος ψάχνοντας να βρω τροφή. Βρήκα σύκα, σταφύλια, κάθε είδος 
σπόρους, πεπόνια και ψάρια και πουλιά. Άνοιξα ένα λάκκο και άναψα πυρά, έτσι που µε 
την φωτιά να φθάσουν στους θεούς οι προσφορές µου...» 

Προφανώς οι προσευχές του ναυαγού εισακούσθηκαν και ο ίδιος άκουσε ξαφνικά 
έναν κεραυνό να πέφτη. Τα δένδρα κουνήθηκαν, η Γη δονήθηκε και εµφανίσθηκε ένα 
πελώριο φίδι καλυµµένο µε χρυσάφι και χρώµα σαν από σαπφείρι. Άρχισε τότε να κάνη 
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ερωτήσεις στον ναύτη. Ο ναύτης του λέει ότι θα του φέρη προσφορές από την πατρίδα: 
«Θα σου φέρω ιερά λάδια, αφιερώµατα και θυµίαµα από τους ναούς, οπου λατρεύονται οι 
θεοί». Και το φίδι του απαντάει: «∆εν είσαι αρκετά πλούσιος σε αρώµατα, διότι ό,τι έχεις 
δεν είναι παρά συνηθισµένο λιβανωτό. Όσο για µένα, είµαι πρίγκιπας της Πουντ και έχω 
πολλά αρώµατα. Μόνο το ιερό λάδι, που λες, ότι θα φέρης, αυτό δεν υπάρχει σε τούτο το 
νησί».35 
Ο ναυαγός πήρε τα πλούσια δώρα, που του προσέφερε το φίδι, αρώµατα, πολύτιµα ξύλα, 
λαχανικά, κυπαρίσσια, ελεφαντόδοντο, κυανοπιθήκους, µαϊµούδες και άλλα ακριβά αγαθά, 
τα φόρτωσε στο πλοίο του και επέστρεψε στην πατρίδα. 

Το αιγυπτιακό αυτό παραµύθι θυµίζει πράγµατι έντονα τόσο τις περιπέτειες του 
Οδυσσέως, όσο και την ιστορία του ναυαγού Σιντβάτ, από τις Χίλιες και Μία Νύχτες. 
Μάλιστα πολλοί αίγυπτιολό-γοι, όπως ο Colenischeff, ó Heibig, ó Victor Berard, ο Alex 
Moret, κ.α. έθεώρησαν ότι η σκηνή του ναυαγίου, που περιγράφεται στην Οδύσσεια, 
µοιάζει εκπληκτικά µε αυτήν του παπύρου.36  Μήπως ο ποιητής των επών λοιπόν εγνώριζε 
την ύπαρξι του παπύρου ή µήπως τα ίδια τα Οµηρικά έπη είναι παλαιότερα; Πιστεύουµε 
ότι την άπάντησι της προελεύσεως της Ιστορίας µας την δίδει ο ίδιος ο δράκοντας του 
παραµυθιού: «Είµαι πρίγκιπας της Πουντ και έχω πολλά αρώµατα. Μόνο το ιερό λάδι, που 
λες, πως θα φέρης, αυτό δεν υπάρχει σε τούτο το νησί». Στην Κρήτη ωστόσο το ελαιόλαδο 
ήταν ήδη γνωστό από την 2α χιλιετία π.Χ. Και τα εξωτικά αντικείµενα, που µεταφέρει ο 
ναυαγός, οµοιάζουν µε αυτά που έχουν ευρέθη τόσο στην Μινωική Κρήτη οσο και στους 
µετέπειτα Μυκηναϊκούς καταλόγους της Γραµµικής Β΄. ∆υνάµεθα, λοιπόν, να υποθέσουµε 
έπειτα από τα ανωτέρω την εθνικότητα του ναυαγού. 

Η ιδέα, ότι τα κείµενα της Μινωικής  γραφής  εξέφραζαν  µια πρώιµη Ελληνική 
γλώσσα, είχε εκφρασθή ακόµη και από Βαλκάνιους επιστήµονες. Έτσι, ο Βούλγαρος 
γλωσσολόγος Georgiev στο βιβλίο του «Προβλήµατα της Μινωικής Γλώσσης» (ρωσ., 
Σόφια 1953), έπίστευε ότι η µινωική γλώσσα ήταν διάλεκτος µιας ευρύτατα διαδεδοµένης 
προελληνικής γλώσσας, που ωµιλείτο στην Ελλάδα πριν από την Κάθοδο των Ελλήνων, 
(δηλ. πριν από το 2000 π.Χ.)37  και η οποία ήταν πιθανώς συγγενής της χεττιτικής και 
άλλων αρχαίων γλωσσών της Μ. Ασίας. Εάν µελετήσουµε προσεκτικά τους συγκριτικούς 
πίνακες του W. Wright,38 όπου παράβαλλα νται τα Κρητικά και τα Χιττιτικά Ιερογλυφικά 
και τα συγκρίνουµε µε τα Κρητικά, τα Αιγυπτιακά και τα Σουµεριακά Ιερογλυφικά,39 

φαίνεται ότι η άποψις του Βουλγάρου γλωσσολόγου επιβεβαιώνεται, µε την διαφορά ότι 
κοινή µητέρα όλων αυτών των γλωσσών είναι τελικά η Κρητική. Μελετώντας τις 
πινακίδες, που είχε φέρει στο φως η σκαπάνη του Evans, ο Georgiev έθεώρησε ότι η 
γλώσσα των πινακίδων ήταν κατά το µεγαλύτερο µέρος µια αρχαϊκή Ελληνική, η οποία 
περιείχε όµως πολλά προελληνικά στοιχεία. Το πιο εντυπωσιακό από αυτά τα προελληνικά 
στοιχεία είναι αναµφιβόλως η παρουσία ενός κεφαλαίου Α, που οµοιάζει εκπληκτικά µε 
αυτό, το όποιο ευρέθη χαραγµένο επάνω στο όστρακο από τα Γιούρα της Αλοννήσου. Η 
πιο γραµµική εκδοχή του εµφανίζεται πέντε αιώνες νωρίτερα επάνω στην σφραγίδα από 
τον Νεολιθικό πολιτισµό των Γιαννιτσών. Το εκπληκτικό αυτό εύρηµα της Κρητικής 
Ιερογλυφικής είχε χαραχθή επάνω σε έναν σφόνδυλο, ο όποιος ευρέθη από τον αείµνηστο 
γλωσσολόγο Ιωσήφ Χατζηδακι στην Φαιστό.  Ο Χατζηδάκις παρέδωσε το εύρηµα στον 
Evans, ο οποίος στην θέα του εθεώρησε ότι πρόκειται για Βυζαντινή γραφή. Τόσο τέλειο 
έθεώρησε το σχήµα των γραµµάτων: «The characters are so remarkably alphabetic that 
they might well be taken to belong to much later times -Byzantine for instance».40  Τα 
αρχαιολογικά συνευρήµατα ωστόσο απεδείκνυαν ότι επρόκειτο για εύρηµα των Μινωικών 
χρόνων. Σύµφωνα µε τον Evans, τα γράµµατα Η και Α, που έχουν χαραχθή επάνω στους 
σφονδύλους, εµπεριέχονται ανάµεσα στα πρώιµα σύµβολα πρωτογραφής, τα οποία είχε 
ήδη παρατηρήσει ο Sir Flienders Petrie επάνω στην κεραµεική, που ευρέθη στο Kahun, την 
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συνοικία των κατασκευαστών των Αιγυπτιακών πυραµίδων!41  Στον πίνακα µάλιστα του 
Evans παρατηρούµε εκτός από τα γράµµατα Α και Η, τα Ν, Ε, και ∆. Επί πλέον, παρατηρεί 
ο Evans, εµφανίζονται κάποιες οµοιότητες ακόµη και µε την Κυπριακή γραφή, εφ� οσον 
δυνάµεθα να διαβάσουµε το Η και ως Ι, δηλαδή το κυπριακό ve.42  Ταυτόχρονα επάνω στην 
επιφάνεια των σφονδύλων έχει χαραχθή και το κεφάλι ενός βοδιού, σαν ένα πρώιµο άλεφ, 
γεγονός, που κάνει τον Evans να αναρωτιέται στο Scripta Minoa I, πως είναι δυνατόν να 
προϋπάρχη το άλεφ, εφ� οσον το ανεκάλυψαν οι Φοίνικες τον 10ο  π.Χ. αιώνα!43  

∆ιαβάζοντας τα λόγια του Sir Arthur Evans και βλέποντας τα αρχαιολογικά ευρήµατα από 
την Φαιστό αναρωτιόµαστε κι εµείς µε την σειρά µας: Τελικά ήσαν οι Φοίνικες οι πρώτοι, 
που ανεκάλυψαν το Α και την αλφαβητική γραφή; Από την στιγµή, που δεν έχει ερευνηθή 
και αποκρυπτογραφηθή πλήρως η Κρητική ιερογλυφική γραφή, δεν δυνάµεθα να οµιλούµε 
για αλφαβητική γραφή. Υπάρχουν οµως οι ενδείξεις. Μία νέα ωστόσο Μινωική γραφή, η 
οποία διαφοροποιείται από την Κρητική Ιερογλυφική, εµφανίζεται γύρω στα 1750 π.Χ. και 
θα διατηρηθή µέχρι το 1450 π.Χ. Ενώ συνεχιζόταν η χρήσις της ιερογλυφικής γραφής κατά 
την πρώτη Νεοανακτορική φάσι, παράλληλα είχε εγκαινιασθή ήδη από το τέλος των 
Παλαιοανακτορικών χρόνων ένα γραµµικό συλλαβικό σύστηµα, το όποιο στην πρώτη του 
µορφή εχαρακτηρίσθη ως πρωτογραµµικό.44  Τα εικονιστικά σηµεία έχουν γίνει τώρα άπλα 
διαγράµµατα και η φορά της γραφής είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά. 
 
 
 
Κεφ. 2 
Οι Γραµµικές γραφές 
 

Η Γραµµική ιερογλυφική ευρέθη χαραγµένη επάνω σε επιγραφές (πήλινες ράβδοι, 
δισκία, δέλτοι, σφαιρίδια), που συνώδευαν προφανώς τα ξύλινα κιβωτίδια, τα όποια 
περιείχαν τα πραγµατικά έγγραφα, γραµµένα σε φθαρτή ύλη (περγαµηνή, πάπυρο, φύλλα 
φοινίκων).45  Από αυτήν την Πρωτογραµµική έχει άµεσα εξελίχθη το Γραµµικό σύστηµα 
Α΄,46 από το όποιο ανεπτυχθη και στην Κύπρο η παλαιοτέρα Κυπροµινωική γραφή, που 
ακολούθησε κατόπιν ανεξάρτητη πορεία, κυρίως λόγω της διαφορετικής επιλογής του 
υλικού, όπως θα δούµε στην συνέχεια. ∆εν είναι πάντοτε εύκολο να ξεχωρίση κανείς τα 
ιδεογράµµατα από τα συλλαβογράµµατα. Καθώς έχαράσσοντο επάνω στον άψητο πηλό µε 
µυτερό εργαλείο τα σηµάδια αυτά έγιναν σταδιακά όλο και πιο έπισεσυρµένα και 
τοιουτοτρόπως διεµορφώθη η πρωτογραµµική γραφή. Αυτή η µεταβολή υποδεικνύει 
προφανώς ότι ο κύριος τρόπος γραφής ήταν το µελάνι και συγκεκριµένα το µελάνι 
σουπιάς, όπως αποδεικνύει ένα κύπελλο από το Μουσείο Ηρακλείου, που φέρει σηµεία της 
Γραµµικής Γραφής Α΄.47 Τα κυριώτερα αρχεία αυτής της γραφής ανεκαλύφθησαν στην 
έπαυλι της Αγίας Τριάδος και στο ανάκτορο του Ζάκρου. Το περιεχόµενο τους έχει 
συσχετισθή από αρκετούς ερευνητές µε το λογιστικό περιεχόµενο της Γραµµικής Α΄, αλλά 
χωρίς να έχη καταφέρει κανείς να αποκρυπτογραφήση την γραφή. Πριν από έναν χρόνο 
ακριβώς, ο κ. Μήνας ∆. Τσικριτσής, καθηγητής πληροφορικής, έπορεύθη και αυτός στα 
βήµατα του Ventris, προσεγγίζοντας την άποκρυπτογράφησι της Γραµµικής Α΄ γραφής 
µέσα από τις θετικές επιστήµες (Η/Υ, στατιστική, αλγόριθµοι). Ο ίδιος ο Ventris, µολονότι 
είχε φθάσει πολύ κοντά στην απόδειξι ότι και η Γραµµική Α΄ είναι Ελληνική δεν πρόλαβε 
να συγγράψη τα νέα του πορίσµατα. Καθώς επέστρεφε σπίτι του αργά την νύκτα της 6ης 
Σεπτεµβρίου του 1956, το αυτοκίνητο του συνεκρούσθη µε ένα φορτηγό κοντά στο Hat-
field, µε αποτέλεσµα τον ακαριαίο θάνατο του.48  Σαρανταπέντε χρόνια αργότερα βάσει 
αυτής της νεωτέρας µελέτης του Έλληνος επιστήµονος επιβεβαιώνεται ότι και η Γραµµική 
Α΄ είναι Ελληνική γραφή, η οποία περιέχει λογιστικά αρχεία. Ο καθηγητής Μηνάς 
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Τσικριτσής µε µαθηµατικές αποδείξεις καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η γλώσσα, την 
οποία καταγράφει η Γραµµική Α΄, είναι µία πρώιµη αιολική διάλεκτος, που διατηρούσε 
κάποιον αρχαϊσµό. Φαίνεται µάλιστα ότι δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, εφ� όσον οι γραφείς 
της έγραφαν µε τον ίδιο τρόπο, που προέ-φεραν τις λέξεις.49 

Κατά πόσον η Γραµµική Α΄, αλλά και ο ∆ίσκος της Φαιστού έχουν 
άποκρυπτογραφηθή σωστά, θα φανή στην πορεία του χρόνου. Άλλωστε και η θεωρία του 
Ventris είχε αµφισβητηθή από πολλούς µέχρις ότου κάποιο απόγευµα του Μαΐου του 1953, 
όταν ο ίδιος συγκινηµένος έτηλεφώνησε στον Chadwick, µε τρεµάµενη φωνή. Στα χέρια 
του κρατούσε µια επιστολή, που µόλις είχε λάβει από τον καθηγητή Biegen, τον 
ανασκαφέα της Πύλου: 
 
Αγαπητε κύριε Ventris, 
 
Από τότε που επέστρεψα στην Ελλάδα, έχω άσχοληθή πολύ µε τις πινακίδες της Πύλου, 
ετοιµάζοντας τις για να φωτογραφηθούν. Σε µερικές από αυτές εφήρµοσα το δοκιµαστικό 
συλλαβάριό σας. Για να ενηµερωθητε, έσωκλείω ένα αντίγραφο της πινακίδας Ρ641, που 
πιθανώς σας ενδιαφέρει. Προφανώς αναφέρει δοχεία, µερικά µε τρία πόδια, µερικά µε 
τέσσερεις λαβές, µερικά µε τρία και άλλα χωρίς λαβές. Σύµφωνα µε το σύστηµα σας, η πρώτη 
λέξις διαβάζεται τι-ρι-πο-δε και επαναλαµβάνεται ως τι-ρι-πο (ενικός;). Μπροστά από το 
δοχείο µε τις τέσσερεις λαβές υπάρχει η λέξις qε-τε-po-Fε, και από το δοχείο χωρίς λαβές η 
λέξις α-νο-Ρε. Όλα αυτά φαίνονται απίστευτα. Αποκλείεται αράγε η σύµπτωσις; 
 

Με έκτίµησι Dr. Biegen 
 

Είχαν περάσει 20 χρόνια από τότε που ένα 13χρονο αγόρι καθόταν ανάµεσα στους 
επισκέπτες της Βρεττανικής Ακαδηµίας στο Λονδίνο για να παρακολούθηση την διάλεξι 
του γηραιού πλέον πατέρα της Μινωικής Αρχαιολογίας Sir Arthur Evans. Τότε το µικρό 
αγόρι άκουσε για πρώτη φορά ότι υπήρχε µία µυστηριώδης γραφή, που ίσως κάποτε να 
απεκάλυπτε στην ανθρωπότητα πολλά για τον χαµένο υψηλό πολιτισµό των προϊστορικών 
Κρητών. Ίσως ήδη από τότε να είχε γεννηθή µέσα του η επιθυµία της αποκρυπτογράφησε -
ώς της. θα περνούσαν όµως άλλα 50 τουλάχιστον χρόνια από τότε που ο Arthur Evans 
έφερε για πρώτη φορά στο φως τις πινακίδες µέχρι την τελική άποκρυπτογράφησι της 
γραφής. Φαίνεται, οµως, ότι και ο ίδιος ó Evans είχε την πεποίθησι πως είχε ανακαλύψει 
τις ρίζες  της Ελληνικής γραφής. Αναφέρει στην πρώτη του µελέτη το 1901: «Από την 
συχνότητα των σηµείων των πινακίδων αυτών φαίνεται καθαρά ότι πολλές από αυτές 
αναφέρονται σε λογαριασµούς της βασιλικής αποθήκης και του οπλοστασίου. Το δε γενικό 
θέµα πολλών πινακίδων φαίνεται από την εισαγωγή ενός η περισσοτέρων εικονιστικών 
σηµείων. Έτσι, σε µια σειρά πινακίδων, που ευρέθησαν στο ∆ωµάτιο των Πινακίδων των 
Αρµάτων - εξ ου και το όνοµα του - παρατηρούµε το σχήµα του χαρακτηριστικού 
µυκηναϊκού άρµατος, ενός κεφαλιού αλόγου και κάτι, που φαίνεται σαν θώρακας... Έκτος 
αυτών παρατηρούµε και ανθρώπινες µορφές, πιθανώς δούλους, σπίτια η αχυρώνες, 
χοίρους, κούκλες καλαµποκιού, διάφορα δένδρα, άνθη κρόκου και πήλινα αγγεία διαφόρων 
σχηµάτων... Προς το παρόν το διαθέσιµο υλικό δεν είναι αρκετό, ώστε να επιτρέψη µία 
πλήρη συγκριτική άνάλυσι. ∆υνάµεθα όµως να κάνουµε µερικές γενικές παρατηρήσεις. 
Από τα έβδοµήκοντα περίπου γραµµικά σηµεία η γράµµατα, που χρησιµοποιούνται, δέκα 
είναι σχεδόν όµοια µε σηµεία του Κυπριακού συλλαβαρίου και άλλα τόσα παρουσιάζουν 
οµοιότητες µε µεταγενέστερα Ελληνική γράµµατα. Οι λέξεις των πινακιδίων µερικές φορές 
χωρίζονται µε κάθετες γραµµές και από τον µέσο αριθµό γραµµάτων, που περιέχουν, 
συµπεραίνουµε ότι τα σηµεία έχουν πιθανώς συλλαβική αξία. Η φορά της γραφής όλων 
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ανεξαιρέτως των επιγραφών είναι από τα αριστερά προς τα δεξιά.50 
∆ιαβάζοντας τις παρατηρήσεις του Arthur Evans, διαπιστώνουµε τελικά ότι ο 

προβληµατισµός, επάνω στον όποιο θα εργαζόταν ó Ventris σαράντα (40) χρόνια 
αργότερα, είχε ήδη τεθή. Χρειαζόταν όµως ακόµη αρκετή δουλειά. Πολύτιµη αρωγός στο 
εγχείρηµα του ήταν η έρευνα της Αµερικανίδας αρχαιολόγου Alice Kober, η οποία 
προσεπάθησε να ανακάλυψη την φύσι της γλώσσας από την γραφή, ξεχωρίζοντας τα γένη, 
τους αριθµούς και τις κλίσεις των ονοµάτων, που είχαν καταγραφή στις πινακίδες (Τριάδες 
Kober).51 ∆υστυχώς δεν έζησε αρκετά, ώστε να δη την θεωρία της να έπαληθεύη. Επάνω 
σε αυτόν τον προβληµατισµό της αρχαιολόγου Alice Kober, την οποία ελάχιστοι 
επιστήµονες σήµερα θυµούνται, όταν άναφέρω-νται στην άποκρυπτογράφησι της 
Γραµµικής Β΄, κατέστρωσε και ο Ventris την έσχάρα του. Η εσχάρα απετελείτο από 
συλλαβογράµµατα, που αντιπροσώπευαν συλλαβές µε ένα φωνήεν η µε σύµφωνο και 
φωνήεν, ταξινοµηµένες σε στήλες κάθετες όσες είχαν το ϊδιο φωνήεν, οριζόντιες οσες 
είχαν το ϊδιο σύµφωνο αλλά διαφορετικό φωνήεν. Βασική προϋπόθεσις, η οποία και 
ελήφθη υπ� όψιν, ήταν ότι η γλώσσα των κειµένων ήταν η Ελληνική. Έτσι έγιναν οι πρώτες 
παρατηρήσεις αναφορικά µε τις πτώσεις και τα γένη. Πολύτιµο στοιχείο για την 
έπαλήθευσι των παρατηρήσεων ήσαν τα ίδια τα ιδεογράµµατα, που συνώδευαν ενίοτε τις 
λέξεις προσδιορίζοντας τις. Κατάφερε έτσι ο Ventris τον σχηµατισµό συλλαβών, που είχαν 
φωνητική αξία. Έπειτα από την άντικατάστασί τους στα κείµενα, ώδήγησαν µε ένα είδος 
αλυσιδωτών αντιδράσεων σε άλλες συλλαβές. Η τοποθέτησίς τους στην έσχάρα 
προσδιώρισε αυτοµάτως πολλές άλλες συλλαβές, στην αρχή υποθετικά, έπειτα οµως µε 
µεγαλύτερη βεβαιότητα.52 Μία βεβαιότητα, που επισφραγίσθηκε µε την επιστολή του 
Biegen προς τον Ventris, αναφορικά µε την πινακίδα ΡΥ Τα 641, και έκανε τον Chadwick 
να πη επτά χρόνια (1961) αργότερα: «Όλοι οι Έλληνες πρέπει να σέβωνται το κοµµάτι 
αυτό του µαυρισµένου πηλού, διότι αυτό κατ� εξοχήν έπεισε τον κόσµο ότι οι 
δηµιουργήσαντες τον Μυκηναϊκό πολιτισµό ήσαν Έλληνες! Οι σηµερινοί Έλληνες 
µπορούν να αισθάνωνται υπερήφανοι για τον αρχαιότατο προγονό τους που επενόησε µε 
την βοήθεια της Κρητικής γραφής την πρώτη Ελληνική Γραφή. Είµαι πολύ ευτυχής, που 
είχα την τύχη να παίξω έναν µικρό ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Την αφιερώνω τώρα στους 
Έλληνες φίλους µου µε την ελπίδα ότι θα προτρέψη και άλλους αρχαιολόγους να 
ασχοληθούν µε την ανακαλυψι θησαυρών, οι όποιοι κρύβονται στο αγαπηµένο Ελληνικό 
χώµα, καθώς και άλλους επιστήµονες να ασχοληθούν µε µελέτες, που θα έχουν σκοπό την 
λεπτοµερή διασαφήνισι της γλώσσας και της ιστορίας των Ελλήνων, των σκαπανέων του 
Ελληνικού πολιτισµού». 

Ο Chadwick θεωρούσε λοιπόν πως η Γραµµική Β΄ αποτελούσε εξέλιξι της 
Κρητικής γραφής. Αν και η άποψις αυτή δεν εθεωρείτο κάποτε ικανοποιητική, τα 
τελευταία χρόνια η επιστηµονική κοινότητα έχει επαναπροσδιορίσει τις θέσεις της. Το 
1996 ó καθηγητής Χρ. Ντούµας ανέφερε σε ∆ιεθνές Συνέδριο για την Ιστορία της 
Ελληνικής Γλώσσας και γραφής, που έγινε στο Ohlstadt της Γερµανίας: «Ήθελα να 
παρατηρήσω ότι σαν οµιλητής αυτής της γλώσσας, της Ελληνικής, µε εντυπωσιάζει ότι στα 
κείµενα των µέσων περίπου της 2ας  χιλιετίας π.Χ. στις πινακίδες η λίγο µετά, έχουµε 
λέξεις, ονόµατα, που παρουσιάζουν µεγάλη πλαστικότητα: κλίνονται, έχουν πάρα πολλές 
πτώσεις. Αυτό σηµαίνει ότι έχουν περάσει µια διαδικασία αρκετών αιώνων, ώσπου να 
φθάσουν σε αυτήν την πλαστικότητα». Και σε άλλο σηµείο τονίζει σχετικά µε τις λέξεις, οι 
όποιες αναφέρονται στον τοµέα της εργασίας και της ναυπηγικής και έχουν καταγραφή 
στις πινακίδες της Γραµµικής Β΄: «Από τα αρχαιολογικά στοιχεία γνωρίζουµε ότι η 
διαδικασία για τον καταµερισµό της εργασίας άρχισε ακόµη προς το τέλος της Νεολιθικής, 
αλλά πλέον µε πολύ γοργούς ρυθµούς, στην Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, δηλ. στην 3η 
χιλιετία. Αναρωτιέµαι λοιπόν, µήπως όλη αυτή η εξέλιξις, που προδίδουν στην γλώσσα οι 
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πινακίδες και ο καταµερισµός της εργασίας, η οποία έχει προηγηθή πάρα πολλούς αιώνες 
πριν, µπορούν να συσχετισθούν». Και αναφορικά µε τα µέρη του πλοίου λέει: «Η 
δραστηριότητα, η ενασχόλησις µε την θάλασσα από τους κατοίκους του Αιγαίου ανάγεται 
στην 7η η στην 8η χιλιετία π.Χ. Ήδη στην 3η χιλιετία π.Χ. ξέρουµε πάρα πολύ καλά καί το 
είδος των πλοίων, που την διέσχιζαν. Συ-νεπώς θα πρέπει να σκεφθή κανείς µήπως και η 
ορολογία των µερών του πλοίου έχει κι αυτή κάποιες παλαιές ρίζες. Είναι περίεργο ότι, ενώ 
η Ελληνική γλώσσα θεωρείται ινδογερµανική/ίνδοευρωπαϊκή, δεν έχει καθόλου την 
ινδογερµανική ρίζα για την θάλασσα, mar, ενώ ο πολιτισµός των λαών, που έζησαν εκεί 
είναι κατ� εξοχήν θαλασσινός. Αντίθετα, από την λέξι αλς, η οποία επίσης σηµαίνει 
θάλασσα, έχουµε εκατοντάδες λέξεων, επιθέτων, παραγώγων η συνθέτων, ακόµη και στην 
µυκηναϊκή γραφή. Και µια τελευταία παρατήρησις: µου έχει κάνει έντύπωσι όλα τα χρόνια, 
που προσπαθώ να βρω, να ερµηνεύσω τον ελληνικό πολιτισµό µέσα από την γλώσσα, το 
µεγάλο πλήθος των υποθετικών ριζών της ινδοευρωπαϊκής. Περίπου το 80% η 90% έχουν 
αστερίσκο, που σηµαίνει δεν υπάρχουν».53 

Όµοιοτρόπως ο καθηγητής Γ. Μπαµπινιώτης στην Έκθεσι της Ιστορίας της Γραφής, 
που διωργανώθηκε από το Πανεπιστήµιο Αθηνών, ετόνισε τόσο για τα κρητικά 
ιερογλυφικά, οσο και για την Γραµµική Α΄: «Πιστεύω ότι το πιο φυσικό και αναµενόµενο 
θα ήταν ότι επιγραφές - για την ακρίβεια πήλινες πινακίδες - του ελλαδικού χώρου και των 
ελληνικών χρόνων να περιέχουν και ελληνικά κείµενα».54 

Η αλήθεια είναι ότι ενστάσεις θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, εφ� όσον η 
ακριβής χρονολογία κατά την οποία η Γραµµική Α΄ έδωσε την θέσι της στην Γραµµική Β΄ 
δεν έχει ακόµη καθορισθή. Μερικοί υποθέτουν ότι ένω η Γραµµική Β΄ είχε ήδη είσαχθή 
στην Κνωσό, η Γραµµική Α΄ εξακολουθούσε να χρησιµοποιήται στην Φαιστό. Συγκριτική 
ωστόσο χρονολόγησις µε αρχαιολογικά στοιχεία δεν µπορεί να γίνη µε την ακρίβεια, η 
οποία απαιτείται. ∆εν πρέπει να φαίνεται καθόλου απίστευτο, ότι οι δύο γραφές 
συνυπήρχαν, αλλά προς το παρόν είναι µία ύπόθεσις, η οποία δεν µπορεί ακόµη να 
έλεγχθή. Μόνον από τις ενδείξεις, που έχουµε προς το παρόν στην διάθεσί µας, µπορούµε 
να πουµε ότι η Γραµµική Α΄ εξέλιπε περί το 1450 π.Χ. Άλλωστε και η σχέσις µεταξύ των 
δύο συστηµάτων είναι ασαφής. Ούτε πρόκειται απλώς περί εξελίξεως των πρώτων 
εικονιστικών σηµείων σε απλούστερα και ευκολώτερα σχήµατα, όπως υπεστήριξε ο G. 
Pugliese Caratelli (1945) συγκρίνοντας την µετάβασι από την Γοτθική στην Λατινική 
γραφή. Και αυτό, διότι µερικά σηµεία της Γραµµικής Α΄ είναι πιο απλά από τα αντίστοιχα 
τους σηµεία της Γραµµικής Β΄. Ο Evans υπέθεσε ότι η Γραµµική Β΄ ήταν ένα είδος 
βασιλικής ορθογραφίας, η οποία ανε-πτύχθη από τους γραφείς του ανακτόρου και 
εποµένως εχρησιµοποιήθη µόνο στην Κνωσό. Η θεωρία αυτή, όµως, διεψεύσθη από την 
ανακάλυψι των πινακίδων της Γραµµικής Β΄ στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα το ώργανωµένο σύστηµα συµβόλων επάνω σε αγγεία της Εποχής του Χαλκού, 
που ευρέθησαν στους Γόννους και την Κυπάρισσο της Θεσσαλίας η οι πινακίδες από την 
Θήβα, που έφερε στο φως η σκαπάνη του Β. Άραβαντινού.55 Μήπως τελικά πρόκειται για 
δύο διαφορετικές διαλέκτους της ίδιας γλώσσης, οπως αποδεικνύεται από τις 
αποκρυπτογραφήσεις; Σύµφωνα µε τον Μ. Τσικριτσή, η Γραµµική Α΄ ανταποκρίνεται σε 
µία αιολική διάλεκτο, ένω η Γραµµική Β΄ στην δωρική, στοιχεία της οποίας έχει εντοπίσει 
η κ. Έφη Πολυγιαννάκη ήδη στον ∆ίσκο της Φαιστού.56 

Ίσως από την άλλη η χρονολογική έπίλυσις της ενάρξεως της Γραµµικής Β΄ και ο 
τόπος οπου αυτή εγεννήθη να έλυνε το πρόβληµα της εξελίξεως της από την Γραµµική Α΄. 
Μία πρότασις είναι να στραφούµε στην περιοχή της Κύπρου. Την εποχή του χαλκού µια 
συγγενής γραφή, η Κυπροµινωϊκή, ήταν επίσης γνωστή στο νησί της Αφροδίτης. Το πιο 
σπουδαίο κέντρο αυτής της περιόδου είναι η πόλις Έγκωµη στην ανατολική ακτή της 
νήσου. Εδώ ευρέθη ένα µικρό τµήµα µιας πινακίδας, που ανάγεται στις αρχές του 16ου 
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π.Χ. αϊ. Εάν ο υπολογισµός είναι σωστός, τότε η Κυπροµινωϊκή είναι παλαιοτέρα της 
Γραµµικής Β΄. Τα σηµεία της διαφέρουν από τα σηµεία των άλλων Μινωικών γραφών, 
αλλά παρουσιάζουν µερικές οµοιότητες µε σηµεία της Γραµµικής Α΄. Σύµφωνα µε τους 
Evans, Sundwall, Daniel, και Furumark, η Κυπροµινωϊκή γραφή προήλθε από την 
Γραµµική Α΄. Ένα είδος γραφής, που µοιάζει µε την Κυπροµινωϊκή, αλλά και που εύκολα 
διακρίνεται από αυτήν, ανεκαλύφθη το 1960 στην αρχαία πόλι Ουγκαρίτ, στην σηµερινή 
Ras-Samra, στις ακτές της Συρίας. ∆ίπλα στην κοινωνία της Ουγκαρίτ, η οποία σύµφωνα 
µε ωρισµένους µελετητές εχρήσιµοποιούσε ένα ιδιότυπο σφηνοειδές αλφάβητο για να 
γραφή την δική της σηµιτική (;) γλώσσα, υπήρχε µία Κυπριακή αποικία, που 
εχρησιµοποιούσε την γραφή της Μητροπόλεως της, ήδη από το 1600-1100 η 1050 π.Χ.57  

Φαίνεται ότι η γένεσις της Ελληνικής γραφής ζυµώθηκε σε αυτά τα εδάφη. Το 1964 οι 
ανασκαφές στην περιοχή Deir Alla της Ιορδανίας έφεραν στο φως ανάµεσα σε αλλά 
ευρήµατα επιγραφές, οι οποίες εθεωρήθησαν Φιλισταιϊκές, επειδή θύµιζαν έντονα την 
Γραµµική Β΄ του Αιγαιακού κόσµου. Σύµφωνα µε τον Trude Dothan, διευθυντή του 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στο Εβραϊκό Πανεπιστήµιο της Ιερουσαλήµ, πολλοί υπέθεσαν 
τότε ότι οι Φιλισταίοι έφεραν µαζί τους, στα εδάφη, οπου µετανάστευσαν, την αιγαιακή 
κληρονοµιά τους. Η ιδέα ήταν ελκυστική, αλλά απερρίφθη από τον Trude Dothan, εφ� 
όσον οχι µόνον οι πινακίδες δεν είχαν αποκρυπτογραφηθή, αλλά κυρίως επειδή αυτή η 
γραφή εξαφανίσθηκε τον 11ο  περίπου π.Χ. αι., όταν ο κόσµος του Αιγαίου εισήλθε στην 
περίοδο του αναλφαβητισµού, που είναι συνώνυµη µε τους Σκοτεινούς Αιώνες!58 Ως 
απόδειξι των λεγοµένων του ο καθηγητής Trude Dothan επικαλείται δύο σφραγίδες µε 
Κυπροµυκήναϊκή της Υστέρας Εποχής του Χαλκού (1300-1100 π.Χ.), οι οποίες ευρέθησαν 
στο Ashdod και δεν έχουν ακόµη αποκρυπτογραφηθή. Αλλά και η ίδια η γλώσσα των 
Φιλισταίων παραµένει ακατανόητη. Εθεώρησε λοιπόν ότι οι Κρήτες-Φιλισταίοι της 
περιοχής υιοθέτησαν αργότερα τον Χαναανιτικό πολιτισµό και την γλώσσα του. Και όµως 
οι νεώτερες έρευνες Ελλήνων και Εβραίων αρχαιολόγων στην περιοχή της Ιορδανίας και 
της Παλαιστίνης φέρνουν στο φως όλο και περισσότερα ευρήµατα της Κρητοµυκηναίκής 
κληρονοµιάς στην περιοχή. 

Αγνοώντας τα νεώτερα στοιχεία, η παλαιότερη έρευνα διετύπωσε το επιχείρηµα ότι 
η γλώσσα της Γραµµικής Β΄ δύσκολα θα µπορούσε να θεωρηθή Ελληνική, εφ� όσον 
προφανώς είχε δεχθή µέσω της Κύπρου επιδράσεις από τα παράλια της Φοινίκης, και άρα 
της σηµιτικής γλώσσας. Το αυτό υπέστηρίχθη και για την Κυπριακή. Βασικό επιχείρηµα 
στην ανάπτυξι αυτής της θεωρίας ήταν ότι στην Κύπρο οι πινακίδες ήσαν ψηµένες, όπως οι 
Βαβυλωνιακές και οχι άψητες όπως οι µυκηναϊκές. Το υλικό της γραφής ωδήγησε 
προφανώς καί τους Κυπρίους στην διαµόρφωσι µιας σφηνοειδούς γραφής. Αν σε µία 
κοινωνία χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά πηλό για την γραφή αυτή, δεν θα την 
διατηρούσαν στην µορφή αυτή επί πολύ καιρό. Η γραφή διετήρησε την µορφή της στην 
Ελλάδα, επειδή στα µέρη αυτά χρησιµοποιούσαν ίσως και κάποιο άλλο υλικό στην θέσι 
του πηλού, επάνω στο οποίο έγραφαν µε πέννα η πινέλλο, χρησιµοποιώντας την µελάνη 
της σουπιάς. Η θεωρία αυτή επιβεβαιώθηκε πριν από λίγα χρόνια µε την άνακάλυψι του 
αρχαιοτέρου τετραδίου του κόσµου. Οι έρευνες, οι όποιες επραγµατοποιήθησαν από το 
Ινστιτούτο Ναυτικής Αρχαιολογίας κατά τα έτη 1984-1994, στο µυκηναϊκό ναυάγιο του 
Ουλουµπουρούν, στην αρχαία Αντίφελλο απέναντι από το Καστελλόριζο (σηµ. Κάς 
Τουρκίας) έφεραν στο φως ανάµεσα σε άλλα πολύτιµα ευρήµατα το αρχαιότερο βιβλίο του 
κόσµου, όπως εχαρακτηρίσθη τότε. Το βιβλίο η τετράδιο απετελείτο από δύο ξύλινα 
πτυσσόµενα φύλλα ενωµένα µε ελεφαντοστέϊνους αρµούς. Οϊ εσωτερικές επιφάνειες των 
φύλλων δηµιουργούν κοιλότητες µε ορθογώνιο περιχείλωµα, γεγονός που υποδεικνύει ότι 
έγεµίζοντο µε κάποιο άλλο υλικό, προφανώς κερί, επάνω στο όποιο θα έσκάλιζαν η θα 
έχάρασσαν τα γράµµατα. Άλλωστε και ο καθηγητής Αγαπητός Τσοπανάκης ερµηνεύει την 
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οµηρική φράσι «γράψας εν πινάκι πτυκτώ... σήµατα λυγρά» τοιουτοτρόπως. Ο πίνακας θα 
ήταν αλειµµένος µε κερί η άλλο υλικό, επάνω στο όποιο θα µπορούσε ένα οξύ εργαλείο να 
χάραξη σηµάδια.59  Σύµφωνα µε τον Τούρκο καθηγητή Kemal Pulak, επίκουρο καθηγητή 
Ανθρωπολογίας στο Ινστιτούτο Αρχαίας Ναυπηγικής του Πανεπιστηµίου του Τέξας: οι 
πινακίδες αντιπροσωπεύουν τα πρωίµώτερα δείγµατα τέτοιου τύπου πινακίδων και 
µπορούν να µας οδηγήσουν στην σκέψι ότι η γραφή ήταν περισσότερο διαδεδοµένη από 
ό,τι έπιστεύαµε µέχρι σήµερα... Η ανακάλυψις αλειµµένων µε κερί ξύλινων πινακίδων 
γραφής, αποδεικνύει ότι η σχετική αναφορά από τον Όµηρο δεν ήταν αναχρονισµός».60  

Σύµφωνα µάλιστα µε τότε δηµοσίευµα της εφηµερίδος Ελευθεροτυπίας, που επεµελήθησαν 
οι Ν. Βαρδιάµπασης, Χρ. Ι. Πιττερός, Γ. Σακελλαράκης, ∆. Θεοφανοπούλου-Κόντου, Ι. Κ. 
Προµπονάς και Α. Μαζαράκης-Αίνιάν, στο ένα άκρο του «βιβλίου» σώζονται τρία σηµεία 
της Γραµµικής Α΄.61  Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, διότι πριν από δύο χρόνια 
Έλληνες δυστυχώς επιστήµονες άρχισαν να αµφισβητούν την καταγωγή του ναυαγίου 
γράφοντας ότι το πλοίο είχε ξεκινήσει από τις Συροπαλαιστινιακές ακτές και θεωρώντας το 
ανατολικής προελεύσεως.62  Την ίδια στιγµή κατά την οποία το περιεχόµενο του πλοίου του 
14ου η 13ου π.Χ. αι. έµοιαζε να είκονογραφή τους λογιστικούς και οικονοµικούς 
µυκηναϊκούς καταλόγους. Ανάµεσα στα ευρήµατα περιελαµβάνοντο ρητίνη τερεβίνθου, 
τάλαντα ύαλόπαστας τυρκουάζ και µωβ, αιγυπτιακός έβενος, αυγά στρουθοκαµήλου, 
ελεφαντοστό, κυπριακά αγγεία, χαναανιτικοί αµφορείς, σκαραβαίοι, χάνδρες από γυαλί, 
αχάτη, φαγεντιανή, κεχριµπάρι, δύο πυξίδες σε σχήµα πάπιας, καβούκι χελώνας, ίσως για 
την κατασκευή µιας λύρας τύπου χέλυος, ελιές, σταφύλια, ρόδια, κύµινο, κορίανδρος, 
σιτάρι, κριθάρι, ένας πίθος γεµάτος ελαιόλαδο, ήλεκτρο από την Βαλτική, χάλκινα ξίφη 
µυκηναϊκού και συριακού τύπου. Και αν ακόµα δεν έχετε πεισθή για την καταγωγή και 
προέλευσι του πλοίου, αναφέρουµε ότι το κύριο φορτίο του πλοίου ήταν κυπριακός χαλκός 
σε τάλαντα βάρους 10 τόννων και 1 τόννος κασσιτέρου. Υπήρχαν δηλαδή µέταλλα σε 
αναλογία 10/1, µε άλλα λόγια η ακριβής αναλογία σε περιεκτικότη τα µετάλλων των 
ορειχάλκινων µυκηναϊκών οπλών.63 Το σπουδαιότερο εύρηµα όµως εξακολουθεί να είναι 
το πτυκτό πινάκιο, οχι µόνον διότι επιβεβαιώνει την Οµηρική παράδοσι,64 αλλά και διότι 
επαληθεύει τους ισχυρισµούς του Chadwick σχετικά µε την ονοµασία των γραφέων στην 
προϊστορική Κρήτη. Σύµφωνα µε τον καθηγητή Ι. Προ-µπονά, ασφαλώς και θα υπήρχαν 
ειδικοί υπάλληλοι επιφορτισµένοι µε την τήρησι των λογιστικών βιβλίων των Μυκηναϊκών 
ανακτόρων. Επρόκειτο µάλιστα για ανακτορικούς γραφείς, οι όποιοι εξεπαιδεύοντο σε 
σχολεία, όπως αποδεικνύει η µεγάλη οµοιότητα του τρόπου συντάξεως των πινακίδων και 
της γλώσσας, που εχρησιµοποιείται. Πως απεκαλούντο αρά γε αυτοί οι ειδικοί γραµµατείς 
των ανακτόρων; Αναζητώντας και µην ευρίσκοντας τον παραδοσιακό όρο γραφεύς η το 
ρήµα γράφω65 στις πινακίδες της Γραµµικής Β΄, ο Chadwick εστράφη στους Κυπρίους της 
κλασικής περιόδου, οι οποίοι χρησιµοποιούσαν το ρήµα αλίνω συνώνυµο του ζωγραφίζω. 
Αν οι συντηρητικοί Κύπριοι λοιπόν είχαν διατηρήσει αυτό το ρήµα, τότε θα έπρεπε να 
ψάξουµε για µια παρόµοια ρίζα και στην Μυκηναϊκή διάλεκτο. Και πράγµατι, σε µία 
περίπτωσι ευρίσκουµε κάποιους ανθρώπους µε παρόµοιο επάγγελµα να χαρακτηρίζωνται 
ως αλοιφοί η αλείπται, δηλαδή «ζωγράφοι» και οχι «γραφείς». Μία συνήθεια, η οποία θα 
έπεβίωνε στην Ελληνική γλώσσα µέχρι και τους Μεταβυζαντινούς χρόνους στα έργα των 
Επτανησίων και Κρητών ζωγράφων: ∆οµήνικος έποίησεν η έγραψεν. Άλλωστε ο Όµηρος 
χρησιµοποιεί το ρήµα γράφω µε την έννοια του χαράσσω και του κόβω.66 Εάν δεχθούµε 
λοιπόν ότι υπήρχε κάποιο άλλο είδος γραφίδας, άρα ήταν διαφορετικός και ο όρος µε τον 
όποιο έδηλούτο η ενέργεια. Επί πλέον στα µυκηναϊκά κείµενα διασώζεται ακόµη µία 
έννοια, που ίσως ανταποκρίνεται σε αυτόν τον κλάδο: di-pte-ra-po-ro, διφθεραφόρος. 
Απεκαλούντο αρά γε έτσι αυτοί, οι όποιοι µετέφεραν τα δέρµατα ή και αυτοί οι οποίοι 
έγραφαν επάνω σε αυτά τα προϊστορικά τεφτέρια (αρχ. διφθέρες);67  Ίσως και να µην 
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µάθουµε ποτέ. Γενικά φαίνεται ότι οι Μυκηναίοι δεν εθεωρούσαν και τόσο σπουδαίο το 
επάγγελµα του γραφέως, όπως οι Αιγύπτιοι, που το είχαν θεοποιήσει. Οι γραφείς στην 
Αρχαία Αιγυπτιακή κοινωνία ήταν µια εξέχουσα τάξις επαγγελµατιών. Αυτήν την 
εξέχουσα ταξί συµβολίζουν και τα γνωστά αγάλµατα των γραφέων, που παριστάνονται σε 
όκλάζουσα στάσι µε έναν ανοιγµένο πάπυρο πάνω στα σκέλη τους. Η γραφή ήταν ένα 
επάγγελµα για λίγους. ∆εν επιτρεπόταν στον λαό να µιανη τα θεία λόγια. Μήπως αυτή η µη 
έντονη προβολή του επαγγέλµατος του γραφέως στην Μινωική και Μυκηναϊκή Ελλάδα, 
υποδεικνύει ακριβώς και το µικρό ποσοστό των αναλφάβητων, που υπήρχαν; Ίσως έτσι να 
έξηγήται ακόµη και η πρόοδος στον τοµέα της γλώσσας, µιας γλώσσας, που διαρκώς 
εξελίσσεται ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε εποχής. Φθάνουµε έτσι στον 14ο π.Χ. αϊ. να 
έχουµε διαµορφώσει οχι µόνο γραµµατική (κλίσεις, γένη, αριθµοί), αλλά και συντακτικό. 
Στην Κύπρο οµως φαίνεται ότι η εξέλιξις ήταν βραδύτερη, ϊσως επειδή χρησιµοποιούσαν 
κυρίως πηλό. Με µιαν οχι και τόσο αιχµηρή γραφίδα, το χάραγµα γίνεται γρηγορώτερο και 
τα σηµεία µικρότερα, µια σπουδαία οικονοµία, οταν σκεφθή κανείς πόσο ογκώδης είναι ο 
πηλός. Γι� αυτό παρατηρείται ανάλογη τρο-ποποίησις στην εξέλιξι της σφηνοειδούς 
γραφής και στην Βαβυλώνα. Οι αρχικοί χαρακτήρες, που είναι ευδιάκριτα ιδεογράµµατα, 
αργότερα γίνονται τυποποιηµένα σχήµατα αποτελούµενα από τρία µόνο σφηνοειδή 
αποτυπώµατα. Με την θεωρία της αλλαγής της γραφικής ύλης φαίνεται να σύµφωνη και το 
γεγονός ότι στην Κύπρο έψηναν τις πήλινες πινακίδες και δεν τις ξέραιναν στον ήλιο µόνο, 
όπως γινόταν στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος. Οι Μυκηναίοι στην Ελλάδα, αφού 
έδιδαν σχήµα στον πηλό, τον εχάρασαν και τον άφηναν να ξεραθή. Μέσα σε λίγες ώρες, 
ιδιαιτέρως το καλοκαίρι, οι πινακίδες ήσαν αρκετά σκληρές, ώστε να µπορούν να 
αποθηκευθούν, χωρίς να ύπάρχη η δυνατότητα να προστεθή άλλο κείµενο. Η πυρκαϊά, που 
ξέσπασε στα ανάκτορα τον 15ο (;) π.Χ. αι., εβοήθησε στο ψήσιµο και αρά στην διατήρησί 
τους. Κάποιες από τις πινακίδες οµως έγιναν µε την πάροδο του χρόνου πολύ σαθρές. 
Κάποτε λοιπόν και ο ίδιος ο Evans, έδοκίµασε µία δυσάρεστη έκπληξι. Ένα βράδυ άφησε 
µια σειρά πινακίδων, που µόλις είχε φέρει στο φως σε µία αποθήκη. Όλη την νύκτα έπεφτε 
ασταµάτητη βροχή. Στην οροφή της αποθήκης υπήρχαν κάποια ανοίγµατα, µε αποτέλεσµα 
να πέραση µέσα η βροχή και οι πινακίδες να γίνουν λάσπη. Όµοιοτρόπως έπρατταν 
προφανώς και οι Μυκηναίοι γραφείς, οι όποιοι ξαναχρησιµοποιούσαν τις πινακίδες 
λιώνοντας τον πηλό µέσα σε δοχεία µε νερό. Βέβαια αυτή η τακτική των άοπτων πινακίδων 
στην συγκεκριµένη περίπτωσι εξυπηρετούσε και έναν άλλο πιο πρακτικό σκοπό, την 
οικονοµία χώρου στα αχανή λογιστικά αρχεία των Μυκηναϊκών ανακτόρων. 
Ώρισµένοι ερευνητές, παρ� ολα αυτά, κρίνουν τα δεδοµένα επιφανειακά και ακόπως 
καταλήγουν στο συµπέρασµα περί ανατολικής προελεύσεως της Ελληνικής γραφής. Τα 
πράγµατα οµως είναι πολύ πιο πολύπλοκα. Σε ολες τις πόλεις που εύρίσκοντο στα παράλια 
της Φοινίκης ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένος ο θρύλος του βασιλέως Κερέτ ή Κρετ, ο οποίος 
εθεωρείτο και ο µυθικός ιδρυτής της Φοινίκης. Το 1936, ο Claude F. A. Schaeffer 
εδηµοσίευσε στα πρακτικά των ανασκαφών του από την αποστολή στην Ras-Shamra, τρεις 
πινακίδες γραµµένες σε σφηνοειδή γραφή, οι οποίες αναφέρονται σε αυτόν τον θρύλο του 
βασιλέως Κερέτ.68  Στο πρώτο µέρος της πινακίδας Α΄, στους στίχους 39-41 αναφέρεται: 
Πατήρ του Κερέτ είναι ο θεός Ελ. Ο Ελ είναι γνωστός και ως πατήρ της ανθρωπότητας. 
Ωστόσο παρά τις διαβεβαιώσεις του πατρός του, ο Κερέτ ανησυχεί τόσο για την έκβασι του 
πολεµικού αγώνος, τον όποιο ετοιµάζει όσο και για το µέλλον της φυλής του. Γι� αυτό στο 
δεύτερο µέρος της πινακίδος, ο Κερέτ παρουσιάζεται να ανεβαίνη επάνω στην κορυφή ενός 
ανακτόρου για να προσφέρη θυσία στον θεό Sor-ΕΙ, στον θεό ταύρο και στον Βάαλ. Ζητεί 
την νίκη των κατοίκων της Σιδώνος κατά των εχθρών τους. 

Η ιστορία του Κερέτ και τα λατρευτικά έθιµα, που εφαρµόζει στην περιοχή της 
Σιδώνος, µας θυµίζουν ασφαλώς τις τελετουργίες των Μινωικών ανακτόρων, αλλά και των 
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Σουµερίων επάνω στα Ζιγκουράτ, τις βαθµιδωτές πυραµίδες της Ουρ. Ο Claude F. A. 
Schaeffer προσεπάθησε να λύση τον γρίφο του θρύλου ετυµολογώντας το ίδιο το όνοµα 
του Κερέτ. Αναφέρει λοιπόν: «Προσπαθώντας να ερµηνεύσουµε το όνοµα του Κερέτ στα 
Εβραϊκά από την λέξι Krt, δεν βγαίνει κανένα νόηµα, ακόµη και αν την διαβάσουµε ως 
Köret, εφ� όσον σηµαίνει κόπτω, σκοτώνω τον εχθρό. Το αντίθετο συµβαίνει, εάν το 
µεταφράσουµε βάσει των Ελληνικών και το συνδέσουµε µε την Μινωική θρησκεία 
(Κέρατος, δηλαδή Μίνως < µηνίσκος, πρβλ. µηνοειδή δίσκο Σελήνης U η κέρατα U)». 
Αναζητώντας κάποια λύσι στον προβληµατισµό του, ο Claude F. A. Schaeffer εστράφη 
στην Παλαιά ∆ιαθήκη, οπου περιέργως το όνοµα δεν απαντάται. Το συνέδεσε λοιπόν µε 
δύο άλλα Εθνικά επίθετα, τα όποια εµφανίζονται στην Άγια Γραφή, το Keréty και Keré-
tym, που µας παραπέµπουν σε δύο τόπους του Negeb, το Négeb-hak-Keréty και το Négeb-
Kaleb. Oι σχολιαστές της Αγίας Γραφής έχουν µεταφράσει την περιοχή του Négeb-hak-
Keréty ως το Κρητικό Négeb. Oι αρχαιολογικές ανασκαφές στην περιοχή έχουν πράγµατι 
αποδείξει ότι υπήρχε κάποτε εκεί Μινωική αποικία, η ανάµνησις της οποίας διεσώθη σε 
αυτό το τοπωνύµιο ως τους ιστορικούς χρόνους. Σε αυτήν την περιοχή έγκατεστάθησαν 
αργότερα και οι Φοίνικες. Πράγµατι, o Rene Dussand, µελετώντας τα Χιττιτικά αρχεία της 
Ουγκαρίτ, βρήκε στα κείµενα της Ras-Shamra (RHR, 1933, II, Ρ, 33) µία πληροφορία, που 
επιβεβαιώνει τα λεγόµενα του Ηροδότου ότι οι Φοίνικες ζούσαν αρχικά στα παράλια της 
Ερυθράς θαλάσσης. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα αποκαλύπτουν ότι οι Φοίνικες είχαν 
αρχικά έγκατασταθή στην περιοχή του Negeb και γύρω από τον κόλπο του Έλάθ η Έλάδ, 
την περιοχή την οποία οι Εβραίοι αποκαλούν µέχρι σήµερα Έλιάδ.69 Ακόµη, όµως, και ο 
ίδιος o Claude F. A. Schaeffer µοιάζει να αµφιβάλη για το συµπέρασµα εις το όποιο 
καταλήγει γράφοντας τελικά ότι ο Κερέτ δεν έλκει το όνοµα του από την Μινωική Κρήτη, 
αλλά είναι ένας Σιδώνιος ήρωας. Από την περιοχή της Σιδώνος, την µητρόπολι των 
Φοινίκων, προήλθε και το ίδιο το όνοµα των Φοινίκων, σύµφωνα µε µία εκδοχή, που 
προτείνει ο Stanislav Segert. Η   δε γλώσσα τους φαίνεται να προέρχεται από την περιοχή 
του Dor (∆ωρ;) και του Akko, στην Βόρειο Παλαιστίνη, µέσω της Τύρου και της 
Σιδώνος!70  Και οµως τόσο η επίλυσις της γενέσεως της Γραµµικής Β΄, όσο και του ιδίου 
του αλφαβήτου τελικά κρύβεται στην περιοχή του Négeb-hak-Keréty. Η απάντησις στο 
ερώτηµα για ποιο λόγο εγεννήθη εκεί είναι απλή. Οι επικοινωνιακές ανάγκες που 
δηµιουργεί το ίδιο το εµπόριο πρέπει να ωδήγησαν τελικά τους ανθρώπους στην 
ανακάλυψι της γραφής. Οι Μινωίτες, ένας λαός καθαρά εµπορικός, δεν θα µπορούσαν να 
πράξουν διαφορετικά. Οι επαφές τους µε την Κύπρο, όπως απέδειξε σε πρόσφατο συνέδριο 
η κ. Marta Guzowska, είχαν ήδη ξεκινήσει από τους Μινωικούς χρόνους.71  Μπορούµε να 
πουµε ίσως ότι η ίδια η Κύπρος ήταν το µέρος, < οπου ζυµώθηκε και τελειοποιήθηκε η 
Ελληνική πρωτογραφή. Ευρισκοµένη λοιπόν κοντά στα παράλια της Φοινίκης η Κύπρος 
έπαιζε ένα ρόλο µάλλον διεθνιστικό, για να χρησιµοποιήσουµε έναν όρο του συρµού. Για 
τους ιδίους προφανώς λόγους γεννιέται στην Κύπρο και το Ελληνικό αλφάβητο, το όποιο 
έχει περάσει στην βιβλιογραφία ως φοινικικό. Και αυτό, διότι οι γλωσσολόγοι 
επαναπαυόµενοι στα πορίσµατα των ιστορικών περί Σκοτεινών Αιώνων, εθεώρησαν ότι οι 
Έλληνες είχαν ξεχάσει ακόµη και να γράφουν. Αναφέρει σχετικά ó J. Ν. Coldstream: «Η 
πιο δυσάρεστη πλευρά των Ελληνικών Σκοτεινών Αιώνων ήταν ασφαλώς η απώλεια της 
γραφής. Μετά την καταστροφή των Μυκηναϊκών ανακτόρων λησµονήθηκε στην Ελλάδα η 
συλλαβική Γραµµική Β΄ γραφή, η οποία εξυπηρετούσε τις ανάγκες της µυκηναϊκής 
ανακτορικής διοικήσεως. ∆εν γνωρίζουµε λοιπόν καµµία Ελληνική επιγραφή έως την 
εποχή των πρώτων αλφαβητικών χαραγµάτων σε γεωµετρικά αγγεία, δηλαδή έως το 750 
π.Χ.». Σε άλλο σηµείο σηµειώνει ειρωνικά: «Σχετικά µε το θέµα του φωτισµού µπορούµε 
να πουµε ότι οι Σκοτεινοί Αιώνες διήρκεσαν ως τις αρχές του 7ου αι., διότι τότε 
εµφανίζονται τα πρώτα λυχνάρια µετά την Μυκηναϊκή Εποχή... Είναι πιθανόν ότι ως την 
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εποχή, που διεδόθη η γραφή, δεν υπήρξε έντονη ανάγκη για τεχνητό φωτισµό, αφού η 
εστία έδινε αρκετό φως για το συµπόσιο, την απαγγελία, το γνέσιµο και την υφαντική».72 

Στην Ελλάδα των Γεωµετρικών χρόνων λοιπόν, η γραφή δεν ξεχάσθηκε σε καµµία 
περί-πτωσι. Πρέπει µε κάποιον τρόπο να έπεβίωσε και να επέστρεψε ακόµη µία φορά 
επεξεργασµένη µέσω της Κύπρου. Το 1979 ευρέθη στην θέσι Σκάλες της Παλαιπάφου 
στον τάφο 49 της Γεωµετρικής-Άρχαϊκής εποχής, ένας οβελός, δηλαδή ένα σουβλί µε την 
επιγραφή Οφέλτου στην Κυπροσυλλαβικη γραφή. Ειδικοί µελετητές εχρονολόγησαν την 
επιγραφή, η οποία έθεωρήθη τότε ως η πρωϊµώτερη µαρτυρία της υπάρξεως της Ελληνικής 
γλώσσας στην Κύπρο, στα 1050 π.Χ.! Επάνω στον σιδερένιο οβελό έχει χαραχθή σε 
κυπριακό συλλαβάριο το Ελληνικό όνοµα Οφέλτης, στην γενική πτώσι της Αρκαδικής 
διαλέκτου. Σύµφωνα µε την µυθολογική παράδοσι, ο οικιστής της Πάφου ήταν ο 
Αγαπήνωρ από την Αρκαδία, ο όποιος επιστρέφοντας από τον Τρωικό πόλεµο, εναυάγησε 
στις ακτές της Κύπρου. Εκεί ίδρυσε την πόλι Πάφο και έκτισε ναό στην Αφροδίτη.73  Η 
άνακάλυψις λοιπόν της επιγραφής αποδεικνύει κατά κάποιον τρόπον τον µύθο, ανάγοντας 
τον σε πραγµατική ιστορία. Είναι ωστόσο αρκετοί αυτοί, που δεν παραδέχονται την 
χρονολόγησι του οβελού στον 11ο  π.Χ. αϊ. και επιµένουν να χρονολογούν την επιγραφή 
στους Γεωµετρικούς χρόνους.74 
 
 
Κεφ. 3  
Ο µύθος περί φοινικικού αλφαβήτου 
 

Πράγµατι, για τρεις τουλάχιστον αιώνες (Σκοτεινοί χρόνοι), από την 
Ύποµυκηναϊκή έως και την  πρώιµη  γεωµετρική  εποχή (1100-850 π.Χ.), δεν έχουµε 
γραπτά κείµενα. Θεωρείται λοιπόν ότι γύρω στον 10ο  π.Χ. αι. οι Έλληνες παίρνουν από 
τους Φοίνικες την συµφωνογραφική γραφή. Οι περισσότεροι λοιπόν ερευνητές θεωρούν 
ότι ως πρώτη ύλη του ελληνικού αλφαβήτου εχρησίµευσε το βορειοσηµιτικό 
συµφωνογραφικό αλφάβητο.   Όπως   διαπιστώνει οµως ο καθηγητής Γ. Μπαµπινιώτης,  
«το θέµα επί του  οποίου υπάρχει πλήθος αλληλοσυγκρουόµενων θεωριών είναι η 
προέλευσις και η δηµιουργία του ίδιου του φοινικικού συµφωνογραφικοϋ συστήµατος,  το 
όποιο ανάγεται στο πρωτοχαναανικό  αλφάβητο  του 1700 π.Χ. Άλλοι το ανάγουν στην 
αιγυπτιακή και σιναϊτική γραφή, άλλοι στην σουµεριακή, την βαβυλωνιακή η την 
ασσυριακή γραφή, άλλοι το συνδέουν µε το κυπριακό συλλαβάριο, άλλοι µε την χεττιτική 
ιερογλυφική, την ιδεογραφική θεωρία η µε την ουγκαριτική σφηνοειδή γραφή, ο Evans το 
συνδέει µε τις µινωικές γραφές (Ιερογλυφικά και Γραµµική Α΄), άλλοι µε την 
«ψευδοίερογλυφική» της Βίβλου, άλλοι µε την θεωρία των προϊστορικών γεωµετρικών 
σηµείων και άλλοι µε άλλες αρχαιότερες γραφές».75  Εµείς θα προσθέσουµε ακόµη έναν 
προβληµατισµό σχετικά και µε την ίδια την ύπαρξι των Φοινίκων, οι όποιοι, σύµφωνα µε 
την εύστοχη παρατήρησι του καθηγητού Χρ. Ντούµα «είναι απλώς ένας µύθος η 
φαντάσµατα».76 Εάν οµως θελήσουµε να ερευνήσουµε τις ρίζες της  «φοινικικής»  θεωρίας, 
τότε θα πρέπει να γυρίσουµε πίσω περίπου 2.000 έτη, στον 1ο  αι. µ.Χ. Τότε έζησε ο 
Ιώσηπος, ο Ιουδαίος  επαναστάτης  στρατηγός, ο οποίος παρεδόθη στους Ρωµαίους και 
εισήλθε στο στενό περιβάλλον της αυτοκρατορικής αυλής. Ο Ιώσηπος, για να εξιλεωθή 
ίσως απέναντι στους συµπατριώτες του για την προσχώρησί του στους Ρωµαίους, 
συνέγραψε το έργο «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» - µία παραποιηµένη απόδοσι της Παλαιάς 
∆ιαθήκης ουσιαστικά - µε το όποιο όµως κατηγορούσε και ύπε-βίβαζε τον ελληνικό 
πολιτισµό. Σε άπάντησι ο Έλλην εξ Αλεξανδρείας ιστορικός Απίων συνέγραψε µία 
πραγµατεία µε την οποία απέκρουε τις συκοφαντίες του Ιωσήπου. ∆υστυχώς η πραγµατεία 
του Απίωνος, σε αντίθεσι µε το πλήρες έργο του Ιωσήπου, δεν διεσώθή. Ο δε Ιώσηπος 
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εφρόντισε µάλιστα να συγγράψη µία νέα πραγµατεία µε τίτλο «Κατά Απίωνος». Από το 
έργο αυτό προέρχεται το παρακάτω απόσπασµα: 

«Οι Έλληνες είναι από τους λαούς, που έµαθαν πολύ αργά και µετά δυσκολίας να 
γράφουν. Ακόµη κι εκείνοι, που ισχυρίζονται ότι χρησιµοποιούσαν την γραφή από παλιά, 
υπερηφανεύονται ότι την έµαθαν από τους Φοίνικες και τον Κάδµο. Αλλά ούτε από εκείνη 
την εποχή έχει κανείς να παρουσίαση επιγραφές, που να έχουν σωθή σε ναούς ή άλλα 
δηµόσια µνηµεία, ώστε να αµφισβητήται ακόµη και το κατά πόσο εκείνοι, που πήραν µέρος 
στον Τρωικό Πόλεµο, χρησιµοποιούσαν, µολονότι πολύ αργότερα, τα γράµµατα, ενώ η 
αληθινή και επικρατούσα άποψι είναι ότι µάλλον αγνοούσαν την σύγχρονη χρήσι των 
γραµµάτων. Όλοι οι Έλληνες ανεξαιρέτως θεωρούν οτι δεν υπάρχει αρχαιότερο συγγραφικό 
έργο από τα ποιήµατα του Όµηρου. Αυτός όµως φαίνεται πως έζησε πολύ αργότερα από την 
εποχή των Τρωικών, ενώ ταυτόχρονα λέγεται γι� αυτόν ότι δεν άφησε την ποίησί του 
γραπτώς, αλλά αυτή διεσώθη στα άσµατα και κατεγράφη αργότερα. Αυτός είναι και ο λόγος, 
που υπάρχουν τόσες αντιφάσεις στο έργο του». Να λοιπόν που ευρίσκονται οι ρίζες της περί 
φοινικικών γραµµάτων θεωρίας, αλλά ακόµα και οι απαρχές του οµηρικού ζητήµατος. 
Ευτυχώς στις ήµερες µας, και παρά τις λυσσαλέες αντιδράσεις, επιχειρείται µία 
προσπάθεια ανατροπής αυτής της θεωρίας, της εχούσης ήδη ηλικίας 2.000 ετών, µε βάσι τα 
νεώτερα αρχαιολογικά τεκµήρια. 

Η νεωτέρα έρευνα έχει αρχίσει πράγµατι ολο και περισσότερο να αµφισβητή την 
προέλευσι του αλφαβήτου από τους Φοίνικες. Ο Andre Lemaire, διευθυντής του τοµέα 
αρχαίας ιστορίας και φιλολογίας στο Παρίσι, αναζητεί τις ρίζες του αλφαβήτου στην 
Αίγυπτο. Στηριζόµενος από την µία στο απόσπασµα από την Ιστορία των Φοινίκων του 
Φίλωνος από την Βίβλο, που διασώζει ο Ευσέβιος της Καισαρείας, όπου αναφέρεται ότι 
αυτός, ο οποίος ανεκάλυψε τα γράµµατα ήταν ο Θευθ, και από την άλλη στον Τάκιτο, 
θεωρεί ότι δεν άνεκάλυψαν πρώτοι το αλφάβητο οι Φοίνικες.77  Αυτοί απλώς 
διαµεσολάβησαν στην µεταφορά του αλφαβήτου από την Αίγυπτο µέσω των Υκξώς και 
την διέδωσαν έπειτα χάρις στην θαλασσοκρατορία τους σε ολόκληρη την Μεσόγειο... Το 
να αποδώσουµε όµως την αλφαβητική γραφή στους Ύκξώς είναι, όπως παραδέχεται και ó 
ϊδιος, σαν να εξηγούµε το obscurum per obscurium (το σκοτεινό µε σκοτεινό, δηλ. τον 
γρίφο µε γρίφο). «Όπως ολα τα γενεσιουργά προβλήµατα, η ανακάλυψις του αλφαβήτου 
µας διαφεύγει, ενώ και η ίδια η γνώσις µας για τους Υκξώς παραµένει περιωρισµένη και 
προβληµατική.78  Τόσο στην Αίγυπτο, όσο και στην Παλαιστίνη ωστόσο, τα αρχαιολογικά 
και τα επιγραφικά δεδοµένα, όχι µόνον δεν µας επιτρέπουν µια λεπτοµερή ιστορική 
προσέγγισι, αλλά και µας δηµιουργούν ακόµη πιο σοβαρά χρονολογικά προβλήµατα. Ας 
δούµε λοιπόν αυτά τα ευρήµατα, που µας επιτρέπουν να οµιλούµε για αλφαβητική γραφή 
στα εδάφη της Παλαιστίνης και του σηµερινού Ισραήλ. Το πρώτο είναι η επιγραφή επάνω 
σε ένα εγχειρίδιο µάλλον αίγαιακής τεχνοτροπίας από το Lakish, το οποίο χρονολογείται 
βάσει των αρχαιολογικών συνευρηµάτων περί το έτος 1.600 π.Χ. Ακολουθεί το ενεπίγραφο 
όστρακο µιας φιάλης από το Gézer, µαζί µε σηµάδια κεραµέων, που κατατάσσεται γενικώς 
στην ίδια περίοδο βάσει παλαιογρα φίκων στοιχείων. Αβέβαιη ωστόσο παραµένει η 
χρονολόγησις της ασβεστολιθικής πλάκας από το Sichern (Σίκιµα) καθώς και του 
ενεπίγραφου οστράκου από το Tell-Nagida, νοτιοδυτικούς του Lakish. Οι ανασκαφές στα 
θρυλικά ορυχεία του Σινά έδωσαν επίσης 45 πρωτοσιναϊτικές επιγραφές, οι οποίες 
έχρονολογήθησαν ανάµεσα στα 1850-1500 π.Χ. βάσει των αντιστοίχων Αιγυπτιακών 
επιγραφών, οι όποιες ήσαν ανάµεσα στα συνευρήµατα. Τα αρχεία, που ευρέθησαν στο 
Σινά, δείχνουν ότι είχαν κάποια διοικητική σηµασία στις εξερευνητικές αποστολές στα 
ορυχεία, διότι δεν πρόκειται για άπλα γραφήµατα, αλλά για πραγµατικά µνηµεία λόγου. Ο 
Andre Lemaire βάσει όλων αυτών των προβληµατισµών θεωρεί τελικά ότι η αλφαβητική 
γραφή εγεννήθη τον 11ο  π.Χ. αι., έπειτα από την πολιτική παρακµή των Αιγυπτίων. Η 
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γραφή των Υκξώς, τους οποίους ο συγγραφεύς προφανώς θεωρεί σηµιτικής καταγωγής, 
υιοθετείται τότε ως «εθνική» γραφή από τους βασιλείς των Εβραίων, των Φοινίκων, και 
των Άραµαίων.79  Όµως τον 11ο  αι., ούτε καν η Βίβλος ετόλµα να αναφερθή σε Εβραϊκό 
βασίλειο. Με αυτήν την θεωρία µοιάζει να συνδέεται και η περίφηµη αλφαβητική πινακίδα 
του Würzburg, η οποία θεωρείται πρωϊµώτερή του 8ου π.Χ. αι. Για την προέλευσι της 
πινακίδας υπάρχουν µόνο γενικές πληροφορίες, οτι η πινακίδα προέρχεται µαζί µε τρία (3) 
ακόµα πλήρως ταυτόσηµα κοµµάτια από το αιγυπτιακό Φαγιούµ. Ωρισµένοι ερευνητές 
θεωρούν οτι µε αυτήν την χάλκινη πινακίδα τεκµηριώνεται το πρώτο βήµα για το δάνειο 
του φοινικικού σχεδίου από το ελληνικό αλφάβητο. Πρέπει να τονίσουµε ωστόσο οτι η 
γνησιότητα αυτών των πινακίδων αµφισβητείται.80  Μελετώντας τον συγκριτικό πίνακα µε 
τα ιερογλυφικά σύµβολα βλέπουµε από την άλλη τις οµοιότητες του φεροµένου ως 
αλφαβήτου των Υκξώς µε το Κρητικό και το Αιγυπτιακό και τελικά µε το Φιλισταιϊκό. 
Μήπως λοιπόν τελικά οι Υκξώς δεν ήσαν παρά οι πρώτοι Λαοί της Θαλάσσης, οι οποίοι 
κατέκτησαν την Αίγυπτο; Γνωρίζουµε οτι ορµητήριο των Υκξώς ήταν η Χαναάν, η 
σηµερινή Συρία, στην οποία όµως είχαν εγκατασταθή οι Μινωίτες ήδη από την 2α  π.Χ. 
χιλιετία. Ενδεχοµένως λοιπόν οι Μινωίτες αυτοί να συνέπραξαν και µε άλλα εντόπια φύλα, 
και να συµµετείχαν στην έπιχείρησι κατά της Αιγύπτου. Άρα δυνάµεθα να εικάσουµε οτι 
υπήρξαν µινωικές επιρροές στην εξέλιξι της γραφής στην περιοχή. Σύµφωνα µε τον 
καθηγητή D. Diringer, το σηµιτικό σύστηµα γραφής έπενοήθή µεν και εκαλλιεργήθηκε 
στην Παλαιστίνη και την Συρία, αλλά εδέχθη και επιδράσεις παλαιοτέρων συστηµάτων του 
αιγυπτιακού, του σφηνοειδούς, του κρητικού και ίσως των προϊστορικών γεωµετρικών 
σηµείων. Είναι απίθανο να µην προηγήθησαν των επινοητών της σηµιτικής γραφής άλλοι, 
όπως είναι εξαιρετικά απίθανο ότι ένα αλφάβητο, που επενοήθη στην Παλαιστίνη ή στην 
Συρία την 2η  π.Χ. χιλιετία έµεινε ανεπηρέαστο από τις γραφές της Αιγύπτου, της 
Βαβυλωνίας ή της Κρήτης. Και η σύλλήψις της συµφωνογραφικής γραφής και η αρχή της 
άκροφωνίας (αν ίσχυε στο πρωτοσηµιτικό αλφάβητο) µπορεί να είναι δάνεια από την 
Αίγυπτο. Ίχνη της επιδράσεως της βαβυλωνιακής γραφής µπορούν να διαπιστωθούν στις 
ονοµασίες ωρισµένων γραµµάτων. Η επίδρασις της κρητικής γραφής και µερικών 
προϊστορικών γεωµετρικών σηµείων µπορεί να είναι καθαρώς εξωτερική, να επέδρασαν 
δηλαδή µόνο στην µορφή ορισµένων γραµµάτων.81 

Θεωρούµε οτι όταν κάποτε αποκρυπτογραφηθή πλήρως η Κρητική και Φιλισταιϊκή 
Ιερογλυφική γραφή, θα διαπιστωθή ότι η έπίδρασις δεν είναι µόνον εξωτερική. Ως τότε 
έχουµε ακόµη αρκετό δρόµο. ∆υστυχώς ο επιστηµονικός νους εγκλωβισµένος στα 
τετριµµένα και γενικώς αποδεκτά συµπεράσµατα παγιδεύεται συχνά στο παιγνίδι του 
φοινικίζειν, επηρεασµένος και από το περίφηµο χωρίο του Ηροδότου (Ε, 57-58) περί 
Φοινικηίων η Καδµηίων Γραµµάτων, που τελικά όσον αφορά στον πρώτο επιθετικό 
προσδιορισµό (φοινικήια), ίσως και να δηλώνη απλώς τον τρόπο γραφής µε πορφυρή 
µελανή. Πολλοί µάλιστα σπεύδουν να χαρακτηρίσουν ακόµη και τον Κάδµο ως φοινικικό 
ήρωα,82 αγνοώντας την βοιωτική παράδοσι, που τον θεωρούσε γιο του αυτόχθονος 
Θηβαίου ήρωος Ωγύγου, ο οποίος προϋπήρξε χρονολογικώς του κατακλυσµού του 
∆ευκαλίωνος, βάσει των αρχαίων αντιλήψεων.83  Αλλά ακόµη και στην εκδοχή, που 
θεωρείται υιός του Αγήνορος και της Τηλέφασσας η Αργιόπης, ο Φοίνιξ, ο επώνυµος 
ήρωας της Φοινίκης, ο Κίλιξ και η Ευρώπη, είναι αδέλφια του Κάδµου. Οι δε διδάσκαλοι 
του αλφαβήτου, οι Γεφυραΐοι, όπως τους αποκαλεί ο Ηρόδοτος, έρχονται µαζί µε τον 
Κάδµο από την Φοινίκη. Όπως διαπιστώνει χαρακτηριστικά ο Ι. Σταµατάκος, «ούτος (ο 
Κάδµος) κατά την παράδοσιν, µετέφερεν εκ Φοινίκης εις την Ελλάδα το πάλαιαν 
έλλήνικόν άλφάβήτον εκ 16 γραµµάτων, α δια τούτο και φοινικήια γράµµατα εκαλούντο 
και α βραδύτερον ηυξήθησαν εις 24 δια της προσθήκης των οκτώ Ιωνικών γραµµάτων (Η, 
Ω, Θ, Φ, Χ, Ζ, Ξ, Ψ).84  Η ίδια η προσαρµογή της γλώσσης δηλαδή µοιάζει να είναι 
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αποτέλεσµα της ανάγκης, που γεννάει η επικοινωνία µέσω των εµπορικών επαφών. Και 
στην περίπτωσι που παραδίδει o Andre Lemaire, εάν εξετάσουµε µε καθαρόν νου τα 
δεδοµένα, διαπιστώνουµε οτι είναι πολύ πιο πιθανόν τα αρχεία του Σινά να είναι τελικά 
αποτέλεσµα της συνεργασίας των Αιγυπτίων και των Υκξώς µε τους Κεφτι (Κρήτες η 
Φιλισταίους), που είχαν κοινά συµφέροντα στην περιοχή. Η δε δηµιουργία του αλφαβήτου 
είναι και αυτή δηµιούργηµα πολυετών προσπαθειών. Είναι αδύνατον το πρωτεϊκό και απλό 
συνάµα αλφαβητικό σύστηµα της γλώσσης να διεµορφώθη µέσα σε µερικές δεκαετίες. Η 
ίδια η οµηρική γλώσσα µε τις λέξεις των Μυκηναϊκών κειµένων, που διατηρούνται 
ζωντανές στον λόγο του έπους, αποδεικνύει � θεωρούµε - οχι µόνον το οτι η γλώσσα δεν 
ξεχάσθηκε, αλλά και την Ελληνικότητα της Κυπροµινωϊκής, που επιβιώνει µαζί µε τους 
οµηρισµούς στην σύγχρονη, αλλά πάντοτε αρχαία, Κυπριακή γλώσσα. Η σύγχρονη έρευνα 
άλλωστε παρουσιάζει την τάσι να αναζητή στην Κύπρο τον σταθµό µεταβάσεως της 
Φοινικικής γλώσσης στην Ελλάδα. Η Maria Giulia Amadasi Guzzo, αναφέρει ανάµεσα σε 
άλλους τόπους και την Κύπρο και αυτό, διότι υπήρχε στο νησί και κυρίως στο Κίτιο έντονη 
Φοινικική παρουσία.85 ∆υστυχώς δεν φαίνεται να γνωρίζει την ύπαρξι του οβελού από τις 
Σκάλες της Παλαιπάφου, µολονότι η ίδια σε άλλο σηµείο της µελέτης της αναφέρει οτι ένα 
Κρητικό ιδίωµα προερχόµενο από την Κρητική συλλαβική γραφή εχρησιµοποιείτο στο 
νησί της Αφροδίτης και την 1η χιλιετία π.Χ. Και αυτό διότι, όπως η ίδια παραδέχεται 
παρακάτω, κατά την διάρκεια της εποχής του χαλκού, οι Φοίνικες εχρησιµοποιούσαν ένα 
άλφαβητο διαφορετικό από αυτό της 1ης χιλιετίας, όπως το γνωρίζουµε. Υποστηρίζει 
µάλιστα ότι επρόκειτο για έναν τοπικό κώδικα επικοινωνίας στην περιοχή, εφ� οσον εκείνη 
την περίοδο η διεθνής γλώσσα επικοινωνίας στην Εγγύς Ανατολή ήταν η Άκκαδική (;). Για 
την ιστορία να υπενθυµίσουµε οτι στην περίοδο αυτήν έχουν ήδη αρχίσει οι επαφές του 
Μινωικού κόσµου µε την περιοχή. Άλλωστε και η παλαιότερη έρευνα θεωρούσε βάσει των 
αρχαίων πηγών οτι οι ίδιοι οι Φοίνικες είχαν προσαρµοσθή σε άλλα συστήµατα γραφής, 
που προϋπήρχαν του δικού τους. Και ο ίδιος ο Evans µάλιστα είχε διατυπώσει την θεωρία 
οτι οι Φοίνικες παρέλαβαν από τους Κρήτες αποίκους, που είχαν αποικίσει τα εδάφη της 
Παλαιστίνης, την γραφή. Την ίδια εποχή, ο Ρενέ Ντύσω διετύπωσε την άποψι οτι οι 
Φοίνικες είχαν παραλάβει από πολύ νωρίς το αλφάβητο από τους Έλληνες, οι όποιοι το 
είχαν διαµορφώσει από την Κρητοµυκηναϊκή γραφή.86  Οι διατυπώσεις τους 
αµφισβητούντα ως γλωσσολογικές θεωρήσεις. Τα τελευταία χρο νια όµως και χάρις στις 
έρευνες των καθηγητών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Αθ. Παπαδοπούλου και Λ. 
Κοντορλή-Παπαδοπούλου στην περιοχή της Παλαιστίνης και της Ιορδανίας, οι 
γλωσσολογικές θεωρίες φαίνεται να επιβεβαιώνωνται από τα κρητοµυκηναϊκα 
αρχαιολογικά ευρήµατα.87 

Ας εξετάσουµε οµως λεπτοµερώς τα επιχειρήµατα περί φοινικικής προελεύσεως 
του αλφαβήτου. Η παλαιότερη αλφαβητική γραφή θεωρείται αυτή, που ευρέθη χαραγµένη 
επάνω στην σαρκοφάγο του βασιλέως Άχιράµ, ο οποίος έζησε ανάµεσα στα 975-950 π.Χ. 
Σύµφωνα µε τον J.-N.Coldstream, στο τέλος του 8ου π.Χ. αι., οι Φοίνικες είχαν ήδη 
δηµιουργήσει µόνιµες εγκαταστάσεις στην Σαρδηνία.88  Στην γειτονική νήσο Νόρα, 
ανεκαλύφθη µια φοινικική επιγραφή σε λίθο, µε τον χαρακτηριστικό τύπο των φοινικικών 
(;) γραµµάτων του 9ου π.Χ. αιώνος. Επειδή οµως η επιγραφή έθεωρήθη επαρχιακή, έχα-
ρακτηρίσθη και ο τύπος των γραµµάτων µεταγενέστερος και ξεπερασµένος. Στην επιγραφή 
της Νόρα, αναφέρεται το τοπωνύµιο Tarshish, ένα µακρινό λιµάνι, από όπου ο βασιλεύς 
Άχιράµ επροµηθεύθη, σύµφωνα µε την Παλαιά ∆ιαθήκη (Α΄ Βασιλειών, Χ, 22) κάποτε 
χρυσό, ασήµι, ελεφαντοστό, πιθήκους και παγώνια. Η Tarshish έταυτίσθη από ωρισµένους 
µελετητές µε την Ταρτησσό, που αναφέρει ó Ηρόδοτος, καθώς και µε το λιµάνι των 
Γαδείρων.89  Βάσει αυτών των στοιχείων ο J.-N.Coldstream θεωρεί οτι θα πρέπει κάποτε να 
αναζητήσουµε έναν πρωιµώτερο του 9ου π.Χ. αι. εµπορικό σταθµό στην περιοχή. Σε αυτήν 
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την ιστορική-αρχαιολογική πλάνη, φαίνεται να µας οδηγή µια σειρά συγκυριών. Ο 
∆ιόδωρος ο Σικελιώτης90 περιγράφοντας το ταξείδι του Ηρακλέους στην χώρα του 
Γηρυόνη, αναφέρει ότι κατευθυνόµενος ο Ηρακλής προς την νήσο Έρύθεια, αφού 
διέπλευσε πρώτα µεγάλο µέρος των βορειοαφρικανικών ακτών, έφθασε κοντά στα 
Γάδειρα. Την γνώσι αυτή των Ελλήνων εκαπηλεύθησαν αργότερα οι Φοίνικες, όπως 
τονίζει ο Στράβων: «τον ίβηρικόν πλούτον, εφ� ον Ηρακλής εστράτευσε και οι Φοίνικες 
ύστερον, οιπερ και κατέσχον την πλείστην αρχήν».91 Αργοτερα βάσει των αρχαίων πηγών, 
oι Tύριοι ίδρυσαν εκεί έναν ναό αφιερωµένο στον Ηρακλή, τον όποιον άπεκάλεσαν 
Μέλκαρτ. Η µετάλλαξις του ονόµατος του θρυλικού Έλληνας ήρωος, οφείλεται στην 
άγνοια της Ελληνικής γλώσσης από την πλευρά των Φοινίκων. Εάν διαβάσουµε το όνοµα 
του Μέλκαρτ από τα δεξιά προς τα αριστερά, δηλαδή επί τα λαιά, βλέπουµε να 
σχηµατίζεται το όνοµα του Ηρακλέους. Σύµφωνα µε τον αείµνηστο έπιγραφολόγο Α.-
Σ.Άρβανιτόπουλο, η γραφή επί τα λαιά, είναι ο αρχαιότερος τρόπος γραφής. Τον τρόπο 
αυτόν της γραφής, συνεχίζει ο καθηγητής, είχαν ανέκαθεν και µονίµως οι Έλληνες της 
Κύπρου στο έπιχώριο συλλαβικό αλφάβητο, καθώς και οι Φοίνικες, που τον 
εκληροδότησαν στους διαδόχους και στους συγγενικούς προς αυτούς λαούς.92  Γι� αυτόν 
ίσως τον λόγο παρατηρείται και αυτή η οµοιότης στην φορά των γραµµάτων στις 
αρχαιότερες Ελληνικές και Φοινικικές επιγραφές.93  Σύµφωνα µε τον Αρβανιτόπουλο, οι 
Έλληνες εγκατέλειψαν πολύ νωρίς αυτόν τον τρόπο γραφής, διότι παρετήρησαν οτι ήταν 
δυσχερής και επίπονος τόσο για τα χέρια όσο και για την όρασι. Σε αυτό τους καθωδήγησε 
ακόµη µία φορά η ατέρµονη παρατήρησις της φύσεως. Βλέποντας τον τρόπο µε τον οποίο 
ο αροτριών βους, µετά τον σχηµατισµό της πρώτης αύλακος στο χωράφι, εκτελούσε και τις 
υπόλοιπες κάνοντας στροφή στο τέρµα καθεµιάς αύλακος, άρχισαν να γράφουν 
βουστροφηδόν. Καθώς έγραφαν κατ� αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες, παρετήρησαν οτι η εξ 
αριστερών προς τα δεξιά γραφή διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό και την ορασι και το χέρι. Γι� 
αυτό έµειναν σταθεροί σε αυτόν τον τρόπο γραφής από τα 550 π.Χ. Αυτόν τον τρόπο 
έδιδάχθησαν από τους Έλληνες και εξακολουθούν να χρησιµοποιούν µέχρι σήµερα, 
σύµφωνα µε τον καθηγητή Αρβανιτόπουλο, όλοι οι πολιτισµένοι λαοί. Αυτήν την νέα, 
αλλά τόσο παλαιά µέθοδο µε την οποία γράφουµε εµείς µέχρι σήµερα, οι αρχαίοι Έλληνες 
την ωνόµαζαν «ες ευθύ».94 

Ένα από τα πλέον ισχυρά επιχειρήµατα των Φοινικιστών περί προϋπάρξεως της 
φοινικικής γραφής είναι η χρονολογησις των παλαιοτέρων επιγραφών των Γεωµετρικών 
χρόνων, οι οποίες έχουν ευρεθή επί των Ελληνικών εδαφών. Σύµφωνα µε τον J.-N. Cold-
stream, πρέπει να φαντασθούµε οτι σε κάποιο µέρος κάποιος αγράµµατος, µέχρι τότε, 
Έλληνας απεστήθισε τα ονόµατα των φοινικικών γραµµάτων, επαναλαµβάνοντας τα µε την 
σειρά, που τα άκουσε και έµαθε να συνδέη το κάθε όνοµα µε ένα από τα σύµβολα, που 
έζωγράφισε ο Φοίνιξ δάσκαλος του. Γρήγορα πρέπει να κατάλαβε την αρχή της 
ακροφωνίας, σύµφωνα µε την οποία κάθε σύµβολο εκπροσωπεί τον πρώτο ήχο του 
ονόµατος στο οποίο αναφέρεται: π.χ. β για το µπετ, γ για το γκίµελ, δ για το dá-λετ... Μας 
ενδιαφέρει, συνεχίζει σε άλλο σηµείο, η συνεχής γραφή των χαραγµάτων επάνω σε αγγεία 
και όχι η γραφή των µνηµειακών επιγραφών σε λίθο, γιατί εξ αρχής υποθέσαµε την 
παρουσία ενός Φοίνικα δασκάλου.95  Οι αρχαιότερες αποδείξεις περί υπάρξεως Ελληνικού 
αλφαβήτου είναι Ευβοϊκού τύπου και τοποθετούνται γύρω στον 8ο π.Χ. αι., έπονται 
δηλαδή κατά έναν αιώνα των φοινικικών. Ανάµεσα σε αυτά τα ευρήµατα περιλαµβάνονται 
η οινοχόη του ∆ίπυλου  (740 π.Χ. περ.),96  η επιγραφή από την αρχαϊκή Ελληνική αποικία 
στις Πιθηκούσες (Ισχία), η οποία χρονολογείται ανάµεσα στα 740 και 730-720 π.Χ., το 
περίφηµο κύπελλον του Νέστορος, καθώς και κάποια όστρακα από το Λευκαντί, που 
χρονολογούνται γύρω στα 750 π.Χ. η και ακόµη παλαιότερα, αν και αυτή η χρονολόγησις, 
σύµφωνα µε την Maria Giulia Amadasi Guzzo, είναι υποθετική.97 Ανάµεσα σε αυτά τα 
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ευρήµατα περιλαµβάνεται µια παράξενη άνακάλυψις των τελευταίων χρόνων στην νε-
κρόπολι της Osteria dell'Osa. Πρόκειται για µια ελληνική επιγραφή γραµµένη µε το 
ευβοϊκό αλφάβητο, η οποία ευρέθη χαραγµένη επάνω σε ένα αγγείο µάλλον εντόπιας 
τεχνοτροπίας, το όποιο χρονολογείται πριν από το 750 π.Χ. Σύµφωνα µε την Maria Giulia 
Amadasi Guzzo, το εύρηµα αυτό αποδεικνύει οτι πριν από τον Ελληνικό αποικισµό στις 
Πιθηκούσες, γύρω στα 770 π.Χ., το ευβοϊκό αλφάβητο είχε ήδη φθάσει στην περιοχή των 
Cabii, χάρις στο εµπόριο µε την Κοµπανία, µε την περιοχή οπού θα ιδρύετο η αποικία των 
Κυµαίων. Ένα εµπόριο που είχε αναπτυχθή απ� εύθείας ανάµεσα στους ντόπιους και τους 
κατοίκους της Εύβοιας. Η επιγραφή στο αγγείο έχει φορά από τα αριστερά προς τα δεξιά, 
γεγονός που µας επιτρέπει να υποθέσουµε την υιοθέτησι µιας αλφαβητικής γραφής το 
λιγώτερο στο πρώτο µισό του 8ου π.Χ. αι., εάν οχι ακόµη παλαιότερα. Και εφ� όσον 
πρόκειται για γραφή Ευβοϊκού τύπου, µπορούµε να υποθέσουµε ότι το αλφάβητο είχε τότε 
υιοθετηθή από τους Ευβοείς. Μάλιστα κάποιοι µελετητές αναζητούν την προέλευσι του 
Ελληνικού αλφαβήτου στην ∆ύσι εξ αιτίας του ευρήµατος από την Osteria dell'Osa.98 

Βάσει λοιπόν αυτού του στοιχείου, η Maria Giulia Amadasi Guzzo, θεωρεί οτι οι Έλληνες 
έµαθαν να γράφουν στο πρώτο τέταρτο του 8ου π.Χ. αι., και οτι οι Ευβοείς ήσαν οι πρώτοι 
που υιοθέτησαν το φοινικικό αλφάβητο. Η παλαιότερη έρευνα, κυρίως βάσει των µελετών 
του Ρ. Κ. Me Carter, είχε προτείνει ως χρονολογία διαδόσεως της φοινικικής γραφής το 
1100 π.Χ. Η παρατήρησις αυτή ώφείλετο στις οµοιότητες, που είχαν σηµειωθή ανάµεσα 
στο σχήµα των γραµµάτων των αρχαιοτέρων Ελληνικών επιγραφών και κάποιων άλλων, οι 
οποίες ευρέθησαν στην Παλαιστίνη, των λεγοµένων χαναανιτικών η πρωτοχαναανιτικών, 
που χρονολογούνται γύρω στον 12ο -11ο  αι. π.Χ.100 Πρόκειται για την επιγραφή στο 
όστρακο του Izbet Sartah, και της φιάλης του Qubur el-Walaideh. Σε αυτές τις επιγραφές, η 
φορά των γραµµάτων δεν είναι πλέον από τα δεξιά προς τα αριστερά και το σχήµα τους δεν 
είναι σταθερό. Κι όµως η προσεκτική και συγκριτική µελέτη των γραµµάτων επί των 
επιγραφών αποδεικνύει οτι πρόκειται για την αρχαία προευκλείδειο γραφή. Άλλωστε και οι 
ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες, αποκαλούσαν τα προευκλείδεια Ελληνικά «γράµµατα αρχαία». 
Αναφέρεται στα Σχόλια εις την Γραµµατικήν Τέχνην του ∆ιονυσίου του Θρακός οτι αυτήν 
την διαίρεσι είχε εκτελέσει ο Απολλώνιος ο Μεσσηνίας. Σχετικά µάλιστα µε την 
τελειότητα αυτών των αρχαίων γραµµάτων, ελέγετο οτι είχε επιµεληθή του κάλλους τους ο 
ίδιος ο Πυθαγόρας, «εκ της κατά γεωµετρίαν γραµµής, ρυθµίσας αυτά γωνίας και 
περιφερείαις και ευθείαις».101 Η Maria Giulia Amadasi Guzzo, θεωρεί ότι η παλαιοτέρα 
Ελληνική γραφή εµφανίζεται στην Ελλάδα περί τον 8ο  αι. π.Χ., γεγονός που επιβεβαιώνει, 
σύµφωνα µε την άποψί της, και η φιλολογική παράδοσις. Έτσι οι πρώτοι νικητές των 
Ολυµπιακών αγώνων εµφανίζονται στα 776 π.Χ. Οι πρώτοι νόµοι συντάσσονται από τον 
Ζάλευκο και τον ∆ράκοντα τον 7ο π.Χ. αι., και τα Οµηρικά έπη τοποθετούνται βάσει 
φιλολογικής αναλύσεως στον 8ο π.Χ. αι.102  ∆υστυχώς τα δύο τουλάχιστον από τα τρία 
αυτά επιχειρήµατα, επάνω στα όποια έχει στηριχθή η επιστήµη του φοινικίζειν είναι άπλα 
µυθεύµατα. Ας τα εξετάσουµε προσεκτικά. Οι πρώτοι νικητές των Ολυµπιακων αγώνων 
εµφανίζονται, σύµφωνα µε την παράδοσι, στα 776 π.Χ. Τόσο αυτή η χρονολόγησις, όσο 
και η έξέλιξις της Ολυµπίας αυτήν την περίοδο σε πανελλήνιο ιερό, ωφείλετο σε µία 
συµφωνία, που συνήψε ο βασιλεύς της Ηλείας Ίφιτος µε τον Σπαρτιάτη νοµοθέτη 
Λυκούργο και τον Πισάτη βασιλέα Κλεισθένη. Με την συνθήκη αυτή, της οποίας το 
κείµενο εγράφη σε έναν δίσκο και εφυλάσσετο στο Ηραίο, συνεφωνήθη η εκεχειρία, η 
θεόσταλτη ειρήνη. Ο λόγος ήταν οι συχνές συγκρούσεις ανάµεσα στους Ηλείους και τους 
Πισάτες για τον έλεγχο των Ολυµπιακών αγώνων, που σαφώς απέφερε και οικονοµικά 
οφέλη. Σύµφωνα µε την παράδοσι, οι αγώνες αρχίζουν το έτος 776 π.Χ. µε ένα µοναδικό 
αγώνισµα, τον δρόµο του ενός σταδίου, στο όποιο εκέρδισε ο Ηλείος Κόροιβος. Η 
γνησιότητα του καταλόγου των Ολυµπιονικών, που συνέταξε το 400 π.Χ. ο Ιππίας ο 
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Ηλείος, αµφισβητήθηκε ήδη στην αρχαιότητα. Αν σκεφθούµε το πλήθος των αγωνισµάτων, 
που περιγράφει ο Όµηρος στα έπη του και συγκεκριµένα στα άθλα επί Πατρόκλω, µας 
παραξενεύει το γεγονός οτι τον 8ο π.Χ. αι. διεξήγετο µόνον ένα αγώνισµα, αυτό του 
δρόµου. Επίσης, είναι ακατανόητο το οτι στον κατάλογο του Ίππίου η ιπποδροµία αρχίζει 
µε το τέθριππο και όχι µε την συνωρίδα, διότι το ευκίνητο αυτό άρµα είναι σύνηθες όχηµα 
της αρχούσης τάξεως και µόνο αυτό το είδος υπήρχε βάσει των αρχαιοτέρων αναθηµάτων, 
τα οποία ευρέθησαν στην Ολυµπία. Αυτές λοιπόν καθώς και άλλες ανακολουθίες, 
ωδήγησαν στο να αµφισβητηθή η χρονολογία ενάρξεως των Ολυµπιακων αγώνων ήδη από 
την αρχαιότητα. Ο ίδιος δε ο Παυσανίας επιβεβαιώνει ότι όταν ο Ίφιτος ανανέωσε τους 
αγώνες, ο κόσµος είχε ξεχάσει τι γινόταν παλαιότερα. Με την πάροδο του χρόνου όµως 
άρχισαν να θυµούνται τα αγωνίσµατα και κάθε φορά που εθυµούντο κάτι έκαναν και µια 
προσθήκη στους αγώνες. Έτσι φαίνονται να ξεκινούν οι αγώνες πρώτα µε το αγώνισµα του 
δρόµου, στο όποιο ανεδείχθη νικητής ο Ηλείος Κόροιβος. Εάν µελετήσουµε όµως 
προσεκτικά τις πληροφορίες που µας παραδίδει ο Παυσανίας, διαπιστώνουµε οτι τόσο ο 
βασιλεύς µε τον όποιο ξεκινούν οι Ολυµπιακοι αγώνες (Ίφιτος), όσο και ο πρώτος νικητής 
(Κόροιβος), καθώς και ο συντάκτης του καταλόγου των Ολυµπιονικων (Ιππίας) κατάγονται 
από την Ηλεία. Εύλογα θεωρούµε γίνεται αντιληπτή µία τοπικιστική προπαγάνδα (ως 
αποτέλεσµα της προαιώνιας Ελληνικής διχόνοιας), τα ίχνη της οποίας αναζητούνται 
τουλάχιστον στον 8ο  π.Χ. αι., αλλά ταλαιπωρούν ακόµη τους Νεοέλληνες. Όσον αφορά 
στο δεύτερο επιχείρηµα, σύµφωνα µε το οποίο οι πρώτοι νόµοι συνετάχθησαν από τον 
Ζάλευκο και τον ∆ράκοντα τον 7ο  π.Χ. αι., ούτε και αυτό φαίνεται να ευσταθή. Η 
αρχαιότερα καταγραφή νοµοθεσίας βάσει των αρχαίων ελληνικών πηγών είχε γίνει από τον 
Μίνωα. Ο Όµηρος αναφέρει στην Οδύσσεια103  οτι ó Μίνως «εννέωρος βασίλευε ∆ιος 
µεγάλου οαριστής». Σύµφωνα µε µία ερµηνεία του επιθέτου «εννέωρος», ο Μίνως κάθε 
εννέα χρόνια πήγαινε ψηλά στο ορός του ∆ιος (∆ίκτη, Ιδαίον άντρον), από όπου και 
παρελάµβανε τους νόµους της πόλεως από τον ίδιο τον θεό. Έπειτα βάσει των αιρετών 
αντιπροσώπων του θεού στην γη, δηλαδή του Μίνωος, του Ραδαµάνθυος, και της 
εκτελεστικής µηχανής τους, του Τάλω, οι πολίτες υπάκουαν στους νόµους. Την γνώσι αυτή 
διέδωσαν οι Κρήτες, σύµφωνα µε τον ∆ιόδωρο τον Σικελιώτη µέχρι την νοτιοανατολική 
Αραβική χερσόνησο, οπού οι κάτοικοι της, µιλούσαν ακόµη στην εποχή του την Κρητική 
γλώσσα, και προς επίρρωσιν των ισχυρισµών τους έδειχναν και επιγραφές, τις όποιες 
έλεγαν, εχάραξε ο Ζευς, όταν έµενε ανάµεσα στους ανθρώπους.104 

Όσον άφορα στα οµηρικά έπη, και επειδή δεν είναι του παρόντος να αναλύσουµε το 
οµηρικό ζήτηµα, η γενικώς αποδεκτή θεωρία οτι αυτά χρονολογούνται στον 8ο π.Χ. αι., 
διότι τότε εδιδάχθησαν οι Έλληνες την γραφή, φαίνεται να καταρρέη έπειτα από τις νέες 
αρχαιολογικές ανακαλύψεις, που ανεφέρθησαν προηγουµένως.105 Ειδικά το πτυκτό 
πινάκιο, που ανεσύρθη από τον βυθό της θαλάσσης στις Μικρασιατκές ακτές, αποδεικνύει 
την ύπαρξι τετραδίων υψηλής αισθητικής και ποιότητος κατά τους Μυκηναϊκούς χρόνους. 
Η ανακάλυψις της γραφικής ύλης υποδεικνύει λοιπόν έµµεσα και την γνώσι της γραφής επί 
τετραδίου ήδη από τον 14ο π.Χ. αι. Έτσι επιβεβαιώνεται και ο Χόρστ Μπλανκ, ο όποιος 
είπε ότι σήµερα ένα µεγάλο µέρος φιλολόγων κλίνει προς την ύπόθεσι οτι η σύνταξις των 
οµηρικών επών είχε ήδη καταστήσει απαραίτητη την γραπτή παγίωσι του κειµένου... οι 
ραψωδοί κουβαλούσαν µαζί τους το γραπτό χειρόγραφο αντίτυπο τους.106 

Η δηµιουργία του αλφαβήτου και η προέλευσις των ονοµάτων ήταν προφανώς ένα 
πρόβληµα, που είχε απασχολήσει και τους Αρχαίους Έλληνες. Θα λέγαµε οτι οι ρίζες της 
γενέσεως της επιστήµης της γλωσσολογίας θα πρέπει ήδη να αναζητηθούν στην εποχή, 
κατά την οποία έζησε ο Πλάτων. Με το έργο του «Κρατύλος η Περί Ονοµατων 
Όρθότητος», ο µέγας φιλόσοφος θέτει τον προβληµατισµό σχετικά µε το εάν η γλώσσα 
είναι «φύσει» η «έθει», δηλαδή εάν είναι φυσικό δηµιούργηµα, οπότε η γνώσις των 
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πραγµάτων καθίσταται αντικειµενική η δηµιούργηµα του ανθρωπίνου πνεύµατος, οπότε 
µόνον υποκειµενική γνώσις είναι δυνατή.107  Εάν φθάσουµε στην ουσία των ονοµάτων, που 
τα έχει πλάσει η ίδια η φύσις, τότε θα έχουµε την αντικειµενική γνώσι. ∆ιότι, σύµφωνα µε 
τον Πλάτωνα, για να είναι ένα όνοµα ορθό, πρέπει να είναι τέτοιο, που να φανερώνη την 
ουσία του πράγµατος. Τα ονόµατα είναι µία πράξις µιµήσεως µε την βοήθεια της φωνής. 
Αλλά η µίµησις αυτή δεν πρέπει να είναι µίµησις της φωνής ή του ήχου ή του χρώµατος 
του πράγµατος, αλλά µίµησις µε γράµµατα και συλλαβές της ουσίας του πράγµατος. Τα δε 
ονόµατα τα χρησιµοποιούµε ως όργανα µε τα οποία καθορίζουµε την φυσική υπόστασι των 
πραγµάτων. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα στοιχεία του αλφαβήτου: τα εκφωνούµε µε 
ονόµατα και δεν τα προφέρουµε αυτά τα ίδια σαν φθόγγους εκτός από τέσσερα δηλαδή το 
Ε και το Ι και το Ο και το Ω. Στα άλλα όµως φωνήεντα και τα άφωνα, γνωρίζεις ότι αφού 
προσθέσουµε κι άλλα γράµµατα τα προφέρουµε κάνοντας τα έτσι ονόµατα. Αλλά, έως 
ότου εκφράσωµε την δύναµι, που φανερώνει αυτό, δηλαδή κάθε στοιχείο, είναι ανάγκη να 
προσθέτωµε γράµµατα, ώστε να σχηµατισθή το όνοµα, που θα µας φανερώνη την ουσία 
του καθαρά. Παραδείγµατος χάριν το «βήτα». Βλέπεις ότι ενώ προσετέθησαν σε αυτό τα 
γράµµατα Η, Τ, Α, καθόλου δεν έβλαψαν ώστε να µη φανέρωση µε ολόκληρο όνοµα την 
φύσι του στοιχείου αυτού την οποίαν ήθελεν ο νοµοθέτης να εκφράση. Έτσι κατωρθώθη µε 
επιτηδειότητα να δοθούν στα γράµµατα ονόµατα.108 

Γράφοντας σήµερα εις την Έλληνικήν γλώσσα σύµφωνα µε τον καθηγητή 
Αρβανιτόπουλο, µεταχειριζόµεθα τα εκ µακραίωνος παραδόσεως γνωστά 24 γράµµατα του 
Ελληνικού αλφαβήτου, τα οποία οι αρχαίοι Έλληνες ωνόµαζαν ως εξής: άλφα, βήτα, 
γάµµα, δέλτα, ει, ζήτα, ήτα, θήτα, ιώτα, κάππα, λάµβδα, µυ, νυ, ξει, ου, πει, ρω, σίγµα, ταυ, 
υ, φει, χει, ψει, ω. Τέσσερα από αυτά τα γράµµατα, µετωνοµάσθησαν αργότερα από τους 
αρχαίους γραµµατικούς, προκειµένου να γίνουν σαφέστερα. Το ει έγινε ε ψιλον, το ου, ο 
µικρόν, το υ, υ ψιλόν, και το ω, ω µέγα. Οι ονοµασίες αυτές ευρίσκονται ήδη στα Σχόλια 
εις την Γραµµατικήν Τέχνην του ∆ιονυσίου του Θρακός και χρησιµοποιούνται µέχρι 
σήµερα από τους Νεοέλληνες αναλλοίωτες.109  Γράφοντας λοιπόν σήµερα εις την 
Έλληνικήν Γλώσσαν, διατηρούµε ζωντανή µία γραµµατική 2.406 ετών (2003 + 403/2), 
επειδή το 403/2 π.Χ. -όταν επώνυµος άρχοντας των Αθηναίων ήταν ο Ευκλείδης - ο ρήτωρ, 
πολιτικός, συγγραφεύς και στρατηγός Αρχίνος υπέβαλε πρότασι µε την οποία καθωρίζοντο 
τα 24 γράµµατα του αλφαβήτου για την συγγραφή των επισήµων κειµένων και την 
διδασκαλία των παιδιών. Η πρότασις έγινε τότε αποδεκτή στην Εκκλησία του ∆ήµου και 
κα θιερώθηκε ως νόµος. Όταν λοιπόν γράφουµε σήµερα µε κεφαλαία γράµµατα Ελληνικά, 
είναι σαν να χρησιµοποιούµε την κεφαλαιογράµµατη γραφή του Αρχίνου, ηλικίας 2.406 
ετών.110 

Βάσει λοιπόν της µεταρρυθµίσεως του Αρχίνου, οι Ελληνικές επιγραφές 
διαιρούνται σε Προευκλειδείους (δηλ. προ του 403 π.Χ.), και σε Μετευκλειδείους (δηλ. 
µετά το 403 π.Χ.). Η οµάδα των προευκλειδείων επιγραφών διακρίνεται σε τοπικά 
αλφάβητα, το Αττικονησιωτικόν ή Αττικόν, το Ιωνικόν, το Κορινθιακόν και το Χαλκιδικόν 
η ∆υτικόν λόγω της εκτεταµένης διαδόσεως του στην ∆ύσι111  µέσω των εκεί Ελληνικών 
αποικιών.112 Ιδιαιτέρως σπουδαία θέσι για την έξέλιξι της Ελληνικής γλώσσης στην 
σύγχρονη γεωπολιτική κατάστασι έχει η διάδοσις του Χαλκιδικού αλφαβήτου κατά την 
διάρκεια των υστέρων γεωµετρικών και αρχαϊκών χρόνων. Σύµφωνα µε τον 
Αρβανιτόπουλο, η γραφή του χαλκιδικού αλφαβήτου, µετεδόθη πρωϊµώτατα στους 
ντόπιους Ιταλικούς λαούς και δη στους Τυρρηνούς (Έτρούσκους), Λατίνους, Οϋµβρίους, 
Όσκους, Φαλίσκους και κυρίως στους Ρωµαίους. Έτσι ανεπτύχθη από το χαλκιδικό 
αλφάβητο το Λατινικό. Αυτό µετέδωσαν αργότερα οι Ρωµαίοι στους λαούς της ∆υτικής 
Ευρώπης και έτσι και αυτοί οι άποικοι τους το µεταχειρίζονται µέχρι σήµερα. Προς 
επίρρωσιν των λεγοµένων µας παραθέτουµε ένα απόσπασµα από ένα δοκίµιο του 
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Πρυτάνεως του Πανεπιστηµίου του Σικάγου κ. Ι. Καλαρά: Mathematic and geometric theo-
rems and axioms, both practical and theoretic were analyzed by mathematicians. Alphanu-
meric systems with cryptic or mnemonic coding have been developed. Geometric schemes 
like the prism, the pyramid, the circle, the parallilogram and other isometric schemes like 
the pentagon, hexagon, octagon, are analyzed periodically. With diagrams, the periphery, 
the perimetry, the diameter and the dichotomy are studied.113 

Άρα γε γνωρίζει η κ. ∆ιαµαντοπούλου όταν υποστηρίζη τα περί εισαγωγής της 
Αγγλικής ως επισήµου γλώσσης του Ελληνικού κράτους, οτι όλα τα αλφάβητα των 
Ευρωπαϊκών εθνών κατάγονται από το Ελληνικό Χαλκιδικό αλφάβητο;114  Εµείς οι 
Νεοέλληνες δε, εξακολουθούµε να χρησιµοποιούµε ένα αλφάβητο, το οποίο ιστορικά 
µαρτυρείται (προς το παρόν) από τον 8ο π.Χ. αί. Η καταγωγή δε της γραµµατικής και του 
συντακτικού της Ελληνικής γλώσσης χάνεται στα βάθη των αιώνων, όπως αναδύεται µέσα 
από τις κλιτές λέξεις και τους επιθετικούς προσδιορισµούς των πινακίδων της Γραµµικής 
Β΄. 

Η Ελληνική γλώσσα έγινε ωστόσο για πρώτη φορά παγκόσµια, ένα είδος lingua 
franca της εποχής, µέσα από τα µεγάλα εξερευνητικά ταξείδια και τις εκστρατείες του 
Μεγάλου Αλεξάνδρου και των διαδόχων του. Και την Κοινήν Ελληνική Λαλιά ως µέσα 
στην Βακτριανή την πήγαµεν, ως τους Ινδούς (Κ. Π. Καβάφης). Οι Ρωµαίοι κατακτητές 
των Ελλήνων, µαγεµένοι από το υψηλό επίπεδο του Ελληνικού πολιτισµού, θα υποταχθούν 
µε την σειρά τους σε αυτόν αντί να τον υποτάξουν, όπως είπε ένας Γάλλος ιστορικός του 
προηγουµένου αιώνος. Έτσι θα επιβιώση η Ελληνική γλώσσα µέχρι τους Βυζαντινούς 
χρόνους στους Έλληνες-Βυζαντινούς, όπως µας αποκαλεί το ίδιο το Κοράνι. Χάρι σε 
αυτούς θα διασωθή η Ελληνική γραφή και µέσω της αντιγραφής των κειµένων πολλών 
αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Εάν δεν είχαν µεσολαβήσει αυτοί, θα ήταν δυσχερέστατη 
η µεταγραφή των Ελληνικών γραµµάτων, τα όποια την περίοδο του Μεσαίω-νος 
εθεωρούντο ακατανόητα, όπως τα ιερογλυφικά. 

Άλλωστε την συµβολή όλων των Ελλήνων διαχρονικά για την σωτηρία της 
γλώσσης έχει υµνήσει µε τον δικό του µοναδικό τρόπο ο Οδ. Ελύτης: 
 
Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου στις αµµουδιές του Όµηρου. 
Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου, µε τα πρώτα ∆όξα Σοι! 
Μονάχη έγνοια η γλώσσα µου, µε τα πρώτα λόγια του Ύµνου! 
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