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Μια εκδήλωση ηου ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
έχει ως στόχο να αποκαλύψει

τα μυστικά
τον Δίσκου της Φαιστού

διοργανώνουν την
Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου
στις 5:30 μ.μ στο Εθνικό

Ιδρυμα Ερευνών
στην Αθήνα το Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης
σε συνεργασία με το
ΤΕί Κρήτης

Bwdmàùùun

ym τα ιινυπκά
τονAwkoüms ΦοΜπού

0 Δίσκος τπς Φαιστού είναι
μία από τις πιο πολυσυζητημένες

επιγραφές στην ιστορία
τπς ανθρωπότητας Πολλά
έχουν γραφτεί κι ακόμη περισσότερα

ειπωθεί σε σχέσπ με
αυτόν ωστόσο η επεξήγηση
του παραμένει μέχρι και τις
ημέρες μας ένα άλυτο μυστήριο

Οπως επισημαίνεται στο
σχετικό Δ.Τ του ΕΚΤ Ο Δρ
Γκάρεθ Όουενς Careth Alun
Owens ειδικός σε θέματα μινωικής

γραφής έχοντας αφοσιωθεί

στη μελέτη του Δίσκου
για δέκα χρόνια έχει προχωρήσει

σε συνεργασία με τον
καθηγητή Φωνητικής στο Πανεπιστήμιο

της Οξφόρδης
Τζον Κόουλμαν την ανάγνωση

στο 99 Πλέον είναι
σε θέση να μας αποκαλύψει
τα μυστικά του Δίσκου τπς
Φαιστού δίνοντας μια τεκμηριωμένη

εμπεριστατωμένη
και αξιόπιστη ερμηνεία του δίσκου

Με σεβασμό απέναντι
στην ιστορία και επίγνωση του
βάρους του εγχειρήματος του
προχωράει ένα βήμα παραπέρα

στην ερμηνεία του δίσκου

μιλάει για τπν
πεμπτουσία του και μας δίνει
ίσως το κλειδί για την είσοδο

στα άδυτα του μινωικού
κόσμου
Όπως είναι γνωστό ο Δίσκος

ανακαλύφθηκε το 1908
από τους Ιταλούς ανασκαφείς
τπς Φαιστού και χρονολογήθηκε

γύρω στα 1.700 π.Χ Σήμερα

εκτίθεται στο

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Χρονολογικά ανήκει
στπν περίοδο της Μινωικής
Γραφής αλλά διαφέρει σε
πολλά σημεία από αυτήν Η

γραφή του δίσκου είναι εντυπωμένη

σε πηλό με τη βοήθεια

διαφορετικών
σφραγίδων και θεωρείται το
αρχαιότερο σε παγκόσμιο επίπεδο

έντυπο περίπου 2.500

χρόνια πριν από τα πρώτα
δείγματα έντυπου υλικού

Εχει διάμετρο περίπου 1 6 εκ
με σημεία γραφής και στις δυο
όψεις τα οποία ανέρχονται σε
242 και διαιρούνται σε 61

ομάδες Υπάρχουν 45 διαφορετικού

χαρακτήρα σημεία
στο Δίσκο περισσότερα για
να απαρτίσουν ένα αλφάβητο
και λιγότερα για να αποτελέ¬

σουν μια πραγματική ιδεογραφική

γραφή όπως συμβαίνει
με τα κινέζικα Σε κάθε περίπτωση

π γλώσσα του δίσκου
που αποτελεί το πιο γνωστό
δείγμα τπς συλλαβικής μινωικής

γραφής είναι ακόμπ
απροσπέλαστη

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται
ζωντανά στη διεύθυνση
http://media.ekt.gr/live
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