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ΣΚΟΠΟΣ: Α)Αναφορά στη γένεση και δηµιουργία του ελληνικού αλφαβήτου, Β)Το 

Κύπελλο του Νέστορος: α)γιατί δεν θεωρείται µεταγενέστερο του 5ου αιώνα, 

β)ανάδειξη της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας διαµέσου των αιώνων, γ) 

συσχετισµός επιγραφής µε εξάπλωση ελληνικού αλφαβήτου. Γ) γλωσσικοί σταθµοί 

και ιστορικές συνθήκες δηµιουργίας της ελληνιστικής κοινής και του αττικισµού.  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αφού αναφερθούµε στον σκοπό της εργασίας διαµορφώνουµε 

τέσσερεις ενότητες για την ανάλυση των επιµέρους  ζητηµάτων.  Σχετικά µε τα 

βιβλία που χρησιµοποιήθηκαν βλ. τη βιβλιογραφία 

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Η γένεση και η σπουδαιότητα του ελληνικού αλφαβήτου  

Προηγούµενα είδη γραφών των Ελλήνων: ιερογλυφική γραφή, Γραµµική Α’, 

Γραµµική Β’, κυπροµινωική γραφή, κυπριακό συλλαβάριο. 

∆εν επινόησαν οι Έλληνες τη Γραφή, αλλά επινόησαν τη πρώτη µορφή φωνολογικής 

γραφής, τη συλλαβογραφική Γραµµική Β’ γραφή. Η Γραµµική Β’ είχε ένα ατελές 

αλφάβητο, γι’ αυτό αντικαταστάθηκε από την ελληνική αλφαβητική γραφή. 

Το ελληνικό αλφάβητο είχε ως πρότυπο το φοινικικό αλφάβητο. Λόγοι εισαγωγής 

του φοινικικού αλφαβήτου στην Ελλάδα ήταν εµπορικοί. Υπολογίζεται ότι το 

φοινικικό αλφάβητο εισήχθη στην Ελλάδα τον 9ο ή 10ο αιώνα π. Χ. Οι Έλληνες 

τροποποίησαν το φοινικικό αλφάβητο και το έκαναν φωνολογικό (βασικότερη 

καινοτοµία του ελληνικού αλφαβήτου). Μέχρι τον 7ο αιώνα όλες οι ελληνικές πόλεις 

είχαν δηµιουργήσει η καθεµία το δικό της αλφάβητο µε µικρές ή µεγάλες 

διαφοροποιήσεις. ∆ιακρίνονται δε τρεις οµάδες αλφάβητων, η Νότια, η Ανατολική 

και η ∆υτική. Από τον 5ο αιώνα π. Χ. και εξής γενικεύεται η χρήση του ιωνικού 

αλφαβήτου, το οποίο αποτελείτο από 24 γράµµατα, ενώ καθιερώνεται και η 

κατεύθυνση της γραφής από αριστερά προς τα δεξιά.  

Η δηµιουργία του ελληνικού αλφαβήτου έδωσε ένα τεράστιο πλεονέκτηµα στους 

Έλληνες για την εξέλιξη του πολιτισµού και της γλώσσας τους. Χάρη σε αυτό 

µπόρεσαν και καταγράφηκαν σπουδαία κείµενα πολιτικά, λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, 

τα οποία διασώθηκαν µέχρι τις µέρες µας. Επίσης, το ελληνικό αλφάβητο, χάρη στις 
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ελληνικές αποικίες, διαδόθηκε σε ολόκληρη σχεδόν τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας τη 

γραφή και άλλων λαών (αξία ελληνικού αλφαβήτου) 

2. Το Κυπέλλου του Νέστορος  

Το Κύπελλο του Νέστορα είναι µια κοτύλη χρονολογούµενη στη γεωµετρική εποχή. 

Βρέθηκε το 1954 σε τάφο στις Πιθηκούσες, που ήταν µια από τις αρχαιότερες 

ελληνικές αποικίες στη ∆ύση.  

Επάνω στο αγγείο είναι σκαλισµένη µια έµµετρη επιγραφή, γραµµένη στο χαλκιδικό 

αλφάβητο. Η συγκεκριµένη επιγραφή χρονολογείται γύρω στο 740 – 720 π. Χ. και 

θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα δείγµατα γραφής του ελληνικού αλφαβήτου. 

Εξάλλου, δε θα µπορούσε να θεωρηθεί µεταγενέστερη του 5ου αιώνα π. Χ. καθώς η 

κατεύθυνση της γραφής είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά, ενώ η αντίθετη 

κατεύθυνση  - αριστερά προς δεξιά – καθιερώθηκε τον 5ο αιώνα µ. Χ, και είναι 

γραµµένη στο χαλκιδικο αλφάβητο, ενώ από τον 5ο αιώνα και µετά σε ολόκληρο τον 

ελληνικό κόσµο καθιερώθηκε το ευκλείδειο αλφάβητο.  

Η εύρεση του συγκεκριµένου αγγείου είναι σηµαντική, γιατί αποκαλύπτει το πώς 

µέσω του Β’ ελληνικού αποικισµού το ελληνικό αλφάβητο εξαπλώθηκε στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου. 

Τέλος, η επιγραφή του Κυπέλλου του Νέστορος αποκαλύπτει και τη διαχρονική 

συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, καθώς πολλές από τις λέξεις της επιγραφής 

χρησιµοποιούνται και σήµερα ( «Νέστωρ», «Αφροδίτη», το «ποτήριον», η αντωνυµία 

«κῆνον», το επίθετο «καλλιστέφανος») 

3. Τα ελληνικά της Καινής ∆ιαθήκης 

Προκειµένου το κείµενο της Καινής ∆ιαθήκης να είναι κατανοητό στους Εβραίους 

που ζούσαν στη ∆ύση, οι οποίοι ως πρώτοι γλώσσα χρησιµοποιούσαν τα ελληνικά,  

γράφτηκε στα ελληνικά. Τα ελληνικά της Καινής ∆ιαθήκης είναι ένα δείγµα τοπικής 

παραλλαγής της ελληνιστικής κοινής µε σηµιτικές επιδράσεις.  

Η ελληνιστική κοινή διαµορφώθηκε µετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου, όταν 

ο ελληνικός κόσµος εξαπλώθηκε µέχρι τα βάθη της Ασίας. Αναλυτικότερα, από τον 

5ο και τον 4ο αιώνα π. Χ. λόγω της πολιτικής, πνευµατικής, εµπορικής και 

οικονοµικής ακτινοβολίας της αθηναϊκής δηµοκρατίας οι περισσότερες πόλεις είχαν 

εγκαταλείψει τις τοπικές διαλέκτους τους και είχαν αρχίσει να χρησιµοποιούν την 

αττική διάλεκτο. Ακόµα και µετά την εξασθένιση της Αθήνας και την άνοδο της 

δύναµης της Μακεδονίας η αττική διάλεκτος εξακολουθεί να κυριαρχεί στον 

ελλαδικό χώρο. 
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Η αττική διάλεκτος, επειδή ακριβώς χρησιµοποιήθηκε από ένα πλήθος ανθρώπων που 

προέρχονταν από διαφορετικές φυλές και µιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, 

τροποποιήθηκε. Πρόεκυψε έτσι µια νέα µορφή της ελληνικής γλώσσας ως εξέλιξη 

της αττικής διαλέκτου, η οποία ονοµάστηκε ελληνιστική Κοινή. Συγχρόνως, µπορεί η 

βάση της Κοινής να είναι η αττική διάλεκτος αλλά στη διαµόρφωσης της συνέβαλλαν 

και οι άλλες διάλεκτοι. Η ελληνιστική Κοινή είναι µια απλοποιηµένη µορφή της 

αττικής διαλέκτου µέσα στην οποία αποτυπώνονται όλες οι πολιτικές αλλαγές της 

εποχής, ο θρησκευτικός συγκρητισµός, η επικράτηση του χριστιανισµού, οι αλλαγές 

στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, στην νοοτροπία και στα ιδανικά των ανθρώπων.  

Η ελληνιστική Κοινή κατέστη η βασική γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ των λαών της 

Ανατολικής Μεσογείου, ενώ χρησιµοποιήθηκε και στον προφορικό και στον γραπτό 

λόγο, θέτοντας τέρµα στην διάκριση ανάµεσα σε προφορικές και λογοτεχνικές 

διαλέκτους. Η χριστιανική εκκλησία υιοθέτησε την ελληνιστική κοινή για την 

διάδοση του χριστιανισµού, όπως διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι η Καινή 

∆ιαθήκη είναι γραµµένη στη συγκεκριµένη γλώσσα.  

4. Ο αττικισµός  

Τον 1ο αιώνα π. Χ. πολλοί λόγιοι και γραµµατικοί, κυρίως από την Αλεξάνδρεια, 

αντιδρώντας στη φλυαρία και την κενολογία του ασιανισµού, υποστήριξαν πως, 

προκειµένου να ξαναγραφτούν έργα ανάλογης αξίας µε τα έργα της κλασικής εποχής, 

έπρεπε να ξαναχρησιµοποιηθεί η παλιά αττική διάλεκτος και να αποφευχθούν οι 

απλοποιήσεις της ελληνιστικής Κοινής. Στην ενίσχυση του αττικισµού συνέβαλλαν η 

ακτινοβολία της αττικής διαλέκτου, ο θαυµασµός για τους συγγραφείς του 5ου και 4ου 

αιώνα π. Χ., η καθιέρωση της µίµησης ως βασικής παιδευτικής πρακτικής, η 

προσπάθεια του Αυγούστου να αναβιώσει τις παραδοσιακές αξίες µέσω του 

κλασικισµού και το φιλολογικό έργο των Αλεξανδρινών γραµµατικών πάνω στα 

αττικά κείµενα.  

Η αντίθεση ανάµεσα στην απλή προφορική Ελληνιστική Κοινή και το τεχνητό αττικό 

ύφος στον προφορικό λόγο εντάθηκε κατά τον 2ο και 3ο αιώνα µ. Χ. λόγω της 

διάδοσης του χριστιανισµού  

Ένας από τους πιο γνωστούς αττικιστές του β’ µισού του 2ου αιώνα µ. Χ. ήταν και ο 

Φρύνιχος ο οποίος µε τα έργα του προέτρεπε τους µαθητές του να χρησιµοποιούν την 

αττική διάλεκτο, στην οποία είχαν διαπρέψει οι αρχαίοι ρήτορες, οι αρχαίοι κωµικοί 

ποιητές και ο ίδιος ο Πλάτωνας, δείχνοντας µε παραδείγµατα πόσο «βάρβαρη» και 

απλοϊκή είχε καταντήσει η οµιλούµενη ελληνιστική κοινή.  
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Η κατάσταση αυτή εξοµαλύνθηκε κατά τον 4ο αιώνα µ. Χ., οπότε οι τρεις µεγάλοι 

Ιεράρχες της εκκλησίας, έχοντας λάβει ελληνική παιδεία, πρότειναν την συµφιλίωση 

µεταξύ χριστιανισµού και αττικισµού, µε αποτέλεσµα ο αττικισµός να 

χρησιµοποιηθεί και από την εκκλησία. Ωστόσο, ο αττικισµός είχε ως συνέπεια να 

περιφρονηθεί ο προφορικός λόγος, θέτοντας τις βάσεις για το φαινόµενο της 

διγλωσσίας που ταλαιπώρησε την ελληνική γλώσσα για πολλούς αιώνες. 

Συµπεράσµατα  

1. Η ελληνική γλώσσα είναι µια γλώσσα µε πάρα πολύ µεγάλη ιστορία.  

2. Το ελληνικό αλφάβητο διαµορφώθηκε τον 10ο ή 9ο αιώνα µε πρότυπο το 

φοινικικό.  

3. Η δηµιουργία του υπήρξε σταθµός για την ιστορία της γραφής, καθώς είναι το 

πρώτο φωνολογικό αλφάβητο του κόσµου.  

4. η ελληνική γραφή εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο 

Πόντο και παραµένει ίδια από τον 8ο αιώνα π. Χ. έως σήµερα. Ίδιο, επίσης, 

παραµένει και το λεξιλόγιο.  

5. Με την δηµιουργία της ελληνιστικής Κοινής εξαφανίστηκαν οι τοπικές 

διάλεκτοι και διαµορφώθηκε µια παγκόσµια γλώσσα επικοινωνίας.  

6. Η ελληνιστική Κοινή είχε ως βάση της την αττική διάλεκτο, αλλά 

επηρεάστηκε από πολλούς άλλους παράγοντες, πολιτικούς, κοινωνικούς, 

θρησκευτικούς και τοπικούς, εξαιτίας των οποίων απέκτησε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της.  

7. Ο αττικισµός ήρθε ως αντίδραση στις απλοποιήσεις της ελληνιστικής Κοινής 

και οδήγησε στο φαινόµενο της διγλωσσίας.  
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Εισαγωγή  

 Η παρούσα εργασία µελετά την ιστορία της ελληνικής γλώσσας και γραφής. 

Για τον σκοπό αυτό στην πρώτη ενότητα θα αναφερθούµε στη γένεση και στη 

σπουδαιότητα του ελληνικού αλφαβήτου. Στην δεύτερη ενότητα µε αφορµή την 

επιγραφή του Κυπέλλου του Νέστορος θα δούµε πώς το ελληνικό αλφάβητο 

εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο πόντο και πώς αποδεικνύεται 

µε παραδείγµατα ο ενιαίος χαρακτήρας της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα 

έως σήµερα. Στην τρίτη ενότητα θα δούµε πώς δηµιουργήθηκε η ελληνιστική Κοινή, 

η γλώσσα στην οποία είναι γραµµένη η Καινή ∆ιαθήκη. Τέλος στην τέταρτη ενότητα 

θα εξετάσουµε το κίνηµα του αττικισµού και συγκεκριµένα το πώς διαµορφώθηκε 

και τι συνέπειες είχε για την ελληνική γλώσσα.  

 

1. Η γένεση και η σπουδαιότητα του ελληνικού αλφαβήτου  

Όπως επισηµαίνει ο Γ. Μπαµπινιώτης, οι Έλληνες χρησιµοποίησαν πολλά 

είδη γραφών έως ότου να φτάσουν στον καταλληλότερο για τις ανάγκες τις γλώσσας 

τους
1. Ειδικότερα χρησιµοποίησαν την ιερογλυφική γραφή, τη Γραµµική Α’, τη 

Γραµµική Β’, την κυπροµινωική γραφή, το κυπριακό συλλαβάριο και βέβαια την 

ελληνική αλφαβητική γραφή, η παρουσία της οποίας µαρτυρείται αδιάλειπτη από τον 

8ο αιώνα π. Χ. έως σήµερα2.   

 Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες δεν ήταν οι πρώτοι που επινόησαν την 

γραφή. Άλλοι λαοί, όπως οι Σουµέριοι και οι Βαβυλώνιοι, χρησιµοποιούσαν τη 

σφηνοειδή γραφή ήδη από το 4000 π. Χ.. Οι Έλληνες, όµως, ήταν οι πρώτοι που από 

τη δεύτερη χιλιετία π. Χ.  χρησιµοποίησαν µια πρώτη µορφή φωνολογικής γραφής, τη 

συλλαβογραφική Γραµµική Β’ γραφή. Ωστόσο, η Γραµµική Β’ είχε ένα ατελές 

αλφάβητο, καθώς κάθε συλλαβόγραµµα µπορούσε να αναγνωστεί µε πολλούς 

τρόπους. Έτσι, η χρήση της Γραµµικής Β’ σταδιακά υποχωρεί και δίνει τη θέση της 

στην ελληνική αλφαβητική γραφή, την οποία ο Γ. Μπαµπινιώτης χαρακτηρίζει 

οικονοµικότερη και δηλωτικότερη της Γραµµικής Β’ και άρα και πιο εύχρηστη3.  

 Το ελληνικό αλφάβητο είχε ως πρότυπο το φοινικικό αλφάβητο. Τα στοιχεία 

που συνηγορούν προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι το σχήµα των γραµµάτων των 

δυο αλφαβήτων είναι ίδιο, ότι αρχικά και οι δυο γραφές είχαν διεύθυνση από δεξιά 

                                                 
1 Μπαµπινιώτης Γ., Συνοπτική Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδοση, Αθήνα  
2002, σ.  16.  
2 Ό. π., σ. 16.  
3 Ό. π., σ. 17.  



 6

προς αριστερά και ότι τα γράµµατα και των δυο αλφαβήτων έχουν κοινή ονοµασία4. 

Εξάλλου και η σειρά των γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου είναι ίδια µε του 

φοινικικού, ενώ και ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι τα ελληνικά γράµµατα έχουν φοινικική 

προέλευση
5. Ο F. R. Adrados υποστηρίζει ότι οι λόγοι εισαγωγής του φοινικικού 

αλφαβήτου στην Ελλάδα ήταν εµπορικοί και ότι το ελληνικό αλφάβητο επινοήθηκε 

από ένα άτοµο σε κάποιο µέρος, όπου συνυπήρχαν Έλληνες και Φοίνικες6. Ο δε G. 

Thomson θεωρεί ότι το φοινικικό αλφάβητο εισήχθη στην Ελλάδα µέσω των Ιώνων 

της Μ. Ασίας, οι οποίοι είχαν ανεπτυγµένες σχέσεις µε τους θαλασσοπόρους 

Φοίνικες
7.  

 Υπολογίζεται ότι το φοινικικό αλφάβητο εισήχθη στην Ελλάδα τον 9ο ή 10ο 

αιώνα π. Χ.. Η άποψη αυτή στηρίζεται στο ότι οι παλαιότερες µαρτυρίες χρήσης του 

ελληνικού αλφάβητου σε ανεπτυγµένη µορφή, και συγκεκριµένα η επιγραφή του 

∆ιπύλου και το «ποτήριον του Νέστορος», ανάγονται στον 8ο αιώνα, γεγονός που 

οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το αλφάβητο χρησιµοποιούνταν από πολύ πιο πριν. 

Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι το φοινικικό αλφάβητο θα πρέπει να εισήχθη στην 

Ελλάδα κατά την περίοδο ακµής των σχέσεων µεταξύ των δυο λαών, δηλαδή µεταξύ 

12ου και 9ου αιώνα π. Χ8.  

Οι Έλληνες, λοιπόν, πήραν από τους Φοίνικες το αλφάβητο, αλλά δεν έµειναν 

παθητικά προσκολληµένοι σε αυτό. Αντίθετα, το προσάρµοσαν στις ανάγκες της 

ελληνικής γλώσσας. Το φοινικικό αλφάβητο αποτελείτο από είκοσι δυο σύµβολα, 

καθένα από τα οποία απέδιδε ένα σύµφωνο και είχε πολλά συριστικά σύµφωνα. Οι 

Έλληνες χρησιµοποίησαν πέντε φοίνικα σύµβολα για να αποδώσουν τα φωνήεντα, 

διαφοροποίησαν τέσσερα φοινικικά σύµβολα για να αποδώσουν τους φθόγγους ζ και 

σ και δηµιούργησαν το γράµµα F (=δίγαµµα) για τον φθόγγο v και τέσσερα νέα 

γράµµατα (ξ, φ, χ, ψ), ενώ οι Ίωνες διέκριναν τα φωνήεντα σε βραχέα (ο, ε) και 

µακρά (ω, η)9. Χάρη στις αλλαγές αυτές το ελληνικό αλφάβητο έγινε φωνολογικό, 

δηλαδή κάθε γράµµα αντιστοιχούσε σε ένα µόνο φθόγγο. Αυτή είναι και η 

                                                 
4 Βούρτσης Ι., Μανακίδου Ε., Πασχαλίδης Γ., Σµπόνιας Κ., Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισµό, τοµ. 
Α: Η Έννοια του Πολιτισµού. Όψεις του Ελληνικού Πολιτισµού, ΕΑΠ, Πάτρα 1999, σ. 266.  
5 Μπαµπινιώτης Γ., ό. π., σσ. 89 – 90.  
6 Adrados F. R. Ιστορία της Ελλ. Γλώσσας, από τις απαρχές ως τις µέρες µας, µτφρ. A.  
V. Lecumberri, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα 2003, σ. 131.  
7 Thomson G., H ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα, µτφρ. Χ. Αλεξίου, 2η έκδοση, εκδ. Κέδρος,  
Αθήνα 1989, σ. 66.  
8 Μπαµπινιώτης Γ., ό. π., σσ. 87 – 88.  
9 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π., σσ. 267 – 268.  
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βασικότερη καινοτοµία του ελληνικού αλφαβήτου
10. Όπως χαρακτηριστικά 

υπογραµµίζει ο Γ. Μπαµπινιώτης, «[Οι Έλληνες] φθάνουν έτσι στη δηµιουργία τής 

πρώτης πραγµατικά αλφαβητικής γραφής, τού πρώτου αλφαβήτου, όπου κάθε 

γράµµα δηλώνει και έναν φθόγγο (…). Η επινόηση αυτή, καθόλου αυτονόητη, οδηγεί 

ώστε το αλφάβητο να αναγνωρίζεται διεθνώς ως ελληνική δηµιουργία, όσο και αν 

την πρώτη ύλη δανείστηκαν οι Έλληνες από άλλους.»11.  

Μέχρι τον 7ο αιώνα όλες οι ελληνικές πόλεις είχαν δηµιουργήσει η καθεµία το 

δικό της αλφάβητο µε µικρές ή µεγάλες διαφοροποιήσεις. ∆ιακρίνονται δε τρεις 

οµάδες αλφάβητων, η Νότια που περιελάµβανε τη Κρήτη, τη Θήρα και τη Μύλο, η 

Ανατολική που χρησιµοποιείτο στις ακτές της Μ. Ασίας, τα νησιά του Ανατολικού 

Αιγαίου, τα Μέγαρα, τη Σικυώνα, την Κόρινθο και τις αποικίες τους, και τέλος η 

∆υτική που αφορούσε το αλφάβητο της Θεσσαλίας, της Λοκρίδας, της Εύβοιας, τις 

Αρκαδίας, της Λακωνίας και των αποικιών τους. Τα αλφάβητα αυτά αποτελούνταν 

από 21 – 23 γράµµατα, τα γράµµατα γράφονταν πάντα κεφάλαια, δεν υπήρχαν κενά 

µεταξύ των λέξεων ούτε σηµεία στίξης ή τόνοι12. Από τον 5ο αιώνα π. Χ., όµως, και 

εξής γενικεύεται η χρήση του ιωνικού αλφαβήτου, το οποίο αποτελείτο από 24 

γράµµατα, ενώ καθιερώνεται και η κατεύθυνση της γραφής από αριστερά προς τα 

δεξιά
13.  

 Η δηµιουργία του ελληνικού αλφαβήτου έδωσε ένα τεράστιο πλεονέκτηµα 

στους Έλληνες για την εξέλιξη του πολιτισµού και της γλώσσας τους. Οι Έλληνες δεν 

χρησιµοποίησαν το αλφάβητο µόνο για διοικητικούς σκοπούς. Χάρη σε αυτό 

µπόρεσαν και καταγράφηκαν σπουδαία κείµενα πολιτικά, λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, 

τα οποία διασώθηκαν µέχρι τις µέρες µας. Επίσης, το ελληνικό αλφάβητο, χάρη στις 

ελληνικές αποικίες, διαδόθηκε σε ολόκληρη σχεδόν τη Μεσόγειο, επηρεάζοντας τη 

γραφή και άλλων λαών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα του χαλκιδικού 

αλφάβητου, που αποτέλεσε τη βάση για το λατινικό αλφάβητο, το οποίο 

χρησιµοποιείται ευρέως µέχρι σήµερα. Επιπλέον, κατά τη βυζαντινή εποχή το 

ελληνικό αλφάβητο διαδόθηκε στους Γότθους, τους Αρµένιους, τους Σλάβους και 

άλλους γειτονικούς λαούς14. Όλα αυτά φανερώνουν την αξία του ελληνικού 

αλφαβήτου.  

                                                 
10 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π.,  σσ. 267 – 268.  
11 Μπαµπινιώτης Γ., ό. π., σ. 17.  
12 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π., σ. 268.  
13 Ό. π., σ. 270.  
14 Τοµπαΐδης, ∆., Επιτοµή της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, Ο.Ε.∆.Β., Αθήνα 1982, σ. 10.  
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2. Το Κυπέλλου του Νέστορος  

 Το Κύπελλο του Νέστορα είναι µια κοτύλη χρονολογούµενη στη γεωµετρική 

εποχή. Βρέθηκε το 1954 σε τάφο στις Πιθηκούσες, που ήταν µια από τις αρχαιότερες 

ελληνικές αποικίες στη ∆ύση. Συγκεκριµένα, ιδρύθηκε περίπου το 770 π. Χ. από 

κατοίκους των πόλεων της Ερέτριας και της Χαλκίδας. 

Επάνω στο αγγείο είναι σκαλισµένη µια έµµετρη επιγραφή, γραµµένη στο 

χαλκιδικό αλφάβητο, µια τοπική παραλλαγή του ελληνικού αλφαβήτου. Η 

συγκεκριµένη επιγραφή χρονολογείται γύρω στο 740 – 720 π. Χ. και θεωρείται ένα 

από τα αρχαιότερα δείγµατα γραφής του ελληνικού αλφαβήτου. Εξάλλου, δε θα 

µπορούσε να θεωρηθεί µεταγενέστερη του 5ου αιώνα π. Χ. καθώς η κατεύθυνση της 

γραφής είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά, ενώ η αντίθετη κατεύθυνση  - αριστερά 

προς δεξιά – καθιερώθηκε τον 5ο αιώνα µ. Χ, και είναι γραµµένη στο χαλκιδικο 

αλφάβητο, ενώ από τον 5ο αιώνα και µετά σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσµο 

καθιερώθηκε το ευκλείδειο αλφάβητο. Επιπλέον, είναι γραµµένη µε κεφάλαια 

γράµµατα, δεν έχει σηµεία στίξης ούτε τόνους ούτε κενά µεταξύ των λέξεων.  

Η εύρεση του συγκεκριµένου αγγείου είναι σηµαντική, γιατί αποκαλύπτει το 

πώς µέσω του Β’ ελληνικού αποικισµού το ελληνικό αλφάβητο εξαπλώθηκε στην 

ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου. Πιο αναλυτικά, κατά την 

περίοδο του Β’ ελληνικού αποικισµού ιδρύθηκαν αποικίες στα βόρεια παράλια του 

Αιγαίου, στη Θράκη, στον Εύξεινο Πόντο, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, στην Κάτω 

Ιταλία, στη Σικελία, στις νότιες ακτές της Γαλλίας και τις δυτικές ακτές της 

Ισπανίας
15. Στις αποικίες αυτές οι άποικοι έφερναν µαζί τους το αλφάβητο και τη 

διάλεκτο της µητρόπολης. Έτσι στις νέες αυτές αποικίες διαδόθηκαν τα τοπικά 

αλφάβητα και οι τοπικές διάλεκτοι. Σταδιακά, βέβαια, τα αλφάβητα αυτά 

τροποποιήθηκαν λίγο ή πολύ καθώς οι αποικίες απείχαν αρκετά από τις µητροπόλεις, 

ήταν ανεξάρτητες και βρίσκονταν εγγύτερα σε περιοχές που κατοικούνταν από µη 

ελληνόφωνους λαούς16.  

 Όπως επισηµαίνει ο F. R. Adrados, «Ακόµα και άλλοι λαοί εκτός από τους 

Έλληνες έγραφαν στα ελληνικά και άλλοι δανείζονταν το ελληνικό αλφάβητο, µε 

λιγότερες ή περισσότερες αλλαγές, για να γράψουν τις δικές τους γλώσσες, 

                                                 
15 Χριστίδης Α.-Φ. (επιµ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα, 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών  Σπουδών (Ίδρυµα Μανώλη Τριανταφυλλίδη), 
Θεσσαλονίκη 2001, σ. 220. 
16 Ό. π., σ. 221.  
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ακολουθώντας εντελώς το ελληνικό πρότυπο (είδη επιγραφής, στερεότυπες 

εκφράσεις, σύνταξη, συγκεκριµένο λεξιλόγιο).»17. Ενδεικτικά αναφέρονται 

παραδείγµατα επιγραφών µε ελληνική γραφή από την Ιβηρική Χερσόνησο, 

επιγραφών από τη Φρυγία, όπου χρησιµοποιείται ένα αλφάβητο επηρεασµένο από το 

ελληνικό, θρακικών επιγραφών µε ελληνικά γράµµατα, επιγραφών από την Καρία µε 

ηµιελληνικό αλφάβητο, ενώ θεωρείται βέβαιη η καταγωγή του λατινικού και 

ετρουσκικού αλφαβήτου από την δυτική οµάδα αλφαβήτων της ελληνικής 

αλφαβητικής γραφής, και συγκεκριµένα από το χαλκιδικό αλφάβητο18.  

 Τέλος, η επιγραφή του Κυπέλλου του Νέστορος αποκαλύπτει και τη 

διαχρονική συνέχεια της ελληνικής γλώσσας, καθώς πολλές από τις λέξεις της 

επιγραφής χρησιµοποιούνται και σήµερα. Πιο συγκεκριµένα τα ονόµατα «Νέστωρ» 

και «Αφροδίτη», το «ποτήριον», η αντωνυµία «κῆνον», το επίθετο «καλλιστέφανος» 

ακόµα και σήµερα ηχούν οικίες, αν και έχουν υποστεί ορισµένες αλλαγές από άποψη 

γραµµατικής. Σηµασιολογικά, όµως, παραµένουν οι ίδιες. Εξάλλου, ο Γ. 

Μπαµπινιώτης τονίζει ότι  η ελληνική γλώσσα από πλευράς απεικονίσεως είναι 

µοναδική, γιατί από τον 8ο αιώνα π. Χ., οπότε χρονολογούνται οι παλαιότερες 

επιγραφές µε ελληνικό αλφάβητο, όπως είναι το Κύπελλο του Νέστορος, γράφεται µε 

τα ίδια γράµµατα19. Η επιγραφή, λοιπόν, του Κυπέλλου του Νέστορος φανερώνει την 

αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια και τη δοµική και λεξιλογική συνοχή της ελληνικής 

γλώσσας, η οποία, πάρα τις κατά καιρούς τροποποιήσεις της, παραµένει ενιαία από 

την αρχαιότητα έως σήµερα20.  

 

3. Τα ελληνικά της Καινής ∆ιαθήκης 

 Προκειµένου το κείµενο της Καινής ∆ιαθήκης να είναι κατανοητό στους 

Εβραίους που ζούσαν στη ∆ύση, οι οποίοι ως πρώτοι γλώσσα χρησιµοποιούσαν τα 

ελληνικά,  γράφτηκε στα ελληνικά21. Τα ελληνικά της Καινής ∆ιαθήκης είναι ένα 

δείγµα τοπικής παραλλαγής της ελληνιστικής κοινής µε σηµιτικές επιδράσεις22.  

 Η ελληνιστική κοινή διαµορφώθηκε µετά τις κατακτήσεις του Μ. 

Αλεξάνδρου, όταν ο ελληνικός κόσµος εξαπλώθηκε µέχρι τα βάθη της Ασίας. 

                                                 
17 Adrados F. R., ό. π., σ. 140 
18 Adrados F. R., ό. π., σσ. 140 – 143.  
19 Μπαµπινιώτης Γ., Ελληνική γλώσσα: Παρόν, παρελθόν και µέλλον, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000, σ. 
κστ.  
20 Μπαµπινιώτης Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξικολογίας, Αθήνα 2002β, σ. 16.  
21 Χριστίδης Α.-Φ., ό. π., σ. 480.  
22 Ό. π., σ. 480 – 481.  
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Αναλυτικότερα, από τον 5ο και τον 4ο αιώνα π. Χ. λόγω της πολιτικής, πνευµατικής, 

εµπορικής και οικονοµικής ακτινοβολίας της αθηναϊκής δηµοκρατίας οι περισσότερες 

πόλεις είχαν εγκαταλείψει τις τοπικές διαλέκτους τους και είχαν αρχίσει να 

χρησιµοποιούν την αττική διάλεκτο. Ακόµα και µετά την εξασθένιση της Αθήνας και 

την άνοδο της δύναµης της Μακεδονίας η αττική διάλεκτος εξακολουθεί να 

κυριαρχεί στον ελλαδικό χώρο. Μάλιστα µετά τη µάχη στη Χαιρώνεια επίσηµη 

γλώσσα της διοίκησης γίνεται η αττική διάλεκτος. Έτσι, µετά την εκστρατεία του Μ. 

Αλεξάνδρου η διάλεκτος που διαδίδεται στις κτήσεις του είναι η αττική, η οποία 

διατηρήθηκε και µετά το θάνατο του και την ίδρυση των ελληνιστικών βασιλείων23. 

Εξάλλου, η αττική διάλεκτος προωθήθηκε συνειδητά τόσο από τη διοίκηση και το 

στρατό όσο και από τους εµπόρους, τους τυχοδιώκτες και τους λόγιους σε ολόκληρη 

την Ανατολική Μεσόγειο ως ένα παγκόσµιο όργανο επικοινωνίας24.  

 Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η αττική διάλεκτος, επειδή ακριβώς 

χρησιµοποιήθηκε από ένα πλήθος ανθρώπων που προέρχονταν από διαφορετικές 

φυλές και µιλούσαν διαφορετικές γλώσσες, τροποποιήθηκε. Πρόεκυψε έτσι µια νέα 

µορφή της ελληνικής γλώσσας ως εξέλιξη της αττικής διαλέκτου, η οποία 

ονοµάστηκε ελληνιστική Κοινή25. Συγχρόνως, µπορεί η βάση της Κοινής να είναι η 

αττική διάλεκτος αλλά στη διαµόρφωσης της συνέβαλλαν και οι άλλες διάλεκτοι26.  

Στην ελληνιστική κοινή παύει η διάκριση των φωνηέντων σε µακρά και βραχέα και 

όλα τα φωνήεντα γίνονται βραχύχρονα, η προφορά του η ταυτίστηκε µε του ι, οι 

δίφθογγοι προφέρονται σαν ένας φθόγγος, τα µέσα και δασέα σύµφωνα αποκτούν τη 

σηµερινή τους προφορά, εξαφανίζεται ο δυικός αριθµός, η κλίση των ουσιαστικών 

απλοποιείται, µειώνονται οι ανώµαλοι τύποι και αντικαθίστανται µε πιο απλούς 

τύπους, αυξάνεται η χρήση των υποκοριστικών, πολλά στοιχεία του ρήµατος 

απλοποιούνται, η σύνταξη εξοµαλύνεται, εµφανίζονται νέες λέξεις, παλιές λέξεις 

αποκτούν νέα σηµασία λόγω του χριστιανισµού και εισάγονται πολλές ξένες λέξεις27. 

Με λίγα λόγια η ελληνιστική Κοινή είναι µια απλοποιηµένη µορφή της αττικής 

διαλέκτου µέσα στην οποία αποτυπώνονται όλες οι πολιτικές αλλαγές της εποχής, ο 

θρησκευτικός συγκρητισµός, η επικράτηση του χριστιανισµού, οι αλλαγές στον 

                                                 
23 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π., σ. 282.  
24 Κοπιδάκης Μ. Ζ. (επιµ.), Ιστορία της ελληνικής γλώσσας, εκδ. Ε.Λ.Ι.Α., Αθήνα 2000, σ. 84.  
25 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π., σσ. 282 – 283.  
26 Κοπιδάκης Μ. Ζ. (επιµ.), ό. π., σ. 87.  
27 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π., σσ. 284 – 285.  
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ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, στην νοοτροπία και στα ιδανικά των ανθρώπων28. 

Παράλληλα, παρατηρούνται και στην Κοινή διαφοροποιήσεις από τόπο σε τόπο και 

διαφορετικοί χρωµατισµοί ανάλογα την τοπική διάλεκτο ή τη µητρική γλώσσα των 

ντόπιων
29.  

Η ελληνιστική Κοινή κατέστη η βασική γλώσσα επικοινωνίας µεταξύ των 

λαών της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ χρησιµοποιήθηκε και στον προφορικό και 

στον γραπτό λόγο, θέτοντας τέρµα στην διάκριση ανάµεσα σε προφορικές και 

λογοτεχνικές διαλέκτους30. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί ότι χριστιανική εκκλησία 

υιοθέτησε την ελληνιστική κοινή για την διάδοση του χριστιανισµού, όπως 

διαπιστώνεται και από το γεγονός ότι η Καινή ∆ιαθήκη είναι γραµµένη στη 

συγκεκριµένη γλώσσα31.  

 

4. Ο αττικισµός  

 Τον 1ο αιώνα π. Χ. πολλοί λόγιοι και γραµµατικοί, κυρίως από την 

Αλεξάνδρεια, αντιδρώντας στη φλυαρία και την κενολογία του ασιανισµού32, 

υποστήριξαν πως, προκειµένου να ξαναγραφτούν έργα ανάλογης αξίας µε τα έργα της 

κλασικής εποχής, έπρεπε να ξαναχρησιµοποιηθεί η παλιά αττική διάλεκτος και να 

αποφευχθούν οι απλοποιήσεις της ελληνιστικής Κοινής. Θεωρούσαν, δηλαδή, πως η 

µίµηση της αρχαίας αττικής διαλέκτου θα οδηγούσε στην συγγραφή έργων αντάξιων 

των αρχαίων συγγραφέων. Οι απόψεις τους δεν επηρέασαν τον απλό λαό, ο οποίος 

συνέχισε να χρησιµοποιεί την ελληνιστική Κοινή στον προφορικό του λόγο. 

Επηρέασαν όµως πάρα πολύ τους λόγιους, τους γραµµατικούς, τους καθηγητές και 

τους µαθητές των σχολών της εποχής33. Στην ενίσχυση του αττικισµού συνέβαλλαν η 

ακτινοβολία της αττικής διαλέκτου, ο θαυµασµός για τους συγγραφείς του 5ου και 4ου 

αιώνα π. Χ., η καθιέρωση της µίµησης ως βασικής παιδευτικής πρακτικής, η 

προσπάθεια του Αυγούστου να αναβιώσει τις παραδοσιακές αξίες µέσω του 

κλασικισµού και το φιλολογικό έργο των Αλεξανδρινών γραµµατικών πάνω στα 

αττικά κείµενα34.  

                                                 
28 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π., σ. 285.  
29 Κοπιδάκης Μ. Ζ. (επιµ.), ό. π., σ. 90.  
30 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π.,  σ. 283.  
31 Ό. π., σσ. 283 - 284.  
32 Κοπιδάκης Μ. Ζ. (επιµ.), ό. π., σ. 91.  
33 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π., σ. 286 
34 Κοπιδάκης Μ. Ζ. (επιµ.), ό. π., σ. 91.  



 12

 Η αντίθεση ανάµεσα στην απλή προφορική Ελληνιστική Κοινή και το τεχνητό 

αττικό ύφος στον προφορικό λόγο εντάθηκε κατά τον 2ο και 3ο αιώνα µ. Χ. λόγω της 

διάδοσης του χριστιανισµού. Όπως, σηµειώθηκε η νέα θρησκεία χρησιµοποίησε την 

ελληνιστική Κοινή για την διάδοση της και στάθηκε πολέµια ενάντια σε καθετί το 

αρχαίο. Έτσι, οι χριστιανοί έρχονταν αντιµέτωποι µε τους αττικιστές. Οι πρώτοι 

θεωρούσαν τους δεύτερους ειδωλολάτρες και οι δεύτεροι θεωρούσαν τους πρώτους 

αγράµµατους
35.  

Ένας από τους πιο γνωστούς αττικιστές του β’ µισού του 2ου αιώνα µ. Χ. ήταν 

και ο Φρύνιχος ο οποίος µε τα έργα του προέτρεπε τους µαθητές του να 

χρησιµοποιούν την αττική διάλεκτο, στην οποία είχαν διαπρέψει οι αρχαίοι ρήτορες, 

οι αρχαίοι κωµικοί ποιητές και ο ίδιος ο Πλάτωνας, δείχνοντας µε παραδείγµατα 

πόσο «βάρβαρη» και απλοϊκή είχε καταντήσει η οµιλούµενη ελληνιστική κοινή. 

Έτσι, για παράδειγµα, αντί του «Εὐχαριστεῖν» πρότεινε το «χάριν εἰδέναι», αντί της 

λέξης κράββατος πρότεινε τη χρήση της αρχαίας λέξης «σκίµπους», αντί του 

«Κροῦσαι τὴν θύραν» προτιµούσε το «κόπτειν τὴν θύραν», αντί του «φάγοµαι» 

πρότεινε την αττική λέξη «ἔδοµαι» και αντί του «Ἀπελεύσοµαι» προτιµούσε το 

«ἄπειµι». Θεωρούσε δε πως µε αυτόν τον τρόπο οι µαθητές του θα γίνονταν αντάξιοι 

των αρχαίων.  

Η κατάσταση αυτή εξοµαλύνθηκε κατά τον 4ο αιώνα µ. Χ., οπότε οι τρεις 

µεγάλοι Ιεράρχες της εκκλησίας, έχοντας λάβει ελληνική παιδεία, πρότειναν την 

συµφιλίωση µεταξύ χριστιανισµού και αττικισµού, µε αποτέλεσµα ο αττικισµός να 

χρησιµοποιηθεί και από την εκκλησία36. Ωστόσο, ο αττικισµός είχε ως συνέπεια να 

περιφρονηθεί ο προφορικός λόγος, θέτοντας τις βάσεις για το φαινόµενο της 

διγλωσσίας που ταλαιπώρησε την ελληνική γλώσσα για πολλούς αιώνες. 

 

Συµπεράσµατα  

 Η ελληνική γλώσσα είναι µια γλώσσα µε πάρα πολύ µεγάλη ιστορία. Το 

ελληνικό αλφάβητο διαµορφώθηκε τον 10ο ή 9ο αιώνα µε πρότυπο το φοινικικό. Η 

δηµιουργία του υπήρξε σταθµός για την ιστορία της γραφής, καθώς είναι το πρώτο 

φωνολογικό αλφάβητο του κόσµου. Όπως διαπιστώνεται από την επιγραφή του 

Κυπέλλου του Νέστορα, η ελληνική γραφή εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη Μεσόγειο 

                                                 
35 Βούρτσης Ι., κ. α., ό. π.,  σ. 287 
36 Ό. π., σ. 287.  
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και τον Εύξεινο Πόντο και παραµένει ίδια από τον 8ο αιώνα π. Χ. έως σήµερα. Ίδιο, 

επίσης, παραµένει και το λεξιλόγιο.  

 Με την δηµιουργία της ελληνιστικής Κοινής εξαφανίστηκαν οι τοπικές 

διάλεκτοι και διαµορφώθηκε µια παγκόσµια γλώσσα επικοινωνίας. Η ελληνιστική 

Κοινή είχε ως βάση της την αττική διάλεκτο, αλλά επηρεάστηκε από πολλούς άλλους 

παράγοντες, πολιτικούς, κοινωνικούς, θρησκευτικούς και τοπικούς, εξαιτίας των 

οποίων απέκτησε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της. Ο αττικισµός ήρθε ως αντίδραση 

στις απλοποιήσεις της ελληνιστικής Κοινής και οδήγησε στο φαινόµενο της 

διγλωσσίας.  
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