


ΣΟΑ Η΄ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ 

 

ΘΤΡΑ 2: Η Αρχαία Ελληνική γλώςςα-Διάλεκτοι 

Οι διάλεκτοι τθσ αρχαίασ ελλθνικισ γλϊςςασ παρουςιάηουν πολλά κοινά χαρακτθριςτικά 

ϊςτε να διατυπωκεί θ κεωρία ότι κάποτε όλοι οι Ζλλθνεσ μιλοφςαν τθν ίδια γλϊςςα, με τον 

καιρό όμωσ διαςπάςκθκε και κατά τόπουσ δθμιουργικθκαν διάφορεσ διαλεκτικζσ ομάδεσ.  

 

Αυτζσ ιςαν: 

 

α) Αττικι ― ιωνικι: Ρεριλαμβάνει τθ διάλεκτο τθσ Αττικισ, τθσ Εφβοιασ, των ιωνικϊν 

αποικιϊν των νοτίων ακτϊν τθσ δυτικισ Μ. Αςίασ και οριςμζνων νθςιϊν του Αιγαίου. 

Χαρακτθριςτικά: χριςθ τοφ -θ αντί τοφ -α, απϊλεια του δίγαμμα, ευφωνικό -ν, πρόκεςθ 

κατά αντί κάτ των άλλων διαλζκτων, κατάλθξθ τρίτου πλθκυντικοφ ςε -ςαν αντί του -ν των 

άλλων διαλζκτων, δυνθτικό αν αντί τοφ αιολικοφ κε και τοφ κα των άλλων διαλζκτων κ.λπ. 

 

Θ ιωνικι διακρίνεται από τθν αττικι με τθν τζλεια τροπι του -ο ςε -θ, τουσ αςυναίρετουσ 

τφπουσ ςε -εα, -εο και -εω, τθ χριςθ του -vF, τθν κατάλθξθ -εω ςτθ γενικι ενικοφ των 

αρςενικϊν ονομάτων, τθν κατάλθξθ -εων ςτθ γενικι πλθκυντικοφ, τθ γενικι ενικοφ 

βαςιλζοσ αντί βαςιλζωσ, το υποκετικό θν αντί των αττικϊν εάν, αν, το -κ αντί -π ςτισ λζξεισ 

όκωσ, οκοία κ.λπ., τθν ψίλωςθ όςοσ, ιρόσ κ.λπ. 

 

β) Αιολικι: Ρεριλαμβάνει τισ διαλζκτουσ τθσ Βοιωτίασ και Κεςςαλίασ, τθ διάλεκτο τισ 

Λζςβου και τθσ απζναντι μικραςιατικισ ακτισ. Χαρακτθριςτικά: πζμπε αντί πζντε τθσ 

αττικισ, διπλαςιαςμόσ των ςυμφϊνων αντί τθσ ζκταςθσ του προθγοφμενου φωνιεντοσ, 

χριςθ των πατρωνυμικϊν επικζτων αντί τθσ γενικισ τοφ ονόματοσ τοφ πατζρα, ια αντί μία, 

ον αντί ανά, δοτικι πλθκ. ςε -εςςι αντί -οισ, -ςς- αντί τοφ αττικοφ -ς-, απαρζμφατο ςε -

μζναι και -μεν, παρακείμενοσ μετοχζσ ςε -ων, -οντοσ ςτον ενεςτϊτα, το δυνθτικό κε, 

κατάλθξθ ςε -μι των ςυναιρθμζνων ρθμάτων κ.λπ. 

 

γ) Αρκαδο-κυπριακι: Ρεριλαμβάνει τισ διαλζκτουσ τθσ Αρκαδίασ και τθσ Κφπρου, που ιςαν 

μια διάλεκτοσ, πριν χωριςκοφν κατά τθν μεταμυκθναϊκι περίοδο. Χαρακτθριςτικά: Το 

τελικό -ο μεταβάλλεται ςε -υ, χριςθ τισ πρόκεςθσ πόσ αντί προσ, κάσ αντί α,  ςίσ αντί τίσ, 

χριςθ τθσ δοτικισ μετά τισ προκζςεισ, από, εξ κ.λπ. για να δθλωκι θ από τόπου κίνθςθ 

κ.λπ. 

 



δ) Βορειοδυτικι: Ρεριλαμβάνει τισ διαλζκτουσ των Δελφϊν, τθσ Λοκρίδοσ, των περιοχϊν τθσ 

δυτικισ Στερεάσ και τθ διάλεκτο τθσ Θλείασ. Χαρακτθριςτικά: πρόκεςθ εν αντί εισ, κατάλθξθ 

-είμενοσ αντί -οφμενοσ των ρθμάτων ςε -ζω, -ςτ αντί -ςκ, -ςκ αντί -ςχ, εντε, πάντοισ, 

τζτταρεσ αποκοπι των προκζςεων κ.λπ. 

 

ε) Δωρικι: Ρεριλαμβάνει τισ διαλζκτουσ τθσ βορειοδυτικισ Ελλάδασ, τθσ δυτικισ και νότιασ 

Ρελοποννιςου, τθσ Κριτθσ, των δωρικϊν αποικιϊν τθσ Σικελίασ, τθσ Μεγάλθσ Ελλάδασ, τθσ 

Κυρθναϊκισ, τθσ όδου και τθσ Κω. Χαρακτθριςτικά: -ι αντί -ε πριν από φωνιεν, -ς μεταξφ 

δφο φωνθζντων τρζπεται ςε δαςφ ι αποβάλλεται, ρωτακιςμόσ του τελικοφ -σ, απαρζμφατο 

ςε -μεν, -θ από τθ ςυναίρεςθ -ε και –α,  και -α από τθ ςυναίρεςθ -α και -ο ι -α και -ω, 

πάνςα, ζνσ, -ονσ, εσ, τθνοσ, ζγεντο, ζντο, ζςςα, ευ κ.λπ., διατιρθςθ του -τ προ του -ι, άρκρο 

τοί αντί οί, αί, κατάλθξθ -μεσ αντί -μεν, μζλλων ςε -κθςϊ αντί -κιςομαι, αόριςτοσ ςε -ξα, 

αντί -ςα κ.λπ. 

Ανάμεςα ςτισ διαλζκτουσ των επιγραφϊν και τισ διαλζκτουσ των κείμενων υπάρχει 

διαφορά θ οποία οφείλεται ςτο ότι οι ςυγγραφείσ αναγκάηονταν να χρθςιμοποιιςουν τθν 

γλϊςςα τθσ παράδοςθσ του λογοτεχνικοφ είδουσ, με το όποιο αςχολοφνταν. 

 

 Η  γραμμική γραφή Β 

 

Θ ονομαςία Γραμμικι γραφι Β δόκθκε ςτθν προομιρεια ελλθνικι γραφι από τον Άγγλο 

αρχαιολόγο Άρκουρ Ζβανσ φςτερ’ από τισ αναςκαφζσ τθσ Κνωςοφ ςτα 1900. Τθν ονόμαςε 

«Β», γιατί τθν ίδια εποχι είχαν ζρκει ςε φωσ από τθν ίδια περιοχι άλλεσ πινακίδεσ με μια 

διαφορετικι γραφι, που ο ίδιοσ τισ ζδωςε το όνομα «Γραμμικι Α».  

 

Εκτόσ από τισ δφο εκείνεσ γραφζσ ανακαλφπτονταν ςφγχρονα και τρίτθ, θ ιερογλυφικι 

κρθτικι γραφι. Ζτςι ό Ζβανσ ςτα τζλθ του περαςμζνου αιϊνα είχε καταφζρει να ξεχωρίςθ 

τρεισ φάςεισ, κακϊσ είπαν, ςτθν ιςτορία τθσ μινωικισ―τισ ικελε και τισ τρεισ μινωικζσ, 

αλλά πόςο είχε δίκιο ι άδικο, κα το εκκζςουμε παρακάτω― γραφισ: τθ φάςθ πρϊτα τθσ 

ιερογλυφικισ γραφισ, που τθν τοποκετοφςε ανάμεςα ςτα χρόνια 2000 και 1750, φςτερα τθ 

φάςθ τθσ Γραμμικισ Α, από 1750 μζχρι 1450, και τζλοσ εκείνθ τθσ Γραμμικισ Β ςτουσ 

κατοπινοφσ αιϊνεσ.  

 

Θ τελευταία, όπωσ άλλωςτε και θ Γραμμικι Α, δεν είχε γίνει δυνατό να αναγνωςκεί από 

τουσ επιςτιμονεσ και αποτελοφςε, κα λζγαμε, μυςτιριο. Οι δυςκολίεσ ιταν τεράςτιεσ για 

τθν επιτυχία τοφ ςκοποφ. Υπιρχε μια τρομακτικι ποικιλία ακατανόθτων ςθμείων, που δεν 

είχαν το όμοιό τουσ, ζτςι εκεωρείτο, ςε καμμιάν άλλθ διάλεκτο ι γλϊςςα. Ζπρεπε να 

ξεχωριςτοφν και να ταξινομθκοφν τα ςθμεία, ζργο απίςτευτα δφςκολο, που ακόμθ και 

μζχρι ςιμερα δεν ζχει γίνει απόλυτα για τθ Γραμμικι Β.  



 

Τα κζματα, θ διάλεκτοσ που χρθςιμοποιικθκε για τισ πινακίδεσ εκείνεσ και τόςα άλλα 

βαςικισ ςθμαςίασ ςτοιχεία ιςαν άγνωςτα. Τελικά επιτεφχκθκε θ ανάγνωςθ τθσ Γραμμικισ 

Β από τον Άγγλο αρχιτζκτονα, και ερευνθτι Μιχαιλ Βζντρισ ςτα 1952. Για να γίνουν όμωσ 

όλα αυτά κατανοθτά ςτον αναγνϊςτθ, κα πρζπει να ανατρζξουμε με ςυντομία ςτα πολφ 

αρχαία χρόνια τθσ ηωισ τθσ Ελλάδοσ.  

 

Με τα τελευταία δεδομζνα τθσ ιςτορικισ επιςτιμθσ αποδείχκθκε ότι καμμιά από τισ 

ελλθνικζσ διαλζκτουσ δεν ιρκε από ζξω, αλλά θ μία και ενιαία γλϊςςα τθσ χϊρασ 

διαςπάςκθκε με τθν κάκοδο των Ελλινων ςτθ χερςόνθςο. Αυτό ζγινε γφρω ςτα 1900 π.Χ., 

όταν δθλαδι άρχιηε θ δεφτερθ περίοδοσ του χαλκοφ. Το γεγονόσ αυτό αποτελεί χωρίσ άλλο 

ςοβαρι απόδειξθ ότι οι δθμιουργοί του μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ ιςαν Ζλλθνεσ.  

 

Ρολλά ζχουν ειπωκεί για τισ διαφορζσ τθσ αρκαδικισ και κυπριακισ διαλζκτου από τισ 

άλλεσ. Πμωσ από ζρευνεσ πάλι αρχαιολογικζσ φάνθκε ότι οι μυκθναίοι εποίκθςαν τθν 

Κφπρο ανάμεςα ςτουσ 14ο και 13ο αιϊνεσ. Επομζνωσ και οι διάλεκτοι εκείνεσ, αρκαδικι και 

κυπριακι, δεν ιςαν παρά  λείψανα μιασ μυκθναϊκισ διαλζκτου, που μιλιόταν ςτθν 

Ρελοπόννθςο πριν ειςβάλουν εκεί οι Δωριείσ.  

 

Το τελευταίο τοφτο δεδομζνο βοικθςε πολφ ςτισ προςπάκειεσ αναγνϊςεωσ τισ Γραμμικισ 

Β, αφοφ οποιαδιποτε ομοιότθτα ςτοιχείων τθσ γραφισ αυτισ με τθν αρκαδοκυπριακι 

οδθγοφςε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ Γραμμικι Β μποροφςε να είναι ελλθνικι. Αναφζραμε ιδθ 

για τισ τρεισ φάςεισ τθσ «μινωικισ» γραφισ του Ζβανσ.  

 

Τθν πρϊτθ τθν ονόμαςε ιερογλυφικι, γιατί ιταν εικονιςτικι. Τισ δεφτερεσ, Α και Β, τισ 

ονόμαςε γραμμικζσ, γιατί ςτθν μεν Α τα εικονιςτικά ςθμεία είχαν αρχίςει να παίρνουν ζνα 

ςχιμα γραμμικό, ςτθ δε Β γίνονταν ακόμθ πιο απλά και γραμμικότερα. Και οι δυο είχαν τθ 

φορά τουσ από τα αριςτερά προσ τα δεξιά. Δείγματα τθσ Γραμμικισ Β βρζκθκαν μόνο ςτθν 

Κνωςό, και ςυγκεκριμζνα ςτο υςτερομινωικό II ανάκτορο. Για το λόγο αυτό 

χρονολογικθκαν γφρω ςτα 1400 π.Χ.  

 

Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα δυο ςυςτιματα, Α και Β, δεν είναι οπωςδιποτε τόςο ςαφισ. Γιατί 

ςτθ Β δεν ζχουμε μόνο μια πιο πζρα απλοποίθςθ των γραμμϊν (υπάρχουν μάλιςτα και 

περιπτϊςεισ, όπου ςθμεία τθσ Α είναι απλοφςτερα από τα αντίςτοιχα τουσ τθσ Β). Π Ζβανσ 

υπζκεςε ότι ι γραμμικι Β δεν ιταν άλλο από ζνα είδοσ «βαςιλικισ» γραφισ ςτο ανάκτορο 

τθσ Κνωςοφ. Θ κεωρία του όμωσ κατζπεςε, όταν ανακαλφφκθκαν και ςτθν θπειρωτικι 

Ελλάδα πινακίδεσ με τθν ίδια γραφι. Φάνθκε τότε ότι ι Γραμμικι Γραφι Β δεν ιταν άλλο 

από μια προςαρμογι τθσ μινωικισ γραφισ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. 



 

Πμωσ και θ εξιγθςθ αυτι δεν είναι ικανοποιθτικι, κακϊσ  ςθμειϊνει  ό Άγγλοσ ερευνθτισ 

Τςάντγουϊκ, γιατί δεν είναι ανάγκθ να αλλάξουμε τθ μορφι των ςθμείων, για να γράψουμε 

με αυτά μιαν άλλθ γλϊςςα. Οι διαφορζσ ανάμεςα ςτισ δυο γραφζσ μοιάηουν με τισ 

διαφορζσ ανάμεςα ςτο ελλθνικό και το λατινικό αλφάβθτο. Χωρίσ όμωσ να ζχει ερμθνευκι 

θ Γραμμικι Α, τίποτε δεν είμαςτε ςε κζςθ να ιςχυριςκοφμε με βεβαιότθτα.  

 

Ο κακθγθτισ Μαρινάτοσ υποκζτει ότι τα πράγματα ζγιναν ζτςι: Με τθν καταςτροφι του 

φςτατου ανακτόρου τθσ Κνωςοφ από τθν ζκρθξθ του θφαιςτείου τθσ Κιρασ, πζραςαν ςτθν 

Κριτθ οι Αχαιοί. Τότε υποχρζωςαν τουσ γραφείσ του ανακτόρου να προςαρμόςουν τθ 

γραφι τουσ ςτθν ελλθνικι. Το ζκαναν αλλά τα αποτελζςματα φάνθκαν πενιχρά. Ζτςι 

παρζμεινε το αλφάβθτο Β τόςο ακατάλλθλο για να ζκφραςει τθ γλϊςςα των Αχαιϊν. Από 

κει πζραςε θ γραφι αυτι και ςτθν Ελλάδα, ίςωσ μάλιςτα πάντοτε ςτα χζρια μινωιτϊν 

επαγγελματιϊν γραφζων.  

 

Με τα δεδομζνα αυτά εξθγείται το γιατί θ γλϊςςα εκείνθ δεν κατζκτθςε τελικά τον λαό είτε 

ςτθν Ελλάδα είτε ςτθν Κριτθ. Οπωςδιποτε υπάρχουν οφκαλμοφανείσ διαφορζσ ανάμεςα 

ςτθν Α και Β, όπωσ το ότι ςτθν Α δεν υπάρχουν οι διαχωριςτικζσ γραμμζσ τθσ Β ι το 

ατελζςτερο ςε ςχζςθ με τθ Β κλαςματικό ςφςτθμα τθσ Α. 

 

Θ άποψθ του Ζβανσ ότι και τα δυο ςυςτιματα ζκρυβαν τθν ίδια γλϊςςα κατζπεςε με τθν 

αναγνϊριςθ του τφπου, που διλωνε το ςφνολο (για αυτό κα μιλιςουμε πιο κάτω ). Θ Α δεν 

είχε καμμιάν ομοιότθτα με τθν Β. Εξ αλλοφ βρζκθκε ότι από τα 90 περίπου γραμμικά 

ςθμεία ι γράμματα, ποφ χρθςιμοποιοφνται ςτθ Γραμμικι Β, 10 είναι ςχεδόν όμοια με 

ςθμεία του κυπριακοφ ςυλλαβαρίου και άλλα τόςα παρουςιάηουν ομοιότθτεσ με 

μεταγενζςτερα ελλθνικά γράμματα.  

 

Είναι λοιπόν φανερό ότι θ Β ζχει ςυγγζνεια με τθν κυπριακι. Οι λζξεισ ςτισ πινακίδεσ τθσ 

Γραμμικισ Β κάποτε χωρίηονται με κάκετεσ γραμμζσ και από το μζςο αρικμό γραμμάτων, 

που περιζχουν, ςυμπεραίναμε ότι τα ςθμεία ζχουν πικανϊσ ςυλλαβικι αξία. Το πρϊτο 

βιμα ςτθν ερμθνεία μιασ άγνωςτθσ γραφισ, κακϊσ μασ λζγει ο Τςάντγουϊκ, είναι ο 

προςδιοριςμόσ του είδουσ του ςυςτιματοσ γραφισ.  

 

Τρεισ τρόποι υπάρχουν να μετατραπεί θ γλϊςςα ςε γραφι. Ο απλοφςτεροσ είναι με εικόνεσ 

(ιερογλυφικι ι ιδεογράμματθ). Τα άλλα δφο ςυςτιματα χρθςιμοποιοφν ςτοιχεία, που 

αντιπροςωπεφουν τθν προφορά τθσ λζξεωσ. Θ διαφορά ςτα δφο αυτά ςυςτιματα είναι ότι 

ςτο ζνα τα ςθμεία αντιπροςωπεφουν ςυλλαβζσ και ςτο άλλο γράμματα. Στο ςυλλαβικό 



ςφςτθμα θ λζξθ «αντίβιοσ» π.χ. κα χρειάηονταν τόςα ςθμεία- γράμματα όςεσ ςυλλαβζσ 

ζχει, δθλαδι τζςςερα.  

 

Στθ γραμμικι Β ζχουμε ομάδεσ ςθμείων, που χωρίηονται ανάμεςά τουσ με μικρζσ κάκετεσ 

γραμμζσ. Οι ομάδεσ αποτελοφνται από 2 ζωσ 8 ςθμεία. Ρολλά είναι βζβαια ιδεογράμματα 

(τα «μοναχικά» ). Τα περιςςότερα όμωσ  πρζπει να είναι ι ςυλλαβικά ι αλφαβθτικά. Το 

ςφνολο των ςθμείων είναι 89. Ο αρικμόσ ζχει ςθμαςία, γιατί είναι πολφ μικρόσ για πλιρεσ 

ιδεογραφικό ςφςτθμα αλλά και πολφ μεγάλοσ για αλφαβθτικό.  

 

Ρρζπει λοιπόν το ςφςτθμα τθσ Γραμμικισ Β να είναι ςυλλαβικό. Ο Ζβανσ μπόρεςε να 

ερμθνεφςθ το αρικμθτικό ςφςτθμα τθσ γραφισ, ενϊ το μετρικό το ανζλυςε ό Μπζνετ το 

1950. Οι αρικμοί μζχρι το 9 γίνονται με επαναλιψεισ τθσ μονάδοσ, δεν υπάρχει μθδζν. Οι 

κάκετεσ γραμμζσ ςθμαίνουν μονάδεσ, οι οριηόντιεσ δεκάδεσ, οι κφκλοι εκατοντάδεσ, οι 

κφκλοι με ακτίνεσ χιλιάδεσ και οι κφκλοι με ακτίνεσ και με μια γραμμι μυριάδεσ. 

 

 Ζτςι τα ςθμεία των πινακίδων μποροφςαν να διαιρεκοφν ςε δφο είδθ: ιδεογράμματα 

(ςυμπεριλαμβανομζνων των μετρικϊν και αρικμθτικϊν ςθμείων) και ςυλλαβογράμματα. 

Βζβαια μερικά ςυλλαβογράμματα χρθςιμοποιοφνται και για ιδεογράμματα. Ο Μπζνετ 

ζκανε μια πολφ επιτυχθμζνθ ταξινόμθςθ των πινακίδων που ιρκαν ςε φωσ με τισ 

αναςκαφζσ τθσ Ρφλου. Οι ερευνθτζσ για ευκολία αρίκμθςαν όλα τα ςθμεία τθσ γραφισ, 

γιατί υπιρχε ο κίνδυνοσ να λθφκοφν οριςμζνα ςθμεία αντί άλλων λόγω ομοιότθτοσ. Θ 

αρίκμθςι τουσ, ζγινε με βάςθ τθν ταξινόμθςθ του Μπζνετ, που όπωσ είπαμε, τα διαίρεςε 

ςε ομάδεσ ςφμφωνα με το ςχιμα τουσ. Χρθςιμοποιικθκαν μόνο διψιφιοι αρικμοί για το 

ςφμμετρο (από 1 μζχρι 9 προςτζκθκαν αριςτερά μθδενικά).  

 

Οι πινακίδεσ τθσ Κνωςοφ ανζβθκαν τελικά ςτον αρικμό των 3.000―4.000. Τα πράγματα 

ευκολφνκθκαν πολφ. Μζχρι το 1939 δεν είχαν βρεκεί αλλοφ παρόμοιεσ πινακίδεσ. Ζνασ 

μικρόσ αρικμόσ αγγείων όμωσ, που ανακαλφφκθκαν ςτθν θπειρωτικι Ελλάδα, ζφεραν 

επιγραφζσ, που θ εμφάνιςι τουσ ζδειχνε ότι ιταν τθσ ίδιασ γραφισ.  

 

Λίγο πριν από τον Β' Ραγκόςμιο πόλεμο ο κακθγθτισ Κ. Μπλζγκεν, εντοπίηοντασ με 

ακρίβεια τθ κζςθ τθσ προϊςτορικισ Ρφλου του βαςιλιά Νζςτορα και βοθκοφμενοσ και λίγο 

από τθν τφχθ, ζφερε ςε φωσ γφρω ςτισ 600 πινακίδεσ τθσ Γραμμικισ Β. Το 1950 και 1952 

βρζκθκαν περί τισ 50 και ςτισ Μυκινεσ από τον κακθγθτι Βζισ. Δεν ζμενε λοιπόν αμφιβολία 

ότι ι γραφι είχε διαδοκεί  ςε όλθ τθν προομθρικι Ελλάδα, ενϊ ςτθν Κριτθ είχε ζντοπιςκι 

μόνο ςτο ΥΜ ανάκτορο τθσ Κνωςοφ. Οι πινακίδεσ γενικά είχαν ςχιμα πλακζ και χρϊμα 

ςκοφρο-γκρίηο. Ρολλζσ, κακϊσ αναφζρει ο Μαρινάτοσ, είχαν ςχιμα φοίνικα. Θ δθμοςίευςι 



τουσ ζλαβε χϊρα κατά καιροφσ και τμθματικά. Μερικζσ είχαν δθμοςιευκι ςτισ αρχικζσ 

εκκζςεισ για τισ αναςκαφζσ και ςε άρκρα.  

 

Το 1909 εκδόκθκε ο πρϊτοσ τόμοσ επιγραφϊν με τίτλο «Scripta Minoa I» αφιερωμζνοσ ςτθν 

ιερογλυφικι. Το 1935 είχε ςυμπλθρωκεί θ δθμοςίευςθ 120 πινακίδων. Ο  τόμοσ «Scripta 

Minoa II» εκδόκθκε το 1952. Εξ άλλου θ πρϊτθ ζκδοςθ πινακίδων τθσ Ρφλου ζγινε το 1951 

και νζα ζκδοςθ το 1955. Ρριν τον Βζντρισ, που κατάφερε τελικά να αναγνϊςει τθ Γραμμικι 

Β, και άλλοι ερευνθτζσ, εκτόσ εκείνων ποφ αναφζραμε, προςπάκθςαν με διαφόρουσ 

τρόπουσ να πετφχουν το δφςκολο ζργο, χωρίσ τελικά να το καταφζρουν. Π Ζβανσ είχε 

δθλϊςει το ςυμπζραςμα του, ότι θ Γραμμικι Β δεν ιταν ελλθνικι.  

 

Ο Γερμανόσ Σίττιγκ είχε δοκιμάςει μια δικι του μζκοδο: Ριρε τισ κυπριακζσ πινακίδεσ, που 

δεν περιζχουν ελλθνικά, και ανζλυςε τθ ςυχνότθτα των ςθμείων. Φςτερα, με τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτι θ γλϊςςα είναι ςυγγενισ τθσ μινωικισ, ανεγνϊριςε τα ςθμεία τθσ Β 

ςυνδυάηοντασ τθ ςυχνότθτά τουσ με τισ ομοιότθτεσ που παρουςίαηαν με το κυπριακό 

ςυλλαβάριο.  Θ ιδζα ιταν καλι, αλλά  θ βαςικι ιδζα ότι οι δφο γλϊςςεσ ιταν ςυγγενικζσ, 

ιταν λανκαςμζνθ.  

 

Ο Βοφλγαροσ Γκεόργκιεφ επίςθσ πίςτευε ότι θ μινωικι ιταν διάλεκτοσ μιασ ευρφτατα 

διαδομζνθσ προελλθνικισ γλϊςςασ, που μιλιόταν ςτθν Ελλάδα πριν από τθν κάκοδο των 

Ελλινων, πικανϊσ ςυγγενισ τθσ χετταϊκισ και άλλων αρχαίων γλωςςϊν τθσ Μ. Αςίασ. Ζνα 

μζροσ τθσ κεωρίασ είναι χωρίσ άλλο αλθκινό. Είναι βζβαιο ότι τα περιςςότερα ελλθνικά 

τοπωνφμια δεν προζρχονται από ελλθνικζσ λζξεισ. Μερικά είναι ελλθνικά, όπωσ 

«Κερμοπφλαι» κ.λπ. Ο Γκεόργκιεφ πίςτευε ότι θ Γραμμικι Β ιταν κατά το πλείςτον αρχαϊκι 

ελλθνικι, ζχοντασ όμωσ μζςα τθσ και πολλά προελλθνικά ςτοιχεία.  

 

Κάπωσ επιτυχισ μπορεί να κεωρθκεί θ  προςπάκεια τθσ Αμερικανίδασ Α. Κόμπερ τθν 

πζμπτθ δεκαετία του αιϊνα μασ. Θ Κόμπερ ξεκίνθςε από τθ γραφι. Ζκεςε απλά 

ερωτιματα: Ιταν ι γλϊςςα με κλιτζσ λζξεισ; Υπιρχε ςτακερόσ τρόποσ δθλϊςεωσ του 

πλθκυντικοφ; Ξεχϊριηε γζνθ;  

 

Κατάφερε να αποδείξθ ότι ο τφποσ που δθλϊνει το ςφνολο, και που φαίνεται κακαρά από 

τίσ προςκζςεισ ςε μερικζσ πινακίδεσ, ζχει δφο μορφζσ. Θ μια χρθςιμοποιείται για άντρεσ και 

μια κατθγορία ηϊων και ι άλλθ για γυναίκεσ, και άλλθ κατθγορία ηϊων κ.λπ. Για τα 

ιδιογράμματα τθσ πρϊτθσ κατθγορίασ εχρθςιμοποιείτο μια οριςμζνθ μορφι τθσ λζξεωσ, 

που ςιμαινε «ςφνολο», για τθ δεφτερθ κατθγορία εχρθςιμοποιείτο άλλθ. Αυτό οδιγθςε 

κυρίωσ ςτθν αναγνϊριςθ του τρόπου με τον όποιο παρουςιάηεςαι το φφλο των ηϊων 

δθλαδι με τθν προςκικθ ςθμείων ςτα ςχετικά ιδεογράμματα. Απζδειξε επίςθσ ότι οι λζξεισ 



ζχουν δφο διαφορετικζσ μορφζσ, που ιςαν μεγαλφτερεσ από τθν απλι μορφι κατά ζνα 

ςθμείο. Οι λζξεισ αυτζσ είναι ςιμερα γνωςτζσ ωσ «τριάδεσ τθσ Κόμπερ».Θ Κόμπερ, κακϊσ 

λζγει ό Τςάντγουϊκ, ιταν ι μόνθ από όλουσ τουσ πρϊτουσ ερευνθτζσ, που ακολοφκθςε το 

δρόμο, που οδιγθςε τελικά τον Βζντρισ ςτθ λφςθ του προβλιματοσ.  

Ο Τςάντγουϊκ εξ άλλου, κακθγθτισ των κλαςςικϊν γλωςςϊν ςτο Καίμπριτη, βοικθςε και ο 

ίδιοσ πολφ ςτθ λφςθ του προβλιματοσ. Είχε μάλιςτα γίνει και ςτενόσ ςυνεργάτθσ του 

Βζντρισ ςτισ πιο αποφαςιςτικζσ ςτιγμζσ, λίγο πριν τον αδόκθτο κάνατό του ςε δυςτφχθμα. 

 

Ακόμθ και άλλοι ςθμαίνοντεσ παράγοντεσ τθσ αρχαιολογικισ επιςτιμθσ αςχολικθκαν, αλλά 

χωρίσ γενικά επιτυχία, με το πρόβλθμα, γιατί όλοι, ι ςχεδόν όλοι, ξεκινοφςαν από τθν αρχι 

ότι θ Γραμμικι Γραφι Β είχε ςυγγζνεια με τθν κυπριακι. Ο Μ. Βζντρισ, Άγγλοσ αρχιτζκτων, 

ζκανε ζναρξθ των προςπακειϊν του δεκαοκτϊ μόνο χρονϊν με το άρκρο του «Ειςαγωγι 

ςτθ Μινωικι Γλϊςςα», ποφ δθμοςιεφκθκε ςτο «Αμερικανικό περιοδικό τθσ Αρχαιολογίασ» 

το 1940. Βαςικι ιδζα του τότε ιταν να βρεκεί μια γλϊςςα, που κα μποροφςε να είναι 

ςυγγενισ τισ μινωικισ. Ρρότεινε γι’ αυτό τθν ετρουςκικι.Θ άποψι  του αυτι διατθρικθκε 

μζχρι και τα 1952.  

 

Ο Βζντρισ άρχιςε με ζνα αλφαβθτικό ςφςτθμα, αλλά τελικά το εγκατζλειψε. Οπωςδιποτε 

χρειάηονταν πολλά κείμενα τθσ γραφισ, που για τθν ϊρα τότε δεν υπιρχαν. Ζτςι και αλλιϊσ 

όμωσ δφο μεκόδουσ διακζταμε για τθν ερμθνεία μιασ άγνωςτθσ γραφισ. Θ μία είναι θ 

μεκοδικι ανάλυςθ, θ άλλθ των εικαςιϊν. Πποιοσ εργαςκεί με τθ δεφτερθ, πρζπει 

απαραίτθτα να είναι προικιςμζνοσ με ικανότθτα να κρίνει ψφχραιμα, για να μπορεί να 

προςδιορίηει το είδοσ του περιεχομζνου ενόσ κειμζνου (Τςάντγουϊκ).  Εξ άλλου θ γλϊςςα 

τθσ γραφισ μπορεί να είναι γνωςτι, ι μερικά γνωςτι, αλλά γραμμζνθ με άγνωςτα ςθμεία. 

 

 Φςτερα μπορεί θ γραφι να είναι γνωςτι και θ γλϊςςα άγνωςτθ (όπωσ π.χ. θ ετρουςκικι). 

Στθν περίπτωςθ τθσ μινωικισ, ζχομε άγνωςτθ γραφι και άγνωςτθ γλϊςςα (άςχετα αν εκ 

των υςτζρων θ γλϊςςα αποδείχκθκε γνωςτι). Εδϊ χρειαηόταν  χωρίσ άλλο ζνα δίγλωςςο 

κείμενο. Θ κρυπτογραφία ζχει προςφζρει ςτον μελετθτι των αγνϊςτων γραφϊν ζνα νζο 

όπλο. Είναι γνωςτό τϊρα ότι όλοι οι κϊδικεσ μποροφν να αποκρυπτογραφθκοφν, φκάνει να 

υπάρχουν διακζςιμα αρκετά κρυπτογραφιματα. Ο μόνοσ τρόποσ κρυπτογραφιςεωσ είναι θ 

ςυνεχισ αλλαγι του κϊδικοσ ι θ χριςθ ενόσ κωδικόσ τόςο πολφπλοκου, ϊςτε και με 

πλικοσ κρυπτογραφθμάτων να είναι αδφνατθ θ αποκρυπτογράφθςι του.  

 

Βαςικι αρχι είναι θ ανάλυςθ και ταξινόμθςθ των αναγκαίων κρυπτογραφθμάτων. Πμωσ θ 

μζκοδοσ αυτι μπορεί να προςδιορίςει τθ ςθμαςία ςυνδυαςμϊν ςθμείων εκτόσ τθσ 

φκογγικισ αξίασ τουσ. Πςο για τα «ςφνολα»,θ αναγνϊριςθ τουσ ιταν δυνατι,γιατί μια 

ςειρά αρικμϊν ακροίηονταν ςτο κάτω μζροσ των πινακίδων και οι λζξεισ αυτζσ 

προθγοφνταν του αρικμθτικοφ ακροίςματοσ. Αυτι θ μζκοδοσ ςυμπεραςμοφ ονομάηεται 



ςυχνά «ςυνδυαςτικι», επειδι βαςίηεται κυρίωσ ςτθ μελζτθ των ίδιων λζξεων ςε διαφόρουσ 

ςυνδυαςμοφσ. Με αυτιν καταλιγαμε ςε μερικά πολφτιμα ςυμπεράςματα ςχετικά με τθ 

ςθμαςία ι το είδοσ τθσ ςθμαςίασ οριςμζνων λζξεων. Αργότερα τα ςυμπεράςματα αυτά 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν επανάλθψθ μιασ ερμθνείασ, αφοφ είναι τελείωσ 

ανεξάρτθτα από φκογγικζσ αξίεσ. Αν π.χ. μια λζξθ κεωρθκεί  με τθ ςυνδυαςτικι μζκοδο ότι 

δθλϊνει επάγγελμα και μεταγραφεί φωνθτικά «βουκόλοι» ι κάτι ςχετικό, τότε θ ερμθνεία 

επιβεβαιϊνεται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ  είναι «φποπτθ» παρερμθνείασ.  

 

Ρζραν από αυτά, για μιαν επιτυχι ζρευνα προαπαιτείται απόλυτθ εξοικείωςθ με τθν 

εμφάνιςθ των ςθμείων, ςε βακμό να μπορεί ο ερευνθτισ να ζχει κάκε ςτιγμι πρόχειρθ ςτο 

μυαλό του τθν οπτικι εικόνα ςθμείων ι και ολόκλθρων πινακίδων, για να είναι ςε κζςθ να 

αναγνωρίηει παρόμοια ςθμεία ι κείμενα. Ωσ τθ ςτιγμι που δθμοςιεφκθκαν οι πινακίδεσ τθσ 

Ρφλου, ο Βζντρισ είχε κάνει άλλεσ διάφορεσ προεργαςίεσ, όπωσ το ερωτθματολόγιο που 

ζςτειλε ςε 12 επιςτιμονεσ διεκνοφσ κφρουσ, ςχετικά με το πρόβλθμα κ.α. 

 

 

Οι Πινακίδεσ τησ Πφλου 

 

Οι «Ρινακίδεσ τθσ Ρφλου» του Μπζνετ ζδωςαν νζα ϊκθςθ ςτισ προςπάκειζσ του. Χάρθ ςτισ 

πινακίδεσ εκείνεσ βγικαν οριςμζνα ςυμπεράςματα. Τρία ςθμεία επικρατοφςαν ςτθν αρχι 

των λζξεων: το 08 που ιταν διπλόσ πζλεκυσ, το 61, ποφ ιταν κρόνοσ και ςκιπτρο, και το 38.  

 

Επειδι τα ςθμεία αυτά τα ςυναντοφςε κανείσ και ςτθ μζςθ των λζξεων κάποτε, δεν 

μποροφςαν να είναι προςδιοριςτικά αλλά ςυλλαβικά. Από ςυλλαβογραφικι άποψθ 

δινόταν μια πιο εφκολθ λφςθ. Εάν ζνα ςυλλαβάριο ζχει ςυλλαβογράμματα, που 

αντιπροςωπεφουν μόνο απλά φωνιεντα και ςφμφωνα ακολουκοφμενα από φωνιεντα, 

τότε το ςθμείο ενόσ απλοφ φωνιεντοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθ μζςθ μιασ λζξεωσ μόνο, αν 

ζρχεται αμζςωσ μετά από ζνα άλλο φωνιεν.  

 

Πλεσ οι λζξεισ όμωσ  που αρχίηουν από φωνιεν  κα πρζπει αναγκαςτικά να αρχίηουν με ζνα 

ςθμείο απλοφ φωνιεντοσ. Θ λζξθ «αντίβιοσ», λζγει ο Τςάντγουϊκ, κα γραφόταν με τα 

επιπλζον φωνιεντα «α-νι-τι-βι-ο-ς(ο)». Τα απλά φωνιεντα χρθςιμοποιοφνται ςπάνια ςτθ 

μζςθ των λζξεων (όπωσ το -ο), αλλά ςυχνά ςτθν αρχι (όπωσ το α), γιατί κάκε λζξθ που 

αρχίηει από φωνιεν πρζπει να αρχίηει με ςθμείο απλοφ φωνιεντοσ. Στθ μζςθ των λζξεων 

τα περιςςότερα φωνιεντα ακολουκοφν ςφμφωνα (όπωσ νι, τι, βι) και κα γραφοφν με ζνα 

ςυλλαβόγραμμα, που αντιπροςωπεφει ζνα ςφμφωνο και ζνα φωνιεν, ιταν λοιπόν δυνατό 

να ςυμπεράνει κανείσ ότι τα τρία αυτά ςθμεία, το 08, το 61 και το 38 ι τουλάχιςτον το 08 

και το 38 ιςαν απλά φωνιεντα.  



 

Ζνα άλλο ςυμπζραςμα βγικε από τθν παρατιρθςθ ότι το 78 βριςκόταν ςυχνά ςτο τζλοσ 

των λζξεων. Ο Βζντρισ ςυμπζρανε ότι ιταν ςφνδεςμοσ, που ςιμαινε «και», κατ' αναλογία 

του κλαςςικου «τε». Άλλα ςυμπεράςματα βγικαν για λζξεισ που παρουςιάηονταν με δφο 

διαφορετικζσ μορφζσ. Στθ λζξθ π.χ. 38-03-31-06-37, ποφ βρζκθκε ςε δυο όμοιεσ επιγραφζσ, 

ο γραφζασ από τθ μία είχε ςβιςει το 38 και το είχε αντικαταςτιςει με το 28 (αυτό φάνθκε 

από τα ίχνθ του πρϊτου που δεν είχαν εξαφανιςκι τελείωσ). Αναμφίβολα λοιπόν υπιρχε 

ανάμεςα ςτα 38 και 28. 

 

 Άλλεσ ςχζςεισ διαπιςτϊκθκαν ανάμεςα ςτα 03 και 11, 38 και 46, 44 και 70,14 και 42,51,60 

και 76, 44 και 74. Μςωσ εδϊ να είχαμε λάκθ των γραφζων. Μα, κακϊσ λζγει ο Τςάντγουϊκ, 

τα λάκθ είναι παραπλανθτικά αλλά κάποτε και αποκαλυπτικά, γιατί ςυνικωσ ζνα γράμμα ι 

μια ομάδα γραμμάτων αντικακίςτανται από ομόθχά τουσ.  

 

Οι περιςςότερεσ διαφορζσ όμωσ βρζκθκαν ςτισ καταλιξεισ. Ο Βζντρισ προχϊρθςε πζρα από 

τθν Κόμπερ και ξεχϊριςε διάφορουσ τφπουσ κλίςεωσ. Θ λζξθ π.χ. 08-39-32-59 ςχθματίηει 

μιαν άλλθ πτϊςθ, που δοκιμαςτικά πιρε το όνομα «γενικι», με τθν προςκικθ του 61. Άλλα 

ουςιαςτικά με το 36 κάνουν παρόμοια πτϊςθ κ.λπ. Αυτά τα επιπλζον ςθμεία (36,61 ) 

μπορεί να ιςαν άςχετα πτωτικά μόρια (όπωσ γίνεται με τθν ιαπωνικι γλϊςςα ) ι και να 

ιταν καταλιξεισ πτϊςεων, (όπωσ γίνεται με τθν ελλθνικι ). Θ φπαρξθ αρκετϊν 

διαφορετικϊν τζτοιων τφπων οδθγοφςε ςτθ δεφτερθ εκδοχι.  

 

Τον Αφγουςτο του 1951 ο Βζντρισ ςυνζταξε ζναν κατάλογο 159 λζξεων από τίσ πινακίδεσ 

τθσ Ρφλου, που ζδειχνε αυτό, που κεωροφςε κλιτικι μεταβολι. Από τον κατάλογο αυτό και 

από άλλουσ καταλόγουσ λζξεων τθσ Κνωςοφ ςυγκζντρωςε πολλοφσ πικανοφσ ςυνδζςμουσ 

μεταξφ ςθμείων, που είχαν το ίδιο ςφμφωνο. Είπε τότε ότι, όςοι βρίςκονταν μερικζσ φορζσ 

ςε διαφορετικζσ λζξεισ, ιςαν τουλάχιςτον πικανοί. (Τζτοιοι ςφνδεςμοι: 02 60,05 37, 06 30 

52 κ.λπ.).  Σε μερικζσ περιπτϊςεισ θ κλιτικι μεταβολι φαίνεται να οφείλεται μάλλον ςε 

αλλαγι γζνουσ παρά ςε άλλθ πτϊςθ.  

 

 

 

 

 

Αυτό φαινόταν από τα ιδεογράμματα ΑΝΔΑΣ και ΓΥΝΑΛΚΑ. Από αυτό ό Βζντρισ ςχθμάτιςε 

τον εξισ κατάλογο: 



  

ΑΣΕΝΛΚΟ     ΚΘΛΥΚΟ 

02                  60 

12                  31 

36                  57 

42                  54 

 

Αυτόσ ο πίνακασ των γενϊν οδιγθςε ςε μια νζα ςειρά ςυνδζςμων, με τουσ οποίουσ ο 

Βζντρισ αςχολικθκε το Σεπτζμβριο του 1951. Αν όλα τα αρςενικά ςχθματίηουν το κθλυκό 

τουσ όμοια, ςυμπεραίνουμε ότι κάκε μια από τισ δφο ςτιλεσ αποτελείται από ςθμεία που 

ζχουν το ίδιο φωνιεν αλλά διαφορετικά ςφμφωνα.  

 

Τότε ςχθμάτιςε ζναν πίνακα, παρ' όλεσ τισ δυςκολίεσ, που παρουςίαηε θ περίπτωςθ, με τισ 

πιο πικανζσ και ςτακερζσ ςχζςεισ. Κατζνειμε τα ςθμεία ςε ςτιλεσ ςφμφωνα με τθν ιδιότθτα 

των καταλιξεων. Ιδθ αιςκανόταν ότι θ λφςθ δεν ιταν μακριά. Το επόμενο βιμα ιταν ο 

ςχθματιςμόσ από τον πίνακα αυτόν μιασ πρόχειρθσ ςυλλαβικισ «ςχάρασ»,  με όςεσ ςχζςεισ 

φαίνονταν ςτακερζσ και πικανζσ.  

 

Το αποτζλεςμα ιταν θ ςυγχϊνευςθ των διαφόρων τφπων ϊςτε οι ςτιλεσ των φωνθζντων 

να περιοριςκοφν ςε πζντε και οι ςειρζσ των ςυμφϊνων ςε δεκαπζντε. Αργότερα 

αποδείχκθκε ότι οι κφριεσ γραμμζσ εδϊ είχαν αρχίςει να διαγράφονται.  

 

Μετά ο Βζντρισ διόρκωςε τον πίνακα, αφοφ μελζτθςε τισ λζξεισ, που ςτθν ονομαςτικι 

κατζλθγαν ςε 10. Είχε παρατθριςει ότι όλεσ ςχθμάτιηαν τισ λζξεισ τουσ όμοια. Το 10 γινόταν 

42 ςτθ «γενικι» και 75 ςτθν «προκετικι». Αυτό τον οδιγθςε ςε μια νζα κεωρία: υπιρχαν 

οριςμζνα όρια ςτα ςθμεία, που μποροφςαν να προθγοφνται αυτισ τθσ καταλιξεωσ.  

 

Σε αυτό κα μποροφςε εφκολα να δοκεί εξιγθςθ, αν θ κατάλθξθ ακολουκοφςε πάντα το ίδιο 

φωνιεν. Ζτςι ςχθματίςκθκε μια νζα ςειρά ςθμείων, που είχαν κοινό φωνιεν και 

διαφορετικά ςφμφωνα. «Αυτι ιταν μια καυμάςια κίνθςθ, γιατί μόνο το ςθμείο 55 δεν 

τοποκετικθκε ςωςτά», λζγει ο Τςάντγουϊκ. 

 

 Ιδθ ο Βζντρισ αναηθτοφςε μια παρόμοια κατάλθξθ ςε ελλθνικζσ λζξεισ προελλθνικισ 

προελεφςεωσ, όμωσ δεν απζκλειε τϊρα πια  και τθν περίπτωςθ θ κατάλθξθ εκείνθ να 



βριςκόταν και ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, αν και αυτό το τελευταίο το απζκλειε ακόμα. 

Τρόμαηε ςτθν ιδζα πωσ όλοι οι προθγοφμενοί του βρίςκονταν ςε πλάνθ και μόνο αυτόσ είχε 

βρει τθν αλικεια. Ζγραφε παρ' όλα αυτά ότι θ ελλθνικι κατάλθξθ -ευσ ιταν ςχεδόν τελείωσ 

αντίςτοιχθ με τθν 10, όςον αφοροφςε τθ μεταβολι τθσ.  

 

Με τθ «Σθμείωςθ Εργαςίασ αρ. 19» (Μάρτιοσ του 1952) δείχνει να επιμζνθ ακόμθ ςτθν 

ετρουςκικι. Αλλά θ «Σθμείωςθ Εργαςίασ αρ. 20» (Λοφνιοσ του 1952) τιτλοφορικθκε: «Είναι 

οι πινακίδεσ τθσ Κνωςοφ και τθσ Πφλου γραμμζνεσ ελλθνικά;».  

 

Τα «Σκρίπτα Μίνοα II» ιςαν τϊρα διακζςιμα. Στθ «Σθμείωςθ» εκείνθ ο Βζντρισ αςχολικθκε 

με τισ «τριάδεσ» τθσ Κόμπερ και πίςτευε ότι οι λζξεισ εκεί ιταν τοπωνφμια. Φαινόταν να μθ 

κζλει ακόμθ να αςχολθκεί ςοβαρά με τθν απάντθςθ ςτο ερϊτθμα, που ό ίδιοσ είχε κζςει. 

Μια πόλθ που υπιρχε πικανότθτα να αναφζρεται ςτα κείμενα τθσ Κνωςοφ, ιταν θ Αμνιςόσ, 

το γειτονικό λιμάνι, που αναφζρει ο Πμθροσ. Τα ςφμφωνα -μ- ν κα ζπρεπε να είναι 

γραμμζνα με ζνα επιπλζον φωνιεν  ανάμεςά τουσ, ςφμφωνα με τα προθγοφμενα 

ςυμπεράςματα (και επειδι  ςτθ ςυλλαβογραφία κάκε ςφμφωνο πρζπει να γράφεται μαηί 

με ζνα φωνιεν). Ζτςι κα είχε τθ μορφι περίπου α-μι-νι-ςο δθλαδι 08... 30.  

 

Στισ πινακίδεσ ιταν μια λζξθ, μόνο μία, με αυτά τα ςθμεία. Είχε τισ μορφζσ: 

 

08-73-30-12       (απλι μορφι)  

08-73-30-41-36    (επικετικι μορφι)  

08-73-30-41-57            »     »  

08-73-30-12-45    («τοπικι μορφι»). 

 

 

Αφοφ το 73 και το 30 ζχουν το ίδιο φωνιεν επιβεβαιωνόταν θ υπόκεςθ ότι ζνα επιπλζον 

φωνιεν ζπρεπε να χρθςιμοποιθκεί ανάμεςα ςτα ςφμφωνα όμοιο με το επόμενο 

πραγματικό φωνιεν, δθλαδι μί-νι αντιςτοιχεφςε ςε -μνι.  

 

Το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθν κυπριακι. Το 12 λοιπόν ιταν ίςωσ -ςο και όλα τα 

ονόματα που καταλιγουν ςε 12 αντιπροςωπεφουν τα κοινά τοπωνφμια, που καταλιγουν 

ςε -ςοσ ι -ςςοσ. Αυτό επιβεβαίωνε τθν υπόκεςθ ότι το φωνιεν 2 τθσ Σχάρασ ιταν -ο. 

 



 Ζνα άλλο πολφ κοινό όνομα ιταν το 70-52-12, που τϊρα διαβάηεται ο-νο-ςο. Εδϊ εφκολα 

μπορεί να καταλάβει κανείσ ότι το πρϊτο φωνιεν ιταν πρόςκετο και το πρϊτο ςφμφωνο 

ιταν -κ.  

 

Ζτςι υπιρχε θ λζξθ κον-νο-ςο, που κα μποροφςε να ςθμαίνθ Κνωςόσ. Άλλα ςθμεία 

υπετζκθςαν για τυ-λι-ςο (Τφλιςςοσ), όχι όμωσ με βεβαιότθτα. Μετά από άλλεσ ςυναφείσ 

ζρευνεσ ο Βζντρισ εργάςκθκε πάνω ςτισ λζξεισ, που ςιμαιναν «αγόρια» και «κορίτςια», ςτα 

«ςφνολα», τα ςθμεία που υποδιλωναν άρματα κ.λπ. και, τελείωνε τθ «Σθμείωςθ», με τθ 

διλωςθ ότι υποψιαηόταν, ότι αν ςυνεχιηόταν ζτςι ι ερμθνεία «ι κα ζφκανε ςτο 

απροχϊρθτο ι κα κατζλθγε ςε ανοθςίεσ».  

 

Σε λίγο είδε ότι θ «ελλθνικι λφςθ» ιταν πια αναπόφευκτθ. «Αργά και με δυςκολία τα 

βουβά ςθμεία υποχρεϊκθκαν να μιλιςουν και μίλθςαν ελλθνικά, παραμορφωμζνα και 

λειψά βζβαια αλλά χωρίσ αμφιβολία ελλθνικά! » (Τςάντγουικ).  

 

Ο κϊδικασ είχε «ςπάςει». Αυτό το ζνοιωςε ο Βζντρισ τον Λοφνιο του 1952. Πςο μετζγραφε 

όλο και περιςςότερα κείμενα, περιςςότερεσ ελλθνικζσ λζξεισ εμφανίηονταν. Στα άγνωςτα 

ςθμεία ζδινε τϊρα μια φκογγικι αξία με τον ακόλουκο τρόπο: Αναγνϊριηε μια λζξθ που 

περιείχε μόνο ζνα άγνωςτο ςθμείο, και τθν αξία που τοφ ζδινε τθ δοκίμαηε ςε άλλεσ λζξεισ 

που το περιείχαν.  

 

Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιϊκθκαν οι ορκογραφικοί κανόνεσ και φάνθκε κακαρά πωσ θ 

ερμθνεία βριςκόταν ςτο ςωςτό δρόμο. Τθν εποχι αυτι ο Βζντρισ προςκλικθκε από το 

αγγλικό αδιόφωνο να μιλιςει με τθν ευκαιρία τθσ εκδόςεωσ των Σκρίπτα Μίνοα II. Στο 

τζλοσ τθσ ομιλίασ του ζκανε τθ ςυγκλονιςτικι αλθκινά διλωςθ: «Τισ τελευταίεσ εβδομάδεσ 

κατζλθξα ςτο ςυμπζραςμα, ότι οι πινακίδεσ τθσ Κνωςοφ και τθσ Πφλου, πρζπει, παρ' όλα 

αυτά, να είναι γραμμζνεσ ελλθνικά θ γλϊςςα είναι δφςκολθ και αρχαϊκι―500 χρόνια 

παλιότερθ τθσ ομθρικισ και γραμμζνθ βραχυγραφικά― αλλά πάντωσ ελλθνικι».  

 

Ανζφερε ότι είχε βρει τισ λζξεισ «ποιμιν», «κεραμεφσ», «χαλκεφσ», «χρυςοFοργόσ» και 

ερμινευςε οκτϊ φράςεισ. «Νομίηω», κατζλθξε, «ότι τϊρα υπάρχουν περιςςότερεσ 

πικανότθτεσ να διαβαςκοφν αυτζσ οι επιγραφζσ ―οι αρχαιότερεσ τθσ Ευρϊπθσ― από 

άλλοτε, αλλά, όπωσ φαίνεται, υπάρχει ακόμθ πολλι δουλειά, ϊςπου να ςυμφωνιςουμε 

όλοι με τθ λφςθ του προβλιματοσ». Θ διλωςθ δεν ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ.Θ λζξθ 

«χρυςοFοργόσ» όμωσ ιταν ζνα ενκαρρυντικό ςθμείο. Το δίγαμμα (F) δεν υπιρχε ςτισ 

περιςςότερεσ ελλθνικζσ διαλζκτουσ τθσ κλαςςικισ εποχισ, αλλά κα ζπρεπε να υπάρχει ςε 

μιαν αρχαϊκι διάλεκτο, αφοφ ιταν γνωςτό ότι θ αποβολι του, όπωσ φαίνεται και ςτον 

Πμθρο, ιταν πρόςφατθ.  



 

Στο ςθμείο αυτό άρχιςε ςιγά-ςιγά να ςυμφωνεί με τον Βζντρισ και ο Τςάντγουϊκ. Ο Βζντρισ 

ςε ςυνζχεια ςυνζταξε ζνα κατάλογο, για τον όποιο κα μποροφςαν να προτακοφν 

αλθκοφανείσ ελλθνικζσ αντίςτοιχεσ λζξεισ. Τον ονόμαςε «Δοκιμαςτικό Λεξιλόγιο» και 

περιζλαβε ςε αυτόν 553 λζξεισ μαηί με τα κφρια ονόματα. Ελάχιςτεσ από τισ λζξεισ αυτζσ 

κεωροφνται τϊρα λανκαςμζνεσ. Το ςφνολο τουσ αποτζλεςε κεμζλιο για περαιτζρω 

ζρευνεσ. 

 

 Ιδθ μποροφςαμε να διαβάςουμε φράςεισ όπωσ: «ΡΥΛΟΣ ιερείασ δοφλαι ζνεκα χρυςοίο 

ιεροίο ΓΥΝΑΛΚΕΣ 14». Το «ζνεκα» είναι ανεξιγθτο, γιατί μολονότι ςυμφωνεί με τθν 

κλαςςικι μορφι «ζνεκα», οι γλωςςολόγοι ζχουν ςυμπεράνει ότι ι αρχικι μορφι τθσ 

λζξεωσ ιταν «ζνFεκα» και άρα θ μυκθναϊκι μορφι τθσ «ζ-νυ-Fε-κα».  

 

Θ μορφι όμωσ αυτι άπαντα πολλζσ φορζσ, ϊςτε δεν υπάρχει περίπτωςθ λάκουσ. Ο 

Τςάντγουικ διερωτάται, μιπωσ το λάκοσ βρίςκεται ςτθ μεριά των γλωςςολόγων. Το 1953 ο 

Βζντρισ ςε ςυνεργαςία με τον Τςάντγουικ δθμοςίευςε ςτο περιοδικό «Journal of Hellenic 

Studies» το επιςτθμονικό άρκρο (υπογραφόταν και από τουσ δυο) «Ενδείξεισ ελλθνικισ 

διαλζκτου ςτα μυκθναϊκά αρχεία».  

 

Ο τίτλοσ, κακϊσ μασ πλθροφορεί ο δεφτεροσ, ιταν με επιμζλεια διαλεγμζνοσ ιδιαίτερα ςτθ 

λζξθ «μυκθναϊκά» αντί τθσ «Γραμμικισ Β», κζλθςαν, λζγει, ςκόπιμα να διατυπϊςουν 

κακαρά ζνα γεγονόσ, που είχαν αποφφγει ι παραλείψει ςχεδόν όλοι, όςοι είχαν γράψει 

πάνω ς' αυτό το κζμα.  

 

Ο όροσ «μινωικι» είχε καταργθκεί για τθν γραμμικι Β από το 1939, αλλά ςυνικωσ 

αγνοοφςαν ςκόπιμα το γεγονόσ ότι θ Ρφλοσ ιταν μυκθναϊκι και όχι μινωικι τοποκεςία. Τθν 

πεποίκθςι τουσ ότι θ γραμμικι Β περιείχε ελλθνικά, ςυνόδευε και το αναπότρεπτο 

ςυμπζραςμα ότι θ υςτερομινωϊκι II περίοδοσ βρίςκει τθν Κνωςό να αποτελι μζροσ του 

μυκθναϊκοφ κόςμου. 

 

Θ ανακάλυψθ πινακίδων γραμμικισ Β ςτισ Μυκινεσ το 1952, ςυνεχίηει ο Τςάντγουϊκ, 

ενίςχυςε τθν ορκότθτα τθσ εκλογισ αυτισ τθσ ονομαςίασ. Το άρκρο ζμεινε ςτθν ιςτορία με 

το όνομα «Ενδείξεισ» και το περιεχόμενό του χωριηόταν ςε τμιματα. Στθν αρχι 

παρουςιαηόταν θ υπόκεςθ ότι θ γραφι Β ιταν ελλθνικι και εξθγοφνταν με ςυντομία οι 

αρχζσ τθσ «Σχάρασ».  

 



Μια ςελίδα περιείχε 233 λζξεισ και προτάςεισ με μθκθναϊκοφσ χαρακτιρεσ και με 

αρίκμθςθ. Θ δοκιμαςτικι ςυλλαβικι ςχάρα ζδινε τίσ φκογγικζσ αξίεσ 65 ςθμείων (7 

αμφίβολα). Μετά ακολουκοφςαν οι υποτικζμενοι κανόνεσ τθσ μυκθναϊκισ ορκογραφίασ. Θ 

βαςικι αρχι ιταν ότι θ γλϊςςα πρζπει να είναι γραμμζνθ με ανοικτζσ ςυλλαβζσ (ςφμφωνο 

με φωνιεν). Πταν δφο ι περιςςότερα ςφμφωνα βρίςκονται ςτθν αρχι μιασ ςυλλαβισ, 

διακρίνονται με διπλαςιαςμό του φωνιεντοσ, αλλά όταν ζνα ςφμφωνο βρίςκεται ςτο τζλοσ 

μιασ ςυλλαβισ και θ επομζνθ αρχίηει με ςφμφωνο, τότε παραλείπεται.  

 

Συνοπτικά οι κανόνεσ ιταν οι ακόλουκοι: 

 

1. Διακρίνονται 5 φωνιεντα (α, ε, ι, ο, υ) αλλά δεν χωρίηονται ςε βραχζα και μακρά, όπωσ 

ςυμβαίνει και με τισ πρϊτεσ αλφαβθτικζσ επιγραφζσ, ςτισ οποίεσ ωσ τον 5οαί.π.Χ. δεν 

διακρίνεται το ε από το θ ι το ο από το ω. 

 

2. Το δεφτερο φωνιεν των διφκόγγων, που λιγουν ςε -ι (αυ, ευ, ου) ςθμειϊνεται. 

 

3. Το δεφτερο φωνιεν των διφκόγγων, που λιγουν ςε -ι (αι, ει, οι, υι) γενικά παραλείπεται, 

εκτόσ αν ακολουκεί φωνιεν, οπότε εμφανίηεται ωσ -j. Διατθρείται επίςθσ και ςτο αρχικό 

ςυλλαβόγραμμα -αι. 

 

4. Θ ςυνίηθςθ (ςυνεκφϊνθςθ) του -ι και ενόσ άλλου φωνιεντοσ ςθμειϊνεται γενικά με -j. 

Αυτι που ακολουκεί το -υ ςθμειϊνεται με F. Οι φκόγγοι αυτοί παραλείπονται ςυνικωσ 

ςτθν αλφαβθτικι αρχαία ελλθνικι γραφι. 

 

5. Υπάρχουν 12 ςφμφωνα: -j (γιϊτ): χρθςιμοποιείται μόνο αντί για το -ι των διφκόγγων ι 

για ςυνιηιςεισ F (δίγγαμμα): προφερόταν περίπου ςαν -β, -δ, -μ, -ν, -ς: το -δ προφερόταν 

ςαν -ντ, το- κ: -κ, -γ, - χ, το- π:-π, -β,-φ, το -τ:-τ, -κ, το -ρ:-ρ, -λ,- η: αβζβαιο ακόμα το πϊσ 

προφερόταν το q: μια ςειρά φκόγγων που ονομάηονται χειλεοχπερωϊκοί (κF, γF, χF). 

Μερικοί διατθρικθκαν ςτα λατινικά, αλλά είχαν αποβλθκεί τελείωσ από τθν ελλθνικι 

γλϊςςα πριν από τθν κλαςςικι περίοδο. Στα ελλθνικά τθσ κλαςςικισ εποχισ οι φκόγγοι 

αυτοί εμφανίηονται ανάλογα με τθ κζςθ τουσ ςαν -κ,-π,-τ,  ι ςαν τα αντίςτοιχα μζςα και 

δαςζα τουσ -γ,-β,-δ και -χ,-φ,-κ.Θ φπαρξθ των φκόγγων αυτϊν ςτθ προϊςτορικι ελλθνικι 

γλϊςςα είχε υποτεκεί πολφ πριν. 

 

6. Δεν υπάρχει ςθμείο για το δαςφ πνεφμα,  οφτε και διακρίνονται τα δαςζα άφωνα (-χ,-φ,-

κ) από τα αντίςτοιχα τουσ μζςα και ψιλά. 



 

7. Τα -λ,-μ,-ν,-ρ,-ς παραλείπονται όταν είναι τελικά και όταν προθγοφνται άλλου ςυμφϊνου 

(πο-με: ποιμιν, κα-κο: χαλκόσ, πα-τε: πατιρ). Αυτόσ ό εκπλθκτικόσ κανόνασ, μπορεί να 

διατυπωκι επιςτθμονικϊτερα ωσ εξισ: Τα μόνα τελικά ςφμφωνα τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ (-

ν,-ρ,-σ) παραλείπονται. Αυτό επεκτείνεται και ςτισ μεςαίεσ κλειςτζσ ςυλλαβζσ (δθλαδι πριν 

από άλλο ςφμφωνο) και ςτα υπόλοιπα θμίφωνα (-μ,-λ). 

 

8. Το αρχικό -ς παραλείπεται, όταν το ακολουκεί , ςφμφωνο. Αυτόσ ό κανόνασ επεκτάκθκε 

από τουσ Βζντρισ - Τςάντγουϊκ και για το αρχικό F, αλλά αργότερα θ επζκταςθ εκείνθ 

αποδείχτθκε εςφαλμζνθ και οφειλόταν, κακϊσ λζνε, ςε λανκαςμζνεσ ετυμολογίεσ των 

λεξικϊν. 

 

9. Σε ςυνδυαςμοφσ ςυμφϊνου με F ςθμειϊνονται και τα δφο και το ενδιάμεςο φωνιεν 

είναι ι ςαν το φωνιεν τθσ επομζνθσ ςυλλαβισ ι -υ. Το -ρ όμωσ πριν από το F ςυνικωσ 

παραλείπεται. 

 

10. Πταν τα άφωνα (-δ, -κ, -π, -q, -τ) ακολουκοφνται από ςφμφωνο, γράφονται με ζνα νεκρό 

φωνιεν, που είναι όμοιο με το φωνιεν τθσ επομζνθσ  (ςπάνια τθσ προθγουμζνθσ) 

ςυλλαβισ (κυ-ρυ-ςο: χρυςόσ). Ραρόμοια γράφεται και το μν (α-μι-νι-ςο : Αμνιςόσ). Για τθ 

γραφι τελικϊν ςυνδυαςμϊν φωνθζντων χρθςιμοποιοφνται ειδικοί τρόποι (Fα-να-κα : 

Fαναξ). 

 

Φςτερα ςτο άρκρο ακολουκοφςε το μζροσ, που ζδειχνε τισ παραλλαγζσ τισ οφειλόμενεσ ςτο 

γζνοσ. Ρροςτίκετο ζνασ κατάλογοσ 100 προςθγορικϊν ονομάτων δθλωτικϊν επαγγζλματοσ. 

Οι «Ενδείξεισ» τελείωναν με μια ςφντομθ εικόνα τθσ μυκθναϊκισ διαλζκτου. Το 

ςυμπζραςμα είχε ιδθ διατυπωκεί:Θ νζα διάλεκτοσ ιταν πολφ ςυγγενισ τθσ αρκαδικισ και 

τθσ κυπριακισ.  

 

Τονίςκθκε παράλλθλα και θ ςχζςθ τθσ με τθν αιολικι. Το όνομα «Ρρωτοαχαϊκι», που είχε 

τότε προτακεί , ςιμερα απορρίπτεται με βάςθ τίσ νεϊτερεσ ανακαλφψεισ. Το άρκρο 

τελείωνε με τθν προφθτεία, που γριγορα ζμελλε να επαλθκευκεί : «Οι πινακίδεσ κα ιςαν 

ςθμαντικά βοθκιματα ςτθ μελζτθ του Όμθρου». Θ υποδοχι που ζγινε ςτο άρκρο των 

Βζντρισ - Τςάντγουϊκ ιταν περιςςότερο αμφιβολίεσ και αντιρριςεισ και ελάχιςτοι ζπαινοι. 

Ο Μπζνετ διλωνε, πωσ είχε αρχίςει να ταλαντεφεται για το ποια μποροφςε να είναι ι 

αλικεια. Ο Μπλζγκεν ωςτόςο πιρε το μζροσ των δφο ερευνθτϊν. 

Σα μυκηναϊκά κείμενα 



 

Στα 1955 Βζντρισ και Τςάντγουϊκ εκδίδουν ζνα ςφγγραμμα από 450 ςελίδεσ με κζμα τθ 

Γραμμικι Γραμμι Β. Το τιτλοφόρθςαν «Μυκθναϊκά Κείμενα». Ιταν χωριςμζνο ςε τρία 

μζρθ. Ρρϊτα ςαν ειςαγωγι πζντε κεφάλαια για τθν ανάγνωςθ, τθν ερμθνεία, τθ γραφι, τθ 

διάλεκτο και τα κφρια ονόματα, κακϊσ και μια περίλθψθ των γνϊςεων για τον μυκθναϊκό 

πολιτιςμό με βάςθ τθ γραφι Β. Το κφριο μζροσ του βιβλίου ιταν 300 πινακίδεσ επιλεγμζνεσ 

από εκείνεσ τθσ Κνωςοφ, τθσ Ρφλου και των Μυκθνϊν. Σχεδόν ςε όλεσ δίνονταν ερμθνεία. 

Τζλοσ καταχωρίηονταν 630 λζξεισ ξεχωριςτζσ μυκθναϊκζσ με τισ προτεινόμενεσ ερμθνείεσ 

τουσ. Υπιρχε επίςθσ και μια επιλογι ονομάτων προςϊπων από τα πιο ενδιαφζροντα. 

 

 Ο Τςάντγουϊκ αναφζρει ςτο βιβλίο του «Γραμμικι Β» ότι πολλά ονόματα δεν είναι 

ελλθνικοφ τφπου καΛ για το λόγο αυτό δεν μποροφςαν να τα ςυςχετίςουν με 

μεταγενζςτερα. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ όμωσ μποροφςαν να βρουν ζνα όνομα που να 

ταιριάηει και ςυχνά περιςςότερα. Μποροφςαν να είναι βζβαιοι για το όνομα που διάλεγαν 

μόνο, όταν υπιρχε ςαφισ αντιςτοιχία ςτθν ελλθνικι γλϊςςα τισ κλαςςικισ εποχισ και το 

όνομα να ιταν αρκετά μεγάλο, ϊςτε να αποκλείονταν οι παρερμθνείεσ (α-ρε-κυ-τυ-ρυ-Fο: 

Αλεκτρυων, ε-τε-Fο-κε-ρε-Fε-ι-ο:ΕτεFοκλεFζιοσ : Ζτεοκλζουσ υιόσ κ.λπ.). Μετά τισ εργαςίεσ 

εκείνεσ των Βζντρισ - Τςάντγουϊκ ακολοφκθςε κατακλυςμόσ μελετϊν και εκδόςεων. 

 

 Ο Τςάντγουϊκ αναφζρει ςτο βιβλίο του 432 άρκρα, φυλλάδια ι βιβλία 152 ςυγγραφζων 

από 23 χϊρεσ .Ζνα χριςιμο λεξιλόγιο με μεταφραςμζνεσ λζξεισ παρουςίαςαν ο βοφλγαροσ 

Γκεόργκιεφ και ο Μερίγκι. Γάλλοι ερευνθτζσ δθμοςίευςαν μελζτεσ τουσ ςτο τόμο 

«Μυκθναϊκζσ Μελζτεσ» κ.λπ.  

 

Στα χρόνια 1957 - 1958 ανακαλφφκθκαν ςτισ Μυκινεσ μερικά νζα κραφςματα πινακίδων. 

Το πιο ενδιαφζρον όμωσ εφρθμα ιταν μια μεγάλθ και ςχεδόν πλιρθσ πινακίδα, που 

ανακαλφφκθκε το 1958. Το κείμενο αποτελείται από ονόματα προςϊπων, μερικά από τα 

οποία αναφζρονται και ςε άλλεσ πινακίδεσ των Μυκθνϊν. Ρρόκειται, κακϊσ φαίνεται, για 

κατάλογο 24 γυναικϊν, τα περιςςότερα ονόματα των οποίων δίνονται ςε ηεφγθ. Δφο από τα 

νζα ονόματα είναι από τα πολφ γνωςτά: α-ρε-κα-ςα-δα-ρα (Αλεξάνδρα) τε-ο-δο-ρα 

(Κεοδϊρα).  

 

Άλλεσ πινακίδεσ βρζκθκαν ςτθν Ρφλο ανάμεςα ςτα χρόνια 1956 και 1958. Ζνα κραφςμα 

από αυτζσ  είχε ιδιαίτερθ αξία, γιατί ςυμπλθρϊνει ςπαςμζνθ πινακίδα τισ ςειράσ, που 

αναφζρει ζπιπλα (κα αναφερκοφμε ς' αυτι πιο κάτω). Το ίδιο κραφςμα δίνει και τρεισ νζεσ 

λζξεισ ακόμθ ανερμινευτεσ.  

 



Στο βιβλίο του «Γραμμικι Β» ο Τςάντγουϊκ δίνει ζνα ςυμπλιρωμα με τθν ερμθνεία 

οριςμζνων επιγραφϊν. Λζγει εκεί ότι θ απόδοςθ ςτα κλαςςικά αρχαία ελλθνικά δεν είναι 

δυνατι, αφοφ μερικζσ λζξεισ ζχουν διαφορετικι ςθμαςία και πολλζσ άλλεσ ζχουν 

διαφορετικι μορφι. Μπροςτά από κάκε ερμθνεία δίνει τα ςτοιχεία τισ πινακίδασ, ζτςι τα 

ΡΥ και ΚΝ ςθμαίνουν αντίςτοιχα Ρφλοσ και Κνωςόσ. Θ ΡΥ Ae 134 (31) ζχει ζτςι: 

 

κε-ρο-Fο-   πο-με   α-ςι-jα-jα    ο-πι τα-ρα-μα(τα)-ο   qε-το-ρο-πο-πι   ο-ρο-με-νο ΑΝΘ 1 

 

ΚζροFοσ  ποιμιν  Αςιατία  οπί  Καλαμάταο  τετρόπομφοι  ορόμενοσ ΑΝΘ 1 

 

Ο  ποιμιν ΚζροFοσ προςζχει ςτθν Αςιατία τα ηϊα (τετράποδα) του Καλαμάτα. 

 

 

Είχε δοκεί, λζγει αλλοφ ο Τςάντγουϊκ, υπερβολικι ςθμαςία ςτισ ατζλειεσ, που παρουςιάηει 

θ μυκθναϊκι γραφι ςε ςφγκριςθ με τθν μεταγενζςτερθ κυπριακι. Τα μεταγενζςτερα 

δθμιουργιματα όμωσ ςυχνά παρουςιάηουν βελτιϊςεισ ςε ςφγκριςθ με τα αρχικά και δεν 

μποροφμε να κατακρίνουμε τουσ Μυκθναίουσ, επειδι οι λφςεισ που ζδωςαν ςτα 

προβλιματα πουγεννικθκαν με τθν επινόθςθ τθσ γραφισ «δεν ιςαν πάντα οι λφςεισ, ποφ 

κα πρότεινε μια υποεπιτροπι τθσ UNESCO». Από τθν αρχι θ ερμθνεία τθσ Γραμμικισ Β από 

τον Βζντρισ υποβλικθκε ςτθν πιο προςεκτικι δοκιμαςία και κριτικι.  

 

Ο κακθγθτισ ςτο Ραρίςι Σαντρζν παρ' όλεσ τισ επιφυλάξεισ επαίνεςε τον Άγγλο ερευνθτι 

και παραδζχτθκε ότι ιταν υποχρεωμζνοσ να ανακεωριςει βαςικζσ ιδζεσ του πάνω ςτο 

κζμα. Ο Σίττιγκ εγκατζλειψε τθ κεωρία του και υποςτιριξε τον Βζντρισ. Ενκουςιαςμζνοσ 

φάνθκε και ο Σουθδόσ Νίλςον. Και ο Φρίντριχ από το Βερολίνο τον ίδιο. Ο Αμεριμανόσ 

Γκόλμπ παρά τισ αρχικζσ αντιρριςεισ του γριγορα πείςκθκε. «Οι επιςτιμονεσ ιταν ζτοιμοι 

πια να πάρουν τθν εργαςία μασ ςαν κεμζλιο και πάνω του να χτίςουν» (Τςάντγουϊκ).  

 

Ο κακθγθτισ από το Εδιμβοφργο Α. Μπίιτθ αντίκετα ζκανε δυςμενι κριτικι. Ραραδζχτθκε 

ότι πολλζσ λζξεισ και προτάςεισ είχαν Λκανοποιθτικό νόθμα, αλλά «δεν γνϊριηε, αν ό 

Βζντρισ χρθςιμοποίθςε αυτζσ τισ λζξεισ από τθν αρχι, για να δϊςθ αξίεσ ςε διάφορα 

ςθμεία». Τον αντζκρουςε οΤςάντγουϊκ. Δεν ζχει ςθμαςία, λζγει, ποιεσ λζξεισ 

μεταγράφονται. Νόθμα κα βγει μόνο, αν οι αξίεσ ζχουν δοκεί ςωςτά. Ραρακζτει ζναν 

πίνακα λζξεων, όπου όλεσ οι αξίεσ υπάρχουν τουλάχιςτον δυο φορζσ και κάκε λζξθ ζχει 

αλθκοφανζσ νόθμα με τα ςυμφραηόμενα τθσ.  

 



Αποδείχνει ζτςι ότι οι λζξεισ, που ςχθματίηονται δόκθκαν ςωςτά. Ο κακθγθτισ Γκροφμαχ εξ 

αλλοφ από το Βερολίνο διερωτικθκε, μιπωσ οι κανόνεσ ορκογραφίασ ιταν απλά «μια 

βολικι επινόθςθ», για να βρίςκει κανείσ ςε ξζνεσ λζξεισ, ελλθνικζσ.  

 

Σε απάντθςθ ο Τςάντγουϊκ ζδωςε ζναν πίνακα λζξεων, που ςυνοδευόταν από 

οφκαλμοφανι ιδεογράμματα. Απζναντι δθλαδι από κάκε λζξθ υπιρχε το ιδεόγραμμα, το 

όνομα του οποίου μάσ ζδινε θ ίδια θ λζξθ. 

 

Μια άλλθ αντίρρθςθ ιταν ότι δεν φαινόταν πικανό να γράφθκαν οι λζξεισ δυο φορζσ, μια 

με ςυλλαβογράμματα και μια με ιδεογράμματα. Αυτό, λζγει ο Τςάντγουϊκ, είναι ςωςτό, 

όςον αφορά ςτισ πραγματικζσ ιδεογραφικζσ γραφζσ. Αν όμωσ το ςχεδιάγραμμα ενόσ 

αντικειμζνου δεν είναι αρκετό για να εννοθκεί το αντικείμενο, χρειάηεται ίςωσ να 

προςτεκεί και κάποιοσ ακριβζςτεροσ οριςμόσ. Ζνα ςχεδιάγραμμα μπορεί να παρουςιάηθ με 

ευκρίνεια ζνα αγγείο, χωρίσ όμωσ να δθλϊνθ το μζγεκοσ του. Με τθν παράκεςθ του 

ονόματοσ του, αποφεφγεται θ ςφγχιςθ και θ μζκοδοσ αυτι δεν είναι θ μόνθ, αφοφ μερικζσ 

φορζσ το όνομα ςυντζμνεται ςε μια μόνθ ςυλλαβι και ςχεδιάηεται μζςα ςτο ιδεόγραμμα.  

Υπάρχει π.χ. ζνα ιδεόγραμμα αγγείου ςτισ πινακίδεσ τθσ Κνωςοφ, που μοιάηει με το δι-πα 

τθσ Ρφλου, ςτο όποιο είναι γραμμζνο το ςυλλαβόγραμμα -δι. Εξ άλλου μια εικόνα εγγυάται 

τθ ςωςτι ανάγνωςθ μιασ λζξεωσ.  

 

Άλλο επιχείρθμα είναι ότι τα ιδεογράμματα δεν χρθςιμοποιοφνται ποτζ ςαν ςυςτατικά 

μζρθ τθσ πρόταςθσ. Χρθςιμοποιοφνται μόνο με αρικμοφσ, π.χ. «ο Χ και ο Ψ, ΑΝΔΕΣ 2». Ριο 

κάτω ο ερευνθτισ καταφεφγει ςτθν περίπτωςθ των κλίςεων: Στον Πμθρο διατθρείται θ 

παλιά κατάλθξθ τθσ γενικισ των ονομάτων, που λιγουν ςε -οσ, -οιο. Στθ μυκθναϊκι γραφι 

ζχομε ονομαςτικι δο-ε-ρο (δοφλοσ) και γενικι δο-ε-ρο-jο. Στθν ομθρικι ζχομε κατάλθξθ -

φι, που δθλϊνει όργανο θ τόπο. Στθ μυκθναϊκι βλζπομε α-νι-jα-πι (ανίαφι: με θνία), πο-νι-

κι-πι (με φοίνικεσ), πα-κι-jα-πι (ςτουσ Ρακιάνασ: τοπωνφμιο).  

 

Άλλο επιχείρθμα κατά τθσ ερμθνείασ ιταν ότι με τα διφοροφμενα τισ γραφισ θ ανάγνωςθ 

κα ιταν αδφνατθ. «Κανείσ δε μπορεί να αρνθκεί, λζγει ο Τςάντγουϊκ, ότι εμείσ 

δυςκολευόμαςτε πολφ να τθ διαβάςουμε. Δε νομίηω όμωσ ότι ζνασ μορφωμζνοσ Μυκθναίοσ 

κα ςυναντοφςε τισ ίδιεσ δυςκολίεσ». Θ αντίρρθςθ ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι ζνα ςθμείο 

μπορεί να αντιπροςωπεφει πολλζσ ςυλλαβζσ, όπωσ το κα, που μπορεί να διαβαςκι κα, γα, 

χα, και, καλ, κας, καμ,καν κ.ο.κ.  

 

Ο μυκθναίοσ αναγνϊςτθσ δε κα δυςκολευόταν να αποκλείςει τισ πικανζσ αναγνϊςεισ, που 

δεν ζδιναν μυκθναϊκζσ λζξεισ. Ακόμθ και όταν είχε να διαλζξει μεταξφ δφο ι περιςςότερων 

αναγνϊςεων που είχαν νόθμα, κα διάλεγε ανάλογα με τα ςυμφραηόμενα. Ο αναγνϊςτθσ 



που κα ζβλεπε τθ λζξθ δι-πα δεν κα ζψαχνε να βρει  όλεσ τισ πικανζσ αναγνϊςεισ των δφο 

ςθμείων, όπωσ και ςτθ ςφγχρονθ γλϊςςα, όταν είναι κεφαλαία, δεν ψάχνουμε για τον τόνο.  

 

Μια αςιμαντθ περιπλοκι είναι κακαρά αποτζλεςμα του ςυςτιματοσ μεταγραφισ. Είναι 

αλικεια ότι το ςθμείο που μεταγράφουμε μπορεί να διαβάηεται και γα ι χα άλλα για τον 

αναγνϊςτθ εκείνθσ τθσ εποχισ δεν κα μποροφςαν να ςθμαίνουν τίποτα όλα αυτά. Γι' αυτόν 

ιταν απλά ζνασ ουρανιςκόφωνοσ φκόγγοσ, το δε ποιόν τθσ πνοισ, που κα ςυνόδευε τθν 

προφορά του προςδιοριηόταν από τα ςυμφραηόμενα.  

 

Άλλοι επικριτζσ: θ κακθγιτρια από το πανεπιςτιμιο τθσ Κολοφμπια Τη. Χζνλι, ο κακθγθτισ 

Άιλερσ,  που ακολουκεί τα επιχειριματα των Μπίιτθ - Γκροφμαχ. Το κφριο ςθμείο του είναι 

ότι θ γραφι είναι πολφ δφςχρθςτθ για ικανοποιθτικι χριςθ και ότι ςε ςφγκριςθ με 

ςφγχρονεσ τθσ γραφζσ τθσ Εγγφσ Ανατολισ υςτερεί. 

 

Θ απάντθςθ ιταν ότι, όςο θ γραμμικι Β παρζμενε ζτςι όπωσ τθν ξζραμε, δθλαδι μια 

γλϊςςα που εχρθςιμοποιείτο μόνο ςε λογαριαςμοφσ πάνω ςε πθλό και ςπάνια για 

ςφντομεσ επιγραφζσ ςε αγγεία, δεν ζπρεπε να κατακρίνουμε τουσ μυκθναίουσ, επειδι δεν 

είχαν επινοιςει ζνα ςφςτθμα γραφισ εξ ίςου αποτελεςματικό με τα ςυςτιματα γραφισ 

των γειτόνων τουσ τθσ Ανατολισ.  

 

Ο όηενκρατσ όμωσ ανακίνθςε τθ κεωρία του κακθγθτι Γκεόργκιεφ, ότι θ ατελισ γραφι τθσ 

γραμμικισ Β αντιπροςωπεφει ατελι προφορά, ϊςτε θ αποβολι των τελικϊν ςυμφϊνων να 

κεωρείται αποτζλεςμα των φωνθτικϊν μεταβολϊν και όχι απλά τρόποσ ορκογραφίασ.Θ 

ςκζψθ αυτι από πρϊτθ όψθ φαινόταν δελεαςτικι. Αν θ μορφι τε-ο ςιμαινε κεό και 

χρθςιμοποιοφνταν αδιάφορα ςαν ονομαςτικι, αιτιατικι ι δοτικι τθσ λζξεωσ κεόσ, τότε 

αυτόματα υπερνικοφμε μια μεγάλθ δυςκολία, αλλά ταυτόχρονα δθμιουργοφμε και ζνα 

ςοβαρό πρόβλθμα. Αν οι Μυκθναίοι ζλεγαν κεό αντί κεόσ, κεόν, κεϊ, κα αντιμετϊπιηαν μια 

γλωςςολογικι ςφγχιςθ και οπωςδιποτε κα είχαν επινοιςει άλλουσ γραμματικοφσ τρόπουσ, 

για να επιτφχουν κάποια ιςορροπία. Αν θ κεωρία εκείνθ ιταν ςωςτι, κα είχε ςυνζπειεσ 

ςοβαρζσ και για τθν ιςτορία τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ. Αν οι Μυκθναίοι παρζλειπαν τα τελικά 

ςφμφωνα, θ γλϊςςα τουσ κα ζπρεπε να είχε εξαφανιςκεί, χωρίσ μάλιςτα να αφιςθ ίχνθ, 

πριν από τουσ ιςτορικοφσ χρόνουσ. 

 

Πλεσ οι ελλθνικζσ διάλεκτοι τθσ ιςτορικισ περιόδου, ξεχωρίηουν τισ τρεισ πτϊςεισ τθσ 

λζξεωσ κεόσ. Ζνα ακόμθ πιο πειςτικό επιχείρθμα του Τςάντγουϊκ ιταν και το εξισ: Αν 

κεωροφςαμε τισ ατζλειεσ τρόπο ορκογραφίασ και ότι τα τελικά ςφμφωνα -σ, -ν, όπωσ και 

το- ι των διφκόγγων προφζρονταν αλλά δεν γράφονταν, τότε βλζπομε ότι οι πτϊςεισ τθσ 

μυκθναϊκισ διαλζκτου ταιριάηουν απόλυτα με τουσ τφπουσ ποφ είχαν προβλζψει ο Βζντρισ 



και αυτόσ. Θ γενικι κεοϊο ςτον Πμθρο παρουςιάηει τθν επιπλζον ςυλλαβι που περίμεναν: 

τε-ο-ο.  

 

Τθν ερμθνεία επζκρινε και ο κακθγθτισ Α. Τςοπανάκθσ. Θ χρθςιμότθτα τθσ ερμθνείασ τθσ 

γραμμισ Β δεν άργθςε να φανεί: Ρρϊτα - πρϊτα οι ίδιοι οι ερευνθτζσ Βζντρισ - Τςάντγουϊκ, 

μασ ζδωςαν και τα πρϊτα ιςτορικά ςτοιχεία από τθ ηωι ςτθ Μυκθναϊκι Ελλάδα, ζτςι 

κακϊσ ζβγαιναν μζςα από τα κείμενα των πινακίδων. Και αλικεια ςτο ςθμείο τοφτο 

ακριβϊσ βρίςκεται θ κολοςςιαία ςθμαςία του γεγονότοσ: Ζνασ ολόκληροσ κόςμοσ, ο 

Μυκηναϊκόσ, που πριν την ερμηνεία τησ γραφήσ τυλιγόταν ςτο μιςοςκόταδο του μφθου, 

πζραςε ςτην Ιςτορία.  

 

«Οι ςημερινοί Έλληνεσ», γράφει ο Τςάντγουϊκ, «μποροφν να αιςθάνονται υπερήφανοι για 

τον αρχαιότατο πρόγονό τουσ, που επινόηςε με τη βοήθεια τησ κρητικήσ γραφήσ την 

πρώτη ελληνική γραφή. Έχει ςωςτά ειπωθεί ότι με την ανάγνωςη και την ερμηνεία τησ 

προςτέθηκαν ςτην ελληνική ιςτορία 400 περίπου χρόνια». Μζςα ςτισ πινακίδεσ κακϊσ 

ανζλυςαν οι δυο ερευνθτζσ, περιζχονται αξιόλογα ςτοιχεία για τουσ οικιακοφσ κεςμοφσ τθσ 

προϊςτορικισ Ελλάδοσ. Φυςικά χρειάηονται πλθρζςτερα κείμενα, που οπωςδιποτε δεν 

υπάρχουν.  

 

Σο ςημαντικώτερο πάντωσ γεγονόσ, που βγήκε από τον τιτάνιο αυτό άθλο, είναι ότι οι 

Μυκηναίοι ήςαν  Ζλληνεσ. Γνωρίηομε τϊρα και τι είδουσ Ζλλθνεσ ιςαν. Δεν ιςαν Δωριείσ ι 

Αιολείσ. Ο Όμηροσ τουσ ονόμαςε Αχαιοφσ. Το «Ζλλθνεσ» ιταν μεταγενζςτερο, δεν υπιρχε 

ακόμθ. Το πϊσ ονόμαηαν οι ίδιοι τον εαυτό τουσ παραμζνει άγνωςτο. Ράντωσ οι πιο 

κοντινοί τουσ ςυγγενείσ φαίνεται να ιςαν, τουλάχιςτον από γλωςςολογικι άποψθ, οι 

Αρκάδεσ και οι Κφπριοι και μετά οι Μωνεσ.  

 

Τα κζματα των πινακίδων είναι για ςτρατιωτικά και ναυτικά ηθτιματα, για κωπθλάτεσ, για 

τισ τάξεισ των γαιοκτθμόνων, για τουσ δοφλουσ. Ρολλζσ πινακίδεσ προςδιορίηουν άνδρεσ ι 

γυναίκεσ με το επάγγελμά τουσ και ζτςι μποροφμε να ςχθματίςουμε κάποιαν ιδζα για τθν 

πολφπλοκθ ηωι ςτθν πόλθ και για τίσ ειδικευμζνεσ εργαςίεσ. Αναφζρονται τα πολφτιμα 

μζταλλα τθσ εποχισ, ονόματα αγγείων, ονόματα επίπλων, περιγράφονται τραπζηια και 

κρόνοι. Δίνονται ςτοιχεία για τθν αγροτικι ηωι και τθν κτθνοτροφία, για τίσ ανταλλαγζσ και 

τθν οικονομία γενικότερα.  

 

Μια ςειρά πινακίδων ζχουν κζμα τουσ κάτι, ποφ διαβάηεται ςαν ο-κα (ίςωσ ςτρατιωτικι 

μονάδα).Θ  πρϊτθ από αυτζσ τελειϊνει κάκε φορά τα μζρθ τθσ με τθ φράςθ: «καί μαηί τουσ 

(είναι) ο Επζτθσ τάδε». Οι «Επζται» φαίνεται να ιςαν ςθμαντικά πρόςωπα, ίςωσ ακόλουκοι 

του Fάνακτοσ». Κάκε ςτρατιωτικι μονάδα, ζχει και ζναν αξιωματικό του βαςιλιά. Ο 



Τςάντγουϊκ νομίηει ότι κακικον του Επζτου ιταν θ τιρθςθ τθσ επαφισ μεταξφ τθσ μονάδοσ 

του και του αρχθγείου. Αυτό γινόταν με τθ βοικεια του άρματοσ του. Αν αυτό είναι ςωςτό, 

αρχίηει να ςχθματίηεται θ  εικόνα του βαςιλιά τθσ Ρφλου, που οργανϊνει ζνα γριγορο 

ςφςτθμα ςυναγερμοφ. Το μικοσ τθσ ακτισ είναι μεγάλο και δεν είναι ςε κζςθ να 

απόκρουςει μιαν απόβαςθ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ. Αν όμωσ πλθροφορθκεί αμζςωσ 

τθν τοποκεςία μπορεί να ςυγκεντρϊςει  το ςτρατό του για τθν απόκρουςθ των ειςβολζων.  

 

Τα προφυλακτικά όμωσ αυτά μζτρα κάποτε αποδείχκθκαν ατελζςφορα και ιρκε θ 

καταςτροφι. Θ καταςτροφι του ανακτόρου ιταν βίαιθ, αλλά θ διατιρθςθ των πιλινων 

πινακίδων οφείλεται ςτθν πυρπόλθςι του. Το γεγονόσ ότι και ςτισ τρεισ τοποκεςίεσ, όπου 

ζχουν ανακαλυφκεί  πινακίδεσ, τα ανάκτορα καταςτράφθκαν από πυρκαγιά, δεν οφείλεται 

ςε ςφμπτωςθ. Για τισ ςυνκικεσ, υπό τισ όποιεσ ζγινε ι επίκεςθ και για τθν τφχθ των 

κατοίκων δεν γνωρίηομε απολφτωσ τίποτα.  

 

Οι αρχαιολόγοι ζχουν τοποκετιςει τθν καταςτροφι του ανακτόρου τθσ Κνωςοφ διακόςια 

περίπου χρόνια νωρίτερα, αλλά οι ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα δφο αρχεία (πινακίδεσ τθσ 

Κνωςοφ και πινακίδεσ Ρφλου) είναι τόςο μεγάλεσ, ϊςτε πολλοί διερωτϊνται, μιπωσ εδϊ 

ζχει γίνει λάκοσ. Μερικά από τα κρθτικά τοπωνφμια ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

ερμθνεία. Σε αρκετά αναγνωρίςκθκαν γνωςτζσ τοποκεςίεσ τθσ ιςτορικισ περιόδου, όπωσ: 

Αμνιςόσ, Άπταρα, Δίκτθ, Μναροσ, Κνωςόσ, Κυδωνία, Λατϊ, Λφκτοσ, Τφλιςςοσ, Φαιςτόσ κ.λπ. 

(Ο Πμθροσ αναφζρει ότι το νθςί είχε 90 ι 100 πόλεισ). Ρολλά ςτοιχεία δίνονται για τον 

οπλιςμό του ςτρατοφ.  

 

Χαρακτθριςτικό τθσ εποχισ είναι το ελαφρό άρμα, που ςφρεται από ζνα ηευγάρι άλογα και 

μεταφζρει δφο άτομα. Άν κρίνουμε από τισ καλλιτεχνικζσ παραςτάςεισ, αυτά ιταν και 

ειρθνικά και πολεμικά. (Ειρθνικό π.χ. φαίνεται να είναι εκείνο από τθν τοιχογραφία τθσ 

Τυρίνκου: δυο γυναίκεσ οδθγοφν ζνα άρμα ίςωσ ςε κυνιγι). Υπιρχαν και τα επίςθμα 

άρματα (βρζκθκαν ςκελετοί τουσ με επιςτρϊςεισ από ελεφαντοςτοφν και με 

πολυπλοκϊτερα εξαρτιματα).  

 

Μια άλλθ ςειρά πινακίδων από τθν Κνωςό είναι κατάλογοι τθσ δφναμθσ των πολεμικϊν 

αρμάτων. Το ςφνολο των ιδεογραμμάτων των αρμάτων είναι 82. Το άρμα οδθγοφςε ζνασ 

«ανιόχοσ», ϊςτε ο δεφτεροσ επιβάτθσ πολεμοφςε ανενόχλθτοσ.  Θ επζλαςθ τόςων αρμάτων 

κα παρουςίαηε τρομακτικό κζαμα και κάτι τζτοιο αναφζρει και ο Πμθροσ: Ο Νζςτωρ 

προτείνει μια παρόμοια επζλαςθ, αναφζροντασ όμωσ ότι δεν ςυνθκίηεται πια. Επειδι οι 

ελιγμοί πυκνϊν ςχθματιςμϊν αρμάτων κα απαιτοφςαν ανοικτό ζδαφοσ μάλλον κα πρζπει 

να χρθςιμοποιοφνταν για μεταφορά οπλιτϊν και όχι ςε μάχθ. 

 



 Ζνα μάλλον περίεργο χαρακτθριςτικό είναι θ απαρίκμθςθ τροχϊν Επετϊν (εq Fζςια, ζνν. 

άρματα). Αυτό ςθμαίνει πωσ οι αρματθλάτεσ, ι τουλάχιςτον οι πιο πολλοί από αυτοφσ, 

ιςαν Επζται. Θ ομοιότθτα του ονόματόσ τουσ (ε-qε-τα) με τθν λζξθ ι-qο (ίπποσ, ζquuσ) 

ζκανε μερικοφσ να τουσ ταυτίςουν με τουσ ομθρικοφσ ιππότεσ (ιππότα). Το άρμα 

ονομάηεται ι-qo-ja (ιππία).  

 

Από τθν μελζτθ των επιγραφϊν ςχθματίηουμε αρκετά ςαφι ιδζα για τθν πανοπλία των 

πολεμιςτϊν και για το ςχιμα του κάκε εξαρτιματοσ (περικεφαλαία, κϊραξ κ.λπ.). Τα όπλα 

των αρματθλατϊν ιςαν  δόρατα με ξφλινο κοντάρι και χάλκινθ αιχμι (ζγχεα χαλκάρεα). Στισ 

παραςτάςεισ των πανοπλιϊν όμωσ υπάρχουν δφο κενά: δεν φαίνονται κνθμίδεσ αλλά οφτε 

και αςπίδεσ. Ελπίηεται  όμωσ ότι τελικά κα ανακαλυφκοφν πινακίδεσ με παραςτάςεισ 

αςπίδων.  

 

Εξ άλλου θ Κνωςόσ και θ Ρφλοσ φαίνεται να ιςαν μοναρχίεσ, γιατί και ςτα δυο μζρθ 

αναφζρεται  θ λζξθ «Fάναξ» χωρίσ άλλεσ λεπτομζρειεσ, πράγμα ποφ υποδθλϊνει ότι 

επρόκειτο για ζναν μόνο βαςιλιά. Πμωσ ό ίδιοσ τίτλοσ φαίνεται να χρθςιμοποιείται και για 

κεοφσ. Αλλά το ότι ιταν μοναρχίεσ φαίνεται και από τα λαβυρινκικά ανάκτορα, ποφ 

αναςκάφθκαν. Ο τίτλοσ «ΛαFαγζτασ» φαίνεται να ανικε ςτον αρχιςτράτθγο. Θ ίδια 

πινακίδα, που μασ δίνει αυτζσ τισ πλθροφορίεσ, αναφζρει και δυο άλλεσ τάξεισ 

γαιοκτθμόνων. Ο κεςμόσ τθσ γαιοκτθςίασ μπορεί να αναλυκεί με οριςμζνεσ λεπτομζρειεσ, 

εκτόσ όμωσ από τα χειροπιαςτά ςτοιχεία τα υπόλοιπα είναι αποτελζςματα εικαςιϊν. Θ γθ 

χωρίηεται ςε δφο κατθγορίεσ: ςε κε-κε-με-να (κάτι ςαν «κοινι») και ςε κι-τι-με-να: κτιμζνα 

(κάτι ςαν «ιδιωτικι»).  

 

Κάκε χωριό τθσ Ρφλου φαίνεται πωσ ζχει ζναν τοπικό αξιωματοφχο με το όνομα κο-ρε-τε 

(ίςωσ κάτι ςαν «πρόεδροσ κοινότθτασ»).  Μερικοί τοπικοί άρχοντεσ είχαν ζνα είδοσ 

γερουςίασ. Το κατϊτερο ςτρϊμα τθσ κοινωνίασ αποτελοφςαν οι δοφλοι. Για τθν κατάςταςθ 

των δοφλων και τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ δουλοκτιτεσ δεν γνωρίηουμε. Ζνασ περίπλοκοσ 

κατάλογοσ τθσ Ρφλου αναφζρει πάνω από 600 γυναίκεσ και ζναν ανάλογο αρικμό παιδιϊν. 

Από πολλά ςθμάδια φαίνεται ότι πρόκειται για δοφλεσ. Μερικζσ ονομάηονται «λαFιαιαι» 

(αιχμάλωτεσ) και ςε πολλζσ ανατίκενται οι βαριζσ δουλειζσ (άλεςμα, νεροκουβάλθμα, 

γνζςιμο κ.λπ.).  

 

Ριο ενδιαφζρουςεσ από τισ αςχολίεσ τουσ είναι οι περιγραφζσ τουσ, που προδίδουν τθ 

προζλευςι τουσ. Τρία τζτοια επίκετα αναφζρονται ςτθ Λιμνο, τθν Κνίδο, τθ Μίλθτο. 

Επαγγζλματα αναφζρονται πολλά,  όπωσ γνζςτρεσ, λαναρίςτρεσ, υφάντριεσ,  ράφτρεσ αλλά 

και ξυλουργοί,  χτίςτεσ, ναυπθγοί,  μολυβδάδεσ κ.λπ. Από τα πολφτιμα μζταλλα 

αναφζρονται ο χρυςόσ και ό άργυροσ.  

 



Για το πόςο είχαν ειδικευκεί τεχνίτεσ και επαγγζλματα μαρτυρεί θ φπαρξθ τοξουργϊν και 

«αλειφαηόων» (αρωματοποιϊν). Αναφζρονται τρία «αλείφατα» (αρϊματα): «ρόδον», 

«κφπειροσ», «ςφάκοσ» (φαςκόμθλο). Τθν φπαρξθ κεραμζων μαρτυρεί και ο όγκοσ των 

παςίγνωςτων αγγείων.  

 

Υπάρχει μια ςειρά πινακίδων τθσ Ρφλου, που εφγλωττα μαρτυροφν τθ δεξιοτεχνία των 

επιπλοποιϊν. Αναφζρονται εκεί κανάτεσ, τρίποδεσ, πίκοι, φαράςια, βοφρτςεσ, τςιμπίδεσ, 

κουτάλια, ςφυριά κ.λπ. Για τα τραπζηια και τουσ κρόνουσ γίνεται Λδιαίτερθ περιγραφι. 

Δίνεται π. χ. θ εξισ περιγραφι κρόνου: «Ζνασ εβζνινοσ κρόνοσ με φιλντιςζνια πλάτθ, ςτθν 

οποία είναι ςκαλιςμζνοι δφο γρφφοι(;), ζνασ άνδρασ και μοςχάρια». Άλλθ περιγραφι : «Ζνα 

υποπόδιο με φιλντιςζνια επίςτρωςθ ςκαλιςμζνθ με ζναν άνκρωπο, ζνα άλογο, ζνα 

χταπόδι, και ζνα φοίνικα».  

 

Θ οργάνωςθ τθσ αγροτικισ ηωισ είναι πιο απλι. Οι ποιμζνεσ, οι βουκόλοι και γιδοβοςκοί 

δείχνουν ποια είναι τα κατοικίδια ηϊα. Μεγάλθ ζκταςθ πρζπει να είχε ςτθν Κριτθ θ 

προβατοκομία. Τα βόδια ιςαν λίγα και τα χρθςιμοποιοφςαν κυρίωσ για υποηφγια. Συχνά 

ονομάηονται «Fεργάται» και μερικά ζχουν ονόματα το κακζνα δικό του. Υπιρχαν και χοίροι. 

Υπάρχει κατάλογοσ με 35 χοίρουσ, που τρζφονταν ςτθν περιοχι τθσ Ρφλου. Κάπου 

αναφζρονται ελάφια, κα είναι όμωσ κθράματα. Το κυνιγι κα γινόταν με ςκφλουσ. Μια 

πινακίδα αναφζρει και «όνουσ».  

 

Βάςθ τθσ τροφισ κα ιταν, κακϊσ φαίνεται, τα δθμθτριακά. Με ιδεογράμματα δείχνονται το 

ςιτάρι και το κρικάρι. Θ  μζτρθςθ και το άλεςμα γίνονταν από γυναίκεσ, το ψιςιμο από 

άνδρεσ. Οι μυκθναίοι ζτρωγαν ψωμί, χυλό κ.α. Ζνασ κατάλογοσ από τισ Μυκινεσ αναφζρει 

ςζλινο, κφμινο, κφπειρο, μάρακο, δυόςμο, ςουςάμι κ.λπ. Το τυρί τρωγόταν πολφ, επίςθσ τα 

ςφκα, το λάδι και οι ελιζσ. Ηυκοπότεσ δεν φαίνεται να ιςαν. Το μζλι αντίκετα το 

ςυναντοφμε πολλζσ φορζσ.  

 

Στο ερϊτθμα από ποφ προερχόταν όλοσ αυτόσ ο πλοφτοσ ακόμθ δεν μπορεί να δοκεί μια 

επιςτθμονικι απάντθςθ. Ράντωσ οι λαφυραγωγίεσ και οι αιχμαλωςίεσ ιςαν χωρίσ άλλο μια 

από τισ πθγζσ. Νόμιςμα δεν υπιρχε οφτε ακόμθ εντοπίςκθκε κάποιο προϊόν, με το όποιο 

κα μποροφςε να εκφραςκεί θ αξία διαφόρων πραγμάτων. Τα διάφορα λοιπόν προϊόντα κα 

μετριοφνται κατά είδθ.  

 

Υπάρχει παντελισ ζλλειψθ πράξεων, που κα μποροφςαν να αντιςτοιχοφν ςε πλθρωμζσ.  

Δφο ςειρζσ κειμζνων, θ μια απ' τθν Κνωςό και θ άλλθ από τθν Ρφλο, δείχνουν αυτοφ του 

είδουσ τισ ςυναλλαγζσ. Θ πρϊτθ αναφζρει πρόβατα ςε χιλιάδεσ, θ άλλθ μιλάει για τον 

υπολογιςμό των κφριων χωριϊν ςε ζξθ προϊόντα.  



 

Θ πιο περίεργθ παράλειψθ του καταλόγου των μυκθναϊκϊν αςχολιϊν είναι οι γραφείσ. 

Επειδι αυτό δεν μποροφςε να είναι δυνατό, θ λζξθ που κα υποδθλϊνει το επάγγελμα του 

γραφιά δεν κα μοιάηει με τθν κλαςςικι και κα βρίςκεται κάπου ανάμεςα ςε κείνεσ, που δεν 

ζχουν ακόμθ ερμθνευκεί.  

 

Ζνα άλλο κζμα είναι θ κρθςκεία. Με βάςθ τισ πινακίδεσ, που ανακαλφφκθκαν, μποροφν να 

εξαχκοφν ςυμπεράςματα για το ρόλο που ζπαιηε θ κρθςκεία ςτθν κακθμερινι ηωι των 

μυκθναίων. Οι ειδικοί όμωσ δθλϊνουν ότι θ αναγνϊριςθ ενόσ κεϊκοφ ονόματοσ δεν είναι 

απλό πράγμα και τα μόνα ονόματα, που μποροφν να κεωρθκοφν ςίγουρα, είναι αυτά που 

αναγνωρίηονται ςαν αντίςτοιχα των ονομάτων τθσ κλαςςικισ περίοδου, δθλαδι ο Ηευσ και 

θ Ιρα (ηευγάρι), οι Ροςειδϊν, Ζρμθσ, Ακθνά, Άρτεμισ, Ραιάν.  

 

Δθμιουργείται ζνα πρόβλθμα με τισ αφιερϊςεισ τθσ Κνωςοφ «πάςι κεοίσ». Γιατί θ 

πανκεϊςτικι λατρεία ιταν άγνωςτθ πριν από τθν ελλθνιςτικι περίοδο. Εξ άλλου θ λατρεία 

των ανζμων ιταν μια άλλθ περίεργθ ςυνικεια, αλλά όχι και άγνωςτθ. Σε μια περίπτωςθ 

διαβάηαμε «Ακάνα πότνια», ζκφραςθ που κυμίηει κάπωσ τθν ομθρικι χριςθ αυτοφ του 

τίτλου με ονόματα κεϊν. Αναγνωρίηεται και ζνα πλικοσ δευτερευουςϊν κεοτιτων. 0ι κεοί 

αναφζρονται με μια ιδιότθτα μόνο: ςαν παραλιπτεσ προςφορϊν.  

 

Οι μυκθναϊκζσ πινακίδεσ ςχεδόν δεν αναφζρουν πουκενά χρονολογία. Οι ελάχιςτεσ 

πουζχουν χρονολογία, ςυνικωσ κρθςκευτικζσ, ζχουν μόνο το όνομα του μινα. Στθν Κνωςό 

αναφζρονται τα ονόματα ζξθ μθνϊν και ςτθν Ρφλο δφο. Μόνο ζνα όνομα από αυτά (από 

τθν Κνωςό) αναφζρεται και ςτθν αρκαδικι. Υπάρχουν βζβαια ςθμειϊςεισ όπωσ «τϊτο 

Fζτοσ» (φζτοσ), «άτερον Fζτοσ» (του χρόνου), «περυςινFόσ». Οι όροι αυτοί βζβαια δεν 

είχαν ςθμαςία, εκτόσ αν οι πινακίδεσ διατθροφνταν μόνο για ζνα ζτοσ και κα μποροφςε να 

υπόκεςει κανείσ, ότι οι χρονολογίεσ κρατοφνταν ςτισ αρχειοκικεσ. Από διαφόρουσ όμωσ 

υπολογιςμοφσ και δεδομζνα φαίνεται ότι δεν υπιρχαν παλιά αρχεια και  ότι όλεσ οι 

πινακίδεσ κάκε τοποκεςίασ γράφθκαν ςε ζνα διάςτθμα το πολφ δϊδεκα μθνϊν.  

 

Το είδοσ τθσ γραμμικισ γραφισ Β βρζκθκε μόνο ςε πιλινεσ πινακίδεσ. Καμμιά επιγραφι τθσ 

Β δεν βρζκθκε ςε πζτρα (τθσ Α αντίκετα ζχουμε ςε πζτρα). Οφτε και ςε ταφόπετρα οφτε και 

ςε πλάκα από δθμόςιο κτίριο με το όνομα του κεμελιωτι.  

 

Θ γνϊςθ τθσ γραφισ δεν ιταν γενικευμζνθ ςτο λαό αλλά και δεν περιοριηόταν ςτισ τρεισ 

τοποκεςίεσ, όπου βρζκθκαν επιγραφζσ. Γιατί υπάρχουν και ενεπίγραφα πικάρια με τθν ίδια 

γραφι από τζςςερισ άλλεσ τοποκεςίεσ. Εκείνα από τθ Κιρα μάλιςτα είναι βεβαιωμζνο ότι 

καταςκευάςκθκαν από εντοπίουσ. Οι επιγραφζσ των πικαριϊν εδϊ είναι κυρίωσ ονόματα, 



πικανϊσ του καταςκευαςτι ι του ιδιοκτιτθ. Δεν είναι αφιερϊματα («τίποτα δεν δείχνει ότι 

οι μυκθναίοι κεωροφςαν τουσ κεοφσ τουσ εγγράμματουσ, ϊςτε να απευκφνονται ςε αυτοφσ 

από επιγραφζσ» Τςάντγουϊκ).  

 

Τελικά καταλιγουν οι ειδικοί ςτο ςυμπζραςμα ότι Θ γραφι εχρθςιμοποιείτο ςε αρκετά 

μεγάλθ κλίμακα για τθ διοίκθςθ, αλλά δεν είχε κάνει μεγάλθ πρόοδο ζξω από τουσ 

γραφειοκρατικοφσ κφκλουσ. Μάλιςτα από το γεγονόσ αυτό, ότι δθλαδι θ γραφι είχε ςτενζσ 

ςχζςεισ με τθ βαςιλικι διοίκθςθ, εξθγείται και θ εξαφάνιςι τθσ μετά τισ ταραχζσ, που 

κατζςτρεψαν τα ιςχυρά ςυγκεντρωτικά βαςίλεια. 

 

Οι αρχαιολόγοι αναρωτιοφνται, γιατί δεν βρζκθκαν και πινακίδεσ με διαφορετικό 

περιεχόμενο, όπωσ λ χ. επιςτολζσ, λογοτεχνικά κείμενα ι ό,τιδιποτε άλλο, που να μθν ζχει 

ςχζςθ με λογαριαςμοφσ και παρόμοκια. 

 

Σιμερα μερικοί από τουσ μελετθτζσ λζνε ότι ό Πμθροσ περιζχει πλικοσ μθκυναϊκϊν 

ςτοιχείων, άλλοι ότι τα ςτοιχεία αυτά είναι ελάχιςτα. Οι ζρευνεσ οπωςδιποτε βρίςκονται 

ςτθν ανάπτυξι τουσ. Μετά τθν ερμθνεία τθσ γραφισ Β μζνουν ακόμα πολλά να γίνουν, για 

να ολοκλθρωκεί το ζργο. Και ςτον αρχαιολογικό και ςτον γλωςςολογικό τομζα.  

 

Θ επίδραςθ τθσ ανακάλυψθσ του Βζντρισ εξακολουκεί και μάλιςτα επεκτείνεται και ςε 

άλλουσ τομείσ. Ζτςι ζχουμε μελζτεσ των κακθγθτϊν Σαντρζν, Ραρκζ, Τςεμερζνςυ, Γκάκρι, 

Γκρζι για τθ ςυμβολι που είχε θ ανάγνωςθ τθσ Γραμμικισ Β ςτισ ομθρικζσ μελζτεσ,  ςτθν 

ελλθνικι ιςτορία,   ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςτθν ελλθνικι κρθςκεία,  ςτθν ελλθνικι 

αρχαιολογία. Είναι βζβαιο εξ άλλου ότι το γεγονόσ κα βαρφνει και ςτθν μελλοντικι 

ερμθνεία τθσ Γραμμικισ Α, για τθν οποία δεν ξζρομε ακόμθ, αν είναι ελλθνικι ι όχι.  

 

Αλλά και θ ίδια θ γραφι Β περιζχει μερικζσ αςάφειεσ. Υπάρχουν οριςμζνα ςθμεία, που 

ακόμα δεν ζχουν αναγνωςκεί με βεβαιότθτα. Χρειάηεται, λζγει ο Τςάντγκουϊκ, προςεκτικι 

μελζτθ πλιρων ςειρϊν πινακίδων. Με τον τρόπο αυτό κα κατάλθξει θ επιςτιμθ ςε 

γενικϊτερα ςυμπεράςματα και για τθ γλϊςςα και για τθ ηωι των ανκρϊπων, που 

χρθςιμοποιοφςαν αυτι τθν γραφι. 


