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Έλα από ηα πιένλ θαηάιιεια πεδία κειέηεο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο 

ηνπ θππξηαθνύ πνιηηηζκνύ ζηελ ελζσκάησζε ησλ μέλσλ επηξξνώλ πνπ δέρζεθε θαη ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, είλαη ε γιώζζα θαη ηδηαίηεξα, ε απόδνζε ηεο ζην 

γξαπηό ιόγν. Η αλάπηπμε ησλ κεγάισλ αζηηθώλ θέληξσλ, ε εμέιημε ηνπ εκπνξίνπ θαη ε 

γεληθόηεξε άλζεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηεο Κύπξνπ ώζεζε ηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ λεζηνύ ζηελ επηλόεζε γξαθήο γηα δηνηθεηηθνύο, εκπνξηθνύο θαη άιινπο επηθνηλσληαθνύο 

ιόγνπο, από ηα πξώηκα θηόιαο ζηάδηα ηεο Ύζηεξεο Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ. Ο κεγάινο αξηζκόο 

ησλ ελεπίγξαθσλ αληηθεηκέλσλ, πνπ πξνέξρεηαη από ηηο πεξηζζόηεξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ, 

καξηπξεί ηε δηάδνζε αιιά θαη ηε ρξήζε ηεο γξαθήο όρη κόλν ζε εμειηγκέλνπο ηνκείο 

(νηθνλνκία, εκπόξην, ζξεζθεία, ινγνηερλία) αιιά θαη ζε θαζεκεξηλό επίπεδν. 

 

 Η ηζηνξία ηεο γξαθήο ζηελ Κύπξν εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κεγάιν κπζηήξην κε 

πιήζνο αλαπάληεηα εξσηεκαηηθά, παξά ην γεγνλόο όηη έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο 

γηα πεξηζζόηεξν από κία εθαηνληαεηία. Καηά ηελ Ύζηεξε Φαιθνθξαηία ζηνλ επξύηεξν ρώξν 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ επηθξαηνύλ δύν θαηεγνξίεο γξαθώλ, ε γξακκηθή θαη ε 

ζθελνεηδήο. Σηελ πεξίπησζε ηεο Κύπξνπ σζηόζν, θαίλεηαη όηη ε γξαθή έρεη πβξηδηθό 

ραξαθηήξα, θαζώο ζπλδπάδεη ζηνηρεία θαη ησλ δύν πξναλαθεξζέλησλ ζπζηεκάησλ. Απηό ζε 

ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη δελ έρεη αθόκα θαηαζηεί δπλαηή ε απνθξππηνγξάθεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ γξαθήο, δπζρεξαίλεη ηελ εμαθξίβσζε ηεο πξνέιεπζήο ηνπ.  

 

 Η έληνλε θαη ζπζηεκαηηθή αλαζθαθηθή δξαζηεξηόηεηα ζην λεζί ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο κε ηα λέα επξήκαηα εκπινύηηζε ηηο γλώζεηο καο γηα ηηο αξραηόηεξεο γξαθέο. Τν 

πξσηκόηεξν παξάδεηγκα γξαθήο είλαη κία απνζπαζκαηηθά ζσδόκελε νπηή πηλαθίδα από ηελ 

Έγθσκε (πηλαθίδα 1885) πνπ ρξνλνινγείηαη πεξί ην 1500 π.Φ. Η γξαθή ηεο πηλαθίδαο έρεη 

παξάιιεια κε ηε Γξακκηθή Α Γξαθή ηεο κηλσηθήο Κξήηεο, γη’απηό ην ιόγν ν Arthur Evans 

ηελ νλόκαζε «Κππξνκηλσηθή». Η νλνκαζία απηή επηθξάηεζε παξά ηηο όπνηεο αληηξξήζεηο 

πνπ έρνπλ θαηά θαηξνύο εθθξαζζεί από ηνπο δηάθνξνπο κειεηεηέο. Ο όξνο «Κππξνκηλσηθή 

γξαθή» αλαθέξεηαη ζε όια ηα ζπζηήκαηα γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη ην ηέινο ηεο 

Δπνρήο ηνπ Φαιθνύ ζην λεζί. Τα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

αιιά παξάιιεια δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηε κνξθή αιιά θαη σο πξνο ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 

γεσγξαθηθό ρώξν ρξήζεο ηνπο. Η πιένλ απνδεθηή ζήκεξα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γξαθώλ ηεο 

πξντζηνξηθήο Κύπξνπ πξνηείλεη ηελ ύπαξμε ηξηώλ βαζηθώλ ζπζηεκάησλ: Κππξνκηλσηθή Ι 

(ΚΜ 1), Κππξνκηλσηθή ΙΙ (ΚΜ 2), Κππξνκηλσηθή ΙΙΙ (ΚΜ 3). 

 



Η ΚΜ 1 ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ 14
ν
 έσο ηνλ 11

ν
 π.Φ. αηώλα -κε έκθαζε ζην 12

ν
 

π.Φ. αηώλα- θαη απαληά ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνύ. Ωζηόζν όπσο πξναλαθέξζεθε, ηα 

πξώηα δείγκαηα γξαθήο ζηελ Κύπξν ρξνλνινγνύληαη ζην ηέινο ηνπ 16
νπ

 θαη αξρέο ηνπ 15
νπ

 

π.Φ. αηώλα. Δθηόο από ηελ πηλαθίδα 1885 από ηελ Έγθσκε, ζύκβνια γξαθήο έρνπλ 

εληνπηζηεί ζε έλα πθαληηθό βάξνο, ζε έλα ζθξαγηδνθύιηλδξν από ηελ Έγθσκε θαη κία ιαβή 

πήιηλνπ αγγείνπ από ηα Καηύδαηα. Τα δείγκαηα απηά αλήθνπλ ζε κία πξώηε, αξραηόηεξε ηεο 

ΚΜ 1, θάζε αλάπηπμεο ηεο γξαθήο ζην λεζί. Από ηα ζύκβνια απηά κόλν 15 

ελζσκαηώλνληαη ζηελ ΚΜ 1. Τα ππόινηπα δελ μαλαρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαλέλα από ηα 

γξαθηθά ζπζηήκαηα ηεο πξντζηνξηθήο Κύπξνπ. Τν πξώην απηό ζπιιαβάξην ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ Γξακκηθή Α Γξαθή. Η ΚΜ 1, ην βαζηθό ζπιιαβάξην ηεο Ύζηεξεο Φαιθνθξαηίαο, 

απνηειείηαη από 85 ζύκβνια. Σύκβνια ηεο ΚΜ 1 απαληνύλ ζπρλά ζε πήιηλα ζθαηξίδηα. 

Απηά ηα κηθξναληηθείκελα, πνπ κνηάδνπλ κε βώινπο, πξέπεη λα ήηαλ έλα είδνο ςεθίδσλ. 

Πάλσ ηνπο, ζύκθσλα κε ηηο πξώηεο απόπεηξεο αλάγλσζεο ηνπο, αλαγξάθνληαλ θύξηα 

νλόκαηα ζπλνδεπόκελα από θάπνην πξνζδηνξηζκό ζε ζπληνκνγξαθία. Τν κνλαδηθό θείκελν 

ηεο ΚΜ 1 πξνέξρεηαη από έλα πήιηλν ζθξαγηδνθύιηλδξν από ηελ Έγθσκε. Πξόθεηηαη γηα 

ζπλερέο θείκελν πνπ θαηαιακβάλεη 27 γξακκέο θαη απνηειείηαη από 179 ζεκεία. Έρεη 

ππνζηεξηρζεί από δηάθνξνπο εξεπλεηέο όηη ε γιώζζα, ηελ νπνία αληηπξνζσπεύεη ε ΚΜ 1, 

ήηαλ πηζαλόηαηα απηή πνπ κηινύζε ην ζύλνιν ηνπ πιεζπζκνύ ζην λεζί. 

 

Η ΚΜ 2, παξόιν πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ΚΜ1, κάιινλ αληηπξνζώπεπε δηαθνξεηηθή 

γιώζζα. Η ρξήζε ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ Έγθσκε ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

 θαη αξρή 12
νπ

 π.Φ. 

αηώλα. Δλδερνκέλσο λα ήηαλ ε γιώζζα θάπνηνπ μέλνπ θύινπ/εζλνηηθήο νκάδαο πνπ 

εγθαηαζηάζεθε ζηελ Έγθσκε θαη πξνζάξκνζε ηε γιώζζα ηνπ ζηελ ηνπηθή γξαθή. Υπάξρεη 

κεγάιε πηζαλόηεηα νη δύν γξαθέο, ΚΜ1 θαη ΚΜ2 λα ζπλππήξραλ γηα έλα δηάζηεκα. Η ΚΜ 2 

απαληά ζε ηξεηο πηλαθίδεο από ηελ Έγθσκε, ρξνλνινγνύκελεο ζην ηέινο ηνπ 13
νπ

-αξρέο ηνπ 

12
νπ

 π.Φ. αηώλα, νη νπνίεο πεξηέρνπλ καθξνζθειή θείκελα. Οη πηλαθίδεο έρνπλ ζπλήζσο 

νξζνγώλην ζρήκα κε ηελ πξόζζηα πιεπξά πεπιαηπζκέλε θαη ηελ νπίζζηα θπξηή θαη είλαη 

γξακκέλεο θαη ζηηο δύν πιεπξέο. Τα θείκελα είλαη δηαξζξσκέλα ζε θάζεηεο ζηήιεο κε 

νξηδόληηεο δηαρσξηζηηθέο γξακκέο, πνπ δειώλνπλ παξαγξάθνπο, θαηά ην ζπξκό ηεο γξαθήο 

ηεο Δγγύο Αλαηνιήο. Έρεη πξνηαζεί όηη πξόθεηηαη γηα ινγνηερληθά θείκελα ή ζξεζθεπηηθνύο 

ύκλνπο πηζαλόλ ζε κνξθή πνηήκαηνο. Τν ζπιιαβάξην πνπ δηακνξθώλεηαη απνηειείηαη από 59 

ζεκεία. Τα ζύκβνια ηεο ΚΜ 2 είλαη όκνηα ή πην εμειηγκέλα από ηα αληίζηνηρα ηεο ΚΜ 1. Η 

ρξήζε κηθξόηεξνπ αξηζκνύ ζεκείσλ ζηελ ΚΜ 2 ζε ζρέζε κε ηελ ΚΜ 1 δείρλεη κία ηάζε πξνο 

απινπνίεζε ηεο γξαθήο. Θεσξείηαη κάιηζηα όηη ε γιώζζα πνπ αληηπξνζσπεύνπλ απηά ηα 

θείκελα είλαη ε ρνπξξηηηθή. Κάηη ηέηνην δε ζπλάδεη όκσο κε ηα ειάρηζηα άιια ρνπξξηηηθά 

αληηθείκελα ή πνιηηηζηηθά ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Κύπξν, ώζηε λα κπνξεί λα γίλεη 

ιόγνο γηα ζεκαληηθή εγθαηάζηαζε Φνπξξηηώλ, ζην λεζί, κε επηξξνή κάιηζηα ζηε γιώζζα. 



 

Η ΚΜ3 βξέζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Ugarit, ζηελ νπνία πηζαλόλ εηζήρζε από Κππξίνπο 

εκπόξνπο ή απνίθνπο. Καη απηή κάιινλ πξνέξρεηαη από ηελ ΚΜ1. Τν ζπγθεθξηκέλν 

ζύζηεκα γξαθήο πεξηιακβάλεη ζεκεία ,ηα νπνία πξνέξρνληαη από επηγξαθέο πνπ βξέζεθαλ 

ζε ηέζζεξηο πηλαθίδεο, ζε αξγπξό θύπειιν θαη δύν ζθξαγηδνθπιίλδξνπο από ηελ Ugarit, ην 

ιηκάλη ηεο, Minet-el-Beida, θαη πηζαλόλ ηελ Λαηάθεηα θαη ρξνλνινγνύληαη ζην 13
ν
 π.Φ. 

αηώλα. Μεκνλσκέλα ζεκεία ηεο ΚΜ 3 είηε εγράξαθηα είηε γξαπηά έρνπλ βξεζεί θπξίσο ζε 

θεξακηθή αιιά θαη ζε άιια αληηθείκελα. Η ΚΜ 3 πεξηιακβάλεη 44 ζεκεία, από ηα νπνία 28 

ζρεηίδνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο ΚΜ 1 αιιά δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ ΚΜ 3. 

 

Πνιιά αληηθείκελα πνπ θέξνπλ εγράξαθηα ηα ζεκεία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο ΚΜ 

γξαθήο ή ζρεηίδνληαη κε απηή έρνπλ έξζεη ζην θσο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ λεζηνύ, ζε αληίζεζε 

κε ην Αηγαίν, όπνπ νη πηλαθίδεο βξίζθνληαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ζηα αξρεία ησλ αλαθηόξσλ. 

Σεκεία ησλ γξαθώλ εκθαλίδνληαη ζε νζηέηλεο ζθξαγίδεο (Κίηην, Έγθσκε, Παιαίπαθνο), 

πήιηλα ζθαηξίδηα (Φαιά Σνπιηάλ Τεθέ, Κίηην, Έγθσκε), γξαπηά αγγεία, ζθξαγηδνιίζνπο 

θαζώο θαη ζε ράιθηλα θαη ειεθάληηλα αληηθείκελα. 

 

Από ηνλ ηάθν 49 ηνπ λεθξνηαθείνπ ζηε ζέζε Παιαίπαθν-Σκάλες, πνπ ρξνλνινγείηαη 

ζηα ηέιε ηνπ 11
νπ

 αηώλα π.Φ., πξνέξρνληαη ηξεηο νβεινί (ράιθηλεο ξάβδνη) κε εγράξαθηα 

ζεκεία γξαθήο. Τν ζεκαληηθόηεξν εύξεκα είλαη ε επηγξαθή ζε ειιεληθή γιώζζα γξακκέλε 

ζε επηρώξην ζύζηεκα γξαθήο κε πέληε ζεκεία πνπ κεηαγξάθνληαη σο o-pe-le-ta-u θαη 

ζεκαίλνπλ ηε γεληθή ηνπ αλδξηθνύ νλόκαηνο, Οθέιηαο, δει. Οθέιηνπ, ην νπνίν απαληά θαη 

ζε πηλαθίδα ηεο Γξακκηθήο Β Γξαθήο από ηελ Κλσζό ζηελ Κξήηε. Τν εύξεκα απηό είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθό θαζώο απνδεηθλύεη όηη θαηά ηνλ 12
ν
 αηώλα π.Φ. κε ηνλ Αρατθό 

απνηθηζκό ηεο Κύπξνπ, θαζηεξώλεηαη έλα λέν ζπιιαβάξην ζην νπνίν ζπγρσλεύνληαη δύν 

παξαδόζεηο γξαθήο, ε «θππξνκηλσηθή» θαη ε Γξακκηθή Β. Από ηελ 1
ε
 ρηιηεηία π.Φ. θαη κέρξη 

ηνπο ειιεληζηηθνύο ρξόλνπο, ην ζπιιαβάξην απηό –γλσζηό θαη σο «θππξηαθό ζπιιαβάξην»- 

ζπληζηά ην θπξίαξρν ζύζηεκα γξαθήο ζηελ Κύπξν. Όπσο ππνδειώλεη θαη ε νλνκαζία ηνπ ην 

ζύζηεκα απηό είλαη ζπιιαβηθό, θάζε δειαδή γξάθεκα ηνπ απνδίδεη κία ζπιιαβή. 

Φξεζηκνπνηείηαη ζε όιν ην λεζί κε πνιπάξηζκεο ηνπηθέο θαη ρξνλνινγηθέο παξαιιαγέο. Σηε 

βαζηθή ηνπ ζύλζεζε, ην ζπιιαβάξην πεξηέρεη 55 ζπιιαβνγξάκκαηα. Ωο πξνο ην ζρήκα ηνπο, 

ηα ζπιιαβνγξάκκαηα είλαη απινί γξακκηθνί ραξαθηήξεο ρσξίο εηθνληθό πεξηερόκελν.Οη 

ιέμεηο επί ησλ επηγξαθώλ ρσξίδνληαη ζπλήζσο κε άλσ ηειεία ή κε κία θαηαθόξπθε γξακκή.  

 

Δθηόο από έλα θελό ηεθκεξίσζεο ηξηώλ πεξίπνπ αηώλσλ, ην θππξηαθό ζπιιαβάξην 

επαλεκθαλίδεηαη γλσξίδνληαο πξαγκαηηθή άλζηζε κεηαμύ 7
νπ

 θαη 3
νπ

 αηώλα π.Φ. Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή εκθαλίδνληαη δηακνξθσκέλεο δύν βαζηθέο παξαιιαγέο ηνπ ζπιιαβαξίνπ: κία 



πεξηνξηζκέλε γεσγξαθηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Πάθνπ («παθηαθό ζπιιαβάξην»), θαηά θαλόλα 

δεμηόζηξνθε θαη κία δηαδεδνκέλε ζηελ ππόινηπε Κύπξν («θνηλό θππξηαθό ζπιιαβάξην»), 

ζπλήζσο αξηζηεξόζηξνθε, πξνθαλώο ππό θνηληθηθή επίδξαζε. 

 

 Σην θππξηαθό ζπιιαβάξην ησλ πξώηκσλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ είλαη γξακκέλα θείκελα 

ηεο αρκαδοκσπριακής θαη ηεο ετεοκσπριακήο δηαιέθηνπ. Η αρκαδοκσπριακή κηιηόηαλ ζηα 

πεξηζζόηεξα βαζίιεηα ηεο κεγαινλήζνπ, από ηε δύζε (Πάθνο) έσο ηελ αλαηνιή (Σαιακίλα). 

Η ετεοκσπριακή, πνπ εληνπίδεηαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Ακαζνύληαο, νθείιεη ηελ 

νλνκαζία ηεο ζηνπο όξνπο Ετεόκρητες θαη Ετεοκρητική  πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα 

πξνζδηνξίζνπλ εζλνηηθή νκάδα θαη αληίζηνηρν γισζζηθό ηδίσκα ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο. 

Καη’αλαινγία κε ηνπο Δηεόθξεηεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη νη όξνη Ετεοκύπριοι θαη 

Ετεοκσπριακή. Σην γξαπηό ιόγν, ην εηενθππξηαθό ηδίσκα απνδίδεηαη απνθιεηζηηθά κε ην 

«θνηλό ζπιιαβάξην» θαη όρη κε ην γλσζηό σο «παθηαθό». Παξάιιεια πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

όηη ζε θάπνηεο πεξηνρέο (Κίηην, Λάπεζνο) ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε θνηληθηθή γιώζζα θαη 

γξαθή. 

 

Αρκαδοκσπριακή (ή Νότια Αταϊκή) είλαη ζπκβαηηθή νλνκαζία πνπ θαιύπηεη ηηο 

γισζζηθέο κνξθέο πνπ νκηιήζεθαλ ζηελ Αξθαδία θαη ηελ Κύπξν, νη νπνίεο παξά ηε δηαθνξά 

ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκάησλ γξαθήο, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο νκνηόηεηεο. Σύκθσλα 

άιισζηε κε κία παξάδνζε πνπ αλαθέξεη ν Παπζαλίαο, ν βαζηιηάο ησλ Αξθάδσλ Αγαπήλσξ, 

επηζηξέθνληαο κε ην ζηξαηό ηνπ ζηελ παηξίδα κε ην πέξαο ηνπ Τξσηθνύ πνιέκνπ, 

αλαγθάζηεθε από κία ηξηθπκία λα θαηαθύγεη ζηελ Κύπξν, όπνπ απνίθηζε ηελ Πάθν θαη 

ίδξπζε ην ηεξό ηεο Αθξνδίηεο ηεο Παθίαο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηνλ 12
ν
 αηώλα π.Φ. –αλ όρη 

λσξίηεξα- θαίλεηαη όηη είρε ζπληειεζηεί ε ζηαδηαθή εγθαηάζηαζε ζηελ Κύπξν 

πιεζπζκηαθώλ νκάδσλ δηαθόξσλ πξνειεύζεσλ, αιιά θπξίσο Πεινπνλλεζηαθώλ. Παξά ηηο 

κπζνινγηθέο παξαδόζεηο αιιά θαη ην ζεκαληηθό αξραηνινγηθό θαη επηγξαθηθό πιηθό, ε 

ζύλζεζε ησλ δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ρξνλνινγίαο θαη ηνπ ηξόπνπ 

εγθαηάζηαζεο απηώλ ησλ νκάδσλ ζηελ Κύπξν είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή. Όπσο 

επηζεκαίλνπλ πνιινί εξεπλεηέο είλαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε αθελόο ηνπ 

ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ, κέζα ζην νπνίν αλαπηύρζεθαλ ηα θνηλά γισζζηθά ζηνηρεία ζηελ 

Αξθαδία θαη αθεηέξνπ ησλ ζπλζεθώλ, πνπ επέηξεςαλ ζηε δηάιεθην απηή λα επηβηώζεη ζηε 

λέα ηεο εζηία, ηελ Κύπξν. Παξά ηηο όπνηεο ακθηβνιίεο αλαθνξηθά κε ηελ εκθάληζε ηεο 

αξθαδνθππξηαθήο ζην λεζί, ππάξρεη νκνθσλία σο πξνο ην ρξνληθό θάζκα ρξήζεο ηεο. Όπσο 

ε ζπιιαβηθή γξαθή έηζη θαη ε αξθαδνθππξηαθή δηάιεθηνο δηαηεξείηαη έσο ην ηέινο ηνπ 3
νπ

 

π.Φ. αηώλα, νπόηε θαη πηνζεηνύληαη ην ειιεληθό αιθάβεην θαη ε Διιεληζηηθή Κνηλή.  

 



Τελ εηενθππξηαθή γιώζζα είκαζηε ζε ζέζε λα ηε δηαβάζνπκε αιιά όρη θαη λα ηελ 

θαηαλνήζνπκε θαζώο γλσξίδνπκε ηελ ηππνινγία ησλ ζπιιαβνγξακκάησλ, όρη όκσο ηε 

θσλεηηθή ηνπο αμία. Σπλεπώο, νη παξαηεξήζεηο πνπ κπνξνύλ λα δηαηππσζνύλ σο πξνο ηε 

κνξθνινγία ηνπ ηδηώκαηνο απηνύ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο. Σε επίπεδν θαηαγσγήο, 

είλαη πηζαλόλ ην ζπγθεθξηκέλν ηδίσκα λα ζπλδέεηαη κε κία γιώζζα (ή κία από ηηο γιώζζεο) 

πνπ κηινύζαλ ζην λεζί ηελ Δπνρή ηνπ Φαιθνύ, ζπλεπώο θαη κε θάπνηα από ηηο νκάδεο ησλ 

«θππξνκηλσηθώλ» θεηκέλσλ. Άιιεο ζεσξίεο πνπ πξαγκαηεύνληαη ην ζέκα ηεο πξνέιεπζεο 

θηλνύληαη εθηόο ησλ γεσγξαθηθώλ νξίσλ θαη γισζζηθώλ παξαδόζεσλ ηνπ λεζηνύ, από ηε 

ζεκηηηθή κέρξη ηελ ηιιπξηθή, ρσξίο λα μερλνύλ ηελ ρνπξξηθή θαη ηελ νπξαξηηθή. Πξνο ην 

παξόλ όκσο ην δήηεκα παξακέλεη αλνηρηό.  

 

Η Φνηληθηθή γιώζζα απνδίδεηαη κε κία γξαθή θσλεηηθνύ ηύπνπ, απιή, νηθνλνκηθή, 

εύζηξνθε, πξννξηζκέλε γηα επξύηεξε ρξήζε, πνπ δηαδόζεθε ζε νιόθιεξε ηε ζπξν-

παιαηζηηληαθή δώλε, όπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα έμε ηνπιάρηζηνλ αηώλεο (13
νο

-8
νο

 π.Φ.) 

ρσξίο νπζηώδεηο κεηαβνιέο. Η Φνηληθηθή γξαθή απνηειεί έλα κεηαβαηηθό ζηάδην από ην 

ζπιιαβνγξαθηθό ζύζηεκα ζηελ θαζαξά θσλεηηθή γξαθή. Τν θνηληθηθό αιθάβεην ζπληζηνύλ 

22 ζύκβνια πνπ αληηζηνηρνύλ ζε ζπκθσληθνύο απνθιεηζηηθά θζόγγνπο, ελώ ηα θσλήεληα 

ζπκπιεξώλνληαη λνεξά από ηνλ αλαγλώζηε. Η αλάγλσζε δηεπθνιπλόηαλ κε ζεκεία ζηίμεο 

(θάζεηεο γξακκέο θαη πην ζπάληα ηειείεο). Γείγκαηα θνηληθηθήο γξαθήο απαληνύλ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Κύπξνπ νη νπνίεο ηεινύζαλ ππό θνηληθηθή δηνίθεζε. 

 

Σπλνςίδνληαο, θαίλεηαη όηη ε γξαθή ζηελ Κύπξν αθνινπζεί αξρηθά απηόλνκε πνξεία 

ζε ζρέζε κε ηηο δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο γξαθώλ ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Φ. ηε ζθελνεηδή θαη ηελ 

γξακκηθή. Τν βαζηθό ζύζηεκα γξαθήο ηνπ λεζηνύ είλαη ε «Κππξνκηλσηθή Ι» πνπ αλάγεη ηελ 

θαηαγσγή ηεο ζηελ Γξακκηθή Α, ελώ νη επηδξάζεηο πνπ δέρζεθε από ηε Γξακκηθή Β είλαη 

δεπηεξνγελείο, όληαο ζύγρξνλεο κε ην κπθελατθό απνηθηζκό. Η επξεία ρξήζε ηεο γξαθήο 

απηήο δείρλεη γισζζηθή νκνηνγέλεηα. Αληίζεηα ε «Κππξνκηλσηθή ΙΙ» θαη ε «Κππξνκηλσηθή 

ΙΙΙ» ήηαλ πεξηνξηζκέλεο ηνπηθά, ζηελ Έγθσκε θαη ηελ πεξηνρή ηεο Ugarit αληίζηνηρα, θαη 

ρξνληθά ζηνλ 13
ν
 π.Φ. αηώλα. Βαζίδνληαη ζηελ «Κππξνκηλσηθή Ι» αιιά έρνπλ ζαθείο 

αλαηνιηθέο επηξξνέο, θπξίσο ε «Κππξνκηλσηθή ΙΙΙ». Η Κππξνκηλσηθή γξαθή απνηέιεζε ηελ 

βάζε αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ησλ θππξηαθώλ ζπιιαβαξίσλ ησλ ηζηνξηθώλ ρξόλσλ. Η 

ζπλέρεηα ζηε γξαπηή παξάδνζε ηνπ λεζηνύ ηελ πεξίνδν απηή είλαη αδηακθηζβήηεηε. Από ηνλ 

4
ν
 αηώλα π.Φ. σζηόζν, αξρίδεη λα κεηώλεηαη ην πνζνζηό ζπιιαβηθώλ επηγξαθώλ πξνο όθεινο 

ησλ αιθαβεηηθώλ. Τν γεγνλόο απηό ζπλδέεηαη κε ηε λέα γισζζηθή κνξθή ηεο ειιεληθήο, ηελ 

Κνηλή, ηε γιώζζα ηεο δηνίθεζεο, κεηά ηελ ππαγσγή ηεο Κύπξνπ ζην βαζίιεην ησλ 

Πηνιεκαίσλ. Έθηνηε Κνηλή θαη αιθάβεην επηθξαηνύλ ζηαδηαθά αληί ηνπ ζπιιαβαξίνπ αιιά 

θαη ησλ δηαιέθησλ πνπ απηό απνδίδεη. 
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