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Περίληψη		
 Τη φετινή  χρονιά  το  Β3  του  σχολείου  μας  ασχολήθηκε    με  την  αναζήτηση  πληροφοριών 

σχετικά με τα αλφάβητα που δημιουργήθηκαν κατά καιρούς στο κόσμο. Τέτοια αλφάβητα 

όπως: το Φοινικικό ,τα ιδεογράμματα , τα ιερογλυφικά ,τη γλώσσα των Αζτέκων (ναχουάτλ), 

το  Κυριλλικό  ,    το  Κινέζικο  ,  τα  Greeklish  ,  τα  emoticons  ,το  φωνητικό  αλφάβητο,  τη 

νοηματική γλώσσα,  τη  γραφή Braille,  το Ελληνικό αλφάβητο και  τη  Γραμμική Α’  και Β΄. Η 

εργασία  μας  περιέχει  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  μορφή  των  αλφαβήτων  ,  τους  λόγους 

δημιουργίας και τους λόγους  της ακμής και της παρακμής τους.   



Summary		
This year B3 of our school dealt with the search of information with regard to the 
alphabets that were created occasionally in the world. Such alphabets as: Foinikiko, 
the ideograms, ieroglyphics, the language of Aztecs (Nahuatl), Cyrillic, Chinese, 
Greeklish, emoticons, the phonetic alphabet, the sign language, the writing Braille, 
the Greek alphabet and the Linear A' and B΄. Our work contains information with 
regard to the form of alphabets, the reasons of creation and the reasons of their acne 
and their decline. 

Εισαγωγή	
Η επικοινωνία δεν είχε πάντοτε την ίδια μορφή με την σημερινή. Ο άνθρωπος από 

τα  πολύ  παλιά  χρόνια  ένιωθε  την  ανάγκη  για  επικοινωνία  με  τους  συνανθρώπους  του. 

Πρώτα ήρθε ο προφορικός λόγος (όχι όπως τον ξέρουμε σήμερα) αλλά όπως περνούσαν τα 

χρόνια οι άνθρωποι κατάλαβαν ότι δεν είναι ο πιο αξιόπιστος τρόπος. Πριν να φτάσουν στο 

αλφάβητο,  μορφές  επικοινωνίας  όπως  τα  σήματα  καπνού,    ήταν  πιο  γνωστοί.  Επόμενο 

βήμα ήταν ο γραπτός λόγος, ένα βήμα μεγάλο και δύσκολο. Οι άνθρωποι κατάλαβαν πως 

έπρεπε  να διατηρήσουν  κάποια  κείμενα  και  ο προφορικός  λόγος ήταν «επικίνδυνος»  για 

την  διαδικασία  αυτή.  Θέλησαν  να  καταγράψουν  κάποια  σημαντικά  γεγονότα  του 

παρελθόντος  ώστε  να  τα  μεταδώσουν  στις  επόμενες  γενιές  αναλλοίωτα  και  με  όση 

περισσότερη ακρίβεια μπορούσαν. Τα πρώτα αλφάβητα που υπήρξαν ήταν το φοινικικό και 

το  πρωτοσημιτικό  αλφάβητο.  Στη  συνέχεια  το  ελληνικό  (αποτελεί  το  πιο  ολοκληρωμένο 

αλφάβητο) το λατινικό, το κυριλλικό κ.α.   

Μέσα  από  πολλές  μορφές  επικοινωνίας  (προφορικός  λόγος,  νοηματική) 

καταλήγουμε  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  πιο  ασφαλής  τρόπος  επικοινωνίας  είναι  ο  γραπτός 

λόγος. Με την καθιέρωση του γραπτού λόγου οδηγηθήκαμε στην ανάπτυξη του πολιτισμού. 

Τα γραπτά κείμενα γίνονται «αθάνατα» και αποθηκεύουν γνώσεις προηγούμενων γενεών. 

Ο γραπτός λόγος χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, είναι πλούσιος σε λεξιλόγιο και είναι πιο 

προσεκτικά γραμμένος και συνταγμένος. 

Αρχικά  χωριστήκαμε  σε  ομάδες.  Η  κάθε  ομάδα  αποτελείται  από  πέντε  άτομα  τα 

οποία στη συνέχεια επέλεξαν το όνομα της ομάδας τους. Αποφασίσαμε με ποιο θέμα θα 

ασχοληθούμε.  Η  κάθε  ομάδα  επεξεργάστηκε  διαφορετική  κατηγορία  του  θέματος,  βρήκε 

πληροφορίες  από  διάφορες  πηγές  και  αφού  συγκεντρώσαμε  αυτά  που  χρειαζόμασταν 

φτιάξαμε την εργασία μας. 

Τα  τελευταία  χρόνια  λόγω  ανάπτυξης  της  τεχνολογίας  έχουν  δημιουργηθεί 

διάφοροι  τρόποι  γραφής  όπως  τα  greeklish.  Κάποιοι  υποστηρίζουν  την  θεωρία  περί 

εξέλιξης  της  γλώσσας  γιατί  αφομοιώνονται  στοιχεία από  διαφορετικές  γλώσσες  και  αυτό 

οδηγεί στην ανάπτυξή τη. Άλλοι πάλι εξαιτίας αυτής της αφομοίωσης θεωρούν τα greeklish 

και οποιαδήποτε άλλη μορφή ξενικής γλώσσας ως αλλοίωση. Και οι δύο απόψεις γίνονται 

δεκτές  με  την  προϋπόθεση  οι  δύο  πλευρές  να  προβάλλουν  την  σωστή  και  κατάλληλη 

επιχειρηματολογία. 

Την  παλαιότερη  μορφή  αλφαβήτου  την  βρήκαμε  σε  μια  πινακίδα  του  Δισπηλιού 

Καστοριάς. Το αλφάβητο αυτό μαζί με την Γραμμική γραφή Α’, την Γραμμική γραφή Β’ και 



τον  δίσκο  της  Φαιστού  αποτελούν  επίσης  αρχικές  μορφές  ελληνικής  γραφής.  Λόγω 

χρονικού  περιορισμού  δε  μπορέσαμε  να  ασχοληθούμε  με  όσα  θέματα  θέλαμε  και 

σταματήσαμε την έρευνα μας τα greeklish και τα emoticons. 

 

ΑΛΦΑΒΗΤΑ	

Τι	είναι	το	αλφάβητο;	
ΟΡΙΣΜΟΣ: 

Αλφάβητο είναι το σύνολο των συμβόλων (γράμματα) μιας 
γλώσσας, που αντιστοιχούν σε ήχους. Πρωτόγονες μορφές 
αλφαβήτου μπορούν να θεωρηθούν οι πρώτες βραχογραφικές  
γραφές .    

 

Ποια	ήταν	τα	πρώτα	τα	αλφάβητα;	
Ο τόπος προέλευσης του πρώτου αλφαβήτου, το οποίο 
αποκαλείται πρωτοσημιτικό είναι η περιοχή της Μέσης Ανατολής Το 
πρωτοσημιτικό αλφάβητο ήταν συμφωνογραφικό: τα σύμβολά του 
παρίσταναν μόνο τα σύμφωνα και ο αναγνώστης φανταζόταν τα 
μεσολαβούντα φωνήεντα. Αποτελούσε σαφή πρόοδο σε σχέση με 
τις συλλαβικές γραφές, διότι το κάθε σύμβολό του δεν 
αντιστοιχούσε σε συλλαβή, αλλά σε φθόγγο. Παραλλαγή αυτού 
του αλφαβήτου είναι το βορειοσημιτικό  (φοινικικό).  

 

 

 



  

(Πρωτοσημιτικό αλφάβητο)  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Η	ΠΡΩΤΗ	ΓΡΑΦΗ	
Η πρώτη γραφή επινοήθηκε στη Μεσοποταμία περίπου το 3.200 
π.Χ. Οι πόλεις είχαν  μεγαλώσει τόσο πολύ, που οι άνθρωποι δεν 
μπορούσαν πλέον να επιδίδονται στο εμπόριο, απομνημονεύοντας 
κάθε λεπτομέρεια. Οι βασιλείς έπρεπε να παρακολουθούν ποιοι 
είχαν πληρώσει τους φόρους τους, σε ποιους τεχνίτες είχε δοθεί 
αμοιβή σε είδος και πόσα αγαθά είχαν αποκομίσει. 

 

ΠΩΣ	ΗΤΑΝ	ΤΑ	ΠΡΩΤΑ	ΔΕΙΓΜΑΤΑ	ΓΡΑΦΗΣ;	
Η πρώτη γραφή αποτελείτο από ιδεογράμματα – μικρές εικόνες 
που αναπαριστούσαν 

αντικείμενα ή εξέφραζαν πράξεις και ιδέες. Αυτά τα συστήματα 
γραφής, μεταξύ των οποίων και η σφηνοειδής γραφή, ήταν 
πολύπλοκα και πολύ λίγοι άνθρωποι κατάφερναν να τα μάθουν. 

 

ΣΕ	ΠΟΙΑ	ΑΛΛΑ	ΜΕΡΗ	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ	ΟΙ	ΑΝΘΡΩΠΟΙ	
ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΑ;	
Διάφορα είδη γραφής με ιδεογράμματα αναπτύχθηκαν στην 
Αίγυπτο, την Κίνα και την Κεντρική Αμερική. Στην Κοιλάδα του 
Ινδού οι γραφείς χρησιμοποιούσαν εικόνες σε συνδυασμό με 



σύμβολα. Οι ειδικοί δεν κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν το 
σύστημα αυτό, ακόμη και σήμερα. 

 

ΠΩΣ	ΑΠΟΤΥΠΩΘΗΚΕ	Η	ΠΡΩΤΗ	ΓΡΑΦΗ;	
Τα πρώτα ιδεογράμματα χαράχθηκαν σε πλάκες υγρού πηλού, με 
τους μίσχους από τα καλάμια που φύτρωναν δίπλα στα ποτάμια 
της Μεσοποταμίας. Στη συνέχεια, οι πλάκες ξεραίνονταν στον ήλιο 
για να διατηρηθεί το γραπτό κείμενο. Οι γραφείς (άτομα 
εκπαιδευμένα στην αντιγραφή χειρογράφων) άρχισαν πολύ 
σύντομα να ακονίζουν τις άκρες των καλαμιών για να κάνουν 
τριγωνική τη μύτη τους, με την  

οποία μπορούσαν πια να χαράξουν καθαρά, σφηνοειδή σύμβολα. 

 

ΣΦΗΝΟΕΙΔΗΣ	ΓΡΑΦΗ	
Στη σφηνοειδή γραφή τα σύμβολα έχουν σφηνοειδές σχήμα. Για 
τη γραφή τους χρησιμοποιούσαν λεπτά καλάμια. Το σύστημα αυτό 
αναπτύχθηκε από τους Σουμέριους γραφείς περίπου το 2.900 π.Χ. 
Το υιοθέτησαν και άλλοι λαοί της Μέσης Ανατολής για να γράψουν 
και να αναπτύξουν τις δικές τους γλώσσες, πριν από την 
ανακάλυψη του αλφαβήτου. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ	ΣΕ	ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ	ΓΡΑΦΗ	



Η εικονιζόμενη πήλινη πλάκα από την Μεσοποταμία 
κατασκευάστηκε λίγο μετά το 2.900 π.X . Σε αυτήν καταγράφονται 
με λεπτομέρειες στοιχεία για τους αγρούς και τις σοδειές. Το 
κείμενο είναι πολύ καθαρογραμμένο, με σφηνοειδή σύμβολα που 
παρατάσσονται σε ευθείες σειρές. 

 

Η	ΣΤΗΛΗ	ΤΗΣ	ΡΟΖΕΤΑΣ	
Το 196 π.Χ. οι Αιγύπτιοι 
γραφείς σκάλισαν στην 

εικονιζόμενη στήλη το ίδιο 
κείμενο σε τρία διαφορετικά 
συστήματα γραφής. Η στήλη 
ανακαλύφθηκε στη Ροζέτα της 

Αιγύπτου το 1799 και 
αποτέλεσε το κλειδί για την 
αποκρυπτογράφηση των 
αιγυπτιακών ιερογλυφικών. 

 

 

 

 



 

 

Πινακίδα	Δισπηλιού	
 

 

Έτος δημιουργίας: περίπου το 5260 π.X .  

Έτος ανακάλυψης: 1993 μ.Χ.  

Τόπος ανακάλυψης: Οικισμός της λίμνης του Δισπηλιού, 

Καστοριάς.  

Ανακαλύφθηκε  από:  Την  αρχαιολογική  ομάδα  του 

καθηγητή Γεωργίου Χουρμουζιάδη. 

Πιθανόν  συντάχθηκε  από    ένα  νεολιθικό  ψαρά  ή 

έμπορο  του  λιμναίου  προϊστορικού  οικισμού  στο 

Δισπηλιό Καστοριάς.  



 Είναι  το  μοναδικό  έγγραφο‐εύρημα  όπου  τα  σήματα 

του  δεν  έχουν  ιδεογραφικό  χαρακτήρα  (με  μορφές 

ανθρώπων,  ζώων,  του  ήλιου  κ.ά.)  και  παρουσιάζουν 

προχωρημένο χαρακτήρα αφαίρεσης, άρα είναι προϊόν 

διανοητικής επεξεργασίας. 

  Η  πινακίδα  είχε  διατηρηθεί  γιατί  ήταν  καλυμμένη  με 

λάσπη σε αναερόβιες συνθήκες. 

  Έχουν  γίνει  πολλές  προσπάθειες  ανάγνωσης  της 

πινακίδας. Συγκεκριμένα, ο Δρ. Κωνσταντινίδης Ησαϊας 

αναφέρει ότι με βάση την απλή φωτογραφία του Τύπου 

αναγνώρισε πρώιμους χαρακτήρες Ελληνικής Γραφής Α’ 

(Πελασγικούς)  και  ανέγνωσε  την  πρώτη  γραφή.  Όπως 

αναφέρει απ’ αυτήν προκύπτει ότι: 

 O  Κάστωρ  (και  προφανώς  ο  Πολυδεύκης)  ήταν 
υπαρκτό πρόσωπο. 

  Ο Κάστωρ ήταν «ήρως». 
  Η  ονομασία  Καστοριά  (ως  περιοχή)  είναι 

πανάρχαια  και  εντασσόταν  στη  Θεσπρωτία 
(γνωστή και αυτή) από του 5.260 π.Χ. 

  Η  λίμνη  της  Καστοριάς  κατονομάζεται  ως  η  της 
Θεσπρωτίας λίμνη της Δύσης. Όμως τούτο μπορεί 
να  αποδοθεί  και  ως  λίμνε  δυσίν  (ως  δυϊκός 
αριθμός = δύο λίμνες).  

  Ο  Κάστωρ  και  οι  απόγονοί  του  Κάστορες  της 
Θεσπρωτίας  μιλούσαν  και  έγραφαν  ελληνικά 
(αρχαία Πελασγικά) και όχι ινδοευρωπαϊκά. 

  Ο χώρος (Θεσπρωτία) ήταν ελληνικός. 
 



  Πιθανή ανάγνωση της πινακίδας: 

ta ‐ Kasudora ‐tosoparae ‐ limne ‐ dusi ‐ eroe. 

Κείμενο στη νεώτερη ελληνική προφορά: 

ΤΑ ΚΑΣΝΤΟΡΑ ΘΕΣΠΡΑΕ ΛΙΜΝΕ ΔΥΣΙ ΗΡΩΕ.  

 

   Ο  υφυπουργός  πολιτισμού  και  τουρισμού  κ. 

Αλιβιζάτος Πέτρος απάντησε στο βουλευτή  Καστοριάς 

Ζήση  Τζηκαλάγια  ότι  η  πινακίδα  που  βρέθηκε  στο 

λιμναίο  οικισμό  Δισπηλιού  Καστοριάς    βρίσκεται  στα 

χέρια  της  Πανεπιστημιακής  ανασκαφής  του  ΑΠΘ,  που 

διεξάγεται  τις  τελευταίες  δεκαετίες  υπό  τη  διεύθυνση 

του  ομότιμου  καθηγητή  κ.  Γεώργιου  Χουρμουζιάδη  . 

Επίσης  αναφέρει  πως  το  συγκεκριμένο  εύρημα  είναι 

σημαντικής  αρχαιολογικής  αξίας.  Αντίγραφο  του 

υπάρχει  σε  νεολιθικό  οικίσκο  της  αναπαράστασης  του 

Λιμναίου Οικισμού του Δισπηλιού  .  Τέλος  ,  κλείνει  την 

επιστολή  του  με  το  γεγονός  ότι  ο  συγκεκριμένος 

αρχαιολογικός  χώρος  είχε  λάβει  σημαντικές 

χρηματοδοτήσεις από το Γ’ Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης. 



 

 

ΙΕΡΟΓΛΥΦΙΚΑ		
ΟΡΙΣΜΟΣ:  

Με  τον  όρο  Ιερογλυφικά  αναφερόμαστε  σ'  ένα  πρώιμο 

σύστημα γραφής που συνδυάζει λογογραφικά και αλφαβητικά 

στοιχεία.  Η  λέξη  προέρχεται  από  τα  αρχαία  ελληνικά 

(ιερός+γλυφίς)  «ιερές  γλυφες»  δηλαδή  ιερά  ανάγλυφα  , 

επειδή  χρησιμοποιήθηκαν  σε  ιερά  θρησκευτικά  κείμενα. 

Ιερογλυφική  γραφή  συναντούμε  στην  Αίγυπτο,  την  Μινωική 

Κρήτη και σε άλλους αναπτυγμένους λαούς.  

Σχετικές πληροφορίες :Οι κάτοικοι της Αιγύπτου επινόησαν την 

ιερογλυφική  γραφή.Η  λέξη  προέρχεται    από  την 

αρχαιοελληνική λέξη ‘’γλύφω=χαράζω’’.Έγραφαν σε οριζόντιες 

ή  κάθετες  γραμμές.Στα  ιερογλυφικά  δεν  υπάρχει  αλφάβητο 

αλλά  μόνο  εικόνες.Σχεδίαζαν  σε  προφίλ  και  σύμφωνα  με  το 

αιγυπτιακό σχέδιο κρατούσαν μόνο τα βασικά χαρακτηριστικά. 

Τα Ιερογλυφικά χρησιμοποιούνταν: 



 Στον Στρατό:Σε περίοδο πολέμου από τους στρατιωτικούς 
οι  οποίοι  έπρεπε  να  επικοινωνούν  μεταξύ  τους.Γι’αυτό 

τον  λόγο  οι  στρατιωτικοί  εκπαιδεύονταν  πρώτα  ως 

γραφείς. 

 Στη  Διοίκηση:Διατηρούνταν  αρχεία  που  αφορούσαν  τη 
χώρα.Αυτό  τους  βοηθούσε  να  επεξεργάζονται  τα 

δεδομένα  σχετικά  με  το  πώς  λειτουργούσε  η 

χώρα.Κοίταζαν  τα  αρχεία  προηγούμενων  χρόνων  και  με 

αυτόν  τον  τρόπο  έκαναν  κάποιο  ουσιώδη  έλεγχο. 

 
 Η Γραφή:Ήταν διακοσμητικό στοιχείο για τους τάφους.Οι 

Αιγύπτιοι  πίστευαν  ότι  βοηθούσαν  τους  Φαραώ  στην 

μετά  θάνατο  ζωή.Επιπλέον  στους  τείχους  γράφονταν 

ξόρκια.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Οι    Ναοί:Ήταν  οίκος  των  θεών  και  οι  τείχη  τους  ήταν 
διακοσμημένοι με γράμματα και εικόνες. 

Η	Γραμμική	Α	

Η Γραμμική Α είναι μια μινωική γραφή που ανακαλύφθηκε στην Κρήτη 
από τον Άρθουρ Έβανς  το 1900. Η γραφή αυτή θεωρείται πρόγονος της 
Γραμμικής Β, η οποία είναι μυκηναϊκή. Είναι αποτυπωμένη κυρίως σε 
πήλινες πινακίδες. Τέτοιες πινακίδες έχουν βρεθεί στην Κνωσό, στη 
Φαιστό, στην Αγία Τριάδα, στα Μάλια, στα Χανιά, στις Αρχάνες κ.α. 
αλλά και εκτός Κρήτης στη Μήλο, στην Κέα, στα Κύθηρα, στη Θήρα, 
στη Μίλητο και στην Τροία.  



 

Κοινά	στοιχεία	Γραμμικής	Α	με	Γραμμική	Β	

Η Γραμμική Α σε αντίθεση με τη Γραμμική Β δεν έχει 
αποκρυπτογραφηθεί. Η αποκρυπτογράφησή της θα αποκαλύψει τη 
γλώσσα και ενδεχομένως και την καταγωγή των Μινωιτών. Η ύπαρξη 
κοινών χαρακτήρων και κοινών συνδυασμών χαρακτήρων στις δύο 
Γραμμικές γραφές επιτρέπει την ευρέως αποδεκτή εικασία ότι οι κοινοί 
χαρακτήρες έχουν την ίδια φωνητική αξία και στις δύο γραφές. Με βάση 
την αποκρυπτογραφημένη Γραμμική Β έχουν μεταγραφεί τα κείμενα της 
Γραμμικής Α, αλλά η φωνητική τους απόδοση δεν ανήκει σε καμιά ως 
τώρα γνωστή γλώσσα. Από την άλλη λείπουν από τη Γραμμική Β 
χαρακτήρες, οι οποίοι στη Γραμμική Α φαίνεται να είναι σημαντικοί, ενώ 
η Γραμμική Β χρησιμοποιεί χαρακτήρες από τη μινωική ιερογλυφική 
γραφή, οι οποίοι δεν υπάρχουν στη Γραμμική Α.. Εικάζεται ότι η γλώσσα 
των κειμένων της Γραμμικής Α μπορεί να είναι η ετεοκρητική, η οποία 
επιβίωσε και μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Μυκηναίους και 
δείγματα της οποίας σώζονται σε μεταγενέστερες επιγραφές γραμμένες 
με το ελληνικό αλφάβητο. Το συμπέρασμα αυτό δεν γίνεται αποδεκτό 
από όλους, επειδή υποστηρίζεται ότι στην Κρήτη την εποχή εκείνη 
μπορεί να υπήρχαν πάνω από μία μη ελληνικές γλώσσες. Η μη 
ελληνικότητα της γλώσσας της Γραμμικής Α ενισχύεται πάντως από το 
γεγονός ότι η εξέλιξή της, η Γραμμική Β, δεν αποδίδει την ελληνική 
γλώσσα με ακρίβεια. Με βάση αυτό το γεγονός θεωρούν αρκετοί ότι η 
Γραμμική Α ταίριαζε καλύτερα στη γλώσσα, για την οποία ήταν 
προορισμένη, ενώ η Γραμμική Β, παίρνοντας τις φωνητικές αξίες της, 
μόνο μερικώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ελληνική γραφή, γι' αυτό 
και στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε. 



 

 

Μινωικές	Επιγραφές	
Την  περίοδο  1700‐1450  π.Χ.  χρησιμοποιείται  ευρέως  η  Γραμμική  Α 

γραφή,  που  είναι  συλλαβική.  Επειδή  η  Μινωική  Γραμμική  Α  γραφή 

εξελίχθηκε  στη  μυκηναϊκή  Γραμμική  Β  γραφή,  είναι  δυνατό  να 

«διαβάσουμε»,  αλλά  όχι  όμως  και  να  «κατανοήσουμε»  πλήρως  το 

περιεχόμενο  των  μινωικών  επιγραφών  που  καταγράφουν  διάφορα 

προϊόντα  (κρασί,  δημητριακά,  σύκα),  ζώα,  ανθρώπους,  καθώς  και 

προσφορές  σε  λατρευτικούς  χώρους. 

Μινωικές  επιγραφές  βρέθηκαν  και  έξω  από  την  Κρήτη,  στην 

Πελοπόννησο,  στη  Θήρα,  στη  Μήλο,  στην  Κέα,  στα  Κύθηρα,  στη 

Σαμοθράκη,  στην  Τροία,  στη  Μίλητο  της  Μικράς  Ασίας  και  στην 

Παλαιστίνη,  αποδεικνύοντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  την  έκταση  του 

μινωικού  εμπορίου  και  των  διεθνών  σχέσεων.  Οι  μινωικές  επιγραφές 

ανέρχονται σήμερα περίπου στις 2.000. Τα «Κρητικά  Ιερογλυφικά» και 

οι  επιγραφές  της  Γραμμικής Α αν αποκρυπτογραφηθούν θα φωτίσουν 

περισσότερο  τους  χώρους  της  μινωικής  διοίκησης,  της  κοινωνίας,  της 

οικονομίας και της θρησκείας. 

 

Η Χρυσή Καρφίτσα	Του Μουσείου Αγ. Νικολάου Κρήτης 
Την  χρυσή  καρφίτσα   φορούσε  δεκαεξάχρονη  την ώρα της   θυσίας  
και στις σπονδές 

 

 



Η μπροστινή όψη της αξιοθαύμαστης μινωικής καρφίτσας έχει λεπτής 
τέχνης μοτίβο βάτου, και στην πίσω όψη φέρει μεγάλη επιγραφή με 18 
σύμβολα της Γραμμικής Α. Τα 18 σύμβολα που είναι χαραγμένα πάνω 
στην χρυσή περόνη χωρίζονται σε πέντε ομάδες με 4,4,2,5,3 
συλλαβογράμματα, αντίστοιχα. Η κάθε ομάδα σχηματίζει μια λέξη σε 
αρχαϊκότερη της γραμμικής Β Ελληνική γλώσσα και στην Λακωνική 
διάλεκτο, διαβάζονται δε από αριστερά προς τα δεξιά ως εξής: 

si-de-wa-si    ka-ni-ja-ra    se-ja   za-qi-se-nu-ti    si-pe-de. 
 
 
 
 

σε μεταγραφή: 
σιδεφασι   κανιζαρα  σεζα  ζακισενυτι  σιπενδε 
Σιδεύνασι κανιζάρα σεία δαϊσέμνυσι σπενδές 

σε μετάφραση: 
Δεκαεξάχρονη (ή δεκαπεντάχρονη) κανηφόρα, θα είσαι 

σεμνυνόμενη (θα φαίνεσαι σεμνή) στη θυσία και στις σπονδές. 
 

 

Γραμμική	Β’	
Είναι  η  πρώτη  γραφή  της  ελληνικής  γλώσσας,  μεταγενέστερη 

μορφή  της  Γραμμικής  Α.  Η    δομή  της  Γραμμικής  Β  προήλθε  από  τη 

Γραμμική Α, αλλά  τροποποιήθηκε προκειμένου να εκφράσει  καλύτερα 

την  ελληνική  γλώσσα  .  Παράλληλα    με  τις  ομοιότητές,  οι  δύο  γραφές 

παρουσιάζουν και σαφείς διαφορές,  οι οποίες  εντοπίζονται  τόσο στην 

εσωτερική  τους  δομή  όσο  και  στην  εξωτερική  μορφή  των  συμβόλων 

τους.  Και  οι  δύο  γραφές  χρησιμοποιούν  τον  ίδιο  αριθμό  φωνητικών 

συμβόλων, ορισμένα από τα οποία είναι κοινά και στις δύο γραφές, ενώ 

άλλα εμφανίζονται μόνο σε μία από αυτές. Ήταν μια συλλαβική γραφή 

που  χρησιμοποιούταν  για  να  γράφονται  τα  μυκηναϊκά  ελληνικά. 

Χρησιμοποιήθηκε στη Μυκηναϊκή Περίοδο, από το 17ο ως τον 13ο αι. 

π.Χ., κυρίως για την τήρηση λογιστικών αρχείων στα ανάκτορα. 

Τα πρώτα δείγματα της γραμμικής Β βρέθηκαν στις αρχές του 
20ού αιώνα, στις ανασκαφές που έκανε ο άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ 
Έβανς στην Κρήτη. Η  Γραμμική  Β  αρχικά  δεν  ταυτίστηκε  με  καμία 



γλώσσα, θεωρούμενη από τον Έβανς ότι αναπαριστούσε μια ξεχωριστή 
γλώσσα  που  ονόμαζε  "Μινωική",  ενώ  ήταν  σχεδόν  απόλυτα 
πεπεισμένος ότι  ήταν αδύνατο  να ήταν  ελληνική. Πολύ αργότερα από 
την  ανακάλυψη  των  πινακίδων  και  μετά  από  πολλές  αποτυχημένες 
προσπάθειες αρχαιολόγων και γλωσσολόγων, αποκρυπτογραφήθηκε το 
1952  από  το  νεαρό  αρχιτέκτονα  Μάικλ  Βέντρις  (M.  Ventris)  και  τον 
φιλόλογο Τζων Τσάντγουικ  (J. Chadwick)  . Εκεί ερμήνευαν με σιγουριά 
65  από  τα  88  τότε  γνωστά  σύμβολά  της,  διατύπωναν  τους  βασικούς 
κανόνες ορθογραφίας  της και  έφερναν στο φως μια αρχαϊκή ελληνική 
διάλεκτο πέντε αιώνες παλαιότερη από τα Ελληνικά του Ομήρου.  

Αν και τα κείμενά της είναι στην πλειοψηφία τους λίστες εφοδίων 
που  μπαίνουν,  βγαίνουν  ή  είναι  αποθηκευμένα  στα  ανάκτορα  και 
τηλεγραφικές  επιγραφές  εμπορευμάτων,  η  αξία  τους  ως  πρωτογενείς 
πηγές  για  την  οικονομία,  το  εμπόριο,  τη  θρησκεία,  την  κοινωνική 
διαστρωμάτωση  και  τη  διοικητική  οργάνωση  της  μυκηναϊκής  Ελλάδας 
είναι  τεράστια.  Με την καταστροφή των μυκηναϊκών ανακτόρων 
σταμάτησε και η χρήση της Γραμμικής Β, η οποία δεν αντικαταστάθηκε 
από κάποια άλλη γραφή μέχρι την εισαγωγή του φοινικικού αλφαβήτου 
τον 8ο αιώνα π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι η μυκηναϊκή γραφή είχε ως μόνο 
λόγο ύπαρξης να διευκολύνει τις διοικητικές λειτουργίες των ανακτόρων 

Η αρχαιότερη πινακίδα της Γραμμικής Β γραφής βρέθηκε στην 
Ίκλαινα της Μεσσηνίας και χρονολογείται περίπου 3.500 χρόνια πριν. Ως 
σήμερα  έχει  αποκρυπτογραφηθεί  το  87%  των  κειμένων.  Αρκετές 
προσπάθειες  έχουν  γίνει    για  να  ερμηνευθούν  και  τα  υπόλοιπα  17 
περίπου σύμβολα των οποίων δεν είναι γνωστή η συλλαβική τους αξία. 



ΤΟ ΣΥΛΛΑΒΑΡΙΟ

 

Η Γραμμική Β δομείται από ομάδες φωνητικών συμβόλων, οι οποίες 
συνοδεύονται από ιδεογράμματα. Ιδεογράμματα είναι στοιχεία ενός 
γραφικού συστήματος, τα οποία απεικονίζουν αντικείμενα. Σε αρκετές 
περιπτώσεις μας βοηθάνε να βρούμε τη φωνητική αξία 
συλλαβογραμμάτων που χρησιμοποιούν το ίδιο ή παρεμφερές σύμβολο 
με κάποιο ιδεόγραμμα. Μερικά από αυτά φαίνονται στις παρακάτω 
εικόνες: 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΙΝΕΖΙΚΟ	ΑΛΦΑΒΗΤΟ	
 

  Η  κινεζική  είναι  γλώσσα που σχηματίζει  τμήμα  των  Σινοθιβετικής  οικογένειας  γλωσσών. 

Περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού μιλά κάποια μορφή της Κινεζικής ως μητρική 

γλώσσα. Παραδοσιακά η κινεζική γραφόταν κυρίως από χαρακτήρες‐λέξεις μέσα σε ιδεατά 

παραλληλόγραμμα ταξινομημένα σε στήλες τα οποία διαβάζονταν από πάνω προς τα κάτω 

σε κάθε στήλη και η κάθε στήλη από δεξιά προς τα αριστερά. Όλοι οι κινέζικοι χαρακτήρες 

αναπτύχθηκαν  από  παλαιότερες  φόρμες  ιερογλυφικών.  Η  κοινή  άποψη  πως  οι  κινέζικοι 

χαρακτήρες  είναι  ιδεογράμματα  ή  εικονογράμματα  είναι  εσφαλμένη.  Οι  περισσότεροι 

χαρακτήρες είναι σύνθετοι από φωνητικές συνιστώσες και σημασιολογικές ρίζες. Μόνο οι 

απλοί  χαρακτήρες  μπορούν  να  χαρακτηριστούν  ως  εικονογράμματα.  Σχεδόν  όλοι  οι 

χαρακτήρες  περιέχουν  ένα  φωνητικό  στοιχείο  που  υποδεικνύει  την  προφορά  και  ένα 

σημασιολογικό στοιχείο που υποδεικνύει το νόημα. Γενικά το φωνητικό στοιχείο είναι πιο 

βασικό από το σημασιολογικό. 

 

                                            

 Απλοί	χαρακτήρες 

  Τα  κινέζικα  διακρίνονται  από  το  υψηλό  επίπεδο  εσωτερικής  ποικιλομορφίας. 

Υπάρχουν δεκατρείς κυριότερες περιφερειακές ομάδες κινέζικων, από τις οποίες η 

ευρύτερα  ομιλούμενη,  κατά  πολύ,  είναι  των  μανδαρίνων  (περίπου  850  εκατ.), 

ακολουθούμενη  από  την  wu  (90  εκατομμύρια),  από  την  καντονέζικη  (70 

εκατομμύρια ) και την min (50 εκατομμύρια). Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες 

είναι αμοιβαία ακατανόητες, αν και μερικές όπως η xiang  και η ΝΔ διάλεκτος  των 

μανδαρίνων,  έχουν  κοινούς  όρους  και  κάποιο  βαθμό  αμοιβαίας  κατανόησης.  Τα 

τυπικά κινέζικα είναι μια τυποποιημένη μορφή ομιλουμένων κινέζικων, με βάση τη 

διάλεκτο  του  Πεκίνου.  Τα  τυπικά  κινέζικα  είναι  η  επίσημη  γλώσσα  της  Λαϊκής 

Δημοκρατίας  της  Κίνας  (ΛΔΚ)  και  της  Ταϊβάν,  καθώς  και  μία  από  τις  τέσσερις 

επίσημες  γλώσσες  της  Σιγκαπούρης.  Είναι  μία  από  τις  έξι  επίσημες  γλώσσες  των 

Ηνωμένων Εθνών.  

   



Δυσκολία	κινέζικων	
  

                                

   Ένας  πολύ  καλός  γνώστης  κινέζικων  σήμερα  αναγνωρίζει  περίπου  6.000‐7.000 

χαρακτήρες.  Για  να  διαβάσει  κάποιος  μια  εφημερίδα  απαιτούνται  περίπου  3.000 

χαρακτήρες. Η κυβέρνηση ορίζει τη γνώση των 2.000  χαρακτήρων ως ελάχιστο για 

να  μη  θεωρηθεί  αναλφάβητος  ένας  εργαζόμενος,  αν  και  αυτό  είναι  μόνο 

λειτουργικός αλφαβητισμός. Ένα μεγάλο λεξικό χωρίς περικοπές, όπως και το λεξικό 

Kangxi, περιέχει πάνω από 40.000  χαρακτήρες. Λιγότεροι από  το ένα  τέταρτο από 

αυτούς  τους  χαρακτήρες  χρησιμοποιούνται  συνήθως.  Μέχρι  τα  μέσα  του  20ου 

αιώνα,  οι  περισσότεροι  νότιοι  κινέζοι  ομιλούσαν  μόνο  τη  μητρική  τοπική  κινέζικη 

παραλλαγή.  Αυτή  η  κατάσταση  άλλαξε  από  τα  μέσα  του  20ου  αιώνα  με  τη 

δημιουργία  ενός  υποχρεωτικού  εκπαιδευτικού  συστήματος  δεσμευτικού  στη 

διδασκαλία  της  κινέζικης  γλώσσας.  Ως  αποτέλεσμα,  η  κινέζικη  γλώσσα  σήμερα 

ομιλείται από σχεδόν όλους τους νέους και τους μεσήλικες πολίτες της ηπειρωτικής 

Κίνας  και  της  Ταϊβάν.  Τα  καντονέζικα  χρησιμοποιήθηκαν  στο  Χονγκ  Κονγκ  κατά  τη 

διάρκεια  της  βρετανικής  αποικιοκρατίας  του  και  παραμένουν  σήμερα  επίσημη 

γλώσσα στην εκπαίδευση, τις επίσημες ομιλίες και την καθημερινή ζωή. Τα κλασσικά 

κινέζικα  ήταν  κάποτε  η  lingua  franca  (κοινή  γλώσσα)  στις  γειτονικές  χώρες  της 

Ανατολικής Ασίας, όπως στην Ιαπωνία, στην Κορέα και στο Βιετνάμ για αιώνες, πριν 

από την αύξηση των ευρωπαϊκών επιρροών του 19ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της 

ιστορίας ο κινέζικος πολιτισμός και η πολιτική είχαν μεγάλη επιρροή στα κορεάτικα 

και  στα  ιαπωνικά.  Τα  κορεάτικα  και  τα  ιαπωνικά  έχουν  και  τα  δύο  συστήματα 

γραφής που χρησιμοποιούν κινέζικους χαρακτήρες (hanzi). Το ίδιο ισχύει και για ένα 

σημαντικό  ποσοστό  βιετναμέζικων.  Πενήντα  τοις  εκατό  ή  και  περισσότερο  των 

κορεατικών λέξεων είναι κινεζικής προέλευσης, το ίδιο ισχύει και για ένα σημαντικό 

ποσοστό ιαπωνικών και βιετναμέζικων λέξεων. 

Είδη	διαλέκτων	κινέζικης	γλώσσας	
  



汉语 Hànyǔ 

 Είναι η διάλεκτος που ομιλείται στο Πεκίνο 

 Είναι μία από τις 8 σημαντικότερες διαλέκτους στην Κίνα 

 Είναι η επίσημη γλώσσα της Λ.Δ. της Κίνας, της Σιγκαπούρης και της Ταιβάν 

 Είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλον τον κόσμο 

Κλασσικά	κινέζικα	

  Δεν χρησιμοποιούνται σημεία στίξης και υπάρχει μια οικονομία, θα λέγαμε, στους 
χαρακτήρες.  Μπορούν  να  γραφτούν  με  2  τρόπους:  οριζόντια  (από  δεξιά  προς  τα 

αριστερά ή από αριστερά προς τα δεξιά) ή ακόμα και κάθετα (από επάνω προς τα 

κάτω). 

 

  Σύγχρονα	κινέζικα	

 Γράφονται όπως ακούγονται. 

 Πρόκειται για μια απλοποιημένη σύγχρονη γλώσσα 

 Την προτιμούν κυρίως οι ξένοι γιατί είναι πιο εύκολο να μαθευτεί 

 Όσοι μαθαίνουν τα Μάνταριν δυσκολεύονται στην προφορά.  

  Η  προφορά  που  χρησιμοποιείται  στη  Σύγχρονη  κινέζικη  γλώσσα  είναι 

γνωστή ως 汉语拼音 (Hànyǔ Pīnyīn).  

拼音	Pīnyīn	
 

  Pīnyīn    είναι  ένα  σύστημα  γραφής,  που  χρησιμοποιεί  το  δυτικό  αλφάβητο,  για  την  

καταγραφή  των  ήχων.  Χρησιμοποιεί  1  ή  2  γράμματα  των  δυτικών  αλφάβητων  ώστε  να 

αντιπροσωπευθεί ένας ήχος στα Μάνταριν, δηλαδή να αποδοθεί η προφορά της λέξης. 

 



 

				Μερικές	φράσεις	στα	απλοποιημένα	κινέζικα:	
	

 ��� (Zǎoshang hǎo) : καλημέρα  

 �� (Wǎn'ān) : καληνύχτα 

 �� (Nǐ hǎo) : γειά σου 

 ���� (Nǐ zěnme yàng) : τι κάνεις 

 �����... (Wǒ de míngzì shì...) : το όνομα μου είναι... 

 

				Οι	αριθμοί	στα	κινέζικα	
 

 �  (yī) :  ένα 

 �  (èr) :  δύο 

 �  (sān) :  τρία 

 �  (sì) :  τέσσερα 

 �  (wǔ) :  πέντε 

 �  (liù) :  έξι 

 �  (qī) :  επτά 

 �  (bā) :  οκτώ 

 �  (jiǔ) :  εννέα 

 �  (shí) :  δέκα 



 �  (bǎi) :  εκατό 

 �  (qiān) :  χίλια 

 万  (wàn) :  δέκα χιλιάδες 

π.χ. το 34127 γράφεται ���������  (sānwàn sìqiān yībǎi èrshíqī). 

	

H	γλώσσα	''	Νουσού''	
 

   Ήταν  η  μυστική  γλώσσα  των  παλλακίδων  και  άλλων  γυναικών  στα  παλάτια  της  Νότιας 

Κίνας.  Πρόκειται    για  μια  παμπάλαια  αργκό  που  απαντάται  κυρίως  σε  «συνθηματικά» 

τραγούδια που έλεγαν οι  γυναίκες. Η «γλώσσα που δεν κατάλαβαν ποτέ  τους οι άνδρες» 

ήταν  ένας  κρυφός  κώδικας  που  χρησιμοποιείτο  αποκλειστικά  μεταξύ  γυναικών  ως  μέσο 

επικοινωνίας ενάντια στην ανδρική καταπίεση, με περισσότερα από 1.800  ιδεογράμματα, 

τα οποία διαφέρουν από τα αντίστοιχα της επικρατούσας κινεζικής. 

Η	δημιουργία	της	γλώσσας	
 

  Είναι μια αργκό ηλικίας τουλάχιστον 1.200 ετών. «Νουσού» σημαίνει «η γλώσσα των 
γυναικών». Κινέζοι γλωσσολόγοι τη θεωρούν τη μοναδική γλώσσα του κόσμου που 

απευθύνεται αποκλειστικά σε ένα και μόνο ανθρώπινο φύλο. Φαίνεται ότι έλαβε την 

πρώτη της μορφή τον 9ο αιώνα μ.Χ., σε μια κοινωνία ανδροκρατούμενη όπου οι γυναίκες 

δεν είχαν δικαίωμα στη μόρφωση. Οι Κινέζες μπορεί να ήταν αμόρφωτες αλλά δεν ήταν 

καθόλου χαζές. Έτσι, μια νεαρή παλλακίδα του αυτοκράτορα της Κίνας, η οποία καταγόταν 

από την επαρχία Χουνάν, βρήκε τον τρόπο να επικοινωνήσει με τις υπόλοιπες ερωμένες του 

αυτοκράτορα δίχως να προκαλέσει υποψίες. Άρχισε να... τραγουδάει. Αφού απαγορευόταν 

να μιλάνε μεταξύ τους σε πολλές περιστάσεις, για παράδειγμα όταν έκαναν τις δουλειές 

του σπιτιού, οι γυναίκες τραγουδούσαν «ακαταλαβίστικα» για τους άρρενες τραγούδια. 

«Ήταν ένα βήμα προς την ισότητα σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους για τις γυναίκες» εξηγεί 

η κυρία Σικιού.  

«Συγκεντρώσαμε πάνω από 300 αντικείμενα που φέρουν πάνω τους τη μυστική αυτή 

γλώσσα, όσα μαντίλια ρούχα, τσάντες, ακόμη και μαγειρικές ποδιές μπορούσαμε να βρούμε 

που  να κρατούν ζωντανή τη “Νουσού”» τονίζει από την πλευρά του ο επικεφαλής της 

Αρχειακής Υπηρεσίας της επαρχίας Χουνάν Λιου Τζενίνγκ. 

 

 



Λόγος	δημιουργίας	και	το	περιεχόμενο	
 

      

 

  Η  παραδοσιακή  κινέζικη  κουλτούρα  περιστρεφόταν  γύρω  από  τους  άντρες  και 
απαγόρευε την γυναικεία εκπαίδευση. Έτσι οι γυναίκες της Jiangyong εφηύραν τη 

Nushu. Η  γνώση περνούσε μυστικά από  τη μία  γενιά στην  επόμενη  και  επρόκειτο 

για ένα μέσο ελεύθερης έκφρασης σε μια 

ανδροκρατούμενη  κοινωνία.  Οι 

περισσότερες  γυναίκες  στην  Κίνα  ήταν 

αναλφάβητες.  Αυτές  όμως  που  γνώριζαν 

Nushu,  μπορούσαν  να  επικοινωνούν  και 

να  αναφέρουν  η  μία  στην  άλλη  τις 

εμπειρίες  και  τις  σκέψεις  τους. 

Συνηθισμένα  κείμενά  τους 

ήταν αυτοβιογραφίες,  γράμματα, 

δημοτικά  τραγούδια  και  αφηγήσεις. 

Αφού,  οι  γυναίκες  της  Jiangyong,  δεν  είχαν  ζωή  έξω  από  το  σπίτι,  έπαιρναν 

καθημερινά αντικείμενα  και  τα μεταμορφώνανε.  Κάποιες φορές  τα οι  χαρακτήρες 

της  γλώσσας  ήταν  «μεταμφιεσμένοι»  ως  διακοσμητικά  σύμβολα.  Ποιήματα, 

γράμματα,  ιστορίες  και  κουτσομπολιά  ήταν  κεντημένα  σε ρούχα  ή  ζωγραφισμένα 

πάνω σε βεντάλιες. Αναγνωρίζονταν μόνο από άλλες γυναίκες, θρέφοντας έτσι ένα 

μυστικό  δίκτυο  στήριξης  γνώση  της  Nushu  πέρναγε  από  τις  μητέρες,  στις  κόρες, 

καθώς  δούλευαν  μαζί  σε  δουλειές  του  σπιτιού,  τελείως  ανενόχλητες  από  τους 

άντρες, οι οποίοι δεν καταπιάνονταν με τέτοιες ασχολίες. Ως αποτέλεσμα, οι άντρες 

αγνοούσαν εντελώς την ύπαρξη της Nushu, πόσο μάλιστα τη σημασία της πλούσιας 

διακόσμησης του σπιτιού τους! Λίγα είναι γνωστά για την προέλευση της Nushu. Η 

γραφή ίσως είναι κατάλοιπο μιας, εκ των πολλών, γλωσσών που υπήρχαν στην Κίνα 

πριν  από  2,000  χρόνια.  Στη  σημερινή  Κίνα,  παρόλα  αυτά,  όπου  οι  γυναίκες 



μορφώνονται  τόσο  όσο  και  οι  άντρες,  η Nushu,  δεν  είναι  πλέον  απαραίτητη  και 

σταδιακά αρχίζει να εγκαταλείπεται. 

    

 

	
ΦΟΙΝΙΚΕΣ: 

Οι φοίνικες ήταν οι πρώτοι που συστηματοποίησαν κάποια 
γράμματα σε αλφάβητο , τα έβαλαν σε μια σειρά και τα ονόμασαν. 
Μάλλον πήραν την ιδέα από κάποια ιερογλυφικά σύμβολα από την 
Αίγυπτο, αλλά αυτοί έφτιαξαν ένα περιορισμένο αριθμό γραμμάτων 
που το καθένα αντιστοιχούσε σε ένα φθόγγο και έδωσαν αυτές τις 
ονομασίες στα γράμματα. Οι Έλληνες πήραν τις μορφές ,τις 
ονομασίες και τη σειρά των γραμμάτων από το φοινικικό και 
βασιζόμενοι σε αυτά το τροποποιούσαν ώστε να ανταποκρίνεται 
στην ελληνική φωνολογία . Έτσι διαμόρφωσαν το Ελληνικό 
αλφάβητο.  



 

 

 

 

 

    

(Φοινικικό αλφάβητο.)  

Αζτέκοι	
 

Οι	Αζτέκοι	δεν	είχαν	αλφάβητο	
 

Οι Αζτέκοι δεν είχαν αλφάβητο και χρησιμοποιούσαν  αντ’ αυτού μια εικονογραφική και ι‐

δεογραφική χάραξη, για να καταγράφουν και να διατηρούν πληροφορίες σχετικές με γενε‐

αλογίες, ημερολογιακά γεγονότα, ιστορίες, καταλόγους δωρεών και ημερολόγια καθαυτά. 

Τα θαυμάσια βιβλία τους, απλωμένα σε προθήκες της RA, ήταν φτιαγμένα από ειδικό χαρτί 

(αμάτλ) και οι χάρτες από βαμβάκι. 



 

Ναχουάτλ	

Η γλώσσα που μιλούσαν οι Αζτέκοι ήταν η ναχουάτλ. Η γλώσσα Ναχουάτλ 
(προφέρεται Νáhuatl),που σημαίνει 'η καθαρή γλώσσα' είναι μια γλώσσα που 
ομιλείται από 1,5 εκατομμύριο  στο Μεξικό. Η γλώσσα χρησιμοποιήθηκε αργότερα 
από τους Ισπανούς . Οι Ισπανοί εισήγαγαν το λατινικό αλφάβητο το οποίο 
χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα, όταν οι Ισπανοί προσάρμοσαν τη νάουατλ στο 
λατινικό αλφάβητο, χρησιμοποίησαν φυσικά τις συνήθειες της ισπανικής ως γλώσσα 
συνεννόησης (lingua franca) και γνώρισε μεγάλη άνθιση με την παραγωγή και  
μετάφραση πολλών βιβλίων στα ναχουάτλ, όπως γραμματικές, λεξικά αλλά και έργα 
λογοτεχνίας και ποίησης τα οποία χρονολογούνται μέχρι και τον 16ο αιώνα μ.Χ. ένα 
φαινόμενο μοναδικό για μια ινδιάνικη γλώσσα. Η Νάουατλ έχει πάντα τον τονισμό 
στην προτελευταία συλλαβή της λέξης, και γι’ αυτό ο τονισμός δεν γράφεται στην 
Νάουατλ, αλλά στα Νάουατλ ονόματα γραμμένα στα ισπανικά ο τονισμός γράφεται 
πάντα σύμφωνα με τους ισπανικούς ορθογραφικούς κανόνες 

 

 

Λέξεις	Ναχουάτλ	
 

Πολλές λέξεις ναχουάτλ πέρασαν στις ευρωπαϊκές γλώσσες μέσω κυρίως των ισπανικών. Οι 

λέξεις τομάτα, σοκολάτα, τεκίλα, τσίλι είναι αζτέκικες λέξεις ναχουάτλ. Για τη γραφή της 

ναχουάτλ χρησιμοποιείται μια παραλλαγή του λατινικού αλφαβήτου το οποίο εισήγαγαν οι 



Ισπανοί μετά την κατάκτηση του Μεξικού. 

 

Αποτελείται από εικοσιπέντε γράμματα: 

 

a c ch cu e hu i l* m n o p qu t tl tz x y z ā ē ī ō ll* h* 

 

 

Ελληνικό αλφάβητο 

Το ελληνικό αλφάβητο είναι το αλφαβητικό σύστημα γραφής που 
χρησιμοποιείται για τη γραφή της ελληνικής γλώσσας, από τον 8ο αιώνα 
π.Χ. Προέρχεται από το φοινικικό αλφάβητο και με τη σειρά του έγινε ο 
πρόγονος πολυάριθμων συστημάτων γραφής της Ευρώπης και της Μέσης 
Ανατολής, συμπεριλαμβανόμενης της λατινικής και της κυριλλικής 
γραφής. Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως πηγή τεχνικών συμβόλων για 
χρήση σε διάφορες επιστήμες. 

Στην κλασική και σύγχρονη μορφή του, το ελληνικό αλφάβητο διαθέτει 
24 γράμματα, ταξινομημένα από το άλφα ως το ωμέγα. Όπως το λατινικό 
και κυριλλικό αλφάβητο, είχε αρχικά μόνο έναν τύπο για κάθε γράμμα. Η 
διάκριση κεφαλαίων από μικρά γράμματα αναπτύχθηκε κατά τη νεότερη 
εποχή, κατ' αναλογία με το λατινικό αλφάβητο. 

Οι ηχητικές αξίες και οι συμβατικές μεταγραφές ορισμένων γραμμάτων 
στη Νέα Ελληνική διαφέρουν από εκείνες της Αρχαίας Ελληνικής, λόγω 
των ενδιάμεσων φωνολογικών αλλαγών. 

Στην παραδοσιακή (πολυτονική) ορθογραφία, τα γράμματα των 
φωνηέντων μπορεί να συνδυάζονται με διάφορα σημεία στίξης, όπως 
τόνους, σημεία αναπνοής ή την υπογεγραμμένη. Από τη δεκαετία του 80, 
και για όλες τις συνήθεις εφαρμογές, αυτό το σύστημα έχει απλοποιηθεί 
στο λεγόμενο μονοτονικό. 

Προέλευση 

Για το πότε ακριβώς, σε ποιο μέρος και με ποιον τρόπο δημιουργήθηκε 
το ελληνικό αλφάβητο υπήρξαν πολλές απόψεις. Θεωρείται όμως 
αναμφισβήτητο πως πρότυπό του ήταν κάποια πρώιμη σημιτική γραφή, 
ενώ την ακριβή προέλευσή του άλλοι την αποδίδουν στο φοινικικό 
αλφάβητο και άλλοι βλέπουν και επίδραση της πρωτο-χαναανιτικής 
γραφής. Η επικρατέστερη πάντως ερμηνεία θεωρεί πως πρότυπο υπήρξε 



το φοινικικό αλφάβητο, το οποίο πρέπει να γνώρισαν οι Έλληνες καθώς 
ταξίδευαν στα τέλη του 9ου π.Χ. αιώνα στην ανατολική Μεσόγειο.  

Κυριότερο επιβεβαιωτικό στοιχείο αυτής της άποψης θεωρείται το ότι τα 
γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου φέρονται να διατήρησαν τα 
φοινικικά τους ονόματα, αν και τα ονόματα αυτά δεν σήμαιναν τίποτα 
στα ελληνικά. Αντιθέτως, στα φοινικικά κάθε γράμμα ήταν ονομασμένο 
κατά μια λέξη που ξεκινούσε με αυτό (aleph=βόδι, beth=σπίτι, 
gimel=καμήλα κ.λπ.). Γι' αυτό το λόγο και τα ονόματα των γραμμάτων 
παρέμειναν άκλιτα στα ελληνικά. Ωστόσο, τα ονόματα των ελληνικών 
γραμμάτων είναι γνωστά από πηγές του τέλους του 5ου αιώνα 
(Πλάτωνος Κρατύλος), ενώ τα ονόματα των σημιτικών γραμμάτων 
προκύπτουν από πηγές της ελληνιστικής εποχής και μεταγενέστερες. Οι 
πρώτες συστηματικές αναφορές των ονομάτων των εβραϊκών γραμμάτων 
εμφανίζονται στο Παλαιστινιακό Ταλμούδ (5ος αι. μΧ). Το 1952, ο 
ιστορικός Ignace Gelb υποστήριξε ότι το αρχαιοελληνικό αλφάβητο 
χρησιμοποιεί μεν φοινικικούς χαρακτήρες αλλά είναι το πρώτο 
πραγματικό αλφάβητο (δηλ. γράμμα=φθόγγος) ενώ το φοινικικό και τα 
άλλα σημιτικά αλφάβητα που προηγήθηκαν είναι συλλαβάρια (στα 
συλλαβάρια, κάθε χαρακτήρας αντιπροσωπεύει συγκεκριμένο 
συνδυασμό συμφώνου-φωνήεντος, δηλαδή συλλαβή). Η θέση αυτή, 
στηρίχτηκε στην απουσία φωνηέντων, πλην ειδικών περιπτώσεων, στα 
σημιτικά αλφάβητα. Ανάλογη άποψη υποστηρίζει και ο Γεώργιος 
Μπαμπινιώτης ο οποίος αποκαλεί το ελληνικό αλφάβητο «πρώτη 
πραγματικά αλφαβητική γραφή» και το φοινικικό «οιονεί 
συλλαβογραφικό» Οι απόψεις αυτές έχουν δεχτεί έντονη κριτική τα 
τελευταία χρόνια, ως μη λαμβάνουσες υπόψη την ιδιαιτερότητα των 
συμφώνων στις σημιτικές γλώσσες, μαζί με άλλα επιχειρήματα. Εκτός 
αυτού, πέντε αιώνες πριν το ελληνικό αλφάβητο, τρία μακρά και βραχέα 
φωνήεντα, τα /a, /i, /u υπήρχαν ήδη στο σημιτικό αλφάβητο της 
Ουγκαρίτ, πράγμα που δείχνει ότι οι Έλληνες απλά βελτίωσαν σημαντικά 
μια ήδη υπάρχουσα ιδέα. 

Μέσα στον 7ο π.Χ. αι. όλες οι ελληνικές πόλεις-κράτη είχαν ήδη 
διαμορφώσει και χρησιμοποιούσαν η καθεμιά το δικό της αλφάβητο, με 
κατά τόπους ιδιομορφίες. 

Το ελληνικό αλφάβητο έγινε η βάση για τη δημιουργία του λατινικού 
αλφαβήτου. Πράγματι, το λατινικό αλφάβητο προέρχεται κυρίως από το 
ετρουσκικό αλφάβητο το οποίο με τη σειρά του, και σύμφωνα με την 
επικρατέστερη σήμερα άποψη, βασίστηκε στο ελληνικό.  



 

 
 

 
 

 

Η εξέλιξη του αλφαβήτου 

Τοπικές	αρχαϊκές	μορφές	

	

Το αρχαϊκό ελληνικό αλφάβητο είχε μεγάλη ποικιλία από τοπικές 
παραλλαγές. Όλα τα επιχώρια αλφάβητα ήταν βασισμένα αρχικά στα 22 
γράμματα του φοινικικού αλφαβήτου, με εξαίρεση το γράμμα "σαμέχ", 
που το αντίστοιχο ελληνικό γράμμα Ξ έλειπε από πολλά. Όλα τα 
αλφάβητα επίσης περιείχαν το επιπλέον γράμμα Υ. 

Μια βασική διαίρεση σε τέσσερις τύπους επιχωρίων αλφαβήτων γίνεται 
στη σημερινή φιλολογία. Κατά παράδοση, οι τέσσερις τύποι αυτοί 
αναφέρονται και ως "πράσινα", "κόκκινα", "ανοιχτό μπλε" και "σκούρο 
μπλε" αλφάβητα, ορολογία που προέρχεται από το χρωμάτισμα ενός 
χάρτη που συμπεριέλαβε ο Adolf Kirchhoff σε βιβλίο του το 1867, και με 
το οποίο πρώτος εισήγαγε τη διαίρεση αυτή.  



Κατά τον Kirchhoff, τα "πράσινα" ή νότια αλφάβητα είναι αυτά που 
συναντώνται στην Κρήτη και σε μερικά νησιά του νοτίου Αιγαίου, όπως 
η Θήρα, η Μήλος και η Ανάφη. Είναι τα πιο συντηρητικά αλφάβητα, 
εφόσον δεν έχουν κανένα επιπλέον γράμμα πέρα από αυτά της φοινικικής 
για να δηλώνουν τα εν λόγω σύμφωνα.  

Τα λεγόμενα "κόκκινα" ή δυτικά αλφάβητα είναι αυτά που 
χρησιμοποιήθηκαν στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και σε περιοχές της 
Στερεάς Ελλάδας, στην Εύβοια και στη Θεσσαλία. Αυτά τα αλφάβητα 
έχουν ιδιαίτερη ιστορική σημασία γιατί Έλληνες από την Αχαΐα και την 
Εύβοια τα μετέφεραν στις αποικίες τους στην Ιταλία, όπου στη συνέχεια 
υιοθετήθηκαν ως βάση για τα αλφάβητα των τοπικών ιταλικών γλωσσών 
και ιδιαίτερα για το Λατινικό αλφάβητο. Επομένως, τα "κόκκινα" 
αλφάβητα, και ιδιαίτερα αυτό της Ευβοίας, έχουν ήδη κάποιες 
ομοιότητες με το λατινικό.  

Τα λεγόμενα "μπλε" ή ανατολικά αλφάβητα είναι αυτά που 
χρησιμοποιήθηκαν στην Αττική, στα περισσότερα νησιά του Αιγαίου, και 
στην Ιωνία. Το "ανοιχτό μπλε" αλφάβητο είναι αυτό της Αθήνας πριν το 
403 π.Χ. 

Ένας ιδιαίτερα σημαντικός τύπος "σκούρου μπλε" αλφαβήτου ήταν αυτό 
που εξελίχθηκε στις πόλεις της Ιωνίας, όπως η Μίλητος και η Έφεσος.  

Εξέλιξη	των	μορφών	των	γραμμάτων	
Έκδοση της Καινής Διαθήκης, του 16ου αι., τυπωμένη με 
αναγεννησιακούς χαρακτήρες του Κλοντ Γκαραμόν. 

Όπως και σε άλλα αλφάβητα, συμπεριλαμβανομένου του λατινικού, το 
ελληνικό αλφάβητο αρχικά διέθετε μια μοναδική μορφή για κάθε 
γράμμα, μη κάνοντας διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και μικρών 
γραμμάτων. Η τελευταία αυτή διάκριση είναι επινόηση της σύγχρονης 
εποχής, η οποία άντλησε από διάφορες φάσεις της εξέλιξης των 
χειρόγραφων μορφών του αλφαβήτου. 

Κατά την αρχαιότητα, η παλαιότερη μορφή των γραμμάτων ήταν 
μεγαλογράμματη. Εκτός όμως από τις όρθιες ευθύγραμμες μορφές 
(κεφαλαία) μορφές που βρέθηκαν σε λίθινες επιγραφές και στην 
εγχάρακτη κεραμική, κατά την αρχαιότητα αναπτύχθηκαν και πιο 
εύκολες μορφές γραφής, προσαρμοσμένες για γράψιμο σε μαλακά υλικά. 
Τέτοιες μορφές γραφής έχουν διασωθεί κυρίως σε χειρόγραφα από 
πάπυρο, προερχόμενα από την Αίγυπτο, από την ελληνιστική περίοδο και 



εξής. Η αρχαία χειρογραφία ανέπτυξε δύο διαφορετικές μορφές 
γραψίματος: 

 τη στρογγυλόσχημη γραφή, με προσεκτικά σχεδιασμένα, 
στρογγυλεμένα γράμματα όμοιου μεγέθους, η οποία 
χρησιμοποιήθηκε για προσεκτικά παραγόμενα λογοτεχνικά και 
θρησκευτικά χειρόγραφα 

 την επισεσυρμένη γραφή, για καθημερινή χρήση 

Κατά τον 9ο και 10ο αιώνα, οι στρογγυλόσχημοι χαρακτήρες 
αντικαταστάθηκαν από ένα νέο, πιο συμπαγές ύφος γραφής, με μορφές 
γραμμάτων υιοθετημένες από την παλαιότερη επισεσυρμένη. Πρόκειται 
για τη μικρογράμματη γραφή η οποία παραμένει ως η κύρια μορφή της 
χειρόγραφης Ελληνικής έως σήμερα. Κατά την Αναγέννηση, οι Δυτικοί 
τυπογράφοι υιοθέτησαν τις μικρογράμματες μορφές ως μικρούς 
χαρακτήρες εκτύπωσης, ενώ καθιέρωσαν ως κεφαλαία τις επιγραφικές 
μορφές της αρχαιότητας. Η ορθογραφική πρακτική της χρήσης 
κεφαλαίων για τη διάκριση ονοματεπωνύμων, τοπωνυμίων, τίτλων κλπ 
αναπτύχθηκε κατ' ακολουθία της Λατινικής και των υπόλοιπων δυτικών 
γλωσσών. 

 

	 ΚΥΡΙΛΛΙΚΟ	ΑΛΦΑΒΗΤΟ	
 

  Η  μορφή  του  αλφαβήτου  προέρχεται  από  την  πρώιμη  μορφή  του 

κυριλλικού  αλφαβήτου,  το  οποίο  είναι  παράγωγο  του  γλαγολιτικού 

αλφαβήτου,  μεγαλογράμματης  κυρτής  γραφής  της  οποίας  η  επινόηση 

τον  9οαι.μ.Χ.  αποδίδεται  σε  δυο  Βυζαντινούς  μοναχούς  από  τη 

Θεσσαλονίκη, τα αδέλφια Άγιο Κύριλλο και Άγιο Μεθόδιο. Παρόλο που 

αποδίδεται  συνήθως  στον  Άγιο  Κλεμέντιο  της  Οχρίδας,  μαθητή  του 

Αγίου  Κύριλλου  και  του  Αγίου  Μεθόδιου  από  την  Βουλγαρική 

Μακεδονία,  το  αλφάβητο  αναπτύχθηκε  πιθανότατα  στην  Λογοτεχνική 

Σχολή  του  Πρέσλαβ  στην  βορειοανατολική  Βουλγαρία  Το  κυριλλικό 

αλφάβητο  αντικατέστησε  σχεδόν  ολοκληρωτικά  το  γλαγολιτικό  στην 

βορειοανατολική  Βουλγαρία  στα  τέλη  του  10ουαι.μ.Χ.,  ενώ  η 

Λογοτεχνική  Σχολή  της  Οχρίδας  όπου  εργαζόταν  ο  Άγιος  Κλεμέντιος 

συνέχισε να χρησιμοποιεί το γλαγολιτικό μέχρι τον 12oαι.μ.Χ. Καθώς οι 

μαθητές των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη 



την Πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία, είναι πιθανόν αυτά τα δυο κύρια 

κέντρα να ήταν τμήμα μιας ενιαίας παράδοσης. 

 Ορισμένοι λόγοι για την αντικατάσταση του γλαγολιτικού με το 
κυριλλικό αλφάβητο είναι η μεγαλύτερη απλότητα και 
μεγαλύτερη ευκολία χρήσης του κυριλλικού καθώς και η 
ομοιότητα του με το ελληνικό αλφάβητο, το οποίο ήταν πολύ 
γνωστό στην Πρώτη Βουλγαρική Αυτοκρατορία. 

 Υπάρχουν και άλλες θεωρίες σχετικά με την προέλευση του 
κυριλλικού αλφαβήτου, δηλαδή ότι το αλφάβητο δημιουργήθηκε 
από τους ίδιους τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, ή ότι 
προϋπήρξε του γλαγολιτικού αλφαβήτου, αποτελώντας 
μεταβατικό στάδιο μεταξύ της ελληνικής και γλαγολιτικής κυρτής 
γραφής, αλλά αυτές οι θεωρίες έχουν διαψευστεί. Το αλφάβητο 
διαδόθηκε μαζί με την Παλαιά Εκκλησιαστική Σλαβική γλώσσα, 
και το αλφάβητο που χρησιμοποιείται για την νέα Εκκλησιαστική 
Σλαβική γλώσσα στα μυστήρια της Ανατολικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας και της Ανατολικής και Καθολικής Εκκλησίας 
εξακολουθεί να έχει κοινά γνωρίσματα με την αρχική μορφή του 
κυριλλικού. 

  Τους επόμενους δέκα αιώνες όμως, το κυριλλικό αλφάβητο 
προσαρμόστηκε στις αλλαγές της ομιλούμενης γλώσσας, 
ανέπτυξε τοπικές παραλλαγές για να ταιριάξει με τα 
χαρακτηριστικά των εθνικών γλωσσών, και τροποποιήθηκε από 
ακαδημαϊκές μεταρρυθμίσεις και πολιτικά διατάγματα. Σήμερα, 
δεκάδες γλώσσες της ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας 
γράφονται με το κυριλλικό αλφάβητο. 

 



 

 

 Το		γλαγολιτικό	αλφάβητο									
 

	
 ΚΥΡΙΛΛΙΚΟ	ΑΛΦΑΒΗΤΟ			

Φωνητικό Σύστημα 
 
Το  φωνητικό  σύστημα  της  γλώσσας  αναφέρεται  καταρχήν  στην 
ταξινόμηση των φωνητικών κατηγοριών με διακριτική λειτουργία, όπως 
τα  φωνήματα,  καθώς  και  στις  βασικές  τροποποιήσεις  τους  σε 
διαφορετικά  φωνητικά  περιβάλλοντα,  όπως  τα  αλλόφωνα.  Τα 
φωνήεντα  με  τις  διφθόγγους  και  τα  σύμφωνα,  δηλαδή  οι  φθογγικές 
κατηγορίες,  καθώς  και  η  μακρότητα  και  οι  λεξικοί  τόνοι,  δηλαδή  οι 
προσωδιακές κατηγορίες, αποτελούν την παραδοσιακή ταξινόμηση του 
φωνητικού συστήματος.  
 



Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο 
 
Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο(International Phonetic Alphabet-IPA) 
είναι ένα αλφαβητικό σύστημα της φωνητικής γραφής. Βασίζεται κατά 
κύριο λόγο στη λατινική αλφάβητο. Επινοήθηκε από το διεθνές φωνητικό 
αλφάβητο ως τυποποιημένη απεικόνιση των ήχων του προφορικού 
λόγου. Το IPA χρησιμοποιείται από λεξικογράφους, μαθητές, 
δασκάλους, γλωσσολόγους, λογοθεραπευτές παθολόγους, τραγουδιστές, 
ηθοποιούς και μεταφραστές. 

Το IPA έχει σχεδιαστεί για να αντιπροσωπεύει μόνο τις ιδιότητες του 
λόγου που είναι χαρακτηριστικές στην προφορική γλώσσα (φωνήματα, 
τονισμός και διαχωρισμός των λέξεων και συλλαβών)και για να 
αντιπροσωπεύει πρόσθετες ιδιότητες του λόγου, όπως το τρίξιμο των 
δοντιών, ψεύδος, και ήχους που γίνονται με ένα λυκόστομα, ένα 
εκτεταμένο σύνολο των συμβόλων που ονομάζονται οι Επεκτάσεις του 
IPA μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Τα σύμβολα ΙΡΑ που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα στοιχεία δύο 
βασικών τύπων γραμμάτων και διακριτικών. Για παράδειγμα, ο ήχος του 
αγγλικού γράμματος (t) μπορεί να μεταγραφεί σε ΙΡΑ με ένα μόνο 
γράμμα, [t], ή με γράμμα συν διακριτικά, [t �], ανάλογα με το πόσο 
ακριβείς κάποιος επιθυμεί να είναι. Συχνά, οι κάθετοι χρησιμοποιούνται 
για να σηματοδοτήσουν ευρεία ή φωνολογική μεταγραφή, έτσι, / t / είναι 
λιγότερο συγκεκριμένο, και θα μπορούσε να αναφέρεται, είτε [t �] ή [t], 
ανάλογα με το περιεχόμενο και τη γλώσσα. 

Μερικές φορές τα γράμματα ή τα διακριτικά προσθέτονται, αφαιρούνται 
ή τροποποιούνται από το διεθνές φωνητικό αλφάβητο. Από την πιο 
πρόσφατη αλλαγή το 2005, υπάρχουν 107 γράμματα, 52 διακριτικά, και 
τέσσερα προσωδιακά σήματα του IPA. Αυτά εμφανίζονται στο τρέχον 
διάγραμμα IPA: 



 

Το  IPA  χρησιμοποιεί  κατά  κύριο  λόγο  λατινικούς  χαρακτήρες.  Άλλα 

γράμματα  δανείστηκαν  από  διαφορετικά  χειρόγραφα  (π.χ.  ελληνικά), 

και  τροποποιήθηκαν  ώστε  να  είναι  σύμφωνες  με  το  ρωμαϊκό  τρόπο 

γραφής.  Τα  διακριτικά  (τόνοι,  πνεύματα  κτλ.)   Φωνητικoύ Αλφάβητου 

και αναπτύχθηκε από τους AJ Ellis, Henry Sweet, Daniel Jones, και   τον 

Pussy στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Το ΙΡΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ευρεία και στενή μεταγραφή. Για 

παράδειγμα, στα αγγλικά, διακρίνεται μόνο ένας ήχος του «t» από τους 



φυσικούς ομιλητές. Ως εκ τούτου, μόνο ένα σύμβολο είναι απαραίτητο 

σε μια  ευρύ μεταγραφή για  να δείξουν  κάθε ήχο  του «t».  Αν υπάρχει 

ανάγκη να μεταγραφεί με ακρίβεια στα αγγλικά, τα διακριτικά σήματα 

μπορούν να προστεθούν για να δείξουν ότι τα «t»  στα “tap”, “pat” και 

“stem” τα οποία διαφέρουν ελαφρώς στην προφορά. 

χρησιμοποιούνται για λεπτές διακρίσεις σε ήχους και για να δείξει την 

έρρινη  προφορά  των  φωνηέντων.  Η  έννοια  του  IPA    αναφέρθηκε  για 

πρώτη  φορά  από  τον Otto  Jespersen  σε  επιστολή  του  προς  τον  Paul 

Pussy του Διεθνές  

Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο δεν είχε την επιτυχία που οι σχεδιαστές 

της περίμεναν και χρησιμοποιείται λιγότερο συχνά στην Αμερική από ό, 

τι  στην  Ευρώπη.  Παρά  τα αναγνωρισμένα μειονεκτήματά    του ως  ένα 

παγκόσμιο  σύστημα  της  φωνητικής  μεταγραφής,  χρησιμοποιείται 

ευρέως  περισσότερο  από  οποιοδήποτε  άλλο.  Ένα  από  τα  κύρια 

μειονεκτήματα  του,  όταν  χρησιμοποιείται  για  εκτύπωση  και 

δακτυλογράφηση  είναι  η  χρήση  του  μεγάλου  αριθμού  των  ειδικών 

συμβόλων  μαζί  με  τα  γράμματα  του  λατινικού  αλφαβήτου  που 

αποτελούν  τον  πυρήνα  του.  Οι  τροποποιήσεις  και  αντικαταστάσεις 

γίνονται συχνά για λόγους οικονομίας και ευκολίας. 

1. Χρησιμοποιούμε  πλάγιες  γραμμές  /…/    για  να  δηλώσουμε  τη 
φωνολογική μεταγραφή. 

2. Χρησιμοποιούμε  αγκύλες  πλάγιες  [  …  ]  για  να  δηλώσουμε  τη 
φωνητική μεταγραφή. 

3. Ειδικότερα  και  στις  δύο  περιπτώσεις  αντί  για  σημεία  στίξης 
χρησιμοποιούμε τα εξής: 

Α)  αντί  για  τελεία,  ερωτηματικό,  θαυμαστικό  βάζουμε  || 
(στο τέλος δεν βάζουμε τελεία, απλά κλείνουμε το κείμενο 
αναλόγως με πλάγια γραμμή ή αγκύλη. 

Β) αντί για κόμμα, άνω τελεία ή παύλα βάζουμε  | 

4.  Ειδικά για τα νέα ελληνικά, θα πρέπει κανείς να δώσει προσοχή 
στα  εξής  γράμματα  του  αλφαβήτου  που  ο  ήχος  τους 
αναπαριστάται  είτε  με  ένα  μόνο  στοιχείο  (ενώ  είναι  δίφθογγα 



στην  ελληνική  ορθογραφία),  είτε  με  συμφωνικά  συμπλέγματα 
(ενώ είναι απλά γράμματα στην ορθογραφία): 

<μπ>   /b/ 

<ντ>    /d/ 

<γκ>    /g/ 

<ξ>    /ks/ 

<ψ>    /ps/ 

<τσ>    /ts/ 

<τζ>    /dz/ 

 
 

Ελληνική Νοηματική Γλώσσα  

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) είναι η φυσική γλώσσα των κωφών 
στην Ελλάδα .Το γεγονός οτι η Ε.Ν.Γ. αποτελεί την γλώσσα των κωφών στην 
Ελλάδα δεν σημαίνει οτι απεικονίζει την ελληνική γλώσσα ή οτι προέρχεται 
από αυτήν. Αντίθετα πρόκειται για αυτόνομο γλωσσικό σύστημα με δικούς της 
κανόνες και δικό της συντακτικό και όχι παντομίμα ή συμβολική γλώσσα. 

Η Ε.Ν.Γ. είναι οπτικο-κινησιακή γλώσσα, δηλαδή βασίζεται στην κίνηση των 
χεριών, στην στάση ή την κίνηση του σώματος καθώς και στις εκφράσεις του 
προσώπου για να αποδώσει ένα νόημα.Διαθέτει λεκτικές και συντακτικές 
δομές για να εκφράσει οποιοδήποτε αφηρημένη έννοια. 

Βασικό συστατικό της Ε.Ν.Γ. είναι οι χειρομορφές. Η χειρομορφή είναι το 
σχήμα που παίρνει η παλάμη καθώς και η διάταξη των δαχτύλων τα οποία σε 
συνδυασμό με: 

-Τον προσανατολισμό της παλάμης 

-Την κίνηση του χεριού 

-Την έκφραση του προσώπου 

-Την στάση και κίνηση του σώματος 

-Και την θέση της χειρομορφής (πάνω στο σώμα ή στον χώρο) 



μπορεί να αποδώσει κάθε νόημα. 

Η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα δεν είναι η μοναδική, υπάρχει μεγάλος 
αριθμός νοηματικών γλωσσών ανά το κόσμο (σχεδόν κάθε γλώσσα έχει και 
την αντίστοιχη της στην νοηματική) και παρόλο που οι περισσότερες 
βασίζονται στις ίδιες αρχές (χειρομορφές, στάση σώματος, κίνηση) δεν είναι 
αμοιβαία κατανοητές μεταξύ τους. Για παράδειγμα, ένας νοηματιστής Ε.Ν.Γ. 
δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την αμερικάνικη ή ισπανική νοηματική 
γλώσσα και αντίστροφα. Αυτό συμβαίνει επειδή οι νοηματικές γλώσσες, όπως 
και οι ομίλουσες, δημιουργούνται και εξελίσσονται για να ικανοποιήσουν της 
ανάγκες μιας κοινότητας.Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι άλλες είναι οι ανάγκες της 
ελληνικής κοινότητας κωφών και άλλες οι ανάγκες της π.χ. κινέζικης 

κοινότητας κωφών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γραφή	Braille	

	

 

Ιστορικό	της	γραφής	για	άτομα	με	προβλήματα	όρασης	

  Η πρώτη συστηματική προσπάθεια  γραφής  για  τυφλά άτομα  ξεκινά  το 1784  στη 
σχολή τυφλών του Βαλεντίνου Αουί, στο Παρίσι. Επρόκειτο για σύστημα ανάγλυφης 
εκτύπωσης  των  κεφαλαίων  χαρακτήρων  του  αλφαβήτου.  Η  αναγνώριση  δια  της 
αφής  των  περιγραμμάτων  των  ανάγλυφων  χαρακτήρων  ήταν  εφικτή,  αλλά 
απαιτούσε  μια  ιδιαίτερα  αργή  γράμμα  πρός  γράμμα  ανάγνωση.  Η  έλλειψη 
αισθητών  διαφορών  των  χαρακτήρων,  και  το  επακόλουθο  μεγάλο  μέγεθος  τους 
ήταν τα κυριότερα μειονεκτήματα του συστήματος.   

Η	επινόηση	της	γραφής	Braille	

   Η πρώτη απόπειρα να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός κουκίδων 
(στιγμών) για την αναπαράσταση των χαρακτήρων του αλφαβήτου, 
στην θέση των ανάγλυφων χαρακτήρων, γίνεται το 1819 από τον 
Γάλλο λοχαγό του πυροβολικού Κάρολο Μπαρμπιέ. Το σύστημα θα 
τελειοποιηθεί από τον τυφλό Λουδοβίκο Braille, ο οποίος θα 

χρησιμοποιήσει ορθογώνιο πλέγμα 6 ανάγλυφων κουκίδων, η παρουσία ή η 
απουσία των οποίων στο πλέγμα επιτρέπει τον σχηματισμό 64 διαφορετικών 
χαρακτήρων.  



 

Ανάγνωση	Braille	

   Η ανάγνωση της γραφής Braille, εξαρτάται όχι μόνο από την αφή, όπως νομίζουν 
πολλοί  αλλά  και  από  την  κίνηση.  Και  αυτό  διότι  η  πρόσληψη  των  πληροφοριών 
γίνεται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια των ανιχνευτικών δακτυλικών κινήσεων 
και  όχι  όταν  το  δάκτυλο  είναι  ακίνητο.  Μέσω  των  ανιχνευτικών  κινήσεων 
επιτυγχάνεται  ο  εντοπισμός  των  σειρών  του  κειμένου  και  τελικά  ο  χωρικός 
προσανατολισμός  του  αναγνώστη.  Αυτό  διαφέρει  κατά  πολύ  από  την  διαδικασία 
της οπτικής ανάγνωσης, όπου η απόκτηση πληροφοριών πραγματοποιείται όταν τα 
μάτια  εστιάζουν  σε  ένα  γράμμα.  Το  ακροδάκτυλο  χρησιμοποιείται  ως  χωρικό 
πλαίσιο  εντός  του  οποίου  θα  αναζητηθεί  ο  εντοπισμός  των  κουκίδων.  Οι  ικανοί 
αναγνώστες κατά κανόνα χρησιμοποιούν και τα δύο χέρια.  Η λειτουργία των δύο 
χεριών  είναι  εναλλασσόμενη,  το  ένα αντικαθιστά  το άλλο,  συνήθως στη μέση  της 
γραμμής  ενός  κειμένου.  Καθώς  το  ένα  λαμβάνει  τη  λεκτική  πληροφόρηση  του 
κειμένου, το άλλο εστιάζει στις χωρικές λειτουργίες. Ο αριστερός δείκτης συνήθως 
δεν αρχίζει να κινείται προς μια καινούργια γραμμή προτού ο δεξιός δείκτης να έχει 
ολοκληρώσει το τελευταίο γράμμα της προηγούμενης γραμμής.  

 

 

 

	
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	HAL	

Με  την  εκκίνηση  των Windows  το  Hal  αναλαμβάνει  την  επικοινωνία  του  χρήστη  με  το 

περιβάλλον  του  υπολογιστή,  ανακοινώνοντας  όχι  μόνο  το  πάτημα  των  πλήκτρων  ή  τους 

χαρακτήρες στην οθόνη αλλά και τα αντικείμενα του περιβάλλοντος των Windows, δίνοντας 

μια  ολοκληρωμένη  εικόνα  για  τα  μενού,  τους  διάλογους  τα  εικονίδια  και  γενικά  την 

κατάσταση  στην  οθόνη  του  υπολογιστή.  Το  Hal  είναι  το  βασικό  εργαλείο  κάθε  τυφλού 

χρήστη  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  αφού  με  την  βοήθεια  του  προγράμματος  σύνθεσης 

φωνής  που  περιέχει  επιτυγχάνει  την  ανάγνωση  των  δεδομένων  της  οθόνης  μέσω  της 

κάρτας ήχου και των ηχείων του υπολογιστή μας.Η ταυτόχρονη υποστήριξη οθονών Braille 

από  το  Hal  δίνει  επιπροσθέτως  στα  άτομα  με  προβλήματα  όρασης,  απτική  δυνατότητα 

πρόσβασης στη πληροφορία. 

Σημαντικές	δυνατότητες	

 Ένα λογισμικό πρόσβασης που υποστηρίζει ταυτόχρονα ανάγνωση και απόδοση σε 
μορφή Braille,  των δεδομένων της οθόνης ενός υπολογιστή,  καλύπτοντας πλήρως 
τις ανάγκες των ατόμων με απώλεια όρασης. 

 Ελληνικό περιβάλλον με πλήρη υποστήριξη Ελληνικών και Αγγλικών. 
 Η ανάγνωση οθόνης, εκφωνεί κάθε κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη (έγγραφα, 

μενού, ιστοσελίδες, emails, κ.α.) καθώς και τα εικονίδια και κάποια από τα γραφικά 
στοιχεία,  αναγγέλωντας  φωνητικά  και  όλα  τα  αντικείμενα  περιβάλλοντος  των 
Windows που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. 

GREEKLISH	
 

 



  Τα Greeklish  (Γκρίκλις), από τις λέξεις greek  (ελληνικά) και english (αγγλικά), γνωστά και 
ως Grenglish, Λατινοελληνικά ή Φραγκολεβαντίνικα, είναι η ελληνική γλώσσα γραμμένη με 

το  λατινικό  αλφάβητο.  Είναι  ένα  είδος  μεταγραφής.  Έγιναν  περισσότερο  γνωστά  μέσω 

χρηστών  στο  Facebook.  Χρησιμοποιούνται  στο  διαδίκτυο  από  Έλληνες  και  Κύπριους  που 

επικοινωνούν  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  facebook  ,  msn...κλπ,  IRC  ή  instant 

messaging.  Επίσης,  χρησιμοποιούνται  πολλές  φορές  σε  μηνύματα  τύπου  SMS  (κινητής 

τηλεφωνίας), καθώς και μεταξύ Ελλήνων ή Κυπρίων που ζουν καιρό σε αγγλόφωνες χώρες. 

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.  Ωστόσο  πολλοί 

χρησιμοποιούν  ακόμα  τα  greeklish  γιατί  είναι 

γρηγορότερα στην πληκτρολόγηση και δεν υπάρχει 

λόγος  να  έχουν  σωστή  ορθογραφία.  Αυτό  έχει ως 

αποτέλεσμα  πολλές  φορές  να  ξεσπά  ένας  άτυπος 

πόλεμος  για  την  χρήση  τους,  καθώς  δεν  είναι 

εύκολα  αναγνώσιμα  από  χρήστες  που  δεν  είναι 

συνηθισμένοι  σε  αυτό  τον  τρόπο  γραφής,  για 

λόγους  ευκολότερης  κατανόησης  των  κειμένων  ή 

λόγω αδυναμίας αναζήτησης σε αυτά.  

Τύποι	Greeklish	
 

  Τα  Greeklish  μπορεί  να  είναι  ορθογραφικά,  δηλαδή  να  ακολουθούν  τους  κανόνες  της 

ελληνικής  ορθογραφίας,  ή  να  είναι  φωνητικά,  δηλαδή  να  σκοπεύουν  στη  φωνητική 

απόδοση των ελληνικών. Ο περισσότερος όμως κόσμος χρησιμοποιεί ένα "μικτό" σύστημα, 

που συνδυάζει το θέμα της ορθογραφίας με την φωνητική απόδοση, χωρίς η γραφή να έχει 

ισχυρή τυποποίηση. 

Πρότυπα	

  Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γράψει κανείς greeklish. Εφόσον δεν υπάρχει κοινώς 
αποδεκτή  μέθοδος,  ο  καθένας  χρησιμοποιεί  τα  "δικά  του"  greeklish.  Οι 
περισσότερες  προσωπικές  και  ανεπίσημες  ιστοσελίδες  ήταν  γραμμένες  στο 
παρελθόν  σε  greeklish.  Σήμερα  αυτό  δεν  ισχύει,  καθώς  η  χρήση  των  greeklish  δε 
θεωρείται  πλέον  κατάλληλη.  Παρ’  όλα  αυτά  υπάρχουν  ακόμα  ιστοσελίδες 
γραμμένες  σε  greeklish.  Επίσης  τα  greeklish  χρησιμοποιούνται  σε  πολλά 
Διαδικτυακά forum. 



                                               

   

Οι	ιδεολογίες	της	ορθογραφίας	

  Καθώς η μεταγραφή των greeklish δεν γίνεται με βάση διαδεδομένο πρότυπο, τα 
λατινογραμμένα  ελληνικά  χαρακτηρίζονται  από  μεγάλη  ορθογραφική  ποικιλία.  Η 
χρήση  έχει  καθιερώσει  τρεις  βασικούς  τρόπους  μεταγραφής: 
‐ Φωνητική  μεταγραφή: αποδίδει  την  προφορική  γλώσσα  και  απλοποιεί  την 
ιστορική ελληνική ορθογραφία, π.χ. «ξέρω» ως «ksero» και «χάρη» ως «chari». 

‐ Οπτική  μεταγραφή: αυτή,  σε  αντίθεση  με  τη  φωνητική,  αντιγράφει  κατά  το 
δυνατό την ιστορική ορθογραφία. Γνώμονάς της είναι η μορφή των γραμμάτων, που 
οδηγεί σε κάπως ανορθόδοξες λύσεις, όπως στην απόδοση του «θ» ως «8» ή «0», 
του «ξ» ως «3», του «η» με το λατινικό «n» κ.τ.λ. 

‐ Θεσιακή μεταγραφή: Βασίζεται στη θέση των χαρακτήρων στο πληκτρολόγιο και 
διαφέρει από το οπτικό σύστημα μόνο σε ορισμένα γράμματα∙ αποδίδει π.χ. το «ξ» 
με  το  λατινικό  «j»  αντί  για  «x»  ή  «3»  που  συνηθίζονται  στο  οπτικό  σύστημα. 
Αντίθετα  με  ό,τι  συχνά  πιστεύεται,  οι  περισσότεροι  χρήστες  ακολουθούν  με 
συνέπεια  ένα  σύστημα.  Όποιος  λ.χ.  απλοποιεί  το  «ω»  κατά  πάσα  πιθανότητα 
απλοποιεί  και  το «η».  Αντίθετα,  όποιος μεταγράφει  το «ξ»  και  το «θ» ως «3»  και 
«8»,  κατά  κανόνα ακολουθεί  το  οπτικό  σύστημα  και  για  το «η»  και  το «ω».  Έτσι, 
μεταγραφές  όπως  «3erh»  (ξερή)  και  «Ο0wn»  (Οθων)  έχουν  σύστημα,  αλλά 
μεταγραφές όπως «3anthi»  (ξανθή) ή «8iriodhs»  (θηριώδης)  όχι. Ορισμένες λέξεις 
είναι  ιδιαίτερα δύσκολες στη μεταγραφή τους, π.χ. η λέξη «διεύθυνση» μπορεί να 
αποδοθεί με πάνω από 20 διαφορετικούς τρόπους. 



  Ο  περισσότερος  όμως  κόσμος  χρησιμοποιεί  ένα  «μικτό»  σύστημα,  που 
συνδυάζει το θέμα της αρθρογραφίας με την φωνητική απόδοση, χωρίς η γραφή 
να έχει ισχυρή τυποποίηση. 

Γιατί	πρέπει	να	πείτε	ΟΧΙ	στα	greeklish;	

  Πλην  ελαχίστων  εξαιρέσεων  σήμερα,  οι  ελληνικοί  χαρακτήρες  υποστηρίζονται 
θαυμάσια  στο  διαδίκτυο.  Επομένως  δεν  υπάρχει  λόγος  χρήσης  των  greeklish. 
Κείμενα  γραμμένα  με  αυτό  το  σύστημα  γραφής,  είναι  δυσανάγνωστα  και  πολλές 
φορές  δυσνόητα.  Πολλοί  χρήστες  του  διαδικτύου  αποφεύγουν  να  διαβάζουν 

μεγάλα  κείμενα  γραμμένα  σε  greeklish,  καθώς  είναι 
ιδιαίτερα κουραστικά κατά την ανάγνωση. Τα greeklish στις 
ιστοσελίδες, αποτελούν τροχοπέδη για βασικές λειτουργίες, 
όπως  αυτήν  της  αναζήτησης.  Εκτός  αυτού,  σήμερα, τα 
greeklish σε μια ιστοσελίδα μειώνουν το κύρος της. Πολλοί 
προσπαθούν  να  κρύψουν  την  ανορθογραφία  τους, 
οχυρωμένοι  πίσω  απ’  αυτόν  τον  τύπο  γραφής.  Αυτή  δεν 
είναι  λύση.  Είναι  προτιμότερο  να  διαβάζει  κάποιος  ένα 

ανορθόγραφο  κείμενο  γραμμένο  στα  ελληνικά,  παρά  τα  τρισάθλια  greeklish. 
Εξάλλου,  αν  δεν  προσπαθήσετε  να  γράφετε  στα  ελληνικά,  πως  θα  μάθετε  να 
γράφετε  ορθογραφημένα;  Πολλοί  χρήστες  που  χρησιμοποιούν  αυτόν  τον  τύπο 
γραφής,  επικαλούνται  την  δικαιολογία  ότι  «με  τα  greeklish»  δεν  χρειάζεται  να 
γράφεις  ορθογραφημένα.  Αυτό  τώρα  δηλαδή,  θεωρείται  καλό;  Παρ’  όλα  αυτά 
όμως,  υποσυνείδητα οι περισσότεροι προσπαθούν να γράψουν «ορθογραφημένα 
greeklish»!  Μια  άλλη  δικαιολογία  είναι  «η  συνήθεια».  Έχετε  αποπειραθεί  άραγε 
ποτέ  να  συμπληρώσετε  δημόσια  και  μη  έγγραφα,  χρησιμοποιώντας  greeklish; 
Προφανώς όχι.  Γιατί  λοιπόν  να  γίνεται  αυτή η  επίκληση στο  διαδίκτυο  να  γράφει 
πλέον  κάποιος  σε  greeklish,  αφ’  ενός  υποδηλώνει  μια  ασέβεια  προς  τους 
αναγνώστες, με την έννοια ότι τους ταλαιπωρεί κατά την ανάγνωση κι αφ’ ετέρου 
δηλώνει  μια  έλλειψη  σεβασμού  και  προς  το  ίδιο  του  το  γραπτό.  «Μαγκιά»  δεν 
είναι  να  γράφεις  γρήγορα,  ή  να  προσπαθείς  να  καλύψεις  τις  αδυναμίες  σου 
οχυρωμένος πίσω απ΄αυτή τη γραφή. «Μαγκιά» σήμερα είναι να προσπαθείς να 
γράφεις σωστά ελληνικά. 



 

Emoticons	
Emoticons,  ονομάστηκαν  τα  χαρακτηριστικά σύμβολα  της Online  επικοινωνίας,  τα 

οποία χρησιμοποιούνται σε emails, chats, instant messages, SMS στην πληροφορική και τις 

επικοινωνίες.  Στην αρχή χρησιμοποιήθηκαν ως επί  το πλείστον σε χιουμοριστικά κείμενα, 

αλλά η ψηφιακή έκδοση χρονολογείται από τις αρχές του 1980.  Η λέξη, emoticon, είναι ο 

συνδυασμός των δύο διαφορετικών αγγλικών λέξεων “emotion” και “icon” .  

Τα σύμβολα αυτά ξεκίνησαν με την χρήση σημείων στίξης (παρένθεση, κόμμα, άνω 

και  κάτω  τελεία,  παύλα  κ.λπ.),  περιγράφοντας  συναισθήματα  (χαρά :‐),  λύπη :‐(  και 

αριθμούν  αμέτρητους  και  ιδιαίτερα  ευφάνταστους  συνδυασμούς.  Αποτελούν  έναν 

ευρύτατα διαδεδομένο  τρόπο έκφρασης στο επονομαζόμενο «ηλεκτρονικό λεξιλόγιο».  Το 

πρώτο  emoticon  που  χρησιμοποιήθηκε  σε  ηλεκτρονική  επικοινωνία  στις  19  Σεπτεμβρίου 

1982,  ήταν  το  χαμογελαστό  πρόσωπο  (smiley  face)  με  την  χρήση  άνω  και  κάτω  τελείας, 

παύλας  και  δεξιάς  παρένθεσης :‐).  Η  πατρότητά  του  αποδόθηκε  στον  καθηγητή  του 

Πανεπιστημίου Carnegie Mellon, τον Σκοτ Ε. Φέλμαν. 

   Τα σύμβολα αυτά είναι δημοφιλή στους χρήστες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, γιατί 

αποδίδουν  τα  συναισθήματά  τους,  εκφραστικά  και  σε  μικρό  χώρο.  Στα  25  χρόνια  που 

ακολούθησαν, η γλώσσα των «emoticons» εμπλουτίστηκε με πολλές νέες προσθήκες, μέσω 

συμβόλων  που  απεικονίζουν  μια  πληθώρα  συναισθημάτων,  όπως  αγάπη,  απογοήτευση, 

οργή,  μειδίαμα  κ.λπ.  Μεγάλη  ανάπτυξη  παρουσίασε  και  το  εικαστικό  μέρος,  καθώς 

εμφανίζονται σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και chatrooms σε μορφή σχεδίων 

(cartoon),  και  όχι μόνον σαν συνδυασμός σημείων στίξης.  Διαφορετικά μέρη  του  κόσμου 

έχουν  διαφορετικές  emoticons,  τα  οποία  έχουν  μια  ποικιλία  από  σημασίες.  Υπάρχουν 

emoticons δυτικού τύπου, ανατολικό στυλ και σε ασιατικό στιλ. 



Οι  γλωσσολόγοι,  αντιμετωπίζουν  επιφυλακτικά  το  φαινόμενο  αυτό,  μολονότι 

αναγνωρίζουν την σημασία τους στην σύγχρονη ηλεκτρονική εποχή, αλλά και την αξία τους 

στην έκφραση των συναισθημάτων την οποία συχνά στερεί ο ηλεκτρονικός λόγος λόγω της 

δομής  του.  Η  επικρατούσα  άποψη,  υποστηρίζει  ότι  η  μορφή  αυτή  επικοινωνίας  δεν 

αποτελεί  απειλή  για  τον  παραδοσιακό  γραπτό  λόγο,  καθώς  παρέχει  ένα  επιπλέον 

εκφραστικό  μέσο  στους  χρήστες  των  νέων  τεχνολογιών,  παρά  τους  κινδύνους  που 

ελλοχεύουν από την υπεραπλούστευση των γλωσσικών μέσων. 

 



 

 

Συμπεράσματα	και	προτάσεις	
	

 

Τα συμπεράσματα μας από αυτήν την σχολική χρονιά για τα αρχαία αλφάβητα είναι θετικά, 

καθώς  ερευνήσαμε  για τα αρχαία αλφάβητα του κόσμου και μάθαμε για αυτά κάτι που αν 

δεν  είχε  ανακαλυφθεί  οι  άνθρωποι  δεν  θα  είχαν  τρόπο  επικοινωνίας  αν  δεν  είχαμε 

ασχοληθεί  με  το  θέμα  αυτό  ίσως  οι  περισσότεροι  στην  τάξη  μας  να  μέναμε  σε  πλήρη 

άγνοια για τα αρχαία αλφάβητα του κόσμου .Όμως δεν περιοριστήκαμε μόνο στην αρχαία 

μορφή  τους  αλλά  στην  σημερινή  τους  και  στην  εξελισσόμενη  τους  ,όπως  στα  αρχαία 

ελληνικά    που  σήμερα  είναι  νέα  ελληνικά  και  στο  μέλλον  θα  είναι  ίσως  greeklish,μερικά 

όμως αλφάβητα  χάθηκαν με  το πέρασμα  του  χρόνου.  Τα συμπεράσματα  λοιπόν από  την 

εργασία  αυτήν  είναι  ότι  στο  θέμα  αυτό  προεκτείνει  της  γνώσης  μας.  Αποδεχόμαστε  την 

αρχική  υπόθεση αφού ο άνθρωπος από παλιά είχε την ανάγκη για επικοινωνία  .Κάτι που 

θα μπορούσαμε να ερευνήσουμε παραπάνω είναι που τα έγραφαν(σε πέτρες, σε χαρτί, σε 

πάπυρο  σε  πηλό  σε  ξύλινες  πινακίδες)πως  τα  έγραφαν(μολυβί  ,πινέλο  ,λείες  πέτρες 

,μέταλλα ποιοι μπορούσαν να τα μάθουν (άντρες, γυναίκες, παιδιά ,από ποια ηλικία)που τα 

μάθαιναν (σε σχολείο σε σπίτια σε πλατείες) 
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http://www.fhw.gr/chronos/02/mainland/gr/mg/achievements/writing/index1.html 

http://www.glossesweb.com/2010/10/blog‐post_03.html#.Uu84fhB5GBI 
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http://aienaristeyein.com/2011/08/14/%CE%B7‐
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%CF%80%CE%BF%CF%8D/ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B9%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%C

E%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1 

http://el.wikipedia.org/wiki/Greeklish 

http://www.glossesweb.com/2011/08/kurilliko‐alfavhto.html#.Uu86oxB5GBI   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B9%C

E%BA%CF%8C_%CE%B1%CE%BB%CF%86%CE%AC%CE%B2%CE%B7%CF%84%CE%BF  

http://www.fte.org.gr/html/brail.htm  
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=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=CYH4Uu‐

pD5KUhQeTkICYDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=622  

http://istotexniki.gr/home/%CE%B5%CE%BD%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF
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%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82‐

braille‐%CF%83%CE%B5‐

%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84/   
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