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Mich. Ventris-J. Chadwick, Evidence for Gi'eek 
Dialect in the Mycenaean Archives, «Journal of Helle
nic Studies» LXX1II (1953), PP· 84- 103.

John Chadwick, Greek Records in the Minoan Script, 
«Antiquity» N° 108 Dec. 1953, p. 193 ss.

Mich. Ventris, A Note on Decipherment Methods, ibid, 
p. 200 ss.

Mich. Ventris, King’s Nestor Four - handled Cups, 
Greek Inventories in the Minoan Script, «Archaeology» 
Spring 1954.

Carl Blegen, An Inscribed Tablet from Pylos, «Άρ- 
χαιολ. Έφημερίς», τόμος εις μνήμην Γ. Οικονόμου, σσ. 
59 - 62.

Τό πρόβλημα τής άποκρυπτογραφήσεως και άναγνώσεως τής Μι- 
νωικής Γραφής έτέθη επί δλως διόλου νέων βάσεων διά των ανωτέρω 
δημοσιεύσεων των Mich. Ventris, John Chadwick, Carl 
Blegen, άλλ’ έκτος τοότου προέβαλε πλέον απολύτως δικαιολογημέ
νη ή έλπ'ις οτι προσεγγίζομεν ήδη προς την τελικήν λύσιν. Πολλοί επι
στήμονες μεγάλου κύρους, μελετήσαντες έπισταμένως την χρησιμοποι- 
ηθεΐσαν μέθοδον και τα διά ταύτης έπιτευχθέντα αποτελέσματα δεν 
έδίστασαν νά άποφανθοΰν κατηγορηματικών οτι τό πρόβλημα έλύθη 
πλέον καί οτι απλώς ζήτημα χρόνου θά ήτο ή μεταγραφή και ερμη
νεία τών πινακίδων τοϋ Γραμμικού Συστήματος Β τόσον τής Κνωσού 
δσον καί τής Πύλου. ’Άλλοι, παρά τάς επιφυλάξεις των, ώμολόγησαν 
οτι έπετελέσθη λίαν σημαντική πρόοδος, διά τής οποίας έπλησιάσαμεν 
δχι ολίγον προς τήν λύσιν Καθολική δμως είναι ή άναγνώρισις οτι ή 
προσπάθεια τοΰ "Αγγλου έπιστήμονος Mich. Ventris διά τήν α
ποκρυπτογράφησή τών πινακίδων είναι ή μάλλον σοβαρά μεταξύ δλων 
τσιν μέχρι σήμερον γενομένων, ακόμη καί εκ μέρους εϊδικώ>ν αρχαιο
λόγων. 'Η άναγνώρισις αύτη είναι αρκετή διά νά περιβάλη μέ αΐγλην 
τον νεαρόν αρχιτέκτονα, καί νά στρέψη προς αυτόν τήν προσοχήν τοΰ 
επιστημονικού κόσμου. 'Η συμβολή σήμερον πολλών άλλων επιστημό 
νων, διαφόρων ειδικοτήτων, δημιουργεί έτι άγαθοτέρας ελπίδας.

Ή παρούσα κριτική γράφεται διά νά ύπογραμμισθή έτι μάλλον ή
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σοβαρότης τής γενομένης εργασίας κα'ι δια νά συσιήση δπως αύτη πα- 
ρακολουθηθή μετά χής επιβαλλόμενης επιστημονικής συνέσεως, ΐνα μή 
πρόωροι ενθουσιασμοί παρασύρουν εις παραεεκινδυνευμένα ή λίαν 
πρόωρα συμπεράσματα. Ένδείκνυται χώρα περισσότερον παρά ποτέ νά 
γίνεται ακριβής άνσμέτρησις των υφισταμένων δυσχερείων καί νά ύπο- 
βάλλωνται τά εκάστοτε προκΰπτοντα αποτελέσματα εις αυστηρόν επι
στημονικόν έλεγχον.

Εις τούς ελληνικούς επιστημονικούς κύκλους την προσπάθειαν του 
V. κατέστησεν έπακριβέστερον γνωστήν ή μελέτη τοΰ Καθηγητοΰ Σπ. 
Μαρινάτου, Το πρώτον φώς εκ τών μνημείων τής Κρητομυκηναϊ- 
κής γραφής, τελευταίως δημοσιευθεϊσα έν «Έπετηρ. Εταιρείας Βυ
ζαντινών Σπουδών» ΚΓ\ σ. 139 κ. εξ. Έκεΐ αναλύεται ή χρησιμοποι 
ηθεΐσα μέθοδος καί συγκεφαλσιοΰνται τά συμπεράσματα, δίδονται τά 
μάλλον χαρακτηριστικά καί πειστικά δείγματα άναγνώσεως πινακίδων 
κα'ι εξηγούνται οί λόγοι διά τούς οποίους ό συγγραφεύς πιστεύει δτι 
ή αποκρυπτογράφησή είναι πλέον γεγονός.

Ό V. ήκολούθησε τάς εξής βασικάς γραμμάς :
1) Αί πινακίδες τής Κνωσού κα'ι τής Πύλου είναι γεγραμμέν ιι εις 

μίαν καί τήν αυτήν γλώσσαν και μέ τό αυτό ακριβώς σύστημα γραφής, 
ακόμη και εις τάς λεπτομέρειας του.

2) Έπΐ τοΰ παρόντος δυνατότης διά τήν αποκρυπτογράφησή θά 
παρείχετο μόνον αν ή γλώσσα αύτη ήτο ή ελληνική, έστω εις λίαν αρ
χαϊκόν στάδιον.

3) Τούτου τιθεμένου υπό μορφήν εργαζόμενης ύποθέσεως θά ήτο 
δυνατόν νά άναζητηθούν κα'ι νά άναγνωρισθοΰν διάφορα γραμματικά 
στοιχεία (καταλήξεις γένους ή κλίσεως, προθήματα ή συνδετικά μόρια) 
βάσει στατιστικών πινάκων, οΐτινες θά έδείκνυον τήν συχνότητα εκά- 
στου σημείου ως καταληκτικού, προθηματικού, μέσου, ως καί τά συ
νήθως όμοΰ άπαντώντα καί τά ουδέποτε συζευγνυόμενα σημεία.

4) Θά έδει κατά τήν εργασίαν ταύτην νά ληφθή ύπ’ δψει δτι ή ά- 
ποδιδομένη γλώσσα πιθανώς ήτο ακατέργαστος ως λίσν αρχαϊκή κα'ι 
άτελώς υπό τών γραφέων αποδιδόμενη διά συλλαβαρίου προελληνικής 
προελεύσεως. Θά έπρεπε νά άναγνωρισθοΰν βαθμηδόν οί δεσπόζοντες 
κατά τήν άπόδοσιν ορθογραφικοί κανόνες ή ίδιορρυθμίαι.

5) Ή δι’ εξισώσεων ομάδων σημείων παρακολούθησες τής μετα
βολής τών κλιτικών καταλήξεων, τών προθεματικών ή τής εναλλαγής 
ενδιαμέσων σημείων θά ήδύνατο νά δώση: α) σειράς συλλαβών μέ τό 
αυτό σύμφωνον αλλά μέ διάφορον φωνήεν (εκ τής παρακολουθήσεως 
κλίσεοτς)' β) σειράς συλλαβών μέ τό αυτό φωνήεν αλλά διάφορον σύμ
φωνον (εκ τών αυτών καταλήξεων εις διάφορα ονόματα)- γ) άντιστοί-
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χους προθεματικάς συλλαβάς· δ) ισοδύναμα σημεία γράφοντα την αυ
τήν συλλαβήν.

6) Ή άντικατάστασις τά>ν άνευρισκομένων συλλαβών είς λέξεις τών 
πινακίδων θά απέδιδε νέας συλλαβάς καί αυταί κατ’ άλυσιν άλλας.

7) Εις την άναζήτησιν τών πιθανών λέξεων καί άναγνώρισιν ώρι- 
σμένων καταλήξεων πολύτιμον βοήθειαν θά προσέφερον τά ιδεογράμ
ματα τών πινακίδων, τά όποια εδιδον τό γενικόν περιεχόμενον καί 
καθώριζον ωρισμένας κατηγορίας λέξεων (λ. χ. έπαγγελμάταιν, υλών, 
τοπωνυμίων, ονομάτων άνδρών καί γυναικών, ζώων κλπ). 'Η ταξινό- 
μησις τών πινακίδων είχε γίνει ήδη υπό προηγηθέντων είς την έρευ
ναν ερευνητών.

8) Πολύτιμον βοήθειαν επίσης θά παρεΐχον λέξεις καί τύποι τής 
'Ομηρικής Γλώσσης, άφοΰ είς ταύτην ήτο πιθανόν νά διεσώθησαν 
πληρέστερον τά άρχαϊκώτερα ελληνικά στοιχεία.

9) ’Απαραίτητον ακολούθως θά ήτο αί ούτω καθοριζόμεναι φωνη
τικοί άξίαι νά έφαρμοσθοΰν προς έλεγχον επί πολυαρίθμων πινακί
δων καί είς τό περιεχόμενον των νά καταβληθή προσπάθεια όπως άνα- 
γνωσθή ελληνικόν κείμενον λογικόν, πιθανόν καί σύμφωνον μέ τά 
προ τής άποκρυπτογραφήσεως δεδομένα διά τής ταξινομήσεως στοι
χεία. Ουτω θά έγίνετο ή βάσανος τής άκολουθηθείσης μεθόδου καί 
τών αποτελεσμάτων της.

'Ο V- έφήρμοσε τάς ώς άνω βασικάς γραμμάς μέ άκραν έπιστημο- 
νικότητα, φυσικά πάντοτε έν πλήρει συνειδήσει ότι έξετέλει πειραμα
τισμόν, διά την έκβασιν τοΰ οποίου δεν ήδύνατο ούδέν ασφαλές νά 
προεικάση. Κατά την πρόοδον τής εργασίας έπείσθη ότι ήτο ανάγκη 
νά παραμερίση δύο ουσιαστικά εμπόδια τά όποια κατ’ άρχάς τόν είχον 
έκτρέψει από τόν δρόμον τής άναγνωρίσεως είς τά κείμενα τής Κνω
σού καί Πύλου τής ελληνικής γλοίίσσης. 1) Ή όμοιότης στοιχείων τού 
Κυπριακού Συλλαβαρίου μέ τά κρητικά συλλαβογράμματα δέν έπρεπε 
νά ληφθή ύπ’όψει. 2) ’Έπρεπε νά παραδεχθή ότι τά κύρια καταληκιι- 
κά σύμφωνα ν, ς, ρ τών ελληνικών λέξεων δέν άπεδόθησαν κατά την 
γραφήν.

Κατά τό στάδιον τής προεργασίας ό V., έξαιρετικώς ήσκημένος είς 
τάς μεθόδους άποκρυπτογραφήσεως κρυπτογραφημάτων έν καιρφ πο
λέμου, κατέστρωσεν επιμελούς πλήρεις στατιστικούς πίνακας συλλαβών 
καί άλλους πίνακας εξισώσεων. Έτελειοποίησεν επίσης την ταξινόμη- 
σιν τών πινακίδων βάσει τών ϊδεογραμμάτοον, καί βάσει τούτων συνέ
ταξε πίνακας πιθανών ονομάτων, τοπωνυμίων, επαγγελμάτων, υλών, 
ζωων, βιοτεχνημάτων κατά εϊδη, προϊόντων κλπ. καί καθώρισε τάς 
ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 10
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ενεργητικής καί παθητικής μετοχής, τή πιθανά ρήματα καί προσδιο 
ριστικά επίθετα. Ακολούθως άπεφήσισε νή κατατάξη τής άναγνωρι- 
ζομένας συλλαβής είς «έσχάραν», καί δη καθέτως τής μέ τό αυτό φω
νήεν, όριζοντίως τής μέ τό αυτό σύμφωνον. Φυσικά κατ’ αρχής θά ά- 
νεγνώριζε τής συλλαβής των 5 κυρίων φωνηέντων, είτα των ήμιφώνων 
καί ακολούθως—κατά τάς αρχάς τής οποίας ειχεν ήδη καθορίσει—τής 
συλλαβής μέ τό αυτό φωνήεν αλλά διάφορον σύμφωνον (χωρίς ακόμη 
νά γνωρίζη ποιον είναι τοΰτο) καί τάς συλλαβής μέ τό αυτό σύμφω
νον αλλά μέ διάφορον φωνήεν (χωρίς πάλιν νά γνωρίζη ποιον ήτο 
τοΰτο).

'Ο καθορισμός τοΰ Α ήτο σχετικώς ευχερής : Τό σημεΐον τοΰτο ήτο 
συχνόν ως αρχικόν καί είς μίαν ωρισμένην περίπτωσιν άνεγνωρίσθη 
ως στερητικόν. Τα σημεία τών Ε καί Υ καθωρίσθησαν από την κατά- 
ληξιν επαγγελμάτων Ε-Υ (=-εύς), πληθ. - ε - Ε (-εις)' τοΰ / από 
τάς καταλήξεις τής δοτικής - ε- Ι,-ο-Ι. Μέ την παρατήρησιν δτι αί 
όμηρικαί καταλήξεις τών γενικών είς - οιο καί εις - ήΐ'ος θή έπρεπε 
νή είχον γραφή ώς -ο-jo καί -ε-Fo ώρίσθησαν τή ήμιφωνικά ση
μεία τών JO καί FO*. Τώρα δεν ήτο δύσκολον μέ την βοήθειαν τών 
καταλήξεων εις τά διάφορα ονόματα να καθορισθοΰν αί σειραί εκά- 
στου φωνήεντος καί ήμιφώνου καί νή τοποθετηθούν εις τάς καθέτους 
στήλας τής «Εσχάρας». Ουτω αί συλλαβαί μέ Ε άνεζητήθησαν είς τάς 
καταλήξεις επαγγελμάτων είς - ενς, αί συλλαβαί μέ Α είς τά πιθανά 
θηλυκά ονόματα είς - α, αί συλλαβαί μέ Ο είς τά αρσενικό είς - ος 
(=*ο), αί συλλαβαί μέ I εις τά πιθανά εθνικά εις - ίος (-*Ι-ο), τά 
όποια ειχον ήδη διακριθή είς τά λεγάμενα triplets *. Αί σειραί τοΰ Υ 
δέν ήτο δυνατόν έξ αρχής νά καθορισθοΰν έλλείιρει χαρακτηριστικών 
καταλήξεων είς - νς. ’Ακολούθως άνεγνωρίσθησαν αί σειραί τών συμ
φώνων (χωρίς, ως εϊπομεν, νά καθορίζεται έξ αρχής ποιον ακριβώς 
ήτο τό φωνήεν) από τούς διαφόρους τύπους κλιτικών καταλήξεων τοΰ 
αυτού ονόματος. Καί αί σειραί αΰται έτοποθετήθησαν είς τάς οριζον
τίους γραμμής τής εσχάρας.

Άπέμενε νΰν τό δυσκολώτερον, να καθορισθοΰν ώρισμέναι φωνη
τικά! άξίαι τών διατεταγμένων προκαταρκτικώς είς την «έσχάραν» 
σημείων. Εδώ έχρειάζετο πολύ μεγάλη προσοχή, διότι εσφαλμένος κα
θορισμός καί μιας έστω φωνητικής αξίας θά ειχεν ως αποτέλεσμα νά 
συμπαρασύρη είς την όχι ορθήν άναγνώρισιν τών κατά σειράς αξιών

*) Διά τεχνικούς λόγους τό δίγαμμα αποδίδεται ενταύθα διά τού F καί ιό 
ήμίφωνον ι "ώς j.

') Πρόκειται περί τριάδων λέξεων διαφερουσών μόνον κατά τήν κατάλη- 
ξιν είς τάς οποίας ό V. άνεγνοόρισε τοπωνύμια μέ τά εθνικά τους.
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και νά φέρη είς πλήρες αδιέξοδον κατά την άλοσιν τών αντικαταστά
σεων διά την άνεύρεσιν τών υπολοίπων. Όμολογουμένως ή αναζήτη
σες αυτή έγένετο μέ συνδυαστικήν ικανότητα άπαράμιλλον καί οξυδέρ
κειαν δχι την τυχοϋσαν' ή εργασία εις τό σημεΐον τοϋτο φέρει την 
σφραγίδα τής μεγαλυφυΐας.

Αί πρώται φωνητικά! άξίαι συλλαβών μέ σύμφωνα αί όποιαι άνε · 
γνωρίσθησαν ήσαν αί πα, μα, τε έκ τών λέξεων πα - τε (πατήρ), μα - τε 
(μήτηρ) εις πινακίδα δούλων τής Πύλου' βάσει τούτων καθωρίσθη- 
σαν ακολούθως αί σειραί τών π, μ, τ. Μέ τάς συλλαβάς ε καί τε γνω
στός ήδη, άνεγνωρίσθη ή λέξις ε-κο-τε (ε'χοντες), ώς άντιτιθεμένη 
μέ έπίιθετον έχον τό στερητικόν α-, Ούτω καθωρίσθη ή συλλαβή κο 
καί διά ταύτης ή σειρά τοϋ κ. Αί φωνητικαί άξίαι με, νο καί να άνε- 
καλύφθησαν διά τήε ύποθέσεως δτι μία συχνή κατάληξις δύο συλλα
βών ήτο ή κατάληξις τής μέσης καί παθητικής μετοχής εις - μένος, 
-μένα. Έκ τούτων έγένοντο γνωστά! αί σειραί τοϋ μ καί ν. Τέλος, 
άφοϋ διεπιστώθη δτι μία κατάληξις ένεργούντων προσώπων ήτο ή ελ
ληνική · τήρες (-τε-ρε) καθωρίσθη καί ή συλλαβή ρε καί διά ταύτης 
ή σειρά τοϋ ρ. "Οτι τά αυτά σημεία άπέδιδον καί τάς συλλαβάς μέ λ 
έφαίνετο άποδεικνυόμενον άπροσδοκήτως έκ τής άναγνώσεως τής λέ- 
ξεως πο-ρο (= πώλος) εις πινακίδας ίππων έκ Κνωσοΰ. Τό πράγμα 
ακολούθως έπεβεβαιώθη. Έκ τών αθροιστικών είς τό τέλος τών λο
γαριασμών : το-οο-δε, το-οα-δε τόσαυί(δε), τόοοαί(δε) καθωρί- 
σθησαν αί σειραί τοϋ τ, ο καί δ καί διεπιστώθη ή ιδιορρυθμία δτι 
ένφ διά τάς άλλας συλλαβάς μέ ψιλά, μέσα ή δασέα άφωνα έχρησιμο- 
ποιοϋντο τά αυτά σημεία, ύπήρχεν ιδιαιτέρα σειρά σημείων διά τάς 
συλλαβάς μέ ά. ’Άλλη ιδιορρυθμία έβεβαιοϋτο μετ’ολίγον, όταν διά 
τών αντικαταστάσεων τών άνευρεθεισών αξιών έζητήθη νά κατθο- 
ρισθοϋν αί λέξεις, τών έλειπουσών συλλαβών βαθμηδόν έξευρισκομέ- 
νων διά συνεχούς άλύσεως αντικαταστάσεων. Άπεδείχθη δηλ. ή χρη- 
σιμοποίησις χειλοφώνων · υπερωικών κΈ, yF, %F, δηλουμένων δι’ 
ιδιαιτέρων σημείων. Ή εύρυτέρα εφαρμογή τών αξιών τούτων έλυσε 
πλήθος από ανυπερβλήτους δυσχερείας.

“Οταν τέλος αί ούτω καθορισθεΐσαι φωνητικοί άξίαι έφηρμόσθη- 
σαν επί τών κειμένων τών πινακίδων τοϋ Γραμμικού Συστήματος Β 
τόσον τής Κνωσοΰ δσον καί τής Πύλου, τά άποτελέσματα έφάνησαν 
τόσον ενθαρρυντικά ώστε ό V. καί ό Chadwick έκρινον έπιβεβλημένον 
νά άνακοινώσουν έπισήμως δτι εύρίσκοντο είς τήν οδόν τής τελικής 
άποκρυπτογραφήσεως. Ό V. δμως δέν είναι τόσον κατηγορηματικός 
είς τήν διαβεβαίωσιν δτι ή λύσις έπετεύχθη καί υπογραμμίζει μάλιστα 
δτι εύρίσκεται είς τό πειραματικόν στάδιον' ευρίσκει πάντως δτι ώρι-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:02 EEST - 54.161.213.156



148 Βιβλιοκρισίαι

σμένα αποτελέσματα δυσκόλως θά ήτο δυνατόν νά αποδοθούν εις 
απλήν σύμπτωσιν καί καταλήγει (Antiquity, έ. ά. σ. 204): «'Υπάρχει 
κάποια αμφιβολία δτι το ϋπάρχον υλικόν τοϋ Γραμμικόν Συστήματος 
Β είναι αρκετόν διά την τελικήν άπόδειξιν λύσεως τοΰ προβλήματος, 
άλλ’ ουσιαστικήν βάαανον υπόσχονται αί είσέτι αδημοσίευτοι πινακίδες 
τής Πύλου, αί άνακαλυφθεϊσαι υπό τοΰ Blegen ιό 1952 και 1953. Έν 
πάοη περιπτώαει δεν προβλέπω σοβαρόν ανταγωνισμόν από άλλην συ- 
ναγωνιστικήν προσπάθειαν άποκρυπτογραφήσεως, όχι από έπαρσιν, 
άλλά διά τήν ακόλουθον προνομιοϋχον θέσιν: αν αί πινακίδες είνι ι 
εις ελληνικήν γλώσσαν, δυσκόλως θά ήτο δυνατόν νά ίρμηνευθοϋν δια- 
φόρως άπό δ,τι έπροτάθη· άν δέν είναι, ή γλώσσα των πιθανώς θά 
είναι αδύνατον νά γίνη γνωστή υπό τάς νπαρχούσας προϋποθέσεις».

Ό καθηγητής Σπ. Μαρινάτος (ένθ’άνωτ.) είναι πολύ μάλλον κατη
γορηματικός, διότι τά έπιτευχθέντα αποτελέσματα και πολλά είναι και 
σύμφωνα προς δ',τι προσεδοκώμεν. ’Αναμένει βελτίωσιν και συμπλή* 
ρωσιν των αναγνώσεων και περαιτέρω επεξεργασίαν είς τό κεφάλαιον 
των αποδόσεων καί ερμηνειών των λέξεων καί προτείνει ως παραδείγ
ματα ωρισμένας νέας ερμηνείας' θεωρεί πάντως τό πρόβλημα ήδη λε- 
λυμένον.

Τά αποτελέσματα δύνανται νά συγκεφαλαιωθούν είς τά ακόλουθα:

Α) Άναγνώρισις χαρακτηριστικών κατηγοριών 
λέξεων.

1) Σειραί ενδιαφερόντων τοπωνυμίων, μεταξύ τών οποίων πολλά 
γνωστά καί αναμενόμενα, άλλα άγνωστα άλλά πιθανά καί πειστικά. Ή 
σειρά έκ τών triplets, τά οποία έξ αρχής εθεώρησεν δ V. ως τοπωνυ
μία με τά εθνικά των, είναι ή μάλλον ενδιαφέρουσα ως δίδουσα τά 
Κνωσός, Φαιστός, Άμνισός, Λΰκτος καί Τύλισος. Ή συχνή μνεία τής 
Πύλου (πυ - ρο) είς τάς πινακίδας τής Πύλου είναι λίαν σημαντική. 
2) Σειραί κυρίων ονομάτων, μεταξύ τών οποίων πολλά γνωστά είς τον 
επικόν καί μυθολογικόν κύκλον' έκ τούτων άλλα είναι ελληνικά, άλλα 
φαίνονται προελληνικά. Έκ τών ελληνικών λ. χ. ενδιαφέροντα είναι 
τά Β'αρναταΐος, Άμαρύντας, Άντάνωρ, πολλά είς - εΰς μεταξύ τών 
οποίων τό Θησεύς, καί πολλά άρχόμενα άπό Ευ-, ώς τά Εϋπλους, 
Εύδαμος. Τά πλέον ενδιαφέροντα είναι τά ονόματα θεών, διότι φαί
νονται άποδεικνύοντα τήν ύπαρξιν σχεδόν ολοκλήρου τοΰ ελληνικού 
πανθέου. 3) ’Ονόματα επαγγελμάτων τά όποια εμφανίζουν τάς συνή' 
θεις ελληνικός καταλήξεις είς - εΰς (- ε - υ), - οϋχος (-ο - κο), - ουργός 
(-Fo-κο), - δόμος (-δο·μο), - τήρ (-τε) καί θηλ. - τείρα (- τι - ρα), 

τας (-τα). 4) Λέξεις υλικών αγαθών (πρώτων υλών, βιοτεχνημάτων»
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προϊόντων, ζώων κλπ.), όπως τά χρυσός, χαλκός, φάρεα, σπέρμα, πώ
λος, σίαλος (χοίρος). 5) Προσδιοριστικά έπίίίετα καί έιθνικά αρσενικό 
καί θηλυκά- τά τελευταία καταλήγουν εις - ιος, - ια. 6) Μετοχαί ενερ
γητικοί ή μέσαι καί παθητικοί, δπως α! αραρχηα, έών, απέοντες, Ιόν- 
τες, κεκειμένα, κτιιιένα, όρόμενος. 7) Ρήματα χαρακτηριστικά ως τά : 
έπιδέδαστο, ένέεναι, έχοναι, εϋχετο, έχεεν (=έχειν).

Β) Άνάγνωσις χαρακτηριστικών κειμένων.

1) Μία των πινακίδων τής Πόλου αέ ιδεογράμματα σκευών, τρι
πόδων καί ποτηρίων είναι ή μάλλον πειστική’ έδημοσιευθη τό πρώ
τον υπό τοΰ Μπλέγκεν δταν ήδη ειχον δοθή υπό τοΰ V. αί φωνητικοί 
άξίαι καί τά πρώτα κείμενα πινακίδων. Εις την πινακίδα τούτην αί 
λέξεις τρίποδε (δυικός) καί τρίπους (τι- ρί-πο- δε καί τι - ρι-πο), συ
νοδεύονται μέ τά ιδεογράμματα τοΰ τρίποδος καί τούς αριθμούς 2 
καί 1, αι λέξεις δέπας καί δέπαε (δι-πα, δι-πα-ε), μέ ιδεογράμ
ματα ποτηρίων μέ τούς αριθμούς 1 καί 2’ χαρακτηριστικά επίθετα τά 
οποία άνεγνώσθησαν τετρονης (κΕε - το - ρο - Fe), τριονης (τι-ρι-ο-Fs) 
καί άνούης (a - νο - Fa) ερμηνεύονται ως σημαίνοντα: μέ τέσσαρα ώτα, 
μέ τρία ώτα καί άνευ ώτων, άντιστοίχως μέ τά ιδεογράμματα- τέλος εμ
φανίζονται αι λέξεις μείζονες (με-ζο-ε) καί μειον (με-Fi-jo) σχετι- 
ζόμεναι μέ τά ποτήρια. 2) ’Άλλη πινακίς έκ Πόλου μνημονεύει ναυ
τολογίαν κωπηλατών διά μετάβασιν εις Πλευρώνα : έρέται Πλευρώ-
ναδε Ιόντες (ε-ρε-τα πε - ρε - ν - ρο - να - δε i-jo-τε). 3) Εις άλλην 
πινακίδα τής Πόλου άπαριιβμοΰνται δορκεΐαι (δο-κε-ja) (λέξις αγνώ
στου έννοιας) μέ αναγραφήν τής ίδιότητος τοΰ πατρός καί μητρός ως 
δούλων ή χαλκέων (εις στίχος: δούλος πατήρ, μάτηρ δε diFta δούλα: 
δο-ε-ρο πα-τε, μα-τε δε δι-Fi-a δο-ε-ρα). 3) Αί πινακίδες 
τών χαλκέων έκ Πόλου είναι από τάς μάλλον ενδιαφέρουσας- μία έχει 
έπίτιτλον τών δυο μερών της, τά όποια περιέχουν ονόματα : Χαλκήες 
τλασίαν εχοντες' καί: τοασοίδε ατλάσιοι χαλκήες (κα - κε-Fe τα-ρα- 
οι -ja ε - κο - τε το - σο - δε α - τα - ρα - σι -jo κα - κε- Fe). 'Ως ήρμή- 
νευσεν ό καθ. Μαρινάτος γίνεται λόγος περί χαλκέων έν απασχολήσει 
καί χαλκέων άέργων. Άλλη πινακίς όμιλε! περί δούλων χαλκέων καί 
χαλκέων ποτνιαείων (;) καί άλλη καταλήγει : τοσόςδε έπιδέδαστο χαλ
κός πάναι (το - σο - δε ε - πι - (δε) - δα - το κα κο πα-σι), συγκεφα- 
λαιοΰσα ουτω την ποσότητα τοΰ κατανεμηθέντος χαλκού. 5) Etc πινα
κίδας προϊόντων γίνεται λόγος περί προσόδων έξ αγροκτημάτων : δνα- 
τα εχοντες κεκειμενάων κτοινάων (ο - να - τα ε - κο - τε κε - κε - με - 

να-ο κο-το-να-ο) καί συχνά ακολουθεί τό Ιδεόγραμμα τοΰ σίτου 
καί ή ποσότης, ής προηγείται τό : τόασον σπέρμα (το - σο πε - μα). Τά

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:02 EEST - 54.161.213.156



150 ΒιβλιοκρισίαΙ

αγροκτήματα ταϋτα προσδιορίζονται ενίοτε ως άνήκοντα είς τον δή. 
μον (παρδ δάμφ), είς ιερά ή ως άποτελούντα τέμενος βασιλικόν (Fa- 
νάκτερον τέμενος) ή δημόσιον (λαΡαγέσιον). 6) ΕΙς πινακίδα ποιμνίων 
εκ Πύλου άναφέρεται ποιμήν βάσκων εις περιοχήν Ασιατίας τα ποί
μνια τοΰ Θαλαμάτου : ποιμήν Ασιατίας όπ'ι Θαλαμάταο κΡετρόποδφι 
δρόμενος (πο-με α- σι -]α - ιι-Ja ο-πι τα-ρα - μα - τα - ο κΡε-το- 
ρο-πο-πι ο-ρο-με-νο). 7) Είς πινακίδα οπλών γίνεται λόγος εισ
φοράς χαλκοϋ υπό διαφόρων τάξεων, μέ περιέργους τή αλήθεια ονο
μασίας, (προκορέστηρες, κλαΡιφόροι, δπιγΡοϋχοι, δπισκαφήες, δάμαρ- 
τες, κορεστήρες) διά κατασκευήν οπλών: ώς δώσονσι.. χαλκόν vaFiov 
σπαϋ·αίοις κΕε άγχεσαι κΡε αΐξμάνς (jo - δο-σο- σι... κα-κο va-Fi- 
jo na - τα -jo - ι - κΕε ε ■ κε- σι - κΡε αι- κα- σα - μα). 8) Είς πινακίδας 
αρμάτων, εις τινας των οποίων ό δεύτερος στίχος άναγινώσκεται ως 
πρώτος, άναγινώσκονται ολίγοι όροι σχετιζόμενοι μέ τήν μορφήν καί 
τά τμήματα τοΰ άρματος. Τά άρματα (ίππίαι — ι - κΡι - α) χαρακτηρί
ζονται φοινικίαι (πο-νι-κι-ja) και μιλτόεσσαι (μι - το - Fe - σα-ε) 
καί αναγνωρίζονται τμήματα αυτών έκ ξύλου έρινεοΰ (Fι - ρι - νι - jo) 
ή κυδωνιάς (κυ - δο- n-ja) ως ό άμπυξ (ο-πο-κΡο). 9) Τέλος λίαν 
ενδιαφέρουσαι είναι αί πινακίδες ένθα άναφέρεται σειρά ονομάτων θε
οτήτων τοΰ έλληνικοΰ πανθέου. Σπουδαιότερα είναι ή έκ Κνωσού V 52, 
άτυχώς ελλιπής, περιέχουσα τά ονόματα τών τθεοτήτων 5Αθήνας Ποτ- 
νίας, Ένυαλίου, Παιάονος καί Ποσειδώνος (α-ια-να πο-τι-νι-ja 
1 ε-νυ-Fa-ρι-jo 1 πα-ja-Fo...no - σε - δα....). ’Άλλη σχετική πι- 
νακίς, ίσως προσφορά αγγείων υπό λατρευτών, ως έκ τών ίδεογραμ 
μάτων εικάζεται, περιέχει σειράν ονομάτων θεών μεταξύ τών οποίων 
αναγνωρίζονται (κατά δοτικήν τά : "Ηρα, Ζευς, 'Ερμής, AiFia, Ιίοτ- 
νία, ΓΙοσιδαέων καί Ποσιδαεία (ε-ρα, δι-Εε, ε-μα-α, δι-Fi-ja, 
πο-τι-νι-ja, πο - σι - δα- ι - jo και πο - σι - δα - ε-ja). 'Ωρισμέναι 
πινακίδες τής Κνωσού αναφέρουν προσφοράν μέλιτος είς τήν θεάν 
Είλειθυίαν έν Άμνισφ (Α-μι-νι-σο Ε-ρε-υ-τι-ja με - ρι) καί 
τήν φράσιν συνοδεύει τό ίδεοόγραμμα άμφορέως μέ αριθμούς.

Ώς παρατηρεί τις αι αναγνώσεις έγένοντο αφού διεπιστώθη ή ε
φαρμογή ωρισμένου ορθογραφικού συστήματος μέ τούς ακολούθους 
γενικούς κανόνας: 1) Ούδεμία διάκρισις γίνεται μακρών καί βραχέων.
2) Τό υ τών διφθόγγων γράφεται μέ χωριστόν σημεΐον, ενώ τό ι τών 
διφθόγγων δέν γράφεται ή κατθιστφ ήμιφωνικήν τήν έπομένην συλλα
βήν φωνήεντος (μέ j). 3) Μέσα, δασέα καί ψιλά θεωρούνται είς τήν 
γραφήν ισοδύναμα' μόνον αί συλλαβαί μέ δ γράφονται μέ ιδιαίτερα 
σημεία. 4) Τά λ, μ, ν, ρ, σ παραλείπονται πριν από άλλο σύμφωνον 
καί επίσης δταν είναι τελικά. 5) Τά άφωνα προ συμφώνου γράφονται
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δι’ ιδιαιτέρου σημείου άποδίδονιος συλλαβήν μέ φωνήεν τό αυτό τής 
άκολουθούσης συλλαβής. 6) Τά διπλά δμοια σύμφωνα θεωρούνται ως 
απλά. 7) Τά διπλά σύνθετα ξ, ψ σύμφωνα γράφονται άναλελυμένως 
(το ζ, φαίνεται δχι). 8) 'Ως έλέχθη, συλλαβαί διά τοϋ λ καί ρ γράφον
ται μέ εν σημεϊον. 9) Μέ ιδιαίτερον σημεϊον επίσης γράφονται αί 
ύπερωϊκαί. Ευκόλως κατανοεί τις διατί γραφή μέ τοιαύτην ορθογρα
φίαν είναι τόσον δύσκολον νά άναγνωσθή καί ερμηνευθή.

Γ) Συμπεράσματα ό)ς προς την γλιόσσαν.
'Η στενή αναλογία τοΰ κλττικοΰ καί των τύπων των ονομάτων, ή 

όμοιότης τοΰ λεξιλογίου μέ τά αντίστοιχα τής 'Ομηρικής διαλέκτου, ή 
έμφάνισις πολυαρίθμων τύπων καί ιδιορρυθμιών γνωστών έκ τοΰ κύ
κλου τών ’Αχαϊκών (Άρκαδο-Κυπριακών κυρίως) διαλέκτων χαρακτη
ρίζουν τήν γλώσσαν τών πινακίδων τής Κνωσοΰ καί Πύλου ως αρχαϊ
κήν αχαϊκήν. Καί τοΰτο δέν εμφανίζεται νΰν ώς άπροσδόκητον τουλά
χιστον διά τά μυκηναϊκά κέντρα τής κυρία)ς Ελλάδος. Ή γλώσσα ό
μως κατά τήν ομολογίαν πάντων τών ειδικών φαίνεται μάλλον ακα
τέργαστος, έμφανίζουσα πολλάς ανωμαλίας καί άτελείας. Προελληνικά 
έξ άλλου στοιχεία άφθονοΰν.

Δ) Γενικώτερα συμπεράσματα διά τήν ό ρ γ ά ν ω σ ι ν 
τής κοινωνίας καί πολιτείας, διά τήν μορφήν τής 
θρησκείας’ ιστορικά διδάγματα.

Μέ τόσον σποραδικά καί ασαφή στοιχεία όμολογεΐται δτι είναι 
πρόωρον νά εξαχθούν συμπεράσματα ευρύτερα' ήδη δμως διετυπώθη- 
σαν γενικά τινα, μάλιστα υπό τοΰ Chadwick, («Antiquity», ibid.), 
σχετικά μέ τήν όργάνωσιν ενός τιμαριωτικού συστήματος εις τό οποίον 
τά βασιλικά γένη, τό ίερατεΐον καί ό δήμος ώς σύνολον έχουν διαχεί- 
ρισιν τών κυριωτέρων φεούδων. Ή διαφοροποίησις τών επαγγελμά
των, προηγμένη εις σημεϊον μάλλον άπροσδόκητον, εμφανίζει άρτιον 
κοινωνικόν μηχανισμόν, πολύ μάλλον άνεπτυγμένον τοΰ περιγραφομέ- 
νου εις τά ομηρικά έπη. Εις τον μηχανισμόν τούτον αί γυναίκες εμ
φανίζονται ώς ένεργώς συμμετέχουσαι, δλως δέ έξέχουσα είναι ή θέσις 
αυτών εις τό ίερατεΐον. Ή βιοτεχνία, χρησιμοποιούσα ποικίλας πρώ- 
τας ϋλας, φαίνεται προηγμένη, καί ή συμμετοχή τών βασιλικών εργα
στηρίων μέ τούς πολυαρίθμους δούλους φαίνεται επίσης πιστοποιουμένη. 
’Οργανωμένη είναι ή εισφορά εις είδος γεωργικών ή κτηνοτροφικών 
προϊόντων. Αί βασιλικαί άγέλαι βόσκονται εις ώρισμένας περιοχάς.

Άναστάτωσιν εις τά κοινώς παραδεδεγμένα βάσει τών αρχαιολογι
κών ανακαλύψεων φέρει ή άποκάλυψις δτι οί ’Αχαιοί ήσαν εγκατεστη
μένοι εις τήν Κρήτην, έχοντες εν Κνωσφ έγκατεστημένην δυναστείαν,
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ήδη από τά μέσα τοΰ ΙΕ' αίώνος π. X. Οι Μινωίται εμφανίζονται 
ύποτεταγμένοι. Επικοινωνία και συναλλαγή υπήρχε μέ τά κέντρα τής 
ηπειρωτικής Ελλάδος. Τό Βασίλειον τής Πύλου, μέ έδραν τοΰ βασι- 
λέως τό νϋν άνασκαπτόμενον άνάκτορον, δπου άνευρέθησαν αί πινακί
δες, φαίνεται έν των σημαντικωτέρων. Συνηλάσσετο τοΰτο μέ πολλάς 
άλλας πολιτείας, άλλα παραδόξως δέν εμφανίζονται μέχρι τής ώρας 
σχέσεις μέ ξένας επικράτειας.

Καί εις έ'να κόσμον ό'στις εμφανίζεται τόσον ελληνικός δέν άποτ0- 
λεΐ έκπληξιν τό δ,τι συναντά τις ολόκληρον σχεδόν τό ελληνικόν Πάν- 
θεον. “Οτι εΐς την κνωσιακήν Άμνισόν συναντώμεν την λατρείαν τής 
προελληνικής Είλειθυίας άποδεικνόει βεβαίως ώρισμένον συγκρητισμόν 
των ελληνικών μέ τάς προελληνικάς θεότητας.

Ή ανωτέρω άνάλυσις ήτο ανάγκη νά γίνη διά νά τονισθή ή σο- 
βαρότης τής γενομένης προσπάθειας διά την λύσιν τοΰ τόσον σημαν
τικού αλλά δυσκόλου προβλήματος καί νά καταφανή δτι αί ελπίδες διά 
την πλήρη άποκρυπτογράφησιν είναι λίαν άγαθαί. Είχε σκοπόν επί
σης νά καταστήση μάλλον προσιτά τά μέχρι σήμερον δεδομένα, ιδιαι
τέρως είς τούς ελληνικούς επιστημονικούς κύκλους, άφοΰ αί μελέται 
τών άσχοληθέντων μέ τό θέμα ούτε εύχερώς προσιταί είναι ούτε συ
στηματικά! καί συγκεφαλαιωτικοί. Είναι δμως νΰν αν ίγκη νά προχω 
ρήσωμεν είς μίαν εύρυιέραν κριτικήν διά τής οποίας θά ύπογραμμι- 
σθοΰν ωρισμέναι επιφυλάξεις, αί όποΐαι, πιστεύω, θά θέσουν τάς προ
σδοκίας μας επί ενός στερεωτέρου εδάφους.

“Ιδού αί κυριώτεραι δυσκολίαι:
1) Σχέσις γραμμικού Συστήματος Β μέ Γραμμι

κόν Σύστημα Α.
Πάντες οί μελετηταί καί ιδιαιτέρως οί “Έβανς καί Pugliese - Ca- 

ratelli διεπίστωσαν δτι τό Γραμαικόν Β Σύστημα αποτελεί έξέλιξιν 
τού Α μέ προσθήκην ωρισμένων σημείων καί άχρήστευσιν άλλων. 50 
σημεία είναι κοινά καί οπωσδήποτε αποδίδουν όμοιας φωνητικάς α
ξίας’. “Όχι έπιπολαίως έξηκριβώθη δτι πολλά συμπλέγματα σημείων 
άποδίδοντα λέξεις προσηγορικάς ή κύρια ονόματα απαντούν καί είς τά 
δύο συστήματα και δτι πολλαί καταλήξεις καί προθήματα φαίνονται 
κοινά. Άναγκαΐον συμπέρασμα γενικώς γενόμενον αποδεκτόν ήτο δτι 
τό σύστημα Α καί τό σύστημα Β άπέδιδον τήν αυτήν γλώσσαν Μέ * *)

’) Evans, Palace of Minos, IV p. 682. Pugliese-Caratelli, 
Le iscrizione preelleniche di Haghia Triada in Greta «Mon. Ant.» XL 
(194S), p 491 ss.

*) Evans, αυτόθι σ. 684: · More than this, the language itself is iden-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:02 EEST - 54.161.213.156



Βιβλιοκρισίαι 153

την άναγνώρισιν νϋν τής ελληνικής γλώσσης εις τάς πινακίδας τοΰ Συ
στήματος Β φθάνομεν εις την ατοπον παραδοχήν δτι ή ελληνική γλώσ
σα ωμιλεΐτο ως επίσημος γλώσσα εν Κρήτη από τής Παλαιοανακτορι- 
κής Εποχής (Γραμμικοί Α πινακίδες άνευρέθησαν εις παλαιοανακτο- 
ρικά στρώματα τών ’Ανακτόρων Φαιστού καί Μαλίων). Θά ήτο δυνα
τόν νά γίνη δεκτόν ότι ό Μινωικός Πολιτισμός ήτο δημιούργημα τών 
'Ελλήνων; Καί ποιων Ελλήνων; ”Η μήπως έσφαλλον εις τάς παρατη
ρήσεις των οί κύριοι μελετηταί;

2) Σχέσις Κρητικής καί Κυπριακής Γραφής.
Γενικώς επίσης εγένετο παραδεκτόν ότι ή Μινωική Γραφή εδωκε

γένεσιν εις τήν εκ τούτου άποκληθεϊσαν Κυπρομινωικήν Γραφήν, τής 
οποίας άρχικώς ολίγα δείγματα υπήρχαν είς πηλίνας τίνος σφαίρας, 
χρυσοϋν δακτύλιον καί κύλινδρον *) *' τελευταίως άνευρέθησαν καί εκτε
νέστεροι πινακίδες είς Έγκώιιην τής Κύπρου5 καί έπεβεβαίωσαν τάς 
απόψεις τών Έβανς καί Caratelli ως προς τήν στενήν σχέσιν τών δύο 
γραφών. Παρά τήν σχηματοποίησιν πολλά σημεία αναγνωρίζονται 
ως τα αυτά, τή άληθείςι δέ θά ήτο πολύ παράξενον, γνωστής οΰσης τής 
στενής σχέσεως Κύπρου - Κρήτης, αν τούτο δεν συνέβαινε. Τοΰ Κυ- 
προμινωικοϋ συστήματος γραφής έξέλιξις είναι τό συλλαβάριον τής Κύ
πρου, τό όποιον έχρησιμοποιείτο μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων 6. Έκ 
τούτου φαίνεται λίαν απίθανος ή παραδοχή δτι ούδεμία άπολύτοτς αν
τιστοιχία φωνητικών αξιών υπάρχει μεταξύ τοΰ μινωικοΰ καί τοΰ κυ
πριακού συλλαβαρίου.

3) Δυσχέρειαι έκ τής παραδοχής τής Ελληνικής 
ώς γ λ 0) σ σ η ς τών πινακίδων.

Αν η υποθεσις δτι ή ελληνική γλώσσα ήτο ή επίσημος γλώσσα 
τών μυκηναϊκών Βασιλείων κατά τον ΙΔ' καί ΙΓ' π. X. αιώνα, οπότε 
καί οι τύποι τών Μεγάρων είναι αχαϊκοί, ευσταθή, είναι άντιθέτως 
πολύ δυσκολον νά γίνη παραδεκτόν δτι ή γλώσσα αύτη κατέστη επίση
μος γλώσσα εν Κνωσφ από τά μέσα τουλάχιστον τής ΙΕ' π. X. εκα-

tical», Caratelli, αυτόθι σ. 502 - 503: ·έ chiaro che il ricorre di gruppi eom- 
ptetamente identici o aoenti le stesse uscite...tanti in iscrizioni della Linear A 
quanto in tabelle cnossie della Linear B deve attribuirsi ad identitd di lin- 
quaggio nelle due fasi (MMIII - MRI e MBIT) che quei documenti rappre- 
sentano».

*) Evans, αυτόθι σ. 758 κ. έξ. Scripta Minoa II σ. 73. Cara
telli, αΰτ. σ. 463.

") Porph. Dikaios, A second inscribed clay tablet from Enkomi, 
♦ Antiquity» XXVII (1953) pp. 233 - 7.

“) ’ISiq: Scripta Minoa, II σ. 73.
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τονταετηρίδος·. Τοϋΐο ιθά έσήμαινεν ότι δημιουργοί τοΰ πολιτισμού τής 
τελευταίας ανακτορικής φάσεως ήσαν οι Αχαιοί καί τότε θά έδει νά 
δοθή ικανοποιητική άπάντησις εις τά κάτωθι ερωτήματα : α) Πώς ό 
ΥΜΙΙ πολιτισμός αποτελεί άμεσον καί άνευ διακοπής εξέλιξιν τοΰ 
προηγηθέντος ΥΜΙ; β) Πώς ή φάσις αύτη εμφανίζει χαρακτηριστικά 
κρητικά, τά όποια σαφώς την διαστέλλουν από την αντίστοιχον μυκη
ναϊκήν; Τά κυριώτερα τών χαρακτηριστικών τούτων είναι εκδηλα εις 
τήν αρχιτεκτονικήν, τον παραστατικόν κιίκλον με τάς πάντοτε ειρηνι
κός σκηνάς, εις τήν θρησκείαν ήτις είναι επίσης γνησίως μινωική. 
Τά χαρακτηριστικά άλλως ταντα εφερον ως κυρία επιχειρήματα εναν
τίον τής θεωρίας τοΰ ’Έβανς περί τής γενέσεως τοΰ μυκηναϊκού πολι- 
τισμοΰ δι’ εκτεταμένου μινωικοΰ άποικισμοΰ οι ασχολούμενοι μέ τον 
τελευταΐον πολιτισμόν επιστήμονες. ’Αχαϊκά στοιχεία αποδεικνύοντα 
ελληνικήν έγκατάστασιν μεγάλης κλίμακος επί τής Κρήτης συναντώμεν 
μόνον βραδΰτερον (ΥΜΙΙΙ μέγαρον'Αγίας Τριάδος, ιερά μυκηναϊκοΰ 
τόπου, κεραμεικήν τής μυκηναϊκής κοινής) κατά τήν εποχήν τής Άνα- 
καταλήψεως. γ) Διατί ή καταστροφή τοΰ 1500, ή οποία θά έσήμαινε 
τήν άλωσιν τής Κνωσοΰ υπό τών ’Αχαιών άφησε πολύ ολίγα ίχνη είς 
τήν Κνωσόν, ενώ άντιθέτως ή καταστροφή τοΰ 1400, ή οποία είναι ή 
τελική τών ’Ανακτόρων, είναι ολοκληρωτική, χωρίς νά δόναται πλέον 
νά άποδοθή εις εύλογον αιτίαν; δ) Πώς θά ήδόνατο νά έρμηνευθή ή 
πλήρης έγκατάλειψις τόσων μινωικών πόλεοιν καί τών πλουσίων περιο
χών των περί τό 1500 (πρβλ. απουσία ’Ανακτορικού Ρυθμοΰ καί Σύ
στημα Γραμμικόν Α μέχρι τέλους), αν γίνη δεκτόν ότι επί μίαν εκα
τονταετίαν προ τής πτώσεως τής Κνωσοΰ αί άχαϊκαί Δυναστεϊαι ήσαν 
κυρίαρχοι έν Κνωσφ; ”Αν πάλιν αί άλλαι περιοχαί έσυνέχισαν τήν μι- 
νωικήν ζωήν των μέχρι τοΰ 1400 π. X., πώς δεν ήλθον είς σόγκρουσιν 
μέ τούς πολεμιστάς ’Αχαιούς, οΐτινες μετά τήν άλωσιν τής Κνωσοΰ ιθά 
ήσαν κατά πολύ ισχυρότεροι;

4) ’Ατέλεια τοΰ συστήματος γραφής.

Ή γραφή, ως εμφανίζεται άποδίδουσα μέ τήν λίαν ιδιόρρυθμον 
ορθογραφίαν της τήν ελ?εηνικήν γλώσσαν, αποτελεί σύστημα ατελέστε
ρου παντός άλλου μέχρι σήμερον γνωστοΰ είς τούς μεγάλους κύκλους 
πολιτισμών. ’Ακόμη καί είς τήν άπόδοσιν τών σημιτικών κειμένων τοΰ 
φοινικικοΰ - εβραϊκού κύκλου ή δήλωσις τών συλλαβών βάσει τοΰ συμ
φώνου των δημιουργεί πολύ μικρότερα προβλήματα άναγνώσεως, 
άφοΰ τά θέματα είναι τρισυλλαβικά καί τά σύμφωνα κατά κανόνα δη- 
λοΰνται. Τόσον άιελώς αποδιδόμενα κείμενα θά άπετέλουν—ως αποτε
λούν σήμερον καί δΡ ημάς, έπιμόχθως εργαζομένους—σειράν γρίφων
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των οποίων ή άνάγνωσις θά ήτο προβληματική' αρκεί νά σημειωθή δτι 
μικροί ιδίως λέξεις δύνανται νά άναγνωσθοΰν κατά δεκαπέντε εως εί
κοσι διαφόρους τρόπους. Παραμένει δέ αινιγματικόν διαιί θά έγρα
φαν κατ’ αυτόν τον τρόπον άφοΰ άπαξ προήχθησαν εις την κατ’ άνά- 
λυσιν άπόδοσιν των συλλαβών' άφοΰ άπέδιδον την συλλαβήν πτά ως 
πα - τα, διατι θά έγραφον την συλλαβήν μνα ως να καί τήν συλλαβήν 
στα ως τα; Ιδιαιτέρως κάμνει έντύπωσιν ή έκπτωσις τοΰ ι των δι
φθόγγων καί μάλιστα εις περιπτώσεις κατά τάς οποίας τό ι τής δι
φθόγγου χαρακτηρίζει διάφορον πτώσιν ή διάφορον αριθμόν’ συγχέ- 
ονται ουτω ενίοτε ό ενικός καί ό πληθυντικός, ή ονομαστική με τήν 
δοτικήν. Ή σαφής δέ άπόδοσις των τελικών ς, ν, καί ρ είς τήν κυ
πριακήν γραφήν προκειμένου περί ελληνικών κειμένων καθιστά του
λάχιστον λίαν περίεργον τήν παράλειψίν των είς μινωικά καί μυκη
ναϊκά κείμενα, άποδίδοντα επίσης ελληνικήν γλώσσαν. ’Ακατανόητος 
έξ άλλου είναι ή διά τοΰ αυτού σημείου άπόδοσις τών άντιστοίχων 
συλλαβών μέ λ καί ρ' 6 ρωτακισμός είς τόσον πράιϊμα ελληνικά κεί
μενα, μάλιστα συγγενή μέ τά'Ομηρικά καί Κυπροαρκαδικά, εμφανίζε
ται ως δυσπαράδεκτος.

5) Επισφαλής ή βάσις τής κατατάξεως τών ση
μείων κατά σειράς είς τήν «εσχάραν».

Ώς εσημειώθη ή κατάταξις τών οριζοντίων καί κατακορΰφων σει
ρών συλλαβών τής «έσχάρας», δηλ. τών συλλαβών μέ τό αυτό φωνήεν 
άλλά διάφορον σΰμφαινον καί τών συλλαβών μέ τό αυτό σύμφωνον 
αλλά διάφορον φωνήεν, έγένετο βάσει τών εξισώσεων. Είς τάς εξισώ
σεις δμως ώρισμέναι παραλλαγαί δύνανται νά όφείλωνται εις διαφο
ράς λέξεων καί δχι είς μεταβολάς καταλήξεων λόγιρ διαφορών γένους, 
άριθμοΰ, πτώσεων κλπ. ’Άν έξισωθή λ. χ. τό κα να - ρι μέ τό κα - ν«- 
λι είναι δυνατόν νά παρασυρθή τις είς κατάταξιν τών δύο συλλαβών 
είς τήν αυτήν στήλην, ένφ πρόκειται περί δύο διαφόρων λέξεων. Τού
το απλώς υπογραμμίζεται διά νά καταφανή δτι είναι δυνατόν νά έγέ- 
νοντο λάθη κατά τήν κατάταξιν τών συλλαβών.

6) ’Επισφαλής ή πρώτη άναγνώρισις τών φωνη
τικών άξιών τών συλλαβών.

Ο καθορισμός τών πρωτων συλλαβών μέ σύμφωνον πα, μα, τε, 
no, ρο, εβασίσθη εις μεγαλοφυείς συνδυασμούς, κατά τήν γνώμην μου 
όμως παν άλλο η ασφαλείς. Το κείμενον τής πινακίδος τών «δορκείων» 
δέν είναι καθόλου σαφές καί τό πατήρ, μάτηρ, ως τελικώς άπεδόθη τό 
σύνολον, δέν προσαρμόζεται καλώς. Επίσης παραμένει λίαν υποθετι
κόν καί δχι όλιγώτερον τολμηρόν τό no - ρο — πώλος τής πινακίδος
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895 των ίππων εκ Κνωσοϋ. Elc την πινακίδα ταΰτην εμφανίζονται 
ιδεογράμματα "ππων ακολουθούμενα υπό αριθμών' μόνον δυο έχουν 
προ αυτών τά ως no - ρο άναγνωσθέντα σημεία" ό μόνος λόγος δια τόν 
όποιον άνεγνώσιθησαν ώς no - ρο καί δχι no - λο είναι ότι τό δεύτε
ρον σημεΐον είχε κ *ταταγή με τάς συλλαβάς τής έσχάρας αί όποΐαι δι* 
όίλλους λόγους καθωρίσθησαν ως άποδίδουσαι τάς συλλαβάς μέ ρ. Ή 
έκκίνησις είναι επίπονος καί αισθάνεται τις εξ αρχής την ανησυχίαν 
ότι δεν θά φέρη εις αίσιον αποτέλεσμα, εφαρμοζόμενης τής άλΰσεως 
τών αντικαταστάσεων.

Αί καθορισθεΐσαι. άξίαι είναι 65 και απομένουν προς καθορισμόν 
23. Τό ποσοστόν οΰτω τών άγνάίστων αξιών είναι μέγα καί κατά την 
γνώμην μου πολύ δυσκόλως θά ευρίσκοντο φωνητικά! άξίαι δι5 όλα ή 
τά πλεΐστα υπόλοιπα σημεία. Αυτό όμως τό όποιον είναι τό πλέον α
νησυχητικόν είναι ότι ελλείπουν από τάς καθορισθείσας αί συλλαβαι 
μν καί ου, «ί όποΐαι εις την ελληνικήν δύνανται νά θεωρηθούν, ιδίως 
ή δεύτερα, συχναί.

Πάσαι αί ανωτέρω επιφυλάξεις, υπογραμμίζουσαι ωρισμένας δυ- 
σχερείας ή έφιστώσαι την προσοχήν επί τοΰ γεγονότος ότι ή αρχή τής 
άπόκρυπτογραφήσεως έστηρίχθη εις λίαν υποθετικά στοιχεία, δεν θά 
είχον βεβαίως καμμίαν απολύτως σημασίαν ώς προς τήν διαπίστωσιν 
ότι έπετευχθη ή άνάγνωσις, αν μετά τήν άντικατάστασιν εις τάς πινα
κίδας τών φωνητικών αξιών τά αποδιδόμενα κείμενα ήσαν κατά μέγα 
μέρος κατανοητά καί λογικά. Δυστυχώς δέον νά όμολογηθή ότι εις τό 
κεφάλαιον τοΰτο προκύπτουν αί κυριώτεραι δυσχέρειαι.

7) Μέγας ό αριθμός τών μή κατανοητών πινακί
δων.

“Αν ώρισμέναι τών πινακίδων παρέχουν λίαν ενθαρρυντικόν απο
τέλεσμα, άλλαι δέ, ποικίλαι καί όχι ολίγοι, πιθανόν καί δυνάμενον νά 
συμβιβασθή μέ τά πράγματα, δεν είναι ολίγον ανησυχητικόν τό γεγο
νός ότι μέγας αριθμός πινακίδων δεν αποδίδει κατανοητόν κείμενον 
ή παρέχει τοιοΰτον λίαν αμφίβολον ή αινιγματικόν. Προσπάθεια έκ 
μέρους μου μεταγραφής όγδοήκονια πινακίδων έκ τών μή άνακοινου- 
μένων υπό τοΰ V. απέδωσε σχεδόν καθαρώς αρνητικόν αποτέλεσμα, 
παρετήρησα δέ ότι καί επί πινακίδων εϊς τάς όποιας αναγνωρίζονται 
υπό τοΰ V. ώρισμέναι φράσεις πολλά παραμένουν αινιγματικά. Φυσικά 
τοΰτο δύναται νά άποδοθή είς τόν γριφοειδή χαρακτήρα τών κειμένων 
τά όποια γράφονται μέ τόσον ελαττωματικήν ορθογραφίαν, ώς έπίσηο 
είς τήν άρχαϊκότητα καί τό άκατέργαστον τής γλώσσης, είς τό συνε- 
πτυγμένον καί υπό μορφήν λογιστικής αναγραφής περιεχόμενον καί
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ακόμη είς τό γεγονός δτι εις πολλάς πινακίδας περιέχονται κυρία ονό
ματα άγνωστα, ών ή μεταγραφή δέν δΰναται νά έλεγχθή. Τό γεγονός 
δμως είναι δτι παραμένει αμφιβολία ισοσταθμούσα τουλάχιστον προς 
την ένθάρρυνσιν έκ των ολίγων άναγινωσκομένων πινακίδων, ήτις μά
λιστα επισκιάζεται έκ των λόγων τους όποιους θά αναφέρω ακολού
θως. ”Ας μή λησμονήται δτι άναλόγους δυσκολίας συνήντησαν οί μέχρι 
τοϋδε μεταγράτΙιαντες τά κρητικά κείμενα με ίδικόν των σύστημα φωνη
τικών αξιών, οϊτινες έπρόβαλον ώς κύριον λόγον τοΰ δχι ένθαρρυν- 
τικοΰ αποτελέσματος την ιδιορρυθμίαν τής γλώσσης καί τά κυρία ονό
ματα (πβλ. Hrozny, L,es Inscriptions Cretoises, Praha 1949). 
Ιδιαιτέρως ανησυχεί τις δταν μικραι φράσεις εξ ολιγοσυλλάβων λέ
ξεων, αΐτινες ασφαλώς δέν είναι κυρία ονόματα, δέν αποδίδουν κεί
μενον, διότι είς τάς περιπτώσεις ταύτας δέν υπάρχουν πολλαί διαφο
ρετικοί αναγνώσεις καί αί αποδιδόμενοι δύνανται έξαντλητικώς νά 
ελεγχθούν.

8) Κίνδυνος έκ τού λογικού σφάλματος τής λ ή- 
ψεως τού αίτουμένου (petitturn principii).

Είς πολλάς περιπτώσεις προκύπτει σαφώς ό κίνδυνος, νά άναγνω- 
ρίζωμεν ώς εύρημα δ,τι έξ αρχής υπό τού άποκρυπτογραφοΰντος έτέθη. 
Είναι άτοπον λ. χ. νά ένθουσιαζώμεθα από τόσας καταλήξεις εις ευς 
ονομάτων έπαγγελματιών αφού ή κατάληξις αύτη έξ αρχής -τέθη' είναι 
πολύ μάλλον φρόνιμον νά προσέξωμεν τό θέμα τών λέξεων τούτων, τό 
όποιον μάλλον σπανίως δίδει ενθαρρυντικόν αποτέλεσμα. Δέν είναι 
επίσης ορθόν νά βασιζώμεθα τόσον είς τά Κνωσός καί Άμνισός (τών 
πινακίδων τής Εϊλειθυίας), διότι τά ονόματα ταύτα, ώς όμολογεΐται7, 
εξ αρχής έτέθησαν τό (β' έκ τής τιποθέσεως δτι έπρόκειτο περί τοπω
νυμίου άρχομένου έξ A). To xFs-to-go-no (τετράπουν) άνεζητήθη 
και έτέθη ώς πιθανόν εις πινακίδα ποιμνίων. Γενικώς δμως ημείς δέν 
εΐμεθα πάντοτε είς θέσιν νά έλένξωμεν τί έξ αρχής έτέθη ώστε νά ά- 
ποφύγωμεν τό σφάλμα τής λήψεως τού αίτουμένου. Δέον δμως νά κα- 
ταστώμεν έκ τούτου μάλλον έπιιτυλακτικοί.

9) Καθαρώς υποθετική ή τελική άπόδοσις τών 
κειμένων.

Πολλοί διά νά κρίνουν τό έπιτευχθέν διά τοΰ καθορισμού τών φω-

’) Ventris, «Archaeology», αύτ. σ. 17. «Τη May 1952 I was toying 
with the value ko for the first sign of Kobcr’s triplet.... and tried the effect 
of reading them as KO - N 0 - S Ο — K η o s s 0 s and ko w 0 = Greek ko r- 
wos, boy». Ventris, «Antiquity», αΰτ. σ 202: «The decisive step was 
to identify the first word with Amnisos and to substitute values which 
would turn the others into Knossos, Tylissos, Phaistos and Lyktos».
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νητικοιν αξιών αποτέλεσμα βασίζονται μόνον εις την τελικήν ερμηνείαν 
τών κειμένων, την προκαταρκτικώς καί πειραμαχικώς υπό χών άπο- 
κρυπτογραφοΰντων παρεχομένην' ουτω π. χ. αντί να εξετάσουν άπ’ ευ
θείας τό αποτέλεσμα το όποιον θά ήτο δυνατόν να παρέχη ό στίχος: 
δ o-Fe-jo i-x.Fo-ε-κΡε Fi - ρι-νι-jo ο-πο-xFo κε- ρα-]α- πι 

o-m-t-ja-m, θεωρούν ως «ντε φάκτο» προελτθοΰσαν μετάφρασιν: 
ξνλινον ίππο.... και αντνξ (τοΰ άρματος) εκ ξύλου άγριοονκής ιύ ζεύγ
ματα εξ δοτού, καί τούτο μάλιστα χωρίς νά δώσουν ιδιαιτέραν προσο
χήν αν ή προτεινομένη μεταγραφή: δόρΡειος ίππο... Ριρινιός δμποξ 
κεραιάφι δπιιάψι είναι δυνατόν νά σταθή λογικώς καί γλωσσικώς. 
Θεωροί τοΰτο βασικόν σφάλμα τό όποιον έχει ώς αποτέλεσμα νά θεω- 
ρηθή τό ποσοστόν τών ήδη άναγινεοσκομένων πινακίδων σχετικώς μέ- 
γα. Τοΰτο είναι αντίθετον καί μέ τάς επιφυλάξεις αυτών τών μετά· 
γραψάντων καί μέ τήν σαφή δήλωσίν των δτι ή μεταγραφή καί μετά- 
φρασις έχει πειραματικόν χαρακτήρα. 'Ο ’ίδιος ό V. έτόνισεν οτι ή 
προσπάθεια προσκόπτει εις τό οτι πλήθος από πινακίδες άλλως από 
άλλους άναγινώσεονται. Γενικαίς ή τελική άπόδοσις τών κειμένων δεν 
είναι δυνατόν νά είναι παρά καθαρώς υποθετική άφοΰ εισέρχονται 
τόσα υποθετικά στοιχεία: α) αν ό καθορισμός τών φωνητικών άξιοιν 
έγένετο άνευ οίουδήποτε λάθους' β) αν αϊ μεταγραφαί τών προκυπτου- 
σών λέξεων είναι οί προτεινόμεναι (άφοΰ τόσα διά τής εφαρμοζόμενης 
ορθογραφίας παραλείπονται ή μεταβάλλονται)' γ) αν αί προκύπτουσαι 
νέαι λέξεις καί οί ιδιόρρυθμοι τόποι είναι πράγματι οί υπό τών γρα- 
φέων άποδοθέντες ή προέρχονται έκ σφάλματος' δ) αν ή παρεχόμενη 
ερμηνεία είναι δυνατόν νά ευσταθήση. "Οπου προτείνονται κυρία ονό
ματα ό έλεγχος είναι δύσκολος, διά νά μή εΐπω αδύνατος. Διά νά δώ
σω σαφεστέραν εικόνα τοΰ υποθετικοΰ τών πλείστων αποδιδόμενων 
κειμένων αναλύω τήν ακόλουθον πινακίδα τής κατηγορίας «χαλκοΰ» 
έκ Πόλου (βλ. είκ. I):8

jo-δο-σο-σι κο-ρε-τε-ρε δα^-μα-τεκΡε
πο-ρο-κο-ρε-τε-ρε-κΡε κα-ρα-F ι·πο-ρο·κΡε ο-πι-κΡο^-οκο-κΡε 
κα-κονα Fi-jο πα-τa-jo-ι-κΡε ε-κε-οι-κΡε α·κα-σα-μα ο-πι-κα-πε-

[ ε-Ρε-κΡε

ΠΙ;; κο-ρε-τε ΧΑΛΚΟΣ (ίδεόγρ.) 2/30 πο-ρο-κο-ρε·τε ΧΑΛΚΟΣ
[3/120

Τό αρχικόν jo, άποτελοΰν προθεματικήν συλλαβήν, ήρμυνευθη, πα
ρά τους ορθογραφικούς κανόνας οΐτινες έγένοντο δεκτοί, μέ τόν σύν
δεσμον ώς' τά δυο άλλα παραδείγματα jo -1 -]ε- οι (ώς Ιένοι}) καί

8) Βλ. μεταγραφήν ανωτέρω ο. 150.
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jo-α- οε- σο- οι (ά)ς έοήοονοι?) δεν δίδουν ίκανοποιητικώτερον απο
τέλεσμα 'Ολόκληρος ή πινακίς από τοϋ 4ου στίχου καί εξής επαναλαμ
βάνει τό κο-ρε-τε καί πο-ρο-κο-ρε- τε εις δυο στήλας μέ αντιστοί
χους ποσότητας χολκοΰ (ιδεόγραμμα)' ώστε αν πρόκειται περί είσφε- 
ρόντων χαλκόν αυτοί ανήκουν μόνον εις δυο τάξεις καί όχι εις τάς πε 
ρισσοτέρας τάς οποίας αναγνωρίζει ό V.' ούδεμία των ονομασιών τού
των [κορεστηρες, προκορεοτήρες, κλα/^ιφόροι, δπιοϋχοι, όπισκαφήες), 
είναι κατανοητή, αλλά, καί αΰται αύθαιρέτως έχουν καθορισθή. Ούτε 
τό οπαΰνίοις ούτε τό αΐξμάνς φαίνονται ελληνικοί τύποι, τό δέ δεύτε
ρον είναι καί άπίθανον διά την έννοιαν του. Ως προς την ορθογρα
φικήν απόδοσιν διερωτάται τις διατί τό ι τής δοτικής πληθυντικού εις
- οις αποδίδεται ενώ εις την κατάληξιν - οι τής ονομαστικής παραλεί- 
πεται. 'Ως αντιλαμβάνεται τις μόνον ενθαρρυντικόν απομένει το κα
κό να - /ά -jo άποδοθέν ώς χαλκός vafiog. Άλλ’ αν ό χαλκός είναι 
νήϊος (διά πλοΐα) τότε ποιαν θέσιν έχουν αί αίχμαί τών σπαθών (;) 
καί τών δοράτων; Ενοχλητικόν είναι ότι τό κ/-ε, τό όποιον αποτελεί 
συνδετικόν μόριον ισοδύναμον μέ τό εγκλιτικόν τε άπαντά, πολύ συ
χνά μάλ,στα, έπιρρηματικώς.

’Ακόμη τολμηρότερον, εις τάς πινακίδας τών αρμάτων αντιστρέφε
ται αυτή ή σειρά τών στίχων' καί ναι μέν υπάρχει πάντοτε πιθανή έξή- 
γησις ότι ενίοτε έγράφετο στίχος και άνω τούτου συνεπληρούτο άλλος, 
ενταύθα όμως ή διάταξις τών στίχαιν επί τής πινακίδος τήν αποκλείει.

Θά ήτο εύκολον νά καταδειχθή πόσον τό υποθετικόν στοιχείον ει
σέρχεται άφθόνως εις τάς όλίγας πινακίδας αΐτινες δίδουν αποτέλεσμα 
κατά τό μάλλον καί ήττον ικανοποιητικόν καί πόσον βιάζεται πολλά* 
κις ή ορθογραφία καί οί τύποι, αί λέξεις καί αί σημασίαι των, αλλά 
πιστεύω ότι ενταύθα δεν είναι ανάγκη νά γίνη μακροτέρα άνάλυσις. 
"Αν εις συνεχές κείμενον ή σύμπτωσις λέξεων κατά πιθανήν συνάρτη- 
σιν γεννρί τόσας αμφιβολίας είναι άφ’ εαυτού φανερόν ότι δεν είναι 
λογικόν νά προσδοκά τις αποτελέσματα εξ άναγνωρίσεως μεμονωμένων 
λέξεων' συλλαβαι ριπτόμεναι εις τήν τύχην μέ τήν κραιούσαν ορθο
γραφικήν ελευθερίαν θά ήδύναντο νά άποδιόσουν επίσης αξιόλογα α
ποτελέσματα. "Ωστε επί τούτων θά ήτο άτοπον νά προσπαθήση τις νά 
βασίση κρίσιν. Πολύ δέ όλιγώτερον όταν αί λέξεις αύταί είναι άήθεις 
ή δυσεξήγητοι. Τις λ. χ. θά ήδύνατο νά πεισθή ότι τό πι - ρι -jε- τε - ρε 
αποδίδει τό φριετήρες καί τούτο τό πριονιστα'ι; (υπενθύμιζα) ότι τό
- τερε τής καταλήξεως έχει τεθή εξ αρχής). Νά παρασύρεται δέ τις εκ 
περιγραφών τού 'Ομήρου εις άναγνώρισιν αναλογών εις πινακίδας λο' 
γιστικού αρχείου μού φαίνεται λίαν τολμηρόν : Επειδή ό Λυκάων μέ 
ξύλον άγριοσυκής κατεσκεύασεν άντυγα άρματος9, εις πινακίδα άρμα-
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των τής Κνωσού τό Ft - ρι-νι-jo o-no-xFo γίνεται άιαυξ έξ Ιρι- 
νεοΰ' εις την πραγματικότητα δεν υπάρχει ούτε ερινεός ούτε ανινξ.
Αρκοΰμαι εις αυτά τα ολίγα διότι σκοπός μου δεν είναι νά κλονίσω 

τάς ελπίδας τάς οποίας πάντες τρέφομεν, άναμένοντες νά προχωρήση ό 
V. μέ την βοήθειαν των συνεργατών του προς την τελικήν λόσιν, άλ
λα νά υπογραμμίσω δτι δεν πρέπει νά λησμονώμεν δτι επί τού παρόν 
τος εΰρισκόμεθα προ ενός πειράματος, λίαν ενδιαφέροντος βεβαίως, μέ 
αμφίβολα όμως ακόμη αποτελέσματα.

10) Άνωμαλίαι γλώσσης.
Είναι τέλος ανάγκη νά σημειωδή δτι ή έκ τής άναγνοΊσεως τών 

πινακίδων προκύπτουσα διάλεκτος εμφανίζει παραδόξους καί κατά το 
πλεΐστον ανεξήγητους ανωμαλίας, όπως διορισμούς, λέξεις μέ ετυμολο
γίαν προφανώς διάφορον από τήν ήδη άνεγνωρισμένην και πολλάκις 
έπιστημονικώς άποδεδειγμένην, υστερογενείς τύπους, τελείως άπιθά 
νους λέξεις καί τύπους, ανεξήγηταν παράλειψιν τού F ή άντιστρόφως 
έμφάνισίν του είς λέξεις όπου δέν έχει θέσιν κλπ. ”Αν ή διάλεκτος αυ
τή κατατάσσεται είς τήν ομάδα τών αχαϊκών καί εμφανίζεται ως συγ
γενής τής άρκαδοκυπριακής, παραμένει δυσεξήγητος ή απουσία (ορισμέ
νων από τά πλέον χαρακτηριστικά τής όμάδος τών διαλέκτων τούτων 
καί άντιστρόφως ή έμφάνισις άλλων, τά οποία οΰδε'ις γλωσσολόγος θά 
έδέχετοως πιθανά διά τήν κατηγορίαν ταύτην10. Εις τό κεφάλαιον τούτο 
δμως δέν είναι σκόπιμον νά έπιμείνη τις διότι καί ή γλωσσολογία 
πολλά έδιδάχθη εκ τής άνακαλύψεως νέων κειμένων. 'Οπωσδήποτε 
δέον νά σημειωθή ώς περίεργον φαινόμενον δτι ή γλώσσα τών πινα
κίδων τής Κνωσού δέν (ραίνεται κατ’ ούδέν νά παραλλάσου από τήν 
γλώσσαν τών πινακίδων τής Πύλου, καίτοι ή μεταξύ τούτων άπόστα- 
σις δέν θεωρείται μικροτέρα τιΰν δύο αιώνων, καί τούτο μάλιστα καθ’ 
δν χρόνον επί μέν τής Κρήτης θά έδει νά είναι είσέτι κυρίαρχος ή ιιι- 
νωική γλώσσα παρά τφ λαφ, είς δέ τήν Ελλάδα ολόκληρον συνέβαι- 
νον συνεχείς ζυμώσεις τών προϋπαρχόντων μέ τά νέα έκ βορρά καί 
ανατολών στοιχεία.

Πάσαι αί ανωτέρω επιφυλάξεις, δσον σοβαραί καί αν είναι καί 
στηριζόμεναι καλώς είς τά πράγματα, δέν είναι ίκαναί νά μειοόσουν 
τήν σημασίαν ωρισμένων έκ τών αποτελεσμάτων τά οποία δμως, κατά 9

9) Ί λ ι ά ς, Φ 37 - 38 : ό δ’ έρινεόν δξεΐ χαλκφ τάμνε νέους δρπηχας, ί'ν άρ
ματος αντυγες εΐεν.

">) Σημειώ τήν τόσον συχνήν χρήσιν τοΰ δυικοϋ ΰστις όμως είναι άγνωστος 
είς τάς Ίωνικάς καί ’Αχαϊκός διαλέκτους. Πρβλ. Jeannaraki, Historical 
Greek Grammar, London 1897, σ. 101, § 229.
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την γνώμην μου, παρέχουν ενθάρρυνσιν διά την συνέχισιν της προ
σπάθειας χωρίς νά προσφέρουν από τοΰδε την βεβαιότητα ότι τό πρό
βλημα έλύθη. Δια νά εκτιμηθοΰν ταΰτα κατ’ ακρίβειαν θά έδει νά γί
νουν γνωστά πολλά είσέτι επι τής άκολουθηθείσης πορείας κατά την 
εφαρμογήν τών μεθόδων αποκρυπτογραφήσεως" θά ήτο επίσης ανάγκη 
νά γίνη επιμελημένη πσρσβολή και άνάλυσις. Ένταϋθα άρκοϋμαι νά 
διατυπώσω ώρισμένας απορίας ως προς τάς δόο κατά την γνώμην μου, 
αλλά και κατά την γνώμην καί τοΰ ίδιου τού V·, μάλλον αποδεικτι
κός πινακίδας, την πινακίδα τών τριπόδων καί την πινακίδα τών ονο
μάτων θεών.

Εις την πινακίδιι τών τριπόδων” (βλ είκ. 2) τό πρώτον σημεΐον

νακα τοΰ V. δέον νά με
ταγραφή εις να καί όχι 
άι(αίάνω κεραΐαι είναι 
οριζόντιοι καί όχι κάθε
τοι, υπάρχει δε καί τό 
μικρόν ζευγνυον γραμ- 
μίδιον)' τοΰτο όμως θά 
έπέφερε ουσιαστικήν 
αλλαγήν εις τό περιεχό- 
μενον, διότι αντί δίπα 
— δέπας θά άνεγινώ- 
σκετο ναπα (= ;)' αλλά 
καί ή έξίσωσις τοΰ δι - 
πα μέ τό δεπας είναι

20.
1+ Εί0· R
® ^ . w ■+κ ι υ© , ©γ &
Α'ΐΜΤ* · Μ " MW Μ"' 

ΓΡ'ΜΉί

tHllA.W Κ" *HW 
‘i'WZ-W h" ^ W«-
f////////Λ Ρ'*" ’ΐ4?^ 
W////A Κ" Ή'ίΉ*
(ί//////////////■ *1 ΙΤψΨ 
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\
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Μ1" 
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V tf,n
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Είκ 1.—Ή «πινακίς είσφορας'ϋχαλκοΰ» έκ Πύλου.
τολμηρή διότι οΰτε δε ■ 
ηα γριίφεται οΰτε τό ιδεόγραμμα παριστμ ποτήριον (είναι προφα
νώς αμφορείς τρίωτοι, τετράωτοι ή άνευ λαβών, γνωστών μινωι- 
κών σχημάτων). Ώς προς τους τΰπους θά παρετήρει τις ότι τό 
δίπαε δεν φαίνεται κανονικός δυικός, ότι τό μεζοε καί αν ακόμη 
ήτο δυϊκοΰ άριθμοΰ θά ήτο περίεργον ότι άπαντά ως προσδιορι
σμός τοΰ διπα άκολουθουμένου υπό ενός αγγείου, ότι οι τύποι τρί- 
ουες, τέτρουες, ανουες (οΰτα) δρθώς ό Μαρινάτος, άφοΰ τό δέπας είναι 
ουδετέρου γένους) δεν είναι δυνατόν νά έχουν πληθυντικόν ή δυικόν 
τριούεε κλπ., ότι εξ άλλου δεν αποδίδεται τρίονες αλλά τρίωες κατ’ 
άπίθανον τύπον (τό ν τής διφθόγγου κατά κανόνα αποδίδεται). "Ομως 
καί αί δυσκολίαι αυτσι δεν θά επρεπε νά θεωρηθούν ανυπέρβλητοι

”) Βλ. ανωτέρω σ. 149. 

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η.
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προ τοΰ γεγονότος τής λαμπρός αντιστοιχίας μέ τά ιδεογράμματα. Διε- 
ρωτάται τις μόνον αν κατά τον πρώτον προσδιορισμόν τών φωνητικών 
άξϊών τι και ρι δεν είχε ληφθή ύπ’ ό'ψιν ήδη τό τρι - μιας άλλης πι- 
νακίδος (δΰο δηλαδή σημεία σημαίνοντα τρία)' τό κΡετορο ιϊχεν ήδη 
προσδιορισθή έκ τών προτέρων, ώς εϊδομεν εις τό κΡετοροποπι (τε- 
τρόποδφι) τής πινακίδος τών ποιμνίων' αν λοιπόν ή πραγματική ση
μασία τοΰτου (όχι ή φωνητική αξία) ήτο ή τοΰ τέσοαρα θά ήτο κατα
νοητόν ότι έπανευρίσκεται ενταύθα προκειμένου περί χαρακτηρισμού

V'm rfim-uv

Είκ. 2." Ή «πινακίς τών τριπόδων» έκ Πύλοιι.

σκεύους μέ τέσσαρα ώτα. 'Ομολογώ ότι πάσα προσπάθεια διά τήν έξή- 
γησιν τής καταπληκτικής αντιστοιχίας δεν είναι δυνατόν νά εκμηδενί- 
ση τήν σημασίαν τής πινακίδος, ως ήρμηνευθη αύτη. Διά τούτο πι
στεύω ότι αποτελεί λαμπράν ελπίδα διά τό μέλλον.

Δυσκολεύομαι νά βεβαιώσω τό αυτό διά τήν πινακίδα τών ονομά
των τών θεών έκ Κνωσού 12 (βλ. είκ. 3), πρώτον διότι ή πινακίς είναι 
ελλιπής, παρέχουσα ελλιπή κατάληξιν τού na-ja-Fo καί τού πο-σε- 
δα. ’Έπειτα διότι οί αναλογικοί τύποι πο - οι - δα ι -jo, no - σι - δα-

i-je-v-ot καί πο- οι-δα-ε-ja εϊς άλλας πινακίδας δεν στηρίζουν 
τον τύπον πο - σε - δα (- ο) — Ποσειδών' είναι γνωστόν έξ άλλου ότι ό 
αρχαιότερος ελληνικός τύπος φαίνεται νά είναι τό Ιίοτιδας· εντελώς 
αμφίβολον είναι τό ελλιπές na-ja-Fo καί τό ε-νυ - Fa - ρι - jo, με* 
ταγραφόμενα ως Έννάλιος καί Παιάων. ’Απομένει τό α-τα-να-ηο- 
τι-νι-ja, τό όποιον εγράφη ως μία λέξις' ή άπόδοσις Ά&άνα Πό- 
τνια είναι λογικοφανής, αλλά δύναταί τις νά άποφανθή υπέρ αυτής κα- 
τηγορηματικώς; ηο-τι-νι-ja- Fe-jo άπαντά όμού μέ τό κα-κε-Ρε 
(χαλκείς) καί εις τήν περίπτωσιν αυτήν ή ερμηνεία δέν είναι εύκολος.

*') Βλ. ανωτέρω σ. 160.
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Ή έκ Πόλου πινακίς των χρυσών (;) αγγείων (ΚηΟ2) ήτις κατά τον 
V. δίδει πολλά ονόματα θεών παρέχει εντελώς υποθετικά ονόματα έν 
μέσψ πλήθους ακατάληπτων λέξεων' ΐνα επιβεβαιωθή ή άναγνώρισις 
ώρισμένων έξ αυτών θά ήτο απαραίτητον νά γίνη καταληπτόν το πε- 
ριεχόμενον τής μακράς ταυτης πινακίδος" δλως απίθανα φαίνονται το 
δι-υ-ja μεταγραφόμενον είς Δί-Fi-a, το δι-Fe μεταγραφόμενον 
Etc AiFei και το ι-ηε· με-δε-ja αποδιδόμενου δχι όρθώς ώς’Ιφιμή- 
δεια.

Καταλήγω έκφράζων την ευχήν δπως μή θεωρηθή ή ανωτέρω κρι
τική ως στρεφόμενη εναντίον τής προσπάθειας τοϋ V. καί τών συνερ
γατών του διά τήν άποκρυπτογράφησιν τών πινακίδων. Πιστεύω πάν
τοτε δτι διά τών χρησιμοποιηθεισών μεθόδων είναι δυνατόν νά προέλ- 
θουν λίαν σημαντικά αποτελέσματα καί νά άποδειχθή ουτω δτι ήκο- 
λουθήθη ή ορθή οδός. "Οτι δμως παρά τήν αγαθήν ταυτην προσδο
κίαν είναι ανάγκη νά παραμείνωιιεν επιφυλακτικοί μέχρις δτου προέλ- 
θουν πλέον πειστικά αποτελέσματα, ως ασφαλώς θά προέλθουν αν ά- 
κολουθώμεν ορθήν πορείαν, θεωρώ μετά τάς έκτεθείσας δυσκολίας επι
στημονικούς έπιβαλλόμενον. "Οτι από τής πρώτης δημοσιεύσεως τοΰ V. 
καί τής άνακοινώσεως υπό τοΰ Blegen τής σημαντικής πινακίδος τών 
τριπόδων δεν άνεκοινώθησαν νεώτερα πειστικά στοιχεία βεβαίως δέν 
είναι λίαν ενθαρρυντικόν18, ΐσα)ς δμως ιό νέον άφθονον υλικόν εκ 
Πόλου καί Μυκηνών παράσχη τήν τελικήν άπάντησιν εις τό ερώτημα : 
Έλυθη τέλος τό αίνιγμα τής Μινωικής Σφιγγός;

Ν. ΠΛΑΤΩΝ

19) Τήν γνώμην αυτήν έξέφρασεν καί ό καθηγητής Μαρινάτος είς τελευ- 
ταίαν επιστολήν του πρός εμέ παρά τήν πρό τίνος απόλυτον αότοΰ αισιοδοξίαν.
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