AΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ

Η ΓΡΑΦΗ
( ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.)
ΕΚΔΟΣΗ Γ’ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ-ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ

Ο εφευρέτης, η ιστορία και τα είδη
της γραφής: Γραμμική, Σφηνοειδή, Ιερογλυφικά, Κινέζικη, Φοινικική, Αραβική, Περσική, Ρωσική κ.α.
Η Λατινική και οι ιστορικές γραφές
με το λατινικό αλφάβητο; Αγγλική, Γαλλική κ.α.
Η Ελληνική Γραφή και οι αναλήθειες που λέγονται γι αυτήν. Ο πραγματικός λόγος που υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή τα ομόφωνα γράμματα
ω & ο, ι & η & υ & ει....
Οι τεχνητές γλώσσες: Esperanto,
Interglossa κ.α.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ «Η ΑΘΗΝΑ»
Α’ ΕΚΔΟΣΗ 1997
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Η ΓΡΑΦΗ
(ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.)
============
ΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΚΗ) ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ
(Δ/ντη Υπουργείου Πολιτισμού, συγγραφέα)

Ο εφευρέτης, η ιστορία και τα είδη της γραφής: Γραμμική, Σφηνοειδή, Ιερογλυφικά, Κινέζικη, Φοινικική, Αραβική, Περσική, Ρωσική κ.α.
Η Λατινική και οι ιστορικές γραφές με το λατινικό αλφάβητο; Αγγλική, Γαλλική κ.α.
Η Ελληνική Γραφή και οι αναλήθειες που λέγονται γι αυτήν. Ο πραγματικός λόγος που υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή τα ομόφωνα γράμματα ω &
ο, ι & η & υ & ει....
Οι τεχνητές γλώσσες: Esperanto, Interglossa κ.

Τα βιβλία του συγγραφέα κ Α. Κρασανάκη για τη γλώσσα και γραφή:
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ κ.α.) σύμφωνα με τις αρ. πρωτ. Γ2/1105/12-2-1992 και
Γ1/4/3-2-1992 αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας (Ύστερα από πρόταση των
Δ/νσεων Σπουδών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης), έχουν εγκριθεί για αγορά προς εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών όλων των Δημοτικών Σχολείων και όλων των Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδος.

3

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο................................................................................................. 7
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ΑΠΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΗΣ ................................................................ 7
1. Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΜΦΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΤΟ
ΕΠΙΚΤΗΤΟ, ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ .......................................... 7
2. Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ........... 8
3. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥΣ
.............................................................................................................. 12
4. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ’Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ ............................ 14
5. Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΠΑΠΥΡΟΙ, ΒΥΒΟΣ > ΒΙΒΛΙΟ,
ΔΙΦΘΕΡΕΣ, ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ Κ.ΛΠ....................................................... 15
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ............................................................................................... 18
Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ..................................................................... 18
1. Η ΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ
ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΧΑΡΙΣΕ Η ΦΥΣΗ,
Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ .................................................................. 18
2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΙΚΕΣ ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ. .................... 19
3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ‘Η ΟΤΙ Ο
ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ .......................... 27
4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ................................. 30
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ............................................................................................... 40
Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ) ΓΡΑΦΗ ........................................................... 40
1. ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ) ΓΡΑΦΗ ................ 40
2. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ ΔΕΝ ΗΣΑΝ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ.ΛΠ. ....................................... 42
3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ) ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ) . 47
4. Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ ................................................................................................ 50
5. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ................................................... 57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο ............................................................................................... 58
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ................................................................................... 58

4

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ................................... 58
2. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ....................................... 59
3. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ............................................................................... 60
4. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΙ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι)= Η(η)…. ............................... 69
5. Η ΟΡΘΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ............................................................................... 71
Β. ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ: ΜΠ(μπ), NT(ντ), ΓΚ (γκ) ............. 73
6. ΙΔΙΟΠΡΟΦΕΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΦΕΡΤΑ (ΑΦΩΝΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ ........... 75
7. ΤΑ ΛΗΚΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Σ(ς), Ν(ν), Κ(Κ)….. ................................ 76
8. ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΗΚΤΙΚΟΥ –Ν(ν) ................................................... 77
9. «ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» «ΔΕ ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» - ΤΑΧΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ................. 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ............................................................................................... 80
ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
...................................................................................................................... 80
1. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ Ή ΠΕΡΙΣΕΥΟΥΜΕΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ............................................... 80
2. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ........................................................................................... 82
3. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο(ο)
= Ω(ω), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) …. ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΑ Μ(μ) ΚΑΙ ΜΜ(μμ)… ....... 82
Α. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ ................................................................................................ 83
Β. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ D. ERASMUS ΚΑΙ FERDINAD DE SAUSSURE
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ .............. 87
Γ. ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΦΗ Η ΕΡΑΣΜΙΑΚΗ ΑΠΟΨΗ ........................................ 95
4. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 25 ΦΘΟΓΓΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΑ 7 ΦΩΝΗΕΝΤΑ, ΤΑ
ΜΑΚΡΑ, ΒΡΑΧΕΑ ΚΑΙ ΔΙΧΡΟΝΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ Κ.ΛΠ. ......................... 96
5. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΑ ΤΟΝΙΚΑ
ΣΗΜΑΔΙΑ ............................................................................................ 100
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο ............................................................................................. 104
ΣΥΛΛΑΒΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ: .............................................................................. 104
ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ, ΕΒΡΑΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΠΕΡΣΙΚΗ Κ.Α. ..................................... 104
1. ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΙΚΕΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΘΟΓΓΙΚΕΣ ........................................... 104

5

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
2. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ .............................................................................................. 104
3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ................. 108
4. Η ΑΡΑΜΑΙΚΗ, Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΡΑΦΗ .................... 109
5. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ .................................................................. 112
6. Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ........................................................................ 113
7. Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ........................................................................ 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο ............................................................................................. 139
Η ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ............................................... 139
1. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ: ΙΕΡΑΤΙΚΗ (ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ) ,
ΔΗΜΩΔΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΗ .................................................................. 139
2. ΟΙ ΚΟΠΤΕΣ, Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ....... 155
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο ............................................................................................. 159
Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ: ................................................ 159
ΙΤΑΛΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Κ.ΛΠ. .................................................... 159
1. Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ............................ 159
2. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ....... 162
3. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΧΤΗΡΕΣ: ΑΓΓΛΙΚΗ,
ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Κ.ΛΠ. ............................................................ 165
4. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΡΑΦΗ........................................................................ 169
5. ΤΑ PHONETICS - ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ
PHONETICS SYMBOLS ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ = Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ ................................................................................................ 170
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο ............................................................................................. 173
ΟΙ ΚΥΡΙΛΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ: ............................................................................ 173
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ, ΡΩΣΙΚΗ, ΣΕΡΒΙΚΗ Κ.ΛΠ. .................................................. 173
1. ΤΟ ΚΥΡΙΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ............................................................ 173
2. ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ................................................................ 174
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο ........................................................................................... 178
Η ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ......................................................... 178
1. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ......... 178
2. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ..................................................................... 180
3. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ........................................... 181
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο ........................................................................................... 184
Η ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ .............................................................................. 184
1. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΗΣ 184
2. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ ........................................ 186
3. Η ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ ΟΥΓΓΑΡΙΤ................................................ 186
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο ........................................................................................... 188
ΙΝΔΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ....................................................................................... 188

6

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
1. Η ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΝΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΣ
............................................................................................................ 188
2. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΝΔΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ .............................................. 192
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο ........................................................................................... 214
Η ΑΞΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ....................................... 214
1. Η ΑΞΙΑ KAI H ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΡΑΦΗΣ ............................................................................ 214
2. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΦΗ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ......................................... 226
3. ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ESPERANTO, IDO, INTERGLOSSA.. 228
4. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΓΡΑΦΗ ........................................................... 233
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο=Ω, Ε=ΑΙ, Ι=Η=Υ= ΟΙ ... .............................................. 234
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ .................................................................................... 236
7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ, Η ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΑ, Η
ΠΙΟ ΕΥΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΕΚΦΡΑΣΙΚΗ.............................................. 240
8. ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ &
ΓΡΑΦΗ ................................................................................................ 245
9. ΤΑ GREEKLISH, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΡΑΦΗΣ ..................................................... 246
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................... 252
ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ: ....................................................................................... 252

7
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ - ΑΠΑΡΧΕΣ ΓΡΑΦΗΣ
1. Η ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΤΟ ΕΜΦΥΤΟ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΕΠΙΚΤΗΤΟ, ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ
Γραφή λέγεται η αποτύπωση σε μια επιφάνεια πέτρας ή χαρτιού κ.α., με τη χρήση ενός γραφικού μέσου και ενός συνόλου σημείων ή συμβόλων, γνωστού και ως σύστημα γραφής, της σκέψης
μας ή του προφορικού λόγου κ.α.
Η γραφή, όπως και η γλώσσα , δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά
κάτι το επίκτητο, κάτι που κάποιος ή κάποιοι από κοινού δημιούργησαν και στη συνέχεια διδάσκεται. Ειδικότερα η γραφή και η γλώσσα
είναι συγκεκριμένοι κώδικες που δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο
χάρη της γλωσσογραμματικής ικανότητας που του χάρισε η Φύση, ο
Θεός. Απλά η γλώσσα είναι κώδικας που γίνεται με συγκεκριμένους
ήχους (φθόγγους και συλλαβές ή άλλως λέξεις), ενώ η γραφή με
συγκεκριμένα σήματα (γράμματα) που παριστάνουν ήχους. Άλλωστε
γι αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές γλώσσες και πάρα πολλά είδη
γραφής και όχι μια γλώσσα και μια γραφή. Αν παρατηρήσουμε τον
άνθρωπο κατά τη στιγμή της γέννησης του, θα δούμε ότι δε γνωρίζει
ούτε να γράφει-διαβάζει ούτε και να μιλά. Το μόνο που μπορεί-ξέρει
να κάνει είναι να βγάζει άναρθρες κραυγές, που είναι ανάλογες με τη
συναισθηματική κατάσταση που τον διακατέχει, κάτι ως κάνουν και
τα άλλα ζώα. Στη συνέχεια οι γονείς ή οι δάσκαλοί του μαθαίνουν τη
συγκεκριμένη γλώσσα και γραφή που θέλουν, δηλαδή είτε ελληνικά
είτε αγγλικά κ.τ.λ. Ομοίως, αν παρατηρήσουμε δυο ανθρώπους που
αναγκαστικά πρέπει να διαβιώσουν μαζί και συνάμα δε μιλούν την
ίδια γλώσσα ή δε γνωρίζουν την ίδια γραφή, θα δούμε ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργούν μια κάποια δική τους γλώσσα
και μια κάποια δική τους γραφή. Επομένως η γλώσσα και η γραφή
δεν είναι κάτι το έμφυτο, αλλά κάτι το επίκτητο, κάτι που διδάσκεται.
Έμφυτη είναι η γλωσσο-γραμματική ικανότητά. Άλλωστε, αν αυτά
ήταν κάτι το έμφυτο ή κληρονομικό, τότε όλοι οι άνθρωποι θα μίλαγαν την ίδια γλώσσα και θα έγραφαν με την ίδια γραφή. Ειδικότερα
οι διάφορες γλώσσες και οι διάφορες γραφές είναι ανθρώπινες επινοήσεις, κώδικες επικοινωνίας, που δημιουργήθηκαν λόγω της
γλωσσικής-γραμματικής ικανότητας που χάρισε ο Θεός, η Φύση στον
άνθρωπο.
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Η γραφή αποτέλεσε το βασικό συντελεστή στην όλη εξέλιξη του
ανθρώπινου γένους. Με τη γραφή έγινε δυνατή η μεταβίβαση της
σκέψης των μεγάλων ανδρών και των ανακαλύψεων της επιστήμης
που τόσο πολύ συντέλεσαν στην τεχνολογική εξέλιξη και στον πολιτισμό. Χάρη στη γραφή έγινε δυνατό η ανθρωπότητα να πληροφορηθεί την ύπαρξη των επών του Ομήρου (Ιλιάδα και Οδύσσεια), τη
φιλοσοφία του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, τις σαιξπηρικές τραγωδίες,
των Ευαγγελίων κ ά.
2. Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ
Επειδή οι λέξεις και οι διαφορετικές συλλαβές των λέξεων σε
όλες τις γλώσσες είναι πάρα πολλές (οι λέξεις είναι αμέτρητες και οι
διαφορετικές συλλαβές πάνω από 500), άρα δεν είναι δυνατόν να
υπάρξει γραφή που να έχει τόσα γράμματα όσες και οι λέξεις ή οι
διαφορετικές συλλαβές των λέξεων μιας γλώσσας, γιατί κανένας δε
θα τα θυμούνταν- χειρίζονταν σωστά.
Οι διαφορετικοί φθόγγοι των λέξεων όλων των γλωσσών είναι
ναι μεν ολίγοι, μόλις 20, όμως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει γραφή
που να έχει μόνο τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι των λέξεων,
γιατί έτσι δε θα διακρίνονται οι πολλές ομόηχες λέξεις που υπάρχουν
λόγω κλίσης σε όλες τις γλώσσες, πρβ π.χ. ότι άλλο η λέξη «τίχι» =
τείχη και άλλο οι λέξεις «τιχι» = τοίχοι, τύχη, τύχει… Ομοίως:
«καλί» = καλοί & καλή & καλεί…
Προ αυτού οι άνθρωποι και προκειμένου να μπορέσουν να αποταμιεύουν ή να καταγράψουν τις σκέψεις, τις εντυπώσεις τους
κ.α., ήτοι τον προφορικό λόγο, επινόησαν διάφορα τεχνάσματα, που
άλλα από αυτά είναι ιδεογραφικά (καταγράφουν το νόημά του λόγου) και τα υπόλοιπα φωνογραφικά (καταγράφουν είτε αυτούσια είτε
κατά προσέγγιση τον προφορικό λόγο). Σπουδαιότερο από όλα αυτά
τα τεχνάσματα είναι το ελληνικό, το ελληνικό σύστημα γραφής, αφού είναι η μόνη γραφή στον κόσμο όπου οι λέξεις γράφονται καλύτερα και από το μαγνητόφωνο και συνάμα με ένα εύκολο τρόπο, όπως θα δούμε πιο κάτω.
Σημειώνεται ότι ο Πλάτωνας ονομάζει τη γραφή «γραμματική
τέχνη» ( «…ως ουσαν γραμματικήν τέχνη επεφθέγξατο προσειπών.»
Πλάτωνα, Φίληβος 18 c). Ομοίως και ο Διονύσιος Θράκας, ο οποίος
ονομαζει «Γραμματική Τέχνη» το βιβλίο που σήμερα λεμε Ελληνική
γραμματική: «Γραμματική εστί…. ο δὴ κάλλιστόν έστι πάντων των εν
τη τέχνῃ …» και έτσι είναι, γιατί η γραφή σε όλες τις γλώσσες γίνεται
όχι τυχαία ή όπως να ‘ναι, αλλά με τεχνική, δηλαδή με συγκεκριμένα

9

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
καλά γράμματα και με συγκεκριμένους κανόνες χρήσης των γραμμάτων, άλλως δε βγαίνει νόημα λόγω των ομόηχων λέξεων κ.α.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΝΟΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΗΣ
Στην «Ελληνική Γραμματική τέχνη», στην ελληνική γραφή,
υπάρχουν από τη μια το τονικό σημάδι (‘), καθώς και γράμματα για
όλους τους φθόγγους, τα: Α(α), Β(β), Γ(γ), Δ(δ)…. και από την άλλη
κάποια ομόηχα γράμματα (που άλλα από αυτά είναι δίψηφα και άλλα
μονοψήφια ), τα: Ο(ο) = Ω(ω), ΑΙ(αι) = Ε, Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) =
ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι), = ΕΙ(ει), Μ = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν)… τα οποία
έχουν επινοηθεί προκειμένου με αυτά, και βάσει κανόνων, να υποδεικνύουμε στον αναγνώστη μας από τη μια την πιστή προφορά και
απο την άλλη την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό,
πτώση κ.λπ.) των γραπτών λέξεων και έτσι να του παρέχουμε βοήθεια και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόηχων, γράφοντας π.χ. τα ρήματα με τα γράμματα -Ω,ΕΙΣ,ΕΙ.. (-ω,εις,ει) τα ουδέτερα με τα γράμματα -Ο,Ι…(-ο,ι…), τα θηλυκά με -Η,Ω… (-ο,ω..),
τον πληθυντικό αριθμό με -Η,ΟΙ…. (-η,οι…)…. κ.α., πρβ π.χ.: σήκω
και σύκο, καλό και καλώ, καλοί και καλοί και καλεί…
ρήματα: σήκω, λέγω, αγαπώ, τιμώ…
ουδέτερα: το σύκο, σοφό, κακό…..το ψωμί, φιλί…
θηλυκά: η κακή, η αγαθή…. η Ερατώ, Κλειώ…
πληθυντικός: οι αγαθοί, κακοί …. τα πάθη, κάλλη …
Για τον ίδιο λόγο επινοήθηκαν και τα ομόηχα κεφαλαία: Α, Β,
Γ… και μικρά γράμματα α, β, γ…. , όμως αυτά τα χρησιμοποιούμε για
διάκριση των κυρίων ονομάτων από τα ομόηχα κοινά γράφοντας π.χ.
τα κύρια ονόματα με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό: καλή/καλοί και
Καλή, αγαθή/αγαθοί και Αγαθή, … Τα ίδια χρησιμοποιούνται και για
διάκριση των προτάσεων, γράφοντας το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης με κεφαλαίο.
Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Το ελληνικό σύστημα γραφής αντέγραψαν οι Λατίνοι, όμως όπως ήταν στην εποχή που το αντέγραψαν, ήτοι πριν από την καθιέρωση του κοινού ελληνικού αλφάβητου. Δηλαδή τότε που δεν είχαν
ακόμη επινοηθεί από τους Έλληνες τα ομόηχα γράμματα Ω, Η. Ο
λόγος για τον οποίο η λατινική γραφή είναι πιο εύκολη απο την ελληνική, όμως πιο ελλιπής. Στη λατινική γραφή, αρχικά και στην Ελληνική Γραφή (στα προ του κοινού τοπικά ελληνικά αλφάβητα) υπήρχαν ομόηχα γράμματα και για τα σύμφωνα, ήτοι τα: f = ph, k =
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q = c, …. για την υπόδειξη της ετυμολογίας μιας λέξης ή για τη
διάκριση ομόηχων λέξεων. Μετά στο κοινό καταργήθηκαν αυτά και
καθιερώθηκαν μόνο τα ομόηχα των φωνηέντων: Ω = Ο, Ε = ΑΙ, Η =
Ι = Υ… Τα Ω, Η αρχικά υπήρχαν μόνο στο Ιωνικό αλφάβητο.
Οι λέξεις στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική, Ολλανδική κ.α.) δε γράφονται όπως στην ελληνική ή τη λατινική γραφή, αλλά ιστορικά, κατά μίμηση (φωτογραφικά) της αρχαίας
ελληνικής γραφής, όπως θα δούμε πιο κάτω (βλέπε Κεφάλαιο 7ο)
ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΑΒΟΓΡΑΦΙΑΣΣΥΜΦΩΝΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ιδεογραφία λέγεται η γραφή στην οποία γράφονται όχι οι
φθόγγοι ή οι συλλαβές ή οι λέξεις μιας γλώσσας, αλλά το νόημα του
προφορικού λόγου με σχετικά ιδεογράμματα, κάτι όπως γίνεται και
με τις χημικές, μαθηματικές και εμπορικές παραστάσεις. Τέτοιες γραφές είναι το πρώτο στάδιο της αρχαίας Αιγυπτιακής γραφής, η Κινέζικη γραφή, το πρώτο στάδιο της αρχαίας Ελληνικής γραφής (η προΜινωική) κ.α., τις οποίες θα δούμε στα παρακάτω
Χημεία: Η+ Ο2 («Ένα άτομο υδρογόνου συν δυο άτομα οξυγόνου μας κάνει το είναι νερό»). Εμπόριο: Λ.Τ. 16 e (“λιανική τιμή
16 ευρώ το κιλό/μέτρο»).
Μαθηματικά: 100 ΚΛ – 16 ΚΛ + 20 ΚΛ Χ 2 δρ = 208 δρχ. (
«Εκατό κιλά λάδι μείον 16 κιλά λάδι συν 20 κιλά λάδι επί δυο δραχμές
το κάθε κιλό μας κάνει 208 δραχμές.». Ιδεογραφικές γραφές είναι η
Κινέζικη γραφή, αρχικά ήταν και η Γραμμική Γραφή, η Αιγυπτιακή
ιερογλυφική γραφή κ.α., όπου βλέπε περισσότερα.
Συλλαβογραφία ή σωστότερα συμφωνογραφία λέγεται η
γραφή στην οποία γράφονται με γράμματά μόνα τα σύμφωνα της
λέξης και τα φωνήεντα σημειώνονται με κουκίδες ή γραμμούλες που
μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα. Παράλληλα χρησιμοποιούνται και μερικά απρόφερτα γράμματα (το άλεφ, το αγίν κ.α.) για βοηθητικού λόγους, όπως για να μπαίνουν στη θέση των αρκτικών φωνηέντων των λέξεων, επειδή δεν έχουν σύμφωνο ή για να διακρίνονται ομόηχες λέξεις κ.α. Τέτοιές γραφές είναι η Φοινικική γραφή, η
Εβραϊκή γραφή, η Αραβική γραφή κ.α., τις οποίες θα δούμε στα παρακάτω.
Ειδικότερα οι γραφές που αποκαλούνται σήμερα συλλαβικές ή
συμφωνικές (Φοινικική, Εβραϊκή, αραβική κ.α.) είναι στην πραγματικότητα φθογγικές γραφές. Απλώς επειδή γράφουν με σημεία (μικρές κουκίδες ή γραμμούλες) τα 5 φωνήεντα (= τα: α, ε, ο ου, ι)
αντί με ξέχωρα γράμματα, που μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα γράμματα των συμφώνων που έχουν φωνήεν, νομίζουν μερικοί ότι έχουμε συμφωνογραφία ή συλλαβογραφία, ενώ δεν είναι έτσι. Τα εν
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λόγω σημάδια δε φαίνονται στις αρχαίες πινακίδες είτε γιατί τα έχει
σβήσει ο χρόνος είτε γιατί έχουν παραληφθεί ως εννοούμενων, κάτι
όπως γίνεται και στην ελληνική με το τονικό σημάδι ή τις γραφές:
π.χ, κ.λπ., δρ…. Η φοινικική γραφή γράφει απαραίτητα το πρώτο
φωνήεν και στη συνέχεια όλα τα σύμφωνα οπότε τα υπόλοιπα φωνήεντα συνήθως εννοούνται, π.χ. ΑΛΞΝΔΡΣ = ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Περισσότερα βλέπε « Η Φοινικική γραφή» σε ειδικό κεφάλαιο).
Οι Φοίνικες έγραφαν τα φωνήεντα με σημεία αντί με γράμματα για λόγους εξοικονόμησης γραφικού χώρου, επειδή παλιά δεν
ήταν εύκολο να βρίσκεις. Για το ίδιο λόγο χρησιμοποιούσαν λεξογράμματα και συλλαβογράμματα, που ήταν κάτι όπως γίνεται και σήμερα με τα: κ. = κύριος, & = και, $ = δολάριο, Δρ = δραχμή, π.χ. =
παραδείγματός χάριν ….. Για τον ίδιο λόγο υπήρχαν και τα δισυμφωνικά γράμματα b, d, g, x, ψ = μπ, ντ, γκ, κς, πς…
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΗ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΑ
Παρατηρώντας τους ανθρώπους της υπαίθρου βλέπουμε ότι
γράφουν επάνω σε πλάκες π.χ. το περίγραμμα ή τη ζωγραφιά της
κεφαλής ενός βοδιού και δίπλα της τόσες γραμμές όσα και τα βόδια
που έχουν προκειμένου να θυμούνται πόσα ζώα έχουν και η γραφή
αυτή είναι ό,τι θα λέγαμε: 5ΒΔ = «Έχω πέντε βόδια». Ομοίως ζωγραφίζοντας ένα τόξο και ένα δρόμο έμπροσθέν του σήμαινε ό,τι
θα λέγαμε με τις λέξεις --→ === «πάω ίσια προς το χωριό ή το σπίτι
κ.α. Παρατηρώντας ομοίως δυο ανθρώπους που δε μιλούν την ίδια
γλώσσα και θέλουν να συνεννοηθούν ή δυο ανθρώπους που ο ένας
είναι μουγκός ή κουφός θα δούμε ότι συνεννοούνται όχι με λέξεις
και γράμματα του σημερινού γραπτού και προφορικού λόγου, αλλά
κάνοντας παραστάσεις με εικόνες και σύμβολα της φύσης, όπως π.χ.
το σκίτσο ενός μήλου με τρεις γραμμές αντί των λέξεων «έχω τρία
μήλα» κ.α. οπότε η γραφή ξεκίνησε για ενίσχυση της μνήμης και
ιδεογραφικά.
Η πρώτη μορφή της γραφής ήταν η προσπάθεια πιστής ή ιδεατής ζωγραφικής αναπαράστασης των διάφορων αντικειμένων του
εξωτερικού κόσμου, με την οποία ή εννοούσαν αυτά τα ίδια τα αντικείμενα τα οποία και ζωγράφιζαν ή διάφορες άλλες ιδέες που αντιστοιχούσαν στη ζωγραφική τους. Στη συνέχεια αυτά τα γραφήματα
σμίκρυναν και έγιναν ιδεογράμματα, δηλαδή θύμιζαν αμυδρώς το αντικείμενο ή την ιδέαν που παρίσταναν. Ο λόγος που η γραφή αυτή
ονομάζεται ιδεογραφική και τα γράμματα της γραφής αυτής λέγονται
ιδεογράμματα. Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν τα φωνογραφικά συστήματα γραφής, τα οποία ήταν με γράμματά που παρίσταναν τους
φθόγγους των λέξεων. Με ιδεογραφία γράφουν όσοι λαοί: Κινέζοι,
Ιάπωνες κ.α. έχουν άκλιτες λέξεις. Οι απλές λέξεις στην Κινέζικες
γλώσσες-διαλέκτους είναι κάπου 250 – 270, κυρίως μονοσύλλαβες,
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μερικές των οποίων αλλάζουν έννοια και με τη διαφορετική ένταση
του τόνου τους. Έτσι στην κινέζικη ιδεογραφία για κάθε μια από τις
εν λόγω απλές λέξεις υπάρχει και ένα ιδεόγραμμα και μ’ αυτά γράφονται και οι σύνθετες. Η ιδεογραφία δεν αποδίδει κατ’ ανάγκη τον
προφορικό λόγο παρά μόνο το νόημά του και είναι πάρα πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της, επειδή τελικά εκεί υπάρχουν πάρα πολλά
γράμματα. Απλώς, επειδή εκεί το κάθε ιδεόγραμμα έχει συνδυαστεί
και με μια λέξη- έννοια, όποιος ξέρει τα ιδεογράμματα, μπορεί να
καταλάβει και τι λέει ένα ιδεογραφικό κείμενο, ακόμη και δεν γνωρίζει τη γλώσσα εκείνου που το έγραψε, κάτι όπως γίνεται π.χ. και με
τις μαθηματικές παραστάσεις: αχ + β - 1 = Ο. (Περισσότερα βλέπε
«Ιδεογραφικές γραφές»)
Η ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΗ, Η ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ Η ΒΟΥΣΤΡΟΦΗΔΩΝ ΓΡΑΦΗ
Οι λέξεις στη φωνογραφική γραφή γράφονται σε στήλες, οριζόντιες ή
κάθετες, και από αριστερά προς δεξιά ή το αντίθετο ή και ζικ-ζακ (βουστροφηδόν). Στην φοινικική και στην αρχαία αιγυπτιακή γραφή αρχικά οι λέξεις
γράφονταν σε στήλες και όχι σειρές και από δεξιά προς αριστερά ή το αντίθετο, ανάλογα με το τι βολεύει. Στην Ελληνική Γραφή αρχικά οι λέξεις γράφονταν σε σειρές ή άλλως γραμμές από αριστερά προς δεξιά και βουστροφηδόν. Δηλαδή η πρώτη γραμμή άρχιζε από αριστερά προς δεξιά και στην επόμενη γραμμή από δεξιά προς αριστερά κ.λπ.. Από τον 5ο/4ο αι. π.Χ. και εξής
γράφουμε μόνο από αριστερά προς δεξιά.
3. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ
ΕΙΔΗ ΤΟΥΣ
Αλφάβητο λέγεται το σύνολο των προτύπων λέξεων με τις οποίες παρουσιάζονται - υποδεικνύονται σε ένα φωνογραφικό σύστημα γραφής οι φθόγγοι των λέξεων και τα γράμματά τους, όπως
π.χ. στην ελληνική οι λέξεις-γράμματα: α-λφα, β-ήτα, γ-άμα ….
Η λέξη-ονομασία αλφάβητο προέρχεται από τις δυο πρώτες
πρότυπες λέξεις άλφα - βήτα του ελληνικού αλφάβητου.
Σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν οι αυτοί φθόγγοι, οι αυτές συλλαβές και τα ίδια είδη λέξεων (μέρη λόγου), λόγω του ότι αφενός η
πρώτη ύλη παραγωγής των λέξεων (οι ρίζες τους) είναι κοινή σε όλες
τις γλώσσες και αφετερου των γλωσσικών δανείων – αντιδάνειων
(κοινών λέξεων), που επιβάλει η γεωγραφία, το εμπόριο, οι τέχνες,
η θρησκεία κ.α. Σε όλες τις γλώσσες π.χ. υπάρχουν οι λέξεις: Ολυμπία, Ευρώπη, Ιταλία, βους… = Olympia, Europe, Italy, bull …. Οι
διαφορετικοί φθόγγοι των λέξεων σε όλες τις γλώσσες είναι συγκεκριμένα 20, ήτοι τα εξής πέντε φωνήεντα: α, ε, ο, ου, ι και τα εξής
15 σύμφωνα: τ, δ, θ, π, β, φ, κ, γ, χ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ. Για λόγους
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βραχυγραφίες υπάρχουν και τα δισυμφωνικά γράμματα Ξ(ξ) = κς,
Ψ(ψ) = πς και στη λατινική τα: B(b) =μπ, D(d) = ντ, G(g) = νκ, X(x)
= ks,
Ωστόσο στις διάφορες γραφές δεν υπάρχουν τόσα γράμματά
όσοι και οι φθόγγοι, επειδή:
α) Σε πολλές γραφές: φοινικική, εβραϊκή, αραβική κ.α. υπάρχουν γράμματα μόνο για τα σύμφωνα, λόγω του ότι τα φωνήεντα
εκεί σημειώνονται με σημεία (κουκίδες ή παύλες) που μπαίνουν πάνω
ή κάτω από τα σύμφωνα και αυτό γίνεται μόνο για τους αρχάριους ή
όταν δεν εννοούνται.
β) Σε πολλές γραφές- αλφάβητα (λατινικό, φοινικικό κ.α.) υπάρχουν για λόγους βραχυγραφίας και δισυμφωνικά σύμφωνα, ήτοι
τα b=μπ, d= ντ, g=γκ, z= τζ… Στην ελληνική υπάρχουν μόνο τα Ξ
= κς, ψ = πς.
γ) Σε πολλές γραφές άλλα προφέρουμε και άλλα γράφουμε
είτε λογω ιστορικής γραφής είτε λογω αλλοίωσης της γραφής μιας
λέξης για διάκριση από άλλη. Για παράδειγμα στην αγγλική πολλές
λέξεις γράφονται είτε ως έχουν στην αρχαία ελληνική, άσχετα πως
προφέρονται στη γλώσσα τους π.χ. Γραικία > Graecia . Greece. Σε
άλλες λέξεις έχει γίνει πρόσθεση γράμματος που ενώ γράφεται δεν
προφέρεται, π.χ. αγγλική λέξη “tu” > to = προς, two = δυο, too =
πάρα πολύ
δ) Στην Ελληνική Γραφή οι φθόγγοι φωνήεντα φαίνονται περισσότεροι από 5, επειδή εκεί υπάρχουν τα ομόφωνα γράμματα για
τα φωνήεντα: Ο & Ω, Η & Υ & Ι … με τα οποία γίνεται υπόδειξη της
ετυμολογίας ( μέρους λόγου, αριθμού, πτώσης και ρίζας) των λέξεων, ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόηση των
γραπτών λέξεων και στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ. : κρίνω,
κριτής > κριτικός (με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η), λείπει & λύπη
& λίπη, καλή & καλοί & καλεί…
ε) Στις ξένες γραφές δεν υπάρχουν τα διαλυτικά, η απόστροφός και το τονικό σημάδι, που σε συνεργασία με τα ομόφωνα γράμματα: ο = ω, ε = αι, ι = η = υ = οι = ει.. σημειώνονται πέραν των
άλλων οι τονιζόμενες και άτονες συλλαβές, καθώς και η προφορά με
συνίζηση, με αποκοπή και με συναίρεση, οπότε εκεί δίδεται η εντύπωση ότι έχουμε διαφορετικούς φθόγγους, ενώ δεν είναι έτσι. Έχουμε απλώς τονισμό ή όχι, π.χ. μία και μιά (= συνίζηση), αφαίρεση
ή όχι φθόγγου, π.χ. σου (εί)πα & σού ‘πα (= αποκοπή), τιμ(ά)ωτιμώ….. (= συναίρεση).
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Οι ξένες γραφές: φοινικική, εβραϊκή, αραβική κ.α. έγραφαν τα γράμματα των φωνηέντων με σημεία για λόγους εξοικονόμησης γραφικού χώρου
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που τότε ήταν δυσεύρετος. Για τον ίδιο λόγο δεν αφήνονταν κενό μεταξύ των λέξεων και για τον ίδιο λόγο υπήρχαν τα δισυμφωνικά
γράμματα: b=μπ, d = ντ, g=γκ, x/j = κς, c = πσ.
Β) Τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου , κάτι που συμβαίνει και στα
άλλα αλφάβητα, είναι και αριθμοί: Α = 1, Β =2… Κ = 10, Κ = 11.. Μάλιστα
λέγεται ότι στο ελληνικό αλφάβητο κανονίστηκε τα γράμματα του ελληνικού
αλφάβητου να είναι 24 ψηφία, επειδή τόσες είναι και οι ώρες νυχθημερόν,
σύμφωνα με τη «Γραμματική Τέχνη», του Δ. Θρακός»: «Είκοσι τέσσαρα λέ-

γουσιν αυτά είναι κατά μίμησιν των είκοσι τεσσάρων ωρών της νυχθημέρου».
Γ) Αρχικά οι πρότυπες λέξεις των αρχαίων ελληνικών αλφαβήτων υποδείχνανε είτε πως γίνεται είτε πως προφέρεται το γράμμα που παραστούν,
πρβ π.χ.: Σ-ίγμα = το γράμμα που προφέρεται σιγ(η)ματικά ή το γράμμα που
γράφεται ως το "σάγμα" (= η σαγίτα > σαΐτα = το τόξο, C, Σ = σχήματα τόξων
(σαΐτας), σ = σχήμα σφυρίχτρας. Λ-άβδα = Το γράμμα που γράφεται ως το
σχήμα της Λαβ(ί)δας > Λά(μ)βδα, λ = το γραμμα που προφέρεται με ανασήκωμα της γλώσσας εσωστρεφώς. Γ-άμα = το γράμμα που γράφεται "γαμ-σά",
δηλ. όπως το σχήμα Γ, ή όπως το της γάμ-πας (άρα και το του αγκώνα, της
γωνίας...). "κάπ-τω, κάμ-ση> γαμ-σός,ή,ό = ο γυρτός - κυρτός,ή,ό".... Δ-ίγαμμα = το γράμμα που γράφεται ως δυο Γ, δηλ. το σχήμα F. Ο-μικρό και Ωμέγα. Κ-άπα = το γράμμα που γράφεται όπως η "κάπη" = η φάτνη, το καπά(κι)
> κούπα ή κύπη ή κύπελλο, δηλ. το σχήμα C. Από το "κάπ(τ)ω = λυγίζω, "κεκαπ-μένο > κεκαμμένο"= κάτι ως το σχήμα C. Νεότερα το C έγινε Κ = το C(c)
με μια κάθετη γραμμή από πίσω ΙC > Κ(k)…..
4. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ’Η ΟΧΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ
Όταν καταγράφουμε ολοκληρωμένα ένα προφορικό λόγο, δηλαδή χωρίς ελλιπείς προτάσεις, δεν απαιτείται η ορθογραφία, δηλαδή τα ομόηχά γράμματα Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η)….,
επειδή οι τυχόν ομόηχες λέξεις ξεκαθαρίζονται από τις άλλες λέξεις
που υπάρχουν πριν και μετά από αυτές, πρβ π.χ.: «Καλό στο τηλέφωνο» (η λέξη «καλό» = ρήμα, άρα γράφεται με -ω, ήτοι καλώ).
«Καλό παιδί ο Γιάννης (η λέξη «καλό» = επίθετο, άρα γράφεται με ο).
Η ορθογραφία, δηλαδή η σωστή γραφή των λέξεων, στην Ελληνική Γραφή με τα ομόφωνα γράμματα: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ
(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει), Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν) =
ΝΝ(νν)… είναι απαραίτητη, όταν καταγράφουμε ελλιπείς προτάσεις,
όπως π.χ. στους: τίτλους, υπότιτλους, επικεφαλίδες, επιγραφές, πινακίδες και λεξικά, επειδή εκεί λείπουν όλα τ’ άρθρα, όλες οι αντωνυμίες, τα μόρια και οι σύνδεσμοι που υποβοηθούν με τις καταλήξεις
της κάθε λέξης στην ετυμολογία (στο να κατανοήσουμε το μέρος λόγου, το γένος, τον αριθμό, την πτώση και τη ρίζα) των λέξεων οπότε
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εδώ δημιουργείται πρόβλημα με τις ομόηχες λέξεις. Τα πτωτικά μέρη
λόγου (= ουσιαστικά, επίθετα και μετοχές) συντάσσονται με άρθρο:
το φυτό, το σύκο, το καλό, η καλή, ο καλός,.., ενώ τα ρήματα
συντάσσονται με αντωνυμία, σύνδεσμο ή μόριο: εγώ φοιτώ, εσύ
σήκω, να καλεί, αυτός καλεί, όταν/ αν/ όμως/ γιατί... καλώ, θα/ ας/
δεν/ μα μην/ ας μην... φοιτώ. Τα θηλυκά συντάσονται με το άρθρο
η, τα αρσενικά με το άρθρο ο και τα ουδέτερα με το άρθρο το:η μάνα,
ο πατέρας, το παιδί.
"ιταν ι παραγογί τις κρίτις." = Ήταν οι παραγωγοί της Κρήτης.
& Ήταν η παραγωγή της Κρήτης.
θέλο έναν άντρα να με φιλάι." = Θέλω έναν άντρα να με φιλάει
(στο γάμο μου) & Θέλω έναν άντρα να με φυλάει (από τους εχθρούς)
5. Η ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ: ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ, ΠΑΠΥΡΟΙ, ΒΥΒΟΣ >
ΒΙΒΛΙΟ, ΔΙΦΘΕΡΕΣ, ΠΕΡΓΑΜΗΝΕΣ Κ.ΛΠ.
Αρχικά η γραφή γίνονταν πάνω σε λείες, πήλινες ή πέτρινες,
επιφάνειες, που σήμερα λέγονται πίνακες ή πινακίδες. Τα γράμματα
στις σκληρές επιφάνειες γίνονταν σκαλιστά (γλυπτά. απ΄όπου και η
ονομασία ιερο-γλυφικά) ή με μια αιχμηρή μεταλλική γραφίδα και στις
νωπές επιφάνειες με τύπωμα ή με καλάμι, το οποίο είχε ξυστεί.
Ο πάπυρος (λατ. papyrus) ήταν κοινό υλικό γραφής σε ολόκληρη την κλασική Αρχαιότητα που κατασκευαζόταν από το ομώνυμο
καλαμοειδές φυτό. Η λέξη δεν πρέπει να είναι ελληνική, αλλά γλωσσικό δάνειο από την αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα. Με την ονομασία
«βύβλος» , απ΄όπου και βιβλίο, λεγόταν το στέλεχος του φυτού
πάπυρος, εκ του οποίου παραγόταν η ομώνυμη γραφική ύλη, και συνεκδοχικά τον περιτυλιγμένο με επεξεργασμένα φύλλα παπύρου
δέμα, ρολό κ.α.. Αρχικά η λέξη γραφόταν με -υ- και θεωρείται ότι
προέρχεται από την πόλη Βύβλο της Φοινίκης, η οποία ήταν φημισμένη για τις εξαγωγές παπύρου.
Τα παιδιά στα αρχαία ελληνικά σχολεία είχαν ξύλινες πινακίδες
αλειμμένες με κερί. Πάνω σ’ αυτές χάραζαν το μάθημά τους με τη
μυτερή άκρη ενός ξύλου, που λεγόταν στύλος. Αργότερα στην Πέργαμο έφτιαξαν από λεπτό δέρμα την Περγαμηνή ή διφθέρα. Σ’ αυτήν
έγραφαν κι από τις δύο πλευρές και όποτε ήθελαν έξυναν τα γραμμένα και ξανάγραφαν.
Με την ονομασία «περγαμηνή» λέγονταν το υλικό γραφής για
σελίδες βιβλίου, κώδικα ή χειρόγραφου, που παρασκευαζόταν από
δέρμα μόσχου, προβάτου ή αίγας. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τού Πλινίου (Historia naturalis 13.21), η περγαμηνή οφείλει την κατασκευή
της στην προσωρινή διακοπή εισαγωγής τού παπύρου από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 2ο αι. π.Χ. Η εξάρτηση από την Αίγυπτο
ως αποκλειστική πηγή εισαγωγής τού παπύρου φέρεται να οδήγησε
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τον ηγεμόνα της Περγάμου Ευμένη (είτε τον Ευμένη Α΄, έτη βασιλείας 263-241 π.Χ., είτε τον Ευμένη Β΄, έτη βασιλείας 197-160 π.Χ.)
στην απόφαση να προωθήσει την παραγωγή περγαμηνής ως υποκατάστατου τού παπύρου ή στην ανάπτυξη της εμπορίας του. Ο Ηρόδοτος (5ος αι.) αναφέρει ότι οι Ίωνες της Μικράς Ασίας χρησιμοποιούσαν ως υλικό γραφής τη διφθέρα, η οποία ουσιαστικά δηλώνει το
ίδιο υλικό. Ο Ηρόδοτος (βιβλίο 5, 58) αναφέρει: «Από παλιά οι Ίωνες
ονομάζουν τα βιβλία διφθέρες, διότι όταν οι πάπυροι ήταν σπάνιοι,
χρησιμοποιούσαν δορές αιγοπροβάτων. Νομίζω μάλιστα ότι και πολλοί από τους βαρβάρους σε τέτοιες διφθέρες γράφουν».
Η περγαμηνή κόβεται σε φύλλα, τα οποία μπορούν να συγκολλήσουνε με δύο τρόπους: α) ως κύλινδρος (λατ. volumen), o οποίος
είναι μια ομάδα φύλλων συραμμένων κατά συνέχεια, ώστε να σχηματίσουν ρόλο (εν χρήσει έως τον 4ο-5ο αιώνα μ.Χ.). Ονομαζόταν
χάρτης, αν ήταν άγραφος, και τόμος, όταν ήταν γραμμένος. και β)
ως κώδικας (λατ. codex), ο οποίος είναι μια ομάδα φύλλων συραμμένων με τη μορφή τετραδίου (στο έσω μέρος τους) και αποτελεί τον
πρόγονο του σύγχρονου βιβλίου. Ο κώδικας, ως πιο εύχρηστος, επικρατεί μετά τον 4ο-5ο αιώνα. Στα παλαιότερα χρόνια, όταν ο τύπος
αυτός του βιβλίου δεν ήταν ακόμη γνωστός, με τη λέξη codex αναφέρονταν σε μια εναλλακτική μορφή που την αποτελούσαν μικροί,
ξύλινοι πίνακες γραφής, με επίστρωση κεριού, συνενωμένοι ανά δύο
ή και περισσότεροι, με ιμάντα.

Σιναϊτικός Κώδικας, Λουκάς 11, 2, 4ος
αιώνας μ.Χ.

Επεξεργασμένοι κάλαμοι που χρησιμοποιούνταν στη γραφή.

Το χαρτί, σύμφωνα με την παράδοση των Κινέζων, επινοήθηκε
στα 105 μ.Χ. από τον Τσάι Λουν, μεγάλο αξιωματούχο της Αυλής του
αυτοκράτορα Χο-Τι της δυναστείας των Χα. Ακολούθως, σε μάχη
που έγινε μεταξύ Αράβων και Κινέζων το 751 μ.Χ. στο Τουρκεστάν,
οι Άραβες συνέλαβαν αιχμαλώτους δύο Κινέζους στρατιώτες, χαρτοποιούς στο επάγγελμα και με τη βοήθεια τους, ο κυβερνήτης της

17

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Βαγδάτης ίδρυσε μια χαρτοποιία και έτσι μετά το χαρτί διαδόθηκε σε
όλον το κόσμο. Το αρχαιότερο χρονολογημένο αραβικό χειρόγραφο
σε χαρτί είναι του 866 μ.Χ.
Οι γραφίδες, τα κύρια εργαλεία για τη γραφή σε χαρτί, αρχικά
ήταν κατασκευασμένες από κάλαμο (αραβ. qalam) ή από λεπτό αγκάθι φοίνικα (cava kalemi). Οι γραφίδες από φοίνικα εφαρμόζονται
συχνά στη συνήθη λαβή από κάλαμο. Οι γραφίδες φτερού ήταν λιγότερο συνηθισμένες. Το μελάνι ή η μελάνη ονομάζεται έτσι, επειδή
το πρώτο χρώμα που χρησιμοποιήθηκε γι αυτό ήταν το μαύρο (το
μέλας). Σήμερα βέβαια υπάρχουν πολλά είδη και χρώματα μελάνης,
που είναι κυρίως διαλύματα χρωστικών διάφορων ουσιών και αραβικού κόμμεος. Η μελάνη είναι γνωστή σε αρκετούς λαούς από τα αρχαία χρόνια, όπως στους Αιγυπτίους, τους Βαβυλώνιους και τους Κινέζους, απ' όπου και το όνομα "σινική" της ανεξίτηλης μελάνης. Αυτές οι μελάνες κατασκευάζονταν τότε με διάφορες ζωικές ή φυτικές
ουσίες στις οποίες πρόσθεταν ζωική κόλλα ή κόμμι, όπως και μερικές
πικρές ουσίες για να μην καταστρέφονται από τα έντομα. Το μελάνι
αρχικά παρασκευαζόταν από αιθάλη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Μερικοί ισχυρίζονται ότι η γραφή επινοήθηκε από τους αρχαίους Έλληνες, άλλοι ότι αυτό έγινε από τους αρχαίους Αιγυπτίους,
άλλοι ότι αυτό έγινε από τους Φοίνικες κ.α. Ωστόσο η αλήθεια είναι
η εξής:
1. Η ΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ
ΧΑΡΙΣΕ Η ΦΥΣΗ, Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
Ανατρέχοντας στους αρχαίους συγγραφείς βλέπουμε ότι ο Αισχύλος, ο Πλάτωνας κ.α. αναφέρουν ότι τα γράμματα, δηλαδή η
γραφή γενικώς, είναι δώρο από το Θεό στους ανθρώπους, μόνο που
ο Αισχύλος λέει ότι αυτό το έκανε ο Θεός των Ελλήνων με το όνομα
Προμηθέας, ενώ ο Πλάτωνας ( Πλάτων Φαίδρος 274 – 275 και Φίληβος 18 c ) αναφέρει ότι, σύμφωνα με ένα μύθο που άκουσε να
λένε στην πόλη Ναύκρατις της Άνω Αιγύπτου, αυτός που εφεύρε τα
γράμματα είναι κάποιος άνθρωπος ή θεός από την Αίγυπτο με το όνομα Θευθ. Επίσης ο Διόδωρος (1.16) λέει ότι εκείνος που ανακάλυψε, σύμφωνα με τους Αιγυπτίους, τους αριθμούς, τη γεωμετρία,
την αστρονομία και επί πλέον τα γράμματα είναι ο θεός Ερμής, ο
ιερογραμματέας του θεού Όσιρι, πρβ:
« Προμηθεύς εξηυρον αυτοις γραμμάτων τε συνθέσεις» (Αισχύλος, Προμηθεύς 460),
«Το όνομά μάλιστα του Θεού αυτού είναι Θευθ. Λένε λοιπόν ότι αυτός πρώτος ανακάλυψε τους αριθμούς και τους λογαριασμούς ( αρίθμηση) και την γεωμετρία και την αστρονομία
και ακόμη το παιγνίδι με τους πεσσούς και το παιγνίδι με τους κύβους και επί πλέον τα γράμματα…» (Πλάτων, «Φαίδρος 274 - 275»)
« Γιατί πρώτος ο Ερμής (ο ιερογραμματέας του θεού Όσιρι) διαμόρφωσε κοινή λαλιά
για τους ανθρώπους κι έτσι πολλά αβάφτιστα, μέχρι τότε, πράγματα πήραν το όνομα τους,
εκείνος επινόησε τα (ιερά, ιερογλυφικά) γράμματα κι εκείνος καθιέρωσε τις θρησκευτικές τελετές και τις θυσίες προς τιμή των θεών. (Διόδωρος 1,16)
Δεδομένου ότι οι γραφές, όπως και οι γλώσσες, δεν είναι κάτι
το έμφυτο, αλλά κάτι το επίκτητο, δηλαδή είναι κώδικες επικοινωνίας εκ των οποίων η γραφή είναι με γραφικά σήματα (γράμματα)
και η γλώσσα με φωνητικά σήματα (λέξεις), που δημιούργησε το ανθρώπινο μυαλό και οι οποίες διδάσκονται από γενιά σε γενιά, άρα
πράγματι γραφή και γλώσσα είναι δώρα του θεού στον άνθρωπο.
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Πιο σωστά η κάθε γραφή και η κάθε γλώσσα είναι δημιουργήματα
που δημιουργήθηκαν χάρη στη γλωσσο-γραμματική ικανότητα που
διαθέτει ο άνθρωπος και τα οποία (νου, στόμα, χέρια και γλωσσογραμματική ικανότητα) χάρισε η Φύση, ο Θεός στον άνθρωπο.
Ο θεός Προμηθέας (προ + μήτις, μάθηση) ήταν ένας από τους
πρώτους θεούς, τους καλούμενους Τιτάνες, σύμφωνα με τον Ησίοδο,
η προσωποποίησή της θείας Πρόνοια του Ολυμπιακού πανθέου, το
αντίθετο του αδελφού του Επιμηθέα, τον οποίο τιμώρησε ο υπέρτατος Θεός Δίας, επειδή πήρε τη φωτιά από τον ουρανό και έπλασε
τον άνθρωπο χωρίς την άδειά του. Τα πρώτα γράμματα των αρχαίων
Αιγυπτίων ήταν ιερογλυφικά και ιδεογράμματα και προ αυτού οι Αιγύπτιοι θεωρούσαν το θεό Ερμή ως δημιουργό και ερμηνευτή των
γραμμάτων τος, απ’ όπου βγήκε και η ονομασία του θεού Ερμής ή
αντίθετα από αυτόν προήλθε η λέξη ερμηνεύω.
2. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΙΚΕΣ ΒΡΗΚΑΝ
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ.
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες πήραν το φοινικικό αλφάβητο και το προσάρμοσαν στη γλώσσα τους, επικαλούμενοι τον
Ηρόδοτο, ο οποίος λέει επακριβώς τα εξής:« Οι Γεφυραίοι, στους οποίους
ανήκαν οι φονιάδες του Ιππάρχου, κατάγονταν αρχικά, κατά τα λεγόμενά τους, από την Ερέτρια, όμως, όπως εγώ εξακρίβωσα ύστερ᾽ από έρευνα, ήταν Φοίνικες…….. Οι Φοίνικες που
ήρθαν μαζί με τον Κάδμο στην Ελλάδα και μέρος τους ήταν οι Γεφυραίοι, κατοίκησαν πολλά
και διάφορα μέρη σ' αυτήν τη χώρα, εισήγαγαν και τη διδασκαλία στους Έλληνες και μάλιστα
τα γράμματα, που δεν ήταν πριν γνωστά τους, νομίζω ( «ως εμοι δοκέειν») αφού οι
Φοίνικες λέγεται ότι είναι αυτοί που ανακάλυψαν τα γράμματα και οι Έλληνες στον χρόνο
συγχρόνως με την αλλαγή της γλώσσας (της φωνής) μετέβαλαν και την διάταξη των γραμμάτων . Διαβιούντες τότε οι Ίωνες με τους Γεφυραίους παρέλαβαν από αυτούς τα γράμματα και
λίγα απ' αυτά τα μεταρρύθμισαν και ως απ' αυτό, και δικαίως, τα μεταρρυθμισμένα, τα ονόμασαν ιωνικά, μια και ήταν δικής τους εφεύρεσης και τα υπόλοιπα φοινικικά ως εισαγωγής
από τους Φοίνικες: « (Ηρόδοτος (Ε 57 – 59)
Καταρχήν παρατηρώντας τα ως άνω λεγόμενα του Ηρόδοτου
(Ε 57-59) βλέπουμε ότι όσα λέει τα λέει όχι ως πραγματικό γεγονός
που διαπίστωσε και κατέγραψε ή που είδε να αναφέρει κάποιος άλλος
ιστορικός, αλλά ως γνώμη, ως προσωπικός υπολογισμός («ως εμοι
δοκέειν..», «ως δε εγώ αναπυνθανόμενος ευρίσκω…»), άρα ως τέτοιος υπολογισμός μπορεί να είναι και λάθος.
Και είναι σαφέστατα λάθος, γιατί:
1) Οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς: Διόδωρος Σικελιώτης (3,67,
5 - 57 και 5, 74), Πλούταρχος («Περί κακοηθειών του Ηροδότου»)
απάντησαν στον Ηρόδοτο και του είπαν ότι ψεύδεται και μάλιστα με
κακοήθεια (στην πραγματικότητα λόγω λανθασμένων πηγών).
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Ειδικότερα ο Πλούταρχος αναφέρει ότι ο Ηρόδοτος είναι «κακοήθης» , γιατί λέει πως οι Γεφυραίοι (οι αδελφοί Αρμόδιος και Αριστογείτων, οι Φονιάδες του Ίππαρχου, του γιου του Τύραννου Πεισίστρατου στην Αθήνα) ήταν από τη Φοινίκη και επίσης ότι αυτοί
είχαν φέρει τα γράμματα από τη Φοινική μαζί με τον Κάδμο και τα
δίδαξαν στους Έλληνες, ενώ δεν είναι έτσι, γιατί αυτοί ήταν Αθηναίοι
με καταγωγή από την Ερέτρια της Εύβοιας, πρβ:
"Αριστογείτονα μέντοι ουκέτι κύκλω και κακώς, αλλ΄ αντικρυς δια πυλων
εις Φοινίκην εξελαύνει, Γεφυραιον γεγονέναι λέγων ανέκαθεν΄ τους δε Γεφυραίους ουκ απ΄ Ευβοίας ουδ΄ Ερετριεις, ώσπερ οιοντα`ι τινες, αλλά Φοίνικας
ειναι φησιν, αυτός ουτω πεπυσμένος".......(Πλούταρχος "Περί της Ηροδότου
Κακοήθειας" 860, 23, F).
Και ‘έχει δίκιο σ’ αυτό ο Πλούταρχος, αφού το Ψήφισμα Δημοφώντος (Ανδοκίδης, "Περί των μυστηρίων" 96 - 98), ο Αριστοτέλης (Αθηναίων Πολιτεία, κεφ.18), ο Θουκυδίδης (Α, 20-21 , Στ 53 60), ο Πλάτων (Ίππαρχος 229 b – e) κ.α. αναφέρουν ότι οι φονιάδες
του Ίππαρχου (= ο γιος του Τύραννου Πεισίστρατου) δεν ήταν Φοίνικες Γεφυραίοι, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, αλλά οι Αθηναίοι αδελφοί Αρμόδιος και Αριστογείτονας κατά το κίνημα των δημοκρατικών
εναντίον της τότε τυραννικής διακυβέρνησης των Αθηνών και γι αυτό
οι δημοκρατικοί Αθηναίοι τελούσαν στη μνήμη τους αθλητικούς αγώνες.
Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3,67, 5 - 57 και 5, 74) αναφέρει ότι
κάνουν λάθος όσοι λένε ότι οι Φοίνικες βρήκαν τη γραφή, γιατί στην
Ελλάδα πριν έρθει εκεί ο Κάδμος από τη Φοινίκη υπήρχε η καλούμενη
Πελασγική Γραφή, ήτοι αυτή που ο Άγγλος αρχαιολόγος A. Evans
μετονόμασε σε «Γραμμική Γραφή».
Πελασγοί λεγόταν το μεγαλύτερο από τα πρώτα φύλα που κατοικούσαν στην Ελλάδα και ως εξ αυτού η Ελλάδα αρχικά λεγόταν
Πελασγία, τα οποία μετά τα Τρωικά αποτέλεσαν το Ελληνικό έθνος
(βλέπε: Θουκυδίδης (Α, 1-9 κ.α.), Ηρόδοτος Β. 56: «...της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης»., Διονύσιος Αλλικαρνασσεύς, «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», I 17:«ην δε και το των Πελασγών γένος ελληνικόν».
Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης ότι όταν ήρθε στην
Ελλάδα ο Κάδμος (ο οικιστής της Θήβας) από τη Φοινίκη και έφερε
τη φοινικική γραφή, την χρησιμοποίησε ο ποιητής Λίνος, γεγονός
που ήταν η αιτία να λέγεται πως οι Φοίνικες βρήκαν τα γράμματα
και συνάμα να γίνεται λόγος για φοινικικά γράμματά, ενώ η αλήθεια
είναι ότι τα γράμματα δεν είναι έργο των Φοινίκων, όπως λέγεται,
αλλά των Πελασγών, τα οποία ιδιοποιήθηκαν οι Φοίνικες, ενώ αυτοί
απλώς μετέβαλλαν το σχήμα των Πελασγικών γραμμάτων. Όταν,
λέει επίσης ο Διόδωρος, αφανίστηκαν λόγω κατακλυσμού τα ελληνικά γραπτά μνημεία, βρήκαν την ευκαιρία οι Αιγύπτιοι και
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ιδιοποιήθηκαν τις εφευρέσεις των Ελλήνων στην αστρονομία και οι
Φοίνικες στη γραφή, πρβ:
«… Στους Έλληνες λέγεται ότι πρώτος ανακάλυψε τους ρυθμούς και το τραγούδι ο
Λίνος και όταν ο Κάδμος έφερε από τη Φοινίκη τα λεγόμενα γράμματα, πρώτος αυτός μετέφερε
στην Ελληνική Γλώσσα, όρισε την ονομασία του καθενός και χάραξε το σχήμα τους. Γενικώς
όλα μαζί τα γράμματα ονομάστηκαν Φοινικικά, επειδή μεταφέρθηκαν στους Έλληνες από τους
Φοίνικες, ειδικά όμως, επειδή πρώτοι οι Πελασγοί χρησιμοποίησαν τους φερόμενους χαρακτήρες προσαγορεύτηκαν Πελασγικά……. Ο Λίνος, λοιπόν, λένε πως συνέταξε με Πελασγικά
γράμματα αφήγημα με τις πράξεις του πρώτου Διόνυσου και τους λοιπούς μύθους και το άφησε στα απομνημονεύματά του. Με τον ίδιο τρόπο χρησιμοποίησαν τα Πελασγικά γράμματα
ο Ορφέας και ο Προναπίδης, που ήταν δάσκαλος του Ομήρου και εμπνευσμένος τραγουδοποιός. Το ίδιο και ο Θυμοίτης…. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 67)
« Οι Ηλιάδες (= οι Ρόδιοι) , τώρα, που αναδείχτηκαν ανώτεροι απ ' όλους, ξεχώρισαν
στη μόρφωση και κυρίως στην αστρονομία. Εισηγήθηκαν πολλά σχετικά με τη ναυτιλία και
όρισαν τον χωρισμό της ημέρας σε ώρες. Ο πιο προικισμένος α π ' όλους ήταν ο Τενάγης που
τον σκότωσαν οι αδελφοί του από τον φθόνο τους. Όταν αποκαλύφθηκε η συνωμοσία, όλοι
όσοι συμμετείχαν στον φόνο έφυγαν. Από αυτούς ο Μάκαρ έφτασε στη Λέσβο, ο Κάνδαλος
στην Κω, ενώ ο Ακτίς βάζοντας πλώρη για την Αίγυπτο ίδρυσε τη λεγόμενη Ηλιούπολη, δίνοντας της το όνομα του πατέρα του απ' αυτόν έμαθαν και οι Αιγύπτιοι τα θεωρήματα της αστρονομίας. Όταν , όμως, αργότερα έγινε ο κατακλυσμός στους Έλληνες και από τις βροχοπτώσεις
χάθηκαν οι περισσότεροι άνθρωποι, μαζί μ' εκείνους συνέβη να καταστραφούν και τα γραπτά
μνημεία, και γι' αυτή την αιτία οι Αιγύπτιοι, βρίσκοντας την ευκαιρία, ιδιοποιήθηκαν όλα τα
περί αστρονομίας και επειδή λόγω της άγνοιας τους οι Έλληνες δεν μπορούσαν πλέον να
επικαλεστούν τις γραπτές μαρτυρίες, ενισχύθηκε η άποψη ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τα άστρα Με τον ίδιο τρόπο, μολονότι και οι Αθηναίοι ίδρυσαν πόλη στην Αίγυπτο, που
ονομαζόταν Σάις, το γεγονός αυτό ξεχάστηκε λόγω του κατακλυσμού. Γι' αυτές, λοιπόν, τις
αιτίες, πολλές γενιές αργότερα, ο Κάδμος του Αγήνορα θεωρήθηκε ότι πρώτος έφερε τα
γράμματα από τη Φοινίκη στην Ελλάδα και από τον καιρό του Κάδμου και στο εξής,
πίστευαν για τους Έλληνες πως έκαναν πάντα συμπληρωματικές ανακαλύψεις στην
επιστήμη των γραμμάτων, καθώς ένα είδος καθολικής άγνοιας κατείχε τους Έλληνες».
(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 57)
«Στις Μούσες, δόθηκε από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σε εκείνους που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες
των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες
και πως αυτοί οι Φοίνικες ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι
αυτό οι Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν ήταν οι
αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη μορφή των γραμμάτων
και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων τα χρησιμοποίησε αυτό το είδος των γραμμάτων, γι
αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία»…… (Διόδωρος Σικελιώτης. βίβλος 5, 74)
«…φασίν τους Φοίνικας ουκ εξ αρχής ευρείν, αλλά τους τύπους των γραμμάτων μεταθείναι μόνον…». (Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 57 - 74 ).
Στον Πλατωνικό διάλογο «Τιμαίος ή Περί φύσεως» αναφέρεται
ότι όταν ο νομοθέτης και ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας
Σόλωνας ο Αθηναίος (έζησε το 639 - 559 π.Χ.) επισκέφτηκε την Αίγυπτο, οι ιερείς της Σάιδας (= η αρχαία θρησκευτική πρωτεύουσα της
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Αιγύπτου) του είπαν ότι στα ιερά τους βιβλία είναι καταγεγραμμένα
μεταξύ άλλων και τα εξής:
α) Στη γη έγιναν πάρα πολλοί κατακλυσμοί και όχι ένας, αυτός
του Δευκαλίωνα, όπως αναφέρουν οι Έλληνες και εξ αιτίας αυτών
των κατακλυσμών χάθηκαν ορισμένοι παλαιότεροι πολιτισμοί, όπως
π.χ. ο πολιτισμός των Ελλήνων πριν από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα. Οι Έλληνες δε γνωρίζουν αυτό, γιατί μετά τον κατακλυσμό
αυτοί που έμειναν δεν ήξεραν να γράφουν.
β) Ο Ελληνικός πολιτισμός είναι πιο παλιός από τον Αιγυπτιακό
και ο Ελληνικός, λαμβανομένου υπόψη και εκείνου που υπήρχε πριν
από τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, μετρά 9.000 έτη και ο Αιγυπτιακός λιγότερα κατά 1000 χρόνια, δηλαδή 8000 έτη:
«Εσείς ξέρετε έναν μόνο μεγάλο κατακλυσμό, του Δευκαλίωνα. 'Έγιναν όμως προηγούμενα πολλοί άλλοι μεγάλοι κατακλυσμοί,
τους οποίους οι δικοί μας αρχαίοι τους κατέγραψαν..» (Πλάτων "Τίμαιος" 23 Β).
«Ο ιερεύς λοιπόν του είπε: «Δεν υπάρχει λόγος να μη το κάμω,
Σόλων, αλλά Θα σου τα πω και προς χάριν σου και χάριν της πόλεώς
σας, προ πάντων όμως προς χάριν της θεάς, η οποία και την ιδικήν
σας και την ιδικήν μας χώραν επροστάτευσε και ανέθρεψε και εμόρφωσε, την ιδικήν σας χίλια χρόνια πρωτύτερα, αφού επήρε το
σπέρμα διά σας από την γην και τον Ήφαιστον και αργότερα την
ιδικήν μας. Εις τα ιερά μας βιβλία είναι γραμμένον, ότι η διοργάνωσις
πόλεως εδώ έγινε προ οκτώ χιλιάδων ετών. Θα σου διηγηθώ λοιπόν
με λίγα λόγια διά τους νόμους που είχαν και διά το πλέον ωραιότερον
που έκαμαν οι προ εννέα χιλιάδων ετών συμπολίται σου, άλλοτε, όταν θα έχωμεν ευκαιρίαν, Θα είπωμεν τας λεπτομερείας δι' όλα αυτά
αφού θα έχωμεν εμπρός μας τα ίδια τα κείμενα». "(Πλάτων "Τίμαιος"
23 δ-ε)
2) Ο Κάδμος, σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό, ήρθε στην Ελλάδα με Φοίνικες και έκτισε την πόλη Θήβα ή Καδμεία της Βοιωτίας
το έτος 1519 π.χ. (= το έτος 1255 πριν από το Διόγνητο) και σύμφωνα με την Αρχαιολογία (τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς
κ.α.) στην Ελλάδα πριν έρθει ο Κάδμος στην Ελλάδα υπήρχε γραφή,
η καλούμενη Γραμμική Γραφή, άρα έχει δίκιο ο Διόδωρος για όσα
είδαμε να λέει πιο πριν, σχετικά με την πελασγική γραφή.
Η Γραμμική Α, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, είναι ιδεογραφική και χρονολογείται από το 1800/1700-1500 π.Χ. και η Γραμμική
Β’ είναι φωνητική και χρονολογείται από το 1500 -1200 π.Χ. και η
αποκρυπτογράφησή της απέδειξε ότι παριστάνει ελληνικές λέξεις.
3) Ο υπολογισμός που έκανε ο Ηρόδοτος , για να πει ότι οι
Έλληνες πήραν τη γραφή από τους Φοίνικες είναι λάθος. Ο Ηρόδοτος λέει ότι αφού κάποια γράμματα του ελληνικού αλφάβητου λέγονται Ιωνικά και αφού αυτός ο ίδιος είδε στη Θήβα επιγραφές με
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Φοινικικά γράμματα, άρα, υποθέτει ότι όταν ήρθε ο Κάδμος με Φοίνικες και έκτισαν τη Θήβα στη Βοιωτία έφεραν και το φοινικικό
αλφάβητο, το οποίο πήραν οι Ίωνες των Ελλήνων και το μεταρρύθμισαν, όταν άλλαξε στο χρόνο η φωνή τους, προκειμένου να προσαρμοστεί στη γλώσσα τους. Ωστόσο αυτό είναι μια λάθος υπόθεση,
γιατί;
Α) Πράγματι στη Θήβα της Βοιωτίας υπήρχαν επιγραφές με φοινικικά γράμματα, το λένε και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, γιατί τη
Θήβα την είχαν ιδρύσει οι Φοίνικες με τον Κάδμο, όμως αυτό δε σημαίνει και ότι αφενός η Ελληνική Γραφή έχει προέλθει σίγουρα από
τη φοινικική και αφετέρου ότι πιο πριν στην Ελλάδα δεν υπήρχε ντόπια γραφή. Ο Διόδωρος και η αρχαιολογία, όπως είδαμε πιο πριν,
λένε ότι υπήρχε η Γραμμική Γραφή και από εκεί προήλθε και η Φοινικική και η Ελληνική και η Πελασγική
Β) Πράγματι ορισμένα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου λέγονται Ιωνικά, όπως τα Ω, Η, όμως αυτό όχι για τους λόγους που
νομίζει ο Ηρόδοτος, αλλά επειδή τα γράμματα αυτά υπήρχαν αρχικά
μόνο στο Ιωνικό αλφάβητο και όχι και στα άλλα ελληνικά (Αττικό,
Κρητικό κ.α.) Όπου οι Ίωνες για ορθογραφικούς λόγους έβαζαν το
Η. Ω οι Αττικοί έβαζαν τα ΕΙ, Ι, π.χ. Ιωνικά: Ιππής = Αττικά: Ιππείς,
…… Κατόπιν στο κοινό αλφάβητο – κοινή γραφή μπήκαν όλα τα τοπικά ορθογραφικά γράμματα, ήτοι τα: Ο = Ω, Ε = ΑΙ, Η = Ι = Υ = ΥΙ
= ΕΙ = ΟΙ, τα οποία είχαν επινοηθεί προκειμένου με αυτά και βάσει
κανόνων να διακρίνουν ομόηχες λέξεις, γράφοντας π.χ. τον ενικό με
-ο- και τον πληθυντικό -ω-: τον πάντων και των πάντων, καλόν και
καλών, τα ρήματα με -ω,ει, τα ουδέτερα με -ο,ι και τα θηλυκά με η,
τον πληθυντικό με -οι….: καλό και καλώ, καλεί και καλή και καλοί,
κουτί και κουτή και κουτοί…
Γ) Άλλης τεχνικής και άλλου είδους και σύνολο γραμμάτων έχει
η φοινικική γραφή και άλλης είναι η Ελληνική, άρα άλλο πράγμα
(σύστημα) η φοινικική γραφή και ο εφευρέτης της και άλλο η
ελληνική και ο εφευρέτης της.
Με άλλα λόγια οι Ίωνες δε μεταρρύθμισαν τα γράμματα του
φοινικικού προκειμένου να γράφονται και οι φθόγγοι της γλώσσας
τους που δεν υπήρχαν στο φοινικικό αλφάβητο - φοινικική γλώσσα
(" άμα τη φωνή μετέβαλον και τον ρυθμόν των γραμμάτων"), όπως
νομίζει ο Ηρόδοτος, αλλά οι Έλληνες δημιούργησαν το δικό τους αλφάβητο – σύστημα γραφής με περισσότερα γράμματα από τους
φθόγγους για τεχνικούς λόγους, διάκριση με κανόνες των ομόηχων
λέξεων κ.α.
Πιο απλά, η διαφορά που υπάρχει μεταξύ ελληνικού αλφάβητου - ελληνικής γραφής και των φοινικικών δεν έγκειται στο ότι η
Ελληνική Γλώσσα έχει διαφορετικούς φθόγγους από ό,τι έχει η Φοινικική, όπως νομίζει ο Ηρόδοτος, όλες οι γλώσσες έχουν τους αυτούς
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φθόγγους (είτε λόγω των ηχοποίητων λέξεων είτε λόγω των γλωσσικών δανείων που διαδίδουν- μεταφέρουν το εμπόριο, οι επιστήμες,
η θρησκεία οι επιστήμες), αλλά στο ότι άλλης τεχνικής είναι η φοινικική γραφή και άλλης η ελληνική, άρα οι Έλληνες βρήκαν τη δική
τους γραφή και οι Φοίνικες τη δική τους. Απλά στην Ελληνική Γραφή
υπάρχουν και κάποια κοινά γράμματα με τη φοινικική, όπως συμβαίνει και με τα γλωσσικά δάνεια – αντιδάνεια (κοινές λέξεις) που υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες, όμως άλλης τεχνικής και άλλο είδος
σύμβολων έχει η Ελληνική Γραφή και άλλα η φοινικική γραφή.
Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Β’ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗΤΗΡ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ
Μερικοί λένε ότι πρότυπο του ελληνικού αλφαβήτου υπήρξε
το φοινικικό ή ορθότερα το βόρειο σημιτικό αλφάβητο, γιατί αυτό
αποδεικνύεται και από τα ακόλουθα στοιχεία:
1) Το σχήμα των γραμμάτων όλων σχεδόν των πρώιμων ελληνικών γραμμάτων είναι βασικά το ίδιο με το σχήμα των γραμμάτων
του βόρειου σημιτικού,
2) Η σειρά των ελληνικών γραμμάτων, όπως τη γνωρίζουμε
από τα πρώιμα αλφαβητάρια και από την αριθμητική τους αξία, είναι
αντίστοιχη με τη σειρά του σημιτικού (με λίγες ευκολονόητες εξαιρέσεις) και
3) Τα ονόματα των γραμμάτων, ενώ στα ελληνικά δεν έχουν
κανένα νόημα: (άλφα, βήτα κ.λπ., στις σημιτικές γλώσσες είναι λέξεις με ορισμένη έννοια π.χ. aleph = βόδι, beth = σπίτι κ.λπ.
Ωστόσο όλα αυτά είναι αυθαίρετα και εκτός πραγματικότητας,
γιατί:
1. Ο Διόδωρος Σικελιώτης (Βίβλος 5,56-57), όπως είδαμε πιο
πριν, αναφέρει ότι όσοι λένε πως οι Φοίνικες βρήκαν τη γραφή κ.λπ.
κάνουν λάθος και η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες είχαν γραφή πολλές
γενιές πριν έλθει ο Κάδμος με τους Φοίνικες στην Ελλάδα, την καλούμενη Πελασγική γραφή. Όμως, επειδή στο μεταξύ, πριν έρθει ο
Κάδμος στην Ελλάδα, έγινε κατακλυσμός και καταστράφηκαν τα ελληνικά γραπτά μνημεία, βρήκαν την ευκαιρία οι Αιγύπτιοι και ιδιοποιήθηκαν τις εφευρέσεις των Ελλήνων στην αστρονομία και οι Φοίνικες στη γραφή.
2. Άλλο η φοινικική γραφή και ο εφευρέτης της και άλλο η
ελληνική και ο εφευρέτης της, όπως θα δούμε στα παρακάτω
3. Ο Άγγλος αρχαιολόγος Αρθούρος ΄Έβανς, όταν ανακάλυψε
τις πινακίδες με τη Γραμμική γραφή, δήλωσε: “Η γραφή της Κρήτης
είναι η μήτηρ της Φοινικικής” ( vol 1 Oxford 1909).
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Εγκυκλοπαίδεια “ ΠΥΡΣΟΣ” : “ Μετά ετών μελέτας ο ΄Εβανς
υπεστήριξεν κατόπιν εις το βιβλίον του “Scripta Minoa” μετά πολυμαθείας και πειστικότητος την θέσιν ότι η γραφή της Κρήτης πρέπει
να θεωρηθή η μήτηρ της φοινικικής” (εκδ 1928, τ. 4, σ. 108, λ. “καταγωγή του φοινικικού αλφαβήτου”).
Εγκυκλοπαίδεια “ΗΛΙΟΣ” “ Το φοινικικόν αλφάβητον προήλθεν
εκ του Κρητικού......παρέλαβον εκ των Κρητών τα σχήματα των
γραμμάτων και οι Φοίνικες οι οποίοι περιόρισαν τον αριθμόν των εις
22 και μετέτρεψαν τας ονομασίας των εκ της Κρητικής γλώσσης εις
την οποίαν εδήλουν τα ονόματα των εικόνων εκ των οποίων προήλθον εις την ιδικήν των γλώσσαν>> (τ. 7, 921).
Η ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ
Η Φοινικική γραφή γράφει τις λέξεις, όπως τις γράφει σήμερα
η Εβραϊκή και η Αραβική γραφή, ήτοι φθογγικά και με ελάχιστη ορθογραφία. Στη γραφή αυτή υπάρχουν γράμματα μόνο για τα σύμφωνα και σημεία (κουκίδες και παύλες) για τα φωνήεντα, τα οποία
μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα. Συνάμα στη γραφή αυτή
υπάρχουν και δυο γράμματα, το άλεφ (>) και το αγιν (<), που αφενός είναι απρόφερτα και είναι εντελώς άσχετα με τα ελληνικά άλφα
για γιώτα και αφετέρου χρησιμοποιούνται στη γραφή για τεχνικούς
λόγους. Το άλεφ (<) μπαίνει σε μια ομάδα λέξεων που αρχίζουν από
φωνήεν και το αγιν (>) στις υπόλοιπες λέξεις που αρχίζουν από
φωνήεν προκειμένου να διακρίνονται τυχόν ομόηχες λέξεις. Αν η
λέξη που πάμε να γράψουμε δεν αρχίζει από φωνήεν, γράφουμε
μόνο τα σύμφωνα της λέξης και ακολούθως γράφουμε πάνω ή κάτω
από αυτά τα σημεία των ανάλογων φωνηέντων. Για παράδειγμα η
λέξη ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ εκεί γράφεται κάπως όπως θα γράφαμε στην ελληνική ΚΡΣΝΚΣ. Αν η λέξη που πάμε να γράψουμε αρχίζει από φωνήεν, π.χ. η λέξη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, και συνεπώς δεν έχει σύμφωνο
προκειμένου να βάλουμε πάνω ή κάτω από αυτό το ανάλογο σημείο
του φωνήεντος, αρχίζουμε τη γραφή της λέξης με το γράμμα άλεφ
ή το αγιν και πάνω ή κάτω από αυτό βάζουμε το σημείο του συγκεκριμένου φωνήεντος που υπάρχει εκεί. Ακολούθως γράφουμε τα υπόλοιπα σύμφωνα και πάνω ή κάτω από αυτά μπαίνουν και τα ανάλογα σημεία των φωνηέντων. Για παράδειγμα η λέξη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
γράφεται εκεί κάπως όπως θα γράφαμε στα ελληνικά >ΛΚΝΔΡΣ.
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: «Γραφή – εφευρέτης,
είδη κ.λπ.» του Α.Γ. Κρασανάκη)
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ
Η Ελληνική Γραφή είναι φθογγική και συνάμα ετυμολογική.
Γράφει τις λέξεις όπως ακριβώς έχουν φθογγικά και συνάμα ανάλογα
με την ετυμολογία τους (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.).
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Ειδικότερα στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν αφενός γράμματα και για
τα φωνήεντα και τα σύμφωνα και αφετέρου τα κεφαλαία και μικρά
γράμματα: Α(α), Β(β), Γ(γ… , καθώς τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων και συμφώνων: Ο(ο) = Ω(ω), Ι(αι) = Ε(ε), Η(η) = Ι(ι) =
Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει)… Μ(μ) και ΜΜ(μμ), Κ(κ) και ΚΚ(κκ)… με τα
οποία γράφουμε, και αυτό με κανόνες, αφενός την πιστή προφορά
και αφετέρου την ορθή ετυμολογία των λέξεων, ώστε ο αναγνώστης
μας να βοηθιέται και στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και στη
διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ. ότι: τα ρήματα γράφονται με -ω,ει,
τα ουδέτερα με -ο,ι, τα θηλυκά με -η, ο πληθυντικός με -οι,η ….:
καλό και καλώ, καλή και καλοί και καλεί, αγαθή και αγαθοί... τα
κύρια ονόματα γράφονται με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό για διάκριση, π.χ. καλή και Καλή, αγαθή και Αγαθή…
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Το μόνο κοινό στοιχείο που έχει η ελληνική με τη φοινικική
γραφή είναι μόνο το ότι έχουν κοινά μερικά (όχι όλα) γράμματα των
συμφώνων και τίποτε άλλο, κάτι που κάνει μερικούς να νομίζουν ότι
οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο από τους Φοίνικες ή το εντίθετο, ενώ
δεν είναι έτσι. Άλλο το ένα σύστημα γραφής και άλλο το άλλο, αφού
έχουν και διαφορετική τεχνική γραφής και διαφορετικό σύνολο και
είδη γραμμάτων. Και το ότι έχουν μερικά και μόνο κοινά γράμματα
οφείλεται στο ότι στις γραφές, όπως και στις γλώσσες, υπάρχουν
και τα καλούμενα γλωσσικά και γραφικά δάνεια και αντιδάνεια. Άλλο
το αυτοκίνητο και άλλο το αεροπλάνο, όμως, επειδή και τα δυο είναι
μεταφορικά μέσα, έχουν και κάποια κοινά ή παρόμοια όργανα έτσι
συμβαίνει και με την ελληνική και φοινικική γραφή
Η Ελληνική Γραφή έχει 58 γράμματα (24 μικρά + 24 κεφαλαία,
τα Α(α), Β(β)…, συν το δίψηφο γράμμα ΟΥ(ου) = u, συν τα δίψηφα
γράμματα: ΕΙ(ει) = ΥΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ι, ΑΙ(αι) = ε, ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν)….
Από αυτά τα ελληνικά γράμματα κοινά με το φοινικικό αλφάβητοσύστημα γραφής είναι μόνο τα: Ζ Θ Κ Λ Μ Ν Π Ρ Σ Τ Φ Χ, αφού:
α) Στη φοινικική γραφή υπάρχουν τα γράμματα b, d, g , τα
οποία δεν υπάρχουν στην ελληνική γραφή. Στην Ελληνική Γραφή
γράφονται ΜΠ(μπ), ΝΤ(ντ), ΓΚ(γκ)/ΓΓ(γγ), επειδή είναι συμπλέγματα, κάτι όπως και τα Ξ = κς, Ψ = πς.
β) Στη φοινικική γραφή δεν υπάρχουν τα ελληνικά γράμματα
Β, Γ Δ, γιατί στη φοινικική γράφονται με τα B D, G με κουκίδα στη
μέση).
γ) Στη φοινικική γραφή δεν υπάρχουν γράμματα για τα φωνήεντα, αφού εκεί αυτά σημειώνονται με σημεία.
δ) Στη φοινικική γραφή δεν υπάρχουν κεφαλαία και μικρά
γράμματα ούτε και τα ομόηχα γράμματα: Ω(ο) = Ο(ο), ΑΙ(αι) = Ε(ε),
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Η(η) = Υ(υ) = Ι(ι) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) με τα οποία υποδείχνεται
στην ελληνική γραφή, βάσει κανόνων, η ετυμολογία (μέρος λόγου,
γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ.) των λέξεων και αυτό για διάκριση ομόηχων κ.α.
3. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ ΟΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΑ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ‘Η ΟΤΙ
Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ
Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι οι Έλληνες πήραν το αλφάβητο της
Αιγυοτιακής ιερατικής γραφής (των Ιερογλυφικών) και το προσάρμοσαν στη γλώσσα τους, επικαλούμενοι τον Πλάτωνα και το Διόδωρο, οι οποίοι λένε επακριβώς τα εξής «Άκουσα λοιπόν να λένε ότι γύρω από
την Ναύκρατι της Αιγύπτου γεννήθηκε κάποιος από τους εκεί θεούς, στον οποίο ανήκει και το
ιερό πτηνό που ονομάζουν Ίβη. Το όνομά μάλιστα του Θεού αυτού είναι Θευθ. Λένε λοιπόν
ότι αυτός πρώτος ανακάλυψε τους αριθμούς και τους λογαριασμούς ( αρίθμηση) 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 στη μεγάλη πόλη 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.
………….Όταν έφθασε στην περίπτωση του γραπτού λόγου, είπε ο Θευθ, «αυτή λοιπόν η
μάθηση, βασιλιά μου, θα καταστήσει τους Αιγυπτίους περισσότερο σοφούς και με πιο καλό
μνημονικό, γιατί ευρέθη το φάρμακο για την μνήμη και την σοφία». Και κείνος απήντησε: «Εφευρετικότατε Θευθ, άλλος έχει την δύναμη να εφευρίσκει τα σχετικά με τις τέχνες, άλλος όμως
να κρίνει, πόσο θα βλάψουν και πόσο θα ωφελήσουν εκείνους, που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσουν. Και εσύ τώρα, επειδή είσαι ο πατέρας των γραμμάτων, εξ αιτίας προσωπικού
σου ενδιαφέροντος ανέφερες το αντίθετο απ΄όσα μπορεί αυτή η τέχνη των γραμμάτων. …».
(Πλάτων, «Φαίδρος 274 - 275»)
«Επειδή φωνήν απειρον κατενόησεν είτε τις Θεός είτε και Θειος άνθρωπος, ως λόγος
εν Αιγύπτω Θευ τινά τουτον γενέσθαι λέγων, ος πρώτός τα φωνήεντα εν τω απείρω κατενόησεν
ουχ εν οντα αλλά πλείω, και πάλιν έτερα φωνής μεν ου, φθόγγου δε μετέχοντα τινός, αριθμόν
τινά τούτων ειναι, τρίτον δε είδος γραμμάτων διεστήσατο τα νυν λεγόμενα άφωνα ημιν, το μετά
τούτο διήρει τα τε άφθογγα και άφωνα μέχρι ενός εκάστου, και τα φωνήεντα και τα μέσα.....
ως ουσαν γραμματικήν τέχνη επεφθέγξατο προσειπών. (Πλάτωνα, Φίληβος 18 c)
« Γιατί πρώτος ο Ερμής (ο ιερογραμματέας του θεού Όσιρι) διαμόρφωσε κοινή λαλιά
για τους ανθρώπους κι έτσι πολλά αβάφτιστα, μέχρι τότε, πράγματα πήραν το όνομα τους,
εκείνος επινόησε τα (ιερά, ιερογλυφικά) γράμματα κι εκείνος καθιέρωσε τις θρησκευτικές τελετές και τις θυσίες προς τιμή των θεών. (Διόδωρος 1,16)
Παρατηρώντας προσεχτικά τα ως άνω βλέπουμε ότι ο Πλάτωνας και ο Διόδωρος δεν αναφέρουν το ποιος είναι εκείνος που εφεύρε
το ελληνικό αλφάβητο ή τη γραφή γενικά, αλλά ποιος εκείνος που
ανακάλυψε τους αιγυπτιακούς αριθμούς και τα αιγυπτιακά γράμματα
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κ.α., σύμφωνα με τους Αιγυπτιακούς μύθους και οι μύθοι αυτοί λένε
ότι είναι ένας άνθρωπος ή θεός με το όνομα Θεύθ ή Ερμής.
Πιο απλά οι μύθοι που αναφέρουν ο Πλάτωνας και ο Διόδωρος
εδώ είναι Αιγυπτιακοί και συνεπώς μιλούν για το ποιος θεός ή άνθρωπος είναι εκείνος που θεωρούν οι Αιγύπτιοι ως εφευρέτη των
γραμμάτων τους, του Αιγυπτιακού αλφάβητου και όχι των ελληνικού.
Πέραν αυτού θα είχαν πάρει οι Έλληνες το αλφάβητο από τους
Αιγυπτίους, αν η Ελληνική Γραφή είχε τον ίδιο μηχανισμό (τεχνική)
γραφής με την αιγυπτιακή (ιερογλυφικά), καθώς και τα ίδια σε σχήμα
γράμματα, κάτι που δεν ισχύει. Τα ελληνικά γράμματα είναι γραμμές,
εξ ου και γράμματα, ενώ τα αιγυπτιακά είναι ιδεογράμματα ζωων ή
πραγμάτων: Α = αετός - άλφα, Β = πόδι = βήτα, D = χείρα, F = φίδι,
m = κουκουβάγια, Λ = λιοντάρι…
Η Ελληνική Γραφή γράφει και την πιστή προφορά των λέξεων
και την ετυμολογία τους με τη χρήση των ομόηχων γραμμάτων Ω=
Ο, Ι = Η = Υ…., π.χ. καλώ και καλό, καλή και καλεί και καλοί…, κάτι
που δεν κάνει η Αιγυπτιακή Γραφή.
Ειδικότερα ο τρόπος γραφής της Ελληνικής Γραφής είναι εντελώς διαφορετικός από εκείνον της Ιερογλυφικής Γραφής. Η Ιερογλυφική Γραφή γράφει τις λέξεις με τον ίδιο τρόπο που γράφει και η
Φοινικική Γραφή. Στην Ιερατική και στην Φοινικική Γραφή οι λέξεις
γράφονται από δεξιά προς αριστερά, ήτοι αντίθετα απ΄ ό,τι στην
ελληνική. Τα φωνήεντα εκεί γράφονται με σημεία, τα οποία μπαίνουν πάνω και κάτω από τα σύμφωνα. Συνάμα υπάρχουν και τα απρόφερτα γράμματα άλεφ και αγίν, που είναι όχι όπως τα ελληνικά
άλφα και γιώτα, αλλά όπως αυτά της Φοινικική Γραφής, όπου βλέπε
περισσότερα. Απλά τα γράμματα και σημεία της φοινικικής γραφής
διαφέρουν σε σχήμα από αυτά της Ιερατικής Αιγυπτιακής Γραφής,
όμως ο μηχανισμός τους είναι ο ίδιος.
Στο ελληνικό σύστημα γραφής υπάρχουν γράμματα και για τα
σύμφωνα και για τα φωνήεντα και επιπλέον τα κεφαλαία και τα μικρά
γράμματα: Α(α), Β(β), Γ(γ)…, καθώς και τα ομόηχα γράμματα Ο(ο)
= Ω(ω), Η(η) = Ι(ι) = Υ(υ) = ΟΙ(οι)…. με τα οποία, βάσει κανόνων,
υποδείχνουμε στη γραφή και την πιστή προφορά και την ορθή την
ετυμολογία των λέξεων, δηλαδή αν αυτό για το οποίο μιλούμε είναι
αρσενικό ή θηλυκό, ουσιαστικό ή επίθετο κ.τ.λ., ώστε να έχουμε από
τη μια την πιστή προσφορά των λέξεων και από την άλλη βοήθεια
και στην κατανόηση των λέξεων (εύρεση της ετυμολογίας, άρα έννοιας των λέξεων) και διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: καλώ &
καλώ, καλό & καλό, καλός & καλώς .
Συνεπώς άλλο η Ελληνική Γραφή και ο εφευρέτης της και άλλο
η αιγυπτιακή και ο εφευρέτης της. Το μόνο κοινό που έχουν είναι
γραφή η μία γραφή και γραφή και η άλλη, καθώς και μερικά όμοια

29

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
γράμματα και τίποτε άλλο, κάτι όπως συμβαίνει και με το ποδήλατο
με το αυτοκίνητο.
Ο ΨΕΥΔΟ-ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟΥ, ΦΟΙΝΙΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ.
Μερικοί λένε ότι τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου έχουν
προέλθει από το φοινικικό και το αιγυπτιακό ιερογλυφικό και όπως
δείχνει ο παρακείμενος πίνακας, όμως ο πίνακας αυτός έχει δημιουργηθεί με κάποια μεγάλη παραχάραξη, γιατί:
1) Παρατηρώντας τα αιγυπτιακά ιερογλυφικά
γράμματα του εν
λόγω πίνακα βλέπουμε ότι είναι εντελώς άσχετα στο
σχήμα και αυτά της
φοινικικής γραφής,
καθώς και με αυτά
της ελληνικής γραφής. Τα ιερογλυφικά είναι σκίτσα όντων, ενώ τα άλλα
γραμμές απλές.
2) Στο φοινικικό αλφάβητο φοινικική
γραφή
δεν
υπάρχουν
γράμματα για τα
φωνήεντα,
αλλά
σημεία
(κουκίδες
και παύλες) που
μπαίνουν κάτω ή
Πίνακας με την υποτιθέμενη σχεση των
πάνω από τα σύμγραμμάτων των διαφόρων αλφαβητων.Επι της
φωνα, άρα κακώς
ουσίας είναι παραχάραξη.
εδώ σχετίζονται τα
ελληνικά γράμματα των φωνηέντων Α, Ε, Ο, Ι…. με τα φοινικικά και
αιγυπτιακά γράμμα άλεφ, αγιν… . Στην ελληνική τα γράμματα άλφα
και το γιώτα παριστάνουν τους φθόγγους Α και Ι, ενώ στη Φοινικική
και στην Αιγυπτιακή Γραφή τα ‘αλεφ και αγίν είναι απρόφερτα και
απλά χρησιμοποιούνται για τεχνικούς λόγους (μπαίνουν στη γραφή
είτε για να τοποθετούνται επάνω τους τα σημεία των φωνηέντων
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είτε για διάκριση ομόηχων λέξεων, κάτι όπως γινόταν κάποτε και με
τα σημεία της ψιλής και της δασείας στην ελληνική).
3) Οι πρότυπες λέξεις του φοινικικού αλφάβητου: μπέθ, γκίμελ, ντάλεθ.... και τα γράμματά τους παραστούν δυο φθόγγους συμφώνων, τους: b = μπ, d ντ, g = γκ, z = τζ, j = τσ, κάτι όπως και τα
ελληνικά κς(ξ), πς(ψ), και συνεπώς είναι άσχετα με τα ελληνικά
Β(β), Δ(δ),Γ(γ)…. , αφού αυτά παραστούν από ένα φθόγγο και κακώς σχετίζονται στον εν λόγω πίνακα (στη φοινικική γραφή τα φοινικικά b, d, G με κουκίδα στη μέση προφέρονται όπως τα ελληνικά
Β, Γ, Δ) . Τα δισυμφωνικά b = μπ, d ντ, g = γκ, z = τζ, j = τσ
υπάρχουν μόνο στο λατινικό αλφάβητο-σύστημα γραφής.
4) Οι πρότυπες λέξεις του φοινικικού αλφάβητου: μπέθ, γκίμελ, ντάλεθ.... σημαίνουν άλλο πράγμα απο αυτό που σημαίνουν οι
πρότυπες λέξεις του αλφάβητου της Αιγυπτιακής (Ιερογλυφικών)
Γραφής. Τα γράμματα στο ιερατικό αιγυπτιακό αλφάβητο έχουν
σχήμα και όνομα (πρότυπη λέξη ως εξής: Α = αετός - άλφα, Β = πόδι
= βήτα, D = χείρα, F = φίδι, όφις, m = κουκουβάγια, Λ = λιοντάρι…
, ενω στο φοινικικό: alef = κεφαλή βοδιού, beth = οικία, gimel =
καμήλα, daleth = θύρα he = άγνωστο, βαβ = καρφί,….. , άρα κακώς
ο εν λόγω πίνακας συσχετίζει τα αιγυπτιακά με τα φοινικικά και στη
συνέχεια με τα ελληνικά.
5) Η Φοινικική και η Αιγυπτιακή Γραφή δεν χέει κεφαλαία και
μικρά γράμματα, ενώ η ελληνική έχει. Η Ελληνική Γραφή έχει 58
γράμματα (24 μικρά + 24 κεφαλαία, συν τα του ΟΥ(ου) = u, συν
τα των δίψηφων γραμμάτων: ΕΙ(ει) = ΥΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ι, ΑΙ(αι) = ε
και από αυτά κοινά με το φοινικικό αλφάβητο-σύστημα γραφής είναι
μόνο τα κεφαλαία: Ζ Θ Κ Λ Μ Ν Π Ρ Σ Τ Φ Χ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Μόνο μερικά γράμματα από τα κεφαλαία
γράμματα του Φοινικικού αλφάβητου είναι κοινά με αυτά του ελληνικού και τίποτε άλλο. Και αυτό είναι κάτι όπως οι κοινές λέξεις
(γλωσσικά δάνεια – αντιδάνεια) που υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες και δεν οφείλεται στο ότι το ένα αλφάβητο αντέγραψε το άλλο.
4. ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Α. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ) ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗΓΡΑΦΗ - Ο ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ ΒΡΗΣΚΕΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
Η σημερινή Ελληνική Γραφή δεν είναι ένα στιγμιαίο εφεύρημα
κάποιου, αλλά ένα διαχρονικό δημιούργημα των ανθρώπων των
γραμμάτων της Ελλάδας, όπως θα δούμε στα παρακάτω, το οποίο
μέχρι να ολοκληρωθεί έφθασε και μέχρι των ημερών μας.
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Αρχικά στην Ελλάδα, όπως είδαμε πιο πριν να λέει ο Διόδωρος
Σικελιώτης (3,67, 5 - 57 και 5, 74), αλλά και όπως φανερώνουν τα
αρχαία γραπτά μνημεία που έχουν βρεθεί στην Κνωσό, Μυκήνες,
Θήβα κ.α. , πριν από τη σημερινή γραφή υπήρχε μια άλλη γραφή, η
Πελασγική, την οποία ιδιοποιήθηκαν οι Φοίνικες, όταν ήρθαν μερικοί
από αυτούς στην Ελλάδα και έκαναν αποικία στη Θήβα της Βοιωτίας,
ενώ αυτοί απλώς άλλαξαν το σχήμα των γραμμάτων της.
Η εν λόγω γραφή, η Πελασγική, μετονομάστηκε σε Γραμμική
από τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς, επειδή το σχήμα των
γραμμάτων της είναι σαν απλές γραμμές και όχι π.χ. ως σφήνες,
όπως είναι η Σφηνοειδή Γραφή.
Η Γραμμική Γραφή, σύμφωνα επίσης με τον Έβανς, αφενός
είναι Κρητικής επινόησης και απο τους Κρήτες την πήραν οι Φοίνικες
: «Η γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής” ( vol 1 Oxford
1909) και αφετέρου παρουσιάζεται σε δυο βασικούς διαφορετικούς
τύπους, τη Γραμμική Γραφή Α’ και τη Γραμμική Γραφή Β’, που είναι
αποτυπωμένες κυρίως σε πήλινες πινακίδες.
Η Γραμμική Γραφή Α’ είναι ιδεογραφική γραφή, χρονολογείται
από το 1800/1700-1500 π.Χ., άρα είναι η γραφή της Κρήτης επι Ετεοκρητών, και δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Η Γραμμική
Γραφή Β
είναι φωνητική και χρονολογείται από το 1500 -1200
π.Χ., άρα είναι η γραφή επι Μίνωα. Η αποκρυπτογράφησή της από
το Μ. Ventris απέδειξε ότι η Γραμμική Γραφή Β’ παριστάνει ελληνικές
λέξεις.
Η Πελασγική (Γραμμική) Γραφή Β’, καταργήθηκε κάπου μεταξύ Τρωικού Πολέμου (1210- 1200 π.Χ.) και καθόδου Δωριέων(1100 π.Χ. ) και αντικαταστάθηκε από τη σημερινή Ελληνική
Γραφή, αφού από τότε και εξής δε βλέπουμε επιγραφές ή άλλα γραπτά μνημεία με τη Γραμμική Γραφή, σύμφωνα με τον Έβανς, αλλά
με τη σημερινή Ελληνική Γραφή. Απλά αρχικά κάθε ελληνική πόλη –
κράτος είχε και το δικό του αλφάβητο – κανόνες γραφής, όμως σχετικά μεταξύ τους, όπως θα δούμε πιο κάτω.
Ειδικότερα τότε αρχικά ο Παλαμήδης, όπως θα δούμε πιο κάτω
να λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, βρήκε τα γράμματα των συμφώνων
και των φωνηέντων: Α, Β, Γ…. , της σημερινής ελληνικής γραφής.
Ο Παλαμήδης αυτός ήταν γιος του Ναύπλιου και της Κλυμένης,
κόρη του βασιλιά της Κρήτης Κατρέα, πββ: «Αερόπην δε και Κλυμένην Κατρεύς Ναυπλίω δίδωσιν εις αλλοδαπάς ηπείρους απεμπολήσαι.
τούτων Αερόπην μεν έγημε Πλεισθένης και παίδας Αγαμέμνονα και
Μενέλαον ετέκνωσε, Κλυμένην δε γαμεί Ναύπλιος, και τέκνων πατήρ
γίνεται Οίακος και Παλαμήδους»… (Απολλόδωρος Γ, 2.2)
Ο αρχαίος Γραμματικός Διονύσιος Θράκας αναφέρει επίσης ότι
ο Δοσιάδης (επιγραμματοποιός του 3ο π.Χ. αι.) ισχυρίζεται ότι τα
γράμματα είναι εφεύρεση των Κρητών: "εν Κρήτη φησίν ευρεθήναι
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ταύτα (τα γράμματα").… («Γραμματική τέχνη Διονυσίου του Θρακός», Anecdota Graeca του Imm. Bekkeri ΙΙ 782-7833, 7-14). Το
αυτό λέει και η αρχαιολογία.
Ο αρχαίος Γραμματικός Διονύσιος Θράκας αναφέρει επίσης ότι
σύμφωνα με το Στησίχορο τα γράμματα είναι επινόηση του Παλαμήδη: «Στησίχορος δε εν δευτέρω ορεστείας τον Παλαμήδην φησίν
ευρηκέναι (τα γράμματα)». («Γραμματική τέχνη Διονυσίου του Θρακός», Anecdota Graeca του Imm. Bekkeri ΙΙ 782-7833, 7-14). Το
αυτό λέει και η αρχαιολογία.
Ο Ευριπίδης στη χαμένη του τραγωδία «Παλαμήδης» αναφέρει
επίσης ότι ο Παλαμήδης είναι εκείνος που βρήκε τα γράμματα για τα
φωνήεντα και τα σύμφωνα, χωρίζοντας τις συλλαβές στις λέξεις σε
άφωνες και φωνούντας : <<τα της γε λήθης φάρμακ᾿ ορθώσας μόνος, άφωνα και φωνήεντα (και φωνούντα), συλλαβάς τε θεις,εξηύρον ανθρώποισι γράμματ᾿ ειέναι,ώστ᾿ ου παρόντα ποντίας υπέρ
πλακὸς τἀκεί κατ᾿ οίκους πάντ᾿ ἐπίστασθαι καλώς,παισίν τε τον
θνῄσκοντα χρημάτων μέτρον γράψαντα λείπειν, τον λαβόντα δ᾿ εἰδέναιἃ δ᾿εἰς ἔριν πίπτουσιν ἀνθρώποις κακά,δέλτος διαιρεί, κουκ εα
ψευδή λέγει.>> (TRAGICORUM GRAECORUM FRAGMENTA,
EURIPIDES, NAUCK, 578) Μετάφραση: Τα φάρμακα για τη λησμονιά
μόνος συνταίριαξα άφωνα και φωνήεντα, φτιάχνοντας συλλαβές ανακάλυψα για τους ανθρώπους τα γράμματα να μαθαίνουν……
Τα σύμφωνα
ως φθόγγοι δεν
είναι δυνατόν να
προφερθούν από
μόνα τους, αλλά
πάντα μαζί με ένα
φωνήεν πριν ή
μετά από αυτά,
πρβ: «ο α-ε-ροπο-ρος» οπότε ο
Παλαμήδης είναι
εκείνος που πρώτος
διαχώρισε
συμβατικά
τα
σύμφωνα από τα
φωνήεντα.
Ο Απολλώνιος
ο Τυανεύς,
ΚΥΛΙΞ 5/4ΟΥ Π.Χ. ΑΙ. ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗόπως μας πληροΝΙΚΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
φορεί ο Φλάβιος
Φιλόστρατος στο
βιβλίο του για το βίο του Απολλώνιου, αναφέρει και εκείνος ότι
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εφευρέτης των γραμμάτων είναι ο Παλαμήδης, λέγοντας (βιβλίου III
- XXXII): "Παλαμήδης εφεύρε τα γράμματα ουχ υπέρ του γράφειν
μόνον, αλλά και υπέρ του γιγνώσκειν ά δεί μη γράφειν".
Ο Γοργίας (5ος-4ος αιών. π.Χ.) στην «Υπέρ Παλαμήδους απολογία» γράφει:
<< φήσαιμι δ᾽ αν, και φήσας οὐκ αν ψευσαίμην ουδ᾽ αν ελεγχθείην, ου μόνον αναμάρτητος αλλά και μέγας ευεργέτης υμών και
των Ελλήνων καὶ τῶν ἁπάντων ανθρώπων, ου μόνον των νυν όντων
αλλά ‹και των μελλόντων, είναι. τίς γάρ αν εποίησε τον ανθρώπινον
βίον πόριμον ἐξ απόρου και κεκοσμημένον εξ ακόσμου, τάξεις τε πολεμικὰς εὑρὼν μέγιστον εις πλεονεκτήματα, νόμους τε γραπτοὺς φύλακας [τε] του δικαίου, γράμματά τε μνήμης όργανον, μέτρα τε και
σταθμά συναλλαγών ευπόρους διαλλαγάς, αριθμόν τε χρημάτων φύλακα, πυρσούς τε κρατίστους και ταχίστους αγγέλους, πεσσούς τε
σχολής άλυπον διατριβήν;>> (Γοργίας, Υπὲρ Παλαμήδους απολογία
(30)
Μετάφραση: Θα μπορούσα επίσης να πω, και αν το έλεγα δε
θα ψευδόμουν, ούτε θα μπορούσε κανείς να με αντικρούσει, ότι όχι
μόνο δεν έχω κάνει σφάλμα, αλλά είμαι και μεγάλος ευεργέτης, δικός
σας και όλων των Ελλήνων και όλων των ανθρώπων, όχι μόνο όσων
τώρα ζουν, αλλά και των μελλοντικών. Γιατί ποιος έκανε τον ανθρώπινο βίο από στερημένο εύπορο και από ατακτοποίητο τακτοποιημένο, έχοντας εφεύρει τις πολεμικές τακτικές, που δίνουν το πιο μεγάλο πλεονέκτημα, και τους γραπτούς νόμους, φύλακες του δικαίου, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ, τα μέτρα και τα
σταθμά, επινοήσεις για τη συνεννόηση στις συναλλαγές, τους αριθμούς, που είναι φύλακες της περιουσίας, τους πυρσούς που είναι οι
ικανότεροι και πιο ταχείς αγγελιαφόροι, τους πεσσούς, που είναι ευχάριστη διασκέδαση στη σχόλη;
Ο Λουκιανός στο «Δίκη συμφώνων» αναφέρει ότι τα γράμματα
τα διαρρύθμισε είτε ο Κάδμος είτε ο Παλαμήδης είτε ο Σιμωνίδης: «Ο
πρώτος που διαμόρφωσε αυτούς τους νόμους για εμάς - είτε ήταν ο Κάδμος
ο νησιώτης είτε ο Παλαμήδης, γιος του Ναυπλίου, κάποιοι αποδίδουν αυτή
την πρόνοια και στο Σιμωνίδη - όχι μόνο οριοθέτησε τη σειρά στην οποία βασίζονται οι προτεραιότητές μας - δηλαδή ποιο (γράμμα) θα είναι πριν ή μετά αλλά έλαβε επίσης υπόψη τις ιδιότητες και τις δυνάμεις που έχει το καθένα.
(Λουκιανός «Δίκη συμφώνων, 5»)
Β. ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Η Ελληνική Γραφή αρχικά ήταν με ελάχιστη ορθογραφία και
κάθε ελληνική πόλη-κράτος είχε και το δικό της αλφάβητο-σύστημα
γραφής, σχετικά όμως. Για παράδειγμα στην αρχαία Κρητική γραφή
(επιγραφή Γόρτυνας, 5ος αι. π.Χ.) το γράμμα Ι αντιπροσωπεύει το
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φθόγγο ζ και όχι το φθόγγο ι. Επίσης εκεί το γράμμα S = ιώτα και
όχι σίγμα, το γράμμα Λ = γάμα και όχι λάμδα, το γράμμα Γ = λάμδα
και όχι γ-άμα….: COΓIATAN (πολιάταν), ΑCΑΛΟΡΕΥΟΝΤS (απαγορεύοντι), ΚΑS (και), ΕΝΑΜ (ένας), ΔΣΚΑΜ (δίκας), ΚΡΕΜΑΤΑ (κρέματα - χρήματα)… Επίσης εκεί που οι Ίωνες έβαζαν το γράμμα Η
αντί του Ι στον πληθυντικό των αρσενικών, οι άλλοι έβαζαν το ΕΙ:
ΙΠΠΗΣ (Ιωνικά) = ΙΠΠΕΙΣ (δωρικά). Όλα τα αρχαία ελληνικά αλφάβητα έγραφαν και τα σύμφωνα και τα φωνήεντα των λέξεων με ξέχωρα γράμματα, όμως χωρίς την άκρα σημερινή ορθογραφία. Αρχικά
επίσης δεν υπήρχαν κεφαλαία και μικρά γράμματα, αλλά μόνο ένα
είδος γραμμάτων που ήταν όπως περίπου τα σημερινά κεφαλαία
γράμματα.

Κατά τον 6/5ο αι. π.Χ. οι ελληνικές πόλεις-κράτη καθιερώνουν
ως κοινό το Ιωνικό αλφάβητο – σύστημα γραφής.
Στο κοινό αλφάβητο καθιερώθηκαν τα εξής ομόφωνα γράμματα
Ω και Ο, ΑΙ = Ε, Ι = Η = Υ = ΟΙ = ΕΙ = ΥΙ με τα οποία γράφουμε με
κανόνες τα φωνήεντα των λέξεων για να υποδείχνουμε την πιστή
προφορά των λέξεων και την ετυμολογία των λέξεων (μέρος λόγου,
αριθμό, πτώση κ.λπ.) , ώστε έτσι να διακρίνονται οι ομόηχες λέξεις:
Καλώ και καλό, καλοί και καλεί και καλή….
Επίσης από την εποχή αυτή και εξής οι λέξεις γράφονταν με
κενό μεταξύ τους και πάντα από δεξιά προς αριστερά (= αντίθετα με
τη φοινικική) και όχι βουστροφηδόν, όπως γίνονταν πριν.
Ακολούθως επινοούνται από τους αλεξανδρινούς γραμματικούς
τα ορθογραφικά σημεία (= τα πνεύματα, τα τονικά σημάδια, τα διαλυτικά κ.λπ.), τα οποία αναμορφώθηκαν πριν από λίγα χρόνια από
τους δημοτικιστές συγγραφείς, κατά τα έτη 1974 – 1982 μ.Χ., οι οποίοι από τη μια κατάργησαν τα πνεύματα, την υπογεγραμμένη και
τα τονικά σημεία και από την άλλη επινόησαν το μονοσημαδιακό σύστημα τονισμού .
Ακολούθως επινοούνται από τους βυζαντινούς γραμματικούς α
κεφαλαία: Α, Β, Γ… και τα μικρά γράμματα: α, β. γ….., με τα οποία
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γίνεται διάκριση αφενός των προτάσεων μεταξύ τους και αφετέρου
των κυρίων ονομάτων από τα κοινά και τις κοινές λέξεις, πρβ π.χ.
αγαθή & Αγαθή, κόκκινος & Κόκκινος...

ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ψηφία: Α Β Λ Δ Ε C Ι Θ S K L M N O Π R Σ Τ V Φ
Χ
προφορά: α

β γ δ ε

? ζ θ

ι κ λ μ ν ο π ρ σ τ ι φ

χ
Η ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΛΗ
Με κενό μεταξύ των λέξεων και με τα γράμματα Γ Λ Ζ αντί
των Λ L Ι του αρχαίου αττικού αλφάβητου, η επιγραφή της στήλης
των Παναθηναίων γίνεται:
(ΕΔ)OXΣEN TEI BOΛEI KAI TOI ΔEMOI KEKPOΠIΣ EΠΡΥΤΑΝΕΥΕ
ΜΝΕΣΙΘΕΟΣ Ε-(Γ)ΡΑΜΜΑΤΕΥΕ ΕΥΠΕΙΘΕΣ ΕΠΕΣΤΑΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΛIAΣ
ΕΙΠΕ ΑΠΟΔΟΝΑΙ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ ΤΑ ΟΦΕΛΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΔΕ
ΤΕΙ ΑΘΕΝΑΙΑΙ ΤΑ ΤΡΙΣΧΙΛIA TAΛANT(Α) ANENENEΓΚΤΑΙ ΕΣ ΠΟΛIN
HA EΦΣΕΦΙΣΑΝΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΗΕΜΕΔΑΠΟ ΑΠΟΔΙ(Δ)ΟΝΑΙ ΔΕ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΧΡΕΜΑΤΟΝ Α ΕΣ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΕΣΤΙΝ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΕΦΣΕΦΙΣΜ(Ε)ΝΑ
ΤΑ ΤΕ ΠΑΡΑ ΤΟΙΣ EΛΛENOTAMIAIΣ ΟΝΤΑ ΝΥΝ ΚΑΙ Τ ΑΛΛA A EΣTIN
TOYΤON ΤΟΝ XΡEMATON ΚΑΙ ΤΑ ΕΚ ΤΕΣ ΔΕΚΑΤΕΣ ΕΠΕΙΔΑΝ ΠΡΑΘΕΙ
ΛOΓΙΣΑΣΘΟΝ ΔΕ Η(ΟΙ) ΛΟΓΙΣΤΑΙ ΗΟΙ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΗΟΙΠΕΡ ΝΥΝ ΤΑ
ΟΦΕΛΟΜΕΝΑ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ Α(Κ)Ρ(ΙΒΟ)Σ ΣΥΝΑΓΟΓΕΣ ΔΕ ΤΟΛΛOΓΙΣΤΟΝ
Ε ΒΟΛΕ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡ ΕΣΤΟ ΑΠΟΔΟΝΤΟΝ (ΔΕ) ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ ΗΟΙ ΠΡΥΤΑΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΕΣ ΒΟΛEΣ ΚΑΙ ΕΚΣΑΛΕΙΦΟΝΤΟΝ ΕΠΕΙ(ΔΑΝ) ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΖΕΤΕΣΑΝΤΕΣ ΤΑ ΤΕ ΠΙΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΑΜΠΟΥ
Α)ΛΟΘΙ ΕΙ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΙΝΟΝΤΟΝ ΔΕ ΤΑ ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΗΟΙ ΤΕ
ΗΙΕΡ(ΕΣ Κ)ΑΙ ΗΟΙ ΗΙΕΡΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΟΣ ΟΙΔΕΝ ΤΑΜΙΑΣ ΔΕ ΑΠΟΚΥΑΜΕΥΕΝ ΤΟΥ)ΤΟΝ ΤΟΝ ΧΡΕΜΑΤΟΝ ΗΟΤΑΜΠΕΡ ΤΑΣ ΑΛΛAΣ ΑΡΧΑΣ ΚΑΘΑΠΕΡ ΤΟΣ ΤΟΝ ΗΙ(ΕΡΟΝ) ΤΟΝ ΤΕΣ ΑΘΕΝΑΙΑΙΣ ΟΥΤΟΙ ΔΕ ΤΑΜΙΕΥΟΝΤΟΝ ΕΜΠΟΛEI EN TOI OΠΙΣΘΟΔΟΜΟΙ ΤΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΧΡΕΜΑΤΑ ΗΟΣΑ ΔΥΝΑΤΟΝ ΚΑΙ ΟΣΙΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΟΙΓΟΝ(ΤΟ)Ν ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΕΙΟΝΤΟΝ ΤΑΣ ΘΥΡΑΣ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΔΟΜΟ ΚΑΙ ΣΥΣΣΕΜΑΙΝΟΣ ΘΟΝΟΙΣ ΤΟΝ ΤΕΣ ΑΘΕΝΑΙΑΣ ΤΑΜΙΑΙΣ ΠΑΡΑ ΔΕ ΤΟΝ ΝΥΝ ΤΑΜΙΟΝ ΚΑΙ
ΤΟΝ ΕΠΙΣΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΙΕΡΟΠΟΙΟΝ ΤΟΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΗΙΕΡΟΙΣ ΗΟΙ
ΝΥΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟ(ΣΙ)Ν ΑΠΑΡΙΘΜΕΣΑΣΘΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΣΑΣΘΟΝ ΤΑ
ΧΡΕΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΕΣ ΒΟΛ(Ε)Σ ΕΜΠΟΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΧΣΑΣΘΟΝ
ΗΟΙ ΤΑΜΙΑΙ ΗΟΙ ΛΑΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΝΥ(Ν) ΑΡΧΟΝΤΟΝ ΚΑΙ ΕΝ
ΣΤΕΛEI ΑΝΑΓΡΑΦΣΑΝΤΟΝ .ΙΑΙ ΑΠΑΝΤΑ ΚΑΘΕΚΑΣΤΟΝ ΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ ΗΟΠΟΣΑ ΕΣΤΙΝ ΕΚΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ ΤΟΝ ΚΕΦΑΛAION
ΧΟΡΙΣ ΤΟ ΤΕ ΑΡΓΥΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΥΣΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΑΓΡΑΦΣΑΝΤΟΝ ΗΟΙ ΑΕΙ ΤΑΜΙΑΙ ΕΣ ΣΤΕΛEN ΚΑΙ ΛOΓΟΝ ΔΙΔΟΝΤΟΝ ΤΕ
ΟΝΤΟΝ ΧΡΕΜΑΤΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΙΟΝΤΟΝ ΤΟΙΣ ΘΕΟΙΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΙ
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ΑΠΑΝΑΛIΣΚΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟΣ ΛOΓΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΑΣ ΔΙΔΟΝΤΟΝ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΝΑΘΕΝΑΙΟΝΕΣ ΕΣ ΠΑΝΑΘΕΝΑΙΑ ΤΟΛΛOΓΟΝ ΔΙΔΟΝΤΟΝ ΚΑΘΑΠΕΡ ΗΟΙ ΤΑ ΤΕΣ ΑΘΕΝΑΙΑΣ Τ(Α)ΜΙΕΥΟΝΤΕΣ
ΤΑ ΔΕ ΣΤΕΛΑΣ ΕΝ ΑΙΣ ΑΝΑΝΑΓΡΑΦΣΟΣΙ ΤΑ ΧΡΕΜΑΤΑ ΤΑ ΗΙΕ-Ρ(Α
ΘΕ)ΝΤΟΝ ΕΜΠΟΛΕΙ ΗΟΙ ΤΑΜΙΑΙ ΕΠΕΙΔΑΝ ΔΕ ΑΠΟΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙ ΤΟΙΣ
ΘΕΟΙΣ (ΤΑ ΧΡ)ΕΜΑΤΑ ΕΣ ΤΟ ΝΕΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙΧΕ ΤΟΙΣ ΠΕΡΙΟΣΙ ΧΡΕΣΘΑΙ ΧΡΕΜΑΣ

Σημειώνεται ότι:
1) Στην Αττική Γραφή, όπως και στη Λατινική, αλλά και σε όλα
τις άλλες αρχαίες ελληνικές γραφές δεν υπήρχαν τα τονικά σημάδια,
τα πνεύματα και τα ορθογραφικά σημάδια. Το που τονίζεται μια λέξη
γίνεται γνωστό από πείρας, όπως γίνεται και σήμερα στη λατινική,
αλλά και στην ελληνική, όταν γράφουμε με κεφαλαία γράμματα όπου
παραλείπουμε την τοποθέτηση του τονικού σημαδιού.
2) Στην Αττική Γραφή, που είναι παρόμοια με τη Λατινική, τα
γράμματα: Λ = [γ], L = [λ], Ι = [ζ], S = [ι]. Ο φθόγγος [u] γράφεται δίψηφα ΟΥ, δηλ. ως και σήμερα. Δεν υπάρχουν τα διπλά ή
άλλως δισυμφωνικά γράμματα Ξ = [κσ], Ψ = [πσ]. Τα συμπλέγματα
[κσ], [πσ] εδώ γράφονται με ΚΣ ΓΣ ΧΣ ΠΣ ΦΣ ΒΣ, ανάλογα με την
παραγωγή τους: ΠΑΡΑΔΕΧΣΑΣΘΟΝ (παραδέξασθον), ΑΝΑΓΡΑΦΣΑΝΤΟΝ (= αναγραψάντων ),…
Επίσης εδώ δεν υπάρχουν τα γράμματα Ω, Η, υπάρχουν όμως
τα: Υ = EI = OI = ι, ΑΙ = ε, ΜΜ, ΝΝ,ΣΣ ,ΤΤ.. και γι αυτό και εδώ η
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ορθογραφία είναι λιγότερη, κάτι όπως και στη Λατινική με τα: y = I
= oe…, ae = e……. Ο λόγος που εδώ δε σημειώνονταν ορθογραφικά
τα θηλυκά με -Η, τα ρήματα, τα επιρρήματα και η γενική πληθυντικού
με το -Ω... Έτσι εδώ δε διακρίνονται ορισμένοι τύποι λέξεων, πρβ
στην στήλη των Παναθηναίων: ΠΑΝΤΟΝ, ΧΟΡΙΣ, ΤΟLLΟΛΙΣΤΟΝ...
που σήμερα γράφουμε: ΠΑΝΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ, ΤΩLLΟΓΙΣΤΩΝ (= των λογιστών)...
3) Στην Αττική Γραφή με το γράμμα Η σημειωνόταν ό,τι κατόπιν με το σημάδι της δασείας, όπως π.χ. οι τύποι της αντωνυμίας
(H)ΟΣ,Η,Ο... , ήτοι η αποβολή αρκτικού συμφώνου.(Χ)ώρα, χωρίζω
> ώρα ..
4) Στην Αττική Γραφή το γράμμα Υ είχε προφορά πότε «ι» και
πότε φ/β: ΕΥΘΥΝΑΣ, ΧΡΥΣΙΟΝ, ΣΥΝ, ΠΡΥΤΑΝΕΥΕ...
Τα ΑΙ ΥΙ ΕΙ ΟΙ ΟΥ ΑΥ ΕΥ ΗΥ προφέρονταν όπως και σήμερα,
δηλ. άλλοτε ήταν τα δίψηφα γράμματα: αι = [ε], ει = υι = οι = [ι],
ου = [u] και άλλοτε τα συμπλέγματα: αϊ, εϊ, υϊ, οϊ, οϋ.
Ωστόσο
εδώ το πώς ακριβώς προφέρονταν σε μερικές λέξεις δε διακρίνεται,
επειδή δεν υπάρχουν τα διαλυτικά και το τονικό σημάδι. Τότε το πως
προφέρονταν διακρινόταν από πείρας ή όπως γίνεται σήμερα, όταν
γράφουμε μόνο με τα κεφαλαία γράμματα.
Τα LL (= λλ), ΝΝ, ΜΜ, ΤΤ, ΛΛ (= γγ),... προφέρονταν ως σήμερα και έμπαιναν στις λέξεις με τους ίδιους ως σήμερα κανόνες.
Δηλαδή: η αφομοίωση Ν + Ρ,Μ,Ν,Λ = ΡΡ ΜΜ,ΝΝ,ΛΛ, Π,Β,Φ + Μ
= ΜΜ, η σύνθλιψη Ν + Κ,Γ,Χ = ΓΚ,ΓΓ,ΓΧ, Ν + Π,Β,Φ = ΜΠΩ, ΜΒ,
ΜΦ, Ν + Σ = ΣΣ..: ΕΝ-ΠΟΛΕΙ > ΕΜΠΟΛΕΙ, ΣΥΝ-ΣΕΜΑΙΝΟΣ > ΣΥΣΣΕΜΑΙΝΟΣ (συν + σημαίνω), ΣΥΝΚΛΕΙΟΝΤΟΝ > ΣΥΓΚΛΕΙΟΝΤΟΝ
(συγκλειώντων), ΣΥΝΠΑΝΤΟΣ > ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΓΕΓΡΑΦΜΕΝΑ > ΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ….
Με τα γράμματα NN MM… σημειώνονταν και η εξωτερική αφομοίωση: ΤΟΝ LΟLΙΣΤΟΝ > ΤΟLLΟΛΙΣΤΟΝ = των λογιστών, ΤΟΝ LΟΛΟΝ (τον λόγον > ΤΟLLΟΛΟΝ, ΕΑΝ ΠΟΥ > ΕΑΜΠΟΥ, ΕΝ ΠΟΛΕΙ >
ΕΜΠΟΛΕΙ..., κάτι που δε σημειώνεται σήμερα: την μάνα > τη μάνα,
το(ν) λόγο…

ΕΠΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΗΡΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ, 7ΟΥ Α. Π.Χ.
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Αττική επιγραφή 6ου π.Χ. αι.
Με κενό μεταξύ των λέξεων και με τα γράμματα Λ,
Σ αντί των L, S του αρχαίου
αττικού αλφάβητου η εν
λόγω επιγραφή γίνεται:
«SEMA
ΦΡΑSΙΚΛEIAS
KOΡΕ ΚΕΚΛESOMAI AIEI
ANTI
ΓΑΜΟΥ
ΠΑΡΑ
ΘΕΟΝ ΤΟΥΤΟ ΛAXOS ONOMA».
Η λέξη SEMA προφέρεται «σέμα», η οποία με τροπή νεώτερα του φθόγγου Ε σε Ι
= ορθογραφικά Η έγινε ΣΗΜΑ = προφορά «σίμα». Η λέξη ΚΟΡΕ προφέρεται «κόρε»
και με τροπή νεώτερα του φθόγγου Ε σε Ι = ορθογραφικά Η γίνεται ΚΟΡΗ...

ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Κρητικά
Κοινά

,
α

β

,

γ

δ

ε

ϝ

ζ

η

τ

ι

Κρητικά
Κοινά

κ

,
λ

μ

ν

ξ

ο

π

ρ

σ

τ

ου/y

Εδώ δεν υπάρχουν: τα μικρά και κεφαλαία γράμματα, τα τονικά
σημάδια και τα ομόφωνα γράμματα Ω, Η. Υπάρχουν τα ομόφωνα
γράμματα Ε & ΑS = ε, S & Y = ι. Ο φθόγγος u γράφεται μονόψηφα,
δηλαδή V (Λατινικά U) και όχι ΟΥ, όπως ως σήμερα. Το γράμμα Ι
αντιπροσωπεύει το φθόγγο ζ και όχι το φθόγγο ι, το S = ι και όχι σ,
το Λ = γ και όχι λ, το Γ = λ και όχι γ, το Μ/ = [μ]….. ΑS = [ε], ΕS
= [ι] ΟS = [ι], ΥS = [ι].....: COΓIATAN (πολιάταν), ΑCΑΛΟΡΕΥΟΝΤS
(απαγορεύοντι), ΚΑS (και), ΕΝΑΜ (ένας), ΔΣΚΑΜ (δίκας), ΚΡΕΜΑΤΑ(κρέματα - χρήματα), AΡEΜON (αρέσον), CASNEΘAS (παίνεθαι), AΡΛΥΡΙΟΝ (αργύριον), ΤΟΥΤΟΝ (= τούτον & τούτων), ΑΝΤΡΟCΙΝΟΜ (= ανθρώπινος)….
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COΓIATAN (πολιάταν), ΑCΑΛΟΡΕΥΟΝΤS (απαγορεύοντι), ΚΑS
(και), ΕΝΑΜ (ένας), ΔΣΚΑΜ (δίκας), ΚΡΕΜΑΤΑ(κρέματα - χρήματα),
AΡEΜON (αρέσον), CASNEΘAS (παίνεθαι), AΡΛΥΡΙΟΝ (αργύριον)….

Νομικός Κώδικας της Γόρτυνας χρονολογείται από το πρώτο μισό
του 5ου αι. π.Χ. αι. (480 – 460 π.Χ.)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ) ΓΡΑΦΗ
1. ΟΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ ΚΑΙ Η ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ)
ΓΡΑΦΗ
Πριν από τη σημερινή Ελληνική Γραφή στην Ελλάδα, λέει ο
Διόδωρος Σικελιώτης (3,67, 5 - 57 και 5, 74), αλλά και όπως φανερώνουν τα αρχαία γραπτά μνημεία που έχουν βρεθεί στην Κνωσό,
Μυκήνες, Θήβα κ.α., υπήρχε μια άλλη γραφή, η Πελασγική,.
Η εν λόγω γραφή, η Πελασγική, μετονομάστηκε σε Γραμμική
από τον Άγγλο αρχαιολόγο Αρθούρο Έβανς, επειδή το σχήμα των
γραμμάτων της είναι σαν απλές γραμμές και όχι π.χ. ως σφήνες,
όπως είναι η Σφηνοειδή Γραφή.

Πινακίδα Πύλου με Γραμμική γραφή Β’.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)

Πινακίδες Κνωσού 1700 – 1450 π.Χ. με Πελασγική (Γραμμικής) γραφή (Μουσείο Ηρακλείου)

Η Γραμμική Γραφή, σύμφωνα επίσης με τον Έβανς, αφενός
είναι Κρητικής επινόησης και από τους Κρήτες την πήραν οι Φοίνικες:
«Η γραφή της Κρήτης είναι η μήτηρ της Φοινικικής” ( vol 1 Oxford
1909) και αφετέρου παρουσιάζεται σε δυο βασικούς διαφορετικούς
τύπους, τη Γραμμική Γραφή Α’ και τη Γραμμική Γραφή Β’, που είναι
αποτυπωμένες κυρίως σε πήλινες πινακίδες.
Η Γραμμική Γραφή Α’ είναι ιδεογραφική , χρονολογείται από το
1800/1700-1500 π.Χ., άρα είναι η γραφή της Κρήτης επι Ετεοκρητών, και δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Η Γραμμική Γραφή Β
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είναι φωνητική και χρονολογείται από το 1500 -1200 π.Χ., άρα είναι
η γραφή επι Μίνωα, λίγο πριν και λίγο μετά τα τρωϊκά. Η αποκρυπτογράφησή της από το Μ. Ventris απέδειξε ότι η Γραμμική Γραφή
Β’ παριστάνει ελληνικές λέξεις.
Η Πελασγική (Γραμμική) Γραφή Β’, καταργήθηκε κάπου μεταξύ Τρωικού Πολέμου (1210- 1200 π.Χ.) και καθόδου Δωριέων(1100 π.Χ. ) και αντικαταστάθηκε από τη σημερινή Ελληνική
Γραφή, αφού από τότε και εξής δε βλέπουμε επιγραφές ή άλλα γραπτά μνημεία με τη Γραμμική Γραφή, σύμφωνα με τον Έβανς, αλλά
με τη σημερινή Ελληνική Γραφή. Απλά αρχικά κάθε ελληνική πόλη –
κράτος είχε και το δικό του αλφάβητο – κανόνες γραφής, όμως σχετικά μεταξύ τους.
Οι Πελασγοί, λένε οι αρχαίοι συγγραφείς, ήταν το μεγαλύτερο
από τα πρώτα φύλα που κατοίκησαν στην Ελλάδα, απ΄ όπου η Ελλάδα αρχικά ονομαζόταν Πελασγία, και του οποίου τα επιμέρους
φύλα καλούνταν Δωριείς, Αχαιοί, Ίωνες και Αιολείς και που αυτά
μετά τα Τρωικά (ήτοι τον Τρωικό πόλεμο που έγινε το 1210- 1200
π.Χ.) έπαψαν να ζουν μεταναστευτικά και μετονομάστηκαν σε Έλληνες, πρωτα οι Δωριείς και μετα όλοι οι Πελασγοί, σύμφωνα με τον
Ηρόδοτο (βλέπε Ηροδότου «Ιστορία Α, 56-58), Θουκυδίδη ( 2 -9)
κ.α..
«...της νυν Ελλάδος, πρότερον δε Πελασγίης καλουμένης» (Ηρόδοτος Β 56) .,
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά
- αυτό είναι η πεποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη,
καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πάρα πολλά άλλα
βαρβαρικά φύλα. …» (Ηρόδοτος Α, 57- 58)
«ην δε και το των Πελασγών γένος ελληνικόν» (Διονύσιος Αλλικαρνασσεύς, «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία», I 17)
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Η ονομασία «Μινωίτες» είναι του Άγγλου αρχαιολόγου Αρθούρου ΄Έβανς, ο οποίος ονόμασε έτσι τους αρχαίους κατοίκους
της Κρήτης από το πιο φημισμένο βασιλιά τους το Μίνωα.
2) Η ονομασία «Γραμμική γραφή» είναι επίσης του Άγγλου αρχαιολόγου Αρθούρου ΄Έβανς., ο οποίος την ονόμασε έτσι, επειδή τα
γράμματά της είναι κυρίως απλές γραμμές και όχι σφήνες, όπως είναι
η σφηνοειδής γραφή ή εικόνες, όπως είναι τα ιερογλυφικά κ.α.
3) Πινακίδες με Γραμμική Γραφή βρεθήκαν όχι μόνο στην
Κρήτη, αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδος: Πύλο, Μυκήνες, Θήβα,
Τίρυνθα, Ορχομενό, Μήλο κ.α., άρα η Γραφή αυτή ήταν όχι μόνο
των Κρητών, αλλά και όλων των άλλων Ελλήνων ή άλλως Των Πελασγών, όπως λέγονταν αρχικά οι Έλληνες
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2. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ Ο ΜΙΝΩΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΝΩΙΤΕΣ
ΔΕΝ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κ.ΛΠ.
Μερικοί ανθέλληνες ισχυρίζονται ότι ο Μίνωας και οι Μινωίτες
δεν ήταν Έλληνες και συνεπώς και ο Μινωικός Πολιτισμός και η Γραμμική Γραφή (η γραφή των Μινωιτων) δεν είναι ελληνικά δημιουργήματα, γιατί αφενός ο Ηρόδοτος στο εδάφιο Α, 173 αναφέρει ότι
«αρχικά ολόκληρη την Κρήτη την είχαν οι βάρβαροι» και αφετέρου
ο Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183) αναφέρει ότι οι Κρήτες
μιλούσαν μεμειγμένη γλώσσα.
Ωστόσο όλα αυτά είναι κακοήθεια, παραχάραξη, εκτός πραγματικότητας, γιατί:
1) Οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ξεκάθαρα ότι ο Μίνωας
και οι Μινωίτες ήταν Έλληνες, πρβ:
Α) Ο Πλάτωνας λέει ότι οι αρχαίοι Κρήτες ήταν Έλληνες και οι
πιο άξιοι βασιλείς τους ήταν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθης, οι οποίοι
είναι αυτοί που έφτιαξαν τους νόμους τους:
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτοί λοιπόν, οι Κρήτες, έχουν τους πιο παλιούς νόμους απ’ όλους τους Έλληνες; («Ουκούν ούτοι, οι Κρήτες, παλαιοτάτοις
νόμοις χρώνται των Ελλήνων»)
ΕΤΑΙΡΟΣ: Ναι.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ξέρεις ποιοι ήταν οι άξιοι βασιλείς τους; Ο Μίνωας και
ο Ραδάμανθυς, γιοι του Δία και της Ευρώπης’ δικοί τους είναι οι νόμοι.
(Πλάτωνα «Μίνως», 318 b – 321)
Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης
έχουν τόσο μεγάλη φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. (Ω ξένε, εχρην ειπειν, οι Κρητών νόμοι ουκ εισίν μάτην διαφερόντως εν πάσιν ευδόκιμοι
τοις Έλλησιν) Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε όσους τους
ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, ανθρώπινα και θεία.… (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631)
Β) Ο Όμηρος (Ιλιάδα Β 402 – 405 και Β 645 – 652) αναφέρει
ότι στον πόλεμο της Τροίας όλοι οι άνδρες των πόλεων της Κρήτης
(Κνωσού, Γόρτυνας, Λύκτου, Λύκαστου κ.λπ.) αφενός ήταν με το
μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων και αφετέρου
είχαν αρχηγό τον ο Ιδομενέα, που ήταν εγγονός του Μίνωα και ένας
από τους Γενικούς αρχηγούς όλων των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών
ή Πανελλήνων: «…δε γέροντας αριστήας Παναχαιών, Νέστορα μεν
πρώτιστα και Ιδομενέα άνακτα…» (Ιλιάδα, Β 402 – 405). Επομένως
ο Μίνωας και οι κάτοικοι της Κρήτης επί Μίνωα (Ετεοκρήτες, Κύδωνες κ.λπ.) ήταν μέρος των Αχαιών ή Αργείων ή Δαναών ή Πανελλήνων, άρα Έλληνες, πρβ:
«Ο θαυμαστός στο δόρυ Ιδομενέας ήταν αρχηγός των Κρητών, οι άντρες της Κνωσού, της Γόρτυνας με τα τείχη, της Λύκτου, της Μιλήτου, της
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ασπροχώματης Λύκαστου, της Φαιστού και του Ρύτιου, πόλεις καλοκτισμένες,
που κατοικούν στην Κρήτη με τις 100 πόλεις. Όλοι αυτοί είχαν αρχηγό τον
Ιδομενέα, ικανό στο δόρυ και τον Μηριόνη, τον ισότιμο του ανδροφονιά Ευαλιου, έφεραν μαζί τους 80 μαύρα καράβια» (Ιλιάδα Β 645 – 652)
Γ) Ο Διονύσιος Αλικαρνασσευς (Λόγος Β LXI 1-2), ο Ηρόδοτος
(Γ 121), ο Διόδωρος Σικελιώτης (1, 94 και 5, 54 και 78-79), ο Πλάτωνας (Μίνως 318 – 321), ο Απολλόδωρος κ.α. λένε ξεκάθαρα ότι ο
Μίνωας και οι Μινωίτες ήσαν Έλληνες, πρβ:
«Οι δε τα μυθώδη πάντα περιαιρούντες εκ της ιστορίας πεπλάσθαι φασίν υπό του Νόμα τον περί της Ηγερίας λόγον, ίνα ράον αυτώ προσέχωσιν οι
τα θεία δεδιότες και προθύμως δέχωνται τούς υπ´ αυτού τιθεμένους νόμους,
ως παρά θεών κομιζομένους. Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ των Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτήν γενόμενον της τε
Μίνω του Κρητός και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας.. (ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΩΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Λόγος Β’ LXI. 1-2)
«Ο Μίνωας, που ήταν ο μεγαλύτερος των αδελφών, έγινε βασιλιάς του
νησιού και ίδρυσε σ’ αυτό αρκετές πόλεις, με γνωστότερες την Κνωσό, Φαιστό
και Κυδωνία. Ο ίδιος θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους Κρήτες, προσποιούμενος ότι τους έλαβε από τον πατέρα του το Δία με τον οποίο συνομιλούσε
μέσα σε κάποια σπηλιά. Απέκτησε, επίσης, μεγάλη ναυτική δύναμη, κυρίευσε
τα περισσότερα νησιά κι έγινε ο πρώτος Έλληνας θαλασσοκράτορας…«Κτήσασθαι δε (Μίνωα) και δύναμιν ναυτικήν μεγάλην και των νήσων
τας πλείστας καταστρέψασθαι και πρώτον των Ελλήνων θαλαττοκρατήσαι»
(Διόδωρος Σικελιώτης 5, 78 και 79)
«Ούτος (ο Μίνωας) πρώτος των Ελλήνων ναυτικήν δύναμιν αξιόλογον
συστησάμενος εθαλασσοκράτησε» (Διόδωρος βίβλος IV, 60,3)
«Της Καρπάθου πρώτοι κάτοικοι ήσαν κάποιοι από εκείνους που εκστράτευσαν μαζί με το Μίνωα, την εποχή που έγινε ο πρώτος Έλληνας
θαλασσοκράτορας… «Την δε Κάρπαθον πρώτοι μεν ώκησαν των μετά Μίνω
τινές συστρατευσάντων, καθ’ όν χρόνο εθαλασσοκράτησε πρώτος των Ελλήνων» (Διόδωρος Σικελιώτης, 5 54)
«Ο Πολυκράτης είναι ο πρώτος που ξέρουμε από τους Έλληνες, ο
οποίος έβαλε στο νου του να κυριαρχήσει στη θάλασσα, εκτός από το Μίνωα
από την Κνωσό και από κανένα άλλο ίσως που κυριάρχησε στη θάλασσα πριν
από εκείνον» (Ηρόδοτος Γ 121)
«Πρώτος, λένε, που έπεισε το λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους
ήταν ο Μνεύης. Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έδωσε τους νόμους ο
Ερμής, με τη διαβεβαίωση πως θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλληνες ο Μίνωας στην Κρήτη
και ο Λυκούργος στους Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε τους
νόμους από το Δία και ο άλλος από τον Απόλλωνα…. «καθάπερ πάρ Έλλησι
ποιήσαι φασίν εν μεν την Κρήτη Μίνωα, παρά δε Λακεδαιμονίοις Λυκούργον,
του μεν παρά Διός, τον δε παρ’ Απόλλωνος φήσαντα τούτους παρ ειληφέναι…» (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 1, 94)
Δ) Ο Παυσανίας λέει από τη μια ότι ο Μίνωας ήταν ο άρχοντας
του Αρχιπελάγους (= η Ελληνική θάλασσα) και από την άλλη

44

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
αποκαλεί τον εγγονό του Μίνωα, τον Ιδομενέα, Αχαιό και Έλληνα,
όταν περιγράφει τα αφιερώματα στο ναό της Ολυμπίας:
«υπάρχουν κοινά αφιερώματα όλων των Αχαιών (στο ναό της Ολυμπίας) και παριστάνουν όλους αυτούς που πήραν μέρος στην κλήρωση για τη
μονομαχία με τον Έκτορα, όταν αυτός προκάλεσε όποιον Έλληνα ήθελε
να συμμετάσχει μαζί του. Είναι στημένα κοντά στο μεγάλο ναό …. Και απέναντι σε απ αυτά, σε διαφορετικό βάθρο, βρίσκεται ο ανδριάντας του Νέστορα…
Εκείνος με τον πετεινό στην ασπίδα είναι ο Ιδομενέας, απόγονος του Μίνωα.(Παυσανίας Ηλιακά Α 25, 8-9),
«. Και τούτου οι Κρήτες τον ταύρον ες την γην πέμψαι σφίσι Ποσειδώνα
φασίν ότι Θαλάσσης άρχων Μίνως της Ελληνικής ουδενός Ποσειδώνα ήγεν άλλου Θεού μάλλον εν τιμή, κομιθέναι μεν δη ταύρον τούτον φασιν ες Πελοπόννησον εκ Κρήτης και Ηρακλέι των δώδεκα καλουμένων…. ».. (Παυσανίας, Ελλάδος περιήγησις, «Αττικά, 27,7),
Ε) Ο Διόδωρος (5,80) αναφέρει καθαρά ότι και οι Ετεοκρήτες
ήταν Έλληνες και όχι βάρβαροι, πρβ.: «τέταρτο γένος που ανακατεύθηκε
με τους κατοίκους της Κρήτης: Ετεόκρητες, Πελασγούς και Δωριείς-Αχαιούς
ήταν, λένε, ένα συνονθύλευμα βαρβάρων που με τα χρόνια εξομοιώθηκαν στη
γλώσσα με τους Έλληνες κατοίκους». Αν οι Ετεοκρήτες δεν ήταν Έλληνες, ο Διόδωρος δε θα έλεγε ότι ο Μίνωας ένωσε τους Ετεόκρητες,
Κύδωνες, Δωριείς και Αχαιούς μαζί με ένα συνονθύλευμα βαρβάρων
σε ενιαίο σύνολο.
2) Ο Ηρόδοτος πράγματι στο εδάφιο Α 172 -173 αναφέρει ότι
αρχικά (πριν από το Μίνωα) όλη την Κρήτη την κατείχαν οι βάρβαροι,
όμως αυτό το λέει, επειδή γι αυτόν (βλέπε εδάφιο Ηρόδοτος Α 56 –
58) όλοι οι λαοί, ακόμη και οι Έλληνες, ήταν αρχικά βάρβαροι και
λίγο πριν από την εποχή του Μίνωα αποκόπηκαν οι Δωριείς από τους
Πελασγούς ( μέρος των οποίων ήταν και οι φυλές αυτές που πήγαν
στην Κρήτη με αρχηγό τον Τέκταμο, παππού του Μίνωα) και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό και στο οποίο μετά, συνεχίζει να
λέει ο Ηρόδοτος, προσχώρησαν όλοι οι Πελασγοί (οι Ίωνες ή Αθηναίοι, οι Αιολείς ή Θεσσαλοί κ.α.), καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι.
Έτσι για τον Ηρόδοτο στην Κρήτη πριν από το Μίνωα υπήρχαν από
τη μια οι Δωριείς ή Έλληνες ( και εκείνων ο βασιλιάς, ο Αστέριος,
ο γιος του Τέκταμου, πήγε στη Φοινίκη και έκλεψε την πριγκίπισσα
Ευρώπη, τη μάνα του Μίνωα) και από την άλλη οι άλλες φυλές των
Πελασγών Ετεόκρητες, Αχαιοί κ.α. , τους οποίους μετά ένωσε ο Μίνωας σε ενιαίο σύνολο με τους Δωριείς ή Έλληνες, πρβ:
«Και ψάχνοντας έβρισκε πως ξεχώριζαν οι Λακεδαιμόνιοι και οι Αθηναίοι, οι πρώτοι ανάμεσα στους Δωριείς, οι δεύτεροι ανάμεσα στους Ίωνες.
Γιατί αυτά τα έθνη ήσαν τα πιο γνωστά, όντας τα παλιά χρόνια το τελευταίο
πελασγικό, το πρώτο ελληνικό. Οι Αθηναίοι ποτέ ώς τώρα δεν ξεσηκώθηκαν από τον τόπο τους, ενώ οι άλλοι ήσαν πολυπλάνητοι. Γιατί όσο βασίλευε
ο Δευκαλίων, κατοικούσαν τη Φθιώτιδα, στα χρόνια πάλι του Δώρου, γιου του
Έλληνος, τη χώρα στις πλαγιές της Όσσας και του Ολύμπου που τη λεν
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Ιστιαιώτιδα. Κι αφότου και από την Ιστιαιώτιδα τους ξεσήκωσαν οι Καδμείοι,
κατοικούσαν στην Πίνδο με το όνομα έθνος Μακεδνόν. Από εκεί πάλι άλλαξαν τόπο και πήγαν στη Δρυοπίδα και από τη Δρυοπίδα έφτασαν πια εκεί που
είναι, δηλαδή στην Πελοπόννησο, και ονομάστηκαν έθνος Δωρικό.
…………… Το ελληνικό έθνος, αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλεί
— αυτή είναι η πεποίθησή μου· αφότου όμως ξέκοψε από το πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή μικρό, αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς
προσχώρησαν σ᾽ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, αλλά και πολλά άλλα βαρβαρικά
φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος πρωτύτερα και εφόσον
ήταν βαρβαρικό, ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη. (Ηρόδοτος Α, 56- 58)
3) Ο Όμηρος (Οδύσσεια, ραψωδία τ 178 – 183 ) δεν αναφέρει
ότι οι κάτοικοι της Κρήτης μιλούσαν ξένη ή μη Ελληνική Γλώσσα,
αλλά «μεμειγμένη γλώσσα», δηλ. με λέξεις από πολλές Ελληνικές
διαλέκτους. Και το λέει αυτό, επειδή η Κρήτη από τη μια ήταν ένα
ενιαίο κράτος και από την άλλη αποτελείτο από πολλές φυλές (Ετεοκρήτες, Δωριείς, Αχαιούς, Πελασγούς και Κύδωνες) που κάθε μια
από αυτές είχε τη δική της διάλεκτο, κάτι που δε συνέβαινε στις άλλες
πόλεις-κράτη. Αν δεν ήταν έτσι ή αν κάποιο από τα φύλα της Κρήτης
ήταν βαρβαρικό, ο Όμηρος θα έλεγε ότι το τάδε φύλο είναι βαρβαρόφωνο, όπως λέει π.χ. για τους Κάρες
4) Ο Μ. Ventris απέδειξε ότι η Γραμμική γραφή Β’ είναι ελληνική, άρα ελληνική είναι και η Α’. Δεν θα ήταν ελληνική, αν την
Κρήτη τότε την κατείχε άλλος λαός, όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει
από καμία αρχαία πηγή.
Σημειώνεται ότι:
1) Πριν από τον Τρωικό πόλεμο , σύμφωνα με το Θουκυδίδη
(Α, 2 -9), δεν υπήρχαν σύνορα, καθώς και Έλληνες και βάρβαροι
παρά μόνο διάφορα μεταναστευτικά φυλά με μεγαλύτερο τους Πελασγούς. Μετά τα Τρωικά όσοι είχαν πάει με το στρατόπεδο των
Αχαιών , όπως οι Κρήτες, οι Σπαρτιάτες κ.λπ. , ονομάστηκαν Έλληνες
και όσοι με τους Τρώες ονομαστήκαν Βάρβαροι. Ο Ηρόδοτος, ο
Πλάτωνας (Μενέξενος), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός, Ελένης Εγκόσμιο κ.α.) κ.α. αναφέρουν ότι βαρβαρικής καταγωγής απ΄ όσους έμεναν στην Ελλάδα πριν από τον Τρωικό πόλεμο ήταν μόνο οι Δαναοί
και οι Καδμείοι ή Θηβαίοι (οι οποίοι είχαν έρθει λέει στην Ελλάδα
από την Αίγυπτο ), καθώς και οι Πέλοπες, που είχαν έρθει λέει στην
Ελλάδα από τη Φρυγία.
2) Η μόνη διαφορά που είχαν οι Ετεοκρήτες από τους Δωριείς
και Αχαιούς ήταν ότι οι πρώτοι ήταν αυτόχθονες στην Κρήτη και οι
άλλοι επήλυδες, δηλαδή είχαν πάει το νησί από τη Θεσσαλία μετά
από τους Ετεόκρητες. Κάτι όπως είχε συμβεί και με τους Δωριείς
Σπαρτιάτες, που και αυτοί είχαν πάει στην Πελοπόννησο από τη Δωρίδα, και τους ντόπιους. Σύμφωνα με τον Όμηρο στην Κρήτη ζούσαν
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Ετεόκρητες, Κύδωνες, Αχαιοί, Πελασγοί και Δωριείς, που σύμφωνα
με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς (Ηρόδοτο, Διόδωρο, Στράβωνα
κ.α.) οι Ετεόκρητες ήταν αυτόχθονες (απόγονοι των Ιδαίων Δάκτυλων ή Κουρήτων), ενώ οι άλλοι μετανάστες. Μετά τον κατακλυσμό
του Δευκαλίωνα, λένε, επειδή η Κρήτη ερήμωσε κατά πολύ, έφυγαν
από το Πελασγικό Άργος = η Θεσσαλία) μερικές φυλές Αχαιών, Πελασγών και Δωριέων με αρχηγό τον Τέκταμο (παππούς του Μίνωα
και γιος του Δώρου του Έλληνα) και πήγαν και κατοίκησαν στο νησί,
επειδή η Θεσσαλία είχε καταστραφεί από τον εν λόγω κατακλυσμό.
Στη συνέχεια και όταν έγινε βασιλιάς των Δωριέων ο Μίνωας ένωσε
σε ενιαίο σύνολο όλα τα φύλα του νησιού. Μάλιστα, όταν πήγαν οι
Αχαιοί, οι Δωριείς και οι Πελασγοί της Κρήτης στο νησί και βρήκαν
εκεί τους Ετεόκρητες δεν υπήρχε ακόμη ο διαχωρισμός σε «Έλληνες» και «βάρβαρους», αφού αυτό έγινε μετά τα τρωικά, σύμφωνα
με τους Θουκυδίδη (Α, 3 -9), Ηρόδοτο (Α 54 – 57 κ.α.), Ησίοδο (Κατάλογος γυναικών) κ.α.
3) Το ότι ο Μίνωας και οι Κρήτες επί Μίνωα ήταν Έλληνες
φαίνεται και από το ότι: α) Ο Μίνωας αναφέρεται μόνο στην Ελληνική
μυθολογία, β) Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς έγιναν κριτές του Άδη
των Ελλήνων. γ) Οι αρχαίοι Κρήτες αφενός λάμβαναν μέρος στους
Αγώνες των άλλων Ελλήνων και αφετέρου φέρονται ως ιδρυτές των
Ολυμπιακών Αγώνων. Σύμφωνα με τον Παυσανία (Ηλιακά) οι πρώτοι
που αγωνίστηκαν στην Ολυμπία και αυτοί που ίδρυσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν ο Κρηταγενή Δίας και ο Ιδαίος Ηρακλής. Μετά
ένας απόγονος του Ιδαίου Ηρακλή, ο Κλύμενος, ήρθε από την Κρήτη
και καθιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία και ίδρυσε βωμό προς τιμή
του προγόνου του Ηρακλή και όλων των Κουρήτων, δίνοντας στον
Ηρακλή την επωνυμία Παραστάτης. Ο Παυσανίας λέει ακόμη ότι ο
Κλύμενος ίδρυσε και ιερό στην Ολυμπία για την Κυδωνία Αθηνά
(Παυσανίας Ηλιακά Β, 7,6 κ.α.) και Κρητικοί Ολυμπιονίκες ήταν οι:
Εργοτέλης, Σωτάδης, Φιλωνίδης κ.α
Σύμφωνα με τον κατάλογο των Ολυμπιονικών και τον Παυσανία (Ηλιακά), Κρήτες Ολυμπιονίκες ήταν οι εξής: Διόγνητος, Πυγμαχία, 488 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, Δόλιχος, 464 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρ, Δόλιχος, 472 π.Χ., Ικαδίων, Στάδιο παίδων, 456
π.Χ., Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., , …..ώνιος, Δόλιχος, 396 π.Χ.,
Σωτάδης, Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ. , Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος, Πώρος ο Μάλιος, 56 π.Χ., Δάμας ή Δαμασίας ο Κυδωνιάτης,
Στάδιο, 25 μ.Χ., Σατορνίλος Γορτύνιος, στάδιον, 209 μ.Χ. κ.α.
Σύμφωνα με τον Απολλόδωρο, ο γιος του Μίνωα, ο Ανδεόγεω,
έλαβε μέρος στα Παναθήναια και ενώ πήγαινε να λάβει μέρος σε
αγώνες των Θηβαίων, δολοφονήθηκε από τους Αθηναίους από
φθόνο, πρβ: «αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα
επετέλει, εν ω ο Μίνωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγευς επι
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τον Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ ου διεφθάρη. ένιοι δε αυτόν λέγουσι πορευόμενον εις Θήβας επί τον Λαϊου Αγώνα προς των αγωνιστών ενεδρευθέντα δια φθόνον απολέσθαι..» (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Β και Γ).

3. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ (ΓΡΑΜΜΙΚΗ) ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΩΝ ΜΙΝΩΙΤΩΝ)
Ο αρχαίος Γραμματικός Διονύσιος Θράκας αναφέρει ότι ο Δοσιάδης (επιγραμματοποιός του 3ο π.Χ. αι.) ισχυρίζεται ότι τα γράμματα είναι εφεύρεση των Κρητών: "εν Κρήτη φησίν ευρεθήναι ταύτα
(τα γράμματα").… («Γραμματική τέχνη Διονυσίου του Θρακός»,
Anecdota Graeca του Imm. Bekkeri ΙΙ 782-7833, 7-14). Το αυτό λέει
και η αρχαιολογία.
Επίσης Ο Άγγλος αρχαιολόγος Αρθούρος ΄Εβανς, όταν ανακάλυψε τις πινακίδες με τη Γραμμική γραφή, δήλωσε ότι η γραφή αυτή
είναι έργο των Κρητών και επίσης ότι: “Η γραφή της Κρήτης είναι η
μήτηρ της Φοινικικής” ( vol 1 Oxford 1909).
Εγκυκλοπαίδεια “ ΠΥΡΣΟΣ” : “ Μετά ετών μελέτας ο ΄Εβανς υπεστήριξεν κατόπιν εις το βιβλίον του “Scripta Minoa” μετά πολυμαθείας και πειστικότητος την θέσιν ότι η γραφή της Κρήτης πρέπει να θεωρηθή η μήτηρ της φοινικικής” (εκδ 1928, τ. 4, σ. 108, λ. “καταγωγή του φοινικικού αλφαβήτου”).
Εγκυκλοπαίδεια “ΗΛΙΟΣ” “ Το φοινικικόν αλφάβητον προήλθεν εκ του
Κρητικού......παρέλαβον εκ των Κρητών τα σχήματα των γραμμάτων και οι
Φοίνικες οι οποίοι περιόρισαν τον αριθμόν των εις 22 και μετέτρεψαν τας ονομασίας των εκ της Κρητικής γλώσσης εις την οποίαν εδήλουν τα ονόματα των
εικόνων εκ των οποίων προήλθον εις την ιδικήν των γλώσσαν>> (τ. 7, 921).
Οι πρώτες επιγραφές με Γραμμική Γραφή ανακαλύφθηκαν στην
Κνωσό της Κρήτης το 1900 από τον Άγγλο αρχαιολόγο Sir Arthur
Evans (1851-1941), ο οποίος την ονόμασε έτσι, ήτοι Γραμμική, επειδή τα σύμβολά της είναι γραμμές > γράμματα και όχι π.χ. σφήνες,
όπως συμβαίνει στη Σφηνοειδή Γραφή ή ιδεογράμματα (περίγραμμα
ζώου ή πτηνού κ.λπ.), όπως συμβαίνει στην Αιγυπτιακή γραφή κ.α.
Επιγραφές με Γραμμική Γραφή ανακαλύφθηκαν και από τους: D.
Levi, Πλάτωνας - Τουλούπα τόσο στην Κρήτη (στα παλαιά ανάκτορα
Φαιστού, Αγ. Τριάδας, Ζάκρου, Κνωσού, Μαλίων κ.α.), όσο και στην
Πύλο, στις Μυκήνες,
στη Θήβα, στην Τίρυνθα, στον Ορχομενό,
στην Μήλο κ.α., άρα η Γραμμική γραφή ήταν μια διαδεδομένη στην
εποχή της γραφή στον ελληνικό χώρο.
Η Γραμμική Γραφή, σύμφωνα με τον Άγγλο αρχαιολόγο Α. Έβανς, παρουσιάζεται σε δυο βασικούς διαφορετικούς τύπους, τη
Γραμμική Γραφή Α’ και τη Γραμμική Γραφή Β’, που είναι αποτυπωμένες κυρίως σε πήλινες πινακίδες.
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Η Γραμμική Γραφή Α’ είναι ιδεογραφική γραφή, χρονολογείται
από το 1800/1700-1500 π.Χ., και δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Η Γραμμική Γραφή Β είναι φωνητική και χρονολογείται από το
1500 -1200 π.Χ. Η αποκρυπτογράφησή της από το Μ. Ventris απέδειξε ότι η Γραμμική Γραφή Β’ παριστάνει ελληνικές λέξεις.
Κατόπιν των ως άνω η Γραμμική Γραφή Α’ της Κρήτης σχετίζεται με τους πρώτους κατοίκους της Κρήτης, τους Ετεοκρήτες ή άλλως
Ιδαίους Δακτύλους και η Γραμμική Γραφή Β’ σχετίζεται με τον περίφημο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και το Μινωικό Πολιτισμό, αφού από
τη μια πινακίδες με Γραμμική Γραφή βρίσκουμε, σύμφωνα με τον
Έβανς, από το 1500 – 1200 π.Χ. και ο βασιλιάς Μίνωας βασίλευε
στην Κρήτη το έτος 1474 π.Χ, σύμφωνα με το Πάριο χρονικό. Κάτι
που πιστοποιείται και από τον Όμηρο, τον Ηρόδοτο κ.α., οι οποίοι
αναφέρουν ότι ο Τρωικός πόλεμος (1210 – 1200 π.Χ.) έγινε τρεις
γενιές μετά από το θάνατο του Μίνωα και αρχηγός των Κρητών στον
πόλεμο αυτό ήταν ο Ιδομενέας, που ήταν εγγονός του Μίνωα.
Συνάγεται επίσης ότι η Γραμμική Γραφή Β’ αντικαταστάθηκε
από τον αρχικό τύπο της σημερινής ελληνικής γραφής κάπου μεταξύ
Τρωικό Πόλεμου (1210-1200 π.Χ.) και Καθόδου Δωριέων (1100
π.Χ.) , αφού πινακίδες με Γραμμική Γραφή Β’ βρίσκονται μέχρι το
1200 π.Χ., σύμφωνα με τον Έβανς, και από τότε και εξής βλέπουμε
γραπτά μνημεία με τη σημερινή Ελληνική Γραφή.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Επειδή με την αποκρυπτογράφηση του Μ. Ventris δεν μπορούν να διαβαστούν επιγραφές που βρέθηκαν με την ίδια φαινομενικά γραφή και στον Ορχομενό και Βοιωτία, ορισμένοι αρχαιολόγοι
βγάζουν το συμπέρασμα ότι η Γραμμική γραφή Β’ δεν είναι μια ενιαία
γραφή, αλλά συγκροτήματα γραφών με διαφορές στη φωνητική αξία
των γραμμάτων στις διάφορες περιοχές.
Β) Τα γράμματα της Γραμμικής γραφής χαραζόταν με αιχμηρό
αντικείμενο πάνω σε πήλινες πλάκες, οι οποίες κατόπιν ξεραινόταν
σε ήλιο ή φούρνους. Κάποιες πλάκες από αυτές διατηρούνται ως
σήμερα εξαιτίας του ότι η μια πυρκαγιά στην Κνωσό έψησε όπως τα
κεραμίδια τον ξεραμένο πηλό, οποίος σε άλλη περίπτωση θα είχε
εξαφανιστεί.
Γ) Οι περισσότερες από τις επιγραφές που έχουν βρεθεί με
Γραμμική γραφή είναι πήλινες λογιστικές και ως απ’ αυτό περιέχουν
πολλές βραχυγραφίες, δηλαδή δε γράφονται όλα τα γράμματα, κάτι
όπως γράφουμε σήμερα με τα : «ΛΔ 100» = Λάδι εκατό κιλά.
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Α
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Α’

4. Η ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Το έτος 1952 ο Άγγλος ασυρματιστή Μ. Ventris (1922-56) σε
συνεργασία με το γλωσσολόγο Chadwick (στις παρατηρήσεις Α.
Gober) κατόρθωσαν να αποκρυπτογραφήσουν τα περισσότερα σύμβολα της Γραμμικής γραφής Β’ και να αποδείξουν ότι η γραφή αυτή
είναι ελληνική ή ότι η γλώσσα που μιλούσαν επί Γραμμικής γραφής
Β’ στην Κνωσό ήταν η ίδια γλώσσα με αυτή που μιλούσαν και οι
Αχαιοί (Μυκηναίοι). Σωστότερα να επιβεβαιώσουν τα λεγόμενα του
Ομήρου, του Διόδωρου Σικελιώτη, Ισοκράτη κ.α. που αναφέρουν
ότι ο Μίνωας και οι αρχαίοι κάτοικοι της Κρήτης ήταν Έλληνες (Περισσότερα βλέπε «ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
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ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Β’

Σύμφωνα με το Μ. Ventris (και τις παρατηρήσεις Chadwick και
Α. Gober) η Γραμμική Β’ γραφόταν από δεξιά προς αριστερά και είχε
5 γράμματα για τους 5 φθόγγους φωνήεντα και κάπου 60 άλλα γράμματα που διαβάζονται ως συλλαβογράμματα, αυτά που βλέπουμε στο
σχετικό πίνακα. Η αποκρυπτογράφηση αυτή του M. Ventis πρέπει να
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είναι σωστή, όμως όχι ολόσωστη. Η Γραμμική Γραφή Β’ σαφώς δεν
είναι συλλαβική, γιατί δεν είναι δυνατόν να υπάρξει μια τέτοια
γραφή, αφού αυτό απαιτεί πάρα πολλά σύμβολα , πάνω από 500,
κάτι που δεν είναι δυνατόν κάποιος να τα θυμάται και να τα χειρίζεται. Συλλαβές δημιουργούν όχι μόνο το κάθε σύμφωνο με ένα από
τα φωνήεντα, αλλά όλα τα φωνήεντα από μόνα τους, π.χ. : η α-ορτή, ο α-ε-ρο-πο-ρος… , επίσης όλες οι λέξεις που έχουν ένα μόνο
φωνήεν συν ένα ή περισσότερα σύμφωνα πριν ή μετά από το φωνήεν, π.χ.: άλτ, δεν σαν, εν, εκ…. επίσης και όλα τα σύμφωνο συν
ένα ή περισσότερα σύμφωνα μαζί με ένα από τα φωνήεντα, π.χ.:
στρα-τι-ώ-της, Έ-κτωρ,…
Η Γραμμική Γραφή Β’ σαφώς είναι φθογγική. Απλά δε γράφει
τις λέξεις με ξέχωρο γράμμα για κάθε φθόγγο , αλλά με ξέχωρα
γράμματα για κάθε σύμφωνο, τα οποία έχουν τελικό σχήμα ανάλογα
με το τι φωνήεν έχουν Ενίοτε αυτά διακρίνονται και με ανάλογο σημαδί. Τα φωνήεντα γράφονται με ξέχωρα γράμμα μόνο, αν είναι αρκτικά σε μια λέξη ή μόνα τους χωρίς σύμφωνο. Ο λόγος και για τον
οποίο η γραφή αυτή φαίνεται σαν να είναι συλλαβική, ενώ δεν είναι,
αλλά και για τον οποίο εκεί πάρα πολλά γράμματά διαβάζονται σαν
να είναι συλλαβογράμματα.
Πιο απλά στην αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Γραφής που
έκανε ο Μ. Ventris δε βλέπουμε γράμματα για συλλαβές με σύμφωνο
+ φωνήεν πριν από αυτό, ούτε και για συλλαβές που αποτελούνται
από σύμφωνο + φωνήεν + σύμφωνο, καθώς και για συλλαβές που
αποτελούνται από δυο ή περισσότερα σύμφωνα συν φωνήεν, όπως
π.χ. για τις συλλαβές: δεν, εκ, εν, στρα-τός, βρά-χος ….. Βλέπουμε
μόνο γράμματα για τους φθόγγους φωνήεντα (α, ε, ο, ι ου) και
κάποια γράμματα για συλλαβές που αποτελούνται από σύμφωνο συν
ένα φωνήεν. Συνεπώς η Γραμμική Γραφή Β’ είναι φθογγική και η
τεχνική της είναι κάπως όπως και αυτή των άλλων αρχαίων γραφών,
ήτοι της Φοινικικής και της Ιερατική Αιγυπτιακής Γραφής (ιερογλυφικών), όπου βλέπε περισσότερα. Απλά όλες οι γραφές αυτές φαίνονται ως άσχετες μεταξύ τους, γιατί αφενός η κάθε μία από αυτές
χρησιμοποιεί εντελώς άσχετα σε σχήμα γράμματα και αφετερου η
Φοινικική και η Ιερογλυφική χρησιμοποιούν σημάδια αντί για τα
γράμματα φωνήεντα, τα οποία μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα.
Οι πρώτες αρχαίες γραφές γράφουν με τον τρόπο αυτό, που
είναι κάτι όπως η βραχυγραφία σήμερα, για εξοικονόμηση γραφικού
, επειδή αρχικά δεν υπήρχε ο πάπυρος και το χαρτί παρά πάνω πέτρινες και πήλινες πλάκες οπότε δεν ήταν εύκολο και να τις βρεις και
να τις διαχειριστεί κάποιος.
Λέγεται ότι στη Γραμμική Γραφή Β’ η λέξη π.χ, «τρίπους / τρίποδες» γράφεται ti-ri-poυ-σε/τι-ρι-πο-δε-σε, επειδή η γραφή αυτή
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αποτυπώνει συλλαβές οι οποίες αποτελούνται από ένα σύμφωνο και
ένα φωνήεν και δεν έχει σημάδια για συμφωνικά συμπλέγματα. Τα
συμφωνικά συμπλέγματα (όπως π.χ. το τρ- της λέξης τρίπους) στη
γραφή, λένε, αναλύονται και παριστάνονται με δύο σημάδια, καθένα
από τα οποία δηλώνει ένα από τα σύμφωνα μαζί με το φωνήεν που
ακολουθεί. Έτσι, λένε, η ακολουθία τρι-, όπως στη λέξη «τρίπους
αναλύεται (χωρίζεται) και δηλώνεται με δύο συλλαβικά σημάδια: tiri. και η πλήρης λέξη είναι τι-ρι-που-σε. Ομοίως , λένε, η ακολουθία πτο-, όπως στη λέξη πτόλις , αναλύεται (χωρίζεται) και δηλώνεται με δύο συλλαβικά σημάδια: πο-το-, και η πλήρης λέξη είναι poto-li-σι.
Ωστόσο αυτό είναι αδύνατον να συμβαίνει, γιατί γράφοντας έτσι
τις λέξεις η γραφή γίνεται από δυσκολονόητη έως ακαταλαβίστικη,
αφού και π.χ η λέξη «ΤΡΙΑ» με τον εν λόγω τρόπο γίνεται «ΤΙΡΙΑ»,
όμως άλλο το ΤΡΙΑ > «τρία» (= αριθμός) και άλλο το ΤΙΡΙΑ > «τιρία
ή τυριά» (= προϊόν), ομοίως άλλο το ΔΕΝ και άλλο το ΔΕΝ(Ε), άλλο
το ΤΟΝΟΣ ( = ο τόνος) και άλλο το ΤΟΝΟΣΕ (= τόνωσε) κ.α.
ΤΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Στη Γραμμική γραφή, οι αριθμοί γράφονται με γραμμές οι μονάδες
και με κουκίδες ή ένα κύκλο και ακτίνες οι δεκάδες. Παρέβαλε του
πίνακες:

ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α’
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ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β’

ΕΤΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ
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ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ
1. Μερικοί ισχυρίζονται ότι οι φθόγγοι που χρησιμοποιούνταν
στην περίοδο της Γραμμικής Γραφής διαφέραν από τους φθόγγους
της αλφαβητικής περιόδου και προ αυτού είναι αδύνατο να τους αποδώσουμε επακριβώς με το σημερινό ελληνικό αλφάβητο, κάτι που
είναι αναληθές, γιατί οι φθόγγοι παντού, σε όλες τις γλώσσες, και
πάντοτε είναι οι ίδιοι,. Μια συγκεκριμένη ομάδα ήχων που αποτελείται από τα 5 φωνήεντα: α, ε, ο, ι, ου συν 15 σύμφωνα: β, γ, δ, ζ, θ,
κ, λ, μ, ν, π, ρ, σ, τ, φ, χ . Αυτό γιατί οι φθόγγοι είναι οι ήχοι που
βγάζουν τα ζώα όταν ενεργούν ή πάσχουν και αυτοί ήταν και είναι
παντού και πάντα οι αυτοί. Απλά για λόγους βραxυγραφίας υπάρχουν και τα: γράμματα Ξ = κς, b = mp, D = nt… και για λόγους
διάκρισης ομόηχων λέξεων τα Ο = Ω, Ι = Η Υ….. : καλό και καλώ,
καλή και καλεί και καλοί, λύρα και λίρα…. Πέρα αυτού σε όλες τις
γλώσσες υπάρχουν πάρα πολλές κοινές λέξεις, τις οποίες επιβάλειδιαδίδει από στόμα σε στόμα κα από γειτονιά σε γειτονιά το εμπόριο,
η θρησκεία, οι επιστήμες κ.α. οπότε παντού έχουμε τους ίδιους φθόγγους. Κάτι που πιστοποιείται και από το ότι σε όλες τις αρχαίες γραφές (σφηνοειδή, γραμμική, ιερογλυφικά κ.α.) βλέπουμε να υπάρχουν γράμματα ή σημεία για πέντε μόνο φωνήεντα: α, ο, ε, ι, ου και
τα ίδια βλέπουμε και σήμερα. Απλά στην ελληνική υπάρχουν τα ομόφωνα γράμματα Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ, Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι),
Μ(μ) = ΜΜ(μμ) ….. τα οποία επινοήθηκαν για υπόδειξη με κανόνες
και της πιστής προφοράς και της ετυμολογία των λέξεων (μέρος λόγου, αριθμού, πτώσης και ρίζας) , ώστε έτσι να έχουμε βοήθεια στην
κατανόηση των γραπτών λέξεων και διάκριση των ομόηχων. Γράφουμε π.χ. τα ρήματα με -ω,ει και τα πτωτικά με -ο,η,οι: καλό και
καλώ, Καλή και καλοί και καλή… και καλεί.. (Περισσότερα βλέπε «Η
Ελληνική γραφή»)
2. Λέγεται απο μερικούς ότι τα σύμβολα της Γραμμικής Β’ : ta,
te, ti, to, tu μπορούν να διαβαστούν είτε σαν: θα, θε, θι, θο θου =
[tha], [the], [thi], [tho], [thu] είτε ως τα, τε, τι, το, τυ = [ta], [te],
[ti], [to], [tu], κάτι που δεν είναι αληθές ή τουλάχιστον αυτό δε συμβαίνει είναι σίγουρο, γιατί αυτό είναι κάτι που στις γραφές με το λατινικοί αλφάβητο (Αγγλική, Γαλλική, Ολλανδική κ.α.), πρβ στην Αγγλική: there (δεαρ) και thing (θίνκ), επειδή είναι ιστορικές, ενώ η
ελληνική γραμμική και η ελληνική αλφαβητική γραφή δεν είναι. Πέρα
αυτού οι φθόγγοι τ και θ συνηθιζόταν και συνηθίζονται πάρα πολύ
στην Ελληνική Γλώσσα, ενώ στις λατινογενείς όχι και τόσο.
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Πινακίδες Κνωσού με Γραμμική
γραφή Β’

Ο ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Εκτός των πινακίδων με πελασγικά γράμματα (Γραμμική
Γραφή) έχει βρεθεί και ο περίφημος Δίσκος της Φαιστού
με μια γραφή που φαίνεται
να μοιάζει με την Ιερατική
(αιγυπτιακή) γραφή, όμως
δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί.
Χρονολογείται
στο 17ο π.Χ. αι. και φέρει και
από τις δύο πλευρές σημεία
ως τα ιερογλυφικά και τοποθετημένα σε σπειροειδές
σχήμα που αποτυπώθηκαν
με σφραγίδες, όταν ο πηλός
Δίσκος Φαιστού
ήταν νωπός, άρα είναι η παλαιότατη ένδειξη τυπογραφίας στον κόσμο. Ο δίσκος αυτός περιλαμβάνει σαράντα πέντε διαφορετικούς τύπους συμβόλων και μερικά
από αυτά μοιάζουν ή μπορούν να ταυτιστούν με ιερογλυφικά. Τα εν
λόγω ιερογλυφικά πρέπει να είναι φωνητικά σύμβολα, κάτι όπως και
τα ιερογλυφικά της ιερατικής γραφής της Αιγύπτου. Υπενθυμίζουμε
ότι στην αρχαία αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή οι φθόγγοι των λέξεων γράφονται με γράμματα που δεν είναι γραμμές, αλλά οι εικόνες
διαφόρων όντων (αετού, λέοντα κ.λπ.) και έτσι σου δίνουν την
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εντύπωση ότι η γραφή αυτή είναι ιδεογραφία. ενώ δεν είναι. Είναι
γραφή φωνητική.
5. Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Μια γραφή που παρουσιάστηκε στη Κύπρο ανάμεσα στα 1500
π.Χ. και 300 π.Χ., η ονομαζόμενη Κυπρομινωική, έχει παρόμοιους
χαρακτήρες μ' αυτούς της Γραμμικής Α. Έχει πάνω από 54 διαφορετικά γράμματα , τα οποία λέγεται ότι διαβάζονται συλλαβικά, όμως
πολλά από αυτά δεν είναι ακόμη αποκρυπτογραφημένα. Και εδώ
ισχύουν όσα είδαμε πιο πριν στη Γραμμική γραφή. Δηλαδή ότι και η
κυπριακή γραμμική γραφή είναι συλλαβική ή άλλως συμφωνική φθογγική γραφή.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
1. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Αλφάβητο (από τις ελληνικές πρότυπες λέξεις άλφα και βήτα
του ελληνικού αλφάβητου) λέγεται το σύνολο των γραμμάτων με τα
οποία παρίστανται στην Ελληνική Γραφή οι φθόγγοι των λέξεων, καθώς και το σύνολο των πρότυπων λέξεων με τα οποίες υποδείχνονται
η γραφή και η προφορά των φθόγγων στην Ελληνική Γραφή. Τα πιο
κάτω 24 κεφαλαία και 25 μικρά γράμματα και με την εξής ονομασία,
στοίχιση και τάξη:
Τα ως άνω
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
γράμματα του αλφάβητου ονομάζοA(α) άλφα
Ν(ν) νι
νται και στοιχεία ή
Β(β) βήτα
Ξ(ξ)
ξι
ψηφία, επειδή μ’
Γ(γ) γάμα
Ο(ο) όμικρον
αυτά δημιουργούμε
Δ(δ) δέλτα
Π(π) πι
και άλλα γράμματα
Ε(έ) έψιλον
Ρ(ρ)
ρο
στη γραφή για τεΖ(ζ) ζήτα
Σ(σ,ς) σίγμα
χνικούς λόγους, όΗ(η) ήτα
Τ(τ)
ταυ
πως τα δίψηφα οΘ(θ) θήτα
Υ(υ)
ύψιλον
μόηχα γράμματα:
Ι(ι) ιώτα
Φ(φ) φι
ΑΙ(αι) = Ε(ε) ΟΙ(οι)
Κ(κ) κάπα
Χ(χ)
χι
= ΕΙ(ει)= Ι(ι) =
Η(η) ..., καθώς και
Λ(λ) λάμδα
Ψ(ψ) ψι
τα διπλά ΜΜ(μμ),
Μ(μ) μι
Ω(ω) ωμέγα
ΝΝ(νν)
…..
Τα
γράμματα αυτά μας χρειάζονται στη γραφή για υπόδειξη με κανόνες
της ετυμολογίας των γραπτών λέξεων, ώστε να βοηθούμε τον αναγνώστη μας και στην κατανόηση των λέξεων που γράφουμε και στη
διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ. καλό & καλώ, καλή & Καλή & καλοί,
λύρα και λίρα….
Τα γράμματα Ξ(ξ) και Ψ(ψ) είναι δισυμφωνικά για λόγους βραχυγραφία, ενίοτε και για λόγους ετυμολογίας, πρβ: Ξ(ξ) = ΚΣ(κς),
Ψ(ψ)= ΠΣ(πς): εκστρατεία, ενώ: εξάδελφος, ξανά…
Το γράμμα -ς είναι ληκτικό, όμως μόνο όταν γράφουμε με μικρά γράμματα: αετός, ενώ: ΑΕΤΟΣ
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Ο φθόγγος ου ( λατινικά u) δεν αναφέρεται στο αλφάβητο,
επειδή γράφεται δίψηφα, ήτοι ΟΥ(ου), πρβ: ουρανός. Τα υπόλοιπα
φωνήεντα γράφονται άλλοτε με ένα ψηφίο και άλλοτε με δυο, π.χ.:
Ι(ι) = Υ(υ) = Η(η) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) = ΥΙ(υι) για τους τεχνικούς
λόγους που θα δούμε πιο κάτω.
Οι αλφαβητικές λέξεις: ά-λφα. β-ήτα... είναι άκλιτες, όπως και
οι αριθμοί: δυο, τρία.. Οι λέξεις αυτές είναι συνάμα και αριθμοί: Α(α)
= 1, Β(β) = 2,…., Στ(στ) = σ, … Ι(ι) = 10, ΙΑ(ια) = 11…
Αρχικά στο ελληνικό αλφάβητο δεν υπήρχαν κεφαλαία και μικρά γράμματα, αλλά μόνο ένα είδος, τα οποία ήταν σε σχήμα όπως
περίπου τα σημερινά κεφαλαία γράμματα και μετά δημιουργήθηκαν
και τα μικρά και αυτό για τεχνικούς λόγους. Τα μικρά γράμματα: α,
β, γ… και τα κεφαλαία γράμματα Α, Β, Γ…. , επινοήθηκαν για διάκριση αφενός των προτάσεων μεταξύ τους, γράφοντας το πρώτο
γράμμα της κάθε πρότασης με κεφαλαίο και τα υπόλοιπα με μικρά,
και αφετέρου των κυρίων ονομάτων από τα κοινά γράφοντας το
πρώτο γράμμα των κυρίων ονομάτων με κεφαλαίο γράμμα και αυτό
για τη διάκρισή τους από τα κοινά μια και πολλές φορές αυτά είναι
ομόφωνα, πρβ π.χ. αγαθή & Αγαθή, καλή & Καλή, νίκη & Νίκη….
2. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Στην Ελληνική Γραφή οι λέξεις γράφονται σε οριζόντιες γραμμές από δεξιά προς αριστερά, με κενό μεταξύ των λέξεων και η κάθε
πρόταση αρχίζει με κεφαλαίο γράμμα, π.χ.:
_Σήμερα είναι Κυριακή….
_Αύριο θα πάω Κρήτη.
2. Σε κάθε λέξη γράφονται με γράμματα και τα φωνήεντα και
τα σύμφωνα, π.χ.: καλό παιδί…
3. Το φωνήεν της συλλαβής που τονίζεται παίρνει τονικό σημάδι, π.χ. καλό, κακός, άνεμος…
Με το τονικό σημάδι υποδείχνεται και η προφορά με συνίζηση,
μπαίνει στο δεύτερο φωνήεν, π.χ. μία & μια, δύο & δυο…
4. Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα ίδια με τις πρωτότυπες ή οι ριζικές τους, π.χ.: Κρήτη > κρητικός (με -η- και κεφαλαίο
Κ ) ενώ κρίση, κριτής > κριτικός (με –ι- και μικρό κ).
5. Οι σύνθετες λέξεις γράφονται όμοια με τις απλές που αποτελούνται, π.χ.: καλή + μέρα > καλημέρα, εξ-υπ-ακούγεται, εκ-κλησία, πάν-σοφος, συν-νομος, καλη-μέρα....
6. Τα κύρια ονόματα γράφονται με κεφαλαίο γράμμα και τα
κοινά και οι κοινές λέξεις με μικρό: Αγαθή (όνομα κυρίας) & αγαθή/
αγαθοί (= επίθετο), κόκκινος & Κόκκινος, νίκη & Νίκη …

60

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
7. Οι κλιτές λέξεις γράφονται στην κατάληξή με ένα από τα
ομόφωνα γράμματα: ο & ω, ε & αι, ι & η & υ…, ανάλογα με την
ετυμολογία τους, δηλαδή ανάλογα με το τι μέρος λόγου, γένος, αριθμό και πτώση είναι το σημαινόμενο, πρβ π.χ. ότι τα ρήματα γράφονται με –ω,ει: καλώ,εις,εί… και τα πτωτικά με –ο,η/ι/οι: καλή, καλοί, Καλή…Η ονομαστική ενικού των ουδετέρων που λήγει σε φθόγγο
ι γράφεται με το γράμμα –ι: φιλί, τυρί, γένι, .... η ονομαστική των
θηλυκών με το γράμμα με –η: φίλη, φυλή, καλή, σοφή, κακή, νίκη,
Νίκη.. και η ονομαστική πληθυντικού των αρσενικών με το γράμμα
–οι: καλοί, σοφοί, κακοί....
Με τον τρόπο αυτό ο αναγνώστης αφενός βρίσκει τάχιστα την
ετυμολογία κάθε γραπτής λέξης (μέρος λόγου, αριθμό, γένος, αριθμό, πτώση κ.α.), άρα το ακριβές της νόημα ή άλλως αν μιλούμε
για ουσιαστικό ή επίθετο κ.λπ. ή αν μιλούμε για αρσενικό ή θηλυκό
κπλ και αφετέρου κάνουμε διάκριση των ομόηχων λέξεων, άρα
πλήρη και σωστή κατανόηση, πρβ π.χ. καλώ (με –ω = ρήμα) & καλό
(με –ο = επίθετο), αυτί (με –ι = ενικός ουδ. ουσιαστικού) & αυτοί
(με -οι = πληθυντικός αρσεν. επιθέτου) & αυτή (με –η = ενικός θηλυκού επιθέτου)….
8. Με τα διαλυτικά υποδείχνεται η ασυναίρετη προφορά (= οι
δίφθογγοι αϊ, εϊ, οϊ, οϋ σε σχέση με τα δίψηφα γράμματα αι, ει, οι,
ου, π.χ.: νέϊκος & θείος, σφαίρα και Μάϊος, όλοι & ολοϊδιος…
3. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ, ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ.
Α. ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ KAI ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ
Όταν μιλούμε, μεταχειριζόμαστε προτάσεις και λέξεις, π.χ.: Ο

Νίκος γράφει την άσκηση.

Συνεπώς λέξη (από το λέγω > λόγος, λόγια ) λέγεται το μικρότερο νοητικό κομμάτι της πρότασης, ένα από τα λόγια του λόγου,
άρα και του λόγου. Είναι ένα οργανωμένο ηχητικό σήμα που εκφράζει με τα επιμέρους συστατικά του στοιχεία (πρόθεμα, ρίζα, θέμα,
κατάληξη κ.τ.λ.), καθώς και τα συνθετικά του μέρη, αν έχουμε σύνθετη λέξη, μια έννοια, του κώδικα επικοινωνίας της γλώσσας, πρβ
π.χ.: καλ-ός, κάλ-ος, γράφ-ω, δια-γράφ-ω…
Οι λέξεις εκφωνούνται από το στόμα του ομιλητή με τη βοήθεια του κύριου οργάνου του που λέγεται γλώσσα, συλλέγονται από
τ' αυτιά του ακροατή που τις διαβιβάζουν στο ηχο-αναλυτικό τμήμα
του εγκεφάλου για ετυμολογία (ανάλυση – κατανόηση βάσει των συστατικών τους στοιχείων), πρβ π.χ.:
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ελληνική: τιμ-ώ, τίμ-ιος, τιμ-ίως, τιμ-ιότητα, ά-τιμ-ος....
αγγλική: hon-our, hon-est, hon-estly, hon-esty, dis-hon-est
Οι λέξεις άλλες είναι απλές και άλλες σύνθετες. Οι σύνθετες
δημιουργούνται από δυο ή περισσότερες απλές, π.χ.: γράφω, γραφέας, ακούω, εξ ….. (= απλές λέξεις) και; συν-γραφέας > συγγραφέας, εξυπακούεται … = σύνθετες λέξεις.
Οι λέξεις, απλές και σύνθετες, παράγονται - αποτελούνται από
επιμέρους συγκεκριμένα συστατικά φωνητικά στοιχεία, βάσει των οποίων και κατανοούνται, που είναι: το πρόθεμα, ο τόνος, η κατάληξη
και το θέμα (ή το α’ και β συνθετικό στις σύνθετες λέξεις).
Η απλή λέξη π.χ. «άγραφος» αποτελείται από τις συλλαβές άγρα-φος, τους φθόγγους α,γ,ρ,α,φ,ο,ς, το πρόθεμα α-, το θέμα αγραφ- και την κατάληξη -ος. Η απλή λέξη νόμος (με τόνο στη συλλαβή νό- σημαίνει κάτι άλλο απο τη λέξη νομός (με τόνο στη συλλαβή -μός
Η σύνθετη λέξη π.χ. «περιγράφει» αποτελείται από τις συλλαβές πε-ρι-γρά-φει, τους φθόγγους π,ε,ρ,ι,γ,ρ,α,φ,ει, το θέμα περιγραφ- και την κατάληξη -ει.
Συλλαβή αποτελεί κάθε φωνήεν της λέξης με το προ αυτού
σύμφωνο, αν έχει, καθώς και με το ληκτικό σύμφωνο, αν έχουμε
ληκτική συλλαβή που τελειώνει σε φωνήεν, π.χ. α-έ-ρας, δεν, εξ, ….
Κάθε λέξη και κάθε πρόταση έχει τόσες συλλαβές όσοι είναι και οι
φθόγγοι φωνήεντά τους, αφού τα σύμφωνα δεν είναι δυνατόν να
προφερθούν από μόνα τους, αλλά πάντα πάνε μαζί με ένα φθόγγο
φωνήεν, απ΄όπου και σύμφωνα, π.χ.: α-ό-ρα-τος, εκ. άλτ, συν,
πλην ….
Μια λέξη ονομάζεται:
μονοσύλλαβη, αν αποτελείται από μια συλλαβή:

ο, που,

πως…
δισύλλαβη, αν αποτελείται από δυο συλλαβές: οί-κος, σφαίρα….
τρισύλλαβη, αν αποτελείται από τρεις συλλαβές: ά-σφαιρος….
πολυσύλλαβη, αν αποτελείται από 3 συλλαβές και άνω:
σφαι-ρι-κό-τη-τα
τονιζόμενη, αν προφέρεται πιο δυνατά: μά - (να), νέ - (ος)
άτονη αν δεν τονίζεται: (κύ)- μα, (νέ) – ος,
αρκτική, αν είναι η 1η από την αρχή: κα-λημέρα ,
λήγουσα ή ληκτική, αν είναι η τελευταία: καλημέ-ρα,
παραλήγουσα, αν είναι η 2η από το τέλος: καλη-μέ-ρα,
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προπαραλήγουσα, αν είναι η 3η από το τέλος: κα-λη-μέρα
συνηρημένη, αν έχει προέλθει απο συναίρεση, π.χ.: θ(έ)-ια > θεία, τιμάω > τι-μώ..
Οι λέξεις προφέρονται συλλαβικά, όμως το νόημά τους συλλαμβάνεται από τα συστατικά τους στοιχεία, ήτοι την κατάληξη, το
πρόθεμα, το θέμα (ή το ά και β’ συνθετικό στις σύνθετες) και τον
τόνο, π.χ.: γράφ-ω,εις….., δια-γράφω,εις…. έ-γραψ-α, ες,… ά-γραφος,η,ο…
Στη γραφή κάθε λέξη, μονοσύλλαβη ή πολυσύλλαβή, γράφεται χωριστά, π.χ.: Σήμερα ο αέρας ήταν πολύ δυνατός.
Γράφονται με μια λέξη οι σύνθετες, όπως:
Τα αριθμητικά από το 11-29: ένδεκα, δώδεκα, δεκατρία, δεκατέσσερα….
Οι αντωνυμίες: καθένας, καθεμιά, καθένα, καθετί, κατιτί, οποιεσδήποτε, οσοδήποτε, οτιδήποτε
Τα άκλιτα: απαρχής, εντάξει, καλημέρα, μολονότι, εξάλλου,
καταγής, απεναντίας, ενώ, καληνύχτα….
Γράφονται ως δυο λέξεις τα: Καλώς όρισες, καλώς τον/τη/το,
μετά χαρά, τέλος πάντων.
Στην ωδική οι φθόγγοι και οι συλλαβές δεν προφέρονται πάντα ισότιμα σε χρόνο και ένταση, όπως συμβαίνει στον προφορικό
πεζό λόγο, αλλά με συνδυασμούς μακρών και βραχέων συλλαβών,
που για όλα αυτά (συνδυασμούς, χρόνο, διάρκεια..) κανονίζει το
μέτρο ή ο ρυθμός του ποιήματος.
υ υ
υ - υ
Σέε....γνωρίί....ζωα'πόό...τηνκόό..ψη
τούού..σπαθιούου.τηντρόό...μερήή.. /
σέέ....γνωρίί....ζωα'πόό...τηνόό.. ψη/
πούού..μεβιάά....μετράςς...τηνγήή.. { Δ. Σολωμός)
Μακρές συλλαβές οι μονές: 1, 3, 5, 7.
βραχείες συλλαβές οι ζυγές: 2, 4, 6, 8
υ
υ
υ - υ
Αν πάςς...στην κάαα..λαμάα..τα../
και'ρθείς..με τόο....καλόο../
κράτααα...μου νάαα.. μαντή....λι./
να δέέέ...νω στόοο...λαιμόο.. (Καλαματιανός)
Μακρές συλλαβές οι ζυγές: 2, 4, 6,
βραχείες συλλαβές οι μονές: 1, 3, 5...
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Β. ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ - TA ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ TA ΣΥΜΦΩΝΑ
Φθόγγος λέγεται ένας από τους επιμέρους ήχους των συλλαβών και των συστατικών στοιχείων (= το θέμα, η κατάληξη
κ.τ.λ.)
των λέξεων, όπως π.χ. οι εξής: γ/ρ/ά- φ/ω, γ/ρ/άφ/έ/α/ς.... Το σύνολο των διαφορετικών φθόγγων των λέξεων, ελληνικών και ξένων, είναι ένα συγκεκριμένο σύνολο, είκοσι (20)
στον αριθμό, το εξής: α, ε, ο, ου, ι, ν, μ, λ, ρ, σ, ζ, κ, γ, χ, τ, δ,
θ, π, β, φ.
Οι φθόγγοι διακρίνονται σε 5 φθόγγους φωνήεντα: α, ε, ο,
ου, ι και σε 15 φθόγγους σύμφωνα: ν, μ, λ, ρ, σ, ζ, κ, γ, χ, τ, δ,
θ, π, β, φ.
Τα φωνήεντα λέγονται έτσι, γιατί μπορούν και από μόνα τους
να σχηματίσουν φωνή, ήτοι λέξη ή συλλαβή, ενώ τα σύμφωνο όχι,
εκτός και αν προφερθούν μαζί με φωνήεν απ’ όπου και η ονομασία
σύμφωνο, πχ.: ο α-έ-ρας.
Οι φθόγγοι σύμφωνα διακρίνονται σε: 6 ημίφωνους και 9
άφωνους.
Οι φθόγγοι: ρ, λ, μ, ν, σ, ζ λέγονται ημίφωνοι (ημίφωνα),
επειδή είναι δυνατόν να μπουν μεταξύ άλλου συμφώνου και φωνήεντος, π.χ.: έκζεμα, άρση, κρότος, κλάσμα, άλμα, τάκση – τάξη,
λάμση > λάμψη, υπάρξω...Οι φθόγγοι μ, ν λέγονται ένρινοι και οι
φθόγγοι λ ρ γλωσσικοί, επειδή τα κύρια όργανα προφοράς τους είναι αντίστοιχα η μύτη και η γλώσσα και οι σ, ζ συριστικοί, επειδή
δημιουργούνται με συριγμό, κάτι ως το σφύριγμα
Οι φθόγγοι: κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ λέγονται άφωνοι, επειδή
δεν είναι εύκολη η συμπροφορά τους - ο λόγος και που δε βρίσκουμε συχνά συμπλέγματα από αυτούς τους φθόγγους στις συλλαβές των λέξεων. Αν βρεθούν, τότε τείνει να αποβληθεί ή ν’ αλλάξει ο ένας φθόγγος, π.χ.: πέ(μ)πτος, πτύω > φτύνω, κτύπος >
χτύπος..
Οι φθόγγοι: π, β, φ λέγονται χειλικοί, οι: τ, δ, θ οδοντικοί
και οι: κ, γ, χ ουρανικοί, επειδή κύριο όργανο παραγωγής τους είναι
τα χείλη, τα δόντια και ο ουρανίσκος.
Οι φθόγγοι: κ, π, τ λέγονται στιγμιαίοι και ψιλοί, επειδή
προφέρονται λεπτά και μόνο μια στιγμή, την ώρα που ανοίγουμε το
στόμα μας (το αισθανόμαστε βάζοντας το δάκτυλό μας κάτω από
το λαιμό) και οι υπόλοιποι, δηλαδή τα ημίφωνα: μ, ν, λ, ρ, σ, ζ, τα
φωνήεντα: α, ε, ι, ο, ου και τα μέσα και δασέα: β, γ, δ, θ, φ, χ,
λέγονται εξακολουθητικοί, επειδή μπορεί να παραταθεί η προφορά
τους: μ....., α....
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Σημειώνεται ότι:
Α) Η αρχαία και η νέα Ελληνική Γλώσσα έχουν τους ίδιους επακριβώς
φθόγγους. Τους ίδιους έχουν και όλες οι άλλες γλώσσες λόγω των κοινών
λέξεων (γλωσσικών δανείων και αντιδάνειων) που διαδίδουν-καθιερώνουν το
εμπόριο, οι επιστήμες, η θρησκεία κ.α. Απλά τα γράμματα με τα οποία παριστάνονται οι φθόγγοι στη γραφή δεν είναι ίδιας ποσότητας , αλλά μεγαλύτερης
για τους τεχνικούς λόγους που θα δούμε πιο κάτω (διάκριση ομόηχων λέξεων
κ.α.).
Β) Οι φθόγγοι ως σύνολο και ως ποιον δεν αλλάζουν στο χρόνο. Αλλάζουν μόνο οι φθογγικές συνθέσεις πολλών λέξεων και οι αλλαγές αυτές γίνονται είτε με την αφαίρεση είτε με την πρόσθεση είτε με μετακίνηση είτε με την
εναλλαγή φθόγγου και αυτό είτε για λόγους ευστομίας-ευφωνίας (πχ. οικοκυρά – νοικοκυρά, κόνις > σκόνη, Βενετία > Ενετίας…) είτε σημασιολογικής
διαφοροποίησης (π.χ. χωρίο – χωριό, πυρία > σπίρτα κ.α.) είτε απλούστερης
μορφής, π.χ.: τιμάω – τιμώ, παις > παιδίον > παιδί, πραξις > πράξη, πατήρ >
πατέρας, Ιωάννης > Γιάννης…..
Γ. ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥΣ
Γράμμα στην Ελληνική Γραφή λέγεται η γραμμή ή οι γραμμές
που παριστάνουμε στη γραφή ένα ή και περισσότερους φθόγγους,
όπως π.χ. το γράμμα Α(α) για το φθόγγο [α], το γράμμα Ξ(ξ) για
τους φθόγγους [κς], τα γράμματά Ε(ε) και ΑΙ(αι) για το Φθόγγο [ε].
Στην Ελληνική Γραφή δεν υπάρχουν τόσα γράμματά όσοι και
οι φθόγγοι, αλλά περισσότερα για τους τεχνικούς λόγους που θα
δούμε πιο κάτω.
Γράμματα σύμφωνα λέγονται αυτά με τα οποία παριστάνουμε στη γραφή τους 15 φθόγγους σύμφωνα. Τα γράμματα σύμφωνα, όπως και οι φθόγγοι σύμφωνα, διακρίνονται σε ημίφωνα
και άφωνα:
Ημίφωνα: (Μ), Ν(ν), Λ(λ), Ρ(ρ), Σ(σ), Ζ(ζ)
Άφωνα: Β(β), Γ(γ), Δ(δ), Θ(θ), Κ(κ), Π(π), Τ(τ), Χ(χ), Φ(φ)
Στην Ελληνική Γραφή με τα διπλά γράμματα ΜΜ(νν),
ΣΣ(σσ), ΤΤ(ττ),…. , από τα οποίο προφέρεται μόνο το ένα, σημειώνεται το φθογγικό πάθος της αφομοίωσης, π.χ. συν-μαθητής > συμμαθητής , εν-νομος….
Κ(κ) & ΚΚ(κκ) = [κ],
Π(π) & ΠΠ(ππ)
= [π],
Τ(τ) & ΤΤ(ττ) = [τ],
Β(β) & ΒΒ(ββ)
= [β]
Τα γράμματα σύμφωνα: Ξ(ξ) = κς, Ψ(ψ) = πς είναι δισυμφωναικά, δηλαδή παριστάνουν δυο φθόγγους για λόγους βραχυγραφίας: ξύνω, ψυχή, έξω…
Γράμματα φωνήεντα λέγονται αυτά με τα οποία παριστάνουμε στη γραφή τους 5 φθόγγους φωνήεντα. Το σύνολο των γραμμάτων με το οποίο παριστάνουμε στη γραφή τους 5 φθόγγους
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φωνήεντα είναι τα εξής 11, που άλλα γράφονται με ένα ψηφίο και
άλλα με δυο: Α(α), Ε(ε), Ο(ο), ΟΥ(ου), Ι(ι), Η(η), ΥΙ(υι),
ΑΙ(αι), Ω(ω), Υ(υ), ΟΙ(οι).
Απλά 7 είναι τα διαφορετικά στοιχεία (ψηφία, χαρακτήρες) του
αλφάβητου, τα εξής: Α, Ε, Ι, Ο, Ω, Υ Η , με τα οποία γράφονται τα
11 γράμματα των 5 φθόγγων φωνηέντων στην ελληνική γραφή.
ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ
Στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, οι 5 φθόγγοι των
φωνηέντων: α, ε, ο, ι, ου γράφονται όχι μόνο με 5 γράμματα, αλλά
με 11, τα εξής: Ω(ω) = Ο(ο), ΑΙ(αι) = Ε(ε), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) =
ΕΙ(ει)= ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) , ΟΥ(ου), για να υποδεικνύουμε με αυτά και
βάσει κανόνων αφενός την πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή
ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.) των λέξεων που
γράφουμε, ώστε να βοηθούμε έτσι τον αναγνώστη μας και στην
κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόηχων ( γράφοντας π.χ.
τα ρήματα με –ω, ει, τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ο,ι….), π.χ.
: καλ-ώ και καλό, καλ-ή και καλ-ει και καλοι…..., κρί-νω, κριτής
> κριτικός (με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η). Ομοίως: λείπει &
λύπη & λίπη, καλή & καλοί & καλεί…
ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ
Τα γράμματα του ελληνικού αλφάβητου διακρίνονται σε μικρά
και σε κεφαλαία γράμματα για τεχνικούς λόγους. Με τα κεφαλαία
γράμματα Α, Β, Γ….. γράφεται αφενός το πρώτο γράμμα της κάθε
πρότασης για διάκρισή τους μέσα σε ένα κείμενο και αφετέρου το
πρώτο γράμμα των κυρίων ονομάτων για διάκρισή τους από τα κοινά
μια και πολλά από αυτά είναι ομόφωνα, πρβ π.χ. αγαθή & Αγαθή,
καλή & Καλή, νίκη & Νίκη….
Δ. Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Οι φθόγγοι των λέξεων είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός και
ίδιος σε όλες τις γλώσσες, ήτοι τα πέντε φωνήεντα α, ε, ο, ι, ου και
τα 15 σύμφωνα: β, γ, δ, ζ, θ, κ, λ, μ , ν, π, ρ, σ, τ, φ, χ και αυτό
γιατί αφενός η πρώτη ύλη παραγωγής των λέξεων (οι ρίζες τους) είναι κοινή
σε όλες τις γλώσσες και αφετερου σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν γλωσσικά
δάνεια (κοινές λέξεις), τα οποία επιβάλουν η γεωγραφία, το εμπόριο, οι τέχνες, η θρησκεία κ.α. Σε όλες τις γλώσσες π.χ. υπάρχουν οι λέξεις: Ολυμπία,
Ευρώπη, Ιταλία… = Olympia, Europe, Italy …. Ωστόσο τα γράμματα δεν
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είναι ίδια στον αριθμό με τους φθόγγους, αλλά ανάλογα με το σύστημα γραφής που έχουμε, επειδή στη γραφή απαιτούνται επιπλέον
γράμματα για τεχνικούς λόγους, ήτοι για διάκριση ομόηχων λέξεων,
για λόγους βραχυγραφίας κ.α.
Για παράδειγμα στην Ελληνική Γραφή έχουν επινοηθεί καταρχήν τα ομόηχα 24 κεφαλαία: Α, Β, Γ… και τα 24 μικρά γράμματα: α,
β, γ, ….. προκειμένου να γίνεται διάκριση αφενός των προτάσεων
ενός κειμένου, γράφοντας με κεφαλαίο γράμμα το αρχικό γράμμα
κάθε πρότασης και με μικρά τα υπόλοιπα γράμματα της πρότασης και
αφετέρου των κυρίων ονομάτων από τα κοινά, γράφοντας το αρχικό
γράμμα των κυρίων ονομάτων με κεφαλαίο γράμμα, ενώ των άλλων
με μικρό, π.χ.:
αγαθή, καλή, κόκκινος, θεός…. = κοινά ονόματα
Αγαθή, Καλή, Κόκκινος, Θεός = κύρια ονόματα.
Επίσης στην ελληνική γραφή έχουν επινοηθεί και εξής τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων, που άλλα είναι με ένα ψηφίο του
αλφάβητου και άλλα με δυο: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η)
= Υ(ι) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) = ΕΙ(ει), με τα οποία γίνεται, βάσει κανόνων, η υπόδειξη της ετυμολογίας των λέξεων (μέρος λόγου, γένος,
αριθμός κ.λπ.) , ώστε έτσι να βοηθιέται ο αναγνώστης και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόηχων , γράφοντας π.χ. τα
ρήματα με –ω, ει, ενώ τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ο,ι…., π.χ.
: καλ-ώ,εις και καλ-ή, ής, και καλό, ού…., κρί-νω, κριτής > κριτικός
(με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η). Ομοίως: λείπει & λύπη & λίπη,
καλή & καλοί & καλεί…
Ε. ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΕΣ, ΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ, ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ Η
ΝΟΗΣΗ
Οι συλλαβές και οι φθόγγοι, άρα και τα γράμματά τους, από
μόνα τους δε σημαίνουν απολύτως τίποτα, εκτός και αν έχουμε συστατικό στοιχείο λέξης (πρόθεμα, θέμα και κατάληξης) που αποτελείται από μια μόνο συλλαβή ή από ένα μόνο φωνήεν, που αυτές
είναι πολύ λίγες και βοηθητικές στη σύνταξη (προέρχονται από τα
άρθρα, τους συνδέσμους και τις προθέσεις), όπως π.χ. οι εξής: ο
(Μηνάς) ή η (Μαρία), τον ( κακός)…..
Παρατηρώντας τις λέξεις ετυμολογικά βλέπουμε ότι αυτές δημιουργούνται και κατανοούνται όχι από φθόγγους ή από συλλαβές,
αλλά από τα εξής συγκεκριμένα συστατικά στοιχεία που καλούνται
πρόθεμα + θέμα ( α’ και β’ συνθετικό στις σύνθετες) + κατάληξη +
τόνος, πρβ π.χ. γράφ-ω, γραφ-ή, ά-γραφ-η, κάλ-ος, καλ-ός, καλ-ή,
καλ-ό, συν-αδελφ-ός,η,..… Για παράδειγμα η κατάληξη -ω,εις,ει…
φανερώνει ρήμα (ενέργεια) α’ β’ γ πρόσωπο (γραφ-ω,εις,ει,τε. = εγώ
γράφω, εσύ γράφεις, αυτός γράφει….), ενώ η κατάληξη, -εας,α…
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φανερώνει όχι ενέργεια, αλλά ουσιαστικό, αρσενικό κ.α.: γραφέας,α, είς….
Απλά οι λέξεις εκφωνούνται κατά συλλαβή, συλλαβικά, π.χ. καλη-με-ρα…., επειδή τα σύμφωνα δεν είναι δυνατό να προφερθούν
από μόνα τους, αλλά πάντα πάνε μαζί με ένα τουλάχιστον φωνήεν
πριν ή μετά από αυτά. Τόσες συλλαβές έχει η κάθε λέξη όσα και τα
φωνήεντά της. Συλλαβή αποτελεί κάθε φωνήεν της λέξης με το
προηγούμενο από αυτό σύμφωνο (ή τα προηγούμενα σύμφωνα, αν
έχουμε συνεχόμενα σύμφωνα), καθώς και το ληκτικό , αν μετά δεν
ακολουθεί άλλο φωνήεν, π.χ.: στρα-τός, εν, εκ, δεν, της, μα-λα-κός.
ΣΤ. ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Στο αλφάβητο οι φθόγγοι και τα γράμματα ονομάζονται με λέξεις: ά-λφα, β-ήτα, γ-άμα…., αφενός για πλήρη και σωστή διάκριση
και αφετερου γιατί τα σύμφωνα δεν είναι δυνατόν να προφερθούν
από μόνα τους, πλην μόνο με ένα τουλάχιστον φωνήεν πριν ή μετά
από αυτά: μι, νι, ξι, ψι, χι…
Κάποιες από τις λέξεις αυτές φανερώνουν και πως γίνεται το
σχήμα του γράμματος ή τον τρόπο προφοράς του γράμματος π.χ.
Λ-άμδα (λαβίδα), Σ-ίγημα > σ-ίγμα (σαίτα), Γ-άμα (γαμψό), … Κάποιος άλλες από τις λέξεις αυτές είναι απλώς και μόνο η λεξοποίηση
του φθόγγου: μι, νι…
Δεδομένου ότι τα γράμματά υπάρχουν μόνο στη γραφή, άρα τα
γράμματα είναι απλώς και μόνο σύμβολα (γραμμές ή εικόνες κ.α.) με
τα οποία παριστάνονται στη γραφή οι φθόγγοι, π.χ. γ-ρ-α-φ-έ-α-ς,
οπότε όποιο και να είναι το σχήμα τους δεν έχει καμία σημασία. Ο
λόγος και για τον οποίο άλλα συστήματα γραφής παριστάνουν στη
γραφή τους φθόγγους έτσι και άλλα αλλιώς, βλέπε γραμμική γραφή,
σφηνοειδή γραφή, αλφαβητική γραφή κ.α. Στην εβραϊκή γραφή τα
φωνήεντα γράφονται (σημειώνονται) με σημεία (παύλες και κουκίδες) και τα σύμφωνα με γράμματα, ενώ στην ελληνική όλοι οι φθόγγοι γράφονται με γράμματα.
Στην αιγυπτιακή Ιερατική Γραφή αρχικά το κάθε γράμμα του
αλφάβητου ήταν το σκίτσο κάποιου ζώου ή πράγματος που το όνομά του αρχίζει από το φθόγγο που παριστάνει, π.χ. Α-ετός, Λ-έων
κ.α. Αντίθετα στη ελληνική (Πελασγική) Γραφή αρχικά τα γράμματα
ήταν απλώς τυχαίες γραμμές.
Σημειώνεται ότι:
Α) Αρχικά στην αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε ένα μόνο αλφάβητο,
αλλά πάρα πολλά (Αττικό, Ιωνικό, Κρητικό κ.α.), όσα και οι πόλεις
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– κράτη που αποτελούσαν την αρχαία Ελλάδα, από τα οποία καθένα
είχε τη δική του τεχνική γραφής, οπότε και τους δικούς του κανόνες
ορθογραφίας, είδος γραμμάτων στο αλφάβητο κ.α. Μετά δημιουργήθηκε το κοινό αλφάβητο – σύστημα γραφής με γράμματα από τα
παλαιότερα ελληνικά αλφάβητα , που άλλα από αυτά ήταν από το
Ιωνικό αλφάβητο, άλλα από το Αττικό κ.α. Ακολούθως στο κοινό δημιουργήθηκαν τα κεφαλαία και μικρά γράμματα όπου τα μικρά γράμματα είναι με πιο μικρό μέγεθος σε σχέση προς τα κεφαλαία και συνάμα τα μικρά είναι είτε ίδια σε σχήμα με τα κεφαλαία: Ε(ε), Ο(ο),
Κ(κ)… είτε διαφορετικά: Α(α), Γ(γ), Δ(δ)… Τα μικρά γράμματα είναι
όχι για επισερμένη(πρόχειρη) γραμμή, καθώς λέγεται, αλλά για να
γράφουμε τις λέξεις με αυτά πλην του αρχικού γράμματος των προτάσεων, που γράφεται με Κεφαλαίο, για να γίνεται έτσι διάκριση των
προτάσεων μεταξύ τους. Επίσης με κεφαλαίο γράμμα γράφεται το
αρχικό γράμματα των κυρίων ονομάτων για διάκριση από τα κοινά,
π.χ. η καλή (μαθήτρια) και η Καλή (το όνομα), ο κόκκινος (πίνακας)
και ο Κόκκινος (οικογενειακό επίθετο )
Β) Παρατηρώντας τα γράμματα των αρχικά αλφαβήτων, αλλά
και του κοινού ελληνικού αλφάβητο βλέπουμε ότι αυτά ή τα περισσότερα από αυτά από αυτά φαίνεται να έχουν κατά προσέγγιση το
σχήμα που πρέπει να σχηματίζουν τα όργανα προφοράς τους, ήτοι
τα χείλη, η γλώσσα , ο ουρανίσκος κ.λπ. ( κάτι που για λόγους
απλοποίησης - ευκολίας γραφής έχει καταστρατηγηθεί), για να βγει
ο φθόγγος τους, αφού και π.χ. για να βγει ο φθόγγος Β(β) πρέπει
τα χείλη να κλείσουν εσωστρεφώς και το στόμα να γεμίσει με αέρα,
κάτι όπως δείχνει το γράμμα Β. Ομοίως το γράμμα Ο(ο) υποδείχνει
ότι για να βγει ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει το στόμα και ο
φάρυγγας να πάει αυτή τη μορφή, δηλαδή να γίνει σαν οπή, σωλήνας. Το γράμμα Α(α) υποδείχνει ότι για να βγει ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει τα χείλη να ανοίξουν, το στόμα να φουσκώσει , και
ο φάρυγγας να κλείσει. Το γράμμα Λ(λ) υποδείχνει ότι για να βγει
ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει η γλώσσα να ανασηκωθεί και να
ακουμπήσει στον ουρανίσκο εσωστρεφώς, να πηγαίνει προς το φάρυγγα. Το γράμμα Τ(τ) υποδείχνει ότι για να βγει ο φθόγγος που
παριστάνει πρέπει η γλώσσα να ανασηκωθεί κάθετα και να ακουμπήσει στον ουρανίσκο-δόντια. Το γράμμα Δ(δ) υποδείχνει ότι για
να βγει ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει το στόμα να φουσκώσει
και η γλώσσα να ανασηκωθεί και να ακουμπήσει εξωστρεφώς στον
ουρανίσκο , να πηγαίνει προς τα δόντια. Το γράμμα Γ(γ) υποδείχνει
ότι για να βγει ο φθόγγος που παριστάνει πρέπει ο φάρυγγας - λαιμός να σφίξει και να ανοίξουν το στόμα- χείλη. Ομοίως τα λοιπά.
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4. Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΗΣ
ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι)= Η(η)….
Η γραφή μπορεί να είναι μια πανάρχαια ανθρώπινη εφεύρεση,
όμως εκείνοι που έκαναν το τελευταίο βήμα σ’ αυτήν και μάλιστα το
σπουδαιότερο είναι οι Έλληνες με την επινόηση ενός συστήματος
γραφής, που καταγράφει, όπως θα δούμε πιο κάτω, τον προφορικό
λόγο όχι μόνο όπως το μαγνητόφωνο, αλλά και κάτι παραπάνω, είναι
και ετυμολογικά, ώστε να μη γίνονται παρανοήσεις με τις ομόηχες
λέξεις.
Ειδικότερα στην Ελληνική Γραφή οι λέξεις γράφονται όπως έχουν φθογγικά και συνάμα όπως έχουν ετυμολογικά, δηλαδή σε μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ., προκειμένου να μη γίνονται
παρανοήσεις με τις ομόηχες λέξεις, κάτι που αφενός δεν ισχύει σε
καμία άλλη γραφή και αφετέρου επιτυγχάνεται με ευκολία χρησιμοποιώντας με κανόνες τα εξής γράμματα και σημεία:
Α) Τα ομόφωνα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα: Α(α),
Β(β), Γ(γ)…
Τα μικρά γράμματα: α, β, γ… δεν είναι «επισεσυρμένη γραφή»
των: Α, Β, Γ… , για απλοποίηση της γραφής όπως κακώς λέγεται,
αλλά ομόηχα με τα μικρά, που επινοήθηκαν για ετυμολογικούς λόγους. Με κεφαλαίο γράμμα γράφεται το αρκτικό γράμμα κάθε περιόδου (κάθε πρότασης) του κειμένου για διάκρισή τους, καθώς και το
αρκτικό γράμμα κάθε κύριου ονόματος, για διάκριση τους από τα
κοινά και τις κοινές λέξεις, πρβ, π.χ.: αγαθή(= επίθετο), ενώ Αγαθή
(ουσιαστικό, κύριο όνομα). Ομοίως: νίκη & Νίκη, κόκκινος & κ. Κόκκινος…..
Β) Τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων και των συμφώνων: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = Α(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)= ΟΙ(οι) =
ΕΙ(ει) = ΥΙ(υι), Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν), Σ(σ,ς) =
ΣΣ(σσ)…
Τα γράμματα Ω, Η, Υ δεν είναι γράμματα που παρίσταναν αρχαίους φθόγγους που συνέπεσαν στο χρόνο με την προφορά των Ο,
Ι, όπως κακώς λέγεται, αλλά ομόηχα, μέρος απο τα: Ο(ο) = Ω(ω),
Ε(ε) = Α(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)= ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) = ΥΙ(υι), Μ(μ) =
ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν), Σ(σ,ς) = ΣΣ(σσ)…,τα οποία έχουν επινοηθεί
προκειμένου με αυτά, και βάσει κανόνων χρήσης τους, να γίνεται
στη γραφή η υπόδειξη και της πιστής προφοράς και της σωστής ετυμολογίας (του μέρους ή του τύπου κ.τ.λ.) των λέξεων (γράφοντας
π.χ. τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ι κ.τ.λ.), ώστε ο αναγνώστης
να έχει βοήθεια αφενός στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και
αφετέρου στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: κουτί & κουτή &
κουτοί, λύρα & λίρα. Τα εν λόγω γράμματα στο θέμα των λέξεων
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φανερώνουν την πρωτότυπη λέξη μιας παράγωγης, πρβ π.χ. Κρητικός (με η =αυτός που είναι από τη νήσο Κρήτη) & κριτής > κριτικός
( με ι = αυτός που ασχολείται με την κρίση) κ.α. Τα εν λόγω γράμματα στην κατάληξη των λέξεων φανερώνουν το μέρος λόγου και
τον τύπο του σημαινομένου που φανερώνει η λέξη, γράφοντας π.χ.:
με –ο,η,ι τον ενικό των πτωτικών: καλό, καλή, νίκη, τιμή, σύκο,
φιλί,… και με –ω,ει τον ενικό των ρημάτων: καλώ, γελώ, τρέχω,
σήκω, καλεί,…… , ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόηση των λέξεων και στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.:
φθογγικά: «ι παραγογί τις κρίτις», «ίνε ι αδελφί σου» = ορθογραφικά: Οι παραγωγοί της Κρήτης» & Η παραγωγή της Κρήτης.
Φθογγικά: "καλό, καλί, καλίς...." = ορθογραφικά: καλό, καλή,
καλής, καλοί.....(με -ο,η,οι, αν μιλούμε για επίθετο) & καλώ, καλεί,
καλείς..(με -ω,ει, αν μιλούμε για ρήμα). Ομοίως: ψιλή & ψιλοί &
ψηλοί & ψηλή, λίρα & λύρα, κλίμα & κλήμα, λύπη & λείπει & λίπη &
λυπεί & λοιπή & λοιποί
Όπως βλέπουμε από τα πιο πάνω παραδείγματα με τη βοήθεια
των ομόφωνων γραμμάτων: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… διακρίνουμε οπτικά και τάχιστα τις ομόηχες λέξεις ή καταλαβαίνουμε για
το αν μιλούμε για ρήμα ή ουσιαστικό ή επίθετο κ.τ.λ. ή αρσενικό ή
θηλυκό ή κύριο ή κοινό όνομα κ.τ.λ.
Με τα διπλά γράμματα ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν)… υποδείχνουμε τα τα
φθογγικά πάθη των λέξεων στην παραγωγή και κλίση τους, άρα το
ακριβές τους νόημα, πρβ π.χ. γράφ-μα > γράμμα, συν-λόγος > σύλλογος, συν-νόμος > σύννομος,…
Γ) Τα ορθογραφικά σημεία: τονικό σημάδι (‘), απόστροφος (‘), διαλυτικά (¨), σημεία στίξης: θαυμαστικό (!), ερωτηματικό (;).
Έχουν επινοηθεί για υπόδειξη των τονιζόμενων συλλαβών, της
χροιάς φωνής, των φθογγικών παθών της προφοράς: με συναίρεση,
έκθλιψη, συνίζηση κ.τ.λ., πρβ: έξοχη & εξοχή, σόλα & σ’ όλα, δύο &
δυο, μία & μια, σ’ αγαπώ & σε αγαπώ, παϊδάκια & παιδάκια… Τι είπες?
Ωραία!
Το ελληνικό σύστημα γραφής γράφει καλύτερα και από το μαγνητόφωνο. Στις μαγνητοφωνήσεις γίνονται παρανοήσεις λόγω των
ομόηχων λέξεων, ενώ με το ελληνικό σύστημα γραφής όχι, γιατί οι
λέξεις καταγράφονται όχι μόνο όπως έχουν φθογγικά, αλλά και ετυμολογικά.Στο ελληνικό σύστημα γραφής, όπως είδαμε πιο πριν, δεν
έχουμε μόνο τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι, αλλά περισσότερα,
επειδή σε μερικούς φθόγγους δεν έχουμε ένα μόνο γράμμα, αλλά
δυο ή περισσότερα ομόηχα, για να υποδείχνουμε, βάσει κανόνων
χρήσης τους, και την πιστή προφορά και την ορθή ετυμολογία
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(μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση, πρότυπη λέξη ή ρίζα κ.α.) των
λέξεων, ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόησή
τους και στη διάκριση των ομόηχων λέξεων Για παράδειγμα με τα
γράμματα -ω,ει στην κατάληξη υποδείχνουμε ρήμα: καλ-ώ, σήκ-ω...,
γράφει, καλεί.. Με τα γράμματα –ο ,ι,η στην κατάληξη υποδείχνουμε
πτωτικά, ήτοι τα ουδέτερα ενικού με -ο,ι: καλ-ό, σύκ-ο... φιλί,
τυρί.., τα θηλυκά με–η : καλ-ή, φίλ-η..., ο πληθυντικός ουδετερων
με -η: λάθη, πλήθη … και των αρσενικών με -οι: καλοί, φίλοι…Όπως
βλέπουμε από τα ως άνω παραδείγματα, αν λείψουν τα ομόφωνα
γράμματα ο & ω, η & υ & οι.. από τη γραφή δε θα ξέρουμε, λόγω
των ομόηχων λέξεων, αν μιλούμε για ρήμα ή για ουσιαστικό, για
αρσενικό ή για θηλυκό, για ενικό ή για πληθυντικό αριθμό...
Σημειώνεται επίσης ότι άλλο τα ΟΥ(ου), ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΥΙ(υι) =
οϋ, αϊ, εϊ, οϊ, υϊ = δίφθογγοι και άλλο τα δίψηφα γράμματα: ΟΥ(ου),
ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΥΙ(υι) = U(u), Ε(e), I(i) = δίψηφα γράμματα = ένας
φθόγγος. Στη γραφή οι δίφθογγοι διακρίνονται από τα δίψηφα γράμματα με τα διαλυτικά και το τονικό σημάδι: άι = αϊ, ενώ αί = ε.
5. Η ΟΡΘΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΩΝ ΦΘΟΓΓΩΝ - ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Στην Ελληνική Γραφή τα γράμματα έχουν πάντοτε την ίδια
προφορά, αυτή που υποδείχνει το αλφάβητο. Για παράδειγμα τα
γράμματα α, ε, ρ, σ…. στις γραπτές λέξεις: αέρας, καλός, πατέρας…..
προφέρεται πάντοτε : ‘α-λφα, έ-ψιλο, ρ-ο, ά—λφα, σ-ίγμα….., κάτι
που δε συμβαίνει στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική,
Γαλλική κ.α.), γιατί οι γραφές αυτές είναι ιστορικές. (Περισσότερα
βλέπε Κεφάλαιο 9ο «Αναλήθειες που λέγονται για την Ελληνική
Γλώσσα και Ελληνική Γραφή»)
Στην Ελληνική Γραφή ιδιαιτερότητα υπάρχει μόνο στα δυο
ΓΓ(γγ), τα οποία προφέρονται πάντα νκ/γκ, στο γράμμα Υ(υ), που
άλλοτε προφέρεται ως ι, άλλοτε ως φ/β, και άλλοτε δε προφέρεται,
και στα ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΟΙ(οι), ΥΙ(υι), ΟΥ(ου) που άλλοτε είναι δίφθογγοι (που τότε παίρνουν διαλυτικά), δηλαδή προφέρονται όπως
δείχνουν τα γράμματά τους: αϊ, εϊ, οϊ, υϊ, οϋ/οϊ και άλλοτε δίψηφα
γράμματα και προφέρονται ε, ι, ι, ι, u, όπως θα δούμε πιο κάτω.
Α. ΟΙ ΔΙΦΘΟΓΓΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΨΗΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Δίψηφα γράμματα ονομάζονται στην Ελληνική Γραφή δυο
γράμματα (ψηφία) του αλφάβητου που παριστάνουν ένα φθόγγο για
ετυμολογικούς λόγους (διάκριση ομόηχων λέξεων κ.α.), οι εξής 5
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γραφές: ΑΙ(αι) = ε, ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) = ι και το ΟΥ(ου)
= λατινικά u:
καλή (θηλυκό) και καλεί (ρήμα) και καλοί (πληθυντικός),
υιός (= ο γιος) και ιός (= μικρόβιο),
νους και προϋπόθεση..
Δίφθογγοι ονομάζονται στην Ελληνική Γραφή οι δυο συνεχόμενοι φθόγγοι φωνήεντα και ειδικότερα οι εξής 5 γραφές: ΑΙ(αι),
ΕΙ(ει), ΟΙ(οι), ΥΙ(υι), ΟΥ(ου), όταν δεν παριστάνουν ένα φθόγγο
(δεν είναι δίψηφο γράμμα), αλλά δυο, αυτούς που υποδείχνουν τα
επιμέρους γράμματά τους. Οι δίφθογγοι δημιουργούνται κυρίως, όμως όχι πάντα, κατά την κλίση, παραγωγή και σύνθεση των λέξεων
και όταν το θέμα λήγει σε φωνήεν και η κατάληξη αρχίζει πάλι από
φωνήεν, π.χ.: θε(ός) + ικός = θεϊκός, λα(ός) + ικός = λαϊκός, δυϊκός, ευνο-ϊκός, προ-υπάρχω,...
Οι δίφθογγοι διακρίνονται από τα δίψηφα γράμματα με το σημάδι των διαλυτικών, το οποίο τοποθετείται πάνω από το δεύτερο
γράμμα. Για παράδειγμα ο δίφθογγος οϋ παίρνει διαλυτικά στο υ για
διάκρισή του από το δίψηφο γράμμα ΟΥ(ου) = u : ουρανός και προϋπόθεση. Τα διαλυτικά παραλείπονται, αν οι δίφθογγοι τονίζονται
στο πρώτο γράμμα, π.χ.:
Δίφθογγοι: Μάϊος ή Μάιος, θεϊκός, ευνοϊκός, δυϊκός, προϋπάρχω….
Δίψηφα γράμματα: σφαίρα, θείος, υιός, προύχοντας…
Σημειώνεται ότι:
Α) Οι αρχαίοι γραμματικοί θεωρούσαν ως διφθόγγους τις εξής 11 γραφές: αι, ει, οι, υι, αυ, ευ, ηυ, ου, ᾳ ῃ ῳ. Από αυτές οι οκτώ: αι, οι, οι, υι, αυ,
ευ, ηυ, ου λέγονταν κύριοι δίφθογγοι και οι υπόλοιποι τρεις ᾳ, ῃ, ῳ (τα α, η, ω
με υπογεγραμμένη) λέγονταν καταχρηστικοί, επειδή επί της ουσίας δεν είναι
δίφθογγοι, αλλά ένας φθόγγος. Εκεί το γράμμα-φθόγγος Ι(ι) έχει κουφίσει.
Β) Στην αρχαία ελληνική το γράμμα - φθόγγος Ι(ι) που αποβάλλεται (αποσιωπάται, κουφίζεται) προ άλλου φωνήεντος μπαίνει
κάτω από τα α η ω σαν υπογεγραμμένη, εξ ου και υπογεγραμμένη,
για υπενθύμιση – υπόδειξη αυτού του φθογγικού πάθους (άρα της
ορθής προφοράς και ετυμολογίας της λέξης), π.χ.: προικώιος > προικώος, θραϊκία > Θράκη , τιμάοιμοι > τιμάμι , εγώ είδα > εγώδα… ðñïéêώϊïò ðñïéê?~ώïò, èñáúêßïò > èñÜ?î, Þ èñáúêç > Èñ?Üêç, ôéìÜïéìé > ôéì?~áìé, åãþ (ïß)äá
> åã?þäá...... Σήμερα έχει καταργηθεί η υπογεγραμμένη και έτσι δε συζητούμε
πια για καταχρηστικούς διφθόγγους.
«Το ι, το οποίον υπάρχει εις τας καταχρηστικάς διφθόγγους υπό το α,
η, ω, λέγεται ὑπογεγραμμένον ιώτα. Τούτο όμως, όταν αἱ δίφθογγοι αύται γράφωνται διά κεφαλαίων γραμμάτων, γράφεται κανονικώς ουχί υποκάτω των
κεφαλαίων φωνηέντων Α, Η, Ω, αλλά προς τα δεξιά αυτών (Αι, Ηι, Ωι) και τότε
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λέγεται προσγεγραμμένον ιώτα : ἍιΔΗΣ (πρόφ. Άδης), ΤΗι ΘΕΩι (πρόφ, τη
θεώ).>> («Γραμματική Αρχαίων Ελληνικών» Α. Τζάρτζανου)
ΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΑΥ(αυ), ΕΥ(ευ), ΗΥ(ηυ)
Στην Ελληνική Γραφή με το γράμμα Υ(υ) = β/φ γράφουμε το
ληκτικό φθόγγο [β/φ] αφενός στις λέξεις: ταυ (προφορά «τάφ») και
ευ (προφορά «εβ»), απ΄όπυ και τα: Eυ-αγγελία, ευ-φορία, ευ-γένει,
ευ-χή, ταυτίζω,.... και αφετέρου το πρόσφυμα β/φ στις καταλήξεις:
-υω, -ευω, -εύς απ’ όπου τα: γεύω - γεύομαι, παύω – παύομαι, ερμηνεύω, χωνεύω, γυρεύω, κουρεύω, Ζευς, γραφεύς…. , καθώς και
το ληκτικό πρόσφυμα β: ωά > αυγά.. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις
χρησιμοποιούμε τα γράμματα Β(β) Φ(φ): βάρος, βαθύς, φάρος, φόρος..
Το γράμμα Υ(υ) στους συνδυασμού ΑΥ(αυ), ΕΥ(ευ), ΗΥ(ηυ),
προφέρεται άλλοτε β και άλλοτε φ: αυλή (προφορά «αβλί»), ευχή
(προφορά «εφχί»), ευλογία (προφορά «εβλογία»)…
Το ως άνω γράμμα Υ(υ) πριν από τα γράμματα Β(β), Φ(φ) είναι
άφωνο, παθαίνει αφομοίωσή: ευφορία (προφορά «εφορία»), ευβοϊκός (προφορά «εβοϊκός»)…
Το ως άνω γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [φ], όταν ακολουθείται
από ψιλό γράμμα: π, τ, κ, τα συριστικά: σ, ζ, ξ, ψ και τα δασέα:
φ, χ, θ: αυτό (= "αφτό") ευχή (= "ε-φχί"), ευθύς («εφθίς»), ζεύξη
(= "ζέφκσι"), εύσωμος («έφσομος»), ευσυνείδητος («εφσινίδιτος»),
εύξεινος («έφκσινος»), ευ ζην («έφζιν»),.. αλλά και: εύζωνας («έβζονας»).
Το ως άνω γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [β], όταν ακολουθείται
από φωνήεν: α, ε, ο, ι, ου (στη γραφή και τα: υ η υι οι αι ω ει), από
τα ημίφωνα: λ, μ, ν, ρ
και από τα μέσα: γ, β, δ: ευγένεια (=
"εβγένια"), αυλός (= "αβλός"), ευαγγέλιο («εβαγκέλιο»), ευωδιά
(«εβοδιά»), ευήλιος, ευλογώ, Ευρώτας, εύνοια....
Β. ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΑ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΑ: ΜΠ(μπ), NT(ντ), ΓΚ
(γκ) ……
Τα συμφωνικά συμπλέγματα: ΜΠ, NT, ΓΚ, ΝΔ, ΝΘ, ΓΧ, ΜΒ,
ΜΦ στην Ελληνική Γραφή προφέρονται όπως δείχνουν τα δυο γράμματά τους, πλην από τα δυο ΓΓ(γγ), τα οποίο προφέρονται γκ/νκ =
λατινικά g: συμπαθής, έντιμος, ενδίδω, πένθος, έμβασμα, συμφέρει…Ουγγαρία (προφορά «ουγκαρία»), συγγραφέας (προφορά «συγκραφέας»), φεγγάρι (προφορά «φεγκάρι»),φθόγγος (προφορά
«φθόγκος») ….
Τα ως άνω συμφωνικά συμπλέγματα στις ελληνικές λέξεις προέρχονται είτε από ηχοποίητες λέξεις, π.χ. μπαμ - μπουμ, > μπαλοθιά,
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μπάλα …. γκα -γκα > γκαρίζω, γκάιδαρος > γάιδαρος… είτε από ξένες
λέξεις: μπογιατζής, Ουγγαρία….. είτε, κυρίως, από φθογγικά πάθη
που συμβαίνουν στη σύνθεση, παραγωγή και κλίση των λέξεων, που
τότε γράφονται - προφέρονται ως εξής:
Ν + Κ, Γ, Χ = ΓΚ, ΓΓ, ΓΧ: συ(ν)-γένος > συγγενής, συ(ν)κάτοικος > συγκάτοικος, συ(ν) -χαίρω > συγχαίρω…
Ν + Π(π), Β(β), Φ(φ) = ΜΠ, ΜΒ, ΜΦ: ε(ν)-πίπτω > εμπίπτω, ε(ν)-βάπτω > εμβάπτω, συ(ν)-βαίνει > συμβαίνει, συ(ν)-φέρει
> συμφερτός…
Ν(ν) + Τ, Δ, Θ = ΝΤ, ΝΔ, ΝΘ: εν-ταύθα, έν-δυση, εν-θάδε…
Σημειώνεται ότι:
Α) Οι γραφές ΜΠ(μπ), ΝΤ(ντ), ΓΚ(γκ), ΤΖ(τζ), ΤΣ(τσ) δεν είναι δίψηφα
γράμματα που παραστούν ένα φθόγγο, καθώς λέγεται απο μερικούς, αλλά
συμπλέγματα δυο φθόγγων αυτών που φανερώνουν τα γράμματά τους: μπαμπάς, παντελώς, γκαρίζω, τζιτζίκι, μελιτζάνα, τσακίζω... Απλά στη Λατινική
και αυτό για ετυμολογικούς λόγους (και όχι γιατί αυτά διαφέρουν στην προφορά, όπως νομίζουν μερικοί) υπάρχουν επιπλέον τα γράμματα: B(b), D(d),
G(g) με τα οποία γράφονται τα συμπλέγματα mp, nt, nc στις ηχοποίητες και
απλές λέξεις και με τα: MP(mp), NT(nt), NC(nc) τα ίδια συμπλέγματα στις
σύνθετες λέξεις, π.χ.:
απλές λέξεις: boba, dominus, goal, banca, bucca...
σύνθετες λέξεις: compare, entire, contract, concinno….
Β) Εκτός από το σύμπλεγμα ΤΖ(τζ) υπάρχει και το σύμπλεγμα
ΝΤΖ(ντζ): γάντζος, καλικάντζαρος, μπρούντζος, σκαντζόχοιρος, Μάντζαρης…
Γ) Ένρινα καλούνται τα συμπλέγματα που περιέχουν το ένρινο σύμφωνο ν-, όπως τα ντ, νδ, νγ…, π.χ.: σύνταξη, Ντάλας, σύνδεσμος…. και μη
ένρινα τα υπόλοιπα, όπως π.χ. τα μβ, μπ,…: συγγραφέας, συμβίωση…..:

Γ. ΤΑ ΔΙΠΛΑ (ΔΙΣΥΜΦΩΝΙΚΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ξ(ξ), Ψ(ψ)
Διπλά (ή δισυμφωνικά) λέγονται τα γράμματα που παριστάνουν στη γραφή δυο φθόγγους σύμφωνα για λόγους βραχυγραφίας
(στη λατινική και για λόγους ετυμολογίας), όπως π.χ. στην Ελληνική
Γραφή τα: Ξ(ξ) = κσ, Ψ(ψ) = πς και στη Λατινική τα: X(x) = cs, Β(b)
= mp, G(g) = nc, D(d) = nt,
Οι φθόγγοι (πς) γράφονται πάντα Ψ(ψ): ψάχνω, Άραψ, ψυγείο… Οι φθόγγοι (κς) γράφονται παντού Ξ(ξ): άξιος, έξω, Αλέξανδρος …. πλην από τα σύνθετα του εκ-, εκ-στρατεία.
Τα συμπλέγματα Ξ, Ψ προέρχονται είτε από ηχοποίητες λέξεις,
π.χ. ψι..… > ψήνω, ξι… > ξυρίζω … είτε από φθογγικά πάθη στη
σύνθεση, παραγωγή και κλίση:
Π(π), Β(β), Φ(φ) + Σ(σ,ς) = Ψ(ψ): Άραβ(α)ς ή Αράπ(η)ς >
Άραψ, άστραπ-σα > άστραψα..…
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Κ(κ), Γ(γ), Χ(χ) + Σ(σ,ς) = Ξ(ξ), έλεγσα (λέγω) > έλεγξα
πίνακ(α)ς > πίναξ, άνοιγσα (ανοίγω) > άνοιξα, έτρεχ-σα (τρέχω) >
έτρεξα.
Δ. ΤΑ
ΚΚ(κκ), ….

ΔΙΠΛΑ (ΟΜΟΙΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΒΒ(ββ), ΓΓ(γγ),

Όμοια γράμματα λέγονται τα δυο: ΒΒ(ββ), ΓΓ(γγ), ΚΚ(κκ),
ΚΚ(κκ), ΛΛ(λλ), ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν), ΡΡ(ρρ), ΣΣ(σς), ΤΤ(ττ) που βρίσκονται στη γραφή μέσα στις λέξεις για λόγους ετυμολογίας (υπόδειξης του φθογγικού πάθους της αφομοίωσης).
Στο λόγο προφέρεται μόνο το ένα γράμμα από αυτά (πλην των
δυο ΓΓ(γγ) που προφέρονται, τα οποία προφέρονται ως νκ/γκ = λατινικά g), γιατί το άλλο έχει μπει για υπόδειξη ότι εκεί έχει συμβεί το
φθογγικό πάθος της αφομοίωσης..
Άλλωστε κανένα σύμφωνο δεν μπορεί να προφερθεί απο μόνο
του ή άλλως να αποτελέσει συλλαβή, πλην μόνο αν προφερθεί με
το επόμενο ή με το προηγούμενο φωνήεν, π.χ.: εκ-κλησία ή ε(κ)κλησία, σύν-νόμος ή σύ(ν)-νομος, ε-τρε-γα ή ετ-ρε-ξα..
Κατά την παραγωγή, σύνθεση και κλίση των λέξεων γράφουμεπροφέρουμε:
Κ + Κ = ΚΚ: εκ-κλήση > ε(κ)κλησία,
Π(π), Β(β), Φ(φ) + Μ(μ) = ΜΜ(μμ): γράφω > γράφμα γράμμα, κόβω > κόβμα - κόμμα, οπή > όπμα – όμμα..
Ν + Λ, Μ, Ν, Ρ = ΛΛ, ΜΜ, ΝΝ, ΡΡ: συ(ν)-γράφω > συγγράφω, συ(ν)-μαθητής > συμμαθητής σύ(ν)-λέγω > σύλλογος,
συ(ν)-νόμος > σύννομος, συ(ν)-ράπτω > συρράπτω
Τ + Ι = ΤΤ/ΣΣ: γλωτ(ί)α > γλώττα/ γλώσσα, σαλατία (άλς) >
θαλατία - θάλλαττα/ θάλασσα,,
Β + Β = ΒΒ: Με δυο ΒΒ(ββ) γράφονται οι εβραϊκές λέξεις:
Σάββατο > Σάββας. Από το εβραϊκό Shab-bat που σημαίνει 'σταματώ
να εργάζομαι , 'αναπαύομαι.
N + Γ = ΓΓ: συν-γένος> συγγενής, συν-γράφω > συγγράφω...
6. ΙΔΙΟΠΡΟΦΕΡΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΦΕΡΤΑ (ΑΦΩΝΑ) ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Στην Ελληνική Γραφή, αρχαία και νέα, όλα τα γράμματα αντιπροσωπεύουν ένα και μόνο φθόγγο και πάντα τον ίδιο. Εξαίρεση αποτελούν:
Α) Τα γράμματα Ξ(ξ), Ψ(ψ), τα οποία παραστούν δυο φθόγγους Ξ(ξ) = κς, Ψ(ψ) = πς: πράξη, ψύξη..
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Β) Το δίψηφο γράμμα ΓΓ(γγ), το οποίο προφέρεται όχι ως ένα
ή δυο [γ], αλλά ως γκ/νκ = λατινικά (g): Ουγγαρία (προφορά «ουγκαρία»), συγγραφέας (προφορά «σιγκραφέας»).
Γ) Το γράμμα Υ(υ), το οποίο άλλοτε είναι άφωνο (δεν προφέρεται) και άλλοτε προφέρεται είτε ως ι είτε ως β είτε ως φ.
Το γράμμα Υ(υ) είναι άφωνο (δεν προφέρεται), όταν βρίσκεται
μπροστά από το γράμμα Ο και συνάμα δεν έχει διαλυτικά, αφού
στην περίπτωση αυτή έχουμε το δίψηφο γράμμα του φωνήεντος
ΟΥ(ου) = [u]: ουρανός, κούπα….
Το γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [ι], όταν βρίσκεται μόνο του
πριν ή μετά από σύμφωνο: υπέρ, κύπελο, κύρος.. , καθώς και όταν
έχει διαλυτικά: άϋπνος, προϋπόθεση, ξεϋφαίνω...,
Το γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [φ], όταν ακολουθείται από
ψιλό γράμμα: π, τ, κ, τα συριστικά: σ, ζ, ξ, ψ και τα δασέα: φ, χ,
θ: αυτό (= "αφτό") ευχή (= "ε-φχί"), ευθύς («εφθίς»), ζεύξη (=
"ζέφκσι"), εύσωμος («έφσομος»), ευσυνείδητος («εφσινίδιτος»), εύξεινος («έφκσινος»), ευ ζην («έφζιν»),.. αλλά και: εύζωνας («έβζονας»).
Το γράμμα Υ(υ) προφέρεται ως [β], όταν ακολουθείται από φωνήεν: α, ε, ο, ι, ου (στη γραφή και τα: υ η υι οι αι ω ει), από τα
ημίφωνα: λ, μ, ν, ρ και από τα μέσα: γ, β, δ: ευγένεια (= "εβγένια"), αυλός (= "αβλός"), ευαγγέλιο («εβαγκέλιο»), ευωδιά («εβοδιά»), ευήλιος, ευλογώ, Ευρώτας, εύνοια....
Ομοίως στην αρχαία ελληνική: «Τας δε διφθόγγους αυ, ευ, ηυ
προφέρομεν προ φωνήεντος μεν και προ των συμφώνων β, γ, δ, ζ,
λ, μ, ν και ρ ως αβ, εβ, ηβ, εἰς πάσαν δὲ άλλην περίπτωσιν ως αφ,
εφ, ηφ».
7. ΤΑ ΛΗΚΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Σ(ς), Ν(ν), Κ(Κ)…..
Οι ελληνικές λέξεις λήγουν κανονικά σε φωνήεν ή τα σύμφωνα
-ν και -ς: Νίκη, καλός, την, δεν, εν, εις…. Σε άλλα σύμφωνα τελειώνουν μερικές προθέσεις και μερικά επιφωνήματα: εκ, υπέρ, αχ! ουφ!,
καθώς και οι ξένες λέξεις: Αδάμ, Χερουβείμ, Ισαάκ, σοφέρ, Μωάμεθ
κ.λπ..
Ο φθόγγος [σ] μέσα στη λέξη γράφεται Σ(σ) και στο τέλος των
λέξεων Σ(ς): Στάθη-ς, ΣΤΑΘΗΣ, νέο-ς, σοφός. Στην αρχή και μέσα
στη λέξη γράφεται και προφέρεται κανονικά: σκάλα, σπίτι, στάση,
Σταμάτης, σθένος, άσωτη... και στο τέλος τη λέξης σβηστά, λιγότερο
ηχηρά απ’ ότι όταν βρίσκεται άλλου, , απ’ όπου και «σίγμα» (σιγώ,
σίγημα-σίγμα): σκάλα, καλός.,
O φθόγγος Σ(σ), όταν ακολουθούν οι φθόγγοι: β γ δ μ ν ρ λ,
καμιά φορά προφέρεται και ως ζ: σμήνος («σμίνος»), ασβέστης
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(«αζβέστις») κόσμος («κόζμος»), Σλήμαν («ζλίμαν»), πλάσμα
(«πλάζμα»), σγουρός («ζγουρός») ..
Το γράμμα Ν(ν) μέσα στις λέξεις προφέρεται κανονικά. Στο τέλος της λέξης προφέρεται πιο αδύναμα στην ένταση φωνής (σβηστά), όπως συμβαίνει και με το –ς.
Ο φθόγγος ν, όταν ακολουθεί χειλικός φθόγγος π β φ ψ, έχει
την τάση να τρέπεται σε μ και όταν ακολουθεί ουρανικός κ γ χ τρέπεται σε γ, πρβ π.χ.: Στη σύνθεση και παραγωγή: συν-γένος > συγγενής, συν-καιρός > σύγκαιρος, συν-χαίρω > συγχαίρω...συν-πάσχω > συμπάσχω, συν-βαίνω > συμβαίνω, συν-φέρω > συμφέρει,
συν-ψηφίζω > συμψηφισμός...
Στο λόγο: Την καρέκλα & τηγκαρέκλα, την πάω & τημπάω,..
Τα ληκτικά σύμφωνα -ν, -ς, -ρ, -κ, -μ, -β…. διαβάζονται -συλλαβίζονται με το προ αυτού φωνήεν: εκ, εν, συν, πλην, κα-λός, υπέρ., α-δάμ… Α-δα-μά-ντι-ος.
Αν έχουμε έκθλιψη ή αποκοπή, τα ληκτικά σύμφωνα διαβάζονται με το φωνήεν της επόμενης λέξης: σ(ε) αγαπώ > σ' αγαπώ =
"σα-γαπώ", φέρ(ε) το > φέρ’ το.
8. ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΛΗΚΤΙΚΟΥ –Ν(ν)
Το ληκτικό –ν στα άρθρα: τον, την, στο αριθμητικό και αόριστο άρθρο «έναν», στην προσωπική αντωνυμία: αυτήν > την και στα
άκλιτα «δεν, σαν, μην» άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε αποβάλλεται.
Αποβάλλεται, όταν ακολουθεί σύμφωνο εξακολουθητικό (τα
ημίφωνα λ μ ν ρ σ ζ, τα μέσα β γ δ και τα δασέα φ θ χ): δεν έχω,
μην ακούτε, τον άνθρωπο, τον > δίκαιο > το δίκαιο, τη μάνα > τη
μάνα τη ντροπή,.......
Δεν αποβάλλεται, όταν ακολουθεί λέξη που αρχίζει από φωνήεν: α, ε, ο, υ, ω, ι, η, από στιγμιαίο φθόγγο : κ, π, τ, από τα
συμπλέγματα: μπ, γκ, τσ, τζ, ξ, ψ: τον αέρα, μην ακούτε, δεν είδα,
έναν καιρό, δεν μπορώ, μην περάσεις, την πρόφτασα, τον τόπο, αυτήν ήθελα…
Δεν αποβάλλεται επίσης το ληκτικό -ν του άρθρου «των», της
αντωνυμίας γ’ προσώπου «αυτόν, τον» καθώς και στο τροπικό επίρρημα «σαν»: Αυτόν θέλω. Τον βλέπω. Φώναξέ τον. Σαν θάλασσα, των φίλων, σα βαρύ είναι..
Σημειώνεται ότι:
1) Ορισμένοι συγγραφείς δεν αποβάλλουν το ληκτικό -ν στα άρθρα και
τα εγκλητικά μόρια και επιρρήματα δεν, μην, επειδή έτσι σε πολλές περιπτώσεις δε διακρίνεται το γένος των λέξεων που προσδιορίζουν, πρβ: Υποστηρίζει διαρκώς το φίλο του & Υποστηρίζει διαρκώς το(ν) φύλο του. Το ότι
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πράγματι είναι λάθος, τουλάχιστον για κάποιες φορές, να παραλείπουμε το
ληκτικό -ν, από τα άρθρα και τα εγκλιτικά μόρια και επιρρήματα, υπενθυμίζουμε το
διπλωματικό επεισόδιο, που συνέβη μεταξύ του Πρέσβη της
Τουρκίας και του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, κ. Σαμαρά που έγινε
το 1990, επειδή ο πρώτος σε απάντησή του σε προτροπή του δεύτερου έγραψε (επηρεασμένος από την ελληνική γραμματική, που λέει να αφαιρούμε
το ν πριν τα δ, γ, μ..):
"Φυσικά δε αρνούμαι να συμμορφωθώ....", αντί να
απαντήσει: "Φυσικά δεν αρνούμαι να συμμορφωθώ..". Άλλο το "δεν αρνούμαι" (το δεν = όχι = εγκλιτικό μόριο) και άλλο το "φυσικά δε" (το δε = σύνδεσμος = και επομένως, λοιπόν)
2) Πολλοί αρχαίοι Έλληνες σημείωναν ορθογραφικά την αποβολή του
ληκτικού -ν με τους κανόνες της αφομοίωσης: ν + κ γ χ = γκ γγ γχ, ν + ν μ λ ρ
= νν μμ λλ ρρ, ν + π β φ = μπ μβ μφ..: «ΕΝ ΧΕΡΟΝΗΣΩ > ΕΓΧΕΡΟΝΗΣΩ,
ΕΝ ΒΥΖΑΝΤΙΟΙ > ΕΜΒΥΖΑΝΤΙΟΙ, TOΝ LΟΛΙΣΤΟΝ (των λογιστών) > ΤΟLLΟΛΙΣΤΟΝ» (Αττικές επιγραφές 5 π.Χ. αι.)
9. «ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» «ΔΕ ΤΟΥ ΚΟΒΕΙ» - ΤΑΧΙΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ
Οι δάσκαλοι στα ελληνικά δημοτικά σχολεία, όπως είναι γνωστό, διδάσκουν ανάγνωση και γραφή στα παιδιά μαθαίνοντας τους
από τη μια ότι τα γράμματα του αλφάβητου είναι τα εξής: Α(α),
Β(β)…… και από την άλλη λέγοντας τους π.χ. ότι όταν λέμε «καλό
παιδί» γράφουμε τη λέξη καλό με -ο, ενώ όταν λέμε «καλώ στο τηλέφωνο» γράφουμε τη λέξη καλώ με -ω, όταν λέμε «καλοί άνθρωποι» γράφουμε τη λέξη καλοί με οι, ενώ όταν λέμε «καλή γυναίκα»
γράφουμε τη λέξη καλή με -η κ.α. Προ αυτού σε όποιο μαθητή του
«κόψει» ότι στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα ομόφωνα γράμματα
Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)= ΥΙ(υι) = ΕΙ(ει) =
ΟΙ(οι) , τα οποία έχουν επινοηθεί προκειμένου να τα χρησιμοποιούμε
στη γραφή με κανόνες (γράφοντάς π.χ. τα ρήματα με το γράμματα ω,ει, τα θηλυκά με -η, τα ουδέτερα με -ο,ι, ο πληθυντικός με οι….)
για διάκριση των ομόηχων λέξεων: καλώ και καλό, καλή και καλοί
και καλεί …… μαθαίνει και μάλιστα άνετα και γρήγορα να γράφει και
να διαβάζει. Αντίθετα σε όποιον μαθητή δεν του «κόψει», παθαίνει
είτε δυσλεξία είτε απέχθεια στη γραφή και προ αυτού μένει αναλφάβητος, όπως κόντεψα να πάθω και εγώ ο ίδιος γι αυτό και λέω εδώ
όσα λέω.
Η αιτία για την οποία τα παιδιά διδάσκονται με τον ως άνω
τρόπο την Ελληνική Γραφή είναι γιατί τα σχολικά βιβλία γλώσσας και
γραφής αναφέρουν ότι η νέα Ελληνική Γραφή είναι ιστορική, επειδή
διασώζει τα άχρηστα σήμερα γράμματα Ω, Η, Υ, ΟΙ, ΕΙ….. από συνήθεια και προ αυτού πρέπει οι μαθητές να μάθουν-απομνημονεύουν
μια-μια τη γραφή των λέξεων. Ωστόσο αυτό είναι λάθος, γιατί τα
γράμματα Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) …. υπάρχουν στην
Ελληνική Γραφή για τους τεχνικούς ή άλλως ετυμολογικούς λόγους
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που είδαμε πιο πριν και προ αυτού ο σωστός τρόπος εκμάθησης της
ελληνικής γραφής είναι να μάθει-διδαχθεί ο μαθητής:
α) Το αλφάβητο, την αντιστοιχία των 20 φθόγγων της γλώσσας: α ε ο u ι κ γ χ τ δ θ π β φ μ ν λ ρ σ ζ με τα 24 κεφαλαία και
μικρά γράμματά τους: Α(α), Β(β), Γ(γ)….. και
β) Από τη μια το λόγο για τον οποίο υπάρχουν στη γραφή τα
ομόφωνα γράμματα: ΑΙ(αι) = Ε(ε), Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)
= ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ΥΙ)υι), καθώς και τα διπλά: Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν)
= ΝΝ(ΝΝ), ΣΣ(σς)…. και από την άλλη τα μέρη λόγου (τα είδη λέξεων της γλώσσας) και τους κανόνες με τους οποίους χρησιμοποιούμε στη γραφή τα εν λόγω ομόφωνα γράμματα, όπως π.χ.: τα ρήματα γράφονται στη λήγουμε με τα γράμματα -ω,ει: καλ-ώ,είς,εί,
σήκ-ω,…ενώ τα θηλυκά με -η: καλή,ής, νίκη, τιμή... τα ουδέτερα
με ο/ι: καλ-ό, κακό, φυτό... τυρί, ψωμί….. προκειμένου να βοηθούμε τον αναγνώστη και στη σωστή προφορά και στη σωστή ετυμολογία της γραπτής λέξης ή άλλως για διάκριση των ομόηχων:
φθογγικά «καλό» = ορθογραφικά καλώ (= ρήμα), καλό (= επίθετο)….

80

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Πολλοί, ως γνωστόν, ζητούν να καταργηθεί η Ελληνική Γραφή
και να αντικατασταθεί με τη λατινική ή με μια γραφή που να έχει
τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι της γλώσσας, επειδή η Ελληνική
Γραφή είναι πάρα πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της λόγω του ότι
εκεί υπάρχουν τα ομόηχα γράμματα: Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι),
Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) …., και προ αυτού δεν είναι εύκολο να
θυμάται κάποιος πότε γράφουμε μια λέξη με το γράμμα Ο(ο) και πότε
με το γράμμα Ω(ω), πότε με το γράμμα (ι) και πότε με το γράμμα
Η(η) / Υ(υ), ΟΙ(οι), ΕΙ(ει)…, όπως π.χ. στις λέξεις : σύκο και σήκω,
καλή και καλεί και καλοί … Εμπρός σε αυτό το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, όπως θα δούμε στα παρακάτω, λέει ότι πράγματι η Ελληνική
Γραφή είναι δύσκολη στην εκμάθησή της, γιατί διασώζει από συνήθεια ή άλλως ιστορικά τα άχρηστα πλέον γράμματα Ω, Η, Υ, που
παλιά αντιπροσώπευαν φθόγγους της αρχαίας ελληνικής που συνέπεσαν στη προφορά με τα γράμματα Ο, Ι.
Ωστόσο όλα αυτά, όπως θα δούμε στα παρακάτω, είναι
αυθαίρετα και εκτός πραγματικότητας.
1. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΧΡΗΣΤΑ Ή ΠΕΡΙΣΕΥΟΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Τα σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία, σχετικά με την ελληνική
γραφή, το αλφάβητό και την ορθογραφία της, αναφέρουν τα εξής:
<< Το μυκηναϊκό αλφάβητο αντικαταστάθηκε το 10 αιώνα π.Χ. από το φοινικικό,
επειδή ήταν δύσχρηστο. Στην αρχή οι Έλληνες χρησιμοποίησαν γράμματα άχρηστα, για να
παραστήσουν τα φωνήεντα, τα οποία δεν παριστάνοντο στο φοινικικό αλφάβητο.... ....>> (Δ.
Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής. γλώσσας)
<<Oι Φοίνικες έγραφαν μόνο τα σύμφωνα στις λέξεις, π.χ. "πρφρικς κ γρπτς λγς" (αντί:
προφορικός και γραπτός και λόγος), που παρέχουν τη φωνητική βάση της συλλαβής, την πνοή
και σποραδικά ή σε περίπτωση ασάφειας έβαζαν τα φωνήεντα. Οι Έλληνες πήραν το φοινικικό αλφάβητο και το συστηματοποίησαν μέσα 8ου π.Χ. αι. προσθέτοντας όλα τα φωνήεντα. Για το σκοπό αυτό έκαναν χρήση περισσευούμενων συμβόλων του αρχαίου σημιτικού
συστήματος που δεν χρειαζόταν το ελληνικό σύστημα...>> ( Έκθεση Έκφραση για το Λύκειο,
τεύχος Α', Βιβλίο του Καθηγητή: Χρ. Τσολάκη - Δ. Τομπαϊδη κ.α. )
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Ωστόσο όλα αυτά είναι αυθαίρετα και εκτός πραγματικότητας,
γιατί:
Α) Δεν είναι αληθές ότι στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν ή υπήρχαν «γράμματα άχρηστα». Απλά στην Ελληνική Γραφή υπήρχαν
και υπάρχουν τα εξής ομόηχα γράμματα των φωνήεντων (που άλλα
από αυτά είναι δίψηφα και άλλα μονοψήφια ): Ο(ο) = Ω(ω), ΑΙ(αι)
= Ε(ε), Ι(ι) = Η(η), Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι), = ΕΙ(ει), τα οποία έχουν
επινοηθεί προκειμένου με αυτά να υποδεικνύουμε, και αυτό με κανόνες, στον αναγνώστη μας από τη μια την πιστή προφορά και απο
την άλλη την ορθή ετυμολογία των γραπτών λέξεων και έτσι να του
παρέχουμε βοήθεια και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των
ομόηχων, γράφοντας π.χ. τα ρήματα με τα γράμματα -ω,ει, τα ουδέτερα των πτωτικών με τα γράμματα -ο,ι, τα θηλυκά των πτωτικών
με -η,ω, τον πληθυντικό αριθμό των πτωτικών με -οι,η…., πρβ π.χ.
καλώ και καλό, καλεί και καλή, καλός και καλώς… Ομοίως:
ρήματα: σήκω, λέγω, αγαπώ, τιμώ…
ουδέτερα: το σύκο, σοφό, κακό…..το ψωμί, φιλί…
θηλυκά: η κακή, η αγαθή…. η Ερατώ, Κλειώ…
πληθυντικός: οι αγαθοί, κακοί …. τα πάθη, κάλλη …
Για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκαν και τα ομόηχα κεφαλαία και
μικρά γράμματα Α(α), Β(β), Γ(γ) , όμως αυτά τα χρησιμοποιούμε για
διάκριση των κυρίων ονομάτων από τα ομόηχα κοινά ονόματα, γράφοντας τα κύρια ονόματα με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό, π.χ.:
καλή και Καλή, αγαθή και Αγαθή, … Τα ίδια χρησιμοποιούνται και για
διάκριση των προτάσεων, γράφοντας το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης με κεφαλαίο. (Περισσότερα βλέπε στα παρακάτω)
Β) Δεν είναι αληθές ότι οι αρχαίοι Έλληνες πήραν το φοινικικό
αλφάβητο και πρόσθεσαν σ αυτό τα γράμματα για τα φωνήεντα, αφού το ελληνικό αλφάβητο – σύστημα γραφής εκτός του ότι έχει
διαφορετικά γράμματα έχει και διαφορετικό τρόπο (τεχνική) γραφής
απ’ ότι το φοινικικό και είναι απορίας άξιο πως λέγεται ότι οι Έλληνες
πήραν το φοινικικό αλφάβητο. Η αλήθεια είναι ότι οι Έλληνες και οι
Φοίνικες κάποια στιγμή, επειδή οι πρώτες γραφές (γραμμική, Σφηνοειδής, ιερογλυφικά κ.α.) που ήταν πρωτόγονες και δύσκολες, δημιούργησαν τα δικά τους συστήματα γραφής - αλφάβητα, τα οποία
είναι διαφορετικά μεταξύ τους ως προς την τεχνική και απλά το φοινικικό αλφάβητο – σύστημα γραφής με το ελληνικό έχουν κάποια
κοινά γράμματα (μόνο κάποια από τα γράμματα των συμφώνων),
όπως συμβαίνει και με τις κοινές λέξεις (με τα γλωσσικά δάνεια και
γλωσσικά αντιδάνεια) που υπάρχουν στις διάφορες γλώσσες. (Περισσότερα βλέπε «Ο Εφευρέτης της γραφής και του αλφάβητου»)
Γ) Δεν είναι αληθές ότι η φοινικική γραφή δε γράφει τα φωνήεντα. Απλά αυτά εκεί σημειώνονται με σημεία (με παύλες και
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κουκίδες αντί για γράμματα), όπως συμβαίνει και στην εβραϊκή και
αραβική γραφή, που μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα που
έχουν φωνήεν, όπως θα δούμε στο πιο κάτω κεφάλαιο.
2. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με το Charles Higounet
("Η γραφή"), είναι στην ελληνική γραφή, γιατί μας το επέβαλε η θεοκρατική βυζαντινή διαμάχη. Τα κεφαλαία γράμματα, σύμφωνα με
το George Jean ("Η Γραφή, η μνήμη των Ανθρώπων"), ήταν για την
πέτρα, επειδή εκεί είναι δύσκολη το σκάλισμα των μικρών, και τα
πεζά για τα άλλα υλικά (πάπυρους, κερωμένες πλάκες κ.α.». Σύμφωνα με το ίδιο το μικρογράμματο αλφάβητο προέκυψε από την
«επισεσυρμένη μορφή του αλφάβητου του 3 μ.Χ. αι.». Ωστόσο όλα
αυτά είναι εκτός πραγματικότητας, ισχύουν σε άλλες γραφές και όχι
στην ελληνική, γιατί η αλήθεια είναι η εξής:
1) Επισεσυρμένη γραφή, ήτοι απλή γραφή, δεν είναι τα μικρά
γράμματα στην ελληνική γραφή, αλλά άλλα, όπως π.χ. τα νεότερα
γράμματα στη δημοτική αιγυπτιακή γραφή, που αυτά αρχικά ήταν
ιδεογράμματα, εικόνες όντων, που μετά απλοποιήθηκαν σε πιο απλά
σχήματα, κάτι όπως περίπου τα γραμμικά γράμματα. Άλλωστε τα μικρά ελληνικά γράμματα είναι πιο δύσκολα στη δημιουργία τους από
τα κεφαλαία, γιατί έχουν πιο πολλές καμπύλες και πιο ιδιόμορφα σχήματα. Παραστούν ιδεογραφικά το σχήμα των στοματικών οργάνων
προφοράς τους (βλέπε «Ελληνικό αλφάβητο»)
2) Τα κεφαλαία και μικρά γράμματα στην Ελληνική Γραφή επινοήθηκαν για τους εξής νοηματικούς ( ετυμολογικούς) λόγους:
Α) Με κεφαλαίο γράμμα γράφουμε το πρώτο γράμμα κάθε περιόδου (πρότασης) για τάχιστη διάκρισή των προτάσεων ενός κειμένου μεταξύ τους, πρβ: «Σήμερα θα πάω εκδρομή. Αύριο θα καθίσω
σπίτι. Μεθαύριο…»
Β) Με κεφαλαίο γράμμα γράφουμε το πρώτο γράμμα κάθε κύριου ονόματος, ενώ με μικρό το πρώτο γράμμα του κάθε κοινού ονόματος και κάθε κοινής λέξης προκειμένου να έχουμε τάχιστη βοήθεια την κατανόησή τους και διάκριση των ομόηχων, πρβ:. καλή &
Καλή, νίκη & Νίκη…… κοινά ονόματα: σπανάκι, αγαθή, τριανταφυλλιά, κόκκινος…. κύρια ονόματα: Σπανάκη, Αγαθή, Τριανταφυλλιά, κ.
Κόκκινος..
3. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ - Η
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΦΗ ΤΑ
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ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο(ο) = Ω(ω), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) ….
ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΠΛΑ Μ(μ) ΚΑΙ ΜΜ(μμ)…
Α. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
Τα σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία γλώσσας και γραφής αναφέρουν από τη μια ότι η αρχαία Ελληνική Γλώσσα ήταν διαφορετική από τη νέα, επειδή στην αρχαία υπήρχαν παραπάνω φθόγγοι,
αυτοί που γράφονταν με τα γράμματα Ω, Η, Υ, από τα οποία το Ω
προφερόταν σαν οο, το Η σαν εε και το Υ σαν u, και απο την άλλη
ότι η Ελληνική Γραφή είναι ιστορική, επειδή διασώζει τα γράμματα
Ω, Η, Υ από συνήθεια, αν και συνέπεσαν στο χρόνο στην προφορά
με τα Ο, Ι. Συγκεκριμένα τα εν λόγω βιβλία αναφέρουν τα εξής:
<<Η γραφή της ελληνικής γλώσσας στην αρχή ήταν φωνητική, δηλ. κάθε φθόγγος
παριστανόταν με ένα ιδιαίτερο γράμμα. Ωστόσο με το πέρασμα του χρόνου και με την εξέλιξη
της γλώσσας, η γραφή μας έπαψε να είναι φωνητική, δηλαδή σήμερα κάθε φθόγγος δεν παρίσταται με ένα ιδιαίτερο γράμμα. Π.χ. ο φθόγγος [ι] παρίσταται στη γραφή μας σήμερα με τα
γράμματα ι, η, υ, ει, οι, υι, π.χ. κυνήγι, αποικίζει, υιοθεσία, ο φθόγγος [ο] με τα γράμματα ο
και ω, π.χ. ώμος, νόμος.... Αυτό συμβαίνει, γιατί ενώ, όπως θα δούμε παρακολουθώντας την
ιστορία της γλώσσας μας, οι διάφοροι φθόγγοι άλλαξαν προφορά, τα γράμματα που τους
παριστάνουν έχουν παραμείνει τα ίδια από την αρχαιότητα, είναι δηλαδή η γραφή μας ιστορική ως ένα σημείο......>> (Δ. Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας της ελληνικής. γλώσσας)
<<Ο ρόλος της γραφής είναι να απεικονίσει περισσότερο ή λιγότερο πιστά την προφορά μιας γλώσσας. Η κωδικοποίηση της γραφής μιας γλώσσας, δηλ. η ορθογραφία, δεν
είναι παρά η συγκεκριμένη αποτύπωση της γλώσσας σε δεδομένο χώρο και χρόνο. Η προφορά μιας γλώσσας βρίσκεται σε διαρκή μεταβολή, ενώ η γραφή της γλώσσας, η ορθογραφία
της δεν παρακολουθεί καθόλου ή παρακολουθεί πολύ λίγο και αποδίδει με μεγάλη συνήθως
καθυστέρηση τις αλλαγές στην προφορά. Έτσι δημιουργείται συνήθως μεγαλύτερη ή μικρότερη διάσταση μεταξύ γραφής και προφοράς, πράγμα που είναι πρακτικά φανερό στις δυσκολίες που προκύπτουν στην εκμάθηση της ορθογραφίας μιας γλώσσας,........>> ( Γ. Μπαμπινιώτη: Θεωρητική Γλωσσολογία )
<<Ορθογραφία είναι η δημιουργία για κάθε λέξη ενός ορισμένου "οπτικού ινδάλματος", το οποίο γι' αυτούς που ξέρουν από γραφή, αποτελεί την "ιδεατή εικόνα" γραφής κάθε
λέξης. Η ιδεατή αυτή εικόνα συνάπτεται στο νου του ομιλούντος προς την ακουστική "εικόνα",
δηλ. προς τον τρόπο προφοράς μιας δεδομένης λέξεως, καθώς και προς την σημασία της.......
Στην πράξι η ορθογραφία των γλωσσών είναι κυρίως στην αρχή φωνολογική - σπανιότερα
φωνηεντική - και με την πάροδο του χρόνου γίνεται ιστορική. Αυτό είναι αναγκαία συνέπεια,
του γεγονότος ότι η γραφή, συντηρητική από την φύσιν της, καθώς αποτελεί γενικό συμβατικό
σύστημα, δεν ακολουθεί κατά κανόνα ή αργεί πολύ να δηλώση την εξέλιξι της προφοράς της
γλώσσας. Η προφορά των φθόγγων μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, ενώ η γραφή
εξακολουθεί για λόγους οικονομίας να χρησιμοποιή τα ίδια σύμβολα (γράμματα), για να δηλώση την μεταβολή των φθόγγων ή μεταβάλλεται η ίδια με αργό ρυθμό. Έτσι δημιουργεί
διττογραφίες κ.τ.λ. Δηλ. δυο ή και περισσότεροι τρόποι παραστάσεως κάποιων διαφορετικών
παλαιότερα φθόγγων, οι οποίοι εν τω μεταξύ συνέπεσαν κατά την προφορά.. Οπωσδήποτε,
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λόγοι εσωτερικοί-γλωσσικοί και εξωτερικοί - ιστορικοί επιβάλλουν στις γλώσσες την διατήρηση της ιστορικής ορθογραφίας παρά τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες.....>> ( Γ. Μπαμπινιώτη: Φωνολογία Ελληνικής Γλώσσας - Ιστορική Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής
)
<< Τα διπλά σύμφωνα προφέροντο και τα δυο"....... Μετά τη σύμπτωση των διαφόρων ι, η, ει, οι και υ στην προφορά του ι (του οι και υ από τον 10ο αι. π.Χ., των άλλων επί
αλεξανδρινής εποχής) του ω και ο στην προφορά ο, του ε και αι στην προφορά του e, το
φωνηεντικό σύστημα (της ελληνικής) παίρνει τη σημερινή μορφή ι, ε, , ο, u.... Έτσι έπαψε η
γραφή μας να είναι φωνητική και έγινε ιστορική ......>> (Δ. Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας
της ελληνικής. γλώσσας)
<< Στην αρχαία εποχή το η προφερόταν σαν εε, το ω σαν οο, και τα φωνήεντα α, ι, υ
άλλοτε σαν απλά α, ι, υ και άλλοτε σαν αα, ιι, υυ. Γι' αυτό και το η και το ω ονομάζοντο
μακρόφωνα, το ε και το ο βραχύχρονα και τα α, ι, υ δίχρονα.... ..>> ( "Γραμματική Νεοελληνικής", Χρ. Τσολάκη, Δ. Τομπαϊδη κ.α.)
«Η αρχική μορφή του φωνηεντικού συστήματος της Πρώιμης Ινδοευρωπαϊκής γλώσσας αποτελείτο από ένα και μόνο φωνήεν, το e, καλούμενο για το λόγο αυτό και βασικό φωνήεν. Το φωνήεν αυτό αποτελούσε το μοναδικό φωνηεντικό στοιχείο των ριζών των λέξεων
στην κανονική (απαθή) τους βαθμίδα. Η ινδοευρωπαϊκή γλώσσα διέθετε και φθόγγους λαρυγγικούς, που λειτουργούσαν ως ημίφωνα. Οι φθόγγοι αυτοί σε συνδυασμό με το βασικό φωνήεν e έδωσαν λαβή στη δημιουργία των μακρών και βραχέων φωνηέντων a, e, o, u, i. Τα a,
e, o αποτελούν τα κυρίως φωνήεντα, ενώ τα i, u έχουν ημιφωνικό χαρακτήρα. Αυτό το πιστοποιούν οι λέξεις: πάτερ που έγινε πατήρ = σανσκριτικά pita = λατινικά pater, στατός (
ελληνικά) = λατινικά status = σανκριτικά sthitar..» (Γ. Μπαμπινιώτη: Ιστορική Γραμματική της
Ελληνικής γλώσσας.)
Ωστόσο όλα τα ως άνω είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί:
1) Δεν υπάρχουν αρχαίες πηγές που να αναφέρουν ότι η αρχαία Ελληνική Γλώσσα είχε παραπάνω φθόγγους από ότι όλες οι
άλλες γλώσσες ή ότι τα γράμματα Ω, Η, Υ αντιπροσώπευαν αρχαίους
φθόγγους που συνέπεσαν στην προφορά με τα Ο, Ι. Είναι υποθέσεις
του Ολλανδού D Erasmus κ.α., όπως θα δούμε πιο κάτω, επειδή δεν
είχε αντιληφθεί τον χρήσιμο λόγο για τον οποίο τα γράμματα Ω, Η,
Υ υπάρχουν στην ελληνική γραφή.
2) Το ότι στην αρχαία Ελληνική Γλώσσα-Γραφή δεν προφέρονταν το γράμμα Ω σαν οο, το γράμμα Η(η) σαν εε και το γράμμα Υ
σαν ου/u , όπως κακώς λένε τα σχολικά βιβλία, προκύπτει και από
τα εξής:
Α) Αν σε μια λέξη έχουμε-προφέρουμε ένα ε, α, ο, ι, ου, στη
γραφή γράφουμε και έτσι, δηλαδή με ένα ε, α, ….: καλός, νους,
νίκη…, ενώ όταν έχουμε - προφέρουμε δυο οο, εε, ιι, αα, ουου στη
γραφή γράφουμε έτσι (με επανάληψη): προορίζω, προορισμός, πρόοδος, νόος - νους, νέος και νέες, πλέω και έπλεε, πλέετε, πνέω και
πνέετε, πνέεις, πνέετε, ποιέω και ποιέεις – ποιείς, ποιέεται-ποιείτε,
κούπα – κύπελο, ευυπόληπτος, Αβραάμ και Αβραμόπουλος, Ααρών,
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Δίας και Διί, ίσταμαι και διίσταμαι, περιίσταμαι, διισχυρίσθη, διισχυρίσατο…
Β) Αν τα γράμματα Ω(ω), Η(η), Υ(υ) αντιπροσώπευαν φθόγγους της αρχαίας ελληνικής, τότε θα έπρεπε τα γράμματα αυτά να
υπήρχαν σε όλα τα αλφάβητα των αρχαίων ελληνικών πόλεων-κρατών (Κρητικό, Αττικό κ.α.), ενώ κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Αρχικά τα
γράμματα Ω, Η υπήρχαν μόνο στο Ιωνικό αλφάβητο-γραφή ( εξ ου
και καλούνται ιωνικά), γιατί οι Ίωνες πρώτοι τα χρησιμοποίησαν για
διάκρισή ομόηχων λέξεων και μετά αυτά πέρασαν και στο κοινό ελληνικό αλφάβητο.
Γ) Αν τα γράμματα Ω(ω), Η(η), Υ(υ) αντιπροσώπευαν φθόγγους της αρχαίας ελληνικής, τότε τα γράμματα αυτά θα έπρεπε να
βρίσκονται στις λέξεις τυχαία και όχι σε συγκεκριμένες συλλαβές,
αυτές που ορίζουν οι κανόνες χρήσης τους, π.χ. τα λήγοντα ρήματα
σε -ο,ι γράφονται με -ω,ει, ενώ στα πτωτικά με -ο,ι…: καλώ και καλό,
καλή και καλή….
3) Το ότι στην Ελληνική Γραφή ο φθόγγος U(u) γράφεται δίψηφα ΟΥ(ου) και συνάμα υπάρχουν τα ομόηχα γράμματα Ω(ο) =
Ο(ο), E(ε) = AI(αι), Η(η) = Ι(ι) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) = ΥΙ(υι) δε
σημαίνει ότι τα γράμματα Ω, Η, Υ είναι αρχαίοι φθόγγοι κατάλοιπα
που διασώζονται στην Ελληνική Γραφή λόγω ιστορικής γραφής, αλλά
ότι στην Ελληνική Γραφή για τους 5 φθόγγους φωνήεντα: α, ε, ο, ι,
ου = u δεν έχουμε μόνο τόσα γράμματα όσοι είναι και οι φθόγγοι
αυτοί, αλλά περισσότερα, τα εξής 11 γράμματα, που κάποια από αυτά
είναι ομόηχα μεταξύ τους: Ο(ο) = Ω(ω) = ο, ΑΙ(αι) = Ε(ε) = ε, Ι(ι)
= Η(η) = Υ(υ) = ΥΙ(υι) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) = ι και το ΟΥ (ου) = u, τα
οποία αφενός γράφονται με τα εξής 7 ψηφία του αλφάβητου: Α, Ε,
Ι, Ο, Υ, Η, Ω και αφετέρου έχουν επινοηθεί προκειμένου να τα
χρησιμοποιούμε στη γραφή με κανόνες και έτσι να υποδείχνουμε
στον αναγνώστη μας και την πιστή προφορά και την ορθή ετυμολογία
των γραπτών λέξεων (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.), ώστε έτσι
να βοηθιέται και στην κατανόησή τους και να μην κάνει παρανοήσεις
με τις ομόηχες λέξεις, πρβ π.χ. ότι όλα τα ρήματα γράφονται με ω,ει, όλα τα θηλυκά που λήγουν σε -ι με -η, όλα τα ουδέτερα που
λήγουν σε -ι με -ι, όλα τα ουδέτερα που λήγουν σε -ο με ο …. κ.α.:
ενικός: καλόν, κακόν, σοφών…. Πληθυντικός: καλών, κακών,
σοφών
ρήματα: καλώ, καλείς, καλεί, σήκω… επίθετα θηλυκά: καλή,
καλής, καλή …. επίθετα ουδέτερα: καλό, κακό, παλιό, σύκο…
Για τον ίδιο λόγο δημιουργήθηκαν και τα ομόηχα κεφαλαία και
μικρά γράμματα Α(α), Β(β), Γ(γ) , όμως αυτά τα χρησιμοποιούμε για
διάκριση των κυρίων ονομάτων από τα ομόηχα κοινά ονόματα, γράφοντας τα κύρια ονόματα με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό, π.χ.:
καλή και Καλή, αγαθή και Αγαθή, … Τα ίδια χρησιμοποιούνται και για
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διάκριση των προτάσεων, γράφοντας το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης με κεφαλαίο.
4) Το ότι στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα διπλά όμοια σύμφωνα ΚΚ(κκ), ΣΣ(σς), ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν), … δε σημαίνει ότι αυτά στην
αρχαία εποχή προφέρονταν και τα δυο, αφού κανένα σύμφωνο δεν
μπορεί να προφερθεί απο μόνο του, δηλαδή χωρίς φωνήεν, εξ ου και
η ονομασία σύν-φωνήεν > σύμφωνο. Τα διπλά όμοια σύμφωνα είναι
και αυτά ελληνική επινόηση που μπαίνουν στη γραφή αντί του ενός
στην αφομοίωση για ετυμολογικούς λόγους με τους εξής κανόνες: τ
+ ι > σς : θαλαττία > θάλλαττα/ θάλασσα, γλωτία > γλώσσα κ.α.
Π, Β, Φ + Μ > ΜΜ: γράφμα > γράμμα, όπμα > όμμα…. Ν + Μ, Ν,
Λ, Ρ, Σ > ΜΜ, ΝΝ, ΛΛ, ΡΡ, ΣΣ: συ(ν)ραπτω > συρράπτω, σύ(ν)νομος, έ(ν)-νομος, ε(κ)-κλησία, συ(ν)-μαθητής > συ-(μ)μαθητής,
γρά(φ)-μα > γρά-(μ)μα….. Τα διπλά όμοια σύμφωνα μπορεί να προφερθούν και τα δυο, μόνο αν προφέρουμε το ένα με το προηγούμενο
φωνήεν και το άλλο με το επόμενο, ήτοι προφέροντας τη λέξη ως
δυο, π.χ.: γράμ-μα, σύ(ν)-νομος, ε(κ)-κλησία…, όμως αυτό αφενός
δεν είναι ορθό γλωσσικά και αφετερου άλλο γραφή και άλλο προφορικός λόγος. Στο προφορικό λόγο οι ομιλητές δε γνωρίζουν το ποιες
λέξεις γράφονται με δυο σσ, μμ…., ώστε να προφέρουν ανάλογα.
5) Το ότι η ελληνική λέξη πάτερ έγινε πατήρ = σανσκριτικά
pita = λατινικά pater, η ελληνική λέξη στατός = λατινικά status =
σανσκριτικά sthitar.. κ.α. δε σημαίνει ότι αρχικά υπήρχε ένα μόνο
φωνήεν, το e, που στη συνέχεια δημιούργησε τα άλλα, γιατί οι λέξεις
κατά τη μεταφορά τους από γλώσσα σε γλώσσα, ή από διάλεκτο σε
διάλεκτο και για λόγους ευστομίας, παθαίνουν διάφορα φθογγικά
πάθη (πρόσθεση ή αφαίρεση ή αντιμετάθεση ή εναλλαγή φθόγγου),
που στην Ελληνική Γραφή σημειώνονται και ορθογραφικά με τα ομόηχα γράμματα Ω(ω), Η(η), ΕΙ(ει), ΟΙ(οι)… για λόγους υπενθύμισης
της ετυμολογίας. τους, άρα και του ακριβούς νοήματός τους. Για παράδειγμα η κατάληξη των θηλυκών σε -ις: τάξις, πραξις.. έχασε το
-ς και το ληκτικό - ι τώρα γράφεται με -η, όπως και τα άλλα θηλυκά:
καλή, νίκη,….. Ομοίως, όταν τα δυο εε σε μια λέξη τρέπονται σε ι το
ι αυτό τώρα γράφεται με ει, ενώ τα μονά ε, α που τρέπονται σε ι
τώρα γράφονται με η: ποιέετε = ποιείτε, ενώ χρέματα > χρήματα,
χρέος > χρήμα, μάτερ > μήτηρ, δέμας/δάμος > δήμος κ.α.
6) Ιστορική δεν είναι η ελληνική γραφή, αλλά άλλες, όπως π.χ.
αυτές που γράφουν με το λατινικό αλφάβητο (Αγγλική, Γαλλική κ.α.)
και προ αυτού μερικοί (ο Ολλανδός D. Erasmus κ.α.) νόμισαν ότι το
αυτό ισχύει και στην ελληνική γραφή, ενώ δεν είναι έτσι, γιατί:
Α) Οι λέξεις στην ελληνική γραφή, αρχαία και νέα, γράφονται
(και αυτό πάντοτε) όπως ακριβώς προφέρονται φθογγικά τη στιγμή
που γράφονται και συνάμα ανάλογα με την ετυμολογία τους (ανάλογα με το μέρος λόγου, το γένος, τον αριθμό κ.λπ. που έχουν),

87

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
χρησιμοποιώντας με κανόνες τα ομόφωνα γράμματα Ω (ο) = Ω(ω),
Ι(ι) = Η(η)…. και γράφοντας π.χ. τα ουδέτερα με -ο: καλό, κακό….
τα θηλυκά με -η: καλή, καλής, τιμή…. Και αυτό, ώστε να βοηθούμε
τον αναγνώστη και στη κατανόηση των γραπτών λέξεων και στη διάκριση των ομόηχων, κέτι που δε συμβαίνει στις άλλες γραφές.
Β) Οι λέξεις στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική,
Γαλλική,...) δε γράφονται όπως στην ελληνική, αλλά αφενός πάντα
ίδια, ακόμη και αν η προφορά τους αλλάξει, και αφετέρου ως εξής:
α) Οι λέξεις που προέρχονται από την ελληνική και τη λατινική
γράφονται όπως ακριβώς γράφονται στην ελληνική και λατινική
γραφή (φωτογραφικά), άσχετα αν εκεί μπορεί και να προφέρονται
κάπως αλλιώς, πρβ: ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, τυπώνω, Ολυμπία, φιλοσοφία, τηλέφωνο...... > αγγλική: problem (“πρόμπλεμ»), titan(«ταϊταν»), Europe («γιούροπ»), idea («αϊντία»), type
(«τάϊπ»), Olympia, philosophy,
telephone,...
ελληνική: ακ(τ)ίς, Γεωργιανός, Συριανός, Λατίνος... > γαλλική: action («αξόν»), Georgien («ζεορζάν»), Syrien («σιριάν»),
Latin («λατάν»)...
Με ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις
άλλων γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές.... ) που πέρασαν στις γραφές
αυτές μέσω της ελληνικής ή της λατινικής, πρβ: ελληνικά: άλγεβρα,
Εμμανουήλ, Δανιήλ.... = αγγλικά : Algebra, Emmanuel, Daniel....
β) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτότυπές τους, δηλαδή διατηρούν την ιστορική τους ορθογραφία, άσχετα, αν η προφορά της παράγωγης λέξης μπορεί να έχει αλλάζει
λόγω φθογγικού πάθους (συναίρεσης κ.α.), πρβ π.χ. στην αγγλική
την πρωτότυπη λέξη volcano ( προφορά «βολκέϊνουν», το α = εϊ)
και την παράγωγη volcanic (προφορά «βολκανικ», το α = α). Ομοίως: athlete (“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”), busy (“μπάζι») >
business (“μπίζνες»), day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), live («λάϊβ»)
>living ("λίβινκ")…
γ) Οι λέξεις που δεν υπάρχουν στην ελληνική και τη λατινική
γράφονται φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο και συνάμα οι ομόηχες
λέξεις παίρνουν επιπρόσθετα ένα γράμμα (τυχαίο ή σύμφωνα με τη
σκέψη εκείνου που την καθιέρωσε γραφικά) και που, αν και γράφεται, δεν προφέρεται, πρβ π.χ. την αγγλική λέξη «του = tu» η οποία
γράφεται: to (= προς) & t(w)o (= δύο) & to(o) (= επίσης). Ομοίως:
rit(e) & (w)rit(e) & ri(g)t(h).. Εδώ τα: w, o, w, e, g, h δεν προφέρονται, μπήκαν για διάκριση των ομόφωνων λέξεων.
Β. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ D. ERASMUS ΚΑΙ FERDINAD DE
SAUSSURE ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ
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Ο Ολλανδός αναγεννησιακός ανθρωπιστής, καθολικός ιερέας,
δάσκαλος και θεολόγος Desiderius Erasmus (1457 - 1536 μ.Χ.) στο
βιβλίο του "Dialogus de recta latini graeciguae serminis pronunciatione" ισχυρίζεται - απόψεις που έχουν υιοθετήσει κακώς τα ελληνικά
σχολικά και πανεπιστημιακά βιβλία γλώσσας και γραφής χωρίς να
ελέγξουν την ορθότητά τους, επειδή κατά τα άλλα ήταν καλός ανθρωπιστής - από τη μια ότι η νέα ελληνική γραφή, όπως και οι σημερινές γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική, γαλλική, ολλανδική κ.τ.λ.) προέρχονται από την αρχαία ελληνική και από την άλλη
ότι είναι ιστορικές, γιατί οι γραφές αυτές γράφουν τις λέξεις όπως τις
πρόφεραν κάποτε οι πρόγονοί τους και όχι όπως ακριβώς προφέρονται σήμερα, κάτι που ισχύει για τις άλλες γραφές ,όπως θα δούμε
πιο κάτω, και όχι για τη νέα ελληνική.
Ξεκινώντας ο Έρασμος από τη σκέψη ότι οι αρχαίοι Έλληνες,
απ’ όπου πήραν τη γραφή οι άλλοι Ευρωπαίοι, δεν ήταν δυνατόν να
ξεκινήσουν τη γραφή με πολλά σημεία (γράμματα) για τον ίδιο
φθόγγο, π.χ.: Υ & Η & Ι = [ι], Ο & Ω = [ο], Ε & ΑΙ =[ε] ... κατέληξε
στο εξής λάθος (όμως μόνο ως προς την ελληνική γραφή, όπως θα
δούμε πιο κάτω), όμως αληθοφανές, συμπέρασμα:
1) Η νέα Ελληνική Γραφή και οι γραφές με λατινικούς χαρακτήρες είναι ιστορικές, επειδή γράφουν τις λέξεις ως έχουν φωτογραφικά από την αρχαία ελληνική και λατινική γλώσσα.
2) Η νέα Ελληνική Γραφή συνάμα διατηρεί από συνήθεια και τα
γράμματα ω, η, υ, όπως π.χ. στις λέξεις, Ευρώπη, φύλο, καλώ… .),
που, ενώ έπαψαν να παριστάνουν φθόγγους της ελληνικής γλώσσας
(συνέπεσαν λέει με την προφορά των ο,ι), διατηρούνται στη γραφή
των λέξεων στη νέα ελληνική γραφή.
3) Η αρχαία Ελληνική Γλώσσα ήταν διαφορετική από τη νέα,
γιατί: α) Η αρχαία ελληνική περιείχε και τους φθόγγους που γράφονταν με τα γράμματα ω, η, υ, όπου το γράμμα Η προφερόταν ως
μακρό [ε], δηλ. ως δυο παρατεταμένα [εε], το Ω προφερόταν ως
μακρό [ο], δηλ. ως δυο παρατεταμένα [οο] και το Υ ως το [ου/u].
Τα ΑΙ, ΕΙ, ΥΙ ΟΥ ΑΥ... προφέρονταν ως δείχνουν τα ψηφία τους, δηλαδή: αι = [αϊ], ει = [εϊ], υι = ουϊ, ου = [οου], αυ = [αου], ηυ =
εεου.. β) Τα διπλά όμοια γράμματα μμ, νν, σσ,... προφέρονταν και
τα δυο και όχι μόνο το ένα που προφέρουμε σήμερα, γ) Τα γράμματα
δ, β, γ προφέρονταν ως "ντ, μπ, γκ" και όχι ως σήμερα!
Προφορά αρχαίων ελληνικών λέξεων, σύμφωνα με τον
Έρασμο: γεωργία = "γκεοοργκια" και όχι "γεοργία", Ευρώπη = εουροοπεε" και όχι "εβρόπι",
αυστηρός = "αουστεερος" και όχι
"αφστιρός", είναι = "εϊναϊ" και όχι "ίνε", ηύρα = "εεουρα" και
όχι "ίβρα", θείοι = "θεϊοϊ και όχι "θίι",....

89

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η ως άνω άποψη του Έρασμου είχε προκαλέσει τότε αντίδραση
σε πάρα πολλούς λόγιους, Έλληνες και ξένους, όπως στον Κλ. Ραγκαβή, στο Βαυαρό φιλόλογο Ι. Ρόυχλιν (J. Reuhlin, 1445 -1522
μ.Χ.), απ' όπου ονομάστηκαν οι αντίπαλοι του Έρασμου "Ροϋχλικοί"
ή ιωτακιστές, επειδή πρόφεραν τα γράμματα η υ οι ει υι όπως και το
γράμμα ι και όχι έτσι, όπως πρότεινε ο Έρασμος, λέγοντας ότι κάτι
τέτοιο ούτε στη βυζαντινή παράδοση ούτε στους αρχαίους συγγραφείς αναφέρεται. Παρά ταύτα όμως η αναληθής ως άνω άποψη για
το ελληνικό σύστημα γραφής εισχώρησε τότε (τον 16 ο αιώνα) στα
ξένα Πανεπιστήμια και στη συνέχεια από εκεί στα ελληνικά μέσω των
συγγραμμάτων των γλωσσολόγων Sausssare, Γ. Χατζηδάκη, Γ. Μπαμπινιώτη, Σετάτου κ.α..
Ο Γάλλος γλωσσολόγος Ferdinad de Saussure (1857-1913) και
οι μαθητές του Ch. Baley, A. Sechehaye..., σχετικά με τη σημερινή
ελληνική γραφή, λένε τα εξής, που είναι κάπου τα ίδια με αυτά που
λέει ο Έρασμος και λάθος για τον ίδιο λόγο, όπως θα δούμε επίσης
πιο κάτω:
«Από λογικής άποψης το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο είναι ιδιαίτερα εξαίρετο, διότι για κάθε φθόγγο είχε ένα γράμμα, π.χ. β-άρ-β-α-ρ-ο-ς. Η αρμονία όμως ανάμεσα στη γραφή και την προφορά
δεν διαρκεί, επειδή η γλώσσα εξελίσσεται αδιάκοπα, ενώ η γραφή
παραμένει ακίνητη. Γράφουμε eveiller, mouiller, lei, rei,..., ενώ
προφέρουμε eveyer ("έβεγιε"), mouiyer ("μούιγιε"), lwa ("λουά"),
rwa ("ρουά"),..., επειδή έτσι προφέρονταν αρχικά και έπειτα άλλαξε
η προφορά τους. Η γραφή επομένως καταλήγει να μην ανταποκρίνεται πια σ' αυτό που αντιπροσωπεύει.... να υπάρχει δυσαρμονία
μεταξύ γραφής και προφοράς. Για το ίδιο γράμμα έχουμε πάρα πολλές προφορές και τον ίδιο φθόγγο το γράφουμε με τρία και πέντε
γράμματα. O φθόγγος π.χ. "σ" γράφεται: s, t, ss, sc: nation, chasset,
acguescer... ο φθόγγος "κ" = gu, c, k, cc, ch.... Η γραφική εικόνα
αυτή της λέξης αποκτά για μας ιδεογραφία...... Κατόπιν αυτού, καταλήγει ο F. Saussure: «θα πρέπει να καταργηθούν οι σημερινές γραφές με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες και να γίνει ένα νέο
φωνητικό αλφάβητο με τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι (με ένα
γράμμα για κάθε φθόγγο. ("Μαθήματα Γλωσσολογίας" F. Saussure).
O ΕΡΑΣΜΟΣ ΚΑΙ O SAUSSURE «ΚΡΙΝΟΥΝ ΕΞ ΙΔΙΩΝ ΤΑ
ΑΛΛΟΤΡΙΑ» - ΜΟΝΟ Η ΓΡΑΦΗ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Παρατηρώντας τις σημερινές γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική, γαλλική,...) βλέπουμε ότι εκεί:
1) Οι λέξεις που προέρχονται από την ελληνική και λατινική
γραφή γράφονται όπως ακριβώς έχουν εκεί (φωτογραφικά,
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ιστορικά), άσχετα αν εκεί μπορεί και να προφέρονται κάπως αλλιώς,
πρβ π.χ.:
ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα,
τυπώ(νω), Ολυμπία, φιλοσοφία, τηλέφωνο...... & αγγλική: problem (“πρόμπλεμ»), titan(«ταϊταν»), Europe («γιούροπ»), idea («αϊντία»), type («τάϊπ»), Olympia, philosophy, telephone,...
ελληνική: ακτίς, Γεωργιανός, Συριανός, Λατίνος... & γαλλική:
action («αξόν»), Georgien («ζεορζάν»), Syrien («σιριάν»), Latin
(«λατάν»)...
λατινική: cluba (κλούμπα -κλούβα), cupa (κούπα), America,
pluς (πλους), imperial («ιμπέριαλ»), lina («λίνα»), douo > double
(«ντουπλέ»)….& αγγλική: club («κλάμπ»), cup («κάπ»), America,
plus («πλας»), imperial («ιμπίριαλ»), line («λάϊν»), double ("ντάμπλ")….
Με την ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις
άλλων γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές....) που πέρασαν στις γραφές
αυτές μέσω της ελληνικής ή της λατινικής, πρβ π.χ. ελληνικά: άλγεβρα, Εμμανουήλ, Δανιήλ.... = αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel...
2) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτότυπές τους, δηλαδή διατηρούν την ιστορική τους ορθογραφία, άσχετα αν καμιά φορά η προφορά της παράγωγης λέξης αλλάζει λόγω
φθογγικού πάθους (συναίρεσης κ.α.), πρβ π.χ. στην αγγλική την
πρωτότυπη λέξη volcano ( προφορά «βολκέϊνουν», το α = εϊ) και
την παράγωγη volcanic (προφορά «βολκανικ», το α = α). Ομοίως:
athlete (“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”), busy (“μπάζι») > business
(“μπίζνες»), day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), live («λάϊβ») >living
("λίβινκ")…
3) Οι λέξεις που προέρχονται από τη δικιά τους γλώσσα (αυτές
που δεν υπάρχουν στην ελληνική ή λατινική) γράφονται ως έχουν
φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο, πρβ π.χ. στην αγγλική:Athens,
not, lot… και αν έχουμε περίπτωση ομοηχίας με κάποια άλλη βάζουμε
σε κάποια από αυτές επιπρόσθετα ένα γράμμα (τυχαίο ή σύμφωνα
με τη σκέψη εκείνου που την καθιέρωσε γραφικά) και που, αν και
γράφεται, δεν προφέρεται, πρβ π.χ. την αγγλική λέξη τις λέξεις ),
rit(e) & (w)rit(e) & ri(g)t(h), to & too & two. Ομοίως: sent & cent &
scent,
pare & pair & pear, boy & buoy, no & know, sail & sale,
grown & groan, fought & fort, war & wore, side & sighed, made &
maid, night & knight, soared &
surd, hole & whole, morning &
mourning .....
Στη γαλλική: grave (στον ενικό) & graves (στον πληθ.). Εδώ
το -es δεν προφέρεται, αλλά μπαίνει για διάκριση του πληθυντικού
από τον ομόηχο ενικό.
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Σημειώνεται ότι: 1) Η γραφή μιας λέξης με τον ως άνω τρόπο παραμένει στο χρόνο ακόμη και αν η προφορά της αλλάξει ή αν η λέξη λέγεται με
δυο ή περισσότερες προφορές. Πρβ π.χ. στην αγγλική που ενώ άλλοι λένε
π.χ.: "δε λαντον, μπάτι, σον κόνερ, ουάτ..." και άλλοι "δι λόντον μπόντι, σιν
κόνερι, χουάτ ή γουάτ..", ωστόσο και οι μεν και οι δε γράφουν ίδια, δηλ.: the
London, body, Sean Coneri, what.. 2) Η γραφή μιας λέξης με τον ως άνω
τρόπο προφέρεται αλλιώς σε μια γλώσσα και αλλιώς σε μια άλλη, αν και έχουν το αυτό αλφάβητο (το λατινικό), πρβ π.χ. τις λέξεις: BEAUTE = αγγλική
προφορά «μπιούτι» και γαλλική «μποτέ». 3) Για να υποδειχθεί η σωστή προφορά των λέξεων στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες στα λεξικά, χρησιμοποιούνται παράλληλα τα καλούμενα φωνητικά σύμβολα (Phonetic symbols).
Δηλαδή εδώ έχουμε μια γραφή ως βοηθητική μιας άλλης γραφής!!
Επομένως, όπως όπως προκύπτει απ’ όλα τα ανωτέρω,
σωστά μιλούν Έρασμος και Sausure για τις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική, γαλλική κ.τ.λ.), όμως όχι για την
ελληνική, αφού μόνο οι γραφές με τους λατινικούς χαρακτήρες είναι πράγματι ιστορικές και γι αυτό εκεί:
(α) Υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής και προφοράς. Εδώ
λέμε - προφέρουμε άλλα και άλλα γράφουμε ή άλλα βλέπουμε και
άλλα προφέρουμε. Παρουσιάζεται το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα
να έχουμε πέντε, έξι κ.τ.λ. προφορές (να παριστάνει ακόμη και συλλαβές) και όχι μια, όπως στην ελληνική και λατινική. Παρέβαλε π.χ.
στην αγγλική τις αγγλικές λέξεις go, one, on, come, to…, όπου το
γράμμα Ο προφέρεται άλλοτε Ο, άλλοτε ΟΟΥ, άλλοτε ΟΥΑ, άλλοτε
Α, άλλοτε ΟΥ… Ομοίως στις λέξεις: was (γουόζ), Αmerica (αμέρικα),
hand (χέντ), table (τέϊμπλ).... το γράμμα a = εϊ = α = ε= ouo..
Ομοίως στις λέξεις: titan (ταϊτάν), prize (πράϊζ), girl (γκέρλ),
pig
(πιγκ), ability (αμπίλιτι)… το γράμμα i = αϊ = ι = ε… Ομοίως τα
υπόλοιπα.
Στην αγγλική γραφή σε πολλές λέξεις τα γράμματα έχουν την
ίδια προφορά που έχουν και τα αντίστοιχα λατινικά, π.χ.: Athens
(άθενς), Italy (ίταλι)..... και στις άλλες, στις περισσότερες, τα ίδια
γράμματα είναι αδύνατο να πεις ποια ακριβώς προφορά έχουν ή
βγαίνει μόνο εάν ξέρεις η όλη λέξη πώς προφέρεται.
(β) "Ορθογραφία" είναι η δημιουργία για κάθε λέξη ενός ορισμένου "οπτικού ινδάλματος", το οποίο γι' αυτούς που ξέρουν από
γραφή αποτελεί την "ιδεατή εικόνα" γραφής κάθε λέξης. Η ιδεατή
αυτή εικόνα συνάπτεται στο νου του ομιλούντος προς την ακουστική "εικόνα, δηλ. προς τον τρόπο προφοράς μιας δεδομένης λέξεως, καθώς και προς τη σημασία της.
(γ) Ο χρόνος που απαιτείται για την εκμάθηση της γραφής είναι τόσος, όσος χρειάζεται, για να απομνημονεύσει ο μαθητής μια-
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μια τη γραφή όλων των λέξεων, επομένως κάτι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο.
Αυτός είναι και η αιτία που πολλοί ζητούν την κατάργησή της
γραφής με λατινικούς χαρακτήρες. Και έχουν δίκιο. Δεν έχουν όμως
δίκιο που μιλάνε για την καθιέρωση μιας άλλης γραφής που να έχει
τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι, γιατί με τη γραφή αυτή δεν είναι
δυνατόν να διακρίνουμε τις ομόηχες λέξεις. Η μόνη και η καλύτερη
λύση είναι η καθιέρωση της ελληνικής γραφής ως διεθνούς. Δεν
υπάρχει άλλη λύση.
Φυσικά το να γράφεις τις λέξεις ως έχουν σε μια άλλη γραφή,
κάτι ως γίνεται π.χ. στην αγγλική (που γράφει τις πιο πολλές λέξεις
ως έχουν φωτογραφικά στη λατινική και ελληνική) είναι κάτι πολύ
πιο δύσκολο από το να γράφεις τις λέξεις με τα ομόφωνα γράμματα:
Ω & Ο, Η & Υ & Ι … και βάσει κανόνων, γιατί έτσι έχεις να θυμάσαι
απλώς και μόνο λίγους κανόνες και όχι μια-μια την ορθή γραφή των
λέξεων, αφού έτσι πρέπει να απομνημονεύσεις μια-μια την ορθή ιστορική γραφή των λέξεων.
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ, ΑΛΛΑ
ΦΘΟΓΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΜΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΗ
Παρατηρώντας την Ελληνική Γραφή βλέπουμε ότι εκεί οι λέξεις,
σήμερα και πάντα, δεν καταγράφονται ούτε τυχαία, ούτε ιστορικά ως
τις σημερινές γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική κ.α.), αλλά
όπως ακριβώς προφέρονται φθογγικά τη στιγμή που γράφουμε και
συνάμα ανάλογα με την ετυμολογία τους. Δηλαδή ανάλογα αφενός
με το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινομένου από τη λέξη και
αφετέρου ανάλογα με τη ρίζα ή την πρωτότυπη λέξη, αν έχουμε λέξη
παράγωγη και χρησιμοποιώντας με κανόνες - αναλογικά τα ομόφωνα
γράμματα: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… .... που έχουν επινοηθεί
για το σκοπό αυτό εδώ, ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην
εύρεση του σωστού νοήματος των λέξεων και στη διάκριση των ομόηχων. Παρέβαλε δε ότι τα ομόφωνα γράμματα ω & ο, η & οι.. στην
κατάληξη μας υποδείχνουν το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινομένου, γράφοντας π.χ. με –ο,η τον ενικό των πτωτικών: καλόν, άνθρωπο(ν), καλό, καλή, νίκη, τιμή…, με –ω,ει τον ενικό των ρημάτων:
καλώ, γελώ, τρέχω…, με –ω τη γενικού πληθυντικού των πτωτικών:
καλών, ανθρώπων, τιμών….και στο θέμα μας υποδείχνουν τη ρίζα ή
την πρωτότυπη λέξη μιας παράγωγης, πρβ π.χ. : κρίνω > κριτής,
κριτικός (με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η)…
Επομένως δε μιλούν σωστά Έρασμος και Sausure για την ελληνική γραφή, αρχαία και νέα. Απλώς κρίνουν «εξ ιδίων τα αλλότρια». Δηλαδή, επειδή η δική τους γραφή, που είναι με λατινικούς
χαρακτήρες ( Αγγλική, Ιταλική, Ολλανδική ...) είναι ιστορική, έτσι
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νομίζουν ότι το ίδιο συμβαίνει και στη νέα Ελληνική Γραφή σε σχέση
προς την αρχαία Ελληνική. Κάτι όμως λάθος, για τους λόγους που
είδαμε πιο πριν.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Επειδή το γράμμα Ω(ω) παλιά και σήμερα μπαίνει αντί του Ο(ο) στη
συναίρεση των: οο, αο .. σε ο: νόος - νως ή νους, τιμαόμενος > τιμώμενος.....,
για υπόδειξη αυτού του πάθους, πολλοί νομίζουν ότι το γράμμα ω προφερόταν παλιά ως παρατεταμένο (μακρό) οο, κάτι που δεν είναι αληθές, γιατί αφενός αρχικά το γράμμα Ω υπήρχε μόνο το Ιωνικό αλφάβητο και μετα και στα
άλλα και αφετέρου αν αυτό ίσχυε, τότε γιατί υπάρχουν τα δυο οο στις λέξεις
π.χ. προορίζω, νοος – νους… Ομοίως επειδή το γράμμα Η(η) παλιά και σήμερα μπαίνει αντι του Ι (ι) στη συναίρεση των ΕΕ, καθώς και στην τροπή
τραπεί των (Ε), ΕΑ(εα) σε ι και αυτή η αλλαγή σημειώνεται με το γράμμα Η
αντι του ι (για υπόδειξη της φθογγικής αλλαγής), π.χ.: έθος > ηθική (λατινική
ethiki), Ετεοκλέες > Ετεοκλής…, πολλοί νομίζουν ότι το γράμμα ω προφερόταν παλιά ως παρατεταμένο (μακρό) οο, κάτι που δεν είναι αληθές γιατί αφενός αρχικά το γράμμα Η υπήρχε μόνο το Ιωνικό αλφάβητο και μετα και στα
άλλα και αφετέρου αν αυτό ίσχυε, τότε γιατί υπάρχουν τα δυο εε στις λέξεις
π.χ. πνέετε, λέεις > λες ή λέγεις… Ομοίως επειδή ο φθόγγος <u> στην Ελληνική Γραφή γράφεται δίψηφα, δηλαδή ΟΥ ( οπότε ως φθόγγος δε φαίνεται στο
αλφάβητο) και στη λατινική ο φθόγγος αυτός γράφεται με το γράμμα U(u),
γράμμα που μοιάζει με το ελληνικό Υ(υ), γι' αυτό και πολλοί νομίζουν ότι το
γράμμα Υ(υ) προφερόταν πριν ως ου. Κάτι που είναι λάθος, γιατί η αλήθεια
είναι αυτή που είδαμε πιο πριν. Στην παρανόηση αυτή βοήθησε και το ότι ο
φθόγγος ου σε πολλές λέξεις έχει τραπεί σε ι, που οι αρχαίοι σ’ αυτήν την
περίπτωση χρησιμοποιούσαν το γράμμα Υ(υ) αντί του, π.χ.: πουλαία – populus, > πυλαία, super - υπέρ, subo – υπό...
Άλλο τα δίψηφα γράμματα ΑΙ(αι), ΟΥ(ου), ΕΙ(ει)…, είναι ένας φθόγγος
και άλλο οι δίφθογγοι αϊ, οϋ, εϊ…, είναι δυο φθόγγοι. Ξεχωρίζουν με τα διαλυτικά και το τονικό σημάδι. Άλλο π.χ. τα: σφαίρα, καθαιρώ, εύνοια, θείος… και
άλλο τα: Μάιος, ευνοϊκός, θεϊκός… Τα δίψηφα γράμματα αι, οι = ει υπάρχουν
και στη λατινική ae, oe, ενώ το ου γράφεται με ένα ψηφίο U(u).
Η συναίρεση στην κατάληξη γράφεται ως απαιτεί το γένος, ο αριθμός,
το μέρος λόγου κ.τ.λ., δηλαδή γράφουμε με –η τα πτωτικά, με –ω,ει τα ρήματα
κ.τ.λ., πρβ π.χ. ασυναίρετα: νίκ-η, σοφ-ή, Μανώλ-ης,… & συνηρημένα: γαλέα
–ή, Ετεοκλέες-ής, Ερμέας-ής…, ασυναίρετα: λέγ-ω,εις…, ντύνω,εις.. και συνηρημένα: τιμάω > τιμώ, πλέεις > πλεις, πλέεται > πλείται…..
Η συναίρεση στο θέμα γράφεται με το γράμμα ΟΙ(οι), όταν έχουμε ιωτακισμό που προέρχεται από συναίρεση διφθόγγου οϊ, π.χ.: ευβόϊα > ευβοϊκός
& Εύβοια (συναίρεση), πόνος > ποινή, στόχος > στοίχος…Με το γράμμα
ΕΙ(ει), όταν έχουμε ιωτακισμό που προέρχεται από συναίρεση διφθόγγου εϊ ή
από τροπή του ε, π.χ.: θείκός & θείος (συναίρεση), πένης, πείνα……Με το
γράμμα Η(η), όταν έχουμε ιωτακισμό που προέρχεται μόνο από τροπή των α,
ε, π.χ.: σάμα > σήμα, νάσος > νήσος, χρέματα > χρήματα, πλέον > πλήθος,
έθος > ηθική, Μνεσίθεος > Μνησίθεος.. Με το γράμματα Υ(υ), όταν έχουμε
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ιωτακισμό που προέρχεται από τροπή του ου σε ι, π.χ.: cupa – κούπα > κύπη
– κύπελλο…
2) Επειδή στο ελληνικό αλφάβητο δεν υπάρχουν τα γράμματα B(b),
G(g), D(d) του λατινικού αλφάβητου και στο ελληνικό υπάρχουν τα γράμματα
Β(β), Γ(γ), Δ(δ), γι' αυτό και πολλοί νομίζουν ότι πριν τα γράμματα Β(β), Γ(γ),
Δ(δ) του ελληνικού αλφάβητου προφέρονταν ως ντ(d) μπ(b) γγ(g)! Ωστόσο
αυτό είναι λάθος. Στο ελληνικό αλφάβητο δεν υπάρχουν τα γράμματα b, g, d,
επειδή αυτά παριστάνουν συμπλέγματα φθόγγων και στην Ελληνική Γραφή
τα συμπλέγματα αυτά γράφονται αναλυτικά με τα ανάλογα γράμματα – φθόγγους που αποτελούνται, δηλαδή ΜΠ, ΓΚ/ΓΓ, ΝΤ. Δηλαδή τα B, D, G είναι κάτι
όπως τα ελληνικά Ξ = κς, Ψ = πσ.
3) Αν η Ελληνική Γραφή ήταν ιστορική, τότε: α) Όλες οι λέξεις της νέας
ελληνικής θα γραφόταν πάντα με τα ίδια γράμματα, όμως κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, πρβ π.χ. αρχαία: τιμάω, φάος, κόνις, πυρία, Ελλάς, ανθέει, δένδρον…
και νέα:
τιμώ, φως, σκόνη, σπύρτα, Ελλάς, ανθεί, δέντρο… β) Σε πολλές
γραπτές λέξεις θα υπήρχε διάσταση μεταξύ προφοράς και γραφής, όπως συμβαίνει στην αγγλική για παράδειγμα ιστορική γραφή. Δηλ. θα παρουσιάζονταν
το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα να έχουμε πάρα πολλές ή διαφορετικές προφορές ή με ένα γράμμα να παριστάνουμε διαφορετικούς φθόγγους, όμως κάτι
τέτοιο δε συμβαίνει, πρβ π.χ. ότι στις λέξεις: καλή, σοφή, ώρα, θεός, συν,
σφαίρα, θείος,… το γράμμα ο προφέρεται πάντα ο, το γράμμα ε πάντα ε….
Αυτά συμβαίνουν σε άλλες γραφές: Ολλανδική, Γαλλική, αγγλική κ.α.,
πρβ π.χ. στην αγγλική: ιδέα > idea (= προφορά "αϊντία"), Ευρώπη > Εurop
(προφορά "γιούροπ"), go (γκόου), doc (ντόκ), come (κάμ), one (ουάν).. όπου, και ως βλέπουμε εδώ, τα γράμματα δεν είναι πάντα μιας και μόνης προφοράς, αλλά πολλών, ανάλογα με τη λέξη (παρέβαλε π.χ. ότι το γράμμα ο
προφέρεται πότε οου, πότε ο, πότε α, πότε ουά...). Φυσικά στην Ελληνική
Γραφή τα δίψηφα γράμματα : ου, ει, οι, υι, αι έχουν και αυτά πάντα την αυτή
προφορά σε όλο το γραπτό λόγο: καλοί, σφαίρα, καλεί, υιός, ποίοι… και διάφορη από τους διφθόγγους (= δυο φθόγγοι) οϋ, εϊ, οϊ, υϊ, αϊ: προϋπόθεση,
θεϊκός, δυϊκός, Μάϊος, ευνοϊκός…..
4) Αν τα γράμματα ω η στην αρχαία ελληνική προφερόταν σαν οο και
σαν εε, οι λέξεις π.χ. της αρχαίας ελληνικής: κυρίαρχοι, ανθρώπιναι, παράγωγη, άνομων, … δε θα έπρεπε να είχαν τονικό σημάδι εκεί που έχουν, αλλά
μια συλλαβή πιο κάτω, αφού δεν είναι δυνατόν να τονιστεί λέξη πιο πάνω από
την προ παραλήγουσα. Έπειτα αυτό το βραχύ και μακρύ υ πως προφερόταν;
5) Αν τα γράμματα ω, η, υ ήταν αρχαίοι φθόγγοι της ελληνικής που
διέφεραν στην προφορά των ο, η, ι, τότε΅
α) Δε θα λέγαμε ορθογραφία, αλλά <<ορθοφθογγία>> ή κάτι τέτοιο;
β) θα υπήρχαν σε όλα τα αρχαϊκά ελληνικά αλφάβητα, όμως αυτά υπάρχουν μόνο σ΄αυτό της Ιωνίας (Μιλήτου), επειδή οι Ίωνες τα επινόησαν
πρώτοι. και κατά τον 4ο αι. π.Χ. τα γράμματα αυτά εισήχθησαν και στα άλλα
ελληνικά αλφάβητα.
γ) Τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, η & ι … θα βρίσκονται στις λέξεις σε
τυχαίες συλλαβές και όχι σε συγκεκριμένες συλλαβές και κατ’ αναλογία με την
ετυμολογία τους. Με τα γράμματα –ω,ει γράφονται στη λήγουσα όλα τα
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ρήματα: καλώ, καλεί, πονώ… Με το γράμμα –η γράφονται όλα τα θηλυκά που
λήγουν σε φθόγγο -ι: καλή, σοφή…, με –οι όλοι οι πληθυντικοί των αρσενικών
που λήγουν σε φθόγγο –ι: καλοί, σοφοί…, με –ω- όλες οι γενικές πληθυντικού:
καλών, σοφών, κακών.. και με -ο- όλες οι αιτιατικές ενικού: καλό(ν),
σοφό(ν)………..
Αν μας πει κάποιος μόνο την προφορά μιας λέξης, π.χ.: «κρίτι, αγαθί,
κριτικός..», δεν είναι δυνατόν να τη γράψουμε σωστά; Για να τη γράψουμε
σωστά, θα πρέπει να μας πει η να βγει μέσα από συμφραζόμενα το τι μέρος
λόγου, τύπος κ.τ.λ. είναι, πρβ: Κρήτη > κρητικός & κρίνω, κριτής > κριτικός,
αγαθή (ενικός θηλυκού) & Αγαθή (όνομα) & αγαθοί (πληθ. αρσενικού)…
Αν λείψουν από τη γραφή τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, η & ι … , ο
αναγνώστης δε μπορεί να ξεχωρίσει τις ομόηχες ή πότε οι λέξεις μιλούν για
αρσενικό και πότε για θηλυκό, πότε για ενικό και πότε για πληθυντικό, πότε
για ρήμα και πότε για όνομα ουσιαστικό κ.τ.λ., πρβ π.χ.: «καλί» = καλοί & καλεί
& καλή, «φιλί» = φιλί & φυλή, «λίπι» = λύπη & λίπη & λείπει…
Γ. ΟΙ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΓΡΑΦΗ Η ΕΡΑΣΜΙΑΚΗ ΑΠΟΨΗ
Αποτέλεσμα της ως άνω λάθος άποψης που είχε ο Έρασμος για
την Ελληνική Γλώσσα και γραφή ήταν:
1) Να γραφτούν δυσνόητα ελληνικά σχολικά βιβλία γραφής
(γραμματικής) και γλώσσας, που επιφέρουν καθημερινώς δυσλεξία ή
δυσκολία και απέχθεια για τη γραφή στους Έλληνες μαθητές.
2) Το ελληνικό σύστημα γραφής να θεωρηθεί ως το πιο δύσκολο και παράδοξο σύστημα γραφής της γης και έτσι να αποκτήσει
πάρα πολλούς πολέμιους, ακόμη και Έλληνες, που συνεχώς ζητάνε
την κατάργησή του και την αντικατάστασή του με το λατινικό ή με
ένα άλλο που να έχει τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι. Κάτι λάθος
βέβαια, γιατί:
α) το να γράψουμε μόνο φθογγικά τις λέξεις σε πολλές περιπτώσεις δε βγαίνει νόημα λόγω των ομόηχων λέξεων, άρα η μόνη
διέξοδος στη γραφή είναι το ελληνικό ετυμολογικό σύστημα γραφής,
β) αυτοί που πρέπει να καταργήσουν τη γραφή τους είναι όσοι
λαοί γράφουν με λατινικούς χαρακτήρες, γιατί όπως λέει και ο Έρασμος, δεν έχουν δικό τους σύστημα γραφής, αλλά γράφουν τις λέξεις, όπως ακριβώς (φωτογραφικά) τις προφέρουν-γράφουν οι αρχαίοι Λατίνοι και Έλληνες, άσχετα αν εκεί προφέρονται διαφορετικά.
3) Να βγουν κατόπιν λάθος γλωσσολογικές απόψεις (το ψεύδος
της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας, της λαρυγγικής πρωτογλώσσας
κ.τ.λ.),
4) Να νομίζουν πολλοί ότι «η ορθογραφία είναι το αποτέλεσμα
της φωνητικής εξέλιξης» και έτσι να μη δέχονται την κατάργηση των
απηρχαιωμένων συστημάτων γραφής με τους λατινικούς χαρακτήρες
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5) Να μη γίνει διάδοση παγκοσμίως του Ελληνικού συστήματος
γραφής και έτσι να υπάρχουν ακόμη τα πρωτόγονα και ακαταλαβίστικα συλλαβικά συστήματα γραφής (Αραβία, Ινδία...), καθώς και
τα ιδεογραφικά (Κίνα, Ιαπωνία.....), άρα δισεκατομμύρια κόσμος να
είναι ακόμη αναλφάβητος ή να είναι με γραφή που δεν αποδίδει ή
δεν καταγράφει πιστά τον προφορικό λόγο.
4. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 25 ΦΘΟΓΓΟΥΣ , ΓΙΑ ΤΑ 7 ΦΩΝΗΕΝΤΑ, ΤΑ ΜΑΚΡΑ, ΒΡΑΧΕΑ ΚΑΙ ΔΙΧΡΟΝΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ
Κ.ΛΠ.
1. Δεν είναι αληθές ότι στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν 25
φθόγγοι, όπως λένε τα σχολικά βιβλία, πρβ: «Στη γλώσσα μας έχουμε 25 φθόγγους, τους: α, ε, ου, ι, ο, κ, γ, χ, π, β, φ, τ, δ, θ, μ,
ν, λ, ρ, σ, ζ, μπ, γκ, ντ, τσ. τζ». ("Γραμματική Νεοελληνικής", Χρ.
Τσολάκης, Δ. Τομπαϊδης κ.α.). Η αλήθεια είναι ότι στην Ελληνική
Γλώσσα υπάρχουν είκοσι ( 20) φθόγγοι, οι εξής: α, ε, ο, ου, ι, τ, δ,
θ, π, β, φ, κ, γ, χ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ, κάτι που ισχύει σε όλες τις
γλώσσες, αρχαίες και νέες, γιατί σε όλες υπάρχουν κοινές λέξεις τις
οποίες μεταφέρουν το εμπόριο, οι θρησκείες, οι επιστήμες κ.α. Απλά
και για τεχνικούς λόγους δεν υπάρχουν μόνο 20 γράμματα, για να
τους παριστάνουμε, αλλά περισσότερα. Για παράδειγμα στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα εξής ομόηχα γράμματα, που άλλα είναι με
ένα ψηφίο του αλφάβητου και άλλα με δυο: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) =
ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(ι) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι) = ΕΙ(ει), με τα οποία
γίνεται υπόδειξη της ετυμολογίας των λέξεων (μέρος λόγου, γένος,
αριθμός κ.λπ.) , ώστε έτσι να βοηθιέται ο αναγνώστης και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόηχων , γράφοντας π.χ. τα
ρήματα με –ω, ει, τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ο,ι…., π.χ. :
καλ-ώ,εις και καλ-ή, ής, και καλό, ού…., κρί-νω, κριτής > κριτικός
(με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η). Ομοίως: λείπει & λύπη & λίπη,
καλή & καλοί & καλεί…
Σημειώνεται ότι τα γράμματα B(b), D(d), G(g του λατινικού αλφάβητου δεν παριστάνουν ένα μόνο φθόγγο, αλλά δύο, τους: μπ,
ντ, γκ , δηλαδή είναι δισυμφωνικά (συμπλέγματα), που για λόγους
βραχυγραφίας, αλλά και ετυμολογίας γράφονται με ένα γράμμα, κάτι
όπως συμβαίνει και στην ελληνική με τα Ξ(ξ) = κς, Ψ)ψ) + πς. Απλά
ο δεύτερος φθόγγος στα συμπλέγματα: γκ, μπ, ντ είναι ένα από
τα στιγμιαία γράμματα κ, π, τ, και γι αυτό φαίνονται ως φθόγγοι, ενώ
δεν είναι. Ειδικά στη λατινική γραφή και για λόγους ετυμολογίας
(διάκρισης ομόηχων λέξεων κ.α.) τα συμπλέγματα mp = b, nc = g,
nt = d γράφονται και μονοψήφια και δίψηφα. Στη σύνθεση χρησιμοποιούνται τα mp, nt, nc: in-perium > imperium, in-commodus, ιntendo ... . και στις άλλες περιπτώσεις (στις απλές λέξεις) τα b d g:
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bοba, grammar, dum .. Δηλαδή εδώ γίνεται κάτι όπως και στην
ελληνική με τα γγ, γχ, γχ: συν-κάτοικος > συγκάτοικος, συνγενής >
συγγενής, συνχαίρω > συγχαίρω…
2. Δεν είναι αληθές ότι στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν ή υπήρχαν 7 φθόγγοι φωνήεντα, οι οποία γράφονται με τα εξής 7 γράμματα: Α, Ε, Ο, Ι, Η, Υ. Ω και από τα οποία τα Ω, Η ήταν μακρόφωνα,
τα Ο Ε βραχύχρονα και τα Α, Ι, Υ δίχρονα (το γράμμα Η προφερόταν,
λέει, σαν εε, το Ω σαν οο, το α άλλοτε σαν αα και άλλε ως α, ….),
όπως λένε τα σχολικά βιβλία, πρβ: «Στην αρχαία εποχή το η προφερόταν σαν εε, το ω σαν οο, και τα φωνήεντα α, ι, υ άλλοτε σαν
απλά α, ι, υ και άλλοτε σαν αα, ιι, υυ. Γι' αυτό και το η και το ω
ονομάζονται μακρόφωνα, το ε και το ο βραχύχρονα και τα α, ι, υ
δίχρονα....» ( "Γραμματική Νεοελληνικής", Χρ. Τσολάκη, Δ. Τομπαϊδη κ.α.)
Η αλήθεια είναι ότι οι φθόγγοι φωνήεντα σε όλες τις γλώσσες,
αρχαίες και νέες, είναι 5, οι εξής: Α, Ε, Ο, Ι, ΟΥ/U, που στην Ελληνική
Γραφή , αρχαία και νέα, γράφονται όχι μόνο με 5 γράμματα, αλλά
με 11, τα εξής: Ω = Ο, ΑΙ = Ε, Ι = Η = Υ = ΕΙ = ΟΙ = ΥΙ , ΟΥ = u,
για τους τεχνικούς λόγους που είδαμε πιο πριν. Ήτοι για να υποδεικνύουμε με αυτά και βάσει κανόνων αφενός την πιστή προφορά και
αφετέρου την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.)
των λέξεων που γράφουμε, ώστε να βοηθούμε έτσι τον αναγνώστη
μας και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόηχων ( γράφοντας π.χ. τα ρήματα με –ω, ει, τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με
–ο,ι….), π.χ. : καλ-ώ και καλό, καλ-ή και καλ-ει και καλοι…..., κρίνω, κριτής > κριτικός (με –ι) & Κρήτη > Κρητικός (με η). Ομοίως:
λείπει & λύπη & λίπη, καλή & καλοί & καλεί…
Απλά 7 είναι τα ψηφία (στοιχεία, χαρακτήρες) του αλφάβητου
με τα οποία γράφονται τα 11 γράμματα των 5 φθόγγων φωνηέντων
στη γραφή.
Σημειώνεται ότι:
Α) Μακρά και βραχέα φωνήεντα υπάρχουν στις σημιτικές γραφές: Φοινικική, Εβραϊκή, Ιερογλυφική κ.α., επειδή οι γραφές αυτές είναι συλλαβικές
και ως εξ αυτού μερικοί νομίζουν ότι το αυτό ισχύει και στην ελληνική, ενώ
είναι λάθος, για τους λόγους που προαναφέραμε. Στις σημιτικές γραφές τα
φωνήεντα δε γράφονται με γράμματα, αλλά με σημεία (παύλες και κουκίδες)
που μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα και επειδή μετά από κάθε σύμφωνο υπάρχει άλλοτε ένα μόνο φωνήεν: ε, α, ο, ι, ου και άλλοτε δυο: εε, αα,
οο, ιι, εα, οα.., βραχέα φωνήεντα λέγονται εκεί τα σημεία εκείνα που παριστάνουν στη γραφή ένα μόνο φωνήεν, ήτοι ένα από τους 5 φθόγγους φωνήεντα:
α, ε, ι, ο ου, όπως π.χ. στις λέξεις: Α-βρά-μης, πα-τέ-ρας, ου-ρα-νός… σε
σχέση με την περίπτωση που έχουμε δυο αα, εε, οο, ιι…., όπως π.χ. στις
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λέξεις: Αβραάμ, Ισαάκ, πλέετε….. Τέτοια μακρά και βραχέα σημεία ή γράμματα δεν υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή. Στην Ελληνική Γραφή η επανάληψη φθόγγου γράφεται δυο φορές π.χ.: Ισαάκ, μνάα και μνα, πνέω και πνέετε…
Β) Αυτοί που λένε ότι στην αρχαία Ελληνική Γραφή τα γράμματα Ω, Η
ήταν μακρόφωνα, τα Ε, Ο βραχύχρονα και τα Α,Ι, Υ δίχρονα επικαλούνται τα
λεγόμενα του αρχαίου γραμματικού Διονύσιου Θράκα (2ος π.Χ. αι.), ο οποίος
αναφέρει τα εξής συγκεκριμένα:
«Γράμματά εισιν είκοσι τέσσερα από του α μέχρι του ω. γράμματα δε λέγεται διά το
γραμμάc...…. Τούτων φωνήεντα μεν εισιν επτά, α, ε, η, ι , ο , υ και ω. φωνήεντα δε λέγεται,
διότι φωνήεν αφ' εαυτών αποτελεί , οίον ά, ή. Των δε φωνηέντων μακρά μεν εισι δύο, ή και ω,
βραχέα δε δύο, ε και ο, δίχρονα δε τρία, α , ι και υ . δίχρονα δε λέγεται , επειδή εκτείνεται και
συστέλλεται. Προτακτικά φωνήεντα πέντε α , ε, η , ο, ω. προτακτικά δε λέγεται , ότι προτασσόμενα του ι και του και συλλαβών αποτελεί , αι, αυ , υποτακτικά δε δύο, ι και υ. του δε ενίοτε
προτακτικόν έστι του ι , ως εν τω μυία και άρπυια , υιός , και τους ομοίοις. Δίφθογγοι δε εισιν
έξ: αι, αυ , ει , ευ, οι , ου. ΠΕΡΙ ΜΑΚΡΑΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ: Μακρά συλλαβή γίνεται κατά τρόπους
οκτώ, φύσει μὲν τρεις, θέσει δε πέντε. και φύσει μεν ήτοι ότ᾽ αν δια των μακρών στοιχείων
εκφέρεται, οίον ήρως· ή ότ᾽ αν έχῃ εν τι των διχρόνων κατ᾽ έκτασιν παραλαμβανόμενον, οίον
Άρης· ή ότ᾽ αν έχῃ μίαν των διφθόγγων, οίον Αίας. θέσει δε ήτοι ότ᾽ αν εις δύ σύμφωνα λήγῃ,
οίον άλς· ή ότ᾽ αν βραχεί ή βραχυνομένω φωνήεντι επιφέρηται δύο σύμφωνα, οίον αγρός· ἢ
ότ᾽ αν εις απλούν σύμφωνον λήγῃ και τὴν εξής έχῃ από συμφώνου αρχομένην, οίον έργον· ή
ότ᾽ αν διπλούν σύμφωνον επιφέρηται, οίον έξω· ἢ ότ᾽ αν διπλούν σύμφωνον λήγῃ, οίον άπαξ.ΠΕΡΙ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΣΥΛΛΑΒΗΣ: Βραχεία συλλαβή γίνεται κατά τρόπους δύο, ήτοι ότ᾽ αν
έχῃ εν τι των φύσει βραχέων, οιον βρέφος· ή ότ᾽ αν έχῃ εν τι των διχρόνων κατά συστολήν
παραλαμβανόμενον, οίον Άρης….. ……. (Διονυσίου Θρακός «Γραμματική Τέχνη»)
Παρατηρώντας τα ως άνω του Δ. Θράκα βλέπουμε καταρχήν ότι δεν
αναφέρει πως οι φθόγγοι φωνήεντα της ελληνικής γλώσσας είναι 7, όπως αναφέρουν κάποια σχολικά βιβλία, αλλά ότι τα γράμματα (τα στοιχεία) με τα
οποία γράφονται οι φθόγγοι φωνήεντα είναι 7, κάτι που είναι σωστό. Βλέπουμε επίσης ότι δεν αναφέρει πως το γράμμα Ω προφέρεται ή προφερόταν
κάποτε σαν οο, το Η σαν εε κ.λπ., όπως αναφέρουν κάποια σχολικά βιβλία,
αλλά ότι στο γραπτό λόγο σχηματίζονται συλλαβές όπου π.χ. τα γράμματα Α,
Ι, Υ προφέρονται άλλοτε μακρά και άλλοτε βραχέα, εννοώντας την προφορά
με συναίρεση και συστολή, όπου τα γράμματα Υ, Ι υποτάσσονται στα ‘άλλα
γράμματα των φωνηέντων που έχουν μπροστά τους, εννοώντας τα δίψηφα
γράμματα ΕΙ(ει) = ΟΙ(οi) = ΥΙ(υι) = ι….. Ειδικότερα επειδή από τη μια ο Δ.
Θράκας δεν γνωρίζει – δε συνειδητοποιεί τον πραγματικό λόγο για τον οποίο
υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή τα ομόηχα γράμματα Ω = Ο, Ε = ΑΙ, Ι = Η =
Υ = ΕΙ = ΟΙ.. …. και από την άλλη βλέποντας ότι τα γράμματα Α(α), Ι(ι), Υ(υ)
στον ελληνικό γραπτό λόγο προφέρονται άλλοτε με έκταση (μακρά) και άλλοτε
με συστολή (βραχέα), λόγω των φθογγικών παθών της συναίρεσης και της
συνίζησης, πρβ π.χ.: δύ-ο, μί-α, βί-α, γάϊ-δαρος, Δί-ας, μνά-α... = 2 συλλαβές- δυο χρόνοι , ενώ: δυό, μιά, βιά, διά, (δια-φορά), μνα .....… = 1 συλλαβή
- 1 χρόνος... κάτι που δε συμβαίνει όπου βρίσκονται τα: ε, ο, η, ω, αποκαλεί
τα γράμματα Α(α), Ι(ι), Υ(υ) δίχρονα. Ομοίως επειδή τα γράμματα Ω(ω), Η(η)
μπαίνουν στο φθογγικό πάθος της συναίρεση (= συν-αφαίρεση του ενός ο, ε
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από τα δυο συνεχόμενα φωνήεντα οο, εε, εα..), ενώ εκεί δεν μπαίνουν τα Ε(ε),
Ο(ο), με σκοπό την υπόδειξη αυτού του φθογγικού πάθους, π.χ.: νόος > νως
ή νους, βόος > βους ή βως > βώδι, Ετεοκλέες ή Ετεοκλέας > Ετεοκλής, γαλέα
– γαλή, …, ο Θράκας αποκαλεί μακρά τα γράμματα Ω(ω), Η(η) και βραχέα τα
Ο(ο), Ε(ε). Ομοίως επειδή μερικοί φθόγγοι των φωνηέντων στη γραφή γράφονται δίψηφα για τους τεχνικούς λόγους που είδαμε ποιο πριν και με την
προσθήκη των γραμμάτων Υ, Ι ( τα γράμματα: ΟΥ(ου) = u, ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι) =
ΥΙ (υι) = ι , ΑΙ(αι) = ε ) ο Θράκας αποκαλεί τα γράμματα Υ, Ι υποτακτικά και τα
άλλα προτακτικά.
Φυσικά τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων: Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) =
ΑΙ(αι), Ι(Ι) = Η(η) = Υ(υ) …. δεν επινοήθηκαν, για να μπαίνουν τα Ω, Η όπου
έχουμε μακρά προφορά, τα Ε, Ο όπου έχουμε βραχεία προφορά και τα Α, Ι,
Υ όπου έχουμε προφορά δίχρονη, αλλά για τους τεχνικούς λόγους που είδαμε
πιο πριν, κάτι που δεν έχει συνειδητοποιήσει ο Δ. Θράκας. Ήτοι για να υποδεικνύουμε με αυτά και βάσει κανόνων αφενός την πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.) των λέξεων που
γράφουμε, ώστε να βοηθούμε έτσι τον αναγνώστη μας και στην κατανόησή
τους και στη διάκριση των ομόηχων (γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει, τα
επίθετα με –
Γ) O Πλάτωνας στον «Κρατύλο» αναφέρει ότι το γράμμα Η είναι μεταστροφή του Ι για λόγους καλύτερης έκφρασης. Το γράμμα Ι μπαίνει, λέει, αντί
του Η όταν το σημαινόμενο από τη λέξη είναι κάτι ελαφρό και ικανό να διαπερνά: ιός, ίεσθαι, ιέναι…., ενώ το γράμμα Η μπαίνει όταν αυτό είναι με μήκος.
Το γράμμα Ο μπαίνει, όταν αυτό είναι γογγύλο (στρογγυλό) …. Λέει επίσης
ότι το γράμμα Ε (στο δίψηφο γράμμα ΕΙ) της λέξης ΠΟΣΕΙΔΩΝ δεν προφέρεται και εκεί μπήκε για λόγους ευπρέπειας -έκφρασης κ.α., πρβ:
<< ..Τω δε αυ ιώτα προς τα λεπτά πάντα, α δη μάλιστα δια πάντων οι αν. Δια ταύτα
το <[ιέναι>> και το <<ιεσθαι>> δια του ιώτα απομιμείται, ώσπερ γε δα του φει και του ψει
και του σιγμα και του ζητα, ότι πνευματώδη τα γράμματα, πάντα τα τοιούτα μεμηται αυτοίς
ονομάζων, οιον το <<ψυχρόν>> και το <<ζέον>> και το <<σείεσθαι>> και ολως σεισμόν. Και
όταν που το φυσωδες μιμηται, πανταχού ενταύθα ως το πολύ τα τοιαύτη γράμματα επιφέρειν
φαίνεται ο τα ονόματα τιθέμενος........... Το δε αυ άλφα τω <<μεγάλω>> απέδωκε και τω <<μήκει>> το ήτα, οτι μεγάλα τα γράμματα. Εις δε το <<γογγύλον >> του ου δεόμενος σημείου
τούτο πλειστον αυτω εις το όνομα ανεκέρασεν…..>>. (Κρατύλος 426 - 427)
«Τον ουν άρχοντα της δυνάμεως ταύτης θεόν ωνόμασεν <<Ποσειδώνα>>, ως ποσίδεσμον όντα, το δε Ε έγκειται ίσως ευπρεπείας ένεκα, ....., ώσπερ δεσμός των ποδών,...
Τάχα `ε ουκ αν τούτο λέγει, αλλ΄ αντί το σίγμα δυο λάμδα το πρωτον ελέγετο, ως πολλά
ειδότος του θεου. Ισως δε από του σείων ωνόμασται» .... (Κρατύλος 403 a)
«ου γαρ νόησις το αρχαιον εκαλειτο, αλλ΄ αντί του ήτα, ει έδει λέγει δυο, νοεεσιν»......
(Κρατύλος 411 e)
«νυν δε αντί μεν του ιώτα εί ή ητα μεταστρέφουσι, αντί δε του δέλτα ζητα, ως δη μεγαλοπρεπέστερα οντα»...." (Κρατύλος 418,c)
«Πρωτον μεν τοίνιυν το ρω έμοιγε φαίνεται ώσπερ όργανον είναι πάσης της κινήσεως,
ην ουδ΄ ειπομεν δι΄ οτι εχει τουτο τουνομα΄ αλλά γαρ δήλον ότι ιεσις βούλεται είναι’ ου γαρ
ήτα εχρώμεθα αλλ΄ ει τω παλαιω .... (Κρατύλος 426 c )
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Ωστόσο τα ως άνω λεγόμενα του Πλάτωνα δεν ευσταθούν, γιατί τα
ομόηχα γράμματα των φωνηέντων Ω(ω) = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(Ι) = Η(η) = Υ(υ)
…. δεν επινοήθηκαν, για να μπαίνει π.χ. το γράμμα Η όπου το σημαινόμενο
από τη λέξη που γράφουμε είναι κάτι μικρό, το Η όπου το σημαινόμενο είναι
κάτι μακρό, το Ο όπου το σημαινόμενο είναι κάτι το στρογγυλό……, αλλά για
τους τεχνικούς λόγους που είδαμε πιο πριν. Ήτοι για να υποδεικνύουμε με
αυτά και βάσει κανόνων αφενός την πιστή προφορά και αφετέρου την ορθή
ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ.) των λέξεων που γράφουμε,
ώστε να βοηθούμε έτσι τον αναγνώστη μας και στην κατανόησή τους και στη
διάκριση των ομόηχων (γράφοντας π.χ. τα ρήματα με -ω,ει, τα επίθετα με ο,η, τα θηλυκά με -η …..), πρβ: καλό και καλώ, καλεί και καλή και καλοί, λίρα
και λύρα ….
5. ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΗΡΓΗΜΕΝΑ ΤΟΝΙΚΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
Τα σχολικά βιβλία, σχετικά με την αιτία για την οποία παλιά υπήρχαν τρία διαφορετικά τονικά σημάδια, αναφέρουν τα εξής, τα
οποία είναι λάθος, όπως θα δούμε μετά:
<<Ο τονισμός των λέξεων από τους αρχαίους Έλληνες ήταν πιο πολύ μουσικός, δηλ.
η τονιζόμενη συλλαβή προφερόταν όχι δυνατότερα ( όπως συμβαίνει σήμερα, με τον δυναμικό
τονισμό), αλλά σε υψηλότερη μουσική κλίμακα. Έτσι η οξεία (') έδειχνε πως η τονιζόμενη
συλλαβή προφερόταν από τους αρχαίους σε ψηλότερο μουσικό ήχο (οξύτερα), η βαρεία ('),
που στην αρχή σημειωνόταν σε όλες τις άτονες συλλαβές της λέξης, και αργότερα μόνο στη
λήγουσα αντί για την οξεία (με κάποιες εξαιρέσεις), δήλωνε απουσία υψηλού τόνου. Η περισπωμένη (συνδυασμός οξείας και βαρείας) που σημειωνόταν μονάχα πάνω σε μακρόχρονη
συλλαβή, έδειχνε πως η φωνή ανέβαινε στο πρώτο μέρος του φωνήεντος και γινόταν χαμηλότερη στο δεύτερο μέρος: χώμα = χό`oμα"»..... (Δ. Τομπαϊδη: Επιτομή της ιστορίας της
ελληνικής γλώσσας)
<< Ο τονισμός της αρχαίας Ελληνικής ήταν μουσικός. Οι τονιζόμενες συλλαβές διέφεραν
από τις άτονες στο ύψος φωνής και όχι στην έντασι της φωνής, όπως συμβαίνει στον δυναμικό τονισμό (stress) που χαρακτηρίζει την νέα ελληνική. Πλήθος αρχαίων μαρτυριών αλλά
και η ίδια η ονομασία ‘τόνος ή προσωδία’ δείχνουν ότι ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής
συνδεόταν με μουσικές έννοιες. Ο όρος προσωδία λ.χ. χρησιμοποιήθηκε για τον τόνο, γιατί
«προσάδεται ταις συλλαβαίς» (Διομήδης 4οs αι. μ.Χ.), εξ ου και η λατινική ονομασία accentus" = προσωδία (ad-cino, < ad-cano). O Πλάτων μιλάει για οξείαν και βαρείαν χορδήν ή
τάσιν, όρους παρμένους από την μουσική. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται επίσης στην οξεία και
βαρείαν προσωδίαν... >> ( Γ. Μπαμπινιώτη: Συνοπτική Ιστορία Ελ. γλώσσας)
<< Μουσικός ήταν ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής μέχρι τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Από την διδασκαλία των αρχαίων γραμματικών και τα αρχαία κείμενα συνάγεται ότι ο τονισμός της αρχαίας ελληνικής "συνίστατο" στην εκφώνησι ορισμένου φωνήεντος
σε υψηλότερο τόνο, σε υψηλότερη μουσική κλίμακα κατ' αντιδιαστολή προς τα υπόλοιπα φωνήεντα της λέξης. Ο τόνος του φωνήεντος μπορούσε να είναι υψηλός ("οξύς") ή χαμηλός ("βαρύς"), χωρίς να έχη άμεση σχέσι με την έντασι της φωνής, όπως στην περίπτωση του δυναμικού τονισμού (δυνατός, ισχυρός, αδύνατος, σιγανός) .... >> (Γ. Μπαμπινιώτη: Ιστορική η
Ορθογραφία της Ελληνικής γλώσσας)
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<< Αρχικά η Ελληνική Γλώσσα γραφόταν χωρίς τόνους. Αργότερα, κατά την ελληνιστική περίοδο, όταν η γλώσσα μας διαδόθηκε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο και η διεθνοποίησή της αυτή επέφερε σημαντικές αλλαγές στο φωνητικό της σύστημα, επινοήθηκαν
κάποια τονικά σημάδια, για να διευκολύνουν Έλληνες και ξένους στη σωστή προφορά της:
η οξεία ('), η βαρεία (") και η περισπωμένη (-). Χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τον ίδιο σκοπό
και τα πνεύματα, η ψιλή (') και η δασεία (c)..... 1. Κάθε βραχύχρονη συλλαβή, όταν τονίζεται,
παίρνει πάντοτε οξεία: νέος, δόξα. 2. Η μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται παίρνει
περισπωμένη μπροστά από βραχύχρονη λήγουσα: ì~çëïí, ä~ùñïí, Öï~éâïò, Ôå~é÷ïò
3. Η
μακρόχρονη παραλήγουσα, όταν τονίζεται παίρνει οξεία μπροστά από μακρόχρονη λήγουσα:
ê~çðùí, ÷~ùñùí.. >> (H Ελληνική Γλώσσα μέσα από κείμενα... Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΟΕΔΒ)
Ωστόσο όλα τα ως άνω είναι εκτός πραγματικότητας, γιατί:
1) Ο τόνος στις λέξεις δεν είναι για τη μουσικότητα μιας γλώσσας, αλλά αφενός για συγκεκριμενοποίηση – εκτόνωση της προφοράς και αφετέρου για σημασιολογικούς λόγους, πρβ: χωρίο και χωριό, πότε και ποτέ, καλός και κάλος….
Άλλο ο έμμετρος λόγος, η ωδική και μουσική, που εκεί ο τόνος
είναι για τη μουσικότητα-ευφωνία και άλλο ο πεζός λόγος, που εκεί
ο τόνος είναι για το λόγο που είδαμε πιο πριν.
Σε όλες τις γλώσσες, αρχαίες και νέες, τονίζεται μια συλλαβή
(προφέρεται πιο δυνατά) από αυτές που έχει η κάθε λέξης και αυτό
όχι για τη μουσικότητα της λέξης ή της γλώσσας, αλλά για εκτόνωση
- συγκεκριμενοποίηση της προφοράς τους, επειδή δεν είναι εύκολο
να προφερθούν ισότιμα σε ένταση φωνής όλες οι συλλαβές των
λέξεων. Σε άλλες γλώσσες ο τονισμός αυτός γίνεται στη λήγουσα
και σε άλλες στην παραλήγουσα ή προπαραλήγουσα. Στην Ελληνική
Γλώσσα, αρχαία και νέα, έχει κανονιστεί να τονίζεται μια συλλαβή
από το τέλος τους ανάλογα με το μέρος λόγου ή τον τύπο του σημαινομένου. Η οριστική των ρημάτων τονίζεται στη λήγουσα ή στην
παραλήγουσα: λύω, τιμάω-τιμώ, λέω… και ο παρατατικός και ο αόριστος στην προ παραλήγουσα: έλυον, έλυσα, ετίμησα > τίμησα,
έλεγον > έλεγα…Τα ουσιαστικά τονίζονται στη λήγουσα ή στην παραλήγουσα: αγία, τιμή… και τα επίθετα στην προ παραλήγουσα: άγιος, τίμιος, … Τα σύνθετα επίθετα τονίζονται στην προπαραλήγουσα,
τα επιρρήματα στην παραλήγουσα και τα ουσιαστικά στη λήγουσα,
πρβ π.χ.: έξοχη (επίθετο) & εξοχή (ουσιαστικό) & εξόχως (επίρρημα), παραγωγός (ουσιαστικό) & παράγωγος (επίθετο) & παραγώγως (επίρρημα),… Ομοίως τα ρήματα έχουν τόνο στην παραλήγουσα:
γράφει, τρίβει, αλείφει, αμείβει ακούει,... και τα ουσιαστικά τους στη
λήγουσα: γραφή, τριβή, αλοιφή, αμοιβή, ακοή….
Και το ότι αυτό ισχύει προκύπτει και από το ότι βγάζοντας τον
τονικό σημάδια από τις ελληνικές λέξεις, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη σημασία τους σε μέρος λόγου ή τύπο, πρβ: άλλο το ούρα
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και άλλο το ουρά. Ομοίως άπορο & απορώ, Χρήστος & χρηστός, θέα
& θεά, μαλακία και μαλακιά…
2) Παλιά υπήρχαν τρία διαφορετικά σημάδια, γιατί με αυτά υποδείχνανε συνάμα και το αν η τονιζόμενη συλλαβή προερχόταν ή όχι
από συναίρεση ή άλλως από περίσπαση, καθώς και από έγκλιση ή
όχι. Η βαρεία έμπαινε στον τονισμό που προερχόταν από έγκλιση,
π.χ. άνθρωπός τις, Η οξεία έμπαινε στις ασυναίρετες συλλαβές, π.χ.:
τιμάω, τιμάεις, λύω, λέω, λέεις… και η πεισμωμένη στις συνηρημένες
ή άλλως περισπαμένες. Ειδικότερα η συνηρημένη λήγουσα παίρνει
περισπωμένη, αν τονίζονταν πριν το πρώτο φωνήεν από τα συνεχόμενα, π.χ.:
ôéìÜåé -ôéì~á, öÜïò - ö~ùò… Αν τονιζόταν το δεύτερο μπαίνει
οξεία, π.χ.: êëçßò - êëÞò, åóôáþò - åóôþò.. Η συνηρημένη προπαραλήγουσα των μετοχών παίρνει επίσης οξεία: τιμαόμενος - τιμώμενος...
Και επειδή η συναίρεση συνέβαινε μόνο σε ορισμένα υπομέρη
λόγου, γι αυτό και στα αρχαία ελληνικά γράφαμε π.χ.:
α) Με οξεία τα ρήματα της α' συζυγίας (τα ασυναίρετα, τα τονιζόμενα στο θέμα και όχι στην κατάληξη): άδω, ακούω, δένω, και με
περισπωμένη μόνο οι συνηρημένοι τύποι : ðëÝåé - ðëå~é, ðëÝåôå - ðëå~éôå,
áêïýïõí > áêï~õí..
β) Με περισπωμένη τα ρήματα της β' συζυγίας (τα συνηρημένα,
τα τονιζόμενα στην κατάληξη -έω, -άω, -όω): τιμάω- ôéì~ù, ôéìÜïìáé ôéì~ùìáé, äçëüù- äçë~ù, äçëüïìáé - äçëï~õìáé, êáëÝù - êáë~ù, ðïéÝïìáé ðïéï~õìáé....
Ουσιαστικά Θηλυκά: Λατώ, [ Ερατώ, [ Ηχώ, [ Ηρώ, Κλειώ..,
ενώ: [ Ç÷~ù, [áíè~ù, äçë~ù.... (= συνηρημένα ρήματα)
Ουσιαστικά: μιγάς, φυγάς, νομάς, πεδιάς, δας… , αριθμητικά:
μονάς, δυάς, τριάς, πεντάς, δεκάς.., ενώ: ôéì~áò, áãáð~áò, ðáô~áò... ( =
ρήματα)……………………….
γ) Με οξεία τα ασυναίρετα ουσιαστικά σε -ής και με περισπωμένη
τα συνηρημένα σε -~çò, πρβ ασυναίρετα ουσ..: μαθητής, καθηγητής,
πωλητής, ... και ασυναίρετα επίθ.: δυστυχής, ψευδής, αληθής, αμελής...., συνηρ. ουσ.: Ερμέες ή Ερμέας - Ερμ~ης, ] Ηρακλέας - Ηρακλ~ης,
Σοφοκλ~ης......
δ) Με περισπωμένη τα συνηρημένα ουσιαστικά και επίθετα σε ο~υς και με οξεία οι ασυναίρετες μετοχές σε –ούς, πρβ ουσιασ.: íüïò
- íï~õò, âï~õò, ñï~õò, ]Éçóï~õò, Óåëéíï~õò…., επίθετα: ]áðëÝïò - ]áðëï~õò, ÷ñõóÝïò ÷ñõóï~õò, ÷áëêï~õò, óéäçñï~õò…, μετοχές: διδούς, γνούς, βιούς, δούς, ]αλούς..
ε) Με περισπωμένη οι συνηρημένες (οι από β' συζυγίας ρήματα)
μετοχές σε -~ων και με οξεία τα ουσιαστικά σε –ών, πρβ μετοχές:
]ïñ~ùí, ôéì~ùí, êáë~ùí, [áôõ÷`ù
~ í, å[õôõ÷~ùí, äçë~ùí,.... , ενώ ουσιαστικά: ]çãåìþí,
κηδεμών, χθών, τιφών, χιών,...
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στ) Με οξεία οι ασυναίρετες (οι από ρήματα α' & β΄ συζυγίας)
μετοχές σε -είς και με περισπωμένη τα επίθετα σε -å~éò, καθώς και τα
συνηρημένα ρήματα σε -å~éò:, πρβ μετοχές: λυθείς, τεθείς, τιθείς, ριθείς, ρυείς, παιδευθείς, παρακρατηθείς.., επίθετα: [åðéìåëå~éò, å[õôõ÷å~éò,
äõóôõ÷å~éò, [áìáèå~éò..., ρήματα: êáëå~éò, ðïèå~éò,....

104

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΣΥΛΛΑΒΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ:
ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ, ΕΒΡΑΙΚΗ, ΑΡΑΒΙΚΗ, ΠΕΡΣΙΚΗ
Κ.Α.
1. ΟΙ ΣΥΛΛΑΒΙΚΕΣ-ΣΥΜΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΦΘΟΓΓΙΚΕΣ
Κανονικά συλλαβικές γραφές δεν υπάρχουν, γιατί οι διαφορετικές συλλαβές σε όλες τις γλώσσες είναι πάρα πολλές οπότε δεν
είναι δυνατόν να υπάρξει γραφή που να έχει τόσα γράμματα όσες και
οι διαφορετικές συλλαβές, επειδή δεν πρόκειται κανείς να θυμάται
τα γράμματά αυτά και να τα χειρίζεται σωστά. Οι καλούμενες συμφωνικές ή συλλαβικές γραφές: Φοινικική, Εβραϊκή, Αραβική κ.α.
είναι στην πραγματικότητα φθογγικές γραφές, δηλαδή γράφουν ανά
ένα τους φθόγγους των λέξεων, και τα σύμφωνα και τα φωνήεντα,
και όχι ανά μία τις συλλαβές των λέξεων, όμως, επειδή εκεί τα φωνήεντα γράφονται με σημεία, που μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα
σύμφωνα, τα οποία ενίοτε παραλείπονται ως εννοουμένων, δίδουν
την εντύπωση ότι οι γραφές αυτές είναι συλλαβικές ή γραφουν μόνο
τα σύμφωνα, ενώ είναι φθογγικές γραφές με μια κάποια ορθογραφία
για διάκριση ομόηχων λέξεων.
2. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ, ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Α. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΗΣ
Στο αλφάβητο της φοινικικής γραφής υπάρχουν 22 γράμματα
από τα οποία κανένα δεν είναι φωνήεν, επειδή εκεί τα φωνήεντα
σημειώνονται στη γραφή με σημεία (κουκίδες ή παύλες), που μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα. Τα 20 από αυτά είναι γράμματα
για τους φθόγγους σύμφωνα και τα υπόλοιπα δυο, το άλεφ (>) και
το αγίν (<), είναι απρόφερτα, τα οποία αφενός είναι εντελώς άσχετα
με τα ελληνικά άλφα για γιώτα ή οποιοδήποτε άλλο ελληνικό γράμμα
και αφετέρου απρόφερτα, τα οποία χρησιμοποιούνται στη γραφή για
τους τεχνικούς λόγους που θα δούμε πιο κάτω και κάτι όπως
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χρησιμοποιούνται στην αρχαία ελληνική τα σημάδια της ψιλής και
της δασείας.
Τα γράμματα
του αλφάβητου έχουν σχήμα και όνομα
(πρότυπη
λέξη) το σκίτσο ενός ζώου ή πράγματος ως εξής: alef
= κεφαλή αγελαδας, βοδιού, beth
= οικία, gimel =
καμήλα, daleth =
ΦΟΙΝΙΚΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
θύρα he = άγνωστο, βαβ = καρφί, ζαγιν = όπλο, χεθ = περίβολος, tεθ = φράκτης,
ιοντ = χείρα, καφ = παλάμη, Λαμεντ = βούκεντρο (μαστίγιο), μεμ =
ύδωρ, νουν = ιχθύς ή φίδι, σαμεξ = άγνωστο, αγιν = μάτι, πε =
στόμα, σαδε = άγνωστο, κοφ = άγνωστο, ρες = κεφάλι, σιμ =
δόντι, ταβ = σημείο.
Στη Φοινικική Γραφή, όπως και στην Εβραϊκή, Αραβική κ.α.:
1) Οι λέξεις γράφονται και διαβάζονται από τα δεξιά προς τα
αριστερά, δηλαδή αντίθετα από ό,τι στην ελληνική, που εκεί οι λέξεις
γράφονται-διαβάζονται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
2) Υπάρχουν τα δισυμφωνικά (βραχυγραφίας, συμπλέγματα)
γράμματα: b= μπ, d = ντ, g= γκ, z =τσ, J = τζ, τα οποία αφενός
είναι όπως στην Ελληνική τα Ξ(ξ) = κς, Ψ(ψ) = πς και αφετέρου δεν
υπάρχουν στην Ελληνική, αλλά στη Λατινική.
3) Τα ληκτικά σύμφωνα k m n p c έχουν και μια δεύτερη,
τελική, μορφή, κάτι όπως το ληκτικό -ς στην ελληνική.
4) Δεν υπάρχουν γράμματα για τα φωνήεντα, αλλά σημεία. Τα
γράμματα του φοινικικού αλφάβητου, όπως προαναφέραμε, είναι
για τα σύμφωνα, πλην δυο, του άλεφ και του αγίν, που είναι απρόφερτα και απλά χρησιμοποιούνται στη γραφή για τεχνικούς λόγους,
ήτοι για διάκριση κάποιων ομόηχων λέξεων.
5) Τα γράμματα του φοινικικού αλφάβητου έχουν πάντα την
ίδια προφορά, αυτή που υποδείχνει το αλφάβητο, κάτι όπως γίνεται
και στην Ελληνική Γραφή και κάτι που δεν ισχύει π.χ. στις γραφές με
λατινικούς χαρακτήρες ( Αγγλική, Γαλλική κά.) λόγω ιστορικής γραφής. Ειδικότερα στη Φοινικική γραφή:
άλεφ = απρόφερτο γράμμα, υπάρχει για τεχνικούς λόγους
μπέθ προφέρεται όπως το λατινικό d = ελληνικά μπ,
γκίμελ προφέρεται όπως το λατινικό g = ελληνικά γκ,

106

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ντάλεντ προφέρεται όπως το λατινικό d = ελληνικά ντ,
χε προφέρεται όπως το ελληνικό X(x)= ή αγγλικό h, στη λέξη
hotel
βάβ προφέρεται όπως το ελληνικό β,
ζάγιν προφέρεται όπως το ελληνικό ζ,
χέθ προφέρεται δασύ χ, όπως το ελληνικό χ στη λέξη χρονος
τέτ προφέρεται όπως το ελληνικό τ,
γιόντ προφέρεται όπως το ελληνικό γ,
χιάφ προφέρεται όπως το ελληνικό χ στη λέξη χέλι,
λάμεδ προφέρεται όπως το ελληνικό λ,
μέμ προφέρεται πως το ελληνικό μ,
νουν προφέρεται όπως το ελληνικό ν,
σάμεχ προφέρεται όπως το ελληνικό σ/ξ,
άγιν = απρόφερτο γράμμα, υπάρχει για τεχνικούς λόγους
παί/φαι προφέρεται όπως το ελληνικό φ,
τσάδαι προφέρεται τσ, όπως το γερμανικό z (π.χ. zehn),
κωφ προφέρεται όπως το ελληνικό κ,
ρες προφέρεται όπως το ελληνικό ρ,
σίν προφέρεται όπως το ελληνικό σ,
σείν προφέρεται όπως το ελληνικό σ δασύ,
τάβ/θαβ προφέρεται όπως το ελληνικό θ
Β. ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ
Τα φωνήεντα (οι φθόγγοι: α, ε, ο, ι, ου) στη φοινικική γραφή,
όπως και σε πολλές αρχαίες γραφές: εβραϊκή, αραβική κ.α. σημειώνονται με σημεία (= μικρότερα σε μέγεθος σύμβολα από αυτά των
συμφώνων) που μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα που έχουν
φωνήεν. Στην περίπτωση που έχουμε λέξη που αρχίζει από φωνήεν
και συνεπώς δεν έχει σύμφωνο, π.χ. το Α στη λέξη Α-λέξανδρος,
βάζουμε στη θέση αυτού του αρκτικού φωνήεντος το άφωνο γράμμα
άλεφ (κ) είτε το άφωνο γράμμα αγίν (ο) που υπάρχουν ως βοηθητικά
στο αλφάβητο και πάνω από αυτά βάζουμε το ανάλογο σημείο του
φωνήεντος. Το γράμμα άλεφ το βάζουμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα
λέξεων και το γράμμα αγιν σε μια άλλη συγκεκριμένη ομάδα λέξεων
για διάκρισή τυχόν ομόηχων λέξεων. Τα γράμματα άλεφ και αγίν
χρησιμοποιούνται μόνο στην αρχή των λέξεων και είναι άσχετα με
τα ελληνικά άλφα και γιώτα ή άλλο ελληνικό γράμμα.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
Α) Η αιτία που σε πολλές αρχαίες γραφές υπήρχαν (Φοινικική, Εβραϊκή,
Αραβική κ.α.) υπάρχουν αφενός δισυμφωνικά (βραχυγραφίας) σύμφωνα, ήτοι τα b=μπ, d= ντ, g=γκ, z= τζ… και αφετέρου τα φωνήεντα γράφονται όχι με
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γράμματα, αλλά με σημεία, που αυτά παραλείπονταν στις γραφές για τους
έμπειρους, είναι/ήταν για εξοικονόμηση γραφικού χώρου, επειδή αρχικά αφενός ήταν δυσεύρετος και αφετέρου δεν ήταν εύκολο να γίνουν μικρά τα γράμματα λόγω του ότι δεν είχαν επινοηθεί ακόμη τα μολύβια, οι πένες κ.α. Για τον
ίδιο λόγο δεν αφήνεται κενό μεταξύ των λέξεων, τα σύμφωνα ενίοτε ενώνονται
μεταξύ τους κ.α.
Β) Η σημείωση των σημείων των φωνηέντων στις
συμφωνικές γραφές πολλές
φορές, όχι όμως πάντα, παραλείπονταν στα κείμενα για
έμπειρους, γιατί τα φωνήεντα,
με το τρόπο που γράφονται
εδώ οι λέξεις, στους έμπειρους στη γλώσσα εννοούνται.
Γράφοντας το αρκτικό φωνήεν
της λέξης, αν έχει, και όλα τα
σύμφωνα, τα υπόλοιπα φωΤα 13 σημεία για τα φωνήεντα στην
νήεντα εννοούνται (αυτό και
εβραϊκή γραφή που είναι όμοια με από το τις άλλες λέξεις που υφοινικική
πάρχουν πριν και μετά τη λέξη
αυτή), πρβ π.χ. στην ελληνική γραφή: «Μγσ Αλκσντρς, γνκ αλκσντρ, νσ Κρτ,
κρτκς αντρ …..= Μέγας Αλέξανδρος, γυναίκα Αλεξάνδρα, νησί Κρήτη, κρητικός άντρας….
Το ποια ήταν επακριβώς τα σημεία με τα οποία σημειώνονταν
τα φωνήεντα στη φοινικική γραφή δεν τα γνωρίζουμε, γιατί αυτά
παραλείπονταν στα κείμενα για έμπειρους και κείμενα για μη έμπειρους δε διασώθηκαν για να δούμε το πως και ποια ήταν αυτά. Ωστόσο στη εβραϊκή γραφή, που είναι γραφή που γίνεται με το φοινικικό αλφάβητο, βλέπουμε ότι αυτά τα σημεία υπάρχουν και είναι όχι
τόσα όσα τα 5 φωνήεντα, αλλά 13, γιατί υπάρχουν και τα διπλά ή
άλλως μακρά φωνήεντα: αα, εε, οο, ιι, ουου, καθώς και τα συνεχόμενα διαφορετικά ή άλλως δίχρονα φωνήεντα: αε, εα, οα, ει… Και
επειδή από τη μια η φοινικική γλώσσα είναι νεκρή και προ αυτού δεν
ξέρουμε πως επακριβώς προφέρονται οι λέξεις της και από την άλλη
έχουν παραλειφθεί τις πινακίδες τα σύμβολα σημεία των φωνηέντων,
δε μπορούμε να διαβάσουμε πιστά σήμερα τις λέξεις που έχουν γραφτεί με τη φοινικική γραφή.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
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3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΙΝΙΚΙΚΗ
Συγκρίνοντας την Ελληνική Γραφή με τις σημιτικές γραφές
(φοινικική, αραβική, εβραϊκή κ.α.) βλέπουμε ότι στις σημιτικές γραφές:
Α) Δεν υπάρχουν διαφορετικά κεφαλαία και μικρά γράμματα,
όπως υπάρχουν στην ελληνική τα Α(α), Β(β)… και με τα οποία διακρίνουμε τις προτάσεις και τα κύρια ονόματα από τα κοινά.
Α) Δεν υπάρχουν γράμματα για τα φωνήεντα, όπως συμβαίνει
στην ελληνική, αλλά σημεία που μπαίνουν πάνω ή κάτω από το σύμφωνο που έχει φωνήεν, που ενίοτε παραλείπονται, όταν εννοούνται.
Για παράδειγμα στις π.χ. η λέξη «κριτικός» γράφεται ΚΡ’Τ’ΚΣ, ενώ
στην ελληνική ΚΡΗΤΙΚΟΣ ή ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ανάλογα με το τι εννοούμε.
Και επειδή στις γραφές αυτές γίνεται παράλειψη τοποθέτησης των
σημαδιών για τα φωνήεντα για λόγους εξοικονόμησης γραφικής ύλης
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σήμερα δε μπορούμε να δούμε πώς ακριβώς προφέρονταν οι λέξεις
που βλέπουμε γραμμένες στις αρχαίες επιγραφές, επειδή δεν έχουμε
ακούσει την προφορά τους, ώστε να εικάσουμε ποια φωνήεντα έχει
η κάθε μια γραπτή λέξη.
Γ) Υπάρχουν δυο γράμματα, το άλεφ και το αγίν, που δεν είναι
όπως τα ελληνικά άλφα και όμικρον με τα οποία μοιάζουν, αλλά
γράμματα άφωνα, που απλώς μπαίνουν αρχικά των λέξεων που αρχίζουν από φωνήεν, αφενός για να μπαίνουν πάνω ή κάτω από αυτά
το ανάλογο σημείο των φωνηέντων και αφετερου για διάκριση τυχών
ομόηχων λέξεων, βάζοντας σε άλλες το άλεφ και σε άλλες το αγιν,
κάτι όπως γινόταν στην αρχαία ελληνική με τα πνεύματα, όπως π.χ.
η λέξη είς (με ψιλή = πρόθεση) και εις (με δασεία = αριθμός, το ένα).
Δ) Υπάρχουν τα δισυμφωνικά (για λόγους βραχυγραφίας)
γράμματα B = μπ, d = ντ, g = γκ, z = τζ, j = τσ, που δεν υπάρχουν
στην ελληνική, επειδή αυτά στην Ελληνική Γραφή σημειώνονται αναλυτικά. Τα ελληνικά γράμματα β, γ, δ, είναι για άλλους φθόγγους:
β = V, γ = gh, δ = dh.
Ε) Δεν υπάρχουν τα ομόηχα γράμματα Υ (υ) = Ι(ι) = ΟΙ (οι) =
ΕΙ (ει), Ω(ω) = Ο(ο), ΑΙαι) = Ε(ε) που υπάρχουν στην Ελληνική
Γραφή για λόγους υπόδειξη της ετυμολογίας των λέξεων- διάκριση
ομόηχων.
Συνεπώς άλλο σύστημα γραφής η Ελληνική Γραφή και άλλο οι
άλλες. Και η ελληνική και οι σημιτικές γραφές γράφουν την προφορά
των λέξεων, όμως η ελληνική γράφει επιπλέον και την ετυμολογία
τους με τη χρήση επιπλέον γραμμάτων, ήτοι των κεφαλαίων και μικρών Α(α), Β(β) ….., καθώς και των ομόηχων Ω(ω) και Ο(ο), Ι(ι)
και Η)η_ και Υ(υ) και ΟΙ(οι ….. , πρβ «λιπι» = ελληνικά ΛΕΙΠΕΙ &
ΛΙΠΗ & ΛΟΙΠΟΙ & ΛΥΠΗ.., «λίρα» = λύρα και λίρα, «αγαθί» = Αγαθή
και αγαθή και αγαθοί ….
Από τα πάρα πολλά γράμματα που έχει η Ελληνική Γραφή ( τα
24 μικρά συν τα 24 κεφαλαία: Α(α), Β(β)… συν τα δίψηφα ΕΙ(ει) =
ΟΙ(οι) = Ι(ι) = Υ(υ) = Η(η), ΜΜ, ΝΝ…) όμοια ή παρόμοια με τα
φοινικικά είναι μόνο κάποια λίγα από τα σύμφωνα κεφαλαία, τα: Μ,
Ν, L/Λ, Ι /Ζ, S /Σ, Κ, P /Π, Τ, Θ . Και το ότι το φοινικικό και το
ελληνικό αλφάβητο έχουν κάποια λίγα όμοια γράμματα οφείλεται
όχι στο ότι οι Έλληνες αντέγραψαν το φοινικικό αλφάβητο, όπως
λένε μερικοί, αλλά στο ότι όλα τα συστήματα (κώδικες) γλώσσας και
γραφής έχουν γλωσσικά δάνεια και αντιδάνεια.
4. Η ΑΡΑΜΑΙΚΗ, Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
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Η Αραμαϊκή Γραφή αντικατέστησε την Ασσυριακή σφηνοειδή
γραφή κατά τον 10/9ο π.Χ. αι. και ακολούθως από το αραμαϊκό αλφάβητο δημιουργήθηκαν το εβραϊκό και το αραβικό. Στο αραμαϊκό
αλφάβητο υπάρχουν 22 γράμματα, ίδια σχεδόν με το φοινικικό.
Στην αραμαϊκή γραφή οι λέξεις γράφονται από αριστερά προς δεξιά
και σε οριζόντιες σειρές, όπως και στη φοινικική γραφή, όπου βλέπε
περισσότερα.

Αραμαικό συμφωνικό αλφάβητο

Καμπούλ, 300 π.Χ., αναθηματική πλάκα σε Ελληνικά και Αραμαικά.

Στο εβραϊκό αλφάβητο, όπως και στο φοινικικό, υπάρχουν 22
γράμματα συν 5 παραλλαγές για τα 5 ληκτικά σύμφωνα khaf, mem,
nun, fe, tzade. Απο τα γράμματα αυτά κανένα δεν είναι για τα
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φωνήεντα, επειδή αυτά σημειώνονται με σημεία, τα 20 είναι για τα
σύμφωνα και δυο, το άλεφ και το αγίν, είναι βοηθητικά για τη σημείωση των φωνηέντων, όπως γίνεται και στη φοινικική γραφή.
Τα γράμματα του εβραϊκού αλφάβητου έχουν όνομα όμοιο με
αυτά του φοινικικού αλφάβητου, δηλαδή άλεφ, μπεθ…. και απλώς
είναι στο σχήμα λίγο τετραγωνισμένα. Τα γράμματα: μπέθ, γκιμελ,
νταλεθ, χεθ, φ, τεθ με κουκίδα μέσα τους προφέρονται ως τα ελληνικά β-ήτα, γ-άμα, δ-έλτα, χ-ι, φ-ι, θ-ήτα και χωρίς κουκίδα όπως τα
λατινικά b, g, d, h/ch, th (β/b, γ/g, δ/d, χ/κ, φ/π, θ/τ). Τα σύμφωνα που
έχουν διαφορετικό σχήμα στο τέλος των λέξεων και διαφορετικό
στην αρχή αναφέρονται δυο φορές στο αλφάβητο.
Τα φωνήεντα στην εβραϊκή γραφή σημειώνονται όχι με γράμματα, αλλά με σημεία, ήτοι με κουκίδες και παύλες, τα οποία μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα που έχουν φωνήεν.
Στην
ΕΒΡΑΪΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
περίπτωση
(διαβάζεται από αριστερά προς δεξιά)
που
έχουμε
λέξη που αρχίζει από φωνήεν και συνεπώς δεν έχει σύμφωνο,
π.χ. το Α στη
λέξη Αλέξανδρος,
βάζουμε
στη
θέση του αρκτικούφωνήνετος το άφωνο γράμμα
άλεφ είτε το άφωνο γράμμα αγιν που υπάρχουν ως βοηθητικά στο
αλφάβητο, και πάνω από αυτά βάζουμε το ανάλογο σημείο του φωνήεντος. Το γράμμα άλεφ το βάζουμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα
λέξεων και το γράμμα αγιν σε μια άλλη για διάκρισή τυχόν ομόηχων
λέξεων. Τα γράμματα άλεφ και αγίν είναι άσχετα με τα ελληνικά
αλφα και γιότα ή άλλο ελληνικό γράμμα και τα οποία σε καμία άλλη
περίπτωση δε χρησιμοποιούνται.
Έστω ότι έχουμε να γράψουμε την εξής πρόταση με λατινικούς
χαρακτήρες: wayehi kol haárec safa exat udvarim axadim
(το λατινικό γράμμα "c" = "τσ = tz"όπως στις λέξεις τσάρος,
tzar" και "h" = x = "ch" όπως στη λέξεις λοχίας, Loch):
Καταρχήν γράφουμε τα σύμφωνα, που είναι τα εξής: wyh kl
hrc sf xt wdvrm xdm. Κατά δεύτερο σημειώνουμε με κουκίδα τα
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αρκτικά φωνήεντα στις λέξεις e-xact και a-xadim και τα δυο αα στη
λέξη h-aa-rec. Και έχουμε: wyhy kl h'rc sfh 'xt wdvrym 'xdym
Αντικαθιστώντας τώρα τους λατινικούς χαρακτήρες με εβραϊκούς και την γραμμούλα (‘) με το γράμμα άλεφ , καθώς και γράφοντας από δεξιά προς αριστερά η πρόταση στα εβραϊκά γίνεται:

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Οι γλώσσες στις οποίες γράφτηκαν τα
βιβλία της Παλαιάς
Διαθήκης είναι η Εβραϊκή, η Αραμαϊκή
και η Ελληνική
Γλώσσα.

5. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Η προφορά και η γραφή των αραβικών αριθμών είναι η εξής:
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Οι αριθμοί γράφονται σε αντίθετη φορά (σειρά) από ότι οι λέξεις. Δηλαδή οι αριθμοί γράφονται από δεξιά προς αριστερά, όπως
και η γραφή στην ελληνική και τα γράμματα των λέξεων από αριστερά προς δεξιά.

6. Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Το αλφάβητό της αραβικής γραφής αποτελείται από 28 γράμματα από τα οποία κανένα δεν είναι για τα φωνήεντα, αλλά για τα
σύμφωνα πλην δυο, το άλεφ και το αγίν, που είναι άφωνα και απλώς
βοηθούν σε κάποιες περιπτώσεις ( στις λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν και συνεπώς τα αρκτικά φωνήεντα τους δεν έχουν σύμφωνο)
στη τοποθέτηση των φωνηέντων, όπως γίνεται και στη φοινικική
γραφή, όπου βλέπε περισσότερα. Τα φωνήεντα δηλώνονται με
πνεύματα που τοποθετούνται πάνω ή κάτω από σύμφωνα, όμως πολλές φορές παραλείπονται ως εννοούμενα. Ορισμένοι χαρακτήρες
(κυρίως τα σύμφωνα) ενώνονται με τους γειτονικούς τους, δημιουργώντας συμπλέγματα, ενώ άλλοι μόνο με τους προηγούμενους ή
τους επόμενους. Κάθε γράμμα έχει τέσσερις αναπαραστάσεις, με μεγάλες ομοιότητες μεταξύ τους, ανάλογα με το εάν είναι αρχικό, μεσαίο, τελικό ή απομονωμένο. Με τη μετατροπή αυτού του συστήματος γραφής σε μορφή καλλιγραφικής τέχνης, τα γράμματα απέκτησαν εύπλαστα σχήματα, δημιουργώντας από ένα ποικιλόμορφο και
κομψό οπτικό αποτέλεσμα, όμως μια πάρα πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της γραφή.
Ειδικότερα στην αραβική γραφή:
1) Οι λέξεις γράφονται σε οριζόντιες στήλες από αριστερά προς
δεξιά, δηλαδή όπως και στις αρχαίες αιγυπτιακές γραφές και αντίθετα
από την ελληνική, και με κενό μεταξύ τους.
2) Οι λέξεις γράφονται με τόσα γράμματα όσα μόνο τα σύμφωνά των λέξεων. Τα φωνηνετα δηλώνονται με σημεία που μπαίνουν πάνω και κάτω απο τα σύμφωνα, που ενίοτε παραλείπονται ως
εννοουμένων.
Στην περίπτωση που έχουμε λέξη που αρχίζει από φωνήεν και
συνεπώς δεν έχει σύμφωνο, π.χ. το Α στη λέξη Αλέξανδρος, βάζουμε
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στη θέση του αρκτικού φωνήεντος το άφωνο γράμμα άλεφ είτε το
άφωνο γράμμα αγιν που υπάρχουν ως βοηθητικά στο αλφάβητο, και
πάνω από αυτά βάζουμε το ανάλογο σημείο του φωνήεντος. Το
γράμμα άλεφ το βάζουμε σε μια συγκεκριμένη ομάδα λέξεων και το
γράμμα αγιν σε μια άλλη για διάκρισή τυχόν ομόηχων λέξεων. Τα
γράμματα άλεφ και αγίν είναι άσχετα με τα ελληνικά άλφα και γιότα
ή άλλο ελληνικό γράμμα και τα οποία σε καμία άλλη περίπτωση δε
χρησιμοποιούνται.
6) Οι γραπτές λέξεις διαβάζονται – γράφονται όπως υποδείχνει
το αλφάβητο, κάπως ως
γίνεται στην Ελληνική
Γραφή και κάτι που δεν
ισχύει
στην
αγγλική
γραφή λόγω ιστορικής
γραφής.
7) Για ιστορικούς
λόγους (στην πραγματικότητα για ετυμολογικούς, για διάκριση ομοήχων λέξεων) υπάρχουν
και μερικά ομόφωνα
(παραλλαγές) σύμφωνα,
όπως τα:
te, ta , που προφέρονται t,
Ze, zal, zad, za,
που προφέρονται ζ και
αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το
«ze».
se, sin, saad, που
ΑΡΑΒΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
προφέρονται σ και αυτό
που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το «sin».
kaf, qiαφ, που προφέρονται κ
Παραλλαγές της αραβικής γραφής είναι: η παχλευί (στην Περσία), η συριακή ( 28 γράμματα), η αιθιοπική (με 22 γράμματα), η
ορντού στην Ινδία κ.α.
Συγγενείς γραφές είναι: η κουφική, η
νάσκι....
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ΑΡΑΒΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Γράμμα

Προφορά

Παράδειγμα

Προφορά

Παράδειγμα

A

Άρα

T

Όπως:
tomb

Μπ

Μπάνιο

Z

Όπως:
zebra

T

Τέλος

'A

Όπως:
aid

Θ

Θεός

Γκγ

Όπως:
goal

Τζ

Όπως:
jam

Φ

Φώτα

Χ

Χάδι

K

Όπως:
queen

Γράμμα
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Κχ

Όπως:
khan

K

Κορίτσι

Ντ

Ντέφι

Λ

Λένα

Δ

Δώρο

M

Μάνα

Ρ

Ρόδο

N

Νέος

Z

Ζώο

X

Όπως:
Hide

Σ

Σοφία

Ου

Ούτε

Sh

Όπως:
shadow

I

Ιορδάνης

Σά

Όπως:
sun

A

Ανάσα
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Όπως:
dome

Ντ

Στο αραβικό αλφάβητο:
1) Υπάρχουν 28 γράμματα (παλιά μόνο 22) και τα γράμματα
αυτά είναι μόνο για τα σύμφωνα. Δυο απο αυτά, το άλιφ και ο ουαουα
είναι πνεύματα, κάτι όπως η ψιλή και η δασεία στα αρχαία ελληνικά.
2) Δεν υπάρχουν κεφαλαία και μικρά γράμματα. Ούτε και τα
ορθογραφικά σημεία: τόνος, διαλυτικά, πνεύματα κ.λπ. Επίσης δεν
υπάρχουν ομόφωνα γράμματα, όπως τα ελληνικά: Ο & Ω, Η & Ι &
Υ…
3) Τα γράμματα μπεθ, ντάλεθ, γκίμελ δεν είναι όπως τα ελληνικά β, δ, γ, αλλά ως τα λατινικά b, d, g. Δηλαδή είναι συντομογραφικά συμφωνικών συμπλεγμάτων (κάτι όπως στα ελληνικά ξ = κς, ψ
= πς), που στην ελληνική γράφονται αναλυτικά, με τους φθόγγους
που αποτελούνται, δηλαδή μπ, ντ, γκ.
4) Τα γράμματα Vav, ye είναι και σύμφωνα και φωνήεντα, κάτι
ως γίνεται με το γράμμα Υ(υ) στην ελληνική (πρβ: αυτά, Εύα.. & ου,
μύτη..).
ΑΡΑΒΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ:
άλιφ

, μπα

χα

,

σιν

, αίν
, χα

τα

,
,

τζίμ
για

, φα
,

δαλ

, νταλ
, καφ

, σαντ
,

νταντ

, χε
,

, κάφ
,

λαμ

. ουάου
,

, ρα
δα

μιμ
, σιν

,

, ζάιν

γιέ

,

,

νουν

, τα
.

ΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥΣ

,

, θα
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.
Στην Αραβική γλώσσα («Αλ λόγαχ αλ Αραμπίγια») οι λέξεις
γράφονται με συνεχή ροή, δηλαδή τα γράμματα ενώνονται μεταξύ
τους σχηματίζοντας γραμματικά σύνολα και ως εξ αυτού δεν υπάρχει
εκεί η ενωτική-διαχωριστική γραμμή (-). Για τον λόγο αυτό, το κάθε
γράμμα γράφεται με 4 διαφορετικές μορφές, ανάλογα με την θέση
του μέσα στην λέξη. Ο πίνακας παρακάτω δείχνει όλες τις μορφές
που παίρνει το κάθε γράμμα. Μην ξεχνάτε ότι τα Αραβικά γράφονται
από τα δεξιά προς τα αριστερά
Παράδειγμα 1ο
Η λέξη "Shams" (= ο ήλιος, "Sun") γράφεται ως εξής: Αρχίζουμε με το γράμμα Σ στην αρχική του μορφή, κατόπιν βάζουμε το
γράμμα Μ στη μέση του μορφή και τέλος το γράμμα Ν στη τελική του
μορφή

+

+
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Μετά ενώνουμε τα σύμφωνα και η λέξη Shams στα αραβικά
(υπενθυμίζουμε ότι η αραβική γραφή γίνεται από δεξιά προς αριστερά) γίνεται ως εξής:

Παράδειγμα 2ο
Η λέξη Φάντι (Fadi) γράφεται ως εξής: Αρχίζουμε με το
γράμμα Φά", ακολουθεί το γράμμα "Άλεφ" , μετα το "Ντάλ" , μετα
το "Dal" και τέλος το γράμμα "Ιά". Η λέξη θα σχηματιστεί έτσι (υπενθυμίζουμε ότι εδώ γράφουμε από αριστερά προς δεξιά):

+

+

+

Μετά την ένωση όλων των γραμμάτων η λέξη θα έχει την κάτωθι μορφή:

Τα γράμματα «Άλεφ» και «Ντάλ», ανήκουν και τα δύο στην ομάδα
των έξι που δεν ενώνονται με τα γράμματα που τα ακολουθούν, όταν βρίσκονται στην αρχή ή στο μέσο μιας λέξης.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1) Τα γράμματα: Άλεφ (A), Δάλ (Δ), Ντάλ (ΝΤ), Ρά’ (Ρ), Ζάϊ
(Z), Ουάου (Ου) έχουν την ίδια μορφή είτε βρίσκονται στο μέσο της
λέξης είτε στην αρχή. Αυτό σημαίνει ότι τα εν λόγω γράμματα δεν
ενώνονται με το γράμμα που τα ακολουθεί, παρά μόνο με το γράμμα
που υπάρχει πριν από αυτά.
2) Όταν ένα γράμμα από την ομάδα των έξι που είδαμε πιο
πάνω, ακολουθεί ένα άλλο γράμμα της ίδιας ομάδας, το δεύτερο γράφεται με την αρχική του μορφή.
3) Όταν το γράμμα «Άλεφ» έρχεται μετά από το γράμμα «Λάμ»
τότε αυτά τα δύο γράφονται με μια άλλη μορφή (αυτή είναι στην
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πραγματικότητα η μορφή που θα είχαν και τα δύο γράμματα στο μέσο
της λέξης) και αυτή η μορφή διαβάζεται ως «Λά»

ΤΑ ΜΑΚΡΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΕΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ
Στην αραβική γραφή, όπως και στη Φοινικική και Εβραϊκή
γραφή, από τη μια υπάρχουν τρία συγκεκριμένα γράμματα που αναφέρονται στο αλφάβητο (τα γράμματα αυτά λέγονται «αλιφ, ουαου,
για» ) και μ’ αυτά σημειώνονται τα μακρά φωνήεντα, δηλαδή οι περιπτώσεις με δυο: αα, ουου, ιι μετά από σύμφωνο και από την άλλη
κάποια συγκεκριμένα σημεία με τα οποία σημειώνονται τα βραχέα
φωνήεντα, δηλαδή οι περιπτώσεις που έχουμε ένα φωνήεν: α, ε, ο,
ι, ου μετα από σύμφωνο. Ειδικότερα στην Αραβική γραφή υπάρχουν
τα εξής γράμματα και σημεία για τα φωνήεντα:
Τα «μακρά φωνήεντα», τα τρία γράμματα των φωνήεντων που
υπάρχουν στο αλφάβητο και τα οποία είναι: το Άλεφ ή άλιφ , το
Ουάου και το Ιά.
Το «Χάμζα» το οποίο θα δούμε πιο κάτω.
Τα «βραχέα φωνήεντα». Είναι κάποια σημεία που μπαίνουν
πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα που έχουν (ένα μόνο) φωνήεν. Η
ονομασία τους στα Αραβικά είναι "Tashkeel". (Επίσης ονομάζονται
και Harakat.. απλά διαφορετική ονομασία σε κάποιες αναφορές).
Πως χρησιμοποιείται ένα «Τασκίιλ» στα γράμματα:
1. Το "Φάτ-χα" είναι μια μικρή πλάγια γραμμή που τοποθετείτε ΕΠΑΝΩ από το γράμμα. και προφέρεται σαν
ένα σύντομο "A" ο οποίος συνοδεύει τον ήχο του
γράμματος.
2. Το "Ντάμμα" είναι μια μικρογραφία του γράμματος
«Ουάου» που τοποθετείται ΕΠΑΝΩ από το γράμμα και
προσδίδει έναν βραχύ – σύντομο- ήχο «ου» ο οποίος
συνοδεύει τον ήχο του γράμματος.
3. Το «Κάσ-ρα» είναι μια μικρή πλάγια γραμμή που τοποθετείται ΚΑΤΩ από το γράμμα και προσδίδει έναν
βραχύ – σύντομο- ήχο «Ι», ο οποίος συνοδεύει την
προφορά του γράμματος.
4. Το «Σουκούν» είναι ένας μικρός κύκλος που τοποθετείται ΕΠΑΝΩ από το γράμμα όταν δεν υπάρχει ΚΑΝΕΝΑΣ ΗΧΟΣ να συνοδεύει τον ήχο του γράμματος..
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Μακρά φωνήεντα λέγονται οι περιπτώσεις με δυο: αα, ιι,
oυου μετά από σύμφωνο, όπως π.χ. στις λέξεις: «Αβραάμ, διίσταμαι…». Τα μακρά φωνήεντα στην αραβική είναι τα εξής:
προφέρεται aa,
Το γράμμα

προφέρεται uu,

προφέρεται ii

προφέρεται αα και λέγεται άλεφ, το γράμμα

προφέρεται ουου και λέγεται ουάου, το γράμμα
προφέρεται ιι και λέγεται γιε ή γιοντ. Το σύμφωνο που έχε μακρό: αα, ιι, ουου
παίρνει μετά από αυτό και το ανάλογο γράμμα. Για παράδειγμα, το
γράμμα

,

= νταα ,
= ντουου,
= ντιι
(Μη ξεχνάτε ότι στην αραβική γράφουμε από αριστερά προς
δεξιά)
Βραχέα φωνήεντα λέγονται οι περιπτώσεις με ένα μόνο φωνήεν: α, ου, ι, ε, ο μετά από σύμφωνο, όπως π.χ. στις λέξεις: Αβραμόπουλος, ικανός, ο αέρας.. Σημειώνονται όχι με γράμμα, αλλά με
ανάλογα σημεία. Τα σημεία για τα βραχέα φωνήεντα στην αραβική
λέγονται σουκουν, χάμζα, σαντα…. (βλέπε πιο κάτω) και μπαίνουν
άλλοτε πάνω ή κάτω από το σύμφωνο που έχει φωνήεν και άλλοτε
πάνω ή κάτω από τα άλεφ, αγιν, γιοτ με κάποιους περίπλοκους κανόνες (βλέπε πιο κάτω).
Πίνακας με το γράμμα b(=ΜΠ) και τα σημεία των βραχέων φωνηέντων

Σημειώνεται ότι:
1) Τα ενδεικτικά αραβικά σημεία για τα βραχέα φωνήεντα δεν
αναφέρονται στα σημιτικά αλφάβητα, αρχαία και νέα, επειδή είναι
σημεία και όχι γράμματα.
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2) Στην Ελληνική Γραφή δεν υπάρχουν γράμματα για μακρά
και βραχέα φωνήεντα, γιατί εδώ έχουμε άλλο μηχανισμό γραφής.
Εδώ ο κάθε φθόγγος φωνήεν γράφεται με αντίστοιχο γράμμα (τα: α,
ε, ου, ι, ο) και εφόσον έχουμε επανάληψη του ίδιου φθόγγου φωνήεντος (άρα όταν έχουμε μακρό φωνήεν) επαναλαμβάνουμε τη
γραφή του ίδιου γράμματος φωνήεντος, π.χ.: Αβρ-αά-μ & Αβραμόπουλος, νέος & νέες, ε & εε & εεε & εεεε...
Απλώς στη Βυζαντινή μουσική υπάρχει το σύμβολο (-), η καλούμενη μακρά, που υποδεικνύει μακρά, παρατεταμένη προφορά και
μπαίνει πάνω από το γράμμα που πρέπει να προφερθεί με τέτοια προφορά, καθώς και το σύμβολο (υ) ή μια τελεία (.), η καλούμενη «βραχεία», που υποδεικνύει όχι μακρά προφορά.
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ
Τα ενδεικτικά σημεία Tashkeel συνήθως παραλείπονται στην
αραβική γραφή, επειδή τα φωνήεντα που υποδεικνύουν τα εν λογω
σημεία υπονοούνται εύκολα και από τα σύμφωνα και τον τρόπο
γραφής της λέξης.
Σωστότερα η προφορά των λέξεων προσδιορίζεται από την
θέση τους μέσα στην πρόταση και τη σύσταση της (της πρότασης ).
Η σωστή προφορά, άρα και η σωστή σημείωση των φωνητικών σημείων είναι κάτι πολύ σημαντικό στην Αραβική γλώσσα, γιατί το νόημα πολλών λέξεων. Είναι ανάλογα με την θέση που έχει ένα φωνητικό σημείο σε αυτή. Για παράδειγμα :

γραφή

βιβλία

χρυσό

πήγε

ΣΗΜΕΙΑ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ (TASHKEEL)
(Τα σημάδια: mada, fatha, dammah, kasrah)
Τα σημεία των βραχέων φωνηέντων λέγονται στα αραβικά
«Tashkeel» και είναι, όπως είδαμε πιο πριν, η φάδα, που δείχνει το
α, η δάμα που δείχνει το ου, η κάρσα που δείχνει το ι και η «σοκουουν», που δείχνει απλώς σύμφωνο χωρίς φωνήεν. Τα ενδεικτικά
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σημεία αυτά μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα γράμματα των συμφώνων
. Βλέπε και πιο κάτω πως γράφονται οι συλλαβές σα, σου, σι και το
σύμφωνο μόνο του.

Όνομα
φωνητικού σημείου

Εφαρμογή στο
Γράμμα «Σίιν» Προφορά
(Seen) = το σίγμα

Φάτ-χα

Σα

Ντάμμα

Σου

Κάσ-ρα

Σι

Σουκούν

Σ

Αν η λέξη είναι φωνηεντοαρκτική, όπως π.χ. στην ελληνική οι
λέξεις «αέρας, Αραβία, Αίγυπτος».., τότε βάζουμε στην αρχή της λέξης ένα συγκεκριμένο γράμμα, το άλεφ ή άλιφ, χωρίς να ενωθεί με
το επόμενο σύμφωνο. Ακολούθως, αν το αρκτικό φωνήεν είναι το
μακρό αα, τότε βάζουμε πάνω από το άλιφ το σύμβολο (~) που λέγεται «μαντα». Η λέξη π.χ. αασν = Aashn στη γραφή (υπενθυμίζουμε ότι η αραβική γραφή γίνεται από δεξιά προς αριστερά) γράφεται
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Αν το αρκτικό φωνήεν είναι το μακρύ εε, τότε βάζουμε κάτω
από το άλιφ δυο τελείες και το σύμβολο της κάσρας ή το
που
λέγεται «χάμ(τ)ζα» (Hamza). Η λέξη π.χ. "Eeman" (= πίστη) γράφεται ως εξής :
Αν το αρκτικό φωνήεν είναι βραχύ α, ι, ου, τότε πάνω ή κάτω
από το άλιφ μπαίνει η "Hamza" και το σύμβολο της φαδας ή της
ντάμα, ανάλογα με το αν έχουμε α ή ου. Αντίθετα αν έχουμε ι, τότε
μπαίνει η κάσρα και η χάμζα κάτω από το άλιφ. Η λέξη π.χ. ashn

γράφεται

, η λέξη ushn γράφεται

, η λέξη

Ishn γράφεται
Αν θέλαμε να γράψουμε μια λέξη που έχει δυο σύμφωνα και
αρχίζει από Σ και τελειώνει σε Ν, τότε γράφουμε ενωμένα τα αραβικά
σύμφωνα ΣΝ, ως εξής:

Αν θέλουμε η λέξη αυτή να έχει προφορά με Α, δηλαδή να γράψουμε «σαν», τότε βάζουμε το
ενδεικτικό σημάδι (/) που λέγεται «φάδα» πάνω από το σύμφωνο Σ.

Αν θέλουμε η λέξη αυτή να έχει προφορά με ι, δηλαδή να γράψουμε «σιν», τότε βάζουμε το ενδεικτικό σημάδι {/) που λέγεται

«κάσρα» κάτω από το σύμφωνο Σ.
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Αν θέλουμε η λέξη αυτή να έχει προφορά με ου, δηλαδή
«σουν», τότε βάζουμε το ενδεικτικό σημάδι του φωνήεντος ου, που
λέγεται «δαμα», πάνω από το σύμφωνο Σ,
Αν θέλουμε το ληκτικό σύμφωνο να μην προφερθεί με φωνήεν,
βάζουμε πάνω από το σύμβολο (ω) που λέγεται «σοκουουν».
Το γράμμα

= ντ.

Με το σημάδι (που λέγεται 'Fatha')
προφέρεται ντα.

επάνω από αυτό

Mε το σημάδι (που λέγεται 'Dammah')

επάνω από αυτό

προφέρεται «ντου»,
Με το σημάδι ( που λέγεται 'Kasrah')
προφέρεται «ντι»,.

Το γράμμα

= ρ.

Με 'Fatha'

πάνω από αυτό

Με 'Dammah'
Με 'Kasrah'

πάνω από αυτό
κάτω από αυτό

επάνω από αυτό

, = ρα.
= ρου
= ρι

Τα σύμφωνα που έχουν μακρό εε, βάζουμε δυο τελείες κάτω
από το σύμφωνο και το σημείο «φάδα» πάνω από το σύμφωνο. Η
λέξη «σεεν» γράφεται
Αν το μακρό εε είναι στο τέλος της
λέξης, τότε και οι δυο τελείες και η φάδα μπαίνουν κάτω από το σύμ-

φωνο. Η λέξη «σνεε γράφεται
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ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΩΝ

Το Σάντα (Shadda), απεικονίζει τον διπλασιασμό του γράμματος, έχει τη μορφή του ελληνικού γράμματος ωμέγα (ω) και τοποθετείται επάνω από το γράμμα. Για παράδειγμα στην λέξη «Κίσσαχ»
παρακάτω (η οποία παρεμπιπτόντως σημαίνει «Ιστορία»), βλέπουμε
ένα «Shadda» επάνω από το γράμμα «Σάντ»:

Πιο απλά, τo σημάδι Shadda (w) υποδείχνει διπλό γράμμα (δυο
μμ, νν…). Μπαίνει πάνω από το γράμμα που διαβάζεται διπλό, π.χ.:
"Qissah" (which means "Story" by the way):

Όταν υπάρχει ένα «shadda» σε κάποιο γράμμα και ταυτόχρονα
υπάρχει και ένα "Tashkeel", τότε το "Tashkeel" τοποθετείται επάνω
ή κάτω από το «shadda» και ΌΧΙ επάνω ή κάτω από το γράμμα.
Παρατηρήστε τις δύο τελείες επάνω από το τελευταίο γράμμα
της λέξης «Κίσσαχ». Μοιάζει με το γράμμα «Χα’» αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Είναι μια άλλη μορφή του γράμματος «Τα’» (ονομάζεται «Τα’ Μαρμπούταχ» που σημαίνει "δεμένο Τα’ ") λόγω του
σχήματός του. Μοιάζει με «Χα’» γιατί γενικά προφέρεται σαν τέτοιο
( η λέξη προφέρεται σαν «Κίσσαχ»), αλλά όταν άλλα γράμματα (καταλήξεις) προστίθενται σε μια λέξη (για γραμματικούς λόγους κυρίως) τότε το γράμμα «Τα’» γράφεται με την κανονική του μορφή.
Ας δούμε την λέξη "Κισσάτουνα" (Qissatuna) (σημαίνει «η ιστορία
μας») αφού θα τοποθετήσουμε τα γράμματα «Νουν» και «’Αλεφ» τα
οποία δημιουργούν την λέξη «Να» η οποία στα Αραβικά είναι αντωνυμία:
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2) To Σοκουουν (sokouοun), υποδεικνύει ότι έχουμε σύμφωνο
χωρίς φωνήεν. Όταν θέλουμε να δείξουμε προφορά συμφώνου χωρίς φωνήεν βάζουμε πάνω από αυτό το σημείο «σοκουουν, όμως
αυτό συμβαίνει ελάχιστα και μόνο στο τέλος των λέξεων.
3 ) Το Τανουίν (Tanween), εκφράζει το γράμμα «Νουν» ()ن,
όμως στο τέλος μιας λέξης. Έχει τρεις μορφές αρκετά όμοιες με τα
«Τασκίιλ» με τη διαφορά ότι το «Τανουίν» χρησιμοποιείται μόνο επάνω ή κάτω από το τελευταίο γράμμα της λέξης. Ο ακόλουθος πίνακας σας δείχνει το «Τανουίιν» για τα γράμματα «Άλεφ», «Μπα»
και «Τα’»:
Γράμματα

Προφορά

AN

ΜΠΟΥΝ

TIN
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Πίνακας με το ληκτικό ν και τα σημεία

Το γράμμα ν με τα σημεία:
(Προφορά: να, νι, νου, ναα, νιι, νουου)

Τα σημάδια Sukuun, hamha, shadda

Αν η λέξη έχει δυο όμοια σύμφωνα, όπως π.χ. οι λέξεις «ραμπμπα, Σάββατο…», τότε γράφουμε μόνο το ένα σύμφωνο και πάνω
από αυτό γράφουμε το σύμβολο (ω), που λέγεται «σαντ-ντα».
Και αν στην περίπτωση αυτή υπάρχει και βραχύ φωνήεν, δηλαδή ένα από τα: α, ι, ου , τότε βάζουμε τα ενδεικτικά σημεία πάνω
ή κάτω από το σύμβολο «σαντντα». Και αν έχουμε μακρό φωνήεν,
τότε γράφουμε δίπλα το σύμφωνο το γράμμα του μακρού φωνήεντος.
Η λέξη π.χ. σσν = shshn γράφεται ως εξής
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Ομοίως η λέξη

"Qissah" (= "Story" ) γράφεται ως εξής :

Τα σύμφωνα που έχουν το σύμπλεγμα φωνηέντων αϊ, παίρνουν
το σύμβολο (ο), που λέγεται «σοκ(ου)ούν», πάνω από αυτά και δυο
τελείες κάτω από αυτά. Η γραφή

= σαϊν

Όταν θέλουμε να δείξουμε προφορά συμφώνου χωρίς φωνήεν
βάζουμε πάνω από αυτό το σημείο «σοκουουν, όπως αυτό συμβαίνει
ελάχιστα και μόνο στο τέλος των λέξεων.
Το σύμφωνα που έχουν το σύμπλεγμα φωνηέντων αου, παίρνουν το γράμμα βαβ =

και πάνω από αυτό «το σοκουουν», δη-

λαδή το σύμβολο (ο). Η γραφή

= σαουν.

Το σύμφωνο με βραχύ ο και μακρό οο, κάτι όχι και τόσο σύνηθες στην αραβική, υποδεικνύονται με το γράμμα γιαα
με τον
τρόπο που βλέπουμε στον πίνακα των ενδεικτικών σημείων.
Τα πιο κάτω γράμματα έχουν ένα μόνο σχήμα.

Τα τρία σχήματα των γραμμάτων Μπ και Π, Τ και Θ
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( f = τελικό σχήμα, το m = μέσο και το i = αρχικό, initial)
Τα τέσσερα σχήματα των γραμμάτων Ντζ, Χ και Κ

( f = τελικό σχήμα, το m = μέσο και
το i = αρχικό, initial)
Τα γράμματα S , SH , D and DH

( f = τελικό σχήμα, το m = μέσο και το i = αρχικό, initial)
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Τα γράμματα Aine (A) and G

( f = τελικό σχήμα, το m = μέσο και το i = αρχικό, initial)
Τα γράμματα F , Q, K, L ,M , N , H , Y ( and EE).

( f = τελικό σχήμα, το m = μέσο και το i = αρχικό, initial)
Tα γράμματα Αλιφ και ντάλ είναι από τα έξι γράμματα που δεν ενώνονται με τα γράμματα που ακολουθούν μετά από αυτά. Εξ αιτίας
αυτού
αυτά
γράφονται
με
το
detached
σχήμα,
π.χ.:

Τα σημάδια Hamza (

) και

μάντα (~)

Το σημείο
, που λέγεται "Hamza", μπαίνει πάντα πάνω
ή κάτω από το άλιφ, όταν αυτό (το άλιφ) δηλώνει ένα από τα βραχέα
φωνήεντα α, ου, ι ή μακρό εε, όπως είδαμε πιο πριν.
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Η λέξη π.χ. "Ana" (= με, εμένα) γράφεται ως εξής:
Αντίθετα αν το αρκτικό φωνήεν είναι μακρό αα, τότε βάζουμε
πάνω από το άλιφ μόνο το σύμβολο (~) που λέγεται «μαντα», η λέξη
π.χ. αασν = Aashn, γράφεται
Αν έχουμε μακρό αα μέσα στη λέξη βάζουμε το άλεφ με τη
χάμζα πάνω και το αλιφ ενώνεται με το προηγούμενο σύμφωνο. Η
λέξη π.χ. σααλ , που σημαίνει «ρώτησα», κόβεται στη μέση και το
άλιφ κολλά με το πρώτο σύμφωνο, εδώ με το σ, και γράφεται

Υπάρχουν τέσσερις θέσεις του «Χάμζα» οι οποίες εξαρτώνται από τα
«Τασκίλ» του ίδιου του «Χάμζα» και τα «Τασκίλ» (ή Χαρακάτ) του γράμματος
που προηγείται του «Χάμζα» είτε είναι «Φατ-χα», «Ντάμμα», «Κάσρα» ή
«Σουκούν». Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε ένα παράδειγμα πως τοποθετείται η χαμζα ταυτόχρονα με τα άλλα σημεία των α, ι, ου:
Παράδειγμα

Προφορά

Μάρ - ά

Λού - λού

Μπί - ρ
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Ντίφ - ε

Σημειώνεται ότι:
1) Η προφορά της λέξη κόβεται στο σημείο που υπάρχει το
«Χάμζα», π.χ.:

Αυτή η λέξη προφέρεται ως «Σά – αλ» (σημαίνει «ρωτήθηκε»). Παρόλο που πρόκειται για μία λέξη, προφέρουμε πρώτα το
σημείο έως την εμφάνιση του «Χάμζα», κάνουμε μια στιγμιαία
παύση και μετά προφέρουμε το αλ.
2) Όταν το «Χάμζα» είναι το πρώτο γράμμα της λέξης, γράφεται ΠΑΝΤΑ πάνω ή κάτω από το «ΆΛεφ», εξαρτάται από το «τασκίλ» του ίδιου του «Χάμζα». Αν το «τασκίλ» είναι «Φάτ – χα» ή
«Ντάμμα» γράφεται επάνω από το «Άλεφ». Εάν το «τασκίλ» είναι
«Κάσρα» τότε το «Χάμζα» γράφεται κάτω από το «Άλεφ». Στην
λέξη «Άνα» που ακολουθεί ως παράδειγμα και που σημαίνει «εγώ»,
γράφεται ως εξής:

Η λέξη «Ιιμάν» ( σημαίνει «πίστη» ) γράφεται ως εξής:
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ΑΡΑΒΙΚΗ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΑ
Μετά τον οριστικό προσδιορισμό του αραβικού αλφαβήτου περίπου το 786 μ.Χ. από τον Καλίλ ιμπν Αχμάντ αλ Φαραχιντί πολλά
στυλ γραφής αναπτύχθηκαν για την γραφή του Κορανίου και άλλων
βιβλίων, καθώς και για τις επιγραφές σε μνημεία ως διακόσμηση.
Η αραβική καλλιγραφία θεωρείται από τους Άραβες ως μείζων
μορφή τέχνης. Οι καλλιγράφοι απολαμβάνουν μεγάλης εκτίμησης.
Το αραβικό αλφάβητο χρησιμοποιείται για να καταγραφεί ένας στίχος του Κορανίου ή απλά ένα γνωμικό σε μια εντυπωσιακή σύνθεση
που συχνά είναι δυσανάγνωστη. Η σύνθεση είναι συχνά αφηρημένη,
αλλά μερικές φορές η γραφή είναι σχηματισμένη, για να πάρει μια
πραγματική μορφή όπως αυτή ενός ζώου.
Κατά τους πρώτους αιώνες του Ισλάμ διακρίνονται κυρίως δύο
τύποι γραφής: η κουφική, που χαρακτηρίζεται ως γωνιώδης και τετραγωνισμένη με αιχμηρές απολήξεις, και η κυρτή, στρογγυλεμένη
αραβική γραφή που χρησιμοποιούνταν πρωτίστως για καθημερινούς
σκοπούς. Ο όρος κουφική (kufic) σημαίνει «γραφή της Κούφα», μιας
ισλαμικής πόλης που ιδρύθηκε στη Μεσοποταμία το 638 μ.Χ. της οποίας ωστόσο η πραγματική σχέση με τη γραφή παραμένει ασαφής.
Τα αρχαιότερα αραβικά βιβλία γράφονταν στη γωνιώδη κουφική
γραφή, της οποίας η χρήση περιορίστηκε σημαντικά από τον 11ο
αιώνα. Από το 900 μ.Χ υιοθετήθηκαν οι στρογγυλεμένες κυρτές γραφές, γνωστές συλλογικά ως νάσκι (naskh ή nashki), οι οποίες κωδικοποιήθηκαν ώστε να είναι κατάλληλες για τη δημιουργία αντιτύπων
και ακολουθούν ορισμένους νόμους σχετικά με τις αναλογίες μεταξύ
των γραμμάτων.
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Κείμενο από το Κοράνιο.

Το Ιερό Βιβλίο του Ισλάμ γραφόταν αρχικά πρόχειρα
πάνω σε διάφορα υλικά, όπως δέρμα ή διφθέρα.

Ένα από τα σύμβολα του Ισλάμ: Η
λέξη «Ο Θεός» («Αλλάχου») γραμμένη σε αραβική καλλιγραφική
γραφή

Η αραβική λέξη «ισλάμ» (αραβικά:  ) إسالمσημαίνει «υποταγή»
και χρησιμοποιείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον
Θεό» και εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία του ισλάμ,(τη στάση
υπακοής, εξάρτησης και αφοσίωσης στον Θεό) ονομάζονται μουσλίμ
(muslim), που σημαίνει «υποταγμένος» δηλαδή: «υποταγμένος στον
Ύψιστο».
Το Ισλάμ δεν έχει μόνο θρησκευτική αλλά και πολιτική υπόσταση, όπως και άλλες θρησκείες. Έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες
ονομασίες για να το προσδιορίσουν, όπως «Ισλαμισμός», «Μουσουλμανισμός» και «Μωαμεθανισμός». Ο τελευταίος όρος θεωρείται απορριπτέος από τους μουσουλμάνους μιας και θεωρούν εαυτούς όχι
λάτρεις του Μωάμεθ αλλά απλώς ακόλουθους της διδασκαλίας του.

136

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

7. Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Σήμερα, ύστερα από την επικράτηση του μουσουλμανισμού στη
Μεσοποταμία, οι Πέρσες γράφουν με τους χαρακτήρες του αραβικού
αλφάβητου και όχι με στη σφηνοειδή γραφή που έγραφαν παλιότερα.
Έτσι στην σημερινή περσική, όπως και στην αραβική και φοινικική
γραφή:
1) Οι λέξεις γράφονται σε οριζόντιες στήλες από δεξιά προς τ’
αριστερά, δηλαδή αντίθετα από την ελληνική.
2) Η κάθε λέξη γράφεται με τόσα γράμματα όσα μόνο τα σύμφωνα, τα οποία μάλιστα προσκολλιούνται μεταξύ τους. Και επειδή τα
σύμφωνα στη γραφή αυτή προσκολλώνται μεταξύ τους, τα γράμματα αυτά έχουν αποκτήσει τέσσερις παραλλαγές. Αυτή που έχουν
όταν είναι αρκτικά (initial) στη λέξη, αυτή που έχουν μέσα στη λέξη
(medial), αυτή που έχουν στο τέλος (final) της λέξης και αυτή που
έχουν όταν είναι μόνα (isolated) τους.
Τα φωνήεντα σημειώνονται με σημεία που μπαίνουν πάνω ή
κάτω από τα σύμφωνα που έχουν φωνήεν και αν έχουμε αρκτικό
φωνήεν βάζουμε ένα από τα γράμματα άλεφ ή αγιν, και πάνω από
αυτό βάζουμε το ανάλογο φωνήεν που υπάρχει εκεί κ.λπ.
3) Δεν υπάρχουν κεφαλαία και μικρά γράμματα.
4) Από τα γράμματα των συμφώνων τρία (3) είναι δισυμφωνικά, για τα συμπλέγματα των συμφώνων: μπ(b), ντ(d), ντζ (j).
Υπάρχουν και τα εξής ομόφωνα (παραλλαγές):
Ze, zal, zad, za, που προφέρονται ζ και αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το «ze».
se, sin, sad, που προφέρονται σ και αυτό που χρησιμοποιείται
περισσότερο είναι το «sin».
te, ta , που προφέρονται t,
kaf, qαφ, που προφέρονται κ
Με τα ομόφωνα αυτά γράμματα γίνεται διάκρισή είτε της χώρας
καταγωγής μιας λέξης είτε η διάκρισή της από κάποια άλλη ομόηχη,
κάτι ως γίνεται στη λατινική. Στην λατινική π.χ. οι ελληνικής καταγωγής λέξεις γράφονται με τα γράμματα PH, TH… και οι λατινικής
καταγωγής με F, D…, πρβ π.χ.: alphabeta, thesis, Philadelphia &
futura, furtuna…
ΠΕΡΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Here are some notes for the letters:
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It is written from right to left.
Letters each can have up to four forms:
Detached - the letter as it appears by itself, no letters joining to
it either before or after.
Initial - the letter as it appears when not proceeded by a joining
letter.
Medial - the letter as it appears when there are joining letters
both before and after the letter.
Terminal - the letter as it appears when it is preceded, but not
followed by joining letters.
These letters never join to letters after them - alef, dál, zál, re,
ze, zhe, and váv.
When two letters are underlined together (in the Roman script),
they represent
one sound.
The letters ze,
zál, zad, and za
are
all
pronounced like "z",
but "ze" is used
the most frequently.
The letters se,
sin, and sad are
all pronounced
like "s" in Persian, but "sin" is
used the most
frequently.
The letters te,
and ta are both
pronounced like
"t", but "te" is
used the most
frequently.
"Váv" and "ye"
can be used both as consonants and as vowels.
Written vowels are indicated in Roman transcription by an accent
over the vowel.
Words that begin with a vowel sound are always written beginning with either an "alef" or an "ayn".
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Notes on words:
Notice the different forms that the letter
nún takes at the beginning and end of the
word.
Notice the apostrophe is transcribed as an
ayn and since the "A" is not accented, no
other vowel is written. Also notice the difference between lám and alef(1) when appearing in the medial positions.
Notice these three letters do not connect to
each other.
Notice again how accented vowels are written. This word could also be written kitáb.
Notice and learn the difference between be
and nún(1).
An unaccented "a" is pronounced like in
"cat".
Notice the form he takes at the end of a
word.
Notice the use of váv as a vowel.
Notice beginning the word with an alef. Without an alef, the word
would be something like "yarán" or "yerán."
So, the word "ú" in Persian meaning he or she, has to be written
with an alef.
Váv written by itself would be "va".
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Η ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ:
ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ, ΙΕΡΑΤΙΚΗ , ΔΗΜΟΔΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
1. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ: ΙΕΡΑΤΙΚΗ (ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ) , ΔΗΜΩΔΗΣ ΚΑΙ ΚΟΠΤΙΚΗ
Η αιγυπτιακή γλώσσα στη μακραίωνη ιστορία της ανέπτυξε τέσσερα είδη γραφών, την ιδεογραφική ιερογλυφική, της οποίας η αρχή
χάνεται στα βάθη των αιώνων, και τις φωνογραφικές ιερατική, δημώδη και κοπτική. Ειδικότερα η αρχαία αιγυπτιακή γραφή ξεκίνησε
ως ιδεογραφική , δηλαδή κατέγραφε με ιδεογράμματα (εικόνες πραγμάτων κ.α.) όχι πάντοτε τον προφορικό λόγο, αλλά το νόημά του.
Μετά έγινε φωνογραφική, δηλαδή κατέγραφε τον προφορικό λόγο
με γράμματα που αντιπροσώπευαν φθόγγους, μόνο που ως τέτοια
δεν ήταν αφηρημένα ή απλές γραμμές, όπως γίνονταν στις άλλες
γραφές, αλλά κάποια από τα ιδεογράμματα, όμως πιο μικρά και πιο
λεπτά και προ αυτού πολλοί νομίζουν ότι και η γραφή αυτή ήταν
ιδεογραφία, ενώ δεν είναι.
Η αιγυπτιακή φωνογραφική γραφή διακρίνονταν σε δυο είδη,
τη ιερατική, και τη δημώδη. Ιερατική γραφή σημαίνει η γραφή των
ιερέων. Δημοτική γραφή σημαίνει η απλή, η λαϊκή γραφή ή σωστότερα η «sekh shat» = γραφή για τα επίσημα κοινά έγγραφα. Η ιερατική γραφή , προκειμένου να προκαλεί δέος, γραφόταν με γράμματα
που ήταν πιο ιδιαίτερα, πιο περίπλοκα στο σχήμα από αυτά της δημοτικής. Η δημώδης γραφή, προκειμένου να μπορεί να γράφεται και
να διαβάζεται και από εκείνους που είχαν λίγη μόρφωση, γραφόταν
με γράμματα που ήταν πιο απλά στο σχήμα τους από αυτά της ιερατικής. Δηλαδή η δημοτική αιγυπτιακή γραφή ήταν μια γραφική απλούστευση της ιερογλυφικής, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την ταχεία συγγραφή των κυβερνητικών αρχείων, της επιστολογραφίας,
των λογοτεχνικών, θρησκευτικών και ιατρικών κειμένων, όπως και
των μαθηματικών.
«Οι Αιγύπτιοι έχουν δύο είδη γραφής, τη μία, που τη λένε δημοτική, τη μαθαίνουν όλοι, την άλλη, τη λεγόμενη ιερή, τη γνωρίζουν μόνο οι ιερείς στους Αιγυπτίους, που τη μαθαίνουν από τους
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πατεράδες τους ως απόρρητο, ενώ στους Αιθίοπες τούτες τις γραφές
τις χρησιμοποιούν όλοι» (Διόδωρος 3.3)
Η ιερατική και η δημώδης γραφή συντάσσονται πάντα από τα
δεξιά προς τα αριστερά και όταν οι Έλληνες με το ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ
κατέλαβαν την Αίγυπτο καταργήθηκαν και δημιουργήθηκε η κοπτική
γραφή, που ήταν παραλλαγή της ελληνικής.
Οι ονομασίες «ιερογλυφικά» και «ιερατική γραφή» είναι ελληνικής προέλευσης, η πρώτη του Ηρόδοτου και η δεύτερη του Διόδωρου, του Ηρόδοτου. Απλά η ονομασία ιερογλυφικά είναι σύνθετη
από τις λέξεις «ιερός» και «γλύφω» (= σκαλίζω, χαράσσω), επειδή
τα ιερογλυφικά αποτελούν τα γραμματικά σκαλίσματα των ιερέων
πάνω στις πλάκες των ιερών. Και οι δυο ονομασίες σημαίνουν η
γραφή των ιερέων σε σχέση με τη δημοτική γραφή. Απλά τα ιερογλυφικά αρχικά ήταν ιδεογραφία και μετά έγινε φωνογραφική γραφή
Δηλαδή η ιερατική γραφή (ιερογλυφικά) από ένα σημείο και εξής είναι φωνογραφική, όπως και η σφηνοειδής γραφή, η Γραμμική
Γραφή κ.α.

Ο πάπυρος του Άνι,19η Δυναστεία 1240 π.Χ., Θήβες
Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Από τον 3ο π.Χ. αιώνα και μέχρι τον 13ο μ.Χ. αι., η περίοδος
του ελληνικού βασιλείου της Αιγύπτου, η αιγυπτιακή γραφή λέγεται
«κοπτική» . Στο στάδιο αυτό η αιγυπτιακή γραφή αντικαταστάθηκε
από την ελληνική γραφή, δηλαδή μια γραφή που χρησιμοποιεί το
ελληνικό αλφάβητο.(Περισσότερα βλέπε «Κοπτική γλώσσα και κοπτική γραφή»)
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Από τον 13 αι. μ.Χ. και μέχρι σήμερα λέγεται αραβική γραφή.
Η γραφή αυτή κατά βάση είναι η ιερατική γραφή. Διαφέρει μόνο στο
σχήμα των γραμμάτων. Τα γράμματα τώρα είναι ακόμη πιο μικρά και
πιο απλά.
ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με την Αιθιοπική και την αρχαία Αιγυπτιακή γραφή, λέει τα εξής:
«Τώρα, όμως, πρέπει να μιλήσουμε και για τα αιθιοπικά γράμματα που
στους Αιγυπτίους καλούνται ιερογλυφικά, ώστε να μην παραλείψουμε τίποτα
από την αρχαιότητα τους. Τυχαίνει, λοιπόν, οι χαρακτήρες της γραφής τους
να μοιάζουν με ζώα κάθε είδους, με ανθρώπινα άκρα, ακόμα και με εργαλεία
και μάλιστα ξυλουργικά- διότι, στη γραμματική τους, δεν αποδίδεται με τη σύνθεση των συλλαβών η έννοια που εκφράζουν, αλλά με την εμφάνιση των αντικειμένων που αντιγράφονται και τη μεταφορική σημασία που, με την εξάσκηση, εντυπώνεται στη μνήμη τους. Ζωγραφίζουν, ας πούμε, ένα γεράκι, έναν κροκόδειλο, ένα φίδι ή, από το ανθρώπινο σώμα, το μάτι, το χέρι, το πρόσωπο ή άλλα παρόμοια. Σ' αυτούς, λοιπόν, το γεράκι σημαίνει κάθε τι που
γίνεται γρήγορα, επειδή τούτο το ζ ο είναι το πιο γρήγορο από τα πτηνά. Έτσι
μεταφέρεται η έννοια, με την κατάλληλη μεταφορά, σε κάθε τι που είναι ταχύ
και σε κάθε τι που επιδέχεται την έννοια της ταχύτητας, με τον ίδιο τρόπο σχεδόν που γίνεται και στα λόγια. 0 κροκόδειλος, τώρα, σημαίνει κάθε τι κακό,
ενώ το μάτι είναι ο τηρητής της δικαιοσύνης και ο φύλακας ολόκληρου του
σώματος . Από τα άκρα, δεξί χέρι με ανοικτά δάχτυλα σημαίνει προσπορισμό
των αναγκαίων για τον βίο, ενώ το αριστερό κλεισμένο σημαίνει διατήρηση και
φύλαξη χρημάτων". Η ίδια λογική ισχύει και για τους υπόλοιπους χαρακτήρες,
που αντιπροσωπεύουν τα μέρη του σώματος, τα εργαλεία και όλα τ' άλλα.
Παρακολουθώντας προσεκτικά τις έννοιες που ενυπάρχουν στο καθένα, μετά
από πολύχρονες μελέτες και μνημονικές ασκήσεις του μυαλού, διαβάζουν με
τη συνήθεια κάθε τι που έχει γραφτεί. (Διόδωρος Σικελιώτης 3, 4-10
Παρατηρώντας το σχήμα και το όνομα των γραμμάτων της
καλούμενης Αιγυπτιακής ιερατικής γραφής (ιερογλυφικών) βλέπομε
ότι τα αυτά είναι εικόνες και τα ονόματα κάποιων συγκεκριμένων
ζώων και πραγμάτων, όπως π.χ. το όνομα και η εικόνα λιονταριού
για το φθόγγο λ. Ομοίως ισχύει και για τα υπόλοιπα γράμματα: m =
κουκουβάγια, f = φίδι, D = χέρι…. (βλέπε πίνακα αιγυπτιακών ιερογλυφικών). Κάτι που είναι και η αιτία να νομίζουν πολλοί ότι η γραφή
αυτή είναι ιδεογραφία, ενώ δεν είναι. Απλώς εδώ αντί να βάλουν π.χ.
μια συγκεκριμένη γραμμή, όπως έγινε στη γραμμική ή μια σφήνα
όπως έγινε στη σφηνοειδή για το φθόγγο σύμφωνο Λ έχουν βάλει το
ιδεόγραμμα του λιονταριού και αυτό επειδή ως λέξη το όνομά του
αρχίζει από το φθόγγο Λ κ.τ.λ. Στην καλούμενη Αιγυπτιακή δημοτική
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γραφή παραμένει ο ίδιος μηχανισμός γραφής, όμως τα γράμματα και
τα σημεία τώρα δεν είναι πιστές εικόνες που υπήρχαν πριν στην Αιγυπτιακή ιερογλυφική, αλλά το απλουστευμένο περίγραμμα τους.
Ειδικότερα το φωνογραφικό αιγυπτιακό αλφάβητο αποτελείται
από 24 σύμβολα (βλέπε παρακείμενο πίνακα) από τα οποία δεν υπάρχει κανένα φωνήεν, και από τα οποία τα 20 είναι για τα σύμφωνα
και τα 2 είναι άφωνα, το άλεφ και το αγιν, όμως βοηθητικά για τη
γραφή των φωνηέντων με ειδικό τρόπο. Κυριαρχούν οι μορφές των
ζώων, όπως τα πουλιά και τα ερπετά. Βρίσκουμε επίσης πολλά μέρη
του ανθρώπινου σώματος, όπως το πόδι, το χέρι ή το χέρι.
Ειδικότερα στην αρχαία
ιερατική και δημοτική αιγυπτιακή γραφή (ιερογλυφικά):
Α) Τα γράμματα έχουν
σχήμα (βλέπε πίνακα) ως εξής: Α = αετός, Β =
πόδι/μπότα, D = χείρα, F =
φίδι, m = κουκουβάγια, Λ =
λιοντάρι…
Β) Οι λέξεις γράφονται
είτε σε οριζόντιες γραμμές
είτε σε κάθετες στήλες, ανάλογα με το τι βολεύει, από δεξιά προς αριστερά, δηλαδή αντίθετα ως προς την ελληνική, χωρίς κενό μεταξύ τους.
Γ) Στο αλφάβητο (ιερατικής και δημοτικής) γραφής,
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ
όπως και στη φοινικική, εβραϊκή κ.α., υπάρχουν γράμματα μόνο για τα σύμφωνα, καθώς και
δυο βοηθητικά άφωνα γράμματα, το άλεφ και το αγίν, τα οποία βοηθούν να γράφονται τα φωνήεντα και συνάμα να διακρίνονται κάποιες
ομόηχες λέξεις. Σύμφωνα λογίζονται και τα δισυμφωνικά (συμπλέγματα): μπ, ντ, γκ, κσ = λατινικά b, d, g , χ). Τα φωνήεντα σημειώνονται με σημεία (μικρότερα σε μέγεθος σύμβολα από αυτά για τα
σύμφωνα).
Η τεχνική γραφής της ιερατικής και της δημοτική γραφής είναι
ίδια και ίδια με αυτή των σημιτικών γραφών (Φοινικικής, Εβραϊκής,
Αραμαϊκής, Αραβικής κ.τ.λ.). Διαφέρουν βασικά μόνο στο σχήμα των
γραμμάτων και των σημείων τους. Ήτοι και εδώ οι λέξεις εδώ γράφονται ως εξής:
α) Αν η λέξη που πάμε να γράψουμε δεν αρχίζει απο φωνήεν
, γράφουμε μόνο τα σύμφωνα της λέξης και πάνω ή κάτω από το
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σύμφωνο που έχει φωνήεν βάζουμε ένα ανάλογο με το φωνήεν σημαδάκι,
Β) Αν έχουμε λέξη που αρχίζει από φωνήεν και συνεπώς δεν
έχει σύμφωνο, π.χ. το Α στη λέξη Αλέξανδρος, βάζουμε στη θέση
του το απρόφερτο γράμμα άλεφ είτε το απρόφερτο γράμμα αγίν που
υπάρχουν ως βοηθητικά στο αλφάβητο και πάνω από αυτά βάζουμε
το ανάλογο σημείο του φωνήεντος, δηλαδή στα παράδειγμά μας θα
γράφαμε στα ελληνικά: >ΛΚΣΝΤΡΟΣ
Τα γράμματα άλεφ και αγίν μπαίνουν μόνο στην αρχή των λέξεων και είναι άσχετα με τα ελληνικά άλφα και γιώτα ή άλλο ελληνικό γράμμα. Το γράμμα άλεφ μπαίνει σε μια συγκεκριμένη ομάδα
λέξεων και το γράμμα αγιν σε μια άλλη για διάκριση έτσι τυχόν ομόηχων λέξεων.
Ακολούθως γράφονται τα σύμφωνα και συνάμα αν κάποιο έχει
φωνήεν μπαίνει και σ’ αυτό ανάλογο σημαδάκι, όπως συμβαίνει επίσης στη Φοινικική και στην Εβραϊκή γραφή. Για παράδειγμα η λέξη
ΤΑΣΑ στην ιερατική γραφή γράφεται ως εξής:

= TAΣΑ

= αα ή ουου ,

= @ = Ο,

= α,

= ΟΥ

ή
= Ε ή Ι,
= σε βραχυγραφία \
\ = ι ( χρησιμοποιούμενο στη τελευταία συλλαβή)

Η αιτία που σε πολλές αρχαίες γραφές υπήρχαν δισυμφωνικά
(βραχυγραφίας) σύμφωνα, ήτοι τα b=μπ, d= ντ, g=γκ, z= τζ… και
επίσης τα φωνήεντα γράφονται όχι με γράμματα, αλλά με σημεία,
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που αυτά παραλείπονταν στις γραφές για τους έμπειρους, ήταν για
εξοικονόμηση γραφικού χώρου, επειδή τότε δεν ήταν εύκολο να γίνουν μικρά τα γράμματα λόγω του ότι δεν είχαν επινοηθεί ακόμη τα
μολύβια, οι πένες κ.α. Για τον ίδιο λόγο δεν αφήνεται κενό μεταξύ
των λέξεων, τα σύμφωνα ενίοτε ενώνονται μεταξύ τους κ.α.
Η σημείωση των σημείων των φωνηέντων παραλείπονταν στα
κείμενα για έμπειρους, γιατί με το τρόπο που γράφονται εδώ οι λέξεις
τα φωνήεντα για τους έμπειρους στη γλώσσα εννοούνται. Γράφοντας
μόνο το αρκτικό φωνήεν της λέξης, αν έχει, πάνω ή κάτω από το
απρόφερτο γράμμα άλε ή το αγί, και όλα τα σύμφωνα, τα υπόλοιπα
φωνήεντα εννοούνται (αυτό και από το τις άλλες λέξεις που υπάρχουν πριν και μετά τη λέξη αυτή), πρβ π.χ. και>στην ελληνική
γραφή: «Μγσ >λκσντρς, γνκ >λκσντρ, νσ Κρτ, κρτκς αντρ …..= Μέγας Αλέξανδρος, γυναίκα Αλεξάνδρα, νησί Κρήτη, κρητικός άντρας….
Και επειδή οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δε σημείωναν στις πινακίδες τα
φωνήεντα, οι αιγυπτιολόγοι εισάγουν συνήθως ένα ε ανάμεσα στα
σύμφωνα. Για παράδειγμα το μν προφέρεται ως μεν, το βμπν ως βεμπεν, το νφρτ ως νεφρετ. Ωστόσο για την κάπως αυθεντική προφορά των αρχαίων αιγυπτιακών οι σωστοί αιγυπτιολόγοι συμβουλεύονται την κοπτική γραφή, καθώς και σε άλλες αρχαίες γλώσσες όπου
τα φωνήεντα σημειώνονταν όπως τα ασσυριακά, βαβυλωνιακά κ.α.
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Το ποια ήταν επακριβώς τα σημεία με τα οποία σημειώνονταν
τα φωνήεντα στις αρχαίες αιγυπτιακές γραφές (ιερατική κα δημοτική)
δεν τα γνωρίζουμε, γιατί αυτά παραλείπονταν στα κείμενα για τους
έμπειρους και κείμενα για μη έμπειρους δε διασώθηκαν για να δούμε
το πως και ποια ήταν αυτά. Ωστόσο στην εβραϊκή γραφή, που είναι
γραφή που γίνεται με τον ίδια τεχνική (μηχανισμό, όμως με άλλα
γράμματα, βλέπουμε ότι αυτά τα σημεία υπάρχουν και είναι όχι τόσα
όσα τα 5 φωνήεντα, αλλά 13, γιατί υπάρχουν και τα διπλά ή άλλως
μακρά φωνήεντα: αα, εε, οο, ιι, ουου, καθώς και τα συνεχόμενα διαφορετικά ή άλλως δίχρονα φωνήεντα: αε, εα, οα, ει… Και επειδή από
τη μια η αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα είναι νεκρή και προ αυτού δεν
ξέρουμε πως επακριβώς προφέρονται οι λέξεις της και από την άλλη
έχουν παραλειφθεί τις πινακίδες τα σύμβολα σημεία των φωνηέντων,
δε μπορούμε να διαβάσουμε πιστά σήμερα τις λέξεις που έχουν γραφτεί με την αρχαία αιγυπτιακή γραφή.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΙΓΥΠΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ,
ΑΓΓΛΙΚΗ Κ.ΛΠ.
Μελετώντας σωστά την αρχαία αιγυπτιακή φωνογραφική
γραφή, ιερατική και δημώδη, βλέπουμε ότι διαφέρει ριζικά στην τεχνική, στα γράμματα και απόδοση της ελληνικής και κάποια τεχνικά
στοιχεία της έχουν πάρει άλλες γραφές, όπως οι γραφές με λατινικούς χαρακτήρες, αφού:
1) Τα γράμματα του ελληνικού και λατινικού αλφάβητου είναι
πανεύκολα στη γραφή τους, γιατί είναι απλές γραμμές και δεν είναι
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εικόνες ζώων ή πραγμάτων κ.α., όπως συμβαίνει στην Αιγυπτιακή
γραφή (βλέπε πίνακα αλφάβητου
2) Στην αιγυπτιακή
φωνογραφική γραφή (ιερατική και δημώδη) υπάρχουν γράμματα μόνο για
τα σύμφωνα και σημεία
(μικρότερες σε μέγεθος
εικόνες) για τα φωνήεντα,
κάτι όπως ακριβώς γίνεται
στη Φοινικική γραφή, που
μπαίνουν πάνω ή κάτω
από τα σύμφωνα. Απλώς
στην Αιγυπτιακή γραφή
Επιγραφή με ιερογλυφικά.
τα γράμματα συμφώνων
και τα σημεία των φωνηέντων είναι εικόνες όντων, ενώ στη Φοινικική είναι απλές γραμμές ή
απλά σημεία (τα σημεία των φωνηέντων είναι κουκίδες και παύλες)
Αντίθετα στην ελληνική και λατινική γραφή υπάρχουν γράμματα και
για τα σύμφωνα και για τα φωνήεντα, που είναι απλές γραμμές.
3) Στην Ελληνική Γραφή και κατά μίμηση στην λατινική υπάρχουν τα ομόφωνα γράμματα: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε)= ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η)
= Υ(υ)=ΥΙ(υοι) = ΕΙ(ει) = ΟΙ (οι)…, που μπαίνουν με κανόνες, ώστε
να υποδείχνουμε και τη σωστή προφορά και την ορθή ετυμολογία
των γραπτών λέξεων - διάκριση ομόηχων λέξεων: καλή και καλοί και
καλεί, καλώ και καλό… Λατινική: Ο(ο) = O(AU), E(e) = AE(ae), I(i)
= Y(y) = EE(ee) = OE(oe)…: Foeni, Graecia, mensae….
Στην αιγυπτιακή γραφή για διάκριση κάποιων ομόηχων λέξεων
υπάρχουν γράμματα απρόφερτα που χρησιμοποιούνται στη γραφή
των λέξεων. Για παράδειγμα το ορθόγραμμα Ι δίπλα απο ένα γράμμα
ή ιδεόγραμμα δηλώνει τον ενικό αριθμό του σημαίνοντος (σε αντιδιαστολή με τα δύο, τρία ορθογράμματα, ΙΙ, ΙΙΙ… που είναι δηλωτικά
του πληθυντικού αριθμού. Το επίθημα C t (προφέρεται ετ) που ακολουθεί το δισυμφωνικό σημείο/ρίζα sw (προφέρεται σου) προσδιορίζει το θηλυκό γένος. Οι γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική κ.α.) χρησιμοποιούν και αυτές τον τρόπο γραφής
αυτό για διάκριση μερικών ομόηχων λέξεων, όμως χρησιμοποιώντας
ένα άλλο γράμμα από αυτά του αλφάβητου, που ενώ γράφεται δεν
προφέρεται. Για παράδειγμα η αγγλική λέξη «του» έχει τρεις διαφορετικές έννοιες, που διακρίνονται στη γραφή ως εξής: two = δυο,
to = προς και too = επίσης, πάρα πολύ.
4) Στην αιγυπτιακή γραφή δεν υπάρχουν επίσης: α) τα κεφαλαία και μικρά γράμματα: Α(α), Β(β), Γ(γ) …, με τα οποία διακρίνονται οι περίοδοι και τα κύρια ονόματα από τα κοινά, π.χ.: νίκη & Νίκη,
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αγαθή & Αγαθή… και β) Τα ορθογραφικά σημεία (τονικό σημάδι,
διαλυτικά, απόστροφο κ.α.) με τα οποία σημειώνονται οι τονιζόμενες
και άτονες συλλαβές και τα φθογγικά πάθη των λέξεων στον λόγο
(= η προφορά με έκθλιψη, με συναίρεση, με αποκοπή, με συνίζηση
κ.τ.λ.), πρβ π.χ.: πότε & ποτέ, μία και μια, σε όλα & σ’ όλα & σόλα,
θεϊκός & θείος, υιός & δυϊκός, ότι & ό,τι…

Η γραφή του κύριου
ονόματος
ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ με
ιερατικούς χαρακτήρες

Το όνομα ΕΛΛΑΣ με ιερογλυφικούς χαρακτήρες

Εδώ το όνομα ΕΛΛΑΣ είναι γραμμένο με δυο λλ, όμως τα δυο ΛΛ,
ΚΚ, ΣΣ… στις αιγυπτιακές και σημιτικές γραφές γράφονται μόνο,
αν προφέρονται και τα δυο, κάτι που δε συμβαίνει εδώ. Απλώς το
όνομα Ελλάς γραφεται στα ελληνικά με δυο λλ για ετυμολογικούς
λόγους, π.χ. άλλο το «έλα» και άλλο το «Ελλάς»

ΤΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Στην αιγυπτιακή ιερατική γραφή τα γράμματα χωρίζονται από
τους ερευνητές σε τέσσερις κατηγορίες, τις εξής:
α) Τα σύμβολα που παραστούν τα σύμφωνα (alphabetic signs)
των λέξεων. Ως σύμφωνα λογίζονται και τα δισυμφωνικά b=μπ, d=
ντ, g=γκ, z= τζ… Τα γράμματα αυτά βλέπε στο ιερογλυφικό αλφάβητο.
Τα φωνήεντα (οι φθόγγοι: α, ε, ο, ι, ου) εδώ σημειώνονται με
σημεία (= μικρότερα σε μέγεθος σύμβολα από αυτά των συμφώνων),
τα οποία ως εξ αυτού δεν εμφανίζονται στο αλφάβητο. Η αιτία που
σε πολλές αρχαίες γραφές υπήρχαν δισυμφωνικά (βραχυγραφίας)
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σύμφωνα, ήτοι τα b=μπ, d= ντ, g=γκ, z= τζ… και επίσης τα φωνήεντα γράφονται όχι με γράμματα, αλλά με σημεία, που αυτά παραλείπονταν στις γραφές για τους έμπειρους, ήταν για εξοικονόμηση γραφικού χώρου, επειδή τότε δεν ήταν εύκολο να γίνουν μικρά τα γράμματα λόγω του ότι δεν είχαν επινοηθεί ακόμη τα μολύβια, οι πένες
κ.α.
β)
Τα σύμβολα που παραστούν κάποιες συγκεκριμένες συλλαβές (τις: ουρ,
μαν, νεμπ,… βλέπε
σε σχετικό πίνακα
), είτε για λόγους
συντομογραφίας
είτε για λόγους ειδικής
προφοράς.
Είναι κάτι, όπως τα
συλλαβογράμματα:
γιο, για, … στο ρωσικό αλφάβητο.
γ) Τα σύμβολα που παραστούν λέξεις για λόγους βραχυγραφίας
(= σημεία λέξεων, Word signs), κάτι όπως γίνεται και σήμερα με τις
λέξεις που πολυχρησιμοποιούνται ή που επαναλαμβάνουμε πολλές
φορές στο λόγο ή το κείμενό μας, δηλαδή τα: δρ = δραχμή, $ =
δολάριο, & = και,….
δ) Τα σύμβολα που καθορίζουν – αποσαφηνίζουν το είδος μιας
λέξης. Τα προσδιοριστικά σημεία είναι ιδεογραμματικά σημεία που
προστίθενται στο τέλος των φωνογραμμάτων, για να τονίσουν τη
σημασία μιας λέξης ή για να ξεχωρίσουν δύο ή περισσότερες σημασίες, όπου αυτό είναι δυνατόν. Αρκετές φορές αυτά παραλείπονται ή
όταν εμφανίζονται δεν χρειάζονται φωνητική μεταγραφή, αφού δεν
προσφέρουν τίποτα στη φωνητική λέξης. Για παράδειγμα το ορθόγραμμα Ι δίπλα απο ένα ιδεόγραμμα – λέξη δηλώνει τον ενικό αριθμό
του σημαίνοντος (σε αντιδιαστολή με τα δύο, τρία ορθογράμματα,
ΙΙ, ΙΙΙ… που είναι δηλωτικά του πληθυντικού αριθμού. Το επίθημα C
(προφέρεται ετ) που ακολουθεί το δισυμφωνικό σημείο/ρίζα sw
(προφέρεται σου) προσδιορίζει το θηλυκό γένος.
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ΣΤΗΛΗ ΡΟΖΕΤΑΣ (THE ROSETTA STONE)
Η ανάγνωσή των ιερογλυφικών έγινε για πρώτη φορά από το
Σαμπολιόν το 1822. Ο Σαμπολιόν (Jean-Francois Champollion,
1790-1832) βοηθήθηκε σ’ αυτό από τη στήλη της Ροζέτας, η οποία
περιείχε το αυτό κείμενο και στα ελληνικά και στα Αιγυπτιακά (ιερογλυφικά και δημοτική). Επί μ. Αλεξάνδρου και πριν η Ελληνική
Γλώσσα ήταν διεθνής (Ελληνιστική περίοδος 323 π.Χ. - 31 π.Χ.)
και πολλές πινακίδες τότε είχαν γραφεί δίγλωσσα, όπως π.χ. η
στήλη της Ροζέτας με ελληνικά και αιγυπτιακά, η επιγραφή Ράμπαδ στο 'Αλεπ με ελληνικά, συριακά, και αραβικά, η επιγραφή
Αρράν στο Αουράν με ελληνικά και αραβικά... κ.α.

ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

150

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Πίνακας με το αλφάβητο της δημοτικής αιγυπτιακής γραφής, ο οποίος δείχνει παράλληλα και πως προήλθαν τα γράμματα της γραφής αυτής από αυτά της ιερατικής γραφής ( ιερογλυφικών)
Στη δημοτική αιγυπτιακή γραφή (= το δεύτερο στάδιο από τα
δυο της αιγυπτιακής) ο τρόπος (ο μηχανισμός, το σύστημα) γραφής παραμένει περίπου ο ίδιος με αυτό της ιερατικής. Απλώς τώρα
αφενός το αλφάβητο έγινε με μικρότερα και πιο απλά γράμματα.
Δηλαδή τα γράμματα δεν είναι πλέον πιστές εικόνες όντων, όπως
ήταν πριν, αλλά το απλουστευμένο περίγραμμα (ιδεόγραμμα)
τους, κάτι ως τη φοινικική γραφή.

Δημοτική και κοπτική γραφή απο τη στήλη της Ροζέτας.
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ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

12,425 παπιες
Ο αριθμός π.χ.:
= 1,246,323
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Μητροπολιτικό Μουσείο Τεχνών Νέας Υόρκης: Πάπυρος με χειρόγραφη ιερατική γραφή
(Edwin Smith ) Θηβαίδας Αιγύπτου 1600 π.Χ. Περιγράφει ανατομικές παρατηρήσεις και
τη διάγνωση, θεραπεία και πρόγνωση τύπων ιατρικών προβλημάτων..
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Μητροπολιτικό Μουσείο Τεχνων Νέας Υόρκης: Πάπυρος, γραμμένος σε δημοτική αιγυπτιακή γραφή στο 35ο έτος της Αμασής Β ́ (533 π.Χ.)
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Ιερογλυφικά, Meydum, Αίγυπτος 4th Δυναστεία, 2600 π.Χ.

ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
& ΣΥΝΑΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ
.....................
.....................
Man, male. . . . . . . . . . . . . .Woman, female. . . . . . . . . . . . .
. . People.
.....................
.....................
Official, authority. . . . . . . . . . . . . . . King. . . . . . . . . . . . . . . . .Force,
effort
.....................
.....................
Child, young. . . . . . . . . . . . . . . . . . Enemy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praise
.....................
.....................
Lie down, death, bury. . . . . . . . . . God. . . . . . . . . .Exalted person, the
dead
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.....................
.....................
Village, town. . . . . . . . . . . Desert, foreign land. . . . . . . .
. . . Animal.
.....................
.....................
Bird. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Enemy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fish
.....................
.....................
Water, liquid. . . . . . . . . . . . . . . . .Road. . . . . . . . .. . . . ... . . . . .Sky,
above
.....................
.....................
Sun, light, time. . . . . . . . . . . . . . . .Stone. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .
.Star.

2. ΟΙ ΚΟΠΤΕΣ, Η ΚΟΠΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΚΟΠΤΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ
Κόπτες λέγονται οι ντόπιοι κάτοικοι της Αιγύπτου που ασπάστηκαν το Χριστιανισμό κατά την περίοδο της εξάπλωση του Χριστιανισμού. Η Αίγυπτος ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. ήταν ελληνικό βασίλειο
με πρωτεύουσα την Αλεξάνδρεια, πόλη που έκτισε ο ίδιος ο Μ. Αλέξανδρος, όταν κατέλαβε την Αίγυπτο. Οι κόπτες ανήκουν στη μονοφυσική αίρεση, συνέπεια του οποίου ήταν αρχικά να κυνηγηθούν από
του Βυζαντινούς και κατόπιν από τους Άραβες και Τούρκους. Σήμερα,
αν και μιλούν αραβικά, γράφουν ακόμη με το ελληνικό - κοπτικό
αλφάβητο. Το όνομα «Κόπτης» λέγεται ότι προήλθε από το ελληνικό
(Αί)γύπτιος > (γ)κύπτης = λατινικά Copt.
Κοπτική γλώσσα λέγεται η επίσημη γλώσσα της Αιγύπτου από
τον 3ο αι. π.Χ., δηλαδή όταν η Αίγυπτος κατακτήθηκε από τους Έλληνες, μέχρι τον 13ο αι. μ.Χ. που αντικαταστάθηκε από την Αραβική.
Σήμερα οι κόπτες μιλούν αραβικά, όμως κατ’ ιδίαν μιλούν και κοπτικά.
Κοπτική γραφή λέγεται η επίσημη γραφή της Αιγύπτου κατά
τη χριστιανική περίοδο της Αιγύπτου. Η γραφή αυτή χρησιμοποιεί το
ελληνικό αλφάβητο με μικρές παραλλαγές και οι λέξεις γράφονται
όπως και στην ελληνική, δηλαδή από δεξιά προς αριστερά και ορθογραφικά με ίδιους κανόνες ως στην ελληνική. Ειδικότερα, στο κοπτικό αλφάβητο πλην των ελληνικών γραμμάτων υπάρχουν και
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μερικά γράμματα ακόμη από την τοπική δημοτική ιερογλυφική
γραφή, για ιδιαίτερες συλλαβικές προφορές που δεν υπήρχαν στην
ελληνική.
Σημειώνεται ότι μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.χ.,
ένα από τα βασίλεια που ιδρύθηκαν ήταν και αυτό της Αιγύπτου με
έδρα την Αλεξάνδρεια και πρώτο βασιλιά το στρατηγό του Μ. Αλέξανδρου Πτολεμαίο. Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 30 π.Χ. Ειδικότερα μετά το θάνατο του Μ. Αλέξανδρου το 323 π.Χ., η συνέλευση
του στρατού στη Βαβυλώνα όρισε ως τυπικό βασιλιά τους κράτους
του το Φίλιππο Αριδαίο, ετεροθαλή αδελφό του Μ. Αλέξανδρου και
διανοητικά ανάπηρο και μέχρι η γυναίκα του Μ. Αλέξανδρου Ρωξάνη
να φέρει στον κόσμο το παιδί του Μ. Αλέξανδρου (τον Αλέξανδρο Δ).
Παράλληλα, επειδή οι εν λόγω δεν ήταν σε θέση να κυβερνήσουν,
την εξουσία μοιράστηκαν οι μεγάλοι στρατηγοί. Ο Αντίπατρος πήρε
την εποπτεία του ευρωπαϊκού τμήματος, ο Κρατερός τη διοίκηση
των στρατευμάτων της Ασίας και ο Περδ’ίκας την εποπτεία του ασιατικού τμήματος.
Επίσης
ανατέθηκε η διοίκηση
της
Αιγύπτου
στον Πτολεμαίο,
της
Φρυγίας
στον Αντίγονο,
στο
Λυσίμαχο
της Θράκης κ.α.
Ωστόσο ο Περδίκας δολοφονείτε
Νόμισμα Πτολεμαίου του Α’ ( 360-284 B.C.).
κατά τη διάρκεια
μιας εκστρατείας εναντίον του Πτολεμαίου της Αιγύπτου και προ αυτού, ο Αντίγονος αυτοανακηρύσσεται, το 306 π.Χ., βασιλιάς και τον
ίδιο τίτλο έδωσε και στον γιο του Δημήτριο, που έγινε αργότερα γνωστός με την επωνυμία Πολιορκητής. Όμως η ενέργεια αυτή του Αντίγονου είχε ως συνέπεια να συνασπιστούν εναντίον του οι άλλοι
στρατηγοί, με αποτέλεσμα να αρχίσει μια σειρά συγκρούσεων μεταξύ
των ως άνω διαδόχων, που διεξάγονταν από την Ασία μέχρι την Ελλάδα. Στη διάρκεια των πολέμων αυτών, ύστερα και από διάφορες
αντιμακεδονικές αναταραχές που έγιναν στην ηπειρωτική Ελλάδα,
δολοφονήθηκαν και ο Φίλιππος Αριδαίος και ο γιος του Μ. Αλέξανδρου. Τελικά το 301 π.Χ., οι αντίπαλοι συγκρούστηκαν σε μια αποφασιστική μάχη στην Ιψό. Ο Αντίγονος στη μάχη αυτή και νικήθηκε
και σκοτώθηκε και το αποτέλεσμα της μάχης αυτής ήταν η δημιουργία των εξής νέων κρατών, που το καθένα αναγνώριζε το άλλο, το
εξής:
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Το βασίλειο της Μακεδονίας, με βασιλιά τον Κάσσανδρο, γιο
του Αντίπατρου.
Το βασίλειο της Συρίας, με βασιλιά το Σέλευκο, που περιλάμβανε όλες τις ασιατικές κτήσεις, και έδρα την Αντιόχεια. Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 64 π.Χ.
Το βασίλειο της Αιγύπτου, με βασιλιά τον Πτολεμαίο και έδρα
την Αλεξάνδρεια. Υποτάχθηκε στους Ρωμαίους το 30 π.Χ.
Το Βασίλειο της Θράκης, που περιλάμβανε και μεγάλα τμήματα της Ασίας, με βασιλιά το Λυσίμαχο. Το βασίλειο της Θράκης
διαλύθηκε γρήγορα, επειδή ο Λυσίμαχος συγκρούστηκε με το Σέλευκο και στη μάχη που έγινε στο Κουροπέδιο της Λυδίας το 281 π.Χ.
νικήθηκε και σκοτώθηκε. Τα εδάφη του τα πήραν η Συρία και η Μακεδονία.
Στα ως άνω βασίλεια προστέθηκαν αργότερα και άλλα μικρά
βασίλεια, όπως το βασίλειο της Περγάμου, το βασίλειο της Βακτριανής στο Αφγανιστάν – Ινδίες κ.α.

ΚΟΠΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Το κοπτικό αλφάβητο ήταν το πρώτο αιγυπτιακό σύστημα
γραφής με χρήση φωνήεντων γραμμάτων. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο
για την αποκρυπτογράφηση των αρχαιότερων Αιγυπτιακών κειμένων, επειδή διασώθηκαν πινακίδες γραμμένες ταυτόχρονα και με την
κοπτική και με τις άλλες γραφές.
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ΔΕΙΓΜΑΤΑΤΑ ΚΟΠΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Μητροπολιτικό Μουσείο Τεχνων Νέας Υόρκης: Πάπυρος από τη Θηβαίδα της Αιγύπτου ,
580- 640 π.Χ. π.Χ., γραμμένος σε κοπτική γραφή

Επιγραφή με ιερογλυφικά και Ελληνικά επί εποχής Πτολεμαίου
(Μουσείο Αλεξάνδρειας)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο
Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ:
ΙΤΑΛΙΚΗ, ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Κ.ΛΠ.
1. Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ
Λατινική γραφή κανονικά λέγεται η γραφή την οποία χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι επί εποχής της ακμής τους, γιατί πρωτύτερα
στην Ιταλία υπήρχαν πολλές πόλεις – κράτη που κάμε μια είχε και το
δικό της αλφάβητο – σύστημα γραφής και τη δική της γλώσσα, οι
περισσότερες των οποίων ήταν ελληνικές αποικίες: Τάρας, Γέλας,
Συρακούσες, Κατάνη, Χαλκίδα, Νάξος, Σελινούς…. Ο λόγος που η
νότια Ελλάδα λεγόταν «Μεγάλη Ελλάδα» (Magna Graecia)
Λέγεται από πολλούς ότι οι
Λατίνοι πήραν
τη
γραφή από
τους Έλληνες
μέσω
των Ετρούσκων, κάπου
τον 7-6ο π.Χ.
αι., κάτι που είναι ορθό, γιατί πιστοποιείται από τα εξής:
α) Οι γραμματικοί όροι της λατινικής γραμματικής είναι ελληνικές λέξεις, πρβ: γραμματική > grammatica, αλφάβητο > alphabetο,
ορθογραφία > orthography, κόμμα > comma, δίφθογγοι > diphthong, συλλαβή > syllaba....
β) Η λατινική γραφή γραφεί μιμητικά (φωτογραφικά) από την
ελληνική τις περισσότερες λέξεις, πρβ ελληνική γραφή: Γραικία >
λατινική γραφή Graecia, Φοίνιξ > Phoenix, γραμματική > grammatica, αλφάβητο > alphabet....
γ) Τα γράμματα του λατινικού αλφάβητου είναι όμοια με αυτά
που υπήρχαν στο αρχαίο Αττικό, καθώς και στα Χαλκιδικό αλφάβητο.
Βλέπε π.χ. την επιγραφή που βρέθηκε στο νησί Ίσκια (αρχαία
ελληνικά Πιθηκούσα) της Νότιας Ιταλίας, επιγραφή «κύπελλο του
Νέστορα».
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Ειδικότερα το κοινό λατινικό αλφάβητο – λατινική γραφή που
γνωρίζουμε είναι δημιούργημα των ΄Ρωμαίων γραμματικών, το οποίο
προήλθε από τα παλιότερα ιταλικά αλφάβητα-συστήματα γραφής, τα
αρχαιότερα και τα περισσότερα των οποίων ήταν ελληνικά, λόγω του
ότι η νότια Ιταλία ήταν ελληνική περιοχή και γι αυτό άλλωστε καλούνταν «Μεγάλη Ελλάς», όπως προαναφέραμε.
Πέραν αυτών οι ίδιοι οι Λατίνοι λένε πως τα γράμματα τα πήραν
- διδάχτηκαν από τους Έλληνες, όταν ο Εύανδρος ήρθε με Αρκάδες
από την Ελλάδα πριν από τον Ρωμύλο και τον Αινεία στον Τίβερη
ποταμό, στη Ρώμη και ίδρυσε εκεί αποικία.
Συγκεκριμένα ο Ιταλός ιστορικός Κορνήλιος Τάκιτος (Annals,
11,14) αναφέρει: <<At in Italia Etrusci ab Corinthio Damarato,
Aborigines Arcade ab Evandro didicerunt; et forma litteris Latinis,
quae veterrimis Graecorum. sed nobis quoque paucae primum
fuere, deinde additae sunt…>>. (C. CORNELII TACITI , TOMUS I.
ANNALIVM A.V/800 AC 47, Lib. Xi. CAP. 13-15)
Ομοίως ο Διονύσιος Ἁλικαρνασσεύς (Ρωμαϊκή Αρχαιολογία,
Α,33,4) αναφέρει: «Λέγονται δε και γραμμάτων Ελληνικών χρήσιν εις Ιταλίαν πρώτοι
διακομίσαι νεωστί φανείσαν Αρκάδες και μουσικήν την δι´ οργάνων, α δη λύραι τε και τρίγωνα
και αυλοί καλούνται τούτο δεύτερον έθνος Ἑλληνικὸν μετά Πελασγούς αφικόμενον εις Ιταλίαν
κοινὴν έσχε μετά την των Αβοριγίνων οίκησιν εν τω κρατίστῳ τής Ρώμης ιδρυσάμενον χωρίῳ///»..
Ομοίως ο Πλούταρχος (Αίτια Ρωμαϊκά, 59) αναφέρει: «ότι
γράμματα τούς περί Εύανδρον εδίδαξεν Ηρακλής, ως Ιόβας ιστόρηκε
και το πράγμα σεμνόν ενομίζετο, φίλους και συγγενείς διδασκόντων:
οψέ δ’ ‘ηρξατο μισθού διδάσκειν και πρώτον ανέωξε γραμματοδιδασκαλείον Σπόριος Καρβίλιος, απελεύθερος Καρβιλίου του πρώτου γαμετήν εκβαλόντος.»
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Ελληνική Γραφή αριστερόστροφη, περίπου 750 π.Χ., με γράμματά που είναι όμοια με αυτά του λατινικού αλφάβητου. Είναι από το καλούμενο «κύπελο Νεστόριος», το οποίο βρέθηκε σε τάφο στις Πιθηκούσσες (αρχαία ελληνική αποικία που
ίδρυσαν οι Ευβοείς = η σημερινή Ίσκια).
Η Ρωμαϊκή μυθολογία θέλει τον Ρωμύλο να θεμελίωσε τη Ρώμη
στον Παλατίνο Λόφο στις 21 Απριλίου 753 π.Χ. Στη συνέχεια σκότωσε τον δίδυμο αδελφό του Ρέμο και έγινε ο πρώτος βασιλιάς
της. Άλλος μύθος λέει ότι ο Αινείας από την Τροία, όταν καταστράφηκε η Τροία στον Τρωικό πόλεμο, έφυγε και πήγε στην Ιταλία και
ίδρυσε εκεί τη Ρώμη και πριν πάει εκεί ο Ρωμύλος και ο Αινείας είχε
πάει ο Αρκάδας Εύανδρος και είχε κάνει αποικία. Σύμφωνα με τον
Παυσανία, ο Εύανδρος έφτασε στο Λάτιο εξήντα χρόνια πριν από τον
Τρωικό Πόλεμο και όταν ο Αινείας έφτασε στην αυλή του για να ζητήσει βοήθεια, ο Εύανδρος ήταν σε βαθύ γήρας.
«Στη συνέχεια του έργου μου οφείλω να ασχοληθώ με το Παλλάντιο, για ότι αξιομνημόνευτο υπάρχει εκεί, και για ποιο λόγο ο αυτοκράτορας Αντωνίνος ο παλαιότερος, έκανε το
Παλάντιο πόλη αντί κώμης και παραχώρησε στους κατοίκους του ελευθερία και απάλλαξε από
τους φόρους. Λένε, λοιπόν, πώς ένας Εύανδρος ξεπερνούσε όλους τους Αρκάδες στην σύνεση
και στην πολεμική ικανότητα. Ήταν γιος μιας νύμφης, κόρης του Λάδωνα και του Έρμη. Αυτός
στάλθηκε σε αποικία με ομάδα Αρκάδων από το Παλλάντιο και ίδρυσε πόλη παρά τον Τίβερη
ποταμό. Ένα μέρος της σύγχρονης μας πόλης της Ρώμης, εκείνο που είχε εγκατασταθεί ο
Εύανδρος με τους Αρκάδες του, ονομάστηκε Παλλάντιο, σ’ ανάμνηση της αρκαδικής πόλεως.
Γι’ αυτούς τους λόγους έγιναν οι τιμητικές παραχωρήσεις εκ μέρους του αυτοκράτορα στους
Παλλαντιείς» (Παυσανίας Αρκαδικά 43, 1-3)
<< Σ' αυτές τις όχθες Αρκάδες, γενιά που βαστάει από τον Πάλλαντα, που το βασιλιά
Εύαντρο και τις σημαίες του σαν οπαδοί του ακολούθησαν, διάλεξαν τόπο κι έχτισαν στα
βουνά την πόλη Παλλάντιο από το όνομα του πρόγονού τους Πάλλαντα… Από δω άλσος απέραντο, που ο ορμητικός Ρωμύλος Άσυλο το πρόσφερε, και του δείχνει κάτω από βράχο
δροσερό το Λύκαιο, σύμφωνα με την Αρκαδική συνήθεια απ'το όνομα του Λύκαιου Πάνα. >>
(8ο βιβλίο της Αινειάδα)
« Η Ρώμη υπήρξε Αρκαδική αποικία υπό τον Εύανδρο. Αυτός φιλοξένησε τον Ηρακλή,
τότε που πήγαινε για τα βόδια του Γηρυόνη. Ο Εύανδρος έμαθε από την μάνα του, την Νικοστράτη, που ήταν έμπειρη στα μαντικά, ότι ήταν πεπρωμένο του Ηρακλή να γίνει θεός, όταν
θα τελείωνε τους άθλους του. Το ομολόγησε στον Ηρακλή, καθόρισε έναν ναό και έκανε θυσία
προς τιμήν του, συμφώνα με το ελληνικό έθιμο - μία θυσία πού γίνεται ακόμη και σήμερα.
Ακόμη και ο ιστορικός των Ρωμαίων, Κοίλιος, θεωρεί αυτή την θυσία απόδειξη, ότι η Ρώμη
είναι ελληνικό κτίσμα, αφού πρόκειται για πατρογονική θυσία, ελληνική, στον Ηρακλή. Οι Ρωμαίοι τιμούν και την μητέρα του Ευάνδρου. Την ονόμασαν Καρμέντη και την θεωρούν μία από
τις νύμφες.» (Στράβων «Γεωγραφικά» Ε' 111,3.)
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ΑΡΧΑΙΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
Ancient Latin (Από επιγραφές του 7ου - 6ου π.Χ. αι. )

Faliscan (Από επιγραφές του 400 – 250 π.Χ.)

Middle Adriatic / South Picene

Oscan (Από επιγραφές του 400 – 79 π.Χ.)

ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΡΩΜΑΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ:
Έχει 23 ψηφία τα εξής:
ABCDEFGHIKLMNOPQRSTVXYZ

2. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ
Στη λατινική γραφή:
1. Οι λέξεις γράφονται κατά φθόγγο με το λατινικό αλφάβητο
από αριστερά προς δεξιά, όπως ακριβώς και στην ελληνική, όμως με
ολιγότερη ορθογραφία, π.χ. L–a–t–i–o, I–t–a–l–i-α, Roma… κόμμα
- comma, mensa (ενικός) και mensae (πληθυντικός), Γραικία Graecia, Φοίνιξ - Phoenix …
2. Όλα τα γράμματα έχουν μια και μόνο προφορά, όπως στην
ελληνική. Επίσης και εδώ υπάρχουν μικρά και κεφαλαία γράμματα,
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καθώς και ομόφωνα και δίψηφα, για ετυμολογικούς λόγους – διάκριση ομόηχων λέξεων, τα εξής :
Τα γράμματα (litterae) του λατινικού αλφαβήτου είναι 26, τα
εξής:
Κεφαλαία γράμματα:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Μικρά γράμματα:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Δισυμφωνικά (δύο φθόγγων, συμπλέγματα): B(b), D(d),
G(g), Χ(χ) = mp, nt, nk, ks
Ομόφωνα: Ε(e) = AE(ae), ΟΕ (οe) = Ι(ι) = Υ(y), PH(ph) =
F(f), C(c) = K(k) = Q(q), CΗ (ch) = H(h),
Διπλά -δίψηφα:
PH(ph) = φ, TH(th) = δ/θ, CH(ch) = χ, AE(ae) = ε
MM(mm), NN(nn), LL(ll), RR(rr), SS(ss) = μμ, νν, λλ, ρρ, σσ
CC(cc), TT(tt), PP(pp), BB(bb) = κκ, ττ, ππ, ββ
3. Για υπόδειξη
της ετυμολογίας ή
ΛΑΤΙΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
για
διάκριση
κάΈχει τα εξής 26 γράμματα:
ποιων ομόηχων λέξεων)
χρησιμοποιΑ(a) = α
Ν(n) = εν
ούνται με κανόνες τα
B(b) = μπε
O(o) = o
κεφαλαία και τα μιC(c) = κα/τσε P(p) = πε
κρά γράμματα του
D(d) = ντε
Q(q) = κ(ι)ού
λατινικού αλφάβηE(e) = ε
R(r)
= ερ
του:
Α(a),
Β(b),
F(f) = εφ
S(s)
= ες
C(c)…, καθώς και
G(g) = γκε
T(t)
= τε
κάποια
ομόηχα
H(h) = χα
U(u) = ου,
γράμματα, , τα: Ε(e)
I(i)
=ι
V(v)
= βε
= AE(ae), ΟΕ (οe)
J(j)
= γιώτ
Χ(χ) = ιξ
=
Ι(ι)
=
Κ(κ) = kap
W(w) = βε
Υ(y),
PH(ph)
=
F(f),
L(l)
= ελ
Y(y) = ίγκραίκουμ
C(c) = K(k) = Q(q),
M(m) = εμ
Ζ(3)
= ζέτα
CΗ (ch) = H(h), V(v)
= W, F(f) = PH(ph)..
Για παράδειγμα με το ΑΕ(ae) σημειώνεται ο πληθυντικός των
ουσιαστικών που λήγουν σε -α (όπως στην ελληνική με το -αι): dea
- deae (θεά, θεαί), mensa - mensae (τράπεζα, τράπεζαι), poeta poetae
Mε το γράμμα F(f) γράφονται οι λέξεις λατινικής καταγωγής:
Forum, Forza.. και με τα PH(ph) οι λέξεις ελληνικής καταγωγής:
pharmacy, Phaedon,…
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4. Οι λέξεις από την Ελληνική Γλώσσα συνήθως κρατούν την
ελληνική ορθογραφία, όμως με μικρές παραποιήσεις, γράφοντας π.χ.
ΑΕ αντι ΑΙ, ΟΕ αντι ΕΙ….: ελληνικά: μύθος, πυραμίς, γράμμα, Γραικία, Φοίνιξ... = λατινικά: mythus, pyramis, gramma, Graecia, Phoenix...,
5. Με τα διπλά όμοια γράμματα MM(mm), NN(nn), LL(ll),
RR(rr), SS(ss) = μμ, νν, λλ, ρρ, σς, CC(cc), TT(tt), PP(pp), BB(bb)
= κκ, ττ, ππ, ββ υποδεικνύονται τα φθογγικά πάθη της αφομοίωσης
(αποβολής) των συμφώνων που συμβαίνουν στις λέξεις κατά την παραγωγή και σύνθεση, όπως στην ελληνική. Κανόνες: n + n,r,l,m =
nn,rr,ll,mm: in-rideo > irrideo, con-mitto > committo, con-loquor
> colloquor.... n + p,b = mp, mb: in-piuς > impius, in-port >
importer...b + c = cc: ab-cedo > accedo,...
6. Από τη μια ο φθόγγος ou = u γράφεται μονοψήφια, ήτοi
U(u), ενώ στην ελληνική δίψηφα, ήτοι ΟΥ(ου) ): κούπα = cupa και
απο την άλλη υπάρχουν τα γράμματα B(b), D(d), G(g), τα οποία δεν
υπάρχουν στην ελληνική, επειδή στη Λατινική παριστάνουν συμπλέγματα που στην ελληνική γράφονται αναλυτικά: ΜΠ(μπ),
ΓΚ(γκ)/ΝΚ(νκ), ΝΤ(ντ). Ειδικότερα στη Λατινική και αυτό για ετυμολογικούς λόγους (και όχι γιατί αυτά διαφέρουν στην προφορά, όπως νομίζουν μερικοί) υπάρχουν επιπλέον τα γράμματα: B(b), D(d), G(g) με τα οποία γράφονται τα συμπλέγματα mp, nt, nc στις ηχοποίητες και τις απλές λέξεις και με
τα: MP(mp), NT(nt), NC(nc) τα ίδια συμπλέγματα στις σύνθετες λέξεις, π.χ.:
απλές λέξεις: boba, dominus, goal, banca, bucca...
σύνθετες λέξεις: compare, entire, contract, concinno
7. Δεν υπάρχουν τα ορθογραφικά σημεία του τόνου, των διαλυτικών και της αποστρόφου, καθώς και τα ομόηχα γράμματα Ω, Η,
επειδή οι Λατίνοι αντέγραψαν την Ελληνική Γραφή πριν επινοηθούν
αυτά στην ελληνική. O λόγος και για τον οποίο η λατινική γραφή
είναι πιο εύκολη γραφή, όμως κατώτερης αξίας από την ελληνική.
Το πού τονίζεται η λέξη στη λατινική καταλαβαίνεται από πείρας: latium = «λάτιουμ», problema = «πρόμπλεμα» ...
Tα λατινικά ΑΕ(ae), OE(oe) είναι ίδια με τα ελληνικά ΑΙ(αι),
Οι(οι), δηλαδή πότε είναι δίφθογγοι (= δυο φθόγγοι) και πότε δίψηφα γράμματα (ένας φθόγγος): Aeneas (πρόφ. Αινέας) Αινείας,
caecus (κέκους) τυφλός, Phoenix, Boeotia ( Βοιωτία)…
Tα λατινικά AU(au), EU(eu) προφέρονται «αου, εου» και μερικά
από αυτά προέρχονται από τα ελληνικά αυ, ευ: Ευρώπη > Europa
(«εουρόπα»), Λευκάς > Leucas («λεουκάς»), nauta (νάου-τα) ναύτης, laudo (λάου-ντο) επαινώ. Eurus (Έου-ρους) Εύρος.
Στην ελληνική οι δίφθογγοι ξεχωρίζουν από τα δίψηφα γράμματα με τα διαλυτικά: αϊ & αι, οϊ & οι. Στη λατινική, όμως, δεν υπάρχουν και πότε έχουμε δίφθογγο και πότε δίψηφο γράμμα φαίνεται απο πείρας: Aeneas (“ενέας = Αινέας») & aer (“αερ = αήρ”),
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aeneus (“αένεους = χαλκούς”), Φοίνιξ > foenix («φίνιξ», οe = oι =
[ι]), coergo («κοέργκο», οe = [ο-ε]),
γραικία > graecia («γκρεκία», ae = αι = [ε]), Βοιωτία > Boeutia («μπεουοτία»), κωμωδία >
comοedia («κομεούντια»), auricila («αουρικίλα» > «ορικίλα»),...
8. Δεν υπάρχουν τα γράμματα Δ(δ), Θ(θ), Γ(γ) του ελληνικού
αλφάβητου, επειδή στη λατινική δε συνηθίζονται πολύ οι φθόγγοι
αυτοί. Οι φθόγγοι αυτοί από ξένες λέξεις τρέπονται σε d, τ, g: Αθήνα
> Αtena, δέλτα > delta,
δάκτυλος > dactylus,(προφορά
«ντάκτυλuς») δέμα > dema («ντέμα»), βήτα > beta («μπέτα»),
γραμματική > grammatica («γκραμάτικα»), δράμα > drama.....
Απλά μερικοί τους γραφουν δίψηφα ΤΗ(th) = δ, ΔΗ(δη) = θ,
GH(gh). Στη λατινική με το γράμμα «γιώτ» J(j) γράφεται κανονικά ο
φθόγγος γ και με το γράμμα «γκε» G(g) γράφεται το σύμπλεγμα γκ.
Ωστόσο αυτό πολλές φορές δεν τηρείται και J(j) = «γι/γκι»: Jupiter
= “γκιούπιτερ ή γιούπιτερ”, judico “γ(κ)ιούδικο”, Jordanes = “γιορδάνες ή γκιορδάνες = Ιορδάνης… και Gu(gu) = γκβ/γκ: lingua
(“λίνγκβα”), arguo (“αργκουο”)
8. Τα γραμματα του λατινικού άπα…αλφάβητου προφερονται
όπως ακριβώς και στην ελληνική: Α(a) = ά-λφα, f (f) = f-I, K= C =
kΤο σύμπλεγμα κς γράφεται Χ(χ) και ο φθόγγος χ γράφεται H(h)
(προφέρεται όπως το ελληνικό Χ): hora = ώρα, όμως ταυτόχρονα μ’
αυτό σχηματίζουμε και μερικά δίψηφα γράμματα, όπως τα: PH(ph)
= f, TH(th) = δ…
Το σύμπλεγμα qu προφέρεται κβ: Quies (“κβίες” = ησυχία ),
aqua («άκουα»= νερό) Το λατινικό γράμμα C(c) προφέρεται όπως
το ελληνικό Κ(κ), όμως προ των ae, oe, eu προφέρεται (ιδιωματισμός
νεώτερος) και ως τς: cecidi, cycinus, caedo….
Mε τα δίψηφα γράμματα CΗ(ch), Ph(ph) γράφονται οι λέξεις με
ελληνική καταγωγή: Chios = Χίος, Chist, philosophia, mathematica,
θέμα > thema… και με H(h), F(f) των λατινικών: habeo, homo, futura, fumo, fonto..
Το λατινικό γράμμα Ζ(z) προφέρεται όπως το ελληνικό Ζ(ζ),
όμως ανάμεσα σε δυο φωνήεντα ενίοτε προφέρεται και τζ/τσ: maza
(“ματζα») = μάζα, 3ephyrus = ζέφυρος. Το γράμμα Σ(s) προφέρεται
κανονικά όπως το ελληνικό Σ(σ,ς): dominus, super…, όμως ανάμεσα
σε δυο φωνήεντα ενίοτε προφέρεται (νεώτερος ιδιωματισμός) και ως
ζ: rosa («ρόζα»), asinus («αζίνους»), όπως και το ti- ως τς: latium Latio («λάτιουμ & λάτσιο»).
3. ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΧΤΗΡΕΣ: ΑΓΓΛΙΚΗ, ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Κ.ΛΠ.
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Οι σημερινές γραφές που χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο
(Αγγλική, Γαλλική κ.λπ.. ) λέγονται ιστορικές, επειδή οι λέξεις εκεί
γράφονται είτε όπως προφέρονταν κάποτε είτε όπως γράφονται στην
αρχαία ελληνική ή τη λατινική γραφή.
Ειδικότερα στις γραφές με τους λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική...) :
1) Οι λέξεις που προέρχονται από την αρχαία ελληνική ή τη
λατινική γραφή γράφονται όπως έχουν εκεί, φωτογραφικά με λατινικούς χαρακτήρες, άσχετα αν η προφορά τους εκεί μπορεί να είναι
και διαφορετική, πρβ π.χ.:
ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα,
τυπώ(νω), φωτοτυπία, νέο, Ολυμπιακός, φιλοσοφία, τηλέφωνο......
& αγγλική: problem (“πρόμπλεμ»), titan («ταϊταν»), George
(«τζόρτζια»), Europe («γιούροπ»), idea («αϊντία»), type («τάϊπ»),
prototype , new, Olympia philosophy, telephone,...
ελληνική: ακ(τ)ίς, Γεωργιανός, Συριανός, Λατίνος...
& γαλλική: action («αξόν»), Georgien («ζεορζάν»), Syrien
(«σιριάν»), Latin («λατάν»)...
λατινική: cluba (κλούμπα -κλούβα), cupa (κούπα), America,
pluς (πλους), imperial («ιμπέριαλ»), lina («λίνα»), douo > double
(«ντουπλέ»), catae («κάτε - γάτες»)..
& αγγλική: club («κλάμπ»), cup («κάπ»), America, plus
(«πλας»), imperial («ιμπίριαλ»), line («λάϊν»), double ("ντάμπλ"),
gates (γκέϊτς)...
Με την ελληνική και λατινική γραφή - ορθογραφία γράφονται
και λέξεις άλλων γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές....), πρβ π.χ., ελληνικά: άλγεβρα, Εμμανουήλ, Δανιήλ.... = αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel....
2) Oι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτότυπές τους, άσχετα αν καμιά φορά η προφορά της παράγωγης λέξης είναι διαφορετική από την πρωτότυπη, λόγω φθογγικού πάθους
(συναίρεσης κ.α.), πρβ π.χ.: volcano («βολκέϊνουν») > volcanic
(«βολκανικ»), athlete (“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”), busy
(“μπάζι») > business (“μπίζνες», day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”),
live («λάϊβ») >living ("λίβινκ"), εδώ i = [α & αϊ], no ("νόου"), not
("νότ") > nothing ("νάθινκ"), εδώ ο = [ οου & α].
3) Oι λέξεις που η γραφής τους δεν υπάρχει στην ελληνική
γραφονται φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο, π.χ. on, in …. και συνάμα, αν κάποια είναι ομόφωνη (ομόηχη) με κάποια άλλη, γράφεται
με πρόσθεση τυχαίου γράμματος, σύμφωνα με τη σκέψη αυτού που
την καθιέρωσε γραφικά, που, αν και γράφεται, δεν προφέρεται, πρβ
π.χ.:
γαλλική: grave (στον ενικός) & graves (στον πληθ.)
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(Εδώ το -es δεν προφέρεται, αλλά μπαίνει για διάκριση του
πληθυντικού από τον ομόηχο ενικό.
αγγλική: to & t(w)o & to(o), rit(e) & (w)rit(e) & ri(g)t(h)..
(Εδώ τα: w o w e g h δεν προφέρονται, μπήκαν για διάκριση
των oομόφωνων λέξεων)
John, εδώ μπήκε το γράμμα h, αν και δεν προφέρεται, επειδή
στην ελληνική και στην εβραϊκή προφορά υπάρχει ο φθόγγος γράμμα χ: Ιωάννης < Ιοχάναν.
Ομοίως: sent & cent & scent,
pare & pair & pear, boy &
buoy..
no & know, sail & sale, grown & groan, fought & fort, war
& wore, side & sighed, made & maid, night & Knight, soared &
surd, hole & whole, morning & mourning ..........
Ας σημειωθεί και ότι:
1) Η γραφή μιας λέξης με τον ως άνω τρόπο παραμένει στο
χρόνο ακόμη και αν η προφορά της αλλάξει ή αν η λέξη λέγεται με
δυο ή περισσότερες προφορές. Πρβ π.χ. στην αγγλική που ενώ άλλοι
λένε π.χ.: "δε λαντον, μπάτι, σον κόνερ, ουάτ..." και άλλοι "δι λόντον μπόντι, σιν κόνερι, χουάτ ή γουάτ..", ωστόσο και οι μεν και οι
δε γράφουν ίδια, δηλ.: the London, body, Sean Coneri, what.. Ομοίως η λέξη π.χ. minute προφέρεται “μίνιτς”, όταν δηλώνει ουσιαστικό (το λεπτό της ώρας) και “μινιουτ ή μαϊνιουτ”, όταν δηλώνει
επίθετο (λεπτομερής). Αυτό συμβαίνει σε πάμπολλες λέξεις.
2) Στη γραφή αυτή λέξη μπορεί να προφέρεται αλλιώς π.χ. στα
αγγλικά και αλλιώς στα γαλλικά, πρβ π.χ. τις λέξεις: BEAUTE = αγγλική προφορά «μπιούτι» και γαλλική «μποτέ».
Όλα αυτά είναι και η αιτία που στις εν λόγω γραφές (Αγγλική Γαλλική, Ολλανδική κ.α.):
1) Υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής και προφοράς, λέμε π.χ.
στην αγγλική "αϊντία" και γράφουμε "ιντέα" (Idea). Παρουσιάζεται
δηλ. το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα να έχουμε πέντε, έξι.. προφορές και όχι μια, όπως στην ελληνική, ή με ένα γράμμα να παριστάνουμε ένα ή δυο ή τρεις.. φθόγγους και όχι ένα πάντα, όπως
στην ελληνική. Παρέβαλε π.χ. στην αγγλική::
i = αϊ = ι = ε = εε = ιι: titan (ταϊτάν), prize (πράϊζ), girl (γκέρλ),
pig (πιγκ), ability (αμπίλιτι)..
e = i = ee = ea = ie = ui = ay = u... = [ι]: feel, seen, fit, sin,
least, beat, city, cities («σιτις»), built (“μπίλτ”), sanday (“σαντι”),
business (“μπίζνες”),...
ο = ο = οο = α = ου = ουα = οου = ε..: go (γκόου), come
(καμ), one (ουάν), to (του), God (γκοντ), lotus (λοτους)..
a = ο= εϊ = α = ε= ouo....: was (γουόζ), Αmerica (αμέρικα),
hand (χέντ), table (τέϊμπλ)..
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e = ι = ε = α....: me (μι), every (έβρι) love (λαβ), peter
(πέτερ)..
u = ου = α = ε = γιου...: cup (κάπ), use (γιούζ), run (ραν),
Murphy (μέρφι)..
w= ου =γου = χου...: Washington (Ουάσινγκτον), web
(γουέμπ), west (γουέστ), whiskey, & wrist (ρίστ), two (του )....
th = δ/θ: the (δε), mother (μάδε), thing (θίνκ)..
cc = κ/κσ: accompany (ακόμπανι), acces (αξές)...
sc = σ/σκ: scenario ("σενάριο") & Scorpio ("σκόρπιο"),...
,..........................
Όπως βλέπουμε από τα πιο πάνω παραδείγματα άλλα λέμε και
άλλα γράφουμε ή άλλα βλέπουμε και άλλα προφέρουμε!
Εδώ "ορθογραφία" είναι η δημιουργία για κάθε λέξη ενός ορισμένου "οπτικού ινδάλματος", το οποίο γι' αυτούς που ξέρουν από
γραφή αποτελεί την "ιδεατή εικόνα" γραφής κάθε λέξης. Η ιδεατή
αυτή εικόνα συνάπτεται στο νου του ομιλούντος προς την ακουστική "εικόνα, δηλ. προς τον τρόπο προφοράς μιας δεδομένης λέξεως, καθώς και προς τη σημασία της.
Το μόνο στο οποίο μας βοηθά η εν λόγω (η ιστορική) γραφή
με τους λατινικούς χαρακτήρες είναι στο να ξέρουμε πάνω – κάτω
από που κατάγεται μια γραπτή λέξη, καθώς και να την ξεχωρίσουμε
από μια άλλη ομόηχη: «του» > to, two, too
2) Για να δούμε εδώ, δηλαδή στις ιστορικές γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική, γαλλική κ.α.), πως προφέρεται μια γραπτή λέξη δε διαβάζουμε τα γράμματά της ένα-ένα, αλλά ρωτούμε
τους άλλους, αν δε το ξέρουμε, πως προφέρεται όλη μαζί ή το ψάχνουμε σε λεξικό. Εκεί η προφορά υποδείχνεται με τα καλούμενα
φωνητικά σύμβολα ( PHONETICS SYMBOLS). Ομοίως, αν θέλουμε
να γράψουμε μια λέξη που ακούμε για πρώτη φορά, πάλι ρωτούμε
τους άλλους ή ψάχνουμε σε λεξικό για το πως να τη γράψουμε.
3) Δε βοηθιόμαστε στην κατανόηση - ετυμολογία των λέξεων,
αφού εδώ ούτε το μέρος λόγου υποδείχνεται ούτε το γένος ούτε ο
τύπος ούτε τα φθογγικά πάθη... με τα ομόηχα γράμματα: ο = ω, ι =
η = υ… όπως γίνεται στην ελληνική. με τα η, οι, είδη, ήδη, Ίδη, τις,
της…..
4) Απαιτείται τόσο χρόνος για την εκμάθηση της γραφής, όσος
χρειάζεται για να απομνημονεύσεις τη γραφή μια-μια των λέξεων.
5) Δε μπορεί κάποιος να μελετήσει σωστά τις λέξεις μιας γλώσσας σε φθόγγους, συλλαβές..., πρβ π.χ.: why = προφορά «χου-ά-ϊ»
= 3 συλλαβές και όχι 1 ως δείχνει, titan = προφορά «τα-ϊ-ταν» =
3 συλλαβές και όχι 2, go = προφορά "γκό-ου" = 2 συλλαβές, ενώ
φαίνεται ως 1, come = προφορά "κάμ" = 1 συλλαβή ενώ φαίνεται
ως 2, too = προφορά "του" = 1 συλλαβή, ενώ φαίνεται ως 2..
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Όλα αυτά είναι και ο λόγος που κάποιοι (Έρασμος, ο Saussare
κ.α.) ζητούν την κατάργηση της γραφής με λατινικούς χαρακτήρες
και την καθιέρωση μιας άλλης γραφής που να έχει τόσα γράμματα
όσοι και οι φθόγγοι, κάτι που είναι λάθος, γιατί με φθογγική και μόνο
γραφή δεν είναι δυνατόν να διακρίνουμε τις ομόηχες λέξεις. Η μόνη
σωστή λύση είναι η καθιέρωση της ελληνικής γραφής ως διεθνούς.
4. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Το αγγλικό αλφάβητο έχει τα 26 ψηφία του λατινικού με την
ονομασία τους (τα ίδια έχουν και το γερμανικό, γαλλικό, ιταλικό...,
μόνο που εκεί ονομάζονται αλλιώς):
Στην αγγλική γραφή, εκτός αυτών που είπαμε πιο πριν για τη
γραφή με λατινικούς χαρακτήρες:
1) Σε ορισμένες λέξεις τα γράμματα έχουν την ίδια προφορά
που έχουν και τα αντίστοιχα λατινικά, π.χ.: every (έβρι), Athens (άθενς), Italy (ίταλι), pig (πιγκ), ability (αμπίλιτι), morning (μόρνινγ),
yale (γιάλε), ...... Σε άλλες, στις περισσότερες, τα ίδια γράμματα είναι αδύνατο να πεις ποια ακριβώς προφορά έχουν ή βγαίνει μόνο εάν
ξέρεις η όλη λέξη πως προφέρεται, πρβ:
was (προφορά "γουόζ")
και America ("αμέρικα") και must ("μάστ") & come ("κάμ") & cup
(‘καπ’) & use (‘γιούζ’) ... όπου π.χ. το γράμμα a πότε προφέρεται α
πότε ο.. κάτι το ίδιο και με το u......
2) Αν αλλάξει η προφορά μιας λέξης στο χρόνο ή κατά την παραγωγή και σύνθεση λόγω φθογγικού πάθους, αυτή γράφεται πάλι
όμοια: live (λάϊβ) > living (λίβινκ), not (νοτ) > nothing (νάθινκ)…
Κάτι που δε συμβαίνει στη λατινική και ελληνική γραφή, αφού
εκεί:
1) Οι λέξεις γράΑΓΓΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
φονται αφ’ ενός ως έΑ(a) = έι,
B(b) = μπι,
χουν επακριβώς φθογC(c) = σι,
D(d) = ντι,
γικά και αφ’ ετέρου αE(e) = ι,
F(f) = εφ,
νάλογα με την ετυμο(g) = τζι,
H(h) = έιτσ,
λογία τους. Εδώ με τα
I(i) = άι,
J(j) = τζέι,
ομόφωνα
γράμματα
K(k) = καπ,
L(l) = ελ,
Ο(ο) & Ω(Ω), Ι(Ι) &
M(m) = εμ,
N(n) = εν,
Η(η) & Υ(υ)… υποδείO(o) = ο,
P(p) = πι,
χνεται η ετυμολογία (=
Q(q) = κιού,
R(r) = άρ,
το μέρος λόγου, ο τύS(s) = ες,
T(t) = τι ,
πος κ.τ.λ.) των λέξεων
U(u) = γιού,
V(v) = βι,
και έτσι έχουμε και βοW(w) = νταπλ γιου, X(x) = εξ,
ήθεια στην κατανόησή
Y(y) = ουάι,
Z(z) = ζετ
τους και στη διάκριση
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των ομόηχων, πρβ π.χ.: καλή & καλοί & καλεί, φιλί & φυλή, καλώ &
καλό…
2) Αν αλλάξει η προφορά μιας λέξης, αλλάζει και η γραφή της
σύμφωνα με τους κανόνες των φθογγικών παθών (συναίρεσης, σύνθλιψης..), ώστε και την πιστή φωνητικότητα να υποδείχνουμε και
την καταγωγή της (= την πρωτότυπη ή ριζική λέξη), άρα και το ακριβές της νόημα: πλέον, χρέματα... > πλήθος, χρήματα,.. (η τροπή
του ε σε ι γράφεται με η), κόβω > κόβμα – κόμμα, γράφω, γράφμα
> γράμμα... (π β φ + μ = μμ)...
5. ΤΑ PHONETICS - ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΑ
PHONETICS SYMBOLS ΚΑΙ ΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ = Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Επειδή στη γραφή με λατινικούς χαρακτήρες υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προφοράς και γραφής λόγω ιστορικής γραφής (πρβ π.χ.
στην αγγλική τη λέξη idea, λέξη προερχόμενη από την ελληνική
λέξη «ιδέα», η οποία ενώ προφέρεται «αϊντία», γράφεται idea ),
πολλά λεξικά των γραφών αυτών για υπόδειξη της ορθής προφοράς
των λέξεων έφτιαξαν - χρησιμοποιούν τα καλούμενα φωνητικά σύμβολα (Phonetic symbols). Τα σύμβολα αυτά είναι κάπου 20 για τα
φωνήεντα και κάπου 30 για τα σύμφωνα, ενώ όλοι κι όλοι οι φθόγγοι
είναι μόλις 20!
Φυσικά τα φωνητικά σύμβολα είναι ανοησία, γιατί θα ήταν πιο
εύκολο και πιο απλό αντί αυτών να χρησιμοποιήσουμε την ελληνική
γραφή. Υπενθυμίζουμε ότι:
Α) Με τα 20 γράμματα του ελληνικού αλφάβητου: α, ε, ο, ι, ου
= u, τ, δ, θ, π, β, φ, κ, γ, χ, μ, ν, λ, ρ, σ, ζ υποδείχνουμε πιστότατα
μόνο την προφορά (τους φθόγγους) των λέξεων, π.χ.: «καλό, ψιλί,
μπομπ, γκαζ, νταντ»..,
Β) Με επιπλέον τα κεφαλαία γράμματα: Α, Β, Γ…, καθώς και
ομόφωνα: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Ι(ι) & Υ(υ)… υποδείχνουμε και
την ετυμολογία των λέξεων (μέρος λόγου, τύπο κ.τ.λ.), άρα έτσι έχουμε και διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: καλό & καλώ, αγαθή &
Αγαθή & αγαθοί, ψιλή & ψιλοί & ψηλοί & ψηλή…
Γ) Με τα ορθογραφικά σημεία (τονικό σημάδι, απόστροφο
κ.τ.λ.) υποδείχνουμε και τις τονισμένες και άτονες συλλαβές, την
προφορά με συναίρεση, συνίζηση, έκθλιψη κ.τ.λ., πρβ π.χ.: σ’ όλα
& σε όλα & σόλα, κάλος & καλός & καλώς, καλώ, μία & μια, θείος &
θεϊκός,,
Η προφορά π.χ. της αγγλικής ομόφωνης λέξης «ράϊτ» στην Ελληνική Γραφή θα γράφονταν με διαφορετικό ομόφωνο γράμμα, π.χ.:
ράϊτ & ράητ & ράϋτ (το με ποιο γράμμα γράφεται το θέμα κανονίζει
η πρωτότυπος λέξη) και όχι με πρόσθεση τυχαίου γράμματος ή
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ιστορικά, δηλαδή (w)rite & ri(gh)t & rite.... όπως γίνεται στην αγγλική. Επίσης, η λέξη αυτή θα μπορούσε να γραφεί όμοια σε όλες τις
περιπτώσεις, δηλαδή «ραίτ», όμως με διαφορετικό τονικό σημάδι για
κάθε περίπτωση ( σήμερα αυτό έχει καταργηθεί)
Τα φωνητικά σύμβολα είναι πάρα πολλά (πάνω από 50), επειδή
εκεί από τη μια υπάρχουν σύμβολα και για τα δισυμφωνικά (συμπλέγματα): μπ, ντ, γκ, τζ, τσ, κς, πς, αα, εε, οο, ιι, ουου…. (στην
ελληνική γράφονται αναλυτικά, εκτός των ξ, ψ) και από την άλλη
για κάποια σύμβολα υπάρχουν επιπλέον γράμματα γι αυτά που προφέρονται με συνίζηση, έκθλιψη κ.τ.λ. Στην Ελληνική Γραφή γράφουμε π.χ.: μια & μία, δύο & δυο, σ’ όλα & σόλα & σε όλα… και
ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται το τονικό σημάδι ή η απόστροφος
στις λέξεις αυτές καταλαβαίνουμε- διακρίνουμε πότε τα γράμματα υ,
ι προφέρονται με συνίζηση ή τονισμένα και πότε όχι, πότε το γράμμα
σ προφέρεται με έκθλιψη και πότε όχι κ.τ.λ. Στα φωνητικά σύμβολα,
αντί αυτού του απλού τεχνάσματος, έχουμε άλλο γράμμα, όταν το
γράμμα ι προφέρεται με συνίζηση, άλλο όταν αυτό προφέρεται χωρίς
συνίζηση και άλλο όταν αυτό επαναλαμβάνεται (όταν έχουμε δυο ι
μαζί, όπως π.χ. στη λέξη δι-ίσταμαι). Κάπως έτσι συμβαίνει και με τα
γράμματα που παθαίνουν έκθλιψη ή συναίρεση κ.τ.λ.
PHONETICS
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο
ΟΙ ΚΥΡΙΛΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ:
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ, ΡΩΣΙΚΗ, ΣΕΡΒΙΚΗ Κ.ΛΠ.
1. ΤΟ ΚΥΡΙΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Οι ορθόδοξοι Σλάβοι: Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ουκρανοί, και
Λευκορώσοι γράφουν με το καλούμενο Κυριλλικό Αλφάβητο, που είναι παραλλαγή του ελληνικού. Οι Ρώσοι και οι Βούλγαροι γράφουν
με το ίδιο ακριβώς αλφάβητο και οι Σέρβοι με κάποια μικρή διαφορά.
Οι καθολικοί Σλάβοι: Πολωνοί, Τσέχοι, Σλοβάκοι και Σλοβένοι
χρησιμοποιούν το ρωμαϊκό αλφάβητο με κάποια μικρή παραλλαγή.
Κυριλλικό αλφάβητο ονομάζεται το αλφάβητο που επινόησε ο
λόγιος του Βυζαντίου και ιεραπόστολος των Σλάβων Κύριλλος (827
-869 μ.Χ. με σκοπό να μεταφράσει το Ευαγγέλιο στους Σλάβους. Τα
παλαιότερα χειρόγραφα που είναι γραμμένα με την κυριλλική γραφή

ανήκουν στον 11ο αι. μ.Χ.
Το Κυριλλικό Αλφάβητο έχει
φτιαχτεί από τα κεφαλαία γράμματα
του ελληνικού βυζαντινού αλφάβητου: A B Γ Δ Ε Η Θ Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ…
είτε αυτούσια είτε με μικρές παραλλαγές.
Εκείνοι που χρησιμοποίησαν
πρώτοι το Κυριλλικό Αλφάβητο ήταν οι Βούλγαροι και μετά οι Σέρβοι.
Στη Ρωσική και Βουλγάρικη
Γραφή οι πιο πολλές λέξεις γράφονται ως έχουν φθογγικά με τα ανάλογα γράμματα του αλφάβητου και
οι άλλες ιστορικά, δηλαδή είτε όπως
προφέρονταν κάποτε στις γλώσσες
– γραφές αυτές (και από συνήθεια
συνηθίζεται να γράφονται έτσι ακόμη) είτε ως έχουν (φωτογραφικά)
από τη γλώσσα από όπου προέρχονται. Απλώς εδώ αντί για ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες έχουμε κυριλλικούς.
Για παράδειγμα η γραπτή λέξη хляб (bread), ενώ σήμερα προφέρεται [hl’ap], γράφεται ακόμη με το γράμμα б και όχι με το γράμμα
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п, επειδή με β προφερόταν πριν. Ομοίως η λέξη красив (=
handsome, masc. sing.), ενώ σήμερα προφέρεται [krasif], γράφεται
με в και όχι ф. Ομοίως η λέξη тежка (heavy, fem. sing.), ενώ προφέρεται [teška], γράφεται με ж και όχι ш. Η ρίζα της λέξης είναι
теж- [tež-],όπου το ж διατηρείται.
Πιο απλά, επειδή στις σλαβικές γραφές δεν υπάρχει καλός μηχανισμός για υπόδειξη της ετυμολογίας των λέξεων και διάκριση των
ομοήχων, όπως συμβαίνει στην Ελληνική Γραφή με τα ομόηχα κεφαλαία και μικρά γραμματα γράμματα: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι)
= Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι), Μ= ΜΜ, ΝΝ(=ΝΝ(νν)… (βλέπε «Ελληνική
Γραφή»), κάποιες λέξεις γράφονται είτε ως έχουν (φωτογραφικά)
στην ελληνική ή λατινική είτε με την πρόσθεση επιπλέον κάποιου
γράμματος, που αν και γράφεται δεν προφέρεται, όπως στην αγγλική
γραφή.
Έτσι εδώ άλλες λέξεις γράφονται - διαβάζονται όπως υποδείχνει το αλφάβητο: ΓρeЧИa (γκρέτσια» = η Ελλάδα), Кoлoнaки - Κολωνάκι, Kaτeρинa - Κατερίνα, Еклеcиacτ («εκλεσιαστ») - εκκλησιαστής, Cβeτлaнa - Σβετλάνα,.. και άλλες όχι (δηλαδή σ΄αυτές υπάρχει διάσταση μεταξύ προφοράς και γραφής), πρβ: ΟΤΚΥДA =
«ατκούντα», ΠΡИeΧΑΛ= «πριγιέχαλ»…
Ομοίως: пиша [piša] (to write), умен [umen] (smart), вятър
[v’atъr] (wind).
2. ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
Η βάση του αλφάβητου της Ρωσικής γλώσσας είναι το Κυριλλικό αλφάβητο
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- ντόκτορ.
Στο ρωσικό και βουλγάρικο κυριλλικό αλφάβητο τα μικρά
γράμματα με πιο μεγάλο σχήμα γίνονται κεφαλαία και το αντίθετο.
Γράμματα φωνήεντα:
Α(a), Ε(e), Ο(o), Υ(y), И(u)

= α, ε, ο, ου, ι

Γράμματα τα με συμπλεγματική προφορά:
Д, Γ, 6 = ντ(b), γκ(g), μπ(b)
Я, Ю = για, γιου
ΒΑΜ ИΡΑΒИΗΤCA y Hac (“βαμ νραβίτσα ου νας”?) = σας αρέσει
εδώ;
ЯΑΗΟΠyЛΟC = Γιαννόπουλος, KOΓΔΑ = «καγκντα»,
ΚИΕΒ = «κίεβ», ΡΟCCИИ = «ροσιι», MHOΓΟ = «μνόγκο»…
ΡΩΣΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Η Ρωσική γλώσσα (ρωσικά: русский язык, λατινικά: russkiy
yazyk, προφορά: [ˈruskʲɪj jɪˈzɨk]) είναι η πιο διαδεδομένη γεωγραφικά γλώσσα της Ευρασίας, η περισσότερο ομιλούμενη των Σλαβικών γλωσσών, και η μεγαλύτερη μητρική γλώσσα στην Ευρώπη. Ανήκει στην ανατολική ομάδα των σλαβικών γλωσσών είναι η επίσημη
γλώσσα της Ρωσίας και κατατάσσεται στη πέμπτη θέση στον κόσμο
κατ' αριθμό ομιλητών μετά την κινέζικη, την αγγλική, την Χίντι και
την ισπανική.
ΡΩΣΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ:

Греческий язык (Γκρέτσεσκιϊ γιαζίκ): Η Ελληνική Γλώσσα
Привет! (Πρίβγετ!) : Γεια!
До свидания (Ντα σβιντάνια) : Αντίο
Пожалуйста (Παζάλουστα) : παρακαλώ
Извините (Ιζβινίτιε) : συγγνώμη
Спасибо (Σπασίμπα) : ευχαριστώ
Это (Ετα) /Что (στο) : Αυτό/Οτι
Сколько стоит? (Σκόλ'κα στόϊτ) : Πόσο κάνει;
Да (Ντα) : Ναι
Нет (Νιετ) : Όχι
Я не понимаю (Για νιε πανιμάγιου) : Δεν καταλαβαίνω
ΒΑΜ ИΡΑΒИΗΤCA y Hac (“βαμ νραβίτσα ου νας”?) = σας
αρέσει εδώ;
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Νικολάι Μιχάιλοβιτς Καραμζίν , ρωσική γραφή: Николай
Михайлович Карамзин , προφορά στα ρωσικά: Νικαλάι Μιχάιλαβιτς Καραμζίν.
Ομοσπονδιακή Πόλη της Αγίας Πετρούπολης = ρωσiκά: СанктПетербу́рг = Σανκτ-Πετερμπούργκ

Σημειώνεται ότι:
1) Επειδή οι φθόγγοι είναι 20 και το ρωσικό και βουλγάρικο
κυριλλικό αλφάβητο έχει 33 γράμματα, βλέπε σε ειδικό πίνακα, πολλοί νομίζουν ότι αυτό οφείλεται στο ότι ο Κύριλλος πρόσθεσε γράμματα στο αλφάβητο για φθόγγους που έχει η σλαβική γλώσσα και
δεν είχε η ελληνική. Ωστόσο αυτό είναι λάθος. Οι φθόγγοι είναι οι
ίδιοι σε όλες τις γλώσσες. Απλώς εδώ, στο κυριλλικό αλφάβητο
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υπάρχουν γράμματα και για κάποια συμπλέγματα φθόγγων, κάτι ως
τα δισυμφωνικά λατινικά b, d, g, j… που στην ελληνική γράφονται
με τα επιμέρους γράμματα, δηλαδή μπ, ντ, γκ, τζ, καθώς και γράμματα για ορισμένες συλλαβές (βλέπε πιο κάτω). Επίσης υπάρχουν και
μερικά βοηθητικά γράμματα για διάκριση ομόηχων λέξεων, κάτι που
υπάρχει και στο ελληνικό αλφάβητο, όμως εκεί μπαίνουν με κανόνες
και όχι τυχαία, όπως γίνεται εδώ. Ειδικότερα εδώ:
Το γράμμα Ж προφέρεται ως παχύ ζ. Το γράμμα Бb προφέρεται
ως λαρυγγικό α προς ε. Το γράμμα Щ προφέρεται ως παχύ στ στα
βουλγάρικα και ως παχύ «σιου» στα ρώσικα: Ще ( «γιούε»),
влaжниЯ («βλαζνίγια»).
Το Ε πολλές φορές γράφεται ανάποδα, δηλ. 3 και στο ρωσικό
αλφάβητο το γράμμα ė προφέρεται [ο].
Τα γράμματα
u = [ι], w = [ι] είναι αντί του И και είναι
συνήθως για διάκριση μερικών ομόηχων λέξεων.
Τα συμπλέγματα πς κς γράφονται κανονικά, δηλ. κς πς και όχι
ξ ψ, όπως στην ελληνική γραφή.
Τα γράμματα Γ, Δ προφέρονται ως τα g, d, ενώ το γράμμα Β
προφέρεται ως το ελληνικό Β(β). Ο φθόγγος φωνήεν ου γράφεται
y, δηλ. μονοψήφια: τyκ («τουκ»).
2) Εδώ δεν υπάρχει το τονικό σημάδι. Έτσι δε σημειώνεται η
τονιζόμενη συλλαβή και το που τονίζεται η λέξη μαθαίνεται από πείρας, όπως στην λατινική.
3) Επειδή οι φθόγγοι γ δ θ βρίσκονται μόνο σε λίγες συλλαβές
και επειδή για τις συλλαβές “για, γιο, γιου” υπάρχουν αντίστοιχα
συλλαβογράμματα, γι αυτό και δεν έχουν γράμματα στο αλφάβητο.
Συνήθως οι φθόγγοι γ δ θ των ξένων λέξεων τρέπονται στα συμπλέγματα γκ/κ, ντ/τ, φ/τ: Декeмвpи - («ντεκέμπρι») = Δεκέμβριος, bonsai > 6oн3aй, Τοдορ (Θεόδωρος), Αθήνα – ΑΦИΗ (“Αφίν”), Δαγοπούλου – Дaгoрyлy.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο
Η ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
1. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΙΔΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ
ΤΗΣ
Ιδεογραφία λέγεται η γραφή με την οποία αποδίδεται όχι κατ’
ανάγκη η προφορά των λέξεων του προφορικού λόγου, αλλά το νόημά του. Με ιδεογραφία σήμερα γράφουν μόνο όσοι λαοί (Κινέζοι,
Ιάπωνες κ.α.) έχουν σχετικά λίγες απλές και πάρα πολλές σύνθετες
λέξεις που είναι συνάμα και άκλιτες. Οι απλές λέξεις στις Κινέζικες
γλώσσες-διαλέκτους , όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι κάπου 250, που
με τη σύνθεσή τους δημιουργούν τις άλλες οπότε έχοντας στην κινέζικη ιδεογραφία για κάθε μια από τις εν λόγω απλές λέξεις και από
ένα ιδεόγραμμα γράφονται όλες οι λέξεις, απλές και σύνθετες.
Κινέζικα: «νι-τσάο, ουό γιάο χου ί πε σουέ» = Καλημέρα
(καλό πρωί), εγώ θέλω να πιω ένα ποτήρι νερό. (Οι κινέζικες λέξεις
«ουό, γιάο, χου...» έχουν στην κινέζικη γραφή κάθε μια και το δικό
της λεξόγραμμα)
Το κινέζικο ιδεόγραμμα >Ι< παριστάνει την λέξη «νερό», και
ακολούθως οι σύνθετες λέξεις (π.χ. «νερο-κουβαλητής, ανθό-νερο»,
...) γράφονται με ανάλογα, ιδεογράμματα - λεξογράμματα.
Η ιδεογραφία, όπως προαναφέραμε, δεν αποδίδει κατ’ ανάγκη
τον προφορικό λόγο παρά μόνο το νόημά του. Και επειδή στην ιδεογραφία το κάθε ιδεόγραμμα έχει συνδυαστεί και με μια λέξη- έννοια,
όποιος ξέρει τα ιδεογράμματα, μπορεί να καταλάβει και τι λέει ένα
ιδεογραφικό κείμενο, ακόμη και αν δε γνωρίζει τη γλώσσα εκείνου
που το έγραψε.
Ειδικότερα οι ιδεογραφικές γραφές διαβάζονται όπως διαβάζουμε παντού τις χημικές, μαθηματικές και εμπορικές παραστάσεις,
πρβ: Χημεία: Η+ Ο2 («Ένα άτομο υδρογόνου συν δυο άτομα οξυγόνου μας κάνει το είναι νερό»). Εμπόριο: Λ.Τ. 16 e (“λιανική τιμή
16 ευρώ το κιλό/μέτρο»). Μαθηματικά: 100 ΚΛ – 16 ΚΛ + 20 ΚΛ Χ
2 δρχ. = 208 δρχ. ( «Εκατό κιλά λάδι μείον 16 κιλά λάδι συν 20 κιλά
λάδι επί δυο δραχμές το κάθε κιλό μας κάνει 208 δραχμές».
Σημειώνεται ότι:
1. Η κινέζικη γραφή υπολογίζεται ότι έχει ιστορία τέσσερις χιλιετηρίδες περίπου και τόσο η εσωτερική όσο και η γραφική της εξέλιξη είναι ουσιαστικά ανεπαίσθητη.
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2) Εξυπηρετεί ένα σύνολο από λαούς, όμως με μικρές αλλαγές,
που αποτελούν το 1/5 της υδρογείου: Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα κ.α.
3) Γράφει τις λέξεις σε κολόνες από πάνω προς τα κάτω και
αρχίζοντας από δεξιά προς τ’ αριστερά. Στην καθημερινή χρήση και
στα ευρωπαϊκά λεξικά γράφεται και από αριστερά προς δεξιά, σε οριζόντιες γραμμές. Όλα τα γράμματα της κινέζικης γραφής είναι ίδιου
μεγέθους και τετραγωνισμένα (σαν να γράφονται μέσα σε ένα αόρατο τετράγωνο).
4) Τα κινέζικα ιδεογράμματα διακρίνονται σε διάφορες ομάδες,
όπως αυτά που σημαίνουν- παραστούν αντικείμενα («σιανγκ χινγκ»)
και τα οποία είναι μορφήματα, όπως τα σκίτσα σε σμίκρυνση, αυτά
που παραστούν αφηρημένες έννοιες και ενέργειες («τσε τσε») και
τα οποία είναι δακτυλογράμματα κ.α.
5) Η Κινέζικη γραφή είναι μια πολύ δύσκολη γραφή, γιατί έχει
κάπου 50.000 λεξογραμματα-ιδεογράμματα (που λέγονται «τόγιο
καντζί»), κάτι που δίδει και το μέτρο της δυσκολίας της. Από τα ιδεογράμματα αυτά τα 881 είναι κοινά για όλες τις διαλέκτους της Κίνας
και για να διαβάσει κάποιος μια εφημερίδα, πρέπει να ξέρει τουλάχιστον 3.000 ενώ, για να διαβάσει λογοτεχνία, 6.000 περίπου! Για τον
λόγο αυτό, η κινέζικη γραφή απαιτεί χρονοβόρα διδασκαλία και αυξημένες πνευματικές ικανότητες.
6) H κινέζικη γραφή έχει και ένα καλό, μπορεί και διαβάζεται
και από αναγνώστες διαφορετικής γλώσσας. Στην Κίνα υπάρχουν
πάρα πολλές διάλεκτοι, που διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους στην
προφορά και στο λεξιλόγιο, ώστε κάνουν αδύνατη την προφορική
συνεννόηση. Όμως όλοι οι Κινέζοι μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ
τους με την γραφή τους. Αυτό, επειδή τα ως άνω ιδεογράμματα είναι
κοινά για όλες τις φυλές της Κίνας (τα διδάσκονται όλοι) και αυτά
που γράφονται από μια φυλή νοούνται από τις άλλες, όχι φθογγικά,
αλλά οφθαλμικά και κάτι όπως καταλαβαίνουμε ή κάτι όπως γίνεται
και στις μαθηματικές παραστάσεις, π.χ.: 1 + 2 = 3, όπου το σύμβολο
1 μας υποδείχνει ότι είναι η λέξη "ένας - μια - ένα" = αρχαία "ειςμια -εν" = αγγλικά one = λατινικά una...., το 2 την λέξη "δυο, δις"
= λατινικά-ιταλικά due, αγγλικά "two"...
7) Τα κινέζικα ιδεογράμματα ή χαρακτήρες έχουν,
日
κατά κανόνα, αυτόνομο νόημα. Για παράδειγμα, τα δύο κάντζι που με το συνδυασμό τους συνθέτουν την ονομασία της
本
χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου (εικ.1, Νι-χον) απαντούν
και μεμονωμένα: Το αριστερό, ως σύμβολο του ήλιου, της
εικ ημέρας, του φωτός. Το δεξιό, με διάφορες έννοιες, μεταξύ
των οποίων αυτή του βιβλίου.
.1
8) Το κινέζικα ιδεόγραμμα προήλθαν από το εικονογράμματα - σύμβολα που βρισκόταν σε στενή οπτική αντιστοιχία με
την εικόνα του αντικειμένου ή του νοήματος που απέδιδε. Τούτο
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φαίνεται καθαρά σε αρχαία κινεζικά αντικείμενα, π.χ. αγγεία και άλλα
σκεύη ή πινακίδες, που διασώζουν τις πρώτες μορφές της ιδεογραφικής γραφής. Για παράδειγμα το ιδεόγραμμα >Ι< παριστάνει το
κύμα το ρεύμα του νερού και από εκεί τη λέξη «νερό»
Βαθμιαία, τα σχήματα γίνονται όλο και πιο αφαιρετικά κι έτσι
τα ιδεογράμματα που βλέπουμε σήμερα, γραμμένα με μολύβι ή τυπωμένα ή και καλλιγραφημένα σε πολλές περιπτώσεις, μας φαίνονται
σαν ένα σύνολο από ευθείες και ελαφρά καμπύλες γραμμές. Η εξοικείωση με τις "γραμμές" αυτές είναι πολύ σημαντική, γιατί η σωστή
μέτρησή τους, σε συνδυασμό με την επισήμανση της "ρίζας" ή του
"θέματος" ενός ιδεογράμματος, καθιστούν δυνατή την αναζήτηση
της έννοιας του στα λεξικά.
2. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Στην κινέζικη γλώσσα δεν υπάρχουν καταλήξεις και ως
απ΄αυτό δεν υπάρχουν: άρθρα, γένη, πτώσεις, καταλήξεις ρηματικών τύπων, ενικού ή πληθυντικού αριθμού.
Υπάρχουν κάπου 250-300 απλές, κυρίως μονοσύλλαβες και άκλιτες λέξεις, απ΄ όπου προκύπτουν με σύνθεση οι υπόλοιπες λέξει,
π.χ.: «πε» = κύπελλο, «τσιμ» = χρυσός,η,ο, «τσιμ πε» = χρυσό κύπελλο, «τσάου» = μέρα, «νι τσάου» = καλημέρα, «σιαμ-σουέ» = το
άρωμα (το αρωματόνερο), «σεν» = ο θεός, «σί-λά» = η Ελλάδα,
«τσούν-κούο» = η κίνα, «μέϊ-κό» = η Αμερική..
Ο λόγος που κινέζικη γραφή ξεκινά με τόσα ιδεογράμματα όσα
και οι ως άνω απλές λέξεις.
Οι περισσότερες από τις απλές κινέζικες λέξεις αλλάζουν έννοια
ι με τη διαφορετική ένταση του τόνου τους, κάτι όπως συμβαίνει στην
ελληνική μόνο στις λέξεις η/οι =το άρθρο και ή το διαζευκτικό (στην
ελληνική δημιουργούνται νέες λέξεις όχι με την αύξηση του τονισμού, αλλά με την αλλαγή συλλαβής τονισμού, επειδή έχει πολυσύλλαβες λέξεις, π.χ. πότε και ποτέ, κάλος και καλός …)
Προ αυτού οι απλές λέξεις έχουν αποκτήσει πάρα πολλές έννοιες, για να καλύψουν τις ανάγκες της έκφρασης. Στην κινέζικη
γλώσσα: “σι” = γνωρίζω, είμαι, ισχύς, κόσμος, όρκος, αφήνω, θέτω,
αγαπώ, βλέπω, φροντίζω, περπατώ, σπίτι κ.τ.λ., «πα» = μπαλέτο,
οκτώ, κλέφτης, κλέβω... «πάϊ» = άσπρο, εκατό, εκατοστό, χάνω....
Αυτός είναι και ο λόγος που στη κινέζικη γραφή ενώ οι απλές λέξεις
είναι σχετικά λίγες τα ιδεογράμματα είναι πολύ περισσότερα.
Η έννοια της κάθε κινέζικης λέξης στον προφορικό λόγο κανονίζεται όχι από τα συστατικά της στοιχεία, αφού δεν έχει, αλλά:
α) από την ένταση του τόνου (η κινέζικη γλώσσα έχει 4 τόνους,
τέσσερις εντάσεις φωνής, ενώ η ελληνική δυο, τις τονιζόμενες και
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άτονες συλλαβές), π.χ.: "κιό" (τονισμένα) = νερό & "κιο" (πιο άτονα)
= ερωτώ...
β) από την θέση που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση
(από τι άλλη λέξη έχει πριν ή μετά από αυτή), κάτι ως γίνεται στην
αγγλική και π.χ. με την λέξη love, όπου η λέξη αυτή (ή οποιαδήποτε
άλλη), αν ειπωθεί με αντωνυμία γίνεται ρήμα: i love = αγαπώ, αν
ειπωθεί με το άρθρο «the» γίνεται ουσιαστικό: the love = η αγάπη…
αν ειπωθεί με τη λέξη «of’» γίνεται γενική ουσιαστικού: of love = της
αγάπης κ.τ.λ.
Στην κινέζικη γλώσσα δεν υπάρχουν καταλήξεις και αυτό που
φανερώνουμε με τις καταλήξεις, παραγωγικές και κλιτικές, στην Ελληνική Γλώσσα το κάνουμε στην Κινέζικη γλώσσα βάζοντας πριν από
μια λέξη μια άλλη λέξη, κάτι όπως θα λέγαμε στην ελληνική π.χ.
«ανδ/γιαν αγαπ» αντί άνδρας / Γιάννης αγαπά, «γιναικ/Μαρ αγαπ»
γυναίκα/Μαρία αγαπά, «ηλ πόλ» αντί Ηλιούπολη κ.α.
3. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΦΩΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Στην κινέζικη και ιαπωνική γραφή παράλληλα υπάρχουν και
συλλαβικά ή σωστότερα συμφωνικά αλφάβητα. Ειδικότερα και σύμφωνα με του ειδικούς:
1) Η ιαπωνική ιδεογραφική γραφή (δείγματα: εικ. 1) είναι η
αντίστοιχη κινεζική γραφή, που μεταδόθηκε στην Ιαπωνία από την
Κορέα τον 4ο αι. μ.Χ. Τούτο υποδηλώνει και η ονομασία "κάντζι",
που σημαίνει "γράμματα των Χαν", δηλαδή κινεζικά γράμματα (τα
οποία είχε επίσης υιοθετήσει και η Κορέα).

日本
桜
文化

1. KANJI
Nihon
Ιαπωνία
Sakura
Bunka

κερασιά
Πολιτισμός

2) Τα συλλαβογράμματα (βλέπε δείγματα) διαμορφώθηκαν
στην ίδια την Ιαπωνία, μερικούς αιώνες αργότερα, και προήλθαν από
απλοποιημένα ιδεογράμματα. Όπως φαίνεται από την ονομασία τους,
καθένα από τα συλλαβογράμματα αντιστοιχεί σε μία συλλαβή (δεν
απαιτούνται δηλαδή δύο ή και τρια από αυτά για τη συγκρότηση μιας
συλλαβής, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ελληνικές συλλαβές).

にほん
さくら

2. ΗΙRAGANA
Νι-χο-ν Ιαπωνία
Σα-κου-ρα κερασιά
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ぶんか

Μπου-ν-κα

Πολιτισμός

3) Σήμερα, η συλλαβική γραφή (ιαπ. κανά) αποτελείται από δύο
διακριτά συλλαβικά αλφάβητα των πενήντα περίπου στοιχείων. Το
ένα από αυτά, η κατακάνα , χρησιμοποιείται σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, κυρίως για την απόδοση λέξεων ξένης προέλευσης (όπως
π.χ. για την λέξη GIRISHA, που προέρχεται από την αγγλική
GREECE), ενώ το άλλο, η χιραγάνα (εικ.2), είναι το βασικό αλφάβητο γενικής χρήσεως.

ギリシャ

3. ΚΑΤΑΚΑΝΑ
Girisha Ελλάδα

アテネ

Atene

テレビ

Terebi

Chinese: Bopomofo

Αθήνα
Τηλεόραση
Japanesse: Katakana
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΓΡΑΦΗ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Οι Κινέζοι θέλησαν κάποτε να καταργήσουν την ιδεογραφική
γραφή και να γράφουν αλφαβητικά με το λατινικό αλφάβητο, όμως
αυτό δεν πραγματοποιήθηκε, επειδή οι ειδικοί που ασχολήθηκαν με
το θέμα αντιμετώπισαν πάρα πολλές ομόηχες λέξεις και δεν ήξεραν
πώς να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα αυτό. Έτσι δεν εισάχθηκε το
λατινικό αλφάβητο στη γλώσσα και γραφή αυτή. Αντί αυτού κατασκεύασαν ένα συλλαβικό αλφάβητο με κάπου 44 διαφορετικά συλλαβο-γράμματα, για να υποδείχνουν την προφορά των ιδεογραμμάτων, ενώ οι φθόγγοι της λέξης είναι μόνο 20, κάτι που δείχνει και
την αποτυχία αυτού του αλφάβητου.
Φυσικά αυτό το πρόβλημα για το ελληνικό σύστημα γραφής είναι παιγνίδι, επειδή από τη μια διαθέτει γράμματα για όλους τους
φθόγγους και από την άλλη διαθέτει:
Α) τα ορθογραφικά σημεία (την απόστροφο, τονικά σημάδια,
διαλυτικά ) με τα οποία υποδείχνεται η προσωδία (= οι τονισμένες
και άτονες συλλαβές, η προφορά με έκθλιψη, συναίρεση, συνίζηση
κ.τ.λ.), κάτι που δεν υπάρχει στο λατινικό αλφάβητο,
Β) τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, η & υ & ι… με τα οποία βάσει
κανόνων υποδείχνεται η ετυμολογία των λέξεων, ώστε να έχουμε
βοήθεια στην κατανόηση των λέξεων και διάκριση των ομόηχων, κάτι
που επίσης δεν υπάρχει στο λατινικό αλφάβητο.
Οι ομόηχες λέξεις μιας γλώσσας δεν είναι ίδιου μέρους λόγου
και αν είναι δεν είναι ίδιας πτώσης ή αριθμού, οπότε γράφοντας κάθε
μέρος λόγου με ένα συγκεκριμένο γράμμα από τα ομόφωνα γράμματα ο & ω, η & υ & ι… (όπου δε φθάνουν αυτά χρησιμοποιούμε και
τα διαφορετικά τα τονικά σημάδια ή τα πνεύματα) άνετα λύνεται το
πρόβλημα, δηλαδή έτσι έχουμε βοήθεια και στην διάκριση των ομόηχων και στην κατανόησή τους, πρβ π.χ.: σε όλα & σε όλα & σόλα,
καλός & κάλος & καλώς, καλώ & καλό, αυτόν & αυτών…
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο
Η ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ
1. ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ
ΓΡΑΦΗΣ
Η σφηνοειδής γραφή (CUNEIFORM SCRIPT), που υπολογίζεται ότι
είναι μια από τις αρχαιότερες στον κόσμο, εφευρέθηκε από τους Σουμέριους στη Μεσοποταμία, όμως άγνωστο πότε. Κατόπιν τη δέχθηκαν και την τροποποίησαν οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Ελαμίτες,
οι Πέρσες, οι Χιττίτες...
Διατηρήθηκε μέχρι τον 1ον μ.Χ. αι. Η αποκρυπτογράφησή της
έγινε από τους Γκρότεφεντ (1802) και Ρώλινσον (1846). Σ΄αυτό
βοήθησαν οι τρίγλωσσες πινακίδες που βρέθηκαν στη Νινευή και είχαν κατασκευαστεί με διαταγή του Ασούρ-Ναρ-Σιρπάλ (Ασουρμπανιμπάλ) για διευκόλυνση των υπηκόων του. Είδη σφηνοειδούς γραφής
είναι η γραφή Ουγγαρίτ (στις ακτές της Συρίας) με 22 συμφωνογράμματα και η της Περσέπολης με 36 συμφωνογράμματα. Ξέπεσε
σε αχρησία τον 3ο - 5ο π.Χ. αι.
Η σφηνοειδή γραφή
ονομάστηκε έτσι,
δηλαδή
σφηνοειδής,
επειδή
τα
γράμματά της
είναι ως οι
σφήνες (καρφιά) και όχι
γραμμές ή εικόνες πραγμάτων,
όπως
ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΗΣ
συμβαίνει στις
άλλες γραφές.
που γραφόταν σε πήλινες πλακέτες που χρησιμοποιούνταν για την
γραφή της, με τη χρήση ενός αμβλέος καλαμιού ως γραφίδα. Στην
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αρχή οι σφήνες ήταν απλώς σημάδια εννοιών ή λέξεων, δηλαδή αφηρημένη ιδεογραφική γραφή.
Αργότερα άρχισαν να αντιπροσωπεύουν φθόγγους, φωνογραφήματα. Στη φωνογραφική σφηνοειδή γραφή υπάρχουν τρία είδη
σφηνών, συνάμα σε μικρό και μεγάλο μέγεθος, οι συνδυασμοί των
οποίων συν αθροιστικά σχηματίζουν τα γράμματα του αλφάβητου και
τους αριθμούς. Οι λέξεις στη γραφή αυτή γράφονται φθογγικά και
με τον ίδιο τρόπο (μηχανισμό) που ισχύει και στη φοινικική. Απλώς
εδώ τα γράμματα του αλφάβητου είναι σφήνες αντί για απλές γραμμές.

Σουμεριακή σφηνοειδής επιγραφή του
26ου αι. π.Χ. με κατάλογο
δώρων
στην αρχιέρεια Αντάμπ με την ευκαιρία της επιλογής
της

Στο αλφάβητο της σφηνοειδούς γραφής υπήρχαν αρχικά 22
γράμματα, όπως και στη φοινικική και εβραϊκή γραφή και κατόπιν
αυξήθηκαν, όπως θα δούμε πιο κάτω στην ουγγαρίτ. Οι λέξεις στη
σφηνοειδή γραφή γράφονται όπως και στη φοινικική γραφή, δηλαδή
σε οριζόντιες γραμμές και από αριστερά προς δεξιά, καμιά φορά γίνεται και το αντίθετο. Στη γραφή γράφονται μόνο τα σύμφωνα για
εξοικονόμηση γραφικού χώρου, κάτι όπως γίνεται στη φοινικική με
τις γραφές: ανδ νκτρς = άντρας Νεκτάριος, γν νκτρ = γυναίκα Νεκταρία
Τα φωνήεντα κανονικά σημειώνονται με σημεία (κουκίδες και
παύλες) που μπαίνουν πάνω ή κάτω από τα σύμφωνα, όμως αυτά
συνήθως παραλείπονται ως εννοούμενων με τον τρόπο που γράφονται εδώ οι λέξεις.
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Και εδώ, όπως στη φοινικική γραφή, υπάρχουν δυο γράμματα,
το άλεφ και το αγίν, που είναι άφωνα και τα οποία μπαίνουν μόνο
στη θέση των αρκτικών φωνηέντων των λέξεων, επειδή αυτά δεν
έχουν σύμφωνο (το ένα μπαίνει σε μια ομάδα λέξεων και το άλλο
στις υπόλοιπες λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν για διάκριση έτσι
τυχών ομόηχων) και πάνω από αυτά μπαίνει το ανάλογο σημάδι του
φωνήεντος.
2. ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΤΗ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ
Εδώ μια σφήνα = ο αριθμός 1, 3 σφήνες = ο αριθμός 3 κ.τ.λ.
Επίσης εδώ το διπλό < = ο αριθμός 10, τα <<< = τριάντα κ.τ.λ.

ΔΕΙΓΜΑ ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΗΣ

3. Η ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ ΟΥΓΓΑΡΙΤ
Η σφηνοειδή γραφή ουγγαρίτ πήρε αυτό το όνομά, επειδή χρησιμοποιούνταν στην πόλη Ουγγαρίτ που βρισκόταν στις βόρειες ακτές της Συρίας από τον 14 α. μέχρι το 12ο αι. π.Χ. Στη γραφή αυτή
οι λέξεις γράφονται με τον ίδιο τρόπο (μηχανισμό) που γράφονται
οι λέξεις στη φοινικική και εβραϊκή γραφή.
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Στο αλφάβητο της γραφής ουγγαρίτ υπήρχαν αρχικά 22 γράμματα, όπως και στη φοινικική και εβραϊκή γραφή και κατόπιν έφθασαν στα 30 , όπως στην νέα αραβική γραφή (έχει 28).

Αλφάβητο σφηνοειδούς γραφής Ουγγαρίτ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο
ΙΝΔΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ

1. Η ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΝΔΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΣ
Στην Ινδία υπάρχουν πάρα πολλές γλώσσες και ως εξ αυτού και
γραφές, όπως η γραφή URDU στο Πακιστάν (ανατολική Ινδία), η
BENGALI στα ανατολικά της Ινδίας, η HINDI στο Κέντρο της Ινδίας,
η γραφή GUJARAT στα δυτικά της Ινδίας, η γραφή PUNJABIS στα
βόρεια, η γραφή MARATHI στα νότια, η DEVANAGARATI στα βορειοδυτικά κ.α.
Σανσκριτική λέγεται η κλασσική γλώσσα των Ινδιών, που σήμερα μιλιέται μόνο από τις ανώτερες κοινωνικά τάξεις.
Οι γραφές της Ινδίας είναι όλες φωνογραφικές και από αυτές
άλλες είναι παραλλαγές της φοινικικής-αραβικής γραφής (= αυτές
των λαών που είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα), όπως η Ουρντού
(URDU) και άλλες παραλλαγές της αρχαίας Brahmi (= αυτές που
είναι γραφές λαών που είναι Βουδιστές στο Θρήσκευμα), όπως η
Hindi, η Devanagarati κ.α.
Στις γραφές που είναι παραλλαγή της αραβικής:
α) Οι λέξεις γράφονται σε στήλες από δεξιά προς αριστερά, δηλαδή αντίθετα από την ελληνική.
β) Στις λέξεις γράφονται με γράμματα μόνο τα σύμφωνα , γιατί
τα φωνήεντα σημειώνονται με ανάλογα σημεία που μπαίνουν πάνω
ή κάτω από τα σύμφωνα που έχουν φωνήεν, όπως στη Φοινικική και
αραβική γραφή.
γ) Στο αλφάβητο υπάρχουν επίσης και δυο άφωνα γράμματα,
το άλεφ και το αγίν, τα οποία κατά τη γραφή μπαίνουν στη θέση του
κάθε αρκτικού φωνήεντος των λέξεων, επειδή αυτό δεν έχει σύμφωνο για να μπει επάνω του ανάλογο σημάδι του φωνήεντος, όπως
συμβαίνει στη φοινικική και αραβική γραφή
δ) Τα σύμφωνα κολλούνε μεταξύ τους.
Στις γραφές, που είναι παραλλαγή της αρχαίας ινδικής
γραφής Brahmin:
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α) Οι λέξεις γράφονται σε στήλες από αριστερά προς δεξιά, δηλαδή ίδια με την ελληνική.
β) Οι λέξεις γράφονται με τόσα γράμματα όσα τα σύμφωνα και
τα φωνήεντα. Για τα διπλά φωνήεντά: αα, εε, ουου, ιι, οο υπάρχουν
ξέχωρα γράμματα.
γ) Τα γράμματα των φωνηέντων κολλούν με αυτά των συμφώνων και κατόπιν όλα μαζί τα γράμματα της κάθε λέξης
δ) Σε κάποιες γραφές υπάρχουν και σημεία για ειδικές προφορές.

Ι. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΩΝ ΣΤΑ ΙΝΔΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ
HINDI (κεντρική Ινδία), PUNJABI (Βόρεια Ινδία),
(Ανατολική Ινδία), GUJARATI (δυτική Ινδία)

BENGALI
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ΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ ΣΤΑ ΙΝΔΙΚΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑ

2. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΙΝΔΙΚΕΣ ΓΡΑΦΕΣ
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1) Η ΓΡΑΦΗ BRAHMI

(Η αρχαιότερη γραφή των Ινδιών)
Εδώ το κάθε σύμφωνο, όταν είναι χωρίς σημείο φωνήεντος, εννοείται ότι προφέρεται με το φωνήεν α. Κάτι που δίδει
την εντύπωση ότι η γραφή αυτή είναι συλλαβική ενώ δεν είναι.
Το αλφάβητο της γραφής brahmi
Γράμματα συμφώνων (Consonants)

2) Η ΓΡΑΦΗ BENGALI (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΙΝΔΙΑ)
Στην γραφή αυτή, όταν τα σύμφωνα δεν έχουν γράμμα
φωνήεντος, προφέρονται με το φωνήεν ο. Τα σύμφωνα
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κολλιούνται μεταξύ τους. Τα άλλα φωνήεντα γράφονται με
γράμματα μακρών και βραχέων φωνηέντων, καθώς και με
γράμματα που παριστάνουν συνδυασμούς φωνηέντων, όπως
βλέπουμε στους πιο κάτω πίνακες.
Το αλφάβητο της γραφής Bengali
Γράμματα συμφώνων

Γράμματα φωνηέντων, μακρών και βραχέων

Παρατήρηση: Τα γράμμα α, ι, u = ου, … με παύλα (στην
λατινική διευκρίνιση) σημαίνει μακρό, δηλαδή με επανάληψη
και χωρίς παύλα = κανονικό, βραχύ.. Μακρό α = κάτι όπως
π.χ. στην λέξη Αβραάμ και βραχύ = όπως στη λέξη Αβραμόπουλος.
Το γράμμα Κ με φωνήεν

ΔΕΙΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ BENGALI
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ - ADDITIONAL SYMBOLS

Αριθμοί - Numerals

3) Η ΓΡΑΦΗ DEVANAGARI (ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΙΝΔΙΑ)

Το αλφάβητο της γραφής Devanāgarī
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Τα γράμμα α, ι, u με παύλα πάνω από αυτά σημαίνει μακρό, δηλαδή δυο αα, ιι, ουου και χωρίς παύλα = κανονικό,
βραχύ (μονό): α, ι, ου
Μακρό π.χ. α = κάτι όπως π.χ. στην λέξη Αβραάμ και
βραχύ = όπως στη λέξη Αβραμόπουλος.
Σύμφωνα - Consonants

Φωνήεντα - Vowels

Παρατήρηση: Τα γράμμα α, ι, u = ου, … με παύλα (στην
λατινική διευκρίνιση) σημαίνει μακρό, δηλαδή με επανάληψη
και χωρίς παύλα = κανονικό, βραχύ.. Μακρό α = κάτι όπως
π.χ. στην λέξη Αβραάμ και βραχύ = όπως στη λέξη Αβραμόπουλος.
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Πρόσθετα σύμβολα - Additional symbols

Αριθμοί - NUMBERS: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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4) Η ΙΝΔΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (HINDI SCRIPT)
Στη γραφή Hindi υπάρχουν και κεφαλαία και μικρά γράμματα. Εδώ, όπως και στην αραβική, γράφονται απαραίτητα τα
σύμφωνα.
ΤΟ ΙΝΔΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ
Στη γραφή hindi γράφονται απαραίτητα τα σύμφωνα, έτσι
αν έχουμε να γράψουμε μια λέξη που αρχίζει από το σύμφωνο
Σ και τελειώνει στο σύμφωνο Ν, π.χ. την «σαν», τότε γράφουμε τα αντίστοιχα γράμματα των συμφώνων
Και αν τα ενώσουμε γίνονται

συν
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Αν είχαμε μια άλλη λέξη που περιέχει τα σύμφωνα Κ, Μ,
Ν, τότε γράφουμε:
Αν είχαμε τη λέξη «ναμούκ» = το αλάτι) γράφουμε τα
σύμφωνα νμκ
.. και αν θέλουμε προσθέτουμε και
τα γράμματα των φωνηέντων.
Το γράμμα

= για το μακρό φωνήεν αα, το γράμμα

= το σύμφωνο Μ, και
ενώ

...= Maa (= μητέρα),

.... = μαα-μαα = ο θείος, στα ινδικά

Το γράμμα
= για το βραχύ ι και μπαίνει μπροστά από
το σύμφωνο, όμως διαβάζεται μετά από το σύμφωνο, π.χ. η
λέξη «μις» γράφεται

Το γράμμα

= για το μακρό ιι και μπαίνει μετά το

σύμφωνο, π.χ.
για το σύμφωνο τ.
Το γράμμα
= κρ

= «τιιμ», το γράμμα

=

ρ,

το γράμμα

= κ

=

και
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..::::.

.

= μιναρετ

= σπίκ

=.S,

= .K , ........

.= M,

= N ,

=ρ

.. = (μρ) .

rn

= ρμ ,

Οι λέξεις:
= νμκ κμ κρ = ναμακ καμ καρ = αλάτι λιγότερο βάλε
Οι λέξεις:
= Rusk .... Run... Sir .... Musk ... Rum

.=
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Το γράμμα
γράμμα
Σ

= σ, το γράμμα, το γράμμα

= Χ, το γράμμα

= αα, το

= Ν, το γράμμα

....= ΣΝ (σαν) ) και

=

= χρ

= March ,
= ..Smart!,
...= tmaatr.

= sch -such.

= Car
Οι γραφές:
....
...

.....

...,..
....
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= οι λέξεις: Ram maramar n kr , saram (Gujrati version)
kr - Ram fight dont do , shame be !

Το γράμμα

= Τ, το γράμμα

= Λ, το γράμμα
το γράμμα

= Δ, το γράμμα

= sh, το γράμμα

=z

=μπάρκ

....Shark

....Jill

..Stars

= Π, το γράμμα
= b = μπ,
= J , το γράμμα
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.......

...Clean Sheet.

.....

........rich judge

...Creep

....Beech

Το γράμμα - σημείο
σημείο

= το βραχύ ου και το γράμμα –

= το μακρό ουου και

...= «λουκ» και

= «μουουν»

=

νουν

‘ τζουλμ
Πρόταση:

=

τζούϊς,
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Neel cooks the chicken.

Το σύμβολο
μπαίνει πάνω από το σύμφωνο, για να
δείξουμε ότι το γράμμα αυτό έχει το φωνήεν «ε» ή το«εϊ»,

= πέϊπερ = πιπερι
Το σύμβολο
μπαίνει πάνω από το σύμφωνο, για να
δείξουμε ότι το γράμμα αυτό έχει το φωνήεν «αϊ»
,

.... .

Το σύμβολο
peacock.

Το γράμμα
.
Το γράμμα
ΥUMYUM

=

το φωνήεν «ο»,

= δυο οο,

=

Υ,

=

= μόολι

=
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Το γράμμα

= β και

= η λέξη «μούβ»

Το γράμμα

= χ και

= η λέξη «χατ»

Το γράμμα

= γκ και

= γκουμ

Σημείωση:
1) DEV – Devanagari, GUJ – Gujarati, PUN - Punjabi (Gurmukhi), BEN – Bengali, ASS - Assamese (identical to Bengali except for
two characters as noted), ORI – Oriya, TIB – Tibetan, TEL – Telugu,
KAN – Kannada, TAM – Tamil, MAL - Malayalam, SIN – Sinhala, BUR
– Burmese, LAO – Lao, THA – Thai, KHM – Khmer, JAV – Javanese,
BAL – Balinese, TAG – Tagolog, BAT – Batak, BUG - Bugis (Buginese)
2) These charts do not contain all the letters for many scripts
- just the directly derived characters. A dash indicates that the certain letter does not exist in that script. The exception is Tibetan.
Tibetan has characters that are modified forms of existing letters to
represent Sanskrit letters not found in the native language. So,
there are forms to represent these sounds, although they are not
descended from their Brahmi counterparts. Thai has the most letters
not included in these charts, followed by Tamil.
Some characters presented are just used for transcribing foreign words or are obsolete and not in common use. The most obvious examples of this are the aspirated letters and retro flexes of
Balinese, and the "j" and sibilants and aspirates of Tamil.
The transcription (English) is standard Indic translation. This
does not mean that is how the character is pronounced. The sounds
are generally comparable for Northern Indian, Southern Indian,
(with the exception of Tibetan), and Indonesian Scripts. The SouthEast Asian scripts diverge the most from these sounds.
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Consonants
Velars:

Palatals:

Retroflexes:

Dentals:

Labials:

Glides (Semi-Vowels):
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Fricatives:

Velars:

Palatals:

Retro lexes:
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Dentals:

Labials:

The following chart shows the only two letters that differ between the Bengali and Assamese scripts. Glides
(Semi-vowels):

Fricatives:

This next chart shows the full vowel forms, they appear at
the beginning of words, or when following another vowel. Note:
An "S" in parentheses indicates a South Indian vowel - they sound
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almost identical to their Northern counterparts, but are said
quicker.
The 'regular' E and O in the Southern scripts sound more
drawn out. So, in Southern languages, "o(S)" sounds like Joe' and
"o" sounds more like 'co-owner'.

Here is how consonants normally connect with vowels. For
example purposes, the letter "k" is used in all languages. Many
irregularities exist when connecting vowels, especially in Southern
Indian languages, so, please do not rely solely on this chart to
explain how vowels connect.
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Miscellaneous Consonants - These letters are part of an extended character set in most of these alphabets and are used
mostly for writing foreign words. The Tamil, Urdu, and Sindhi
characters presented here are a part of their standard alphabets:

Each script has a different way of creating consonants compounds, so be careful! Consonants followed by an "h" show aspiration (extra air blown out), so do not pronounce "th" like 'the',
or "ph" like 'phone'.
"V" is sometimes pronounced like 'w' ,
"C" is pronounced like 'chew' - so "ch" is like 'thatch-house'
"S'" is pronounced like 'shoe'
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"S." is like 'sh' but the toungue is further back as in the retroflex letters.
These are the sentences: I have pain in my stomach, I need
to see a doctor, I am sorry I don’t understand Hindi, I live in
Greece, How do I get to a hotel? I want to get off at the next stop,
Where is the nearest telephone? My name is..., Are you married?,
So you speak English !, What is your telephone number? , Are u
free to go out tonight? I want to marry you.
Here is how they are written in Hindi.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο
Η ΑΞΙΑ, Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Η
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ
ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
1. Η ΑΞΙΑ KAI H ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΓΡΑΦΗΣ
1. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή ήταν οι πρώτες
που έγιναν διεθνείς. Ειδικότερα η ελληνική υπήρξε στην αρχαιότητα
η πιο διαδεδομένη γλώσσα στη Μεσόγειο και γενικά στον αρχαίο
γνωστό κόσμο, εξαιτίας του ότι οι Έλληνες διακρίθηκαν πρώτοι στον
πολιτισμό, στα γράμματα και στις τέχνες, όπως θα δούμε πιο κάτω,
καθώς και στο ναυτικό – εμπόριο, ιδρύοντας μάλιστα πολλές αποικίες
σε όλες τις ακτές της Μεσογείου και προ αυτού οι άλλοι λαοί μάθαιναν
την ελληνική προκειμένου να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους, να
μελετήσουν τα ελληνικά επιστημονικά, θεατρικά κ.λπ. έργα κ.α.
Η Ελληνική Γλώσσα ήταν η επίσημη γλώσσα της αυτοκρατορίας
του Μέγα Αλέξανδρου και εξ αυτού μετά και η επίσημη γλώσσα
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Έτσι η Ελληνική Γλώσσα ήταν διεθνής από τους χρόνους του Μ. Αλέξανδρου (336 – 321 π.Χ.) μέχρι
την πτώση της Κωνσταντινούπολης (1.453 π.Χ.), δηλαδή κάπου
1.800 χρόνια. Ελληνικά μίλαγαν και έγραφαν σε όλον τον αρχαίο
γνωστό κόσμο: Ρωμαίοι, Εβραίοι, Φοίνικες, Ινδοί, Αφγανοί, Πέρσες,
Αιγύπτιοι…. Οι περισσότεροι από τους Ρωμαίους είχαν ελληνική μόρφωση και ήταν γνώστες της ελληνικής γλώσσας και γι αυτό άλλωστε
πολλοί από τους αυτοκράτορές τους εκφωνούσαν τους λόγους τους
στο «Αθήναιον» της Ρώμης στα ελληνικά ή έγραφαν τα συγγράμματά
τους και στην Ελληνική Γλώσσα: Μάρκος Αυρήλιος, Κικέρων κ.α.
Ομοίως οι απόστολοι: Παύλος, Ιωάννης, Λουκάς και Ματθαίος,
όπως και οι περισσότεροι Εβραίοι, είχαν ελληνική μόρφωση και ήταν
γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Η αιτία άλλωστε και για την οποία
οι απόστολοι έγραψαν τα Ευαγγέλια κατευθείαν στην Ελληνική
Γλώσσα, ενώ η παλαιά διαθήκη έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο μόνο
μετά τη μετάφρασή της από τους Ο’ στην ελληνική.
2. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι όχι μόνο από
τις παλιότερες του κόσμου ή τουλάχιστον της Ευρώπης, αλλά και η
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γλώσσα και η γραφή της έκφρασης του ανθρώπινου πνεύματος στις
πρώτες μεγάλες στιγμές της δημιουργίας του.
Ειδικότερα η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τον παγκόσμιο πολιτισμό, γιατί από τη μια
χρησίμευσαν στο να εκφράσουν την πιο καλλιεργημένη και την πιο
φιλοσοφημένη σκέψη του αρχαίου κόσμου που σήμερα μας καθοδηγεί και από την άλλη γιατί πάνω τους στηρίζονται όχι μόνο η νέα
Ελληνική Γλώσσα και η νέα ελληνική γραφή, αλλά και μια σειρά άλλων γλωσσών και γραφών, όπως η λατινική και οι καλούμενες λατινογενείς γλώσσες και γραφές (ιταλική, αγγλική, γαλλική κ.α.), καθώς και μια σειρά άλλων, όπως οι σλαβικές γλώσσες και γραφές
(βουλγαρική, ρωσική κ.α.) κ.α., όπως θα δούμε πιο κάτω, άρα το
μεγαλύτερο ποσοστό των σημερινών γλωσσών και γραφών. Δεν υπάρχει γλώσσα σήμερα που να μην έχει ελληνικές λέξεις και γι αυτό
και δικαίως πολλοί θεωρούν την Ελληνική Γλώσσα ως τη μητρική
γλώσσα των άλλων. Μεταφράζοντας οι άλλοι λαοί τα αρχαία ελληνικά επιστημονικά, λογοτεχνικά κ.τ.λ. συγγράμματα μετέφεραν στις
γλώσσες τους εκτός από το ελληνικό πνεύμα και πάρα πολλές ελληνικές λέξεις. Αμέτρητες είναι οι διεθνείς ελληνικές λέξεις. Η διεθνής
αγγλική γλώσσα, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί σήμερα πάνω από
50.000 λέξεις, όπως υπολογίζεται, ελληνικής καταγωγής, όπως οι:
Ευρώπη - Europe, αλφάβητο - alphabet, Γραμματική- Grammar,
συλλαβή - syllabus, γράμμα - grammar, δίφθογγοι - diphthongs,
Άγγελος- Angel, Βίβλος- Bible, Βιβλιογραφία- Bibliography…
3. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι αυτές που
γέννησαν και ανέπτυξαν τις επιστήμες και τις τέχνες. Ανακαλύπτοντας οι Έλληνες πρώτοι το απλό, όμως τέλειο ελληνικό σύστημα
γραφής, όπως είδαμε πιο πριν και επομένως έχοντας τη δυνατότητα
όχι μόνο να αποταμιεύουν άνετα την εμπειρία τους, αλλά και να τη
μελετούν στη συνέχεια, πέρασαν πρώτοι στα γράμματα, στις τέχνες
και στις επιστήμες: Όμηρος, Ησίοδος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ηράκλειτος, Δημόκριτος Πλάτωνας, Αριστοτέλης, Αισχύλος, Σοφοκλής,
Ευριπίδης,.... Τα πρώτα κείμενα Μαθηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Νομικής, Ιατρικής, Ιστορίας, Γλωσσολογίας κ.τ.λ. γράφτηκαν
στην Ελληνική Γλώσσα και γραφή. Τα πρώτα θεατρικά έργα, καθώς
και τα βυζαντινά λογοτεχνικά έργα έχουν γραφτεί στην Ελληνική
Γλώσσα.
4. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι αυτές με τις
οποίες δημιουργήθηκαν-εκφράστηκαν οι πρώτοι αξιόλογοι στον κόσμο πολιτισμοί: ο Μινωικός Ελληνικός Πολιτισμός και ο Κλασσικός
Ελληνικός Πολιτισμός, καθώς και οι πιο αξιόλογες θρησκείες, δηλαδή
αυτή των θεών του Ολύμπου και η Χριστιανική (της Καινής Διαθήκης). Απλώς ο Μινωικός πολιτισμός χρησιμοποίησε την Πελαγική ή
άλλως Γραμμική γραφή και ο Κλασσικός τη σημερινή.
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5. Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι αυτές που
βοήθησαν στην αποκρυπτογράφηση πολλών αρχαίων γραφών, επειδή πολλές πινακίδες είχαν γραφεί δίγλωσσα, όπως π.χ. η στήλη
της Ροζέτας με ελληνικά και αιγυπτιακά, η επιγραφή Ράμπαδ στο
Alep με ελληνικά, συριακά και αραβικά, η επιγραφή Αρράν στο Αουράν με ελληνικά και Αραβικά.
6. Η Ελληνική Γλώσσα έχει επηρεάσει σημαντικά τις άλλες
γλώσσες, τόσο στην πολιτική, όσο και στους επιστημονικούς όρους,
στις τέχνες, στη φιλοσοφία, στο θέατρο και γενικά σε τομείς στους
οποίους είχε προηγηθεί κοινωνικά και, κατά συνέπεια, γλωσσολογικά. Επίσης τα πρώτα χριστιανικά κείμενα γράφτηκαν σε αυτήν. Οι
Λατίνοι επηρεάστηκαν βαθύτατα από τα ελληνικά που ήταν πλουσιότερη γλώσσα τότε και έτσι πολλά ελληνικά στοιχεία εντάχθηκαν σχεδόν αυτούσια στα λατινικά, από τα οποία εν συνεχεία εντάχθηκαν και
σε άλλες συγγενείς προς τα λατινικά γλώσσες.
Δεν υπάρχει σήμερα γλώσσα που να μην έχει ελληνικές λέξεις
και ελάχιστες είναι αυτές που δε στηρίζονται πάνω στην ελληνική
ορθογραφία. Ο λόγος που η ελληνική καλείται και «μητέρα των
γλωσσών». Απλώς αντί για τους ελληνικούς χαρακτήρες στη γραφή
τους χρησιμοποιούν τους λατινικούς.
Μεταφράζοντας οι άλλοι λαοί τα αρχαία ελληνικά επιστημονικά,
λογοτεχνικά κ.τ.λ. συγγράμματα μετέφεραν στις γλώσσες τους εκτός
από το ελληνικό πνεύμα και πάρα πολλές ελληνικές λέξεις.
Αμέτρητες είναι οι διεθνείς ελληνικές λέξεις, πρβ π.χ. μερικές
στην Αγγλική: Ευρώπη - Europe, αλφάβητο - alphabet, ΓραμματικήGrammar, συλλαβή - syllabus, γράμμα - grammar, δίφθογγοι diphthongs, Olympia – Ολυμπία, Βίβλος- Bible, ΒιβλιογραφίαBibliography, Γεωγραφία- Geography, Ιστορία – History….
Δοκίμιο στην Αγγλική Γλώσσα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
του Σικάγου κ. Ι. Καλαρά με λέξεις ελληνικές: Mathematic and
geometric theorems and axioms, both practical and theoretic were
analyzed by mathematicians. Alphanumeric 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.
Με τη σειρά τους τα ελληνικά επηρεάστηκαν κι αυτά από τη
γλώσσα λαών που κατέκτησαν τη χώρα είτε με πολέμους είτε οικονομικά, με αποτέλεσμα στη διάρκεια των αιώνων να μπουν στο ελληνικό λεξιλόγιο λατινικές, ενετικές και τουρκικές λέξεις. Η Ελληνική
Γλώσσα μετά την απελευθέρωση των Ελλήνων το 1621 πέρασε στην
περίοδο της καλούμενης «καθαρεύουσας», δηλαδή άρχισε να επανεισάγει τρόπον τινά τις λέξεις της, καθώς έπαιρνε ξανά πίσω λέξεις
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που είχε δανείσει πρώτη σε άλλες γλώσσες ή να τις μαθαίνει από
αρχαία ελληνικά κείμενα..

Αιγυπτιακή
επιγραφή σε ελληνικά και ιερογλυφικά ελληνιστικών χρόνων,
επί βασιλιά
Πτολεμαίου (Μουσείο Αλεξάνδρειας)

Καμπούλ,
300 π.Χ., αναθηματική πλάκα σε
Ελληνικά και Αραμαικά.

7. Η ελληνική γραφή, όπως θα δούμε πιο κάτω, είναι η πιο
εύκολη και η πιο τέλεια γραφή της γης, άρα μ’ αυτή ή με μια γραφή
που να έχει την τεχνική της μπορεί άνετα και γρήγορα να παταχθεί
ο αναλφαβητισμός και η δυσλεξία, που μαστίζουν σήμερα ακόμη και
χώρες που λέγονται πολιτισμένες. Ο αναλφαβητισμός και η δυσλεξία,
σύμφωνα με τις έρευνες, οφείλονται βασικά στο ότι πολλές γραφές
είναι δύσκολες ή δυσνόητες, άρα χρονοβόρες κ.λπ. στην εκμάθησή
τους, προκαλούν απέχθεια στους μαθητές κ.α.
Συνεπώς και κατόπιν των ως άνω η Ελληνική Γλώσσα και
η Ελληνική Γραφή πρέπει από τη μια να τύχουν της παγκόσμιας προσοχής και προστασίας και από την άλλη να γίνουν
και πάλι διεθνείς και οι επίσημες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η Ελληνική Γλώσσα έγινε κάποτε
διεθνής επειδή οι Έλληνες επί Μ. Αλέξανδρου είχαν κατακτήσει πολλές χώρες. Ωστόσο αυτό δεν είναι αληθές ή τουλάχιστον δεν οφείλονταν μόνο σ’ αυτό, γιατί αφενός ο Μ. Αλέξανδρος απελευθέρωσε
χώρες από κατακτητές και δυναστικά καθεστώτα και γι αυτό οι χώρες
αυτές τον ανακήρυξαν γιο του θεού τους του Αμμωνα και αφετέρου
και οι Πέρσες, οι Ρωμαίοι και οι Τούρκοι που κατέκτησαν πολλούς
λαούς όμως οι γλώσσες τους δεν έγιναν ποτέ διεθνείς. Απλά εκτείνονταν εξ αναγκασμού στις χώρες που κατέκτησαν.
Η αλήθεια είναι ότι η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή
έγιναν διεθνείς και μάλιστα για πάρα πολλούς αιώνες όχι γιατί αυτό
επιβλήθηκε από κάποιον, αλλά για τους λόγους που είδαμε πιο πριν.
Ήτοι επειδή απο τη μια ήταν η γλώσσα και η γραφή που γέννησε τον
πολιτισμό, τα γράμματα και τις τέχνες και αφετέρου, γιατί ήταν πιο
καλλιεργημένες, πιο εύκολες και πιο τέλειες από τις άλλες.
2) Σαφώς και όλες οι γλώσσες και γραφές έχουν ιστορία και
αξία, όμως δεν είναι και όλες ίδιες ή δεν έχουν όλες την ίδια προσφορά στην πανανθρώπινη. Θα ήταν όλες ίδιες, αν από τη μια απαιτούσαν τον ίδιο χρόνο εκμάθησης και από την άλλη είχαν ίδια παραγωγική ικανότητα, σαφήνεια, προσφορά στην παγκόσμια γλώσσα
κ.λπ.., κάτι που σαφώς δεν ισχύει.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ:
Μάρκος Τίλλιος Κικέρων (ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας
Ρώμης): «Εάν οι θεοί μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη
γλώσσα των Ελλήνων.»
Γκαίτε (ο μεγαλύτερος ποιητής και πεζογράφος της Γερμανίας):
«Άκουσα στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα.»
Claude Fauriel (Κλαύδιος Φωριέλ, Γάλλος Ακαδημαϊκός και ποιητής): «Η Ελληνική έχει ομοιογένεια σαν τη Γερμανική, είναι όμως
πιο πλούσια από αυτήν. Έχει τη σαφήνεια της Γαλλικής, έχει όμως
μεγαλύτερη ακριβολογία. Είναι πιο ευλύγιστη από την Ιταλική και
πολύ πιο αρμονική από την Ισπανική. Έχει δηλαδή ότι χρειάζεται για
να θεωρηθεί η ωραιότερη γλώσσα της Ευρώπης.»
Ελεν Κέλλερ (διάσημη τυφλή Αμερικανίδα συγγραφέας): «Αν
το βιολί είναι το τελειότερο μουσικό όργανο, τότε η Ελληνική Γλώσσα
είναι το βιολί του ανθρώπινου στοχασμού.»
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Μargarite Yourceyar (Μαργαρίτα Γιουρσέλ, Γαλλίδα συγγραφέας και ακαδημαϊκός): «Αγάπησα αυτή τη γλώσσα την ελληνική για
την εύρωστη πλαστικότητά της, που η κάθε της λέξη πιστοποιεί την
άμεση και διαφορετική επαφή της με τις αλήθειες και γιατί ό,τι έχει
λεχθεί καλό από τον άνθρωπο, έχει ως επί το πλείστον λεχθεί σ’ αυτή
τη γλώσσα».
Schiller (Γερμανός ποιητής, ιστορικός και φιλόσοφος): Καταραμένε Έλληνα, τα βρήκες όλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, αστρονομία’ τίποτε δεν άφησες για μας.
Βολταίρος (Γάλλος διαφωτιστής): «Είθε η Ελληνική Γλώσσα να
γίνει κοινή όλων των λαών.»
Γερμανός φιλόλογος E, Norden: «Εκτός από την Κινεζική και
την Ιαπωνική, όλες οι άλλες γλώσσες διαμορφώθηκαν κάτω από την
επίδραση της Ελληνικής, από την οποία πήραν, εκτός από πλήθος
λέξεων, τους κανόνες και τη γραμματική.»
Ο. Βαντρούσκα (καθηγητής Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο
της Βιέννης): «Για έναν Ιάπωνα ή Τούρκο, όλες οι Ευρωπαϊκές γλώσσες δε φαίνονται ως ξεχωριστές, αλλά ως διάλεκτοι μιας και της αυτής γλώσσας, της Ελληνικής.»
Will Durant (Αμερικανός ιστορικός και φιλόσοφος, καθηγητής
του Πανεπιστημίου της Columbia): «Το αλφάβητο μας προήλθε εξ
Ελλάδος δια της Κύμης και της Ρώμης. Η Γλώσσα μας βρίθει Ελληνικών λέξεων. Η επιστήμη μας σφυρηλάτησε μιαν διεθνή γλώσσα διά
των Ελληνικών όρων. Η γραμματική μας και η ρητορική μας, ακόμα
και η στίξης και η διαίρεσης εις παραγράφους… είναι Ελληνικές εφευρέσεις. Τα λογοτεχνικά μας είδη είναι Ελληνικά – το λυρικό, η ωδή,
το ειδύλλιο, το μυθιστόρημα, η πραγματεία, η προσφώνηση, η βιογραφία, η ιστορία και προ πάντων το όραμα. Και όλες σχεδόν αυτές
οι λέξεις είναι Ελληνικές.»
Φραγκίσκος Λιγκόρα (Ιταλός καθηγητής Πανεπιστημίου και
Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας προς διάδοση του πολιτισμού):
«Έλληνες να είστε περήφανοι που μιλάτε την Ελληνική Γλώσσα ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων γλωσσών. Μην την παραμελείτε,
αφού αυτή είναι ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και
ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο πολιτισμό.»
Φρειδερίκος Σαγκρέδο (Βάσκος καθηγητής γλωσσολογίας –
Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας της Βασκωνίας): «Η Ελληνική
Γλώσσα είναι η καλύτερη κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του ο
άνθρωπος για την ανέλιξη του εγκεφάλου του. Απέναντι στην Ελληνική όλες, και επιμένω όλες οι γλώσσες είναι ανεπαρκείς.» «Η αρχαία
Ελληνική Γλώσσα πρέπει να γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων των Ευρωπαίων, ειδικά των καλλιεργημένων ατόμων.» «Η Ελληνική
Γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή.»
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Ζακλίν Ντε Ρομιγύ (Γαλλίδα Ακαδημαϊκός και συγγραφεύς): «Η
αρχαία Ελλάδα μας προσφέρει μια γλώσσα, για την οποία θα πω ότι
είναι οικουμενική.» «Όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή η Ελληνική Γλώσσα μας βοηθάει πρώτα από όλα να καταλάβουμε τη δική μας γλώσσα.»
ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ
Ο πρώην πρωθυπουργός και καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας είχε
εκφωνήσει δύο λόγους στην Ουάσιγκτον (στις 26 Σεπτεμβρίου 1957
και στις 2 Οκτωβρίου 1959), οι οποίοι έμειναν μνημειώδεις (από το
διεθνή τύπο χαρακτηρίστηκε «Γλωσσικός Άθλος - Glossic Athlos!»). Αιτία ως προς αυτό δεν ήταν μόνο το περιεχόμενό τους αλλά
και η γλώσσα τους. Υποτίθεται ότι η γλώσσα των λόγων ήταν η αγγλική. Κατ' ουσία όμως, με την αφαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων
και προθέσεων η γλώσσα είναι η Ελληνική. Το ακροατήριό του αποτελούσαν οι σύνεδροι της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης και δεν αντιμετώπισαν τότε κανένα πρόβλημα στην κατανόηση του προφορικού κειμένου που ανέγνωσε ο Έλληνας καθηγητής.
Ι. O λόγοs της 26 Σεπτεμβρίου 1957
«Kyrie, I eulogise the archons of the Panethnic Thesaurus and
the Ecumenical Trapeza for the orthodoxy of their axioms, methods
and policies, although there is an episode of cacophony of the
Trapeza with Hellas. With enthusiasm we dialogue and synagonize
at the synods of our didymous organizations in which polymorphous
economic ideas and dogmas are analyzed and synthesized. Our critical problems such as the nÔmismatic plethora generate some agony and melancholy. This phenomenon is characteristic of our
epoch. But, to my thesis, we have the dynamism to program therapeutic practises as a prophylaxis from chaos and catastrophe. In
parallel, a panethnic unhypocritical economic ethnergy and charmonization in a democratic climate is basic. I apologize for my ecentric
monologue. I emphasize my eucharisties to you, Kyrie, to the eugenic and generous American ethnos and to the organizers and the
protagonists of this amphictiony and the gastronomic symposia».
«Κύριοι, Ευλογώ τους άρχοντες του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και την Οικουμενική Τράπεζα για την ορθοδοξία των αξιωμάτων, μεθόδων και πολιτικών, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ένα επεισόδιο κακοφωνίας της Τράπεζας με την Ελλάδα. Με ενθουσιασμό
διαλεγόμαστε και συναγωνιζόμαστε στις συνόδους των διδύμων Οργανισμών των οποίων τις πολύμορφες οικονομικές ιδέες και δόγματα
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αναλύουμε και συνθέτουμε. Τα κρίσιμα προβλήματά μας όπως η νομισματική πληθώρα παράγουν κάποια αγωνία και μελαγχολία. Αυτό
το φαινόμενο είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας. Αλλά, η θέση
μου είναι ότι έχουμε τον δυναμισμό να προγραμματίσουμε θεραπευτικές πρακτικές σαν μέτρο προφύλαξης από το χάος και την καταστροφή. Παράλληλα μια παγκόσμια ανυπόκριτως οικονομική συνέργεια και εναρμόνιση σε ένα δημοκρατικό κλίμα είναι βασική. Απολογούμαι για τον εκκεντρικό μου μονόλογο. Εκφράζω με έμφαση την
ευχαριστία μου σε εσένα Κύριε, στο ευγενικό και γενναιόδωρο Αμερικανικό Έθνος και στους οργανισμούς και πρωταγωνιστές της Αμφυκτιωνίας και του γαστρονομικού Συμποσίου.»
ΙΙ. O λόγος της 2ας Οκτωβρίου 1959
Kyrie, It is Zeus' anathema on our epoch and the heresy of our
economic method and policies that we should agonize the Scylla of
numismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is
not my idiosyncrasy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would
be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, they energize it through
their tactics and practices. Our policies should be based more on
economic and less on political criteria. Our gnomon has to be a metron between economic strategic and philanthropic scopes. In an
epoch characterized by monopolies, oligopolies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more
orthological, but this should not be metamorphosed into
plethorophobia, which is endemic among academic economists. Numismatic symmetry should not antagonize economic acme. A
greater harmonization between the practices of the economic and
nomismatic archons is basic. Parallel to this we have to synchronize
and harmonize more and more our economic and numismatic policies panethnically. These scopes are more practicable now, when
the prognostics of the political end economic barometer are halcyonic. The history of our didimus organization on this sphere has been
didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the
programmed organization will dynamize these policies. Therefore, I
sympathize, although not without criticism one or two themes with
the apostles and the hierarchy of our organs in their zeal to program
orthodox economic and nomismatic policies. I apologize for having
tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue I emphasize my eulogy to the philoxenous aytochtons of this cosmopolitan metropolis and my encomium to you Kyrie, the stenographers.
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«Κύριοι, Είναι "Διός ανάθεμα" στην εποχή μας και αίρεση της
οικονομικής μας μεθόδου και της οικονομικής μας πολιτικής το ότι
θα φέρναμε σε αγωνία την Σκύλλα του νομισματικού πληθωρισμού
και τη Χάρυβδη της οικονομικής μας αναιμίας. Δεν είναι στην ιδιοσυγκρασία μου να είμαι ειρωνικός ή σαρκαστικός αλλά η διάγνωσή μου
θα ήταν ότι οι πολιτικοί είναι μάλλον κρυπτοπληθωριστές. Αν και με
έμφαση στιγματίζουν τον νομισματικό πληθωρισμό, τον ενεργοποιούν μέσω της τακτικής τους και των πρακτικών τους. Η πολιτική μας
θα έπρεπε να βασίζεται περισσότερο σε οικονομικά και λιγότερο σε
πολιτικά κριτήρια. Γνώμων μας πρέπει να είναι ένα μέτρο μεταξύ οικονομικής στρατηγικής και φιλανθρωπικής σκοπιάς. Σε μια εποχή
που χαρακτηρίζεται από μονοπώλια, ολιγοπώλια, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και πολύμορφες ανελαστικότητες, οι πολιτικές μας πρέπει
να είναι πιο ορθολογιστικές, αλλά αυτό δεν θα έπρεπε να μεταμορφώνεται σε πληθωροφοβία, η οποία είναι ενδημική στους ακαδημαϊκούς οικονομολόγους. Η νομισματική συμμετρία δεν θα έπρεπε να
ανταγωνίζεται την οικονομική ακμή. Μια μεγαλύτερη εναρμόνιση μεταξύ των πρακτικών των οικονομικών και νομισματικών αρχόντων
είναι βασική. Παράλληλα με αυτό, πρέπει να εκσυγχρονίσουμε και να
εναρμονίσουμε όλο και περισσότερο τις οικονομικές και νομισματικές
μας πρακτικές πανεθνικώς. Αυτές οι θεωρήσεις είναι πιο εφαρμόσιμες
τώρα, όταν τα προγνωστικά του πολιτικού και οικονομικού βαρομέτρου είναι αλκυονίδων ημερών αίθρια. Η ιστορία της δίδυμης οργάνωσης σε αυτήν την σφαίρα είναι διδακτική και οι γνωστικές τους
εφαρμογές θα είναι πάντα ένα τονωτικό στις πολυώνυμες και ιδιόμορφες εθνικές οικονομίες. Η γένεση μιας προγραμματισμένης οργάνωσης θα ενισχύσει αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτόν το λόγο αντιμετωπίζω με συμπάθεια, αλλά όχι χωρίς κριτική διάθεση, ένα ή δύο θέματα
με τους αποστόλους της ιεραρχίας των οργάνων μας στον ζήλο τους
να προγραμματίσουν ορθόδοξες οικονομικές και νομισματικές πολιτικές. Απολογούμαι που σας τυράννησα με την ελληνική μου φρασεολογία. Στον επίλογό μου δίνω έμφαση στην ευλογία μου, προς τους
φιλόξενους αυτόχθονες αυτής της κοσμοπολίτικης μητρόπολης καθώς και το εγκώμιό μου προς εσάς, κύριοι στενογράφοι».
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
A. abyss, academy, acme = ακμή, δόξα, acrobat, acropolis,
aegis, aerial, aerodrome, aeronautics, aeroplane, aesthetic, air, all,
allegory, allergy, alphabet, amalgam, ambrosia, amethyst, amnesia, amphibian, amphitheatre, amphora, anachronism, anaemia, anagram, analogy, analysis, anarchism, anathema, anatomy, angel,
anomalous, antagonism, anorexia, anthology, anticyclone, aorta,
apathetic, aphorism, apocalypse, apologise, apoplexy, apostasy,
apostle, apostrophe, apothecary, archaeology, archbishop,
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archdeacon, archipelago, architect, arctic, aristocratic, arithmetic,
aroma, arsenic, asbestos, ascetic, asphyxia, asthma, astrology, astronaut, astronomy, asylum, atheism, athlete, atmosphere, atom,
atrophy, aura, austere authentic, autobiography, autocrat, automatic, autograph, autonomous, autopsy, axiom.
B. bacterium, baptism, barbarian, baritone, barometer, basic,
basil, bathos, basis, Bible, bibliography, bigamy, biochemistry, biography, biology, biplane, blasphemy, botany.
C. call = καλώ, calando, callus, calyx, canon, captain, card,
cartography, castor, cataclysm, catacombs, catalogue, catalyst, catapult, cataract, catarrh, catastrophe, catechism, category, cathedral, cathode, catholic, caustic, cell, cemetery, cenotaph, centre, ceramic, chameleon, chaos, character, chart, chasm, chimera, chiropractor, choir, chiropodist, chord choreography, chorus, Christ,
chromatic, chromosome, chronic, chronicle, chronological, chronometer, chrysalis, chrysanthemum, cinema, cirrhosis, claustrophobia, cleric, climacteric, climate, climax, clinic, code, colossal.
Comedy, comic, comma, cosmos, cosmetic, cosmonaut, cost, crisis,
criterion, criticism, crypt, crystal, cybernetics, cycle, cyclone, cyclopaedia, cyclotron, cylinder, cymbal, cynic, cyst. Κύβος- Cube..
D. deacon = διάκων, decade, Decalogue, delta, demagogic,
democracy, demography, demon, demotic, dermatology, diabetes,
diabolic, diadem diaeresis (διαλυτικά), diagnosis, diagonal, diagram,
dialect, dialogue, diameter, diamond, diaphanous, diaphragm, diatribe, dichotomy, dictator, didactic, diet, dilemma, dinosaur, dioxide, diorama, diphtheria, diphthong, diploma, diplomat, disaster,
disc, dolphin, dose, double, draconian, dragon, drama, drastic, dynamic, dynamite, dynasty, dyspepsia, disharmony…
E. eccentric, ecclesiastic, echo, eclectic, eclipse, ecology, economic, ecstasy, ecumenical, ecumenical, eczema, egoism, elastic,
electric, elegiac, elephant, elliptic, emblem, embryo, emetic, emphasis, empiric, emporium, encyclopaedia, endemic, energy,
enigma, enthrone, enthusiasm, entomology, enzyme, ephemeral,
epidemic, epigram, epilepsy, epilogue, epiphany, episode, epistle,
epistyle, epitaph, epithet, epitome, epoch, erotic, esoteric, ether,
ethic, ethnic, ethos, etymology, eucalyptus, Eucharist, eugenics, eulogize, eunuch, euphemism, euphony, euphoria, Eurasia, eureka,
evangelic, exodus, exorcize, exotic……
F.fable=φαύλος-μύθος,
fanatic,
fantasy,
father,
frenetic=φρενήρης…..
G. galaxy, gastronomy, general, genesis, genus, genitive =
γενική, George, geo, geography, geometry, geocentric, geophysics,
geopolitics, geology, geometry, gerontology, gigantic, glycerine,
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gyro, grammatical, grammar, grammatical, gramophone, graphic,
gymnasium, Gregorian, gynaecology…..
H. hagiology, halcyon = αλκυών, harmony = αρμονία, hecatomb, hectare, hedonism, hegemony, helicopter, heliotrope, helium,
helot, hemisphere, haemorrhage=αιμορραγία, haemorrhoids, hepatitis, heretic, hermaphrodite, hermetic, hermit, hero, heroin, Hesperus, heterodox, heterogeneous, heterosexual, hexagon, hexameter, hierarchy, hieroglyph, hilarious, hippopotamus, hippodrome,
history, holocaust, holograph, homeopathy, homogeneous, homonym, homophone, hour = ώρα, (χώρα), horizon, hymen, hyperbole,
hypnosis, hypocrisy, hypotenuse, hysteria, homosexual, horde,
horizon, hormone, hour, hydrostatics, hydrophobia, hyena, hygiene,
hymn, hypertrophy, hypochondria, hypodermic, hypothesis.
I. iamb, icon, iconoclast, idea, ideogram, ideology, idiot, idiolect, idiom, idiosyncrasy, Είδωλο- Idol, idyllic, ironic, isobar, isosceles, isotope, isthmus.
K. kaleidoscope, kilo, kilocycle, kilogram, kilometre, kilolitre,
kinetic, kleptomania…...
l. Labyrinth, laconic, laic, lachrymal = δακρυμα, larynx, lava,
lesbian, lethargy, leukaemia, λεξικό - Lexicon, lexical, lithography,
logarithm, logic, logistics, lynx, lyre, lyric …..
M. machine (μηχανή), macrobiotic, macrocosm, magic, magnet, mania, mathematics, mechanic, medal, megacycle, megalith,
megalomania, megaphone, megaton, meiosis, melancholia, melodic, melodrama, meningitis, menopause, metabolism, metallic,
metallurgy, metamorphosis, metaphor, metaphysics, meteor, meteorite, meteorology, meter, metre, metric, metronome, metropolis,
miasma, microbe, microbiology, microelectronics, micrometer, micron, micro organism, microphone, microscope, mimeograph, mimetic, monarch, monastery, monogamy, monogram, monolith,
monologue, monomania, monoplane, monopoly, monosyllable,
monotheism, monotone, morphology, museum, music, myopia,
myriad, mysterious, mystic, myth…..
N. narcissism, narcotic, nautical, nautilus, necromancy, necropolis, nectar, nemesis, Neolithic, neologism, neon, news, nerve,
neoplasm, nephritis, neurosis, neuralgia, neurasthenia, nominative
nostalgia, numismatic, nymph.news (nea)
O. oasis, ocean, octagon, octane, octave, octogenarian, octopus, ode (ωδή), odyssey, oesophagus, Oedipus complex, orgy, oligarchy, Olympiad, Olympic, onomatopoeia, ontology, ophthalmic,
optic (optimist, option), orchestra, orchid, organ, organic, organism,
organize, orgasm, orphan, orthodox, orthographic, orthopaedic, osteopath, ouzo, oxide, oxygen. …..
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P. pachyderm, pagan=παγανιστής-ειδωλολάτρης, Paleolithic,
paleontology, palm, panacea, panchromatic, pancreas, pandemic,
pandemonium, panegyric=πανηγυρική ομιλία, panic, panoply, panorama, pantechnicon, pantheism, pantheon, panther, parabola=παραβολή, paradigm, paradox, paragon=παράγων-υπόδειγμα,
paragraph, parallel, paralysis, paranoia, paraphrase, paraplegia,
parasite, paratyphoid, parenthesis, pariah=παρίας, parody, paroxysm, patter, pathetic, pathology, pathos, patriarch, patriot, patronymic,
pedagogue,
pederasty,
pediatrics,
pedometer=βηματομετρητής, pentagon, pentameter, Pentateuch, pentathlon, Pentecost, Pepsis, perihelion=περιήλιο, perimeter, period, peripatetic, periphrasis, periphery, periscope, peristyle, peritonitis,
petal=πέταλο άνθους, phalanx, phallus=φαλλός, phantasm, pharmacology, pharmacy, pharynx, phase, phenomenon, philanthropy,
philately, philharmonic, philology, philosophy, philter, phlebitis,
phlegm, phobia, phoenix, phone, phoneme=φώνημα, phonetic,
phonograph, phonology, phosphorous, photo, photoelectric, photogenic, photograph, photolithography, photometer, phrase, phrenology, phthisis, physics, physiognomy, physiology, physiotherapy,
planet, plasma, plasma, plastic, plectrum=πλήκτρο, pleonasm,
plethora, plural, πλήθος, πληθυντικός, πειρατής – Pirate, plutocracy,
plutonium, pneumatic, pneumonia, pole=πόλος, polemic, policy, police, politics, polyandry, polygamy, polyglot, polygon, polymorphous, polyphony, polypus, polysyllable, polytechnic, polytheism,
porn, practice, pragmatism, presbyter, prism, problem, prognosis,
πρόγραμμα – program, programmer, prologue, prophecy, prophylactic, proscenium=προσκήνιο, proselyte, prosody, protagonist, protocol, proton, protoplasm, protozoa, prototype, psalm, pseudonym,
psyche, psychedelic, psychic, psychoanalysis, psychology, psychopath, psychosis, psychotherapy, pterodactyl, pylon=πυλώνας, pyramid, pyre=πυρά, pyrites, pyrotechnics=πυροτέχνημα, python…..
Q = k: qoppa – Kappa …
R. radio, Reyna, rhyme, rhythm…..
S. sandal, sarcasm, sarcastic, sarcophagus, sardonic, satyr,
scene, skeptic, schematic, schism, schizophrenia, scholar, scholastic, school, scoria, scorpion, Scylla, seismic, semantic, semaphore=σηματοφόρος, septicemia=σηψαιμία, serial, sir, solecism=σολοικισμός, sophism, spasm, sphinx, stadium, stalactite,
stalagmite, star, static, statistics, stereophonic, stereoscopic, sternum, stigma, stoic, stomach, strategy, stratagem, stratosphere,
streptococcus, streptomycin, strophe, sycophant, syllogism, syllable, symbol, symmetry, sympathetic, symphony, symposium,
symptom, synagogue, synchronize, syncope, syndrome, synod,
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synonym, synopsis, syntax, synthesis, syphilis, symptom, syringe,
system…..
T. tactic, talent, tantalize = Τάνταλος, tartar, tautology, taxidermy, technique, technocracy, technology, telegram, telegraph,
telemetry, teleology, telepathy, telephone, telephoto, telescope,
theatre, theism, theme, theocracy, theology, theorem, theoretic,
theory, theosophy, therapeutic, therapy, thermo, thermal, thermion, thermometer, thermos, thesaurus, thesis, tone, topography,
Trapeze, tragedy, tragicomedy, tremor, trigonometry, trilogy, tripod, trireme = τριήρη, triple, trophy, tropic, typhoon, typo, typical,
typography, tyranny…..
U. unanimous, anonymous, Uranus, uranium, utopia……
V = W = B(β): basic, barbarian ….
X. xenophobe, xylophone, xenia, xenon …..
y. xenophobia, hypo - hyper , super = υπό - υπέρ…..
Z. Zeus = Ζευς, zephyr, zeugma, zodiac, zone, zoology….

2. ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
– ΓΡΑΦΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΗΣ
Η Ελληνική Γλώσσα και η ελληνική γραφή, όπως είδαμε πιο
πριν, ήταν οι πρώτες που έγιναν διεθνείς ή οι πιο διαδεδομένες; στον
αρχαίο γνωστό κόσμο, Η Ελληνική Γλώσσα ήταν διεθνής από τους
χρόνους του Μ. Αλέξανδρου (336 – 321 π.Χ.) μέχρι την πτώση της
Κωνσταντινούπολης (1.453 π.Χ.), δηλαδή κάπου 1.800 χρόνια. Ελληνικά μίλαγαν και έγραφαν σε όλον τον αρχαίο γνωστό κόσμο: Ρωμαίοι, Εβραίοι, Φοίνικες, Ινδοί, Αφγανοί, Πέρσες, Αιγύπτιοι….
Κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας η Ελληνική Γλώσσα έπαψε σταδιακά να είναι διεθνής και τη θέση της πήραν η Γαλλική, η
Αγγλική κ.α.. Ωστόσο οι γλώσσες αυτές δεν έτυχαν ποτέ πλήρως
διεθνούς αποδοχής, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολες στην εκμάθησή
τους. Προ αυτού κατά το μεσαίωνα οι άνθρωποι των γραμμάτων πρότειναν την επαναφορά της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ή της λατινικής ως διεθνούς γλώσσας, όμως η ιδέα αυτή απορρίφτηκε με το
αιτιολογικό ότι από τη μια και οι δυο γλώσσες είναι νεκρές και ως εκ
τούτου δεν καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες και από την άλλη το
πρόβλημα θα λύνονταν με τεχνητές γλώσσες, που τότε άρχισαν να
εμφανίζονται. Λέγεται μάλιστα ότι σε ένα συνέδριο που έγινε στα
τέλη του περασμένου αιώνα στη Αμερική από ανθρώπους των γραμμάτων, προκειμένου να αποφασιστεί ποια γλώσσα θα γίνει γι αυτούς
διεθνής, η Ελληνική Γλώσσα έχασε για μια μόνο ψήφο, κάτι που ήταν
λέει λάθος, γιατί:
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1) Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι οι πιο εύκολες και οι πιο τέλειες του κόσμου, όπως θα δούμε πιο κάτω, άρα μ’
αυτές μπορεί άνετα και γρήγορα να παταχθεί ο αναλφαβητισμός και
η δυσλεξία, που μαστίζουν σήμερα ακόμη και χώρες που λέγονται
πολιτισμένες. Ο αναλφαβητισμός και η δυσλεξία, σύμφωνα με τις έρευνες, οφείλονται και στο ότι πολλές γραφές είναι δύσκολες ή δυσνόητες και συνεπώς φέρνουν αποστροφή στους μαθητές κ.α.
2) Η Ελληνική Γλώσσα και η Ελληνική Γραφή είναι η βάση της
λατινικής , καθώς και πολλών άλλων γλωσσών και γραφών, ευρωπαϊκών και λοιπών.
Δεν υπάρχει σήμερα γλώσσα που να μην έχει ελληνικές λέξεις
και ελάχιστες είναι αυτές που δε στηρίζονται πάνω στην ελληνική
ορθογραφία. Απλώς αντί για τους ελληνικούς χαρακτήρες χρησιμοποιούν τους ελληνο-λατινικούς. Μεταφράζοντας οι άλλοι λαοί τα αρχαία ελληνικά επιστημονικά, λογοτεχνικά κ.τ.λ. συγγράμματα μετέφεραν στις γλώσσες τους εκτός από το ελληνικό πνεύμα και πάρα
πολλές ελληνικές λέξεις.
Αμέτρητες είναι οι διεθνείς ελληνικές λέξεις, πρβ π.χ. μερικές
στην Αγγλική: Ευρώπη - Europe, αλφάβητο - alphabet, ΓραμματικήGrammar, συλλαβή - syllabus, γράμμα - grammar, δίφθογγοι diphthongs, Olympia – Ολυμπία, Βίβλος- Bible, ΒιβλιογραφίαBibliography, Γεωγραφία- Geography, Ιστορία – History….
3) Οι τεχνητές γλώσσες αποδείχθηκαν στο χρόνο ότι είναι μόνο
για απλή συνεννόηση και τίποτε περισσότερο.
4) Η Ελληνική Γλώσσα δεν είναι νεκρή. Είναι γεγονός ότι η
Ελληνική Γλώσσα επί Τουρκοκρατίας παραμελήθηκε και αλλοιώθηκε, όμως σήμερα αφενός έχει ανακτήσει όλα τα καλά αρχαία ελληνικά γλωσσικά στοιχεία, κάποια μάλιστα από αυτά τα έχει απλοποιήσει στο καλύτερο και αφετέρου έχει δημιουργήσει και δικά της,
ώστε να καλύψει πλήρως τις σημερινές ανάγκες.
Η σύγχρονη Ελληνική Γλώσσα αποτελεί την εξέλιξη, την άμεση
συνέχεια της γλώσσας της κλασσικής ελληνικής φιλοσοφίας και της
λογοτεχνίας. Τα διασωθέντα μέχρι σήμερα λογοτεχνικά, φιλοσοφικά,
ιστορικά κείμενα των κλασσικών της αρχαιότητας, τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, οι μαρτυρίες της Ελληνικής Γραμματολογίας, τα έργα της καθαρεύουσας και της δημοτικής πιστοποιούν τη συνέχεια, ενδελέχεια του Ελληνισμού από την
αρχαιότητα έως τις μέρες μας, διατρανώνουν τη διαχρονικότητά του.
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3. ΟΙ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: ESPERANTO, IDO, INTERGLOSSA
Τεχνητή γλώσσα λέγεται η μη φυσική, αυτή της οποίας η φωνολογία, η γραμματική και το λεξιλόγιο, έχουν επινοηθεί συνειδητά
από ένα άτομο ή μια ομάδα, χρησιμοποιώντας λέξεις ή ρίζες λέξεων
από πολλές φυσικές γλώσσες, αντί να έχουν δημιουργηθεί και εξελιχθεί φυσιολογικά, δηλαδή από κάποιο λαό, στόμα με στόμα και διαχρονικά και χρησιμοποιώντας φυσικά γλωσσικά στοιχεία: ρίζες, θέματα, καταλήξεις κ.λπ..
Οι τεχνητές γλώσσες:
1) Προέκυψαν, επειδή από τη μια υπάρχει ανάγκη να υπάρξει
κάποια γλώσσα που να μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους άνθρωποι με διαφορετικές γλώσσες και από την άλλη οι πιο διαδεδομένες σήμερα γλώσσες ( αγγλική, γαλλική, γερμανική, κινέζικη....) είναι δυσκολότατες στην εκμάθησή τους.
2) Φτιάχτηκαν με την επιλογή λέξεων ή ριζών λέξεων που είναι
κοινές σε πάρα πολλές γλώσσες και απλούς ευρηματικούς, δήθεν,
κανόνες γραφής, σύνταξης και κλίσης, προκειμένου να μαθαίνονται
εύκολα,
3) Χρησιμοποιούν φθογγική γραφή με λατινικούς χαρακτήρες.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των οπαδών της τεχνητής γλώσσας
Εσπεράντο (βλέπε εγκυκλοπαίδεια «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΖΩΗ» κ.α.), η διεθνής αγγλική γλώσσα και γραφή μιλιόταν το 1900 στο 10% περίπου
του παγκόσμιου πληθυσμού, το 1950 στο 11% και σήμερα μόλις στο
8.5%! Αυτό συνέβη, λένε, γιατί η αγγλική γλώσσα - γραφή είναι
πάρα πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της. Ωστόσο έχει αποδειχθεί ότι
οι τεχνητές γλώσσες είναι μόνο για απλή επικοινωνία, γιατί για μια
πλήρη και ορθή συνεννόηση απαιτείται φυσική γλώσσα.
Σημειώνεται ότι:
1) Άλλο οι τεχνητές και οι φυσικές γλώσσες και άλλο οι γλώσσες προγραμματισμού. Οι γλώσσες προγραμματισμού αναπτύχθηκαν
για να μπορεί ο προγραμματιστής να δίνει τις εντολές που πρέπει να
εκτελέσει ο υπολογιστής. Χρησιμοποιούνται δηλαδή για την επικοινωνία του ανθρώπου και της μηχανής, όπως αντίστοιχα οι φυσικές
γλώσσες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Οι γλώσσες προγραμματισμού, που είναι τεχνητές γλώσσες, ακολουθούν τις βασικές έννοιες και αρχές της γλωσσολογίας, επιστήμη που μελετά τις φυσικές γλώσσες. Μία γλώσσα προσδιορίζεται
από το αλφάβητό της, το λεξιλόγιό της, τη γραμματική της και τέλος
τη σημασιολογία της
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2) Η βασική διαφορά μεταξύ φυσικών και τεχνητών γλωσσών
είναι ότι οι φυσικές γλώσσες έχουν τη δυνατότητα εξέλιξής τους, ενώ
οι τεχνητές όχι. Οι φυσικές γλώσσες εξελίσσονται συνεχώς, νέες λέξεις δημιουργούνται, κανόνες γραμματικής και σύνταξης αλλάζουν
προσαρμόζονται και απλοποιούνται με την πάροδο του χρόνου και
αυτό γιατί η φυσική γλώσσα χρησιμοποιείται για την επικοινωνία
μεταξύ ανθρώπων, που εξελίσσονται και αλλάζουν ανάλογα με τις
εποχές και τον κοινωνικό περίγυρο. Αντίθετα οι τεχνητές γλώσσες
χαρακτηρίζονται από στασιμότητα, αφού κατασκευάζονται συνειδητά
για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Απλά οι γλώσσες προγραμματισμού τελειοποιούνται, όμως μόνο σε ένα τομέα, στις εφαρμογές.
Α. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ESPERANTO
Η τεχνική γλώσσα αυτή επινοήθηκε από τον Πολωνό, εβραϊκής
καταγωγής, γιατρό Λάζαρο Λούντβιχ Ζάμενχοφ (L. L. Zamenhof,
1859 - 1917) ή με το φιλολογικό ψευδώνυμο " Doctor Esperanto "
(= o γιατρός της ελπίδας), απ' όπου και η ονομασία της γλώσσας
αυτής ή που λέγεται γλώσσα Esperanto = γλώσσα της ελπίδας. θεωρείται γλώσσα λατινογενής, επειδή βασίζεται στο λεξολογικό υλικό
των λατινογενών καλούμενων γλωσσών, όμως στην πραγματικότητα
η γλώσσα αυτή υιοθέτησε τα θέματα λέξεων που είναι κοινά – γνωστά σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, όπως π.χ. η ρομανική
λέξη «radio», η λατινική λέξη «amo = αγαπώ», η ελληνική λέξη «esti
= είναι, η ελληνική λέξη γυνή > gyna» κ.α. Υπολογίζεται ότι το λεξιλόγιο της γλώσσας αυτής προέρχεται 75% από τη λατινική γλώσσα
και τις καλούμενες ρουμανικές γλώσσες (κυρίως από τη γαλλική), 20
% από την αγγλοσαξονική (γερμανική και αγγλική), 5% από τη σλαβική (Ρώσικη και Πολωνική) και από την ελληνική έχει πάρει τους
επιστημονικούς όρους.
Στην τεχνητή γλώσσα Esperanto οι λέξεις γράφονται με το λατινικό αλφάβητο και χωρίς ορθογραφίας με τόσα γράμματα όσοι και
οι φθόγγοι τους και κάθε λέξη προφέρεται ως γράφεται και γράφεται
όπως προφέρεται. Ειδικότερα το αλφάβητό της εσπεράντο έχει 28
γράμματα, τα εξής:
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_Mi amas vin (Esperanto) = Εγώ αγαπώ εσένα > σ’ αγαπώ (ελληνικά)
= I love you (αγγλικά) = te amo (ισπανικά) ...
Στη γλώσσα Esperanto:
1) Όλες οι λέξεις τονίζονται στην παραλήγουσα. Δεν υπάρχουν
ομόηχες λέξεις.
2) Υπάρχει ένα μόνο άρθρο το «la», όπως στην αγγλική το
«the»
3) Μιλούμε σχεδόν πάντα με κυριολεξία. Δηλαδή σπάνια υπάρχουν μεταφορικές εκφράσεις και καθόλου ιδιωματισμοί.
4) Με σύνθεση δημιουργούνται και τα γένη και οι αντίθετες
έννοιες, κάτι ως θα λέγαμε στην ελληνική: «παιδί γυναίκα» αντί «κορίτσι», «ληστής άνθρωπος αρχηγός» αντί «λήσταρχος» κ.τ.λ.
5) Δεν υπάρχουν μονογενείς λέξεις, αλλά ρίζες - θέματα και
παράγωγες λέξεις. Στα αγγλικά και ελληνικά λέμε π.χ.: father =
πατέρας, mother = μητέρα, father in law = πεθερός, parents = γονείς….Στη γλώσσα εσπεράντο έχουμε τη ρίζα patr- και απ’ αυτή
κατόπιν παράγονται τα patro, patrino, bonpatro, gepatroj.... = πατέρας, μητέρα, πεθερός, γονείς.
6) Υπάρχουν όλα τα μέρη λόγου και οι τύποι τους. Απλώς εδώ
έχουν περιοριστεί οι καταλήξεις τους. Ειδικότερα εδώ:
α) Όλα τα ουσιαστικά στον ενικό αριθμό (και τα αρσενικά και
τα θηλυκά και τα ουδέτερα) λήγουν στην κατάληξη –ο, π.χ.: amiko
= φίλος, arbo = δένδρο, birdo = πουλί , domo = σπίτι, hudo = σκυλί
, kato =γάτα , libro = βιβλίο, strato = στράτα , urbo = πόλη, viro =
άντρας
β) Για να σχηματίσουμε τον πληθυντικό των ουσιαστικών προσθέτουμε την κατάληξη –ι που μαζί με το –ο του ενικού μας κάνουν
την κατάληξη -οϊ: amikoi = φίλοι, arboi = δένδρα, birdoi = πουλία ,
domoi = σπίτια, hudoi = σκυλία , katoi= γάτες = , libroi = βιβλία,
stratoi = στράτες , urboi = πόλεις, viroi = άντρες
γ) Όλα τα επίθετα λήγουν στην κατάληξη –α και δεν κλίνονται
(έχουν ίδιο ενικό και πληθυντικό αριθμό), π.χ.: alta = ψηλός , bela
= ωραίος, facila = εύκολος, granda = μεγάλος, lomnga = μακρύς,
nova = καινούργιος, pura = καθαρός, sana = ηυγιείς, seka = ξερός,
Varma = ζεστός
δ) Με το πρόθεμα mal- σχηματίζουμε αντίθετες έννοιες, π.χ.:
malalta = χαμηλός, όχι ψηλός, malbela = άσχημος, malfacila = δύσκολος, malgranda = μικρός, mallonga = κοντός, malnova = παλιός,
malpura = βρώμικος, malsana= υγρός, malvarma = κρύος
ε) Όλα τα επιρρήματα λήγουν στην κατάληξη –ε, και τα επίθετα
γίνονται επιρρήματα με την κατάληξη –ε, π.χ.: active = δραστήρια,
bone = καλά, facile= εύκολα, fiere = υπερήφανα, glate = ομαλά,
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rapide = γρήγορα, serioze = σοβαρά, silente = σιωπηλά, vere = αληθινά, zorge = προσεχτικά
στ) Με τη κατάληξη –n δηλώνουμε το άμεσο αντικείμενο, για
διάκρισή του από υποκείμενο: La hundo amas la katon = το σκυλί
αγαπά τη γάτα.
ζ) Όλα τα ρήματα στο απαρέμφατο τελειώνουν στην κατάληξη
–ι και για να σχηματίσουμε τον ενεστώτα χρησιμοποιούμε την κατάληξη –as, για σχηματίσουμε τον αόριστο χρησιμοποιούμε την κατάληξη –ιs. για το μέλλοντα την κατάληξη –os και στο ενεστώτα στην
κατάληξη –ας:
doni = δίνω, fari = κάνω, havi = έχω, lerni = μαθαίνω, ludi
= παίζω, paroli = μιλώ, povi = μπορώ, ridi = γελώ, scii = ξέρω, vidi
= βλέπω
esti = είμαι, mi estas, ni estas, vi estas, vi estas, li/si/gi estas,
ili estas
Γεια!
Καλώς ήρθες!
Καλό πρωί.
Καλή μέρα.
Καλή νύχτα.
Ευχαριστώ.
Μιλώ Εσπεράντο.
Ας κουβεντιάσουμε.
Σ' αγαπώ.
Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα.
Πού είναι η τουαλέτα;
Τι ώρα είναι;
Δεν καταλαβαίνω.
Δεν πειράζει!
Kι άλλη μπύρα, παρακαλώ!
Φύγε!
Τι στο καλό φοράς;
Η μητέρα σου μιλάει Ίντο!
Είμαι πολύ πιο διεθνής από σένα!
Έχει μεγάλα ρουθούνια.
Πολύ δουλειά, λίγα λεφτά.
Χρειάζομαι την καφεΐνη μου.
Του αγίου Ποτέ.
Όι!
Τί νομίζεις;
Θέλω ν' αγκαλιάσω εκείνον το
σκίουρο.

Saluton!
Bonvenon!
Bonan matenon.
Bonan tagon.
Bonan nokton.
Dankon.
Mi parolas Esperanton.
Ni babilu.
Mi amas vin.
Mi ne povas vivi sen vi.
Kie estas la necesejo?
Kioma horo estas?
Mi ne komprenas.
Ne gravas!
Plian bieron, mi petas!
Foriru!
Kion diable vi portas?
Via patrino parolas Idon!
Mi estas multe pli internacia ol vi!
Li havas grandajn naztruojn.
Trolaborigata kaj maltropagata.
Mi bezonas mian kafeinon.
Kiam flugos porkoj.
Oj!
Kion vi opinias?
Mi volas brakumi tiun sciuron.
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Το κρεβάτι σου είναι πολύ άνετο.
Ποτέ μην κατουράς στον άνεμο.
Προτιμώ να παραπονεθώ, ευχαριστώ.
Δουλεύω σα γιαπωνέζος κάστορας.
Δεν ξεχνώ ποτέ την αιτιατική.
Ο Ζάμενχοφ σίγουρα ήξερε να το
γιορτάζει!
Πότε φτάνει το τρένο;
Φτιάξε μου μια βατομουρόπιτα!
Δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς.
Μόνο η σουηδική μουσική αξίζει.
Το πράσινο είναι το αγαπημένο
μου χρώμα.

Via lito estas tre komfortiga.
Neniam pisu en la venton.
Mi preferas plendi, dankon.
Mi laboras kiel japana kastoro.
Mi neniam forgesas la akuzativo.
Zamenhof ja estis festemulo!
Kiam la trajno alvenos?
Faru por mi mirtelan torton!
Mi ne scias pri kio vi parolas.
Gravas nur sveda muziko.
Verdo estas mia plej preferata koloro.

Β. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ IDO
Η τεχνητή γλώσσα αυτή είναι διασκευή της εσπεράντο. Το λεξιλόγιο της, αποτελείται από λέξεις που είναι κοινές στις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, Ιταλική, ρωσική
και ισπανική) και οι ρίζες τους στη λατινική, όπως π.χ. οι: bank,
bona, donar, gardeno, kavalo, maro...
banko (E. bank, G. bank, F. banque, R. bank, S. banco)
bona (E. Good, & bonus, F. Bon, I. Buono. S. Bueno.
Οι λέξεις της γλώσσας αυτής τονίζονται συνήθως, όχι όμως
πάντα, στην τελευταία συλλαβή και στη γραφή της δε χρησιμοποιείται τονικό σημάδι. Υπάρχουν λίγες καταλήξεις για την υπόδειξη των
χρόνων του ρήματος και του ενικού και του πληθυντικού αριθμού,
π.χ. με την κατάληξη –ο = ενικός: amiko (φίλος, η), aquo (νερό),
animalo (ζώο), batelo (πλοίο), domo (δωμάτιο)...
Η προφορά των λέξεων της τεχνητής γλώσσας αυτής γράφεται
φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο.
Γ. Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΓΛΩΣΣΑ INTERGLOSSA
Η τεχνητή γλώσσα interglossa (λατινικά inter = διεθνής,
glossa = ελληνικά γλώσσα) αποτελείται από λέξεις που έχει καθιερώσει η σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία και οι οποίες βρίσκονται
ως κοινές σε πάρα πολλές γλώσσες. Στην πλειονότητά τους οι λέξεις
αυτές είναι ελληνικής και λατινικής καταγωγής ή έχουν φτιαχτεί από
ελληνικές και λατινικές ρίζες και θέματα, όπως π.χ. οι: bibli = βιβλίο,
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gyna = γυνή > γυναίκα, anthropi = άνθρωπος, palaeo = παλαιός...
και δεν έχουν κλίση και γένη.
Κάθε γένος έχει τα δικά του ονόματα ή δηλώνεται περιφραστικά, όπως λέμε «άρρεν παιδί», αντί αγόρι, «θήλυ παιδί», αντί κορίτσι…
Η τεχνητή γλώσσα αυτή γράφεται φθογγικά και με τους χαρακτήρες του λατινικού αλφάβητου, π.χ.:
U palaeo gyna in horta
= H γριά (παλαιά) γυνή είναι στον κήπο (χόρτα).
U gyna, mega tem apo auto anthropi.
= H γυνή, είναι χωρισμένη πολύ καιρό (μέγα) από τον άνθρωπό
(σύζυγο).
U domi; su gebe gravito; habe mega palaeo
= Το σπίτι (δωμάτιο) που έπεσε κάτω ήταν πολύ παλιό.
Un anthropi; su pre dicte re; non habe bio
= Ο άνθρωπος που είπαμε είναι νεκρός.
Na parenta in urani
= O πατέρας μου είναι στον ουρανό (δηλ. πεθαμένος).
Pan proletari de geo
= Όλοι (παν) Εργάτες ενωθείτε.
Fe pre dicte a mi mega longo historio.
= Αυτή μου είπε μια μεγάλη ιστορία
4. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΓΡΑΦΗ
Φυσικά η ανάγκη μια εύκολης διεθνούς γλώσσας και γραφής
υπάρχει. Ωστόσο οι τεχνητές γλώσσες δεν είναι και η λύση του προβλήματος, γιατί δεν είναι επαρκείς. Παρατηρώντας τις λέξεις των τεχνητών γλωσσών βλέπουμε ότι είναι παρμένες από εδώ και από εκεί
(από πολλές γλώσσες και μάλιστα όχι με τη φυσική τους μορφή (έχει
παρθεί μόνο η ρίζα τους στην οποία προσκολλώνται κάποιες μικρές
καταλήξεις), άρα είναι λέξεις χωρίς συστατικά στοιχεία (θέμα ή ρίζα,
κατάληξη κ.λπ.) οπότε είναι λέξεις:
α) Χωρίς συνάφεια και ως εξ αυτού δεν μπορεί κάποιος να τις
απομνημονεύσει και συνάμα να τις ετυμολογήσει -καταλάβει εύκολα,
β) Χωρίς παραγωγική ικανότητα , δηλαδή ικανότητα παραγωγής πολλών και σύνθετων και παράγωγων λέξεων.
γ) Χωρίς ακριβολογία κ.α.
Παρατηρώντας επίσης τις γραφές των τεχνητών γραφών βλέπουμε ότι αυτές γράφουν απλώς και μόνο φθογγικά τις λέξεις, άρα
εδώ έχουμε φθογγική και μόνο γραφή, άρα εδώ δεν ξεχωρίζουν οι
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ομόηχες λέξεις, πρβ π.χ.: αγαθή & Αγαθή & αγαθοί, τρίτη & Τρίτη,
Χριστός & χρηστός…
Επομένως οι τεχνητές γλώσσες δεν είναι μεγάλων δυνατοτήτων ή για εξειδικευμένες ομιλίες πλην μόνο για απλές συνομιλίες και
ως εκ τούτου η μόνη και σωστή λύση του προβλήματος, της διεθνούς συνεννόησης, είναι η καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας και
της ελληνικής γραφής και πάλι ως διεθνείς, γιατί μόνο αυτές έχουν
τα προσόντα γι αυτό, όπως είδαμε πιο πριν.
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ – Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ
ΤΑ ΟΜΟΗΧΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ: Ο=Ω, Ε=ΑΙ, Ι=Η=Υ= ΟΙ ...
Η γραφή μπορεί να είναι μια πανάρχαια ανθρώπινη εφεύρεση,
όμως εκείνοι που έκαναν το τελευταίο βήμα σ’ αυτήν και μάλιστα το
σπουδαιότερο είναι οι Έλληνες με την επινόηση ενός συστήματος
γραφής, που καταγράφει, όπως θα δούμε πιο κάτω, τον προφορικό
λόγο όχι μόνο όπως το μαγνητόφωνο, αλλά και κάτι παραπάνω, και
ετυμολογικά, ώστε να μη γίνονται παρανοήσεις με τις ομόηχες λέξεις.
Ειδικότερα στην Ελληνική Γραφή οι λέξεις γράφονται όπως έχουν φθογγικά και συνάμα όπως έχουν ετυμολογικά, δηλαδή σε μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση κ.λπ., προκειμένου να μη γίνονται
παρανοήσεις με τις ομόηχες λέξεις, κάτι που αφενός δεν ισχύει σε
καμία άλλη γραφή και αφετέρου επιτυγχάνεται με ευκολία χρησιμοποιώντας με κανόνες τα εξής ομόηχα γράμματα, καθώς και κάποια
σημεία:
Α) Τα ομόφωνα κεφαλαία και τα μικρά γράμματα: Α(α),
Β(β), Γ(γ)…
Τα μικρά γράμματα: α, β, γ… δεν είναι «επισεσυρμένη γραφή»
των: Α, Β, Γ… , για απλοποίηση της γραφής όπως κακώς λέγεται,
αλλά ομόηχα με τα μικρά, που επινοήθηκαν για ετυμολογικούς λόγους. Με κεφαλαίο γράμμα γράφεται το αρκτικό γράμμα κάθε περιόδου (κάθε πρότασης) του κειμένου για διάκρισή τους, καθώς και το
αρκτικό γράμμα κάθε κύριου ονόματος, για διάκριση τους από τα
κοινά και τις κοινές λέξεις, πρβ, π.χ.: αγαθή(= επίθετο), ενώ Αγαθή
(ουσιαστικό, κύριο όνομα). Ομοίως: νίκη & Νίκη, κόκκινος & κ. Κόκκινος..
Β) Τα ομόηχα γράμματα των φωνηέντων και των συμφώνων: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = Α(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)= ΟΙ(οι) =
ΕΙ(ει) = ΥΙ(υι), Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν), Σ(σ,ς) =
ΣΣ(σσ)…
Τα γράμματα Ω, Η, Υ δεν είναι γράμματα που παρίσταναν αρχαίους φθόγγους που συνέπεσαν στο χρόνο με την προφορά των Ο,
Ι, όπως κακώς λέγεται, αλλά ομόηχα, μέρος απο τα: Ο(ο) = Ω(ω),
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Ε(ε) = Α(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)= ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει) = ΥΙ(υι), Μ(μ) =
ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν), Σ(σ,ς) = ΣΣ(σσ)…, τα οποία έχουν επινοηθεί
προκειμένου με αυτά, και βάσει κανόνων χρήσης τους, να γίνεται
στη γραφή η υπόδειξη και της πιστής προφοράς και της σωστής ετυμολογίας (του μέρους ή του τύπου κ.τ.λ.) των λέξεων (γράφοντας
π.χ. τα θηλυκά με –η, τα ουδέτερα με –ι κ.τ.λ.), ώστε ο αναγνώστης
να έχει βοήθεια αφενός στην κατανόηση των γραπτών λέξεων και
αφετέρου στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.: κουτί & κουτή &
κουτοί, λύρα & λίρα. Τα εν λόγω γράμματα στο θέμα των λέξεων
φανερώνουν την πρωτότυπη λέξη μιας παράγωγης, πρβ π.χ. Κρητικός (με η =αυτός που είναι από τη νήσο Κρήτη) & κριτής > κριτικός
( με ι = αυτός που ασχολείται με την κρίση) κ.α. Τα εν λόγω γράμματα στην κατάληξη των λέξεων φανερώνουν το μέρος λόγου και
τον τύπο του σημαινομένου που φανερώνει η λέξη, γράφοντας π.χ.:
με –ο,η,ι τον ενικό των πτωτικών: καλό, καλή, νίκη, τιμή, σύκο,
φιλί,… και με –ω,ει τον ενικό των ρημάτων: καλώ, γελώ, τρέχω,
σήκω, καλεί,…… , ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόηση των λέξεων και στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ.:
φθογγικά: «ι παραγογί τις κρίτις», «ίνε ι αδελφί σου» = ορθογραφικά: Οι παραγωγοί της Κρήτης» & Η παραγωγή της Κρήτης.
Φθογγικά: "καλό, καλί, καλίς...." = ορθογραφικά: καλό, καλή,
καλής, καλοί.....(με -ο,η,οι, αν μιλούμε για επίθετο) & καλώ, καλεί,
καλείς..(με -ω,ει, αν μιλούμε για ρήμα). Ομοίως: ψιλή & ψιλοί &
ψηλοί & ψηλή, λίρα & λύρα, κλίμα & κλήμα, λύπη & λείπει & λίπη &
λυπεί & λοιπή & λοιποί
Όπως βλέπουμε από τα πιο πάνω παραδείγματα με τη βοήθεια
των ομόφωνων γραμμάτων: Ο(ο) & Ω(ω), Η(η) & Υ(υ) & Ι(ι)… διακρίνουμε οπτικά και τάχιστα τις ομόηχες λέξεις ή καταλαβαίνουμε για
το αν μιλούμε για ρήμα ή ουσιαστικό ή επίθετο κ.τ.λ. ή αρσενικό ή
θηλυκό ή κύριο ή κοινό όνομα κ.τ.λ.
Με τα διπλά γράμματα ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν)… υποδείχνουμε τα τα
φθογγικά πάθη των λέξεων στην παραγωγή και κλίση τους, άρα το
ακριβές τους νόημα, πρβ π.χ. γράφ-μα > γράμμα, συν-λόγος > σύλλογος, συν-νόμος > σύννομος,…
Γ) Τα ορθογραφικά σημεία: τονικό σημάδι (‘), απόστροφος (‘), διαλυτικά (¨), σημεία στίξης: θαυμαστικό (!), ερωτηματικό (;).
Έχουν επινοηθεί για υπόδειξη των τονιζόμενων συλλαβών, της
χροιάς φωνής, των φθογγικών παθών της προφοράς: με συναίρεση,
έκθλιψη, συνίζηση κ.τ.λ., πρβ: έξοχη & εξοχή, σόλα & σ’ όλα, δύο &
δυο, μία & μια, σ’ αγαπώ & σε αγαπώ, παϊδάκια & παιδάκια… Τι είπες?
Ωραία!
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Το ελληνικό σύστημα γραφής γράφει καλύτερα και από το μαγνητόφωνο. Στις μαγνητοφωνήσεις γίνονται παρανοήσεις λόγω των
ομόηχων λέξεων, ενώ με το ελληνικό σύστημα γραφής όχι, γιατί οι
λέξεις καταγράφονται όχι μόνο όπως έχουν φθογγικά, αλλά και ετυμολογικά. Στο ελληνικό σύστημα γραφής, όπως είδαμε πιο πριν, δεν
έχουμε μόνο τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι, αλλά περισσότερα,
επειδή σε μερικούς φθόγγους δεν έχουμε ένα μόνο γράμμα, αλλά
δυο ή περισσότερα ομόηχα, για να υποδείχνουμε, βάσει κανόνων
χρήσης τους, και την πιστή προφορά και την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό, πτώση, πρότυπη λέξη ή ρίζα κ.α.) των
λέξεων, ώστε ο αναγνώστης να έχει βοήθεια και στην κατανόησή
τους και στη διάκριση των ομόηχων λέξεων Για παράδειγμα με τα
γράμματα -ω,ει στην κατάληξη υποδείχνουμε ρήμα: καλ-ώ, σήκ-ω...,
γράφει, καλεί.. Με τα γράμματα –ο ,ι,η στην κατάληξη υποδείχνουμε
πτωτικά, ήτοι τα ουδέτερα ενικού με -ο,ι: καλ-ό, σύκ-ο... φιλί,
τυρί.., τα θηλυκά με–η : καλ-ή, φίλ-η..., ο πληθυντικός ουδετερων
με -η: λάθη, πλήθη … και των αρσενικών με -οι: καλοί, φίλοι…Όπως
βλέπουμε από τα ως άνω παραδείγματα, αν λείψουν τα ομόφωνα
γράμματα ο & ω, η & υ & οι.. από τη γραφή δε θα ξέρουμε, λόγω
των ομόηχων λέξεων, αν μιλούμε για ρήμα ή για ουσιαστικό, για
αρσενικό ή για θηλυκό, για ενικό ή για πληθυντικό αριθμό...
Σημειώνεται επίσης ότι άλλο τα ΟΥ(ου), ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΥΙ(υι) =
οϋ, αϊ, εϊ, οϊ, υϊ = δίφθογγοι και άλλο τα δίψηφα γράμματα: ΟΥ(ου),
ΑΙ(αι), ΕΙ(ει), ΥΙ(υι) = U(u), Ε(e), I(i) = δίψηφα γράμματα = ένας
φθόγγος. Στη γραφή οι δίφθογγοι διακρίνονται από τα δίψηφα γράμματα με τα διαλυτικά και το τονικό σημάδι: άι = αϊ, ενώ αί = ε.

6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ ΚΑΙ Η
ΠΙΟ ΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Η Ελληνική Γραφή εκ πρώτης όψεως φαίνεται σα να είναι η πιο
δύσκολη του κόσμου λόγω των ομόηχων γραμμάτων Ο(ο) = Ω(ω),
Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(ι)…. που υπάρχουν
εκεί, όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Η Ελληνική Γραφή είναι η πιο τέλεια του κόσμου, αφού είναι η
μόνη γραφή στον κόσμο που γράφει από τη μια τη σωστή προφορά
της κάθε λέξης με συγκεκριμένα και ξέχωρα γράμματα για κάθε
φθόγγο, τα Α(α), Β(α)…, π.χ.: α-ε-τ-ό-ς και από την άλλη τη σωστή
ετυμολογία της κάθε λέξης με την επινόηση των ομόφωνων γραμμάτων: Ο(ο) = Ω(ω), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η)…, ώστε έτσι να βοηθά
τον αναγνώστη και στην κατανόηση της κάθε λέξης και στη διάκριση
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των ομόηχων, πρβ π.χ. ότι άλλο η λέξη «καλό» = ορθογραφικά καλώ
και άλλο η λέξη «καλό» = ορθογραφικά καλό. Ομοίως «καλί» =
ορθογραφικά καλ-εί/ Καλή / καλ-οί / καλ-ή. Ομοίως «ιδι» = είδη/
ίδει / Ίδη / ήδη..…. Συνεπώς η Ελληνική Γραφή γράφει καλύτερα και
από το μαγνητόφωνο .Με το μαγνητόφωνο μπορεί να γίνει παρανόηση με τις ομόηχες λέξεις, ενώ με το ελληνικό σύστημά γραφής όχι,
γιατί γράφει και την πιστή προφορά (τους φθόγγους) και τη σωστή
ετυμολογία των λέξεων με τον επινοητικό τρόπο που είδαμε πιο πριν,
κάτι που δεν ισχύει σε όλες τις άλλες γραφές, όπως θα δούμε πιο
κάτω.
Η Ελληνική Γραφή είναι επίσης η πιο εύκολη του κόσμου, γιατί
γράφει με σύστημα, με λίγους και συγκεκριμένους κανόνες και όχι
με πολλούς κανόνες ή ιστορικά, όπως συμβαίνει στις άλλες γραφές
και όπως θα δούμε πιο κάτω. Ο χρόνος εκμάθησης της ελληνικής
γραφής είναι ελάχιστος. Όσο απαιτείται προκειμένου να μάθει κάποιος το αλφάβητο: Α(α), Β(β)… και τους λίγους κανόνες χρήσης
των ομόφωνων γραμμάτων του, ήτοι τη σωστή χρήση των κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων: Α(α), Β(β), Γ(γ),… , καθώς και των
ομόηχων γραμμάτων, ήτοι των εξής φωνηέντων και συμφώνων:
ΑΙ(αι) = Ε(ε), Ω(ω) = Ο(ο), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΕΙ(ει),
Μ(μ) = ΜΜ(μμ), Ν = ΝΝ(νν)… , όπως για παράδειγμα ότι τα θηλυκά
γράφονται με -η: καλή,ής, νίκη, τιμή..., τα ρήματα γράφονται με
τα γράμματα -ω, ει, τα ουδέτερα με ο/ι: καλ-ό, κακό, φυτό... τυρί,
ψωμί…..
Δεν είναι τυχαίο που οι Έλληνες πρώτοι αρίστευσαν στις τέχνες
και στις επιστήμες. Και αυτό, γιατί αυτοί πρώτοι επινόησαν μια
γραφή που είναι αφενός πανεύκολη και αφετερου τέλεια προκειμένου να αποταμιεύει την εμπειρία τους, τις εντυπώσεις τους κ.α.
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕ ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Παρατηρώντας την τεχνική με την οποία γράφονται οι λέξεις
στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (Αγγλική, Γαλλική, Ολλανδική
κ.α.) βλέπουμε ότι εκεί αυτές δε γράφονται με τον τρόπο που γράφονται στην Ελληνική Γραφή, αλλά ιστορικά. Δηλαδή αφενός πάντα
ίδια, ακόμη και αν η προφορά τους αλλάξει στο χρόνο, και αφετέρου
ως εξής:
α) Οι λέξεις που προέρχονται από την ελληνική γράφονται όπως ακριβώς και στην ελληνική, άσχετα αν εκεί μπορεί και να προφέρονται κάπως αλλιώς, πρβ:
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ελληνική: πρόβλημα, τιτάν(ας), Γεωργία, Ευρώπη, ιδέα, τυπώνω, Ολυμπία, φιλοσοφία, τηλέφωνο......
αγγλική: problem (“πρόμπλεμ»), titan(«ταϊταν»), Europe
(«γιούροπ»), idea («αϊντία»), type («τάϊπ»), Olympia, philosophy,
telephone,... ελληνική: ακ(τ)ίς, Γεωργιανός, Συριανός, Λατίνος... >
γαλλική: action («αξόν»), Georgien («ζεορζάν»), Syrien («σιριάν»),
Latin («λατάν»)...
Με ελληνική ή λατινική ορθογραφία γράφονται και οι λέξεις
άλλων γλωσσών (αραβικές, εβραϊκές.... ) που πέρασαν στις γραφές
αυτές μέσω της ελληνικής ή της λατινικής, πρβ: ελληνικά: άλγεβρα,
Εμμανουήλ, Δανιήλ.... = αγγλικά: Algebra, Emmanuel, Daniel....
β) Οι παράγωγες λέξεις γράφονται στο θέμα όμοια με τις πρωτότυπές τους, δηλαδή διατηρούν την ιστορική τους ορθογραφία, άσχετα, αν η προφορά της παράγωγης λέξης μπορεί να έχει αλλάζει
λόγω φθογγικού πάθους (συναίρεσης κ.α.), πρβ π.χ. στην αγγλική
την πρωτότυπη λέξη volcano ( προφορά «βολκέϊνουν», το α = εϊ)
και την παράγωγη volcanic (προφορά «βολκανικ», το α = α). Ομοίως: athlete (“άθλιτ”) > athletic (“αθλέτικ”), busy (“μπάζι») >
business (“μπίζνες»), day (“ντέι”) > Sanday (“σάντι”), live («λάϊβ»)
>living ("λίβινκ")…
γ) Οι λέξεις που δεν υπάρχουν στην Ελληνική Γραφή-γλώσσα
γράφονται φθογγικά με το λατινικό αλφάβητο, π.χ.: on, this, in , cat
….. Συνάμα oι ομόηχες λέξεις παίρνουν επιπρόσθετα ένα γράμμα
(τυχαίο ή σύμφωνα με τη σκέψη εκείνου που την καθιέρωσε γραφικά) και που, αν και γράφεται, δεν προφέρεται, πρβ π.χ. την αγγλική λέξη «του = tu» η οποία γράφεται: to (= προς) & t(w)o (=
δύο) & to(o) (= επίσης). Ομοίως: rit(e) & (w)rit(e) & ri(g)t(h).. Εδώ
τα: w, o, w, e, g, h δεν προφέρονται, μπήκαν για διάκριση των ομόφωνων λέξεων
Ομοίως: sent & cent & scent,
pare & pair & pear, boy &
buoy, no & know, sail & sale, grown & groan, fought & fort, war &
wore, side & sighed, made & maid, night & knight, soared & surd,
hole & whole, morning & mourning .....
Όλα τα παραπάνω είναι και η αιτία που στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες:
α) Υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ γραφής και προφοράς. Εδώ
άλλα προφέρουμε και άλλα γράφουμε ή άλλα βλέπουμε και άλλα
προφέρουμε. Παρουσιάζεται το φαινόμενο για το ίδιο γράμμα να έχουμε πέντε, έξι κ.τ.λ. προφορές (να παριστάνει ακόμη και συλλαβές) και όχι πάντα μια και συγκεκριμένη, αυτή που δείχνει το αλφάβητο, όπως συμβαίνει στην
Ελληνική Γραφή. Για παράδειγμα το
γράμμα ο στις αγγλικές λέξεις go, one, on, come, to…, προφέρεται
άλλοτε Ο, άλλοτε ΟΟΥ, άλλοτε ΟΥΑ, άλλοτε Α, άλλοτε ΟΥ… Ομοίως
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το γράμμα α στις λέξεις: was (γουόζ), Αmerica (αμέρικα), hand
(χέντ), table (τέϊμπλ).... προφέρεται άλλοτε εϊ άλλοτε α άλλοτε ε,
άλλοτε ouo.. Ομοίως το γράμμα ι στις στις λέξεις: titan (ταϊτάν), prize
(πράϊζ), girl (γκέρλ), pig (πιγκ), ability (αμπίλιτι)… προφέρεται άλλο
αϊ άλλοτε ι άλλοτε ε… Ομοίως τα υπόλοιπα.
β) Ορθογραφία είναι η δημιουργία για κάθε λέξη ενός ορισμένου "οπτικού ινδάλματος", το οποίο γι' αυτούς που ξέρουν από
γραφή αποτελεί την "ιδεατή εικόνα" γραφής κάθε λέξης. Η ιδεατή
αυτή εικόνα συνάπτεται στο νου του ομιλούντος προς την ακουστική "εικόνα, δηλ. προς τον τρόπο προφοράς μιας δεδομένης λέξεως, καθώς και προς τη σημασία της.
γ) O χρόνος που απαιτείται για την εκμάθησή τους είναι τόσος,
όσος χρειάζεται για να απομνημονεύσει ο μαθητής μια-μια τη γραφή
όλων των λέξεων, επομένως κάτι πάρα πολύ δύσκολο και χρονοβόρο.
δ) Δεν μπορεί κάποιος όχι μόνο να καταγράψει, αλλά και να
υποδείξει μια οποιαδήποτε προφορά. Προ αυτού, αλλά και για να
υποδειχθεί η σωστή προφορά των λέξεων με λατινικούς χαρακτήρες
στα διάφορα λεξικά, χρησιμοποιούνται παράλληλα τα καλούμενα
φωνητικά σύμβολα (Phonetic symbols). Δηλαδή εδώ έχουμε
μια γραφή ως βοηθητική μιας άλλης γραφής!!
ε) Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι εν λόγω ιστορικές γραφές πρέπει να
καταργηθούν και όχι η ελληνική, αν θέλουμε να παραταχθούν η χρονοβόρα μαθησιακή εκπαίδευση και τα μαθησιακά προβλήματα, όπως
ο αναλφαβητισμός, η διγλωσσία, η δυσλεξία κ.α.
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Επειδή το ελληνικό σύστημα γραφής γράφει τις λέξεις όπως
έχουν επακριβώς φθογγικά τη στιγμή που γράφονται – λέγονται και
συνάμα ανάλογα με την ετυμολογία τους, ανατρέχοντας στα αρχαία
ελληνικά γραπτά κείμενα μπορούμε να δούμε πώς ήταν επακριβώς
οι ελληνικές λέξεις σε κάθε περίοδο της ελληνικής γλώσσας. Κάτι
που δε μπορεί να γίνει σε καμιά από τις άλλες γραφές, γιατί οι άλλες
γραφές είναι άλλες ιδεογραφικές (Κινέζικη, Ιαπωνική κ.α.), άλλες
συμφωνικές (Αραβική, Περσική κ.α.), δηλαδή στη γραφή παραλείπουν να γράφουν πολλά φωνήεντα και άλλες ιστορικές (οι γραφές
με λατινικούς χαρακτήρες: Αγγλική, Γαλλική κ.α.) ( καταγράφουν τις
λέξεις πάντα ίδια, ακόμη και αν η προφορά τους αλλάξει, και όπως
είχαν γραφτεί στη Λατινική ή στην αρχαία Ελληνική Γραφή.
2) Παλιότερα η Ελληνική Γραφή ήταν πιο δύσκολη, γιατί συνάμα οι γραφείς έπρεπε να θυμούνται και τους ορθογραφικούς κανόνες των πνευμάτων και των τονικών σημαδιών, που σήμερα καταργήθηκαν. Σήμερα, με την τροποποίηση της ορθογραφία (με την
κατάργηση των πολλών τονικών σημαδιών και των πνευμάτων)

240

Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
από τους δημοτικιστές γλωσσολόγους, η Ελληνική Γραφή έγινε
πραγματικά πανεύκολη.
3) Στην Ελληνική Γραφή τα γράμματα έχουν μια και μόνη προφορά οπότε και λάθος ορθογραφικά να γράψει κάποιος τις λέξεις πάλι
γράφει πιστά την προφορά της λέξης και ο άλλος στις περισσότερες
φορές θα καταλάβει, κάτι που δε συμβαίνει στις άλλες γραφές, γιατί
είναι ιστορικές. Για παράδειγμα είτε γράψεις στην Ελληνική Γραφή
«αφτι ίνε κακί σήντροφι» είτε γράψεις «αυτύ ήναι κακή σύντροφει»
είτε γράψεις «αυτοί είναι κακοί σύντροφοι»(σωστή ετυμολογικά
γραφή) κ.τ.λ. λες τη σωστή προφορά και το νόημα βγαίνει.
Η ελληνική ορθογραφία είναι απαραίτητη στα λεξικά, στις επιγραφές και στις ελλειπτικές για συντομία προτάσεις κ.α., επειδή εκεί
δεν υπάρχουν τα άρθρα: ο, η, το, οι αντωνυμίες εγώ, εσύ, αυτός,ή,ό…. και τα ρηματικά μόρια: να, θα… που βοηθούν στο να προσδιορίζουμε το μέρος λόγου των λέξεων που εισάγουν: «ι καλί, το
καλό» (= επίθετο) > η καλή, το καλό, ενώ «εγό καλό, θα καλί» (=
ρήμα) > εγώ καλώ, θα καλεί.
Αντίθετα στις γραφές με λατινικούς χαρακτήρες, λόγω ιστορικής γραφής, αν δε γράψουμε σωστά ορθογραφικά τις λέξεις (την
καθιερωμένη τους γραφή) δε καταλαβαίνει ο άλλος, επειδή εκεί η
κάθε γραπτή λέξη είναι ως μια εικόνα που της αποδόθηκε μια συγκεκριμένη προφορά και σημασία. Για παράδειγμα στην αγγλική έχουμε
τις λέξεις: to & too & two.. που όλες προφέρονται όμοια, ήτοι «του»
και συνεπώς αφενός τα γράμματά τους δεν υποδείχνουν την ορθή
προφορά και αφετέρου αν αλλάξουμε τη γραφή τους κανείς δε θα
καταλάβει.

7. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ, Η ΠΙΟ
ΠΛΟΥΣΙΑ, Η ΠΙΟ ΕΥΦΩΝΗ ΚΑΙ Η ΠΙΟ ΕΚΦΡΑΣΙΚΗ
Η Ελληνική Γλώσσα, όπως θα δούμε πιο κάτω, λόγω της
επινοητικής τεχνικής της, καθώς και της μεγάλης ιστορίας και
καλλιέργειας της έχει καταστεί η πιο τέλεια και η εύκολη του
κόσμου.
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΠΛΟΥΤΟΣ, ΑΚΡΙΒΟΛΟΓΙΑ, ΕΥΦΩΝΙΑ, ΕΥΣΤΟΜΙΑ, ΕΚΦΡΑΣΗ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
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Υπάρχουν ιδιότητες – προτερήματα της Ελληνικής Γλώσσας, τα
οποία δεν έχει καμία άλλη γλώσσα στον κόσμο. Ένα από αυτά, το
κύριο χαρακτηριστικό της, είναι ο λεξιλογικός της πλούτος, που οφείλεται στην αξιοθαύμαστη δυνατότητα που έχει να παράγει διαδοχικά – αλυσιδωτά ποικίλες λέξεις, δυνατότητα μεγαλύτερη από κάθε
άλλη Γλώσσα. Το θέμα ή ρίζα κάθε ελληνικής λέξης έχει τη δυνατότητα, όπως τα κλαδιά του δέντρου, να σχηματίζουν πολλές άλλες,
πλήθος παραγώγων και συνθέτων λέξεων. Έτσι, η ποικιλία και η πολυμορφία των τύπων συνιστούν τη μεγάλη εκφραστική δύναμη της
Ελληνικής Γλώσσας, αρχαίας και νέας. Για παράδειγμα, οι λέξεις
στάση και στέκομαι ενώ διαφέρουν στην τελική σημασία, έχουν κοινές ρίζες, κοινή καταγωγή και προέρχονται από το αρχαίο ελληνικό
ρήμα ίστημι - ίσταμαι που έχει ρίζα-θέματα –στη και –στα. Από τα
θέματα αυτά αυτούσια ή διαφοροποιημένα, παράγονται πλήθος λέξεων: σταθμός, στητός, στήνω, συστήνω, διάστημα, κατάστημα, ανάστημα, παράστημα, απόστημα, σύστημα, στήμονας, στήλη κ,.α.
Έτσι από τις λέξεις – γεννήτρες ίστημι και ίσταμαι γεννήθηκε ένας
τόσο μεγάλος αριθμός καινούργιων λέξεων. Αυτή είναι η ευκαμψία,
η πλαστικότητα, η μαγεία της Ελληνικής Γλώσσας!
Με άλλα λόγια παρατηρώντας τις ελληνικές λέξεις γλωσσολογικά βλέπουμε ότι δεν αποτελούνται από ενιαίους συνδυασμούς
φθόγγων που τους αποδόθηκε μια έννοια, αλλά από συγκεκριμένα
γλωσσικά συστατικά στοιχεία, τα οποία, ως γνωστό, λέγονται: ρίζα
ή θέμα, πρόθεμα, παραγωγική κατάληξη, πτωτική κατάληξη και τόνος (και η μετακίνηση του τόνου από συλλαβή σε συλλαβή δημιουργεί νέα σχετική λέξη), για παράδειγμα έχουμε τη ρίζα ή θέμα γραφ, που με τις κοινές καταλήξεις -ω, -ικός, -μα, -έας ….. δημιουργούνται οι απλές και σύνθετες λέξεις: γράφ-ω,εις…, γραφ-ή,ής…, γραφικ-ός,ή,ό, συν-γρα-φμα > σύγγραμμα, ά-γραφος,η,ο …., όπου στη
κάθε μια απο αυτές τα εν λόγω γλωσσικά στοιχεία εκφράζει με λογική ορθότητα κάτι το συγκεκριμένο για το σημαινόμενο, π.χ. Νίκ-ος
και Νίκ-η (η κατάληξη -ος φανερώνει ότι το σημαινόμενο είναι αρσενικού γένους ενώ η κατάληξη -η ότι είναι θηλυκού), καλ—ώ,είς… και
καλ-ός,ή,ο (η κατάληξη -ω,ει φανερώνει ότι το σημαινόμενο είναι
ρήμα ενώ η κατάληξη -ος,η,ο ότι είναι επίθετο), νόμ-ος και νομ-ός…..
Η λέξη «ρήμα» της ελληνικής γλώσσας με την κατάληξή της ω,εις… φανερώνει :
α) ποιο ακριβώς είναι το υποκείμενό του ως πρόσωπο λόγου
(δηλ. αν το υποκείμενο είναι ο ομιλητής ή ο ακροατής ή τρίτος):
αγαπώ, ενν. εγώ = ο ομιλητής = υποκείμενο, αγαπάς ενν. εσύ =
ο ακροατής = υποκείμενο, αγαπά, ενν. αυτός,ή,ο = ο τρίτος = υποκείμενο…,
β) τη φωνή (το αν έχουμε ενέργεια ή πάθηση): αγαπώ (το
Γιάννη…) = ενέργεια, & αγαπιέμαι (από το Γιάννη,..) = πάθηση,
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γ) το χρόνο (το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον) της ενέργειας ή πάθησης: λύν-ω = ενέργεια τώρα & έλυσ-α = ενέργεια στο
παρελθόν….
Κάτι που για να γίνει στις άλλες γλώσσες θα πρέπει να πούμε
μαζί και άλλες λέξεις, πρβ π.χ.: αγαπώ,ας,α = I love, you love, he
loves… αγαπιέμαι = I am loving from John
Το αυτό με το ρήμα συμβαίνει στα άλλα μέρη λόγου της ελληνικής γλώσσας και γι αυτό η ελληνική έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί και πάρα πολλά ρητορικά συντακτικά σχήματα λόγου με
σκοπό την απόλυτη έκφραση ή τον τονισμό του νοήματος του λόγου,
πρβ π.χ.:
Το τραίνο οδηγείται από το Γιώργο. = πάθηση, παθητική σύνταξη.
Ο Γιώργος οδηγεί το τραίνο. = ενέργεια, ενεργητική σύνταξη.
Ο Γιώργος είναι οδηγός του τραίνου. = κατηγορηματική σύνταξη.
Όλα τα ως άνω είναι και ο λόγος που η Ελληνική Γλώσσα έχει
την ικανότητα αφενός να παράγει αμέτρητη ποσότητα λέξεων (οι
συνδυασμοί των εν λόγω γλωσσικών στοιχείων δημιουργούν αμέτρητες λέξεις), ώστε να μην απαιτείται κάθε φορά που παρουσιάζεται
μια νέα έννοια να δημιουργεί και μια νέα λέξη και αφετερου να παράγει λέξεις που να έχουν εσωτερική και συγκεκριμένη έννοια - έκφραση και συνάφεια, άρα εύκολη απομνημόνευση και κατανόηση.
Αναλύοντας τις ετυμολογικά (αναλύοντας τις στα γλωσσικά τους
στοιχεία) λένε από μόνες τους τι εννοούν και μάλιστα με ακριβολογία, πρβ, π.χ.: άγ-ω,εις,ει…, δι-άγ-ω,ει…, παρ-άγ-ω,ει…. παρ-άγωγή, παρ-άγ-ωντας..
Μετρώντας τις ελληνικές λέξεις βλέπουμε ότι είναι αμέτρητες,
κανείς δεν ξέρει πόσες και ποιες είναι αυτές. Και παρά το ότι οι ελληνικές λέξεις είναι αμέτρητες μαθαίνονται εύκολα, επειδή, όπως είδαμε πιο πριν, αποτελούνται από γλωσσολογικά στοιχεία κ.λπ., κάτι
που δε συμβαίνει με τις ξένες λέξεις.
Ένα άλλο προσόν που έχει η Ελληνική Γλώσσα είναι ότι έχει
απόλυτη συντακτική ευκαμψία-ελαστικότητα, μεγαλύτερη
από κάθε άλλη Γλώσσα. Η σύνταξη μιας πρότασης (περιόδου) στην
Ελληνική Γλώσσα γίνεται με συντακτικά σύνολα, που ονομάζονται:
υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο κ.λπ., όπως βέβαια και σε όλες τις
άλλες γλώσσες. Όμως, επειδή στην Ελληνική Γλώσσα από τη μια οι
λέξεις κλίνονται και από την άλλη κάθε συντακτικός όρος έχει και
δική του κλιτική πτώση που λέγεται (π.χ. το υποκείμενο λέγεται σε
ονομαστική, το αντικείμενο σε αιτιατική, ο κτήτορας σε γενική κ.α.),
οι συντακτικοί όροι μιας ελληνικής πρότασης μπορούν να ανακατευτούν ή να ειπωθούν όπως απαιτεί το μέτρο στην ποίηση και αυτοί να
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γίνονται πάντα κατανοητοί. Για παράδειγμα η πρόταση: «[Ο κλέφτης] άρπαξε [την τσάντα του Γιάννη) πριν από λόγο» μπορεί να
διατυπωθεί και: Ο κλέφτης πριν από λίγο καρό την τσάντα του Γιάννη
άρπαξε= Άρπαξε του Γιάννη την τσάντα ο κλέφτης. = Άρπαξε ο κλέφτης την τσάντα……
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
1) Οι λέξεις της Ελληνικής Γλώσσας κατά την παραγωγή και
σύνθεση έχουν υποστεί διάφορα φθογγικά πάθη ( δηλαδή πρόσθεση
ή αποβολή ή αντιμετάθεση ή συγγενική εναλλαγή φθόγγου) για λόγους ευφωνίας και ευστομίας, δηλαδή για εύκολη ακουστική σύλληψη και άνετη προφορά, όμως σε τέτοιο σημείο που να μην αλλοιώνονται τα συστατικά τους στοιχεία, πρβ π.χ.: γρα(φ)-μα > γράμμα,
γραφ-μέν-ος,η,ο,ου… > γραμμέν-ος,η,ο,ου…., συν-γράφω > συγγράφω, χρέος, χρέμματα > χρήματα, νέμω > νεμός > νομός…. Δηλαδή εδώ έχουμε κάτι όπως έχει γίνει και με τη πέτρα και το άγαλμα
ή το ξύλο και το έπιπλο.
2) Επειδή στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν ξέχωρες καταλήξεις για κάθε μέρος λόγου, γένος, αριθμό κ.λπ., μπορούμε και μιλούμε και μονολεκτικά π.χ. γραφή, γράφω, αγάπη, αγαπώ….
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Παρατηρώντας γλωσσολογικά τις λέξεις των πιο γνωστών
γλωσσών, (Αγγλικής, Γερμανικής, Γαλλικής κ.α.) βλέπουμε ότι δεν
αποτελούνται από συστατικά στοιχεία (θέμα, τόνο, κατάληξη κ.λπ.),
που καθορίζουν την έννοιά του σημαινομένου, όπως συμβαίνει στην
ελληνική, αλλά από συγκεκριμένους συνδυασμούς φθόγγων που
τους αποδίδεται μια έννοια ή που αντιπροσωπεύουν μια έννοια, συνήθως γενική. μερικές γλώσσες έχουν καταλήξεις, όμως δεν είναι με
τον πλούτο και τάξη που γίνεται στην Ελληνική. Για παράδειγμα στην
Αγγλική γλώσσα έχουμε ελάχιστες καταλήξεις σε σχέση με την ελληνική και προ αυτού οι λέξεις εκεί είναι συνήθως συγκεκριμένοι συνδυασμοί φθόγγων που τους αποδόθηκε μια γενική έννοια, όπως π.χ.
οι λέξεις good, love…, οι οποίες μαζί με άλλες λέξεις σε σύνταξη κατά
παράθεση δημιουργούν μια συγκεκριμένη έννοια: good = ελληνικά
καλ-ός,ού,ο,οί,ών.. Love = ελληνικά αγαπ-ώ,άς,ά… αγάπ-η,ης,… ,
όπου: Άρθρο + λέξη = ουσιαστικό (The love), ενώ αντωνυμία συν
λέξη = ρήμα (I love).
Ειδικότερα και για παράδειγμα στην Αγγλική γλώσσα το ρήμα
και το ουσιαστικό συχνά χρησιμοποιούν ακριβώς την ίδια λέξη:
«drink» = «ποτό» ή «πίνω». Επίσης εκεί τα ονόματα δεν έχουν ευρεία κλίση (πολλές πτώσεις). Για παράδειγμα στα Ελληνικά λέμε «Ο
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Θεός, του Θεού, τω Θεώ, τον Θεό, ω Θεέ», ενώ στα Αγγλικά έχουμε
μια μόνο λέξη για όλες αυτές τις έννοιες, τη λέξη «God-Gods», σε
ενικό και πληθυντικό αριθμό.
Συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι οι αγγλικές λέξεις:
α) Να μην έχουν ακριβολογία (ανήκουν σε πολλά μέρη λόγου).
Για να γίνουμε εδώ κατανοητοί ή απόλυτα σαφείς, θα πρέπει να συντάξουμε - κλίνουμε τις λέξεις με τα άρθρα και τις αντωνυμίες : Άρθρο + λέξη = ουσιαστικό (the love), αντωνυμία συν λέξη = ρήμα ( I
love) ή να μιλήσουμε με πλήρεις προτάσεις του τύπου: Υ + Ρ + Α ή
Κ , όπου Υ = υποκείμενο, Ρ = ρήμα, Α = αντικείμενο, Κ = κατηγορούμενο, πρβ π.χ.: The love = η αγάπη, I love = αγαπώ, you love =
αγαπάς, he loves = αγαπά… Mary loves books. Love is a good thing.
β) Να μην μπορούν να παράγουν πολλές άλλες λέξεις (τις καλούμενες παράγωγες λέξεις) πλην μόνο με σύνθεση και προ αυτού η
Αγγλική γλώσσα έχει δανειστεί πάρα πολλές ξένες λέξεις, κυρίως ελληνικές και λατινικές ή φτιάχνει λέξεις με ελληνικά γλωσσικά στοιχεία, όπως π.χ. οι: τηλέφωνο - telephone (τηλε + φων-ή), πρωτοτυπία > prototype ( πρώτος + τύπος), photo types....
γ) Να μην έχουν αιτιώδη και λογική συνάφεια και ως εκ τούτου δεν μπορείς κάποιος και να τις απομνημονεύσει εύκολα και να
τις αναλύσει, για να βρει την έννοιά τους κ.λπ..
Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Οι λέξεις της Κινέζικης Γλώσσας (κάπου μεταξύ της Κινέζικης
και της Ελληνικής βρίσκονται οι άλλες γλώσσες) είναι όλες κι όλες
328 απλές και άκλιτες μονοσύλλαβες λέξεις από τις οποίες με σύνθεση και ανεβοκατέβασμα της φωνής στον προφορικό λόγο προκύπτουν οι υπόλοιπες, π.χ.: «πε» = κύπελλο, «τσιμ» = χρυσός,η,ο,
«τσιμ πε» = χρυσό κύπελλο, «τσάου» = μέρα, «νι τσάου» = καλημέρα, «σιαμ-σουέ» = το άρωμα (το αρωματόνερο), «σεν» = ο θεός,
«σί-λά» = η Ελλάδα, «τσούν-κούο» = η Κίνα, «μέϊ-κό» = η Αμερική…
Συγκεκριμένα η έννοια μιας κινέζικης λέξης κανονίζεται είτε
από την ένταση του τόνου, π.χ.: κινέζικα: "κιό" (πολύ τονισμένα) =
νερό & "κιο" (πιο άτονα) = ερωτώ... , κάτι ως και οι Ελληνικές άκλιτες
λέξεις «η» (= άρθρο) και «ή» (= διαζευχτικό) είτε από τη θέση
που έχει η εν λόγω λέξη μέσα στην πρόταση (ανάλογα με το τι άλλη
λέξη έχει πριν ή μετά από αυτήν), κάτι όπως γίνεται π.χ. στην αγγλική πχ. με τη λέξη love, όπου η λέξη αυτή (ή οποιαδήποτε άλλη),
αν ειπωθεί με αντωνυμία γίνεται ρήμα: i love = αγαπώ, αν ειπωθεί
με το άρθρο «the» γίνεται ουσιαστικό: the love = η αγάπη… αν
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ειπωθεί με τη λέξη «of» γίνεται γενική ουσιαστικού: of love = της
αγάπης κ.τ.λ. Ομοίως: I go, you go, go up, go on,

8. ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ & ΓΡΑΦΗ
1. Είναι ψευδές ότι η νέα Ελληνική Γλώσσα είναι διαφορετική
από την αρχαία, επειδή η αρχαία είχε παραπάνω φθόγγους απ΄ό,τι
έχει η νέα, αυτούς που γράφονται με τα γράμματα Ω, Υ, Η, καθώς
και ότι η σημερινή Ελληνική Γραφή είναι ιστορική, επειδή διασώζει
τα γράμματα αυτά από συνήθεια, αν και συνέπεσαν στην προφορά
με τα Ο, Ι.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή στην Ελληνική Γραφή υπάρχουν τα
γράμματα Ω, Η, Υ, ΟΙ, ΕΙ, ΑΙ, ΟΥ που προφέρονται όμοια με τα Ο, Ι,
Ε, U και το μεσαίωνα στην Ευρώπη κανείς δεν ειχε αντιληφθεί την
αιτία γι αυτό, ο Έρασμος υπέθεσε ότι το γεγονός αυτό οφείλεται στο
ότι η αρχαία ελληνική είχε παραπάνω φθόγγους απ΄ό,τι έχει η νέα
και στη συνέχεια, λόγω των αλλαγών που παθαίνει η γλώσσα, το
γράμμα Ο συνέπεσε στην προφορά με το Ω, το Ι με το Η κ.λπ., ενώ
δεν είναι έτσι. Τα γράμματα Ω = Ο, Ι = Η = Υ = ΟΙ = ΕΙ = ΥΙ, ΑΙ =
Ε είναι παραλλαγές (ομόηχα γράμματα), κάτι όπως και τα κεφαλαία:
Α, Β, Γ… και μικρά γράμματα: α, β, γ…, που μας χρησιμεύουν στη
γραφή, για να υποδείχνουμε, βάσει κανόνων, την ετυμολογία (= τη
ρίζα ή την πρωτότυπη λέξη, το μέρος λόγου και τον τύπο) των λέξεων, ώστε να έχουμε βοήθεια και στην κατανόηση των γραπτών
λέξεων και στη διάκριση των ομόηχων, πρβ π.χ. ότι τα ρήματα γράφονται με τα γράμματα –ω,εις,ει: καλώ, καλείς, καλεί.…. , ενώ τα
πτωτικά με –ο,η,οι για διάκριση: καλό, καλός, καλοί & καλεί & καλή,
αγαθή & αγαθοί…., Τα κύρια πρόσωπα γράφονται με κεφαλαίο
γράμμα, ενώ τα κοινά και οι κοινές λέξεις με μικρό, π.Χ.: Αγαθή &
αγαθή, νίκη & νίκη, κ. Καλός & καλός…Τα θηλυκά γράφονται με –η,
τα αρσενικά πληθ. με –οι, ενώ τα ουδέτερα με –ι: φιλί, τυρί,… &
φυλή, κακή & κακοί…
2. Είναι ψευδές ότι την αρχαία εποχή τα: ΕΙ(ει), ΟΙ(οι), ΑΙ(αι),
ΟΥ(ου) προφέρονταν όπως δείχνουν τα επιμέρους γράμματά τους.
Η αλήθεια είναι ότι άλλο τα δίψηφα γράμματα ΕΙ(ει), ΟΙ(οι), ΑΙ(αι),
ΟΥ(ου) = ένας φθόγγος και άλλο οι δίφθογγοι ΕΙ(εϊ), ΟΙ(οϊ), ΑΙ(αϊ),
ΟΥ(οϋ) = δυο φθόγγοι. Για να διακρίνονται μεταξύ τους οι δίφθογγοι
παίρνουν τα διαλυτικά (ή τονικό σημάδι στο πρώτο ψηφίο, αν τονίζονται), π.χ.: θεϊκός, Μάίος, ολόιδιος, προϋπόθεση. Τα δίψηφα
γράμματα, που αν τονίζονται το τονικό σημάδι μπαίνει στο δεύτερο
ψηφίο, υπάρχουν και στη λατινική και γράφονται: ΟΕ(oe) = Ι(i) =
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Υ(y), ΑΕ(ae) = Ε(ε), U(u) = ΟΥ: phoenix, Graecia, mensae… Στη
λατινική δεν υπάρχουν τα γράμματα Ω, Η.
Σημειώνεται ότι:
α) Η γλώσσα αλλάζει στο χρόνο, όμως η αλλαγή αυτή γίνεται
μόνο στις φθογγικές συνθέσεις των λέξεων και όχι στο είδος και την
ποσότητα των φθόγγων, πρβ π.χ.: παιδί(ον), (Β)ενετια > Ενετία,
ήρθα – ήλθε,.... τιμάει – τιμά, τιμαόμενος – τιμώμενος, Αθηνάα –
Αθηνά….
β) Οι ξένοι γλωσσολόγοι κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια». Δηλαδή, επειδή οι γραφές με λατινικούς χαρακτήρες (αγγλική, ολλανδική, γαλλική ...) είναι ιστορικές, νομίζουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει
και στη νέα Ελληνική Γραφή σε σχέση προς την αρχαία ελληνική,
ενώ δεν είναι έτσι.
γ) Αν γράφουμε τις λέξεις μόνο φθογγικά, δηλαδή χωρίς τα
ομόφωνα ω, η, υ…, δε θα είναι δυνατόν στη γραφή να διακρίνονται
οι ομόηχες λέξεις, ιδιαίτερα στα λεξικά, στις πινακίδες και στα κείμενα
με μη πλήρως και ολόσωστα συντακτικά ολοκληρωμένες προτάσεις,
πρβ π.χ.: «κλίσι» = κλήση & κλίση, «αφτί» = αυτοί & αυτή & αυτί..
Οι κριτικοί είπαν να μη γίνει αυτό & Οι Κρητικοί είπαν να μη γίνει
αυτό…
(Περισσότερα βλέπε στο βιβλίο: ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ, Α. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ)
9. ΤΑ GREEKLISH, Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΓΡΑΦΗΣ
1. Κάποιοι ζητούν να καταργηθεί η ελληνική γραφή, γιατί είναι
πάρα πολύ δύσκολη στην εκμάθησή της και να αντικατασταθεί με τη
λατινική ή με μια γραφή που να έχει τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι, επειδή η ελληνική χρησιμοποιεί ιστορικά τα ομόηχα γράμματα:
Ω(ω( = Ο(ο), Ε(ε) = ΑΙ(αι), Ι(ι) = Η(η) = Υ(υ)…., και προ αυτού δεν
είναι εύκολο να θυμάται κάποιος πότε π.χ. γράφουμε μια λέξη με το
γράμμα Ο(ο) και πότε με το γράμμα Ω(ω): καλός, καλώ, σύκο, σηκώνομαι …. πότε με το γράμμα Ι(ι) και πότε με το γράμμα Η(η) ή το
γράμμα Υ(υ), ΟΙ(οι), ΕΙ(ει) ….: παιδί, καλή, σοφοί, καλεί….
Τα Greeklish («Γκρίκλις»), από τις λέξεις greek (ελληνικά)
και english (αγγλικά),λέγεται η Ελληνική Γλώσσα γραμμένη με το
λατινικό αλφάβητο, και ειδικότερα χωρίς τα γράμματα Ω(ω), ΑΙ(αι),
Υ(υ) = Η(η) = ΕΙ(ει) = ΟΙ(οι), ΜΜ(μμ), ΝΝ(νν)…. πλην μόνο τα
πέντε φωνήεντα: Α(a), Ε(e), Ι(ι), Ο(ο), U(u): Kriti (αντί
Κρήτη),Ellada (αντί Ελλάδα), lira (αντι λύρα ή λίρα) …
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Ωστόσο αυτό είναι μια επιπόλαια εκτίμηση και φυσικά λάθος,
γιατί:
α) Γραφή που να έχει μόνο τόσα γράμματα όσοι και οι φθόγγοι
των λέξεων δε μπορεί να υπάρξει ποτέ λόγω των πάρα πολλών ομόηχων λέξεων που έχουν όλες οι γλώσσες, οι οποίες σχηματίζονται
κατά την παραγωγή και κλίση. Άλλο π.χ. το λύρα (= όργανο μουσικό) και άλλο το λίρα (= νόμισμα), άλλο τα καλό, καλεί = ρήμα και
άλλο τα καλό, καλή = επίθετο και άλλο το Καλή = όνομα γυναίκα)….
β) Η Ελληνική Γραφή δεν είναι ιστορική, αλλά άλλες, όπως π.χ.
αυτές που γράφουν με το λατινικό αλφάβητο (Αγγλική, Γαλλική, Ολλανδική κ.α.), και προ αυτού μερικοί νόμισαν ότι το αυτό ισχύει και
στην ελληνική γραφή, ενώ δεν είναι έτσι, όπως θα δούμε πιο κάτω,
γ) Τα ελληνικά γράμματα Ω(ω), Η(η), Υ(υ) δεν είναι άχρηστα
ή άλλως γράμματα που παρίσταναν αρχαίους φθόγγους που στο
χρόνο συνέπεσαν στην προφορά με αυτή των Ο, Ι…, όπως λένε τα
σχολικά βιβλία, αλλά ομόηχα των Ο(ο) , Ι(ι) =, Υ)υ) = ΥΙ(υι) =
ΕΙ(ει) που έχουν επινοηθεί για τεχνικούς ή άλλως ετυμολογικούς λόγους, όπως θα δούμε αμέσως πιο κάτω.
Σε όλες τις γλώσσες υπάρχουν πάρα πολλές ομόηχες λέξεις, οι
οποίες σχηματίζονται με την παραγωγή και κλίση τους, οπότε δεν
είναι δυνατόν να γράφουμε μόνο φθογγικά τις λέξεις, γιατί τότε θα
γίνονται συνέχεια παρανοήσεις με αυτές τις ομόηχες λέξεις, πρβ π.χ.:
στην ελληνική: «ψιλι» = ψηλή & ψηλοί & ψιλοί & ψιλή…στην αγγλική: «του» = to & too & two….«ι παραγογι» = οι παραγωγοί και η
παραγωγή…..
Προ αυτού οι άνθρωποι και προκειμένου να μπορέσουν να αποταμιεύουν ή να καταγράψουν τις σκέψεις, τις εντυπώσεις τους
κ.α., ήτοι τον προφορικό λόγο, επινόησαν διάφορα τεχνάσματα, που
άλλα από αυτά είναι ιδεογραφικά (καταγράφουν το νόημά του λόγου) και τα υπόλοιπα φωνογραφικά (καταγράφουν είτε αυτούσια είτε
κατά προσέγγιση τον προφορικό λόγο). Σπουδαιότερο από όλα αυτά
τα τεχνάσματα είναι το ελληνικό, το ελληνικό σύστημα γραφής, αφού είναι η μόνη γραφή στον κόσμο όπου οι λέξεις γράφονται καλύτερα και από το μαγνητόφωνο και συνάμα με ένα εύκολο τρόπο.
Στην «Ελληνική Γραμματική τέχνη» ή άλλως στην Ελληνική
Γραφή υπάρχουν από τη μια το τονικό σημάδι (‘), καθώς και γράμματα για όλους τους φθόγγους, τα: Α(α), Β(β), Γ(γ), Δ(δ)…. και από
την άλλη κάποια ομόηχα γράμματα (που άλλα από αυτά είναι δίψηφα
και άλλα μονοψήφια ), τα: Ο(ο) = Ω(ω), ΑΙ(αι) = Ε, Ι(ι) = Η(η) =
Υ(υ) = ΟΙ(οι) = ΥΙ(υι), = ΕΙ(ει), Μ = ΜΜ(μμ), Ν(ν) = ΝΝ(νν)… τα
οποία έχουν επινοηθεί προκειμένου με αυτά, και βάσει κανόνων, να
υποδεικνύουμε στον αναγνώστη μας από τη μια την πιστή προφορά
και απο την άλλη την ορθή ετυμολογία (μέρος λόγου, γένος, αριθμό,
πτώση κ.λπ.) των γραπτών λέξεων και έτσι να του παρέχουμε
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βοήθεια και στην κατανόησή τους και στη διάκριση των ομόηχων,
γράφοντας π.χ. τα ρήματα με τα γράμματα -Ω,ΕΙΣ,ΕΙ.. (-ω,εις,ει) τα
ουδέτερα με τα γράμματα -Ο,Ι…(-ο,ι…), τα θηλυκά με -Η,Ω… (ο,ω..), τον πληθυντικό αριθμό με -Η,ΟΙ…. (-η,οι…)…. κ.α., πρβ π.χ.:
σήκω και σύκο, καλό και καλώ, καλοί και καλοί και καλεί…
ρήματα: σήκω, λέγω, αγαπώ, τιμώ…
ουδέτερα: το σύκο, σοφό, κακό…..το ψωμί, φιλί…
θηλυκά: η κακή, η αγαθή…. η Ερατώ, Κλειώ…
πληθυντικός: οι αγαθοί, κακοί …. τα πάθη, κάλλη …
Για τον ίδιο λόγο επινοήθηκαν και τα ομόηχα κεφαλαία: Α, Β,
Γ… και μικρά γράμματα α, β, γ…. , όμως αυτά τα χρησιμοποιούμε για
διάκριση των κυρίων ονομάτων από τα ομόηχα κοινά γράφοντας π.χ.
τα κύρια ονόματα με κεφαλαίο και τα κοινά με μικρό: καλή/καλοί και
Καλή, αγαθή/αγαθοί και Αγαθή, … Τα ίδια χρησιμοποιούνται και για
διάκριση των προτάσεων, γράφοντας το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης με κεφαλαίο.
2. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι η Ελληνική Γλώσσα κινδυνεύει είτε
να αλλοιωθεί είτε να συρρικνωθεί λόγω αφενός των greeklish (τη
γραφή ελληνικών λέξεων με το λατινικό αλφάβητο) που παρατηρούνται τελευταία στο διαδίκτυο και αφετέρου λόγω της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η αγγλική έχει γίνει η επίσημη
γλώσσα και συνεπώς, λένε, χρειάζεται να παρθούν δραστικά μέτρα,
μεταξύ των οποίων και της γλωσσικής αστυνόμευσης, για να προστατευτεί.
Ειδικότερα για το διαδίκτυό λένε ότι η ραγδαία εξάπλωση και
εδραίωση του διαδικτύου ως ενός ακόμα μέσου επικοινωνίας όπου η
πλειοψηφία των ηλεκτρονικών σελίδων χρησιμοποιούν τα greeklish,
αλλά και την αγγλική γλώσσα, καθιστούν την Ελληνική Γλώσσα ολοένα και πιο ευάλωτη και συνεπώς κινδυνεύει να συρρικνωθεί ή να
αλωθεί από τις ξενόφερτες λέξεις και απ΄αυτό να χάσει τη συνοχή,
το μεγαλείο και την εκφραστικότητά της. Το ελληνικό λεξιλόγιο υπομονεύεται από την αθρόα εισαγωγή αγγλικών όρων και εκ τούτου
η Ελληνική Γλώσσα κινδυνεύει να περιπέσει σε απλοποίηση, εκφυλισμό και τελικά σε αχρησία. Και αν γίνει αυτό, η Ελλάδα θα πάψει να
παράγει πολιτική σκέψη και φιλοσοφία..
Ο ως άνω προβληματισμός έχει μια βάση, όμως συνάμα πρέπει
να έχουμε υπόψη και τα εξής:
1) Καμιά γλώσσα δεν κινδυνεύει από μια ισότιμη ένωση κρατών, εκτός και αν η ένωση αυτή, υποχρεώσει τους γονείς και τα σχολεία όλων των κρατών μελών της να διδάσκουν μόνο μια συγκεκριμένη γλώσσα και μια συγκεκριμένη γραφή. Στη βυζαντινή αυτοκρατορία καμία γλώσσα δεν εξαφανίστηκε. Η γλώσσα και η γραφή δεν
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είναι κάτι το έμφυτο, αλλά το επίκτητο, κάτι που διδάσκεται απο τους
γονείς και τους δασκάλους στα παιδιά.. Επομένως, αν οι γονείς και
το σχολείο διδάσκουν όπως πρέπει την Ελληνική Γλώσσα και την Ελληνική Γραφή στα παιδιά, δημιουργείται στέρεα βάση και έτσι δεν
απαιτείται καμιά λήψη μέτρων για την προστασία μια γλώσσας. γραφής ή δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την άλωση ή αλλοίωσή της
από τις ξένες. Η μητρική γλώσσα - σχολική διδασκαλία είναι το παν.
2) Τα greeklish ήταν κάποτε μια ανάγκη της στιγμής, τώρα όχι.
Στο παρελθόν ήταν δύσκολη η αναγνώριση των ελληνικών χαρακτήρων από τους υπολογιστές, γιατί δεν παρείχαν ανάλογη υποστήριξη
όλα τα υπολογιστικά συστήματα και προ αυτού χρησιμοποιούνταν εκεί τα greeklush. Σήμερα τα λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν
πολύ περισσότερες γλώσσες, μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά, και
είναι πιο εύκολο να επικοινωνήσουν Έλληνες μεταξύ τους στη μητρική τους γλώσσα στο Διαδίκτυο. Συνεπώς σήμερα δεν υπάρχει πια
κανένας λόγος να χρησιμοποιούνται τα greeklihs. Όσοι συνεχίζουν
να τα χρησιμοποιούν δημιουργούν πρόβλημα όχι στην Ελληνική
Γλώσσα-γραφή ή τουλάχιστον όχι μόνο σ’ αυτήν, αλλά και στους ίδιους τους εαυτούς τους. Θα ξεχάσουν να χρησιμοποιούν σωστά την
κανονική τους γλώσσα-γραφή και έτσι δε θα μπορούν κάποια στιγμή
να κάνουν ούτε μια σωστή – κατανοητή αίτηση.
3) Οι ξένες λέξεις σε μια γλώσσα δεν είναι κάτι το κακό, αλλά
πλούτος. Το κακό είναι το να χρησιμοποιεί κάποιος ξένες λέξεις, ενώ
υπάρχουν αντίστοιχες στη δική του γλώσσα, γιατί αφενός πολλοί δε
θα τους καταλαβαίνουν και αφετέρου είναι και κάτι που δεν είναι
αισθητικά ωραίο.
Ξένες λέξεις υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες και μάλιστα αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία. Απλά φαίνεται το αντίθετο, επειδή οι
ξένες λέξεις σε μια γλώσσα δεν μπαίνουν την ίδια στιγμή, αλλά σιγάσιγά, οπότε τις παλιές ξένες λέξεις μετά από καιρό (αφού πάθουν και
μικρή παραποίηση στα τοπικά πλαίσια) τις κάνουμε δικές μας. Και
είναι πιο πολλές οι ξένες λέξεις σε κάθε γλώσσα λόγω του εμπορίου
(που μεταφέρει ή ονοματίζει τα διάφορα προϊόντα και τα ονόματά
τους), της γεωγραφίας (που κάνει γνωστά παντού τα ονόματα των
διαφόρων πόλεων, βουνών, πεδιάδων, ιστορικών προσώπων, φυτών… κ.τ.λ. Κρήτη λένε οι Έλληνες, Crete οι Άγγλοι, Kreta οι Γερμανοί κ.τ.λ.) και της θρησκείας (που επιβάλει όρους, ονόματα κ.λπ.
στην επικράτεια της), αλλά και των τεχνών και επιστημών, για τον
ίδιο λόγο.
4) Είναι γεγονός ότι η θρησκεία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις
διαφορές γλώσσες και στις διάφορες γραφές. Για παράδειγμα οι καθολικοί στο θρήσκευμα (Ιταλοί, Άγγλοι, Γάλλοι κ.τ.λ.) γράφουν με
το λατινικό αλφάβητο, έχουν ονόματα αγίων της καθολικής εκκλησίας κ.τ.λ., ενώ οι Ορθόδοξοι (Έλληνες, Σλάβοι κ.λπ.) με το
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ελληνικό ή το κυριλλικό αλφάβητο. Ομοίως οι μουσουλμάνοι (Άραβες, Πέρσες κ.τ.λ.) γράφουν με το αραβικό αλφάβητο, έχουν μουσουλμανικά ονόματα κ.τ.λ., ενώ οι κουμφουκιστές γράφουν με την
ιδεογραφία κ.τ.λ. Κάτι που δεν είναι σωστό. Το σωστό είναι να γράφουμε και να μιλούμε μια εύκολη και τέλεια
γραφή και ομοίως
γλώσσα και όχι να παιδευόμαστε με δύσκολες ή δυσνόητες γραφές
και γλώσσες.
Σημειώνεται επίσης ότι:
1) Για να γραφεί πιστά ο προφορικός λόγος σε όλες τις γλώσσες
απαιτούνται τόσα γράμματα όσοι και οι διαφορετικοί φθόγγοι των
λέξεων που είναι μόλις 20, ήτοι:
Στα ελληνικά τα 5 φωνήεντα Α, Ε, Ο, Ι, U (= ΟΥ) και τα 15
σύμφωνα: Β, Γ, Δ, Ζ, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Π, Ρ, Σ, Τ, Φ, Χ
Στα λατινικά τα 5 φωνήεντα: Α, Ε, Ο, Ι, U (= ΟΥ) και τα 15
σύμφωνα: V, GH, DH, Ζ, TH, Κ, L, Μ, Ν, P, R, S, Τ, F, H
Η ορθογραφία χρειάζεται στα λεξικά, στις πινακίδες και όταν
μιλούμε συνοπτικά, γιατί εκεί λείπουν τα άρθρα και τα κλιτικά και
άλλα μόρια που ξεκαθαρίζουν τις ομόηχες λέξεις: καλεί, θα καλεί,
δεν καλεί = ρήμα και η Καλή, της Καλής = επίθετο ή όνομα γυναίκας.
2) Η Ελληνική Γλώσσα είναι η πιο τέλεια τους κόσμου. Απλά
έχει πολύ δύσκολη κλίση, όμως αυτό της δίδει τεράστια εκφραστική
και παραγωγική ικανότητα, κάτι που το στερούνται οι άλλες οπότε
αναγκάζονται να δανείζονται λέξεις από άλλες γλώσσες και έτσι το
λεξιλόγιό τους καθίσταται δύσκολο στην κατανόηση και εκμάθησή
του (δεν είναι εύκολο να απομνημονεύσεις χιλιάδες λέξεις που δε
σχετίζονται ριζικά, δηλαδή όταν δεν έχουν κοινό θέμα ή κοινή ρίζα).
Οι πιο πολλές από τις διεθνείς λέξεις που υπάρχουν σήμερα στις διάφορες γλώσσες είναι ελληνικές και αυτό γιατί η Ελληνική Γλώσσα
έχει ικανότητα να παράγει λέξεις, επειδή εκεί οι λέξεις αποτελούνταιπαράγονται από συστατικά στοιχεία (κατάληξη, θέμα, ρίζα, τόνος
κ.λπ.), π.χ. καλ-ός,ή,ό, καλ-ύτερ-ος,η,ο, κάλος και καλός, καλώ,είς…… και δεν είναι συγκεκριμένοι συνδυασμοί φθόγγων, τυχαίοι
ή μη. που συνδέονται με μια έννοια, όπως συμβαίνει στις άλλες
γλώσσες, πρβ π.χ. στην αγγλική good = καλ-ός,ή,ό,ο…. Τις περισσότερες από τις διεθνείς ονομασίες τις έχουν φτιάξει οι άνθρωποι των
γραμμάτων με ελληνικά ή λατινικά λεξικά συστατικά στοιχεία (θέμα,
κατάληξη), όπως π.χ. οι: telephone - τηλέφωνο («τήλε + φωνή),
prototype - πρωτοτυπία (πρώτος + τύπος), αεροπλάνο (αέρας –
πλάνο, πλανεύομαι) κ.τ.λ.
Υπάρχουν γλώσσες που, ενώ είναι καλές στη βάση τους, οι
γραφές τους, όμως, είναι αιτία που είναι είτε δύσκολες στην εκμάθησή τους είτε δεν μπορούν να απλοποιηθούν και να εμπλουτισθούν
ακόμη περισσότερο κ.τ.λ. Για παράδειγμα η αγγλική γραφή δεν
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υποδείχνει τη σωστή προφορά της κάθε λέξης, γιατί είναι ιστορική:
idea (προφορά "αϊντία"), Georgia ("τζόρτζια"), Europe ("γιούροπ"),... και έτσι εδώ ο μαθητής, για να μάθει την αγγλική γλώσσα
θα πρέπει να παπαγαλίσει μια-μια όλες τις λέξεις και στην προφορά
και στην ορθογραφία (με την προφορά και ορθογραφία που λένε τα
λεξικά), οπότε έτσι απαιτείται πάρα πολύς χρόνος και γι αυτό οι ξένοι
μαθητές συνήθως εγκαταλείπουν την εκμάθησή της. Ομοίως και π.χ.
η αγγλική λέξη minute προφέρεται “μίνιτς”, όταν δηλώνει ουσιαστικό (το λεπτό της ώρας) και “μινιουτ ή μαϊνιουτ”, όταν δηλώνει
επίθετο (λεπτομερής) και όμως γράφεται ίδια. Κάτι τέτοιο συμβαίνει
σε πάμπολλες λέξεις. Έτσι εδώ δεν είναι δυνατόν να υποδειχτούν –
μελετηθούν – προσεχτούν τα φθογγικά πάθη που γίνονται σε πολλές
λέξεις είτε για λόγους απλοποίησης είτε για λόγους σημασιολογικής
διαφοροποίησης και έτσι η γλώσσα αυτή γίνεται δέσμια της γραφής
που χρησιμοποιεί, δεν την αφήνει να ανασάνει και να αναπτυχθεί.
Ομοίως η κινέζικη γραφή δε γράφει καθόλου την προφορά πλην
μόνο το νόημά της κάτι ως γίνεται με τους αριθμούς 1 = ένα, 2 =
δυο κ.τ.λ., οπότε εδώ συμβαίνει κάτι πολύ χειρότερο.
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των οποίων τα ονόματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου αναφέρονται και τα λεγόμενά
τους.

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ:
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει πάρα
πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές και Αθηναϊκές
εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία, όπως τα εξής:
1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ)
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑΝΕΣ
Κ.ΛΠ.
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ
ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ)
9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
10. Η ΓΡΑΦΗ ( ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.)
11. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
12. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ
13. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ, ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.)
14. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)
15. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ Κ.ΛΠ.)
16. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ )
17. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)
18. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ)
19. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
20. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ
21. Ο ΧΟΡΟΣ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.) & ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
22. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ
23. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)
24. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
25. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
26. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΡΗΤΗΣ
27. MΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.),
28. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΗΣ, ΦΥΤΩΝ, ΖΩΝ Κ.ΛΠ.),
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ
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Α.Γ.ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ , ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
30.
31.
32.
33.
34.

ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ
ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ Κ.Α.).
ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ
Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ
35. ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ Κ.ΛΠ. ΙΣΤΙΩΝ, ΜΥΛΟΥ, ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ
κ.α.
36. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

