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Άδόχητον καί λίαν έπώδυνον πλήγμα ύπέστη ή καθόλου φιλολο
γική καί αρχαιολογική επιστήμη μέ τον αίφνήδιον θάνατον τοϋ ήδη 
άνά τήν Ύφήλιον γνωστού παρά τήν νεαράν αυτού ηλικίαν ’Άγγλου 
επιστήμονας Μιχαήλ Βέντρις, έπελθόντος τήν 6ην Σεπτεμβρίου 1956 
εν ’Αγγλία κατόπιν αύτοκινητιστικού δυστυχήματος καί, ώς είκός, με
γάλη ΰπήρξεν ή συγκίνησις τού. ε
πιστημονικού κόσμου διά τήν φοβέ
ραν απώλειαν. Πάντες έγνώριζον 
ότι δ εκλιπών εις τό σύντομον διά
στημα τής ζωής του έδωσεν εξόχως 
πολλά καί δτι παρ’ αυτού άνεμένον- 
το άπείρως περισσότερα διά τό μέλ
λον. Ποια βάσκανος μοίρα ήθέλη- 
σε νά διακόψη τό νήμα τής ζωής 
του ακριβώς καθ' ήν στιγμήν οΰτος 
έλυεν έπιτυχώς τό αίνιγμα τής μυ
στηριώδους Σφιγγός καί ήνοιγε τον 
δρόμον εις τήν άνάγνωσιν τώνκρη- 
τομυκηναϊκών πινακίδων γραφής;
Διότι κατά γενικήν άναγνώρισιν ό 
μεγαλοφυής ερασιτέχνης είς τήν φι
λολογούσαν αρχαιολογίαν—ήτο άρ- 
χιτέκτων τό επάγγελμα — έπέτυχεν δ,τι άλλοι ειδικοί καί έξαιρέτως μο· 
χθήσαντες ματαίως έζήτησαν νά επιτύχουν : επροχώρησε λίαν σημαν- 
τικώς είς τήν λύσιν τού προβλήματος τής άποκρυπτογραφήσεως τής 
κρητομυκηναϊκής γραφής, άκολουθήσας μέθοδον απολύτως θετικήν 
καί είς άκρον επιστημονικήν. Καί οί εΐσέτι άμφιβάλλοντες επί τού τε
λικού επιτεύγματος αναγνωρίζουν δτι ό Β. ΰπήρξεν ό μεθοδικώΐερον 
χρησιμοποιήσας τά στοιχεία, τά όποια θά ήδύναντο νά φέρουν προς τήν 
λύσιν τού δυσχερεστάτου προβλήματος, από τήν οποίαν άνεμένετο ή 
διαφώτισις τής ευρωπαϊκής προϊστορίας.

Ό Μιχαήλ Βέντρις έγεννήθη τό 1922 καί άνετράφη έν Stowe τής 
’Αγγλίας. Έξεδήλωσε καταπληκτικόν καί δλως πρώιμον ενδιαφέρον
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διά τάς ολίγον γνωστός γλώσσας καί τάς μυστηριώδεις γραφάς, ενώ 
ήτο μόλις 10 ετών και έφοίτα εις σχολειον τής Gsstadt εν Ελβετία. 
"Οταν επανήλθεν εις την ’Αγγλίαν ιδιαιτέραν αΐσθησιν ένεποίησεν εΐς 
αυτόν μία διάλεξις τοΰ ’Αρθούρου ’Έβανς επί τοΰ προβλήματος τής 
μινωικής γραφής. Έκτοτε δεν έπαυσε νά τον άπασχολή ή λύσις τοΰ 
προβλήματος τούτου, και τό 1940, εις ηλικίαν 18 μόλις ετών, έδημο· 
σίευσε την πρώτην του εργασίαν: «Εισαγωγή εις την μινωικήν γλώσ
σαν», εις τό περιοδικόν «American Journal of Archaeology». Εΐς τό 
δημοσίευμά του τοΰτο γίνεται εμφανής ή διαύγεια τοΰ πνεύματός του 
κα'ι ή ϊκανότης του νά διαπραγματευθή εν δύσκολον θέμα μέ μεθοδι- 
κότητα και σαφήνειαν. "Ομως ή ά'ποψις την οποίαν ύπεστήριξε τότε ήτο 
δτι ή γλώσσα ή οποία έκρύπτετο ε’ις τά κείμενα τών πήλινων πινακίδων 
τής Κνωσοΰ τοΰ γραμμικοΰ συστήματος Β ήτο συγγενής προς τήν Έ- 
τρουσκικήν. Τό αυτό έτος ήρχισε νά σπουδάζη τήν αρχιτεκτονικήν, προς 
τήν οποίαν επίσης ήσθάνετο ισχυρόν έ'λξιν Ό πόλεμος ήλθε νά διακόψη 
τάς απασχολήσεις ταύτας. 'Υπηρέτησε λίαν εΰδοκίμως εΐς τήν Βασιλικήν 
’Αεροπορίαν (R.A.F.) ως πλοηγός και κατά τό διάστημα τής στρατιωτι
κής του υπηρεσίας κατετοπίσθη εΐς τάς μεθόδους άποκρυπτογραφήσεως 
τών κρυπτογραφημάτων, πράγμα τό όποιον υπήρξε πολύτιμον βοήθη
μα εΐς τάς περαιτέρω έρεύνας του. Μέ τήν λήξιν τοΰ πολέμου κατέστη 
δυνατόν νά συνέχιση τάς σπουδάς του εΐς τήν Architectural Associa
tion τοΰ Λονδίνου, έλαβε δέ τό δίπλωμα τοΰ άρχιτέκτονος τό 1948 μέ ε
ξαιρετικός διακρίσεις. Έν τφ μεταξύ εύρίσκετο εΐς επικοινωνίαν μέ δια
φόρους επιστήμονας ασχολούμενους μέ τό πρόβλημα τής μινωικής γρα
φής, άντήλλασε μετ’ αυτών σκέψεις και τούς έτήρει ένημέρους επί τών 
αποτελεσμάτων τών ιδίων αύτοΰ ερευνών. Κατά τάς άρχάς τοΰ 1959 έ- 
δημοσίευσεν ιδία δαπάνη συστηματικήν μελέτην περί τών γλωσσών τοΰ 
μινωικοΰ καί μυκηναϊκού πολιτισμοΰ, ένθα, έπ’ ευκαιρία τής συπληρώ- 
σεως ήμίσεος αΐώνος από τής άνακαλύψεως τής πρώτης μινωικής πινα- 
κίδος, έδιδε πλήρη εικόνα τοΰ δλου προβλήματος, παραθέτων τάς α
παντήσεις τάς οποίας έλαβεν από εξέχοντας ερευνητάς καί τάς ιδίας αυ
τού γνώμας. ’Εν τφ μεταξύ ειχεν αποκτήσει πολύ καλήν φήμην ως άρ- 
χιτέκτων καί ήτο φανερόν δτι λαμπρόν στάδιον έξελίξεως ήνοίγετο προ 
αύτοΰ. ’Ωκοδόμησε καί διεκόσμησε τήν ιδίαν αύτοΰ οικίαν, βοηθούμε- 
νος υπό τής συζύγου του.

Ήκολούθησε μία σειρά πολυγραφημένων «σημειωμάτων εργασίας» 
(work - notes), τά όποια συνέταξεν ό ίδιος καί τά εκυκλοφόρησεν εις 
στενόν κύκλον επιστημόνων, άπασχολουμένων μέ τό αυτό πρόβλημα 
καί εΐς τά όποια άνελύοντο πολλά έκ τών κειμένων τών πινακίδων, μά
λιστα τής Πύλου, αΐτινες έν τφ μεταξύ ειχον γίνει προσιταί διά τής προ
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καταρκτικής των δημοσιεύσεως υπό τοΰ Emmett Bennett. Αί πινακί
δες αΰται ειχον άνακαλυφθή ήδη προ τοΰ πολέμου εντός των 'Ανακτό
ρων τοΰ Νέστορος εις Πόλον (’Άνω Έγκλιανόν) υπό τοΰ Κωνστ. Κου- 
ρουνιώτη και τοΰ Καρόλου Μπλέγκεν. Τό μένα τοΰτο άρχεΐον έγένετο 
οΰτω άντικείμενον μελέτης προτοΰ νά καταστή δυναιή ή τελική δημοσί- 
ευσις τοΰ αρχείου των πινακίδων τοΰ νραμμικοΰ συστήματος Β έκ Κνω 
σοΰ, τό όποιον παρέμεινεν επ'ι μακρότατον χρόνον άδημοσίευτον, διότι 
ό Έβανς ήλπιζε πάντοτε ότι θά επιτυχή την αποκρυπτογράφησή του. 
Βραδύτερον αί μικραί αΰται μελέται τοΰ V. συνεκεντρώθησαν εις εν βι- 
βλίον 150 πυκνογραμμένων σελίδων: «Προκαταρκτική άνάλυσις τών μν~ 
κψαϊκών αρχείων τής γραμμικής Β γραφής εκ Πύλου». Ένταΰθα πα
ρακολουθεί τις την πορείαν τών σκέψεών του, ή οποία τον ώδήγησεν 
είς την μεγάλην του άνακάλυψιν. Ή συνεργασία μετά τών Chadwick, 
Bjork καί Furumark άπέβη δι’ αυτόν πολύτιμος. Ό πρώτος τον έβο- 
ήθησε μέ την αναλυτικήν γνώσιν του τής αρχαίας ελληνικής γλώσσης.

Τήν λυσιν δτι τά κείμενα τών πινακίδων τούτων εκρυπτον πιθανώς 
ελληνικήν γλώσσαν έπρόβαλλε τό πρώτον διά τοΰ ύπ’ άριθ-μόν 20 ση
μειώματος του τοΰ ’Ιουνίου 1952. Εις εΰρύτερον κοινόν άνεκοινοΰτο 
ραδιοωωνικώς μετ’ ολίγον on άνεγνωρ[σθησαν ελληνικά! λέξεις εις τά 
κείμενα τής γραμμικής Β γραφής. Έπιστολαί προς φίλους καί συνα
δέλφους του επεβεβαίουν τό επίτευγμα. Άλλ’ ό επιστημονικός κόσμος 
έλαβεν έπισήμως γνώσιν τής μεγάλης άνακαλύψεως διά τής δημοσιευ- 
θείσης είς τό «Journal of Hellenic Studies» κατά τάς άρχάς τοΰ 1953 
αναλυτικής άνακοινώσεώς του εν συνεργασία μετά τοΰ John Chad
wick, καθηγητοΰ τής κλασσικής φιλολογίας εις τό Πανεπιστήμιον τοΰ 
Καΐμπριτζ : «Προφανείς ενδείξεις ελληνικής διαλέκτου είς τά μυκηναϊ
κά. αρχεία». Οί συγγραφείς μέ μεγάλην μετριοφροσύνην, αλλά και επι
στημονικήν ευθυκρισίαν, έχαρακτήρισαν τήν προσπάθειάν των ως «πει
ραματικήν» καί απέναντι τόσων ενθουσιωδών εκδηλώσεων, αΐτινες 
ήκολούθησαν τήν δημοσίευσιν εκείνοι υπήρξαν άπολύτως μετριοπα
θείς καί νηφάλιοι. Συνεζήτησαν μέ ψυχραιμίαν μέ τούς ολίγους, οΐτι- 
νες, προ τό'ιν μεγάλων δυσχερειών τοΰ προβλήματος καί τών αινιγμά
των τά όποια έπρόβαλλον μέ τήν φωνητικήν άπόδοσιν τών κειμένων 
τών πινακίδων παρέμενον ολίγον ή πολύ σκεπτικοί. Ό γράφων τό πα
ρόν, όστις δι’ άρθρου του δημοσιευθέντος είς τά «Κρητικά Χρονικά» 
(τόμ. Η', 1953) είχεν επιστήσει τήν προσοχήν τοΰ επιστημονικοΰ κό
σμου επί των μεγάλων δυσχερειών, αΐτινες προέκυπτον περί τήν άπό- 
δοσιν τών κειμένων, άνεγνώρισεν, είς τήν συζήτησιν τήν οποίαν έσχε 
μετά τοΰ έκλιπόντος, ότι κατεΐχεν οΰτος πάσας τάς ικανότητας έκείνας, 
αΐτινες παρεΐχον ασφαλή έγγύησιν μιας ολοκληρωτικής επιτυχίας. Έ
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πηκολούθησαν ώρισμέναι αναγνώσεις πινακίδων (όπως τής τών τριπό
δων, δημοσιευθείσης υπό Blegen, τής τών ίππων, πώλων, όνων, όλο- 
κληρωθείσης υπό τοΰ Chadwick, τών θρόνων και θρηνΰων, τών ποι
κίλων βότανών, τοΰ ελαίου κ.ά), αΐτινες εφαίνοντο νά έπιβεβαιοΰν 
την ορθότητα τής μεθόδου. Ό V., μόνος ή με συνεργασίαν τοΰ Chad
wick, εδημοσίευσε καί νέα όίρθρα εις τα περιοδικά «Antiquity», «Αγ- 

chaelogy», «Eranos» καί «Minos», άτινα συνεπλήρωνον τά δημοσιευ- 
θέντα κείμενα πινακίδων ή παρεΐχον νέα, ώς επίσης τον βιβλιογραφικόν 
πίνακα διά τό Colloquium, τό όποιον έγένειο τό Πάσχα τοΰ 1956 εις 
Παρισίους, και εις τό όποιον έλαβεν ηγετικόν μέρος. Είργάσθη εις την 
άναθεώρησιν τών μεταγραφών τών πινακίδων εις τά Μουσεία ’Αθηνών 
καί Ηρακλείου καί εδημοσίευσε τά αποτελέσματα τής τελευταίας. Κατά 
τό 1955 συνέγραψε μετά τοΰ Chadwick τά Documents, συγκεφαλαιών 
τάς άσφαλεστέρας αναγνώσεις τριακοσίων πινακίδων.

'Ως ήτο φυσικόν, πλήθος τιμών έπεσιορεύθη είς αυτόν μέ την άνα- 
γνώρισιν τοΰ μεγάλου του έργου. Έτιμήθη μέ τό παράσημον τής Βρε- 
ταννικής Αυτοκρατορίας καί έγένετο επίτιμος εταίρος τοΰ University 
College τοΰ Λονδίνου καί επίτιμος διδάκτωρ φιλολογίας τοΰ Πανεπι
στημίου τής Uppsala, άλλ’ αί τιμαί αΰταί κατ’οΰδέν ήλάττωσαν την με
τριοφροσύνην καί απλότητά του. Άντιθέτως επηΰξησε την ενεργητικό' 
τητά του ή συναίσθησις ότι ή επιστήμη πάρα πολλά άνέμενε παρ’ιιΰτοΰ'

Αί έπιτυχίαι καί ή έπίδοσις είς τό πεδίον τής άναγνώσεως τής μι- 
νωικής γραφής δεν άπέσπασαν τοΰτον από τό κύριον αΰτοΰ λειτούργη
μα ώς άρχιτέκτονος. Τό θέρος τοΰ 1954 καί 1955 άνέλαβε μετά τής 
συζΰγου του υπηρεσίαν επιβλέψεως καί σχεδιάσεως τών άνασκαφικών 
έργων τής Άγγικής Άρχαιολογ. Σχολής εις τό ’Εμπόριό τής Χίου καί 
εκεί άπέδειξεν ότι δ,τι άνελάμβανε τό έξετέλει μέ πλήρη ακρίβειαν καί 
μέ μοναδικήν ικανότητα. Οι συνάδελφοί του αρχιτέκτονες προσεδόκουν 
έξόχως πολλά παρ’ αΰτοΰ. Έν Κρήτη άνεμένετο ότι θά άνελάμβανε την 
συμπλήρωσιν τοΰ μεγάλου σχεδίου τοΰ ’Ανακτόρου τής Κνωσοΰ. Τό 
1956 έλαβεν ειδικήν εντολήν παρά τής Architects’ Journal δι’ έρευ
ναν επί τής διασποράς πληροφοριακοΰ ΰλικοΰ τών αρχιτεκτόνων.

Ό θάνατός του έβύθισεν είς βαρύ πένθος τήν οίκογένειάν του—τήν 
έξαίρετον σύντροφον τοΰ βίου του καί τά δυο μικρά τέκνα—έπληξε και- 
ρίως τήν χώραν του καί τούς συναδέλφους του, έθλιψε μεγάλως τούς 
απειραρίθμους φίλους του. Οί έλληνες συνάδελφοι συμμερίζονται τό 
γενικόν πένθος καί αισθάνονται ότι τό πλήγμα δέν είναι όλιγώτερον 
βαρύ δι’ αυτούς. Τό έργον τοΰ Μιχαήλ Βέντρις ήλθε νά φωτίση τάς 
πρώτας σελίδας τής 'Ιστορίας τών Ελλήνων, τής 'Ιστορίας τοΰ Εΰρω- 
παϊκοΰ Πολιτισμού. ”Ας είναι ή μνήμη αΰτοΰ αίωνία. ν. ΠΛΑΤΩΝ

Τνπογραφικό έργαατήριο Ά. Γ. Καλοκαιρινόν, Ηράκλειον Κρήτης Ά ο. 45—1956
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