
• Οι Φοίνικες ή Σιδώνιοι ήταν αρχαίος 
σημιτικός λαός που έζησε στη βόρεια 
Χαναάν, στην παραλιακή πεδιάδα μήκους 
περ. 200 χλμ του σημερινού Λιβάνου. Κατά 
τον Ηρόδοτο προήλθαν από την Ερυθρά 
θάλασσα και εγκαταστάθηκαν στη λεγόμενη 
Φοινίκη γύρω στο 2000 π.Χ., ωστόσο ως 
διακριτή πολιτισμική οντότητα άρχισαν να 
ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους λαούς της 
Χαναάν γύρω στο 1200 π.Χ.. Από τότε και 
έως το 700 π.Χ. περίπου χρονολογείται η 
μέγιστη ακμή τους, κατά την οποία 
εξαπλώθηκαν σε όλη τη Μεσόγειο ιδρύοντας 
αποικίες και αναπτύσσοντας το εμπόριο. 
Ανάμεσα στις πόλεις που άκμασαν ως 
κέντρα φοινικικού πολιτισμού 
συγκαταλέγονται η Τύρος, η Σιδώνα και η 
Βύβλος, που υπάρχουν ακόμα και σήμερα. 
Συνεχιστές του φοινικικού πολιτισμού στη 
δυτική Μεσόγειο από τον 7ο αι. π.Χ. 
υπήρξαν οι Καρχηδόνιοι, που αναδείχθηκαν 
σε ισχυρή ναυτική δύναμη και 
συγκρούστηκαν επανειλημμένα με τους 
Ρωμαίους ως την υποταγή τους σε αυτούς 
με το τέλος του Γ΄ Καρχηδονιακού Πολέμου
το 146 π.Χ.
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• Οι Φοίνικες μιλούσαν τη Φοινικική. Με 
τους Φοίνικες συνδέεται επίσης η 
ανάπτυξη και διάδοση της χαναανικής 
παράδοσης αλφαβητικών συστημάτων 
γραφής, με τα οποία καταγράφονταν 
φθόγγοι αντί συλλαβών ή ολόκληρων 
λέξεων. Οι Φοίνικες επινόησαν και την 
διήρη. Διατήρησαν μια μακρόχρονη 
σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, από 
ένα σημείο και μετά ως εμπορικοί 
ανταγωνιστές του, ενώ κατά την 
παράδοση η Θήβα ιδρύθηκε από έναν 
Φοίνικα πρίγκηπα, τον Κάδμο. Η 
οριστική παρακμή του Φοινικικού 
πολιτισμού ήρθε το 539 π.Χ., όταν ο 
Κύρος ο Μέγας κατέκτησε τη Φοινίκη 
και το μεγαλύτερο μέρος του 
πληθυσμού μετακινήθηκε στην 
Καρχηδόνα και άλλες αποικίες.   
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• Οι Φοίνικες αυτονομάζονταν bani 
kan'an, Παιδιά της Χαναάν, αλλά 
έγιναν γνωστοί με το όνομα 
Φοίνικες με το οποίο τους 
αποκαλούσαν οι Έλληνες. Η 
ονομασία αυτή, δανεισμένη από 
την Αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα, 
σχετίζεται με τις λέξεις φοῖνιξ και 
φοινός, που σημαίνουν πορφυρός
και πορφύρα και χαρακτηρίζουν το 
χρώμα, τη χρωστική ουσία και το 
ύφασμα που βαφόταν με αυτή. Οι 
Φοίνικες ήταν δεινοί παραγωγοί 
τόσο του πορφυρού χρώματος 
από το θαλάσσιο όστρακο της 
πορφύρας όσο και των πορφυρών 
υφασμάτων, που ήταν πολύτιμα 
και περιζήτητα στη Μεσόγειο. 
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• Κατά τη διάρκεια του 8ου αιώνα π.Χ. τόσο οι Έλληνες όσο και οι Φοίνικες ταξίδευαν και 
εμπορεύονταν στη κεντρική και ανατολική Mεσόγειο, ενώ οι τελευταίοι είχαν επιπλέον 
δραστηριοποιηθεί και στις περιοχές δυτικά της Κορσικής και της Σαρδηνίας. H επέκταση των 
Φοινίκων στη δυτική Mεσόγειο φανερώνεται από ίχνη των εγκαταστάσεών τους σε διάφορες 
θέσεις της Ιβηρικής χερσονήσου στις αρχές του αιώνα και στη βόρεια Aφρική, τη Σικελία, τη 
Σαρδηνία και τη Μάλτα από τα μέσα του αιώνα και εξής. Την ίδια εποχή ωστόσο άρχισε και η 
εγκατάσταση των Ελλήνων στην κεντρική Μεσόγειο, πρώτα με την ίδρυση των Πιθηκουσσών στη 
νήσο Ίσχια στον κόλπο της Nεάπολης, γύρω στα μέσα του 8ου αιώνα π.X., και στη συνέχεια με 
μία σειρά αποικιών στην ανατολική πλευρά της Σικελίας και την Κάτω Ιταλία.  Oι σχέσεις Eλλήνων 
και Φοινίκων δεν περιορίστηκαν στον εμπορικό μόνο τομέα. Oι πολιτισμικές επιδράσεις ήταν 
εξίσου σημαντικές. Καθώς ο πολιτισμός των Φοινίκων ήταν ιδιαίτερα εμπλουτισμένος με στοιχεία 
από άλλους ανατολικούς λαούς, οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με όλο το φάσμα των πολιτισμών 
της Mέσης Aνατολής και όχι απλά με τα επιτεύγματα ενός μόνο εθνικού πολιτισμού. Η πιο 
σημαντική ωστόσο συνέπεια της επαφής των Eλλήνων με τους Φοίνικες, όχι μόνο για την 
ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή ιστορία, ήταν η υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου από τους 
Έλληνες, οι οποίοι προσαρμόζοντάς το στις απαιτήσεις της γλώσσας τους δημιούργησαν το 
πρώτο φωνητικό αλφάβητο.    
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Το Φοινικικό Αλφάβιτο
• Κατά τη Γλωσσολογία ως "αλφάβητο" ορίζεται το «σύνολο συμβόλων με ορισμένη 

σειρά και τάξη, που χρησιμεύουν για να αποδίδονται οι στοιχειώδεις φθόγγοι μιας 
γλώσσας, με τον περιορισμό ο κάθε φθόγγος ν' αντιστοιχεί σ' ένα μόνο σύμβολο και 
αντίστροφα». Στην αλφαβητική γραφή επομένως (δηλαδή τη γραφή των λαών της 
Ευρώπης, της Αμερικής, της Αυστραλίας αλλά και άλλων περιοχών του πλανήτη) κάθε 
γράμμα αποδίδει ένα στοιχειώδη ήχο.Τούτο δεν ισχύει στις ατελέστερες της 
αλφαβητικής συλλαβικές γραφές, στις οποίες κάθε σύμβολο αποδίδει μία συλλαβή (δύο 
ή και περισσότερους ήχους-φθόγγους), όπως π.χ. στις συλλαβικές ελληνικές γραφές 
Γραμμική Α και Β ένα σύμβολο αποδίδει τη συλλαβή κο (κ+ο), άλλο σύμβολο τη 
συλλαβή πο (π+ο) κ.ο.κ. Στη φοινικική γραφή (που διαθέτει μόνο σύμφωνα και κανένα 
φωνήεν), στα ελάχιστα διασωθέντα δείγματά της, η κατάσταση είναι ακόμα "χειρότερη", 
δεδομένου ότι κάθε σύμβολό της δεν αποδίδει ούτε καν μία συγκεκριμένη συλλαβή, 
αλλά διαφορετικές, που το διάβασμά τους αφήνεται στην "έμπνευση" του αναγνώστη. 
Έτσι π.χ. ένα σύμφωνο μπορεί να διαβαστεί ως μπα, μπου, μπε, μπι, μπο κ.ο.κ., ή 
κάποιο άλλο ως γκου, γκα, γκε, γκο κ.λπ. Επομένως, η φοινικική γραφή όχι μόνο δεν 
αποτελεί αλφάβητο, αλλά δεν είναι ούτε καν εξελιγμένη συλλαβική γραφή, του βαθμού 
τελειότητας των αντιστοίχων ελληνικών συλλαβαρίων.Και είναι πράγματι καταπληκτικό 
το γεγονός, ότι έχει καθιερωθεί στην επιστήμη κατά τα τελευταία 150 χρόνια περίπου ο 
αντιφατικός όρος "φοινικικό αλφάβητο", προκειμένου για μία γραφή που δεν έχει καμμία 
σχέση με την αλφαβητική. Και είναι ακόμη πιο απίστευτη η επιβολή του επιστημονικού 
δόγματος, ότι το ελληνικό αλφάβητο προήλθε από το φοινικικό, το οποίο όχι μόνο δεν 
είναι αλφάβητο, αλλά είναι μία ατελέστερη γραφή από τις ελληνικές Γραμμικές Γραφές Α 
και Β. Για τους λόγους αυτούς κατά τον προσφάτως εκλιπόντα πρόεδρο της Εταιρείας 
Ελλήνων Φιλολόγων Παν. Γεωργούντζο ο χαρακτηρισμός που έδωσε ο καθηγητής Γ. 
Μπαμπινιώτης στη φοινικική γραφή "οιονεί συλλαβικό αλφάβητο" (;!) απορρίπτεται και 
πρέπει να αντικατασταθεί με το ορθό "καθαρώς συνεπτυγμένο συλλαβικό" σύστημα 
γραφής (βλέπε Παν. Γεωργούντζου, Το Αλφάβητον Εφεύρεσις Ελληνική: άρθρο του στο 
περιοδικό Δαυλός, τεύχος 142,Οκτώβριος 1993,σ 8242).


