
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ 

Από το φοινικικό στο ελληνικό αλφάβητο 

Το ελληνικό αλφάβητο είναι παιδί του φοινικικού. Τα στοιχεία που πείθουν ότι το 

ελληνικό αλφάβητο γεννήθηκε από το φοινικικό είναι η ομοιότητα των γραμμάτων, 

η παρόμοια σειρά καθώς και τα ονόματά τους: άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα κλπ. Το Άλφα 

ονομάζεται έτσι, γιατί το σχήμα του γράμματος θυμίζει το σχήμα μιας κεφαλής βοδιού και 

γιατί η λέξη alef, που σημαίνει «βόδι», στη σημιτική γλώσσα των Χαναναίων αρχίζει από «Α». 

Το γράμμα Α δηλαδή προέρχεται από ένα εικονογραφικό σημάδι που απεικόνιζε το βόδι. 

Αυτό φαίνεται καθαρά αν δούμε το πρωτοσιναϊτικό σημάδι, όπου φαίνεται το κεφάλι του 

βοδιού με τα κέρατά του. Αυτό το εικονιστικό σχήμα απλοποιήθηκε για να δώσει το Α. 

  

Οι ίδιοι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν επίγνωση ότι το αλφάβητο τους βασιζόταν στο φοινικικό 

αλφάβητο. Τα γράμματα του αλφαβήτου τα ονόμαζαν φοινικικά γράμματα (φοινικήια 

γράμματα). Ο αρχαίος ιστορικός Ηρόδοτος λέει ξεκάθαρα ότι οι Έλληνες έμαθαν τη γραφή 

από τους Φοίνικες και σημειώνει: «Στην αρχή οι Έλληνες μεταχειρίστηκαν όσα γράμματα 

μεταχειρίζονται οι Φοίνικες· ύστερα όμως, με το πέρασμα του χρόνου άλλαξαν τον ήχο τους 

και το σχήμα τους. […] Αφού τα γράμματα τα εισήγαγαν οι Φοίνικες στην Ελλάδα, είναι δίκαιο 

να ονομάζονται φοινικικά.» 

Πώς γράψαμε για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο 

Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκαν κατά καιρούς διάφορα συστήματα γραφικής παράστασης 

της γλώσσας (αλφάβητα). Τελικά επικράτησε η χρήση του ελληνικού αλφαβήτου (όπως είναι 

ευρύτερα γνωστό), του οποίου οι αρχές ανάγονται στο βόρειο σημιτικό αλφάβητο.  

Τα συστήματα γραφής που χρησιμοποιήθηκαν στον ελληνικό χώρο είναι τα εξής: 

(i) Ιερογλυφική γραφή (περίπου 2000-1750 π.Χ.).Πρόκειται για 

εικονογραφική γραφή.  Χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε σφραγιδολίθους 

που βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του Evans στην Κνωσό. Η γραφή 

αυτή δεν έχει ακόμη αναγνωσθεί.  



(ii) Γραμμική γραφή Α΄ (1700-1450 π.Χ.)  

Πινακίδες τής γραμμικής Α΄ βρέθηκαν κυρίως στην Αγία Τριάδα τής 

Κρήτης. Μολονότι μοιάζει με τη Γραμμική Β΄, δεν έχει ακόμη 

αναγνωσθεί. Αποτελεί πρόβλημα αν η Γραμμική Β΄ είναι εξέλιξη τής 

Α΄ ―επειδή σε πολλά σημεία είναι πολυπλοκότερη― ή αν και οι 

δύο αποτελούν εξελίξεις από άλλον κοινό τύπο γραμμικής γραφής.  

(iii) Γραμμική γραφή Β΄ (1450-1200 π.Χ.).

 Η Γραμμική Β ήταν το σύστημα γραφής που χρησιμοποιήθηκε κατά 

τη Μυκηναϊκή Περίοδο. Η χρήση Γραμμικής Β περιορίστηκε σε 

σημαντικούς ανακτορικούς χώρους όπως η Κνωσός, οι Μυκήνες, η 

Πύλος, η Θήβα και η Τίρυνθα. Οι περισσότερες επιγραφές Γραμμικής 

Β βρίσκονται σε πήλινες πινακίδες και σε μεγάλο βαθμό 

περιλαμβάνουν οικονομικές συναλλαγές της διοίκησης του 

παλατιού, υπάρχουν όμως και μερικές περιπτώσεις που σχετίζονται 

με στρατιωτική δραστηριότητα. Η Γραμμική Β περιλαμβάνει 90 

συλλαβογράμματα και έναν απροσδιόριστο αριθμό ιδεογραμμάτων.  

(iv) Κυπρομινωική γραφή (1500-1100 π.Χ.).  

Παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα συλλαβογράμματα της 

Κρητομινωικής γραμμικής γραφής Α. Περιλαμβάνει συνδυασμούς 

ευθύγραμμων και καμπυλόγραμμων σημείων, χαραγμένων πάνω σε 

πινακίδες και αγγεία από πηλό. Το μέχρι σήμερα αρχαιότερο δείγμα 

χρονολογείται στο 1500 π.Χ. και παρουσιάζεται στο πάνω μέρος 

μικρής πήλινης πινακίδας, ορθογώνιου σχήματος, που βρέθηκε το 

1955 στην Έγκωμη Αμμοχώστου. Πρόκειται για μια επιγραφή, 

χαραγμένη στη μια όψη της πινακίδας και αποτελούμενη από 21 

μεγάλα γραμμικά σημεία, σε τρεις σειρές και χωρισμένα μεταξύ τους με δυο οριζόντιες 

γραμμές.  

(v) Κυπριακό συλλαβάριο ( 6ος-4ος αι. π.Χ.).  

Ατελής συλλαβογραφική γραφή με 56 

συλλαβογράμματα. Μοιάζει με τη Γραμμική Β΄, στης 

οποίας την αποκρυπτογράφηση βοήθησε αρκετά. 

Παραμένει άγνωστη η σχέση των δύο γραφών. Έχει 

αναγνωσθεί.  

 

(vi) Ελληνικό αλφάβητο (10ος αι. π.Χ. – σήμερα) 

Έτσι αποκαλείται το αλφάβητο που διαμορφώθηκε 

με επινόηση των Ελλήνων περίπου τον 10ο π.Χ. αι. 

Οι Έλληνες είναι οι πρώτοι που, παίρνοντας τα 

βασικά στοιχεία από το βορειοσημιτικό σύστημα 

γραφής (κυρίως τα σύμφωνα), διαμόρφωσαν δικό 

τους σύστημα, στο οποίο κάθε γράμμα αποδίδει 

έναν φθόγγο. Έτσι δημιούργησαν το πρώτο 

πραγματικά συστηματικό φωνολογικό αλφάβητο, το 

οποίο είναι διεθνώς γνωστό ως ελληνικό αλφάβητο. 



 

Η ιστορία και η εξέλιξη του αλφάβητου και των γραμμάτων 

 Το πρώτο σύστημα γραφής ήταν η σφηνοειδής 

γραφή. Ο τόπος προέλευσης του πρώτου 

αλφαβήτου, το οποίο ονομάζεται 

πρωτοσημιτικό είναι η περιοχή της Μέσης 

Ανατολής. Το πρωτοσημιτικό αλφάβητο ήταν 

συμφωνογραφικό: τα σύμβολά του παρίσταναν 

μόνο τα σύμφωνα και ο αναγνώστης 

φανταζόταν τα ενδιάμεσα φωνήεντα.   

Παραλλαγή αυτού του αλφαβήτου είναι το φοινικικό 

αλφάβητο. Οι Φοίνικες πήραν από τους Αιγυπτίους μερικά 

γράμματα και κατάφεραν να δημιουργήσουν το πρώτο 

αλφάβητο. Το φοινικικό αλφάβητο  αποτελούταν από 22 

σύμφωνα και χρησιμοποιούταν στον Λίβανο, την 

Παλαιστίνη και τη Συρία από τον 11ο μέχρι τον 5ο αιώνα 

π.Χ. Τα γράμματα του φοινικικού αλφαβήτου ήταν 

απλοποίηση των αντίστοιχων γραμμάτων του 

πρωτοσημιτικού αλφάβητου. Κάθε χαρακτήρας 

αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο συνδυασμό 

συμφώνου-φωνήεντος, δηλαδή μία συλλαβή. Σ' αυτό 

βασίστηκαν το αραμαϊκό, το εβραϊκό και το ελληνικό 

αλφάβητο. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώρισαν το φοινικικό 

αλφάβητο, πιθανώς μεταξύ του 1000 και του 900 π.Χ., όταν ταξίδευαν στην ανατολική 

Μεσόγειο. Αφού το πήραν το πλούτισαν με φωνήεντα, προσαρμόζοντάς το στην ελληνική 

γλώσσα, φτιάχνοντας το πρώτο αλφάβητο που περιείχε σύμβολα και για τα φωνήεντα. Η 

ανακάλυψη αυτή είναι σπουδαία όχι μόνο για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας, αλλά και για 

την ιστορία του πολιτισμού γενικά. Τα αλφάβητα που χρησιμοποιούμε και χρησιμοποιήσαμε 

για να καταγράψουμε τις ευρωπαϊκές γλώσσες, ιδιαίτερα το λατινικό και το κυριλλικό, 

αποτελούν προσαρμογές του ελληνικού αλφάβητου. Και οι περισσότερες γλώσσες γράφονται 

ή μπορούν να γραφούν με το λατινικό αλφάβητο. 

 

Ένα από τα «όστρακα» θραύσματα αγγείων με τα οποία εξοστράκισαν - 
εξόρισαν τον Αριστείδη τον Δίκαιο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CF%83%CE%B7_%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE


Τα γράμματα και οι σημασίες τους 
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