
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 

Πρωτο-γραφή  ιδεογραφικά η πρώϊμα μνημονικά σύμβολα για να 

μεταφέρουν πληροφορία αλλά  χωρίς γλωσσικό περιεχόμενο. 

 προκατακλυσμική περίοδος, πριν την τετάρτη χιλιετηρίδα π.Χ 

 

Σφηνοειδής               Στη Μεσοποταμία. Πολλά σύμβολα για σύνολο λέξεων η  

   λέξεις. Περί το 2500-2000 π.Χ.  

 

Ιερογλυφική  Στην Αίγυπτο. Πολλά σύμβολα για σύνολο λέξεων η  

   λέξεις. Περί το 2500-2000 π.Χ.  

 

Ιερά Χανανιτική Η πρώτη αλφαβητική γραφή. Είχε μόνο σύμφωνα. Ήταν  

   γλώσσα abjad. Περί το 2000 πΧ 

 

Αρχαία Εβραϊκή Είχε και αυτή μόνο σύμφωνα και ήταν γλώσσα abjad 

 

   Abjad: η γραφή όπου ένα σύμβολο αντιστοιχεί σε ένα  

   σύμφωνο. Έπρεπε ο αναγινώσκων να προμηθεύσει τα  

   φωνήεντα. 

 

   Η Αρχαία Χανανιτική ταυτόσημη με τα αρχαία Εβραϊκά.  

   Ονομάζονται και δυτικές Σημιτικές γλώσσες. Τη γραφή αυτή 

   κράτησαν οι Σαμαρίτες (Σαμαριτική Πεντάτευχος). 

 

Φοινικική   (Η Φοινίκη ήταν Χανανιτική πόλη) . Σαν έμποροι απλοποίησαν 

   τη Χανανιτική γραφή σε 22 σύμφωνα 

 

 

 

Φοινικική 
 

 

Αραμαϊκή 700 π.Χ          Ελληνική 900 π.Χ 

(επίσημη γραφή Περσικής Αυτοκρατορίας  (Φωνήεντα, γραφή από 

γλώσσα abjad χωρίς φωνήεντα)   αριστερά προς τα δεξιά) 

 
 
 
Όλες οι Ασιατικές γραφές    Οι Ευρωπαϊκές γραφές 
Και τα μοντέρνα Εβραϊκά 
 
 
Η Ελληνική ήταν η πρώτη και παλαιότερη πραγματικά αλφαβητική γραφή δηλαδή 

με σύμφωνα και φωνήεντα 

 

 



 

 

 

Σε ένα Σημιτικό ναό στη Σεραβίτ, κοντά στα ορυχεία γαλαζόπετρας του Σινά ο ser 

Flinders Petrie ανακάλυψε το 1905 μαζί με ιερογλυφικές επιγραφές μια επιγραφή 

με αλφαβητική γραφή abjad (Σύμφωνα-κεφαλαία). Ήταν το αρχαιότερο γνωστό 

αλφαβητικό γραπτό, γραμμένο το 1800 π.Χ. στα πρωτο-Χανανιτικά. Βρέθηκε στη 

χώρα που ο Μωυσής έζησε 40 χρόνια και γράφθηκε 400 χρόνια πριν αυτός 

γεννηθεί. 

Έτσι είναι βέβαιο ότι η γραφή ήταν γνωστή και σε κοινή χρήση στη Παλαιστίνη και 

στη Φοινίκη επί εκατονταετηρίδες πριν από τις μέρες του Μωυσή. 

Ο dr. Albright εξέχουσα αυθεντία της Παλαιστινιακής αρχαιολογίας λέγει: “Πρέπει 

να είναι κανείς αγράμματος για να μπορεί σήμερα να υποστηρίζει ότι η γραφή ήταν 

άγνωστη στη Παλαιστίνη και τις γύρω περιοχές την εποχή του Μωυσή 

   

Έτσι η Παλαιά Διαθήκη γράφτηκε: 

 

 

ΓΕΝΕΣΗ 
 

 Προκατακλυσμιαία γεγονότα έφθασαν μέσω προφορικής παράδοσης 

 Αδάμ-Μαθουσάλα-Σήμ-Αβραάμ). Μετά το κατακλυσμό και περί τον  

 Αβραάμ γράφονται σε σφηνοειδή γραφή. Ο Μωυσής εγνώριζε όλες τις  

 προηγούμενες απ’αυτόν γλώσσες. Εδιδάχθη όλη τη  σοφία της   

 Αιγύπτου.(Πράξεις 7:22). Έγραψε τη Γένεση τελικά στα αρχαία   

 Εβραϊκά. 

 

ΕΞΟΔΟΣ-ΛΕΥΪΤΙΚΟ-ΑΡΙΘΜΟΙ-ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 
 
 

Αφορούσαν τον ίδιο και γράφτηκαν από το Μωυσή στα αρχαία Εβραϊκά, 

διότι χρησιμοποιούσε τη γραφή: 

 

 Έξοδος 17:14  “Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Γράψον τούτο εν 

 βιβλίω προς μνημόσυνον, και παράδος εις τα ώτα του Ιησού· ότι θέλω 

 εξαλείψει εξάπαντος την μνήμην του Αμαλήκ εκ της υπό τον ουρανόν.” 

 

 Έξοδος 24:4 “Και έγραψεν ο Μωϋσής πάντας τους λόγους του Κυρίου·” 

 

 Έξοδος 34:27 “Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Γράψον εις σεαυτόν 

 τους λόγους τούτους· διότι κατά τους λόγους τούτους έκαμα διαθήκην 

 προς σε και προς τον Ισραήλ” 
 

 Αριθμοί 33:2 “Και έγραψεν ο Μωϋσής τας εξόδους αυτών κατά τας 

 οδοιπορίας αυτών, διά προσταγής του Κυρίου· και αύται είναι αι  οδοιπορίαι 

 αυτών κατά τας εξόδους αυτών.” 

 



  Δευτερονόμιο 24:1 “Όταν τις λάβη γυναίκα και νυμφευθή μετ' αυτής, και 

 συμβή να μη εύρη χάριν εις τους οφθαλμούς αυτού, διότι εύρηκεν εν αυτή 

 άσχημον πράγμα, τότε ας γράψη εις αυτήν γράμμα διαζυγίου, και ας δώση 

 αυτό εις την χείρα αυτής, και ας αποπέμψη αυτήν εκ της οικίας αυτού.”  

 (γραφή και από το κοινό λαό). 

 

 
ΠΡΟΦΗΤΕΣ-ΨΑΛΜΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ 
 
 Γράφονται στα αρχαία Εβραϊκά και στα Αραμαϊκά 

 Το 270 π.Χ. μεταφράζονται στα Ελληνικά  

 Οι Μαζωρίτες συνεχίζουν και αντιγράφουν τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης 

 στα Εβραϊκά. Οι Μαζωρίτες βάζουν τελικά φωνήεντα το 500 μ.Χ. Το 

 αρχαιότερο Μαζωριτικό κείμενο είναι του 900 μ.Χ 
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