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Τί είναι η γραφή 
Θέλοντας να συνεισφέρουµε στη συζήτηση για τους ορισµούς του γραµµατισµού σε 
προηγούµενα κεφάλαια, υπάρχουν απόψεις οι οποίες προέρχονται από τη µελέτη της 
προέλευσης της γραφής. Για να επιστρέψουµε στην αρχή, σκόπιµα ηµι-µόνιµα 
σηµάδια υπάρχουν περίπου για 30.000 χρόνια. Ίσως είναι δύσκολο να 
συναισθανθούµε για πόσο καιρό πριν µιλάµε (πόσο πίσω στο χρόνο σηµαίνει 
αυτό)Αν υποθέσουµε ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Αµερικής διέσχισαν το Bering 
Straits δέκα µε δεκαπέντε χιλιάδες χρόνια πριν, και ότι το σχήµα των λόφων Lakeland 
της B.Δ. Aγγλίας διαµορφώθηκε µόλις πριν από δέκα χιλιάδες χρόνια, µετά το πέρας 
της τελευταίας εποχής των παγετώνων, τότε τα 30.000 χρόνια φαίνονται µεγάλο 
χρονικό διάστηµα ( πολύς χρόνος) Aπό πολλά µέρη του κόσµου, υπάρχουν µαρτυρίες 
από σηµάδια χαραγµένα σε βράχους από ανθρώπινο χέρι που ανήκουν σε κείνη την 
περίοδο. Aυτή ήταν επίσης η χρονική περίοδος κατά την οποία εµφανίστηκε ο Homo 
Sapiens στην Eυρώπη και την Eγγύς Aνατολή µε τα εξειδικευµένα εργαλεία, τον 
ρουχισµό και τις τελετουργίες του. H έκρηξη της οπτικής αναπαράστασης αυτής της 
εποχής χρησιµεύει στην πραγµατικότητα ως δείκτης των ποιοτικά διαφοροποιηµένων 
επιτευγµάτων του είδους µας. Πολλά και ποικίλα παραδείγµατα εικονογραφήσεων σε 
σπήλαια και άλλα σηµάδια συνεχίζουν να υπάρχουν σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. 
Όµως, η εµφάνιση αυτού που θεωρούν οι άνθρωποι ως αληθινό σύστηµα γραφής 
χρονολογείται λιγότερο από 6.000 χρόνια πριν. Yπάρχει λοιπόν ένα χρονικά 
µεγαλύτερο κενό από τα πρωιµότατα έργα ζωγραφικής σε σπήλαια µέχρι την 
εµφάνιση της γραφής, από αυτό που µεσολαβεί µεταξύ της εµφάνισης της γραφής 
µέχρι σήµερα. Aνάµεσα στις ζωγραφιές των σπηλαίων, την πιο πρώιµη γνωστή 
συµβολική αναπαράσταση και στα γραφικά του υπολογιστή, µια πρόσφατη 
εκδήλωσή της, βρίσκονται πολλές ποικιλίες οπτικής συµβολικής αναπαράστασης 
µέσα στις οποίες πρέπει να ενταχθεί οποιαδήποτε µελέτη της γραφής. 
Δραστηριότητες που ίσως θελήσουµε να τις αποκαλέσουµε «γραφή» επεκτείνονται 
πιο πέρα από τη χρήση κάποιας αλφαβητικής γραφής, γραµµένης µε στυλό πάνω σε 



χαρτί: η πληκτρολόγηση συµβόλων σε µονάδα τηλεοπτικής προβολής, το σκάλισµα 
ιερογλυφικών των Mάγιας πάνω σε πέτρινη σαρκοφάγο, το χάραγµα χαρακτήρων 
σφηνοειδούς γραφής πάνω σε πήλινη πινακίδα και η αποτύπωση κινέζικων 
λογογραµµάτων πάνω σε µεταξωτό ύφασµα συνιστούν όλα δραστηριότητες γραφής. 
Yπάρχουν πολλοί τρόποι µε τους οποίους το χάραγµα ενός µυθικού χάρτη πάνω σε 
φλοιό σηµύδας για τη µετάδοση κάποιας αφήγησης στο πλαίσιο µιας φυλετικής 
κουλτούρας συνιστά µορφή γραφής, και όπως είδαµε προηγουµένως, το αλφαβητικό 
σύστηµα γραφής αναµειγνύεται συχνά µε άλλα σύµβολα και τύπους διάταξης και 
µορφοποίησης - για παράδειγµα στη διαφήµιση και τη στατιστική. Δεν είναι σαφές 
ποια είναι τα όρια και πού ξεκινούν οι µεταφορές. Για τον ιστορικό, ποιες από αυτές 
τις δραστηριότητες εµπλέκουν τον γραµµατισµό; ποιες συνιστούν συστήµατα 
γραφής; Όταν συζητούµε για τις απαρχές της γραφής, οι ορισµοί που προσφέρουν οι 
ιστορικοί ποικίλλουν κυρίως ως προς το πόσο περιεκτικοί είναι. Yπάρχει µικρή 
διαφωνία σχετικά µε τα φαινόµενα που συνδέονται µε δραστηριότητες 
γραµµατισµού, µόνο σχετικά µε το φάσµα των φαινοµένων που πρέπει να 
χαρακτηριστούν ως «αληθινή γραφή». Tο δίληµµα επικεντρώνεται στις σχέσεις 
ανάµεσα στο σύστηµα οπτικής αναπαράστασης και την προφορική γλώσσα, οι οποίες 
µπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο δυσδιάκριτοι για ένα δεδοµένο σύστηµα.  
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Δείγµατα και αποτυπώσεις (σφραγίσµατα) 
Συχνά υποστηρίζεται (για παράδειγµα, Gelb 1963, 27) ότι θεµέλιο όλης της γραφής 
είναι η εικόνα, και αυτό σίγουρα είναι µια λογική υπόθεση. Όµως, η πρόσφατη 
έρευνα έριξε φως σε µια άλλη πιθανότητα. Tό 1978, η Schmandt-Besserat 
δηµοσίευσε ένα άρθρο µε τίτλο «Oι πρωιµότατοι πρόδροµοι της γραφής». Eίναι το 
αποτέλεσµα σχολαστικής µελέτης ορισµένων τεχνουργηµάτων που 
χρησιµοποιήθηκαν για την τήρηση λογαριασµών σε όλη τη Mικρά Aσία 10.000 
χρόνια πριν. Aυτά τα αντικείµενα ήταν µικρές πέτρες και κοµµάτια ψηµένου πηλού 
µε πολλά διαφορετικά σχήµατα, όπως µπορούµε να δούµε στην εικόνα 2.3.  



 

Aρχικά αυτά τα δείγµατα ή τα µέτρα, όπως αποκαλούνται συνήθως, 
χρησιµοποιήθηκαν για υπολογισµούς και τήρηση αρχείων. H σηµειωτική σχέση 
ανάµεσα στο σηµείο και το αντικείµενο αναφοράς ήταν πολύ απλή, ένα δείγµα για 
ένα αντικείµενο. Ωστόσο, δείγµατα µε διαφορετικά σχήµατα χρησιµοποιήθηκαν για 
διαφορετικά είδη αντικειµένων. Eπιπλέον, για να αποτραπεί η σύγχυση και να 
συστηµατοποιηθεί ο κατάλογος, τοποθετούνταν τα δείγµατα σε µικρές πήλινες θήκες 
που ονοµάστηκαν βούλες. (Schmandt-Bessarat 1980). Aυτές οι θήκες µπορούσαν 
κατόπιν να χρησιµοποιηθούν για να µεταφέρουν µηνύµατα, είτε στον επόµενο 
αρχειοφύλακα είτε στο έτερο µέλος µιας εµπορικής συναλλαγής, µέσω της 
αποστολής της θήκης. Φυσικά, το πρόβληµα µε τις θήκες ήταν ότι µπορούσαν να 
προστεθούν ή να αφαιρεθούν δείγµατα από αυτά. Ίσως γι' αυτόν τον λόγο, οι 
άνθρωποι άρχιζαν να σφραγίζουν τις θήκες, πράγµα που ωστόσο προκαλούσε ένα 
άλλο µειονέκτηµα: από τη στιγµή που σφραγίζονταν οι θήκες έπρεπε να τις σπάσει 
κανείς για να ελέγξει το περιεχόµενό τους . H λύση σε αυτό το πρόβληµα είναι πολύ 
πιθανό να είχε τεράστιες συνέπειες για την ανάπτυξη της γραφής. Mε την αποτύπωση 
των δειγµάτων στο περίβληµα της θήκης προτού αυτό σφραγιστεί και ενώ ο πηλός 
ήταν ακόµη υγρός, κατέστη δυνατό να δείξει κανείς πάνω στην εξωτερική επιφάνεια 
αυτό που περιείχε το εσωτερικό µέρος και µε αυτόν τον τρόπο να ελέγξει το αρχείο 
χωρίς να σπάσει τη θήκη.  

Tο σηµαντικό ζήτηµα εδώ είναι ότι, εντελώς ξαφνικά, καθιερώθηκε µια καινούργια 
σηµειωτική σχέση στη µέθοδο τήρησης των αρχείων.  

H σχέση ανάµεσα στις αποτυπώσεις (σφραγίσµατα) των δειγµάτων στην εξωτερική 
επιφάνεια των θηκών και στα αντικείµενα ήταν έµµεση. Eνώ τα ίδια τα δείγµατα 
βρισκόταν σε άµεση σχέση µε τα αντικείµενα αναφοράς τους, οι αποτυπώσεις στον 
πηλό παρέπεµπαν στα αντικείµενα µόνο χάρη στην αναπαράσταση των δειγµάτων. 
Με άλλα λόγια, συνιστούσαν σηµεία σηµείων. Aυτή η καινοφανής σηµειωτική σχέση 
δεν αναγνωρίστηκε κατ' ανάγκη αµέσως σε όλη της τη σπουδαιότητα από αυτούς που 
πρώτοι χρησιµοποίησαν αυτή την τεχνική αναπαράστασης των αντικειµένων µε 



έµµεσο τρόπο. Ωστόσο αποδείχτηκε ότι είχε µεγάλη σηµασία για την ανάπτυξη της 
γραφής εφόσον οι αποτυπώσεις στο εξωτερικό των θηκών βαθµιαία ανέλαβαν τη 
λειτουργία των πρωτογενών σηµείων, των δειγµάτων, τα οποία στη συνέχεια ολοένα 
και έχαναν τη σπουδαιότητά τους. Mε αυτό τον τρόπο, αναπτύχθηκε µία άµεση σχέση 
ανάµεσα στις αποτυπώσεις και τα αντικείµενα. O µετασχηµατισµός της σχέσης 
ανάµεσα στο σηµείο και το αντικείµενο αναφοράς µπορεί να απεικονιστεί σχηµατικά 
όπως φαίνεται στην εικόνα 2.4.  

 

ΣΗΜΕΙΟ1 = πρωτογενές σηµείο  
ΣΗΜΕΙΟ2 = δευτερογενές σηµείο  

Εικόνα 2.4 Η σχέση ανάµεσα σε δείγµα και αντικείµενο αντικαθίσταται από τη 
σχέση ανάµεσα σε αποτύπωση δείγµατος και αντικειµένου 

Tο κρίσιµο σηµείο στην εργασία της Schmandt-Besserat είναι η ανακάλυψη ότι οι 
αποτυπώσεις των δειγµάτων είναι γραφικά ταυτόσηµες µε τα πρωιµότατα 
εικονογράµµατα (εικονικά σηµεία) της γραφής που έµελλε να γίνει η πιο σηµαντική 
γραφή της Mικράς Aσίας, η σουµεριακή σφηνοειδής γραφή. Aν η ανάλυσή της είναι 
σωστή, και οι διαθέσιµες µαρτυρίες είναι αρκετά πειστικές, πολλά σουµεριακά 
εικονογράµµατα είναι άµεσοι απόγονοι των αποτυπώσεων των δειγµάτων. Έτσι, µια 
τεχνική καινοτοµία οδήγησε σε ένα σύστηµα τήρησης αρχείων σηµειωτικά πιο 
περίπλοκο, δηλαδή σε ένα σύστηµα δευτερογενών σηµείων. Aυτή η τεχνική 
χρησιµοποιήθηκε για αρκετές χιλιάδες χρόνια (περίπου από το 9.000-2.000 π.X.). 
Tαυτόχρονα οι Σουµέριοι ανέπτυξαν ένα σύστηµα αρίθµησης, το οποίο επίσης 
χρησιµοποιήθηκε για υπολογισµούς (Schmandt-Besserat 1981). «Aριθµόλιθοι» 
χρησιµοποιήθηκαν για να αναπαραστήσουν αριθµητικές αξίες. Ένα σύστηµα 
αρίθµησης είναι µείζον διανοητικό επίτευγµα επειδή οι αριθµοί είναι εντελώς 
αφηρηµένες οντότητες. Δεν µπορούν να παρατηρηθούν ως τέτοιες στο φυσικό κόσµο· 
µάλλον αναγκαζόµαστε να τους συνάγουµε από παρατηρήσιµα σύνολα αντικειµένων. 
Έτσι, η αναπαράσταση των αριθµών υπερβαίνει την αναπαράσταση φυσικών 
αντικειµένων. Kατά ενδιαφέροντα τρόπο, ο αφηρηµένος χαρακτήρας των αριθµών 
αντανακλάται στα µη εικονικά σχήµατα των « αριθµόλιθων» που δήλωναν αριθµούς: 
σφαίρες, κύλινδροι, κύβοι κ.λπ.  
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