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έραινα Από τον δρ Γκάρεθ Όουενς

Αποκάλυψη
του Δίσκου
της Φαισιοΰ

Τ Τ a πλευρά του δίσκου μι
ΑΧλάει για την έγκυο Θεότη

ra που λάμπει και η β πλευρά έχει
μια πρόταση σε δυο στίχους με
μινωική παρήχηση που αναφέρεται

στη θεότητα που δύέι Η δόση

τηςΑστάρτης/Αφροδίτης/Αφαί
ας Με τη δική σας βοήθεια θα ήθελα

μια μέρα στο μέλλον να μεταφράσουμε

αυτοός τους στίχους
για τη θεότητα του έρωτα να ξέρουμε

πιο πολλά
Με αυτά τα λόγια o γλωσσολόγος

δρ Γκάρεθ Όουενς ειδικός
σε θέματα μινωικής γραφής έκλεισε

την ενδιαφέρουσα ομιλία του
με τίτλο Η Φωνή του Δίσκου της
Φαιστού που έδωσε την Τετάρτη
στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Ε1Ε

μια διοργάνωση του Εθνικού Κέντρου

Τεκμηρίωσης ΕΚΤ σε συνεργασία

με το ΤΕΙ Κρήτης Είναι
61 λέξεις στις δυο πλευρές και 1 8
στίχοι σαν σονέτο με ομοιοκαταληξία

Έξι λέξεις μιλάνε για ίο φως
και έξι λέξεις για τη δόση ίου φωτός

Τρεις λέξεις μιλάνε για την έγκυο

θεότητα και άλλες 10 για τη
θεότητα με διάφορα επίθετα επεσήμανε

ο δρ Όουενς απευθυνόμενος

σε άπταιστα ελληνικά στο
πολυπληθές ακροατήριο που κατέκλυσε

to αμφιθέατρο του ΕΙΕ για
να ακούσει την πειραματική ερμηνεία

του για τις περισσότερες
από τις μισές λέξεις tou δίσκου η
οποία έχει βασιστεί σε πολυειή
επιστημονική έρευνα

Λέξεις και μία ολόκληρη πρόταση

από τον Δίσκο της Φαιστού
βρέθηκαν και σε άλλες μινωικές
θρησκευτικές συλλαβικές επιγραφές

και στο σπήλαιο του Αρ
καλοχωρίου και στο Βουνό Γιού
χτα δίπλα στις Αρχάνες και την
Κνωσό Οι θρησκευτικές αυτές επιγραφές

εντοπίστηκαν και σε τάματα

ουνεπώς οι μινωικές λέξεις
που ήταν με τα μινωικά τάματα
έχουν σχέση και με τη θρησκεία
και με την υγεία Άρα έχουμε ένα

λογικό περιεχόμενο context ότι
δηλαδή ο Δίσκος της Φαιστού είναι

μια μινωική θρησκευτική ουλ
λαβική επιγραφή που διαβάζεται
με επιγραφική ουνέχεια και έχει
σχέση με σχεδόν παράλληλα κείμενα

τα οποία σχετίζονται με ιερούς

τόπους και με τάματα δηλαδή

με ευχές και προσευχές και
πάνω από όλα με την υγεία ανέφερε

χαρακτηριστικά
Ο ίδιος δεν παρέλειψε επίσης

να πει Χωρίς τους κάλους φίλους
και σηναδέλφους δεν θα είχαμε
φτάσει στην ανάγνωση που πιστεύω

ότι είναι η καλύτερη δυνατή

που υπάρχει τα τελευταία 110

χρόνια ή τους τελευταίους 37 αιώνες

που κάποιος ή κάποια διάβασε

τον Δίσκο στην Κρήτη ίσως
για τελευταία φορά 500 χρόνια
πριν από τονΤρωικό Πόλεμο συμπληρώνοντας

Με την ανάγνωση
μας πιστεύουμε πλέον ότι μπορούμε

να διαβάζουμε το 99 από
τον Δίσκο της Φαιστού με τις φωνητικές

αξίες της μυκηναϊκής Γραμμικής

γραφής Β Έχουμε ουνολι
κά 242 σημεία γραφής δηλαδή
συλλαβογράμματα με 45 διαφορετικά

σημεία Ήρθε η ώρα να κάνουμε

το επόμενο βήμα στην κατανόηση

πρόσθεσε
Τέλος ο δρ Όουενς τόνισε πως

για το 1 0 από τις 6 1 λέξεις έχουμε

ενδείξεις γλωσσολογικές ότι σημαίνουν

κάτι χωρίς να γνωρίζουμε
την ακριβή σημασία τους Ίσως

η φωνή μιας μινωικής Σαπφούς ή
Υπατίας μιλάει για την Αστάρτη
της μινωικής Κρήτης τη θεότητα
του έρωτα Ο δίσκος έχει 18 στίχους

με ομοιοκαταληξία με ποιητική

παρήχηση Μήπως μιλάμε
για στίχους σαν το σονέτο του Σαίξπηρ

Ή μήπως για κάτι σαντις μαντινάδες

από την Κρήτη αναρωτήθηκε

μυώντας το κοινό στα μυστικά

του Δίσκου της Φαιστού
που ακόμα έχει πολλά να αποκαλύψει
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