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ΠΟΥ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Ό τίτλος αυτής της διαλέξεως «Ai πρώται μυκηναϊκοί ενεπίγραφοι πινακίδες, 
πού ευρέθησαν είς την ήπειρωτικήν Ελλάδα», έχει ληφθή από την πρώτην 
άνακοίνωσιν περί της ανευρέσεως πινακίδων εις την Πύλον είς το Illustrated 
London News, άλλα εις τήν πραγματικότητα το θέμα μου θα είναι μία σύντομος 
ιστορία των μυκηναιολογικών σπουδών άπο το 1900 μέχρι σήμερον. Τα γεγονότα 
συνέβησαν ώς έξης: Οί ανασκαφείς τοΰ ανακτόρου του Νέστορος Εφθασαν είς τήν 
τοποθεσίαν αυτήν τήν 3 'Απριλίου 1939. Εις τα ημερολόγια των C. W. Biegen και 
W. McDonald σημειώνεται αυτή ή ημερομηνία. 'Εκείνην τήν ήμέραν ό 
McDonald έμέτρησε τήν εκτασιν τοΰ λόφου τοΰ "Ανω Έγκλιανου και έξεπό-
νησεν εν πρόχειρον σχεδιάγραμμα της περιοχής του εις το ήμερολόγιόν του. Ή 
πρώτη τάφρος έχαράχθη τήν έπομένην ήμέραν Τρίτη ν, 4 'Απριλίου. Είχε μήκος 
10 μ. κατά τον άξονα του πλάτους του λόφου καί απέφυγε τις έληές. 'Υπάρχει μία 
φωτογραφία του Biegen, ή οποία δεικνύει αυτόν να έποπτεύη τήν τάφρον έκείνην 
τήν ήμέραν. Έκαθαρίσθησαν λοιπόν τα επιφανειακά στρώματα, όταν (παραθέτω 
άπο το ήμερολόγιόν του McDonald) «ένώ έσκάβαμε το τέταρτον στρώμα, εις εν 
σημεΐον 1,80 μ. νοτίως τής θέσεως πού σημειώνεται μέ χ, είς μία πέτρα πού θα 
παραμείνη στην άνατολικήν πλευράν τής τάφρου, και εις βάθος 0,34 άπό τήν 
έπιφάνειαν του εδάφους ένας εργάτης πού έσκαβε μέ κασμάν, απεκάλυψε τήν 
πρώτην πινακίδα, πού είχε γραμμάς καί γράμματα στην έπιφάνειαν της. 'Αμέσως 
μετά ή'ρχισαν να έμφανίζωνται μία άλλη άκεραία καί μερικά θραύσματα. 
Σταματήσαμε τήν δουλειά καί έκοσκινίσαμε τα χώματα. 'Αριθμήσαμε τάς 
πινακίδας μέ τήν σειρά πού βγήκαν άπό τήν γήν. 

'Αριθμός 1, τήν έβγαλε, άπό το χώμα ό εργάτης. Ή πινακίς ήτο πεσμένη μέ 
τήν όψιν προς τα κάτω, όπως προκύπτει άπό τήν φύσιν ενός μικρού θραύσματος 
στην πλευρά της. Μήκος 0,112, πλάτος 0,07, πάχος 0,02, ολίγον στρογγυλευμένη». 
(Είκ. 1). 

Έκείνην τήν ήμέραν ευρέθησαν άλλα επτά τεμάχια πινακίδων καί κατεγρά
φησαν μέ τήν σειράν. Ό Biegen τάς έφωτογράφησε, όπως έφωτογράφησε καί το 
αποτύπωμα είς τό Εδαφος τής μιας άπό τάς πρώτας πινακίδας, πού ήτο ορθογώνιος. 
Τήν Τετάρτην, 5 'Απριλίου, άπεκαλύφθησαν αί πινακίδες 9-17. Ό Biegen 
έφωτογράφησεν αύτάς είς τάς θέσεις των καί ό McDonald τάς έσχεδίασε, προτού 
αφαιρεθούν άπο τό έδαφος καί έταύτισε τον αριθμόν μέ τήν θέσιν τής κάθε 
πινακίδος. 

'Αρκετά χρόνια πρίν, τό 1900, σύμφωνα μέ τό ήμερολόγιόν τοΰ Duncan 
Mackenzie συνέβαιναν τα έξης: «Παρασκευή 23 Μαρτίου 1900. Αί άνασκαφαί τοΰ 

* Το λίαν ενδιαφέρον κείμενον τής μελέτης αυτής εδόθη ώς διάλεξις ύπό τοΰ εγκρίτου 
Μυκηναιολόγου Emmett L. Bennett πρώτον είς το Πανεπιστήμιον 'Αθηνών, Τομεύς 'Ιστορίας 
τής Τέχνης καί 'Αρχαιολογίας, τήν 10 Νοεμβρίου 1986 καί είτα είς το Πανεπιστήμιον 
'Ιωαννίνων τήν 10 Μαρτίου 1987. Κατά βάσιν το κείμενον στηρίζεται είς άρθρον τοΰ E. L. 
Bennett (1985). Ό «Πλάτων» ευχαριστεί τον καθηγητήν κ. Βασ. ' Αραβαντινον δια τήν παροχήν 
τών στοιχείων του όρθρου. 
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κυρίου Arthur Evans εις την Κνωσον ήρχισαν σήμερον το πρωί εις τάς 11». Και 
επίσης: «Σάββατον 30 (κανονικά 31): πλησίον της θέσεως, οπού εϊχεν εύρεθή ό 
πίθος 2 ευρέθη εν άντικείμενον ως σμίλη ή ως άκονόπετρα άπο τερρακότα, με εν 
είδος σημείων εις την μίαν πλευράν, εις δύο σειράς, πού χωρίζονται κάπου άπο 
μίαν διαχωριστικήν γραμμήν. "Εν μέρος της είχε θραυσθή ('εν μικρόν τμήμα εις 
μίαν άκραν)» (Είκ. 1). Μόνον το 1952 κάμνει τήν έμφάνισίν της ή πινακίς — αυτή 
εις τα Scripta Minoa, δημοσιευμένη μέ τον αριθμόν 338. Αυτά τα βιβλία, τα 
ημερολόγια, είναι δι ' ημάς ή βασική πηγή ειδήσεων. "Αν και ή προσοχή εις τάς 
λεπτομέρειας ήτο διαφορετική εις τήν Πύλον άπο τήν Κνωσόν, οί ανασκαφείς και 
των δύο ανακτόρων έσημείωσαν, ως κάτι το ενδιαφέρον, τήν κάθε νέαν 
άνακάλυψιν πινακίδων. 

Θα παραλείψω να διηγηθώ τώρα πώς εύρήκαν οί ανασκαφείς της Πύλου τάς 
αλλάς πινακίδας το 1939 και θα αρχίσω πάλιν μέ το 1952. Τότε ακριβώς, μετά τον 
πόλεμον, εις τάς νέας άνασκαφάς ήλθαν εις φώς νέαι πινακίδες και τότε ακριβώς ό 
M. Ventris ανήγγειλε τήν άποκρυπτογράφησίν του. Να αποκρυπτογραφηθώ ή 
Γραμμική Β ήτο βεβαίως κάτι το εξαιρετικά περίπλοκον και σήμερον, όπως και 
τότε το 1952, το έργον δέν έχει ακόμη εντελώς συντελεσθή. Σήμερον θέλω να 
εκθέσω, όχι και πολύ συστηματικά, κάποια προβλήματα, πού άπησχόλησαν τους 
μελετητάς τών επιγραφών της Γραμμικής Β τα πρώτα δέκα πέντε ή είκοσι χρόνια 
μετά τήν άποκρυπτογράφησίν. 'Αφού περιγράψω αυτά τα προβλήματα, θα 
τελειώσω σημειώνων τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών προσφάτων και τών 
μελλοντικών σπουδών της Γραμμικής Β, μέ κάπως διαφορετικον τρόπον άπο ο,τι 
συνήθως γίνεται. 

Το πρώτον και το θεμελιώδες πρόβλημα εις τήν μελέτην τών κειμένων ήτο 
αυτή ή Γδια ή άποκρυπτογράφησίς των. 'Ακόμη και μετά τήν άνεύρεσιν τής 
πινακίδος «τών τριπόδων» το 1952, πού, κατά τα φαινόμενα, έπεβεβαίωσε τότε ότι 
ή γλώσσα τών πινακίδων ήτο ή ελληνική, συνέχιζαν να υπάρχουν σοβαρά 
προβλήματα. Το να ευρη κανείς τάς αξίας μερικών σπανιωτάτων φωνητικών 
σημείων (συλλαβικών και όχι αλφαβητικών) είναι καθαρά θέμα τύχης, αν δηλαδή 
τα σύμβολα αυτά απαντούν εις ομάδας σημείων ή εις συμφραζόμενα, άπο τα όποια 
θα ημπορούσε να ύπολογισθή ή έννοια και ή αξία του κάθε συμβόλου αποκλειο
μένων άλλων πιθανών άξιων. 

'Υπήρχαν τότε, και τώρα ακόμη εξακολουθούν να υπάρχουν, αρκετά 
σύμβολα, είς τα όποια δέν έχει δοθή φωνητική αξία. Ή κανονική μέθοδος, πού 
πρέπει να άκολουθήσωμεν, είναι ή προετοιμασία ενός φακέλου στοιχείων, μιας 
συλλογής δηλαδή, όλων τών ομάδων συμβόλων, είς τάς οποίας εμφανίζεται το 
σύμβολον μέ τήν άμφίβολον φωνητικήν άξίαν. Αυτόν τον φάκελον στοιχείων, 
πού χρησιμεύει δια τήν άνακάλυψιν τής αξίας ενός συμβόλου, είναι το ίδιον μέ 'εν 
άλφαβητικόν εύρετήριον, οπού ήμποροΰμεν να ευρωμεν τα κοινά σημεία, πού 
καθορίζουν τήν άξίαν αυτήν. Μέ τα κείμενα πού ευρέθησαν το 1952, έπεβεβαιώ-
θησαν πολλαί άπο τάς πρώτας δοκιμαστικός προτάσεις, μερικαί άλλαι διωρθώ-
θησαν και άνεγνωρίσθησαν μερικά σύμβολα ως προβληματικά. "Ομως και 
σήμερον εξακολουθούν να υπάρχουν τόσα αμφίβολα σύμβολα, όσα έγνωρίζαμεν 
και τότε. 

Μεγάλο βάρος εις τήν ολην προσπάθειαν τής άποκρυπτογραφήσεως κατέχει 
ή ταύτισις τής γλώσσης τών πινακίδων τής Πύλου και τής Κνωσού ώς ελληνικής, 
και τούτο έχει βεβαίως ώς συνέπειαν τήν άναγνώρισιν ελληνικών λέξεων είς τό 
λεξιλόγιον τής Γραμμικής Β. Φυσικά, τα κύρια ονόματα αποτελούν μεγάλο μέρος 
αυτού τοΰ λεξιλογίου, άλλα έδώ δέν θα μας απασχολήσουν. 'Αντιθέτως θα 
λεχθούν μερικά πράγματα δια τα κοινά ονόματα, διότι μας ενδιαφέρει να τα 
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άναγνωρίζωμεν εις τα κείμενα των μυκηναϊκών επιγραφών. "Ενας τρόπος 
αναγνωρίσεως, με τον όποιον ήρχισε τό 1952 ή άνεύρεσις της σημασίας τών 
λέξεων της Γραμμικής Β, είναι αυτός πού συνήθως χρησιμοποιείται εις τήν λύσιν 
ενός σταυρολέξου. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν προσπαθεί κανείς να εύρη τήν 
κατάλληλον λέξιν, πού ορίζει μίαν έννοιαν, έπιλέγων μεταξύ τών ομάδων τών 
λέξεων του λεξικού. Ή άλλη μέθοδος περιφρονεί τό λεξικό ν και συμπληρώνει 
τάς απαντήσεις έξ ολοκλήρου δια της προσαρμογής καταλλήλων λέξεων μέσα εις 
τους οριζοντίους και καθέτους οδηγούς, της έσχάρας του σταυρολέξου. 

Εις τήν περίπτωσιν τής Γραμμικής Β ή έρευνα αρχίζει μέ λέξεις συλλα-
βισμένας εις τήν συλλαβικήν γραφήν τών Μυκηναίων. Πρέπει να προσεχή 
κανείς πώς θα έσυλλαβίζετο ή λέξις μέ γράμματα αλφαβητικά, αντί τών 
συλλαβικών συμφώνων, δηλαδή σύμφωνα μέ τους κανόνας τής μεταγραφής ένα-
ενα, και κατόπιν βέβαια ημπορεί να ανίχνευση, οχι μόνον αυτήν τήν συγκεκρι-
μένην λέξιν, άλλα μερικάς λέξεις. "Ετσι αυτή ή συλλαβική γραφή και κάθε μία 
άπό τάς ελληνικός αλφαβητικός γραφάς διαφέρουν ως προς τον τύπον και τό 
ποσόν τής επιτρεπομένης αμφιβολίας. 

'Ελπίζω να μοΰ έπιτραπή να σας εξηγήσω τί θέλω να πώ μέ μερικά 
παραδείγματα άπό τήν άγγλικήν και άπό τα ονόματα μερικών αθηναϊκών δρόμων 
έδώ κοντά. ' Η σειρά τών γραμμάτων OUGH εις τάς άγγλικάς λέξεις παρουσιάζει, 
όπως καλώς γνωρίζετε, άνωμαλίαν και αμφιβολίας εις τήν προφοράν. 

Ο U G Η εϊναι up στο λόξυγγας, hiccough, 
και uff στο σκληρός, tough, 
και of ή oth στο σκάφη, trough 
και u στο δια μέσου, through 
και au στο κλάδος, bough 
και aw στο σκέψις, thought 
και ο στο μολονότι, although 
και uh στο πλήρης, βαθύς, thorough 

Και έγώ μέ τήν σειράν μου παρατηρών τον όδικόν χάρτην τών 'Αθηνών 
διακρίνω μίαν άλλη ν άμφιβολίαν προφοράς ανάμεσα στα διάφορα γράμματα μέ 
ήχον «η», δηλαδή 

στην όδόν 'Ακαδημίας 
στην όδόν 'Αγίου Σπυρίδωνος 
στην όδόν Δεινοκράτους 
στην όδόν Οί'της 

μέ ήτα και ιώτα 
μέ ΰψιλον καί ιώτα 

μέ έψιλον-ίώτα 
μέ ομικρον-ίώτα καί ήτα. 

Τα περιθώρια αμφιβολίας εις μίαν λέξιν εις τήν Γραμμικήν Β έχουν ώς 
αποτέλεσμα να εύρισκώμεθα ενώπιον πολύ διαφορετικών συνδυασμών γραμμάτων 
του ελληνικού αλφαβήτου, πολλοί έκ τών οποίων απαντούν εις τό έλληνικόν 
λεξικόν. 

Καί έτσι καθώς δίδομεν σημασίας ή εννοίας εις τάς λέξεις ενός κειμένου ή 
μιας ομάδος κειμένων, αί σημασίαι αύται σχηματίζουν εν πλαίσιον σημασιολο-
γικόν, πού χρησιμοποιείται δια-τάς λέξεις _πού έξετάζομεν έν συνεχεία. Αί 
δυσκολίαι ποικίλλουν αισθητώς αναλόγως μέ τον τύπον τών λέξεων. Αί λέξεις τής 
Γραμμικής Β πού αποτελούνται άπό δύο μόνον γραμμικά σύμβολα, μας προσφέ
ρουν περισσοτέρας εναλλακτικός λύσεις ομάδων γραμμάτων καί σημασιών άπό τό 
έλληνικόν λεξιλόγιον, έν σχέσει προς τάς λέξεις, πού έχουν πέντε-έξι σύμβολα. 
"Ετσι ή λέξις ka-ko, αν θέλετε, ημπορεί να εϊναι χαλκόν, χαλκός, κακόν, κακούς, 
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κακοί και άλλαι ακόμη πολλαί (Είκ. 2). Μία λέξις όμως όπως a-re-ku-tu-ru-wo-no, 
μέ επτά σύμβολα, ημπορεί να έχη ολίγας σημασίας και ίσως να σημαίνη μόνον 
Άλεκτρύονος. Μερικαί λέξεις απαντούν συχνά και συνεπώς έχουν πολλά συμ
φραζόμενα, από όπου εύρίσκομεν στοιχεία, ένώ τα συμφραζόμενα άλλων είναι 
εξαιρετικά σύντομα και δεν μας παρέχουν ούσιαστικήν πληροφόρησιν. Τέλος 
υπάρχουν λέξεις πού συναντώνται μίαν μόνον φοράν (hapax). 

'Ενίοτε ή ταύτισις και ή ερμηνεία τών λέξεων έρχεται μόνον μέ την άνάλυσιν 
τών συμφραζομένων τών μορφολογικών και τών ιδεογραφικών, όχι μόνον τών 
λέξεων αυτών άλλα και όλου του κειμένου. 'Έν σαφές παράδειγμα είναι ή περί-
πτωσις άγνωστων λέξεων εις πινακίδας, πού περιέχουν το ιδεόγραμμα της 
πανοπλίας, άπό τήν Πύλον, ή του άρματος, άπο την Κνωσόν. Αί λέξεις αύται 
έχουν πολλάς πιθανότητας να σχετίζωνται μέ τήν κατασκευήν, το ύλικόν, τήν 
χρήσιν κ.λ. τών πανοπλιών ή τών αρμάτων. Περισσότερον ενδιαφέρουσα ακόμη 
είναι ή περίπτωσις άγνωστων άλλα συχνά εμφανιζομένων λέξεων, πού απαντούν 
εις σειράν κειμένων ή συστήματα λέξεων μέ τήν ΐδίαν τάξιν, δηλαδή εις 
γλωσσολογικούς ή λογιστικούς φραστικούς τύπους. Εις αυτούς τους φραστικούς 
τύπους ή άγνωστος λέξις πρέπει να είναι έπίθετον, αν κανονικά και συνήθως εις 
τήν θέσιν αυτήν έχουν διαπιστωθή επίθετα, κύριον όνομα, όπου απαντούν κύρια 
ονόματα, και ούτω καθ' έξης. 

"Αν τοποθετήσωμεν θεωρητικώς ολας τάς μυκηναϊκός λέξεις μέσα εις ένα 
κυκλικόν χώρον, βλέπομεν ότι εις τό μέσον υπάρχουν πολλαί, αί όποϊαι είναι 
αναμφισβήτητοι, δπως τό ρήμα e-ke, δηλαδή έχει ή έσχε, και το κύριον όνομα 
Ko-no-so, Κνωσός και τό όνομα te-o-jo, δηλαδή τοΰ θεού ή της θεάς (Είκ. 2). 
'Αλλά εις τήν περιφέρειαν εχομεν πολλάς λέξεις πού μας είναι ή τελείως 
άγνωστοι ή αμφίβολοι και διάσπαρτοι εις όλον τον χώρον ευρίσκονται λέξεις πού 
αποτελούν θέματα διαμάχης μάλλον ή άντιλογίας. Κατά καιρούς ένας μελετητής 
ύπαρασπίζεται τήν μίαν ή τήν άλλην άπό δύο ή περισσοτέρας λογικάς μέν άλλ' 
αντιθέτους μεταξύ των ερμηνείας. Τότε συνήθως εμφανίζεται διάστασις απόψεων. 
Ό καθείς υποστηρίζει τήν ιδική ν του άποψιν και τήν δικαιολογεί, διότι έχει 
χρησιμοποιήσει, όπως λέγει, τήν καλλιτέραν μεθοδολογίαν. Εις τήν πραγματι
κότητα χρειάζονται και αί δύο μέθοδοι, δηλαδή και ή λεξικολογική και ή τών 
συμφραζομένων και πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί. 

Τό τρίτον στάδιον της ταυτίσεως τών κειμένων της Γραμμικής Β ως 
ελληνικών παρουσιάζεται μέ τήν άναγνώρισιν τών γραμματικών κλίσεων, τών 
εγκλίσεων και άλλων συντακτικών στοιχείων. ' Η άναγνώρισις ρημάτων, κλινο-
μένων ονομάτων και συντακτικής δομής προκύπτει άπό τήν σύγκρισιν μέ τήν 
γραμματικήν και τό συντακτικόν της αλφαβητικής ελληνικής. 'Αλλά ακόμη 
περισσότεροι αναγνωρίσεις επιτυγχάνονται άπό τα συμφραζόμενα, δεδομένου οτι 
υπό τάς σημερινός συνθήκας, και αί δύο γραμμικαί γραφαί παρουσιάζουν 
περιθώρια αμφιβολιών και δέν γνωρίζομεν ακριβώς τό περιεχόμενον τών 
κειμένων. Τό εύκολώτερον είναι να άρχίσωμεν τήν διερεύνησιν τών κειμένων 
αυτών, σύμφωνα μέ τα συμφραζόμενα των μέ τήν μελέτην τών ομάδων τών 
κειμένων πού χαρακτηρίζονται άπό τα ί'δια ιδεογράμματα και άπό ομοίους 
φραστικούς τύπους λέξεων. 

Ai πινακίδες της σειράς Ta ομοιάζουν μεταξύ των είς τήν όψιν. ' Επτά έκ τών 
δέκα τριών δέν έχουν ιδεογράμματα, άλλα μόνον λέξεις και αριθμούς. "Εχουν 
μάλλον μακράς σειράς λέξεων γεγραμμένας προς ενός αριθμού. Αί άλλαι 
τινακίδες έχουν ιδεογράμματα ίσως περισσότερον πικτογραφικά παρά συμβατικά 
ή ας εί'πωμεν παραδοσιακά, πού απεικονίζουν έπιπλα, δοχεία ή εργαλεία. ' Η ομάς 
περιλαμβάνει και τήν περίφημον πινακίδα «τών τριπόδων» (Είκ. 3, Ta 641). Εις 
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το κείμενον «των τριπόδων» ή αντιστοιχία του qe-to-ro-we μέ το ιδεόγραμμα, πού 
έχει τέσσερα εξογκώματα, τοΟ ti-ri-o-we μέ 'εν άλλο πού έχει τρία, και του a-no-we 
μέ δν Ιδεόγραμμα, πού δέν έχει κανέν εξόγκωμα, ήτο μία βοήθεια δια τήν έρμη-
νείαν και τών λέξεων και των ιδεογραμμάτων. Ή ιδία αντιστοιχία ώδήγησεν 
εις τήν έρμηνείαν τών λέξεων του κειμένου ως ονομάτων, περιγραφών, υλικών, 
διακοσμήσεως και ίσως καταστάσεως τών αντικειμένων τοϋ καταλόγου, ασχέτως 
αν αί λέξεις τοϋ καταλόγου αύτοΰ συνωδεύοντο από εικονογραφικά Ιδεογράμματα 
ή όχι. 

Ή έπανάληψις τών ιδεογραμμάτων, λέξεων, ποσοτήτων, ομάδων λέξεων και 
ώρισμένων σχημάτων παρέχει τα εργαλεία δια τήν έρμηνείαν τού όλου. ' Υπάρχει, 
όμως, ένας στίχος στις δέκα τρεις πινακίδες χωρίς ιδεογράμματα και χωρίς 
παράλληλον, πού προφανώς είναι ό πρώτος πού έγράφη άπο ολην τήν ομάδα και 
έτσι έχρησίμευεν ως ή έπικεφαλίς, προσδιορίζων τήν περίστασιν ή τήν 
διοικητικήν συναλλαγήν δια τήν οποίαν ήτοιμάσθησαν αύται αί πινακίδες (Είκ. 3, 
Ta 711). 

Ή σειρά Ε της Πύλου, πού έχει τουλάχιστον διακοσίας πινακίδας μέ 
αναφοράς εις τετρακοσίας ή περισσοτέρας διοικητικός συναλλαγάς, είναι 
εξαιρετικώς πλούσια εις γραμματικός πληροφορίας, καθώς και εις φαινόμενα 
κλίσεως και συντάξεως. ' Η μόνη μακρά και σύνθετος πρότασις, πού σώζεται άπό 
τον μυκηναϊκόν κόσμον, ευρίσκεται εις αύτάς τάς πινακίδας4. Αυτά τα κείμενα μας 
έδωσαν κάτι περισσότερον άπό μίαν πρώτην έντύπωσιν δια τήν μυκηναϊκήν 
οίκονομίαν, τήν κοινωνίαν, τήν θρησκείαν και τήν πολιτικήν. 

Μερικαί έκ τών μεγαλυτέρων πινακίδων της σειράς Ε, πού έχουν πολλάς 
σειράς λέξεων και ποσοτήτων, αποτελούν μάλλον συνόψεις, έφ ' όσον είναι 
αντίγραφα ή μάλλον παραφράσεις τών κειμένων άπό δύο εως δέκα πέντε μικρό
τερων πινακίδων. Πρωτότυπα είναι αί πινακίδες Ρ Y En 609 και Ρ Υ Εο 211. 
"Ετσι έχομεν τάς ιδίας πληροφορίας μέ διαφορετική ν γραμματική ν, σύνταξιν και 
κάποτε μέ διαφορετικήν όρθογραφίαν. Τα κείμενα της σειράς Ε είναι πλήρη 
συντόμων προτάσεων, αί όποΐαι κατ' ούσίαν αποτελούν μίαν πρότασιν μέ 
διάφορα κύρια ονόματα και ποσότητας. Αυτή ή ομάς κειμένων απετέλεσε θέμα 
πολλών μελετών και διατριβών και εξακολουθεί ακόμη να παρέχη δυνατότητας 
νέων και καλυτέρων ερμηνειών. 

Ή άνεύρεσις άλλων ειδών αντικειμένων, οχι πινακίδων, ημπορεί επίσης να 
βοηθήση εις τήν διαλεύκανσιν προβλημάτων, πού προκύπτουν εις κείμενα. 
Γνωρίζομεν περίπου τήν σημασίαν τών ιδεογραμμάτων, πού απεικονίζουν μονά
δας άλλοτε μεγαλυτέρας και άλλοτε μικροτέρας βάρους, όγκου και επίσης 
μονάδας μετρήσεως στερεών και υγρών. ' Ως προς το βάρος υπάρχει σχεδόν κοινή 
συναίνεσις δια τάς απολύτους αξίας. 'Αλλά δια τόν όγκο ν ώρισμένοι μελετηταί 
εμπλέκονται εις άτέρμονας συζητήσεις δια τάς διαφόρους αξίας της κανονικής 
μονάδος και άλλοι παθητικά δέχονται και προτιμούν, ό,τιδήποτε προσφέρεται εις 
αυτούς. Θα δείξω τήν κατάστασιν αυτήν μέ τήν σειράν Ab τής Πύλου. Κάθε 
μικρόν, δηλαδή σύντομον κείμενον αρχίζει μέ ëv τοπωνύμιον και μέ το έπίθετον 
μιας όμαδος γυναικών. Οί αριθμοί δηλώνουν γυναίκας, κόρας (ko-wa) και κούρους 
(ko-wo). Ή σειρά Ab, δμως, περιέχει αύτάς και άλλας ακόμη πληροφορίας (Είκ. 
4, Ab 189, π.χ. παρέχονται αί αύται ακριβώς ποσότητες τροφίμων' έδώ μετρούνται 
μέ μονάδας μετρήσεως ξηρών, δηλαδή επάνω Granum και το μέτρον Τ, και κάτω 
NI μέ το μέτρον Τ. Αυτά πιθανώς είναι αντιστοίχως σίτος και σύκα. Τέλος 
υπάρχουν δύο ιδεογράμματα ή συντομογραφίαι, τό ΤΑ και το DA. Μέ τήν 
άριθμητικήν, πού επιτρέπεται ή χρήσίς της, έφ' δσον έχομεν πολλά κείμενα εις 
τήν σειράν Ab, εύρίσκομεν δτι δια κάθε γυναίκα εχομεν δύο Τ, δια κάθε κόρην ή 
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κοΰρον μόνον εν Τ, οτι εις εκαστον DA αντιστοιχούν έως πέντε Τ και δι ' έκαστο ν 
ΤΑ συνήθως δύο Τ όπως και δι ' έκάστην γυναίκα. 

Είναι δύσκολον να αποφυγή κανείς να έρμηνεύση τα κείμενα αυτά ώς κείμενα 
σιτηρεσίων, δηλαδή διανομής των αναλογούντων τροφίμων εις γυναίκας, κορί
τσια και αγόρια και εις άλλα άτομα, ίσως αξιωματούχους ή υπαλλήλους της 
κεντρικής εξουσίας. Ό DA, π.χ. έχει σιτηρέσιον πλέον τρυ διπλασίου έκαστης 
γυναικός. Μερικοί πιστεύομεν οτι μίαν τόσον άκόρεστον ορεξιν ημπορεί να έχη 
μόνον είς άνήρ, άλλα μερικοί αμφιβάλλουν ήδη. Το δυσκολώτερον δμως είναι να 
γνωρίζωμεν ποίον ακριβώς είναι το μέγεθος του μέτρου Τ, άφοΰ βεβαίως ουδέν 
αύθεντικόν, σύγχρονον μυκηναϊκόν μέτρον έσώθη είς τα μυκηναϊκά ανάκτορα ή 
οικίας. 

Ή κανονική μέθοδος είς τήν διαδικασίαν τής ερμηνείας είναι να συγκρί-
νωμεν αντίστοιχα στοιχεία άπο τήν Μεσοποταμίαν, τήν Αΐγυπτον και άλλας 
περιοχάς τής 'Εγγύς 'Ανατολής, οπού το μέγεθος, π.χ. των αντιστοίχων μονάδων 
είναι γνωστόν και δπου υπάρχουν πολλά παραδείγματα των σχέσεων και των 
αναλογιών μεταξύ τών σιτηρεσίων τών ανδρών, γυναικών, παιδιών και μάλιστα 
διαφοροποιήσεις αναλόγως προς τάς κοινωνικός τάξεις, είς τάς οποίας ανήκον 
και τάς διαφόρους περιστάσεις, πού έλάμβανον τα σιτηρέσια. Είναι λοιπόν τό DA 
πού λαμβάνει πέντε Τ άνήρ ή γυνή; 'Εδώ εγείρεται άμφισβήτησις και υπάρχουν 
δύο απόψεις, έκαστη τών οποίων υποστηρίζει οτι αυτή γνωρίζει τήν ακριβή άξίαν 
τών μονάδων. Δια τήν έπίλυσιν του ζητήματος προσφεύγομεν εις μίαν άπό τάς 
σπανίας μαρτυρίας, πού τα κείμενα τής Γραμμικής Β περιέχουν. Δυστυχώς και αϊ 
δύο πλευραί καταφεύγουν είς τό αυτό κείμενον άπό τήν Κνωσόν (Είκ. 4, ΚΝ Am 
819). 'Αρχίζουν μέ διαφόρους υποθέσεις και βασίζονται είς τήν αυτήν άναξιό-
πιστον μέθοδον, πού ομοιάζει είς τήν άρχαιολογίαν μέ άπόδειξιν πού προέρχεται 
άπό 'εν μόνον οστρακον αγγείου. Φυσικά αί έρμηνεϊαι τών δύο ομάδων ερευνητών 
είναι αντίθετοι και ημείς οι άλλοι, τών οποίων ή πρόοδος τής μελέτης εξαρτάται 
άπό τήν έρμηνείαν του κειμένου αυτού, διαλέγομεν είτε τυχαίως ή μέ βάσιν ό 
καθείς τήν προσωπικότητα του. "Ετσι εν άλλο κείμενον μέ άνάλογον περιεχό-
μενον ή μία μονάς μετρήσεως μέ άναγραφήν του μεγέθους της άπό εν μυκηναϊκόν 
κτίριον θα μας προσέφερε άνυπολόγιστον βοήθειαν. 

Τό 1952, μέ τήν άνακοίνωσιν τής άποκρυπτογραφήσεως άπό τους Ventris και 
Chadwick έμάθομεν οτι τα κείμενα άπό τήν Πύλον και τήν Κνωσόν ήσαν 
γραμμένα είς τήν έλληνικήν. Τότε αί πρώται έρμηνεϊαι λέξεων και πινακίδων 
προήλθον άπό τήν μελέτην τών ιδίων τών κειμένων χωρίς σπουδήν τών αντικει
μένων, πού ευρέθησαν όμοΰ ή πλησίον αυτών. Ά π ό τότε πολλά άπό τα 
προβλήματα τών κειμένων ημπόρεσαν να γίνουν άντικείμενον αποτελεσματικών 
ερευνών και εκαστον έξ αυτών να άπομονωθή σχετικώς, ώστε να έπιδιωχθή ή 
λύσις του. Και έτσι κατά πρώτον είς τό Λονδίνο ν και μετ' ολίγον και άλλου, 
πολλοί έρευνηταί απέκτησαν ειδικότητα είς τον ένα ή εις τον άλλον τομέα του 
επιστημονικού κλάδου, πού προσφάτως είχεν άνακαλυφθή. 'Εντός τεσσάρων 
ετών, έδώσαμεν είς τον νέον κλάδο ν και τό ονομά του: Mycènologie. Μέ συντο-
νισμένην προσπάθειαν, όσα ήμπορέσαμεν να μάθωμεν άπό τα κείμενα τα ί'δια, 
δηλαδή γλωσσικά, ιστορικά, οικονομικά, παλαιογραφικά, γραφειοκρατικά, τα 
έμάθαμεν και τα έδημοσιεύσαμεν όλα. 

'Εκτός τών ειδικών μελετών εγράφησαν και συνθετικά έργα. Τό σημαντικό
τερον ίσως είναι τών Ventris και Chadwick, Documents in Mycenaean Greek. Τα 
κεφάλαια αυτού τοΰ τόμου περιεΐχον τάς απόψεις τών άλλων μελετητών, άπό τάς 
εργασίας των και φυσικά και τών δύο συγγραφέων Ventris και Chadwick. 
Ύπήρχον επίσης κεφάλαια, πού περιέγραφον τήν μέθοδον και τήν ίστορίαν τής 
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άποκρυπτογραφήσεως μέ πίνακας των λέξεων, των κυρίων ονομάτων καί 
πραγμάτων, ευρετήρια καί τέλος μίαν επιλογήν τριακοσίων κειμένων μέ σχόλια. 
Το βιβλίον έχει γραφή τόσον καλώς, ώστε καί τώρα, ύστερα άπό τριάντα χρόνια, 
να άποτελή τον πλέον μεθοδικον διδάσκαλον τών μυκηναϊκών ελληνικών. 

Ή βάσις δια τήν έρμηνείαν τών κειμένων τής Γραμμικής Β ήτο πάντοτε 
ο,τιδήποτε προέρχεται άπό τα ίδια τα κείμενα. Χρησιμοποιοϋμεν όμως καί αλλάς 
ελληνικός πηγάς, όπως τήν γραμματικήν, τό λεξιλόγιον, τό όνομαστικόν καί τήν 
ίνδοευρωπαϊκήν γλωσσολογίαν. Περίφημος κυρίως είναι ή απόπειρα χρησιμο
ποιήσεως τών 'Ομηρικών έπων. 

Παραλείπω να αναλύσω περισσότερον τό θέμα, διότι σεϊς, πιστεύω, γνωρί
ζετε καλώς τον "Ομηρον. Ά λ λ α μέ τήν ίστορίαν τα πράγματα είναι κάπως 
διαφορετικά. "Εχομεν πληροφορίας συγχρόνους μέ τήν Γραμμικήν Β άπό 
σφηνοειδή καί αιγυπτιακά κείμενα. Καμμία όμως άπό αύτάς δεν ημπορεί να 
συσχετισθή μέ τήν Πελοπόννησον. "Οταν είχομεν έστραμμένην τήν προσοχήν 
μας εις τήν ίστορίαν, ειχομεν πολύ συχνά προσπαθήσει να ευρωμεν εις τα κείμενα 
ενδείξεις σχετικάς μέ τήν καταστροφήν τών ανακτόρων καί μέ τήν πολιτικήν καί 
στρατιωτικήν κατάστασιν, πού επικρατούσε προ τής καταστροφής. "Αν τα κτίρια 
κατεστράφησαν μάλλον παρά ήρειπώθησαν καί έμειναν ακατοίκητα, τότε ύπο-
πτευόμεθα τήν περίπτωσιν μιας σκόπιμου ή εχθρικής καταστροφής. 

Έρευνώμεν όλας τάς αιτίας πού ταιριάζουν, π.χ. τους Λαούς τής Θαλάσσης, 
μετεωρολογικά ή φυσικά φαινόμενα ή τήν δίωξιν τών τυράννων. Έρευνώμεν καί 
εις τα κείμενα να ευρωμεν κάποιαν ένδειξιν ότι οι Πύλιοι έγνώριζαν τον κίνδυνον 
πού τους απειλούσε. Γνωρίζομεν ότι ή καταστροφή τοΰ ανακτόρου ήτο αιφνίδια 
καί έν τούτοις εχομεν ίσχυράς ενδείξεις οτι μερικαί πινακίδες εγράφησαν ίσως 
ολίγον προ τής επελθούσης συμφοράς. Μία πινακίς αποτελειωμένη καί τό τμήμα, 
τό ύπόλοιπον, πού ό γραφεύς είχε κόψει άπό αυτήν, ευρέθησαν αρκετά πλησίον. 
Γνωρίζομεν οτι συνήθως οί γραφείς έπεξειργάζοντο έκ νέου τα υπολείμματα αυτά, 
δια να τα χρησιμοποιήσουν εις τήν κατασκευήν νέων πινακίδων. Το κείμενον 
βεβαίως τής πινακίδος αυτής κάμνει λόγον δια συνηθισμένα πράγματα καί δέν 
διαφαίνεται πουθενά κίνδυνος. Εις άλλα κείμενα έχουν δοθή έρμηνεϊαι, πού 
υπαινίσσονται άμυντικάς προετοιμασίας καί άνησυχίαν τοΰ πληθυσμού. 'Υπο
πτεύομαι οτι μόνον επειδή γνωρίζομεν ότι υπάρχει μία καταστροφή, προετιμήθη 
μα ανάλογος ερμηνεία. Θα προτιμούσα μίαν θεωρίαν, πού θα διέκρινε τους 
πραγματικούς άπό τους φανταστικούς κινδύνους. 

Βέβαιος είμαι οτι γνωρίζετε πώς ανάμεσα στα κύρια ονόματα τής Γραμμικής 
Β υπάρχουν καί ονόματα θεών καί οτι αρκετά άπό αυτά είναι ονόματα ' Ολυμπίων 
θεών. Δέν υπάρχει καμμία ανάγκη να σας περιγράψω τήν μεγάλην σπουδαιότητα 
τών ονομάτων αυτών. Μία πινακίς π.χ. άπό τήν Κνωσόν έχει a-ta-na-po-ti-ni-ja, 
e-nu-wa-ri-jo, καί τό πρώτον μέρος του po-se-da[...A Καί έτσι τελειώνω γρήγορα 
καί μέ τήν θρησκείαν τών Μυκηναίων. 

Σχεδόν παντού εις τήν Μυκηναιολογίαν τα δρια τής γνώσεως μας καθορί
ζονται άπό τον περιωρισμένον αριθμόν τών κειμένων καί άπό τήν περίπτωσιν να 
έσώθησαν μόνο κείμενα συγκεκριμένου τύπου. ' Η άγνοια μας γύρω άπό τήν άξίαν 
ώρισμένων σπανίων συμβόλων ημπορεί να μειωθή, αν ευρεθούν κάποτε άρκεταί 
ακόμη πινακίδες τοΰ αύτοΰ τύπου. "Οσον περισσότερα κείμενα εχομεν εις τήν 
διάθεσίν μας, τόσον περισσότεραι είναι αί πιθανότητες να άπαντήσωμεν έν 
άμφίβολον σημεϊον μεταξύ σαφώς συμφραζομένων. Δια τα ιδεογράμματα απαι
τείται μεγαλύτερα ποικιλία λογιστικών όρων εις νέα ευρήματα. Εις τήν Πύλον 
εχομεν πολλά κείμενα μέ λογαριασμούς γαιοκτημόνων. Εις τήν Κνωσόν πολλά 
κείμενα μέ πρόβατα καί εις τάς Μυκήνας μερικά κείμενα μέ καρυκεύματα ή 
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άρτύματα. Στενά παράλληλα μεταξύ των κειμένων δύο διαφορετικών τόπων είναι 
δυστυχώς σπάνια. Δεν αποκλείεται να έχωμεν κείμενα μικρών μόνον χρονικών 
περιόδων του οικονομικού έτους. Διότι, αν εϊχαμεν κείμενα άπο όλον τό έτος, θα 
εΓχαμεν, νομίζω, τήν οίκονομίαν τών Μυκηναίων εις τήν πραγματικήν της 
μορφήν. 

Δια τήν μελέτην της γραμματικής, τοΰ λεξιλογίου και τής καθημερινής 
γλώσσης τών Μυκηναίων πρέπει να ύπερβώμεν ακόμη σκληρότερα εμπόδια. "Ολα 
τα ρήματα πού υπάρχουν εις τάς πινακίδας είναι τού τρίτου προσώπου. Δέν 
ήμποροΰμεν να είπωμεν «έχω» ή «έδωσες» ή «λάβε». Εις τα ουσιαστικά και εις τα 
επίθετα εχομεν περιορισμούς, άλλα δια τα ρήματα γνωρίζομεν ελάχιστα. Έχομεν 
μόνον μίαν μικράν ΐδέαν δια τήν σύνταξιν μιας, μόνον μιας, συνθέτου προτάσεως. 
Άλλα και αί άπλαΐ ώλοκληρωμέναι προτάσεις εϊναι σπάνιαι. Δέν γνωρίζομεν 
αρκετά καλά τους κανόνας τής ορθογραφίας, και έτσι δέν ήμποροΰμεν να εΓπωμεν 
αν οί ίδιοι κανόνες διέπουν τήν όρθογραφίαν τών οικονομικών κειμένων πού 
έχομεν και επίσης και τήν όρθογραφίαν άλλων ειδών κειμένων, όπως τής 
επιστολής, πού ό Βελλεροφόντης εφερεν εις τον Βασιλέα τής Λυκίας. Χρειαζό-
μεθα διαφόρους τύπους κειμένων, άν θέλωμεν να είμεθα βέβαιοι δια τήν 
γραμματικήν τής Γραμμικής Β, τήν σχέσιν μεταξύ τών μυκηναϊκών κειμένων και 
τοΰ 'Ομήρου και δια τήν θέσιν τής μυκηναϊκής εις τήν έξέλιξιν τών ελληνικών 
διαλέκτων. Πιστεύω ότι και άλλαι μυκηναϊκοί πινακίδες οικονομικού χαρά
κτη ρος θα ευρεθούν. Και δέν αμφιβάλλω καθόλου, ότι κάποτε κατά τους μυκη
ναϊκούς χρόνους κάπου υπήρχαν και άλλαι μορφαί κειμένων εις Γραμμικήν 
Β, καθώς και άλλοι τύποι μυκηναϊκού γραπτού λόγου. 

Πρέπει τώρα να είπω ολίγα δια τήν παλαιογραφίαν τών πινακίδων. 'Ακόμη 
και εις τα πρώτα σχέδια πινακίδων από τήν Κνωσόν, πού έδημοσιεύθησαν, ήτο 
φανερόν ότι αρκετά διαφορετικά άτομα ήσαν οί συντάκται τών κειμένων. Βραδύ-
τερον, μετά τον πόλεμον, όταν υπήρχαν καλαί φωτογραφίαι τών πινακίδων αυτών 
και ή αυτοψία ήτο επίσης δυνατή, ήρχίσαμεν να άποδίδωμεν τάς πινακίδας εις 
διάφορα άτομα, αυτά τα Γδια, πού όνομάζομεν «χείρες», πού τάς έγραψαν. Εις τήν 
Πύλον εύρίσκομεν ίσως τεσσαράκοντα «χείρας», πού ισοδυναμούν μέ αντι
στοίχους γραφείς, και εις τήν Κνωσόν ίσως και όγδοήκοντα. Ώνομάσαμεντούς 
γραφείς «χειρ πρώτη, δευτέρα, τρίτη» κ. λ. 'Από τότε και συνεχώς έξετάζομεν τήν 
δραστηριότητα τοΰ κάθε γραφέως, τήν λειτουργίαν πού έπιτελοΰσε, τήν δεξιο-
τεχνίαν και τό γούστο του. Τα: πρώτας ταυτίσεις χειρών διαφορετικών γραφέων 
έξήτασαν οί γλωσσολόγοι, οί όποιοι εύρήκαν διαφοράς εις τήν όρθογραφίαν' 
είδαν δηλαδή ότι δύο διαφορετικοί γραφείς δέν έσυλλάβιζαν τήν ιδίαν λέξιν μέ τα 
ϊδια σύμβολα. "Αν λοιπόν οί γραφικοί χαρακτήρες μέ τάς διαφορετικός ορθογρα
φίας ανήκον εις διαφορετικά ανάκτορα, συνεπέραινον οτι επρόκειτο δια γραφείς 
διαφορετικών διαλέκτων ή διαφορετικών χρονικών περιόδων. Ά ν άνηκαν εις τό 
αυτό άνάκτορον τότε προέκυπτε τό συμπέρασμα δτι οί δύο γραφείς είχον διαφο
ρετικά γλωσσικά ιδιώματα. Οί γλωσσολόγοι εύρήκαν έτσι ύλικόν και έδαφος δια 
να λύσουν τα συχνά φαινόμενα αμφιβολιών εις τήν γραμμικήν συλλαβικήν 
γραφήν και ακόμη ύλικόν δι ' ετυμολογίας. 

Μερικά άπό τα κείμενα τής Γραμμικής γραφής Β ήσαν προφανώς αντίγραφα 
άλλων. Τα πρωτότυπα ήσαν έργον ενός γραφέως, χειρ 41 (Είκ. 5, Εο 211, π.χ.) και 
τα αντίγραφα άλλου γραφέως, χειρ 11 (Είκ. 5, En 609 π.χ.), πού είχε γράψει παρά 
πολλάς διαφορετικός κατηγορίας κειμένων εις τό δωμάτιον 8, όπου ευρέθησαν 
σχεδόν δλαι αί πινακίδες τό έτος 1939. Μελετώντες τήν παλαιογραφίαν τών 
κειμένων ήμποροΰμεν να γνωρίζωμεν ότι κάποιοι άπό τους συντάκτας ή γραφείς 
έσχετίζοντο μόνον μέ εν είδος, όπως π.χ. μέ τα θέματα πού αφορούσαν τάς 



11 

πανοπλίας από Πύλον6 ή γυναίκας από τήν Κνωσον7 ή με τον olvov εις μίαν 
πινακίδα8 και εις έσφραγισμένας βούλλας από τήν 'Αποθήκην τοϋ οίνου της 
Πύλου9. Ώρισμένοι δμως άλλοι ήσαν αναμεμιγμένοι μέ πλήθος αντικειμένων και 
κατέγραφαν άνθρώπινον δυναμικόν, olvov, έλαιον, περιουσίας γαιοκτημόνων, 
άρματα, χαλκον και τα λοιπά. Κανείς από τους γραφείς, καθ' δσον γνωρίζομεν, 
δεν έγραψε ποτέ το όνομα ή το επάγγελμα του. Το γεγονός αυτό είναι βεβαίως κάτι 
εντελώς διαφορετικόν άπό δ,τι γνωρίζομεν άπό τους γραφείς των σφηνοειδών και 
τών αιγυπτιακών κειμένων. Μανθάνομεν και θα μάθωμεν περισσοτέρας λεπτομέ
ρειας δια τήν γραφειοκρατίαν τών Μυκηναίων μόνον άπο τα κείμενα πού οί ίδιοι 
έγραψαν. 

'Επιστρέφω εις το 1939. Οί ανασκαφείς συνέχισαν να ευρίσκουν πινακίδας 
μέχρι το τέλος τής ανασκαφικής περιόδου. Ό McDonald συνέχιζε πάντοτε να 
σχεδιάζη και ό Biegen έφωτογράφιζε καθημερινά εις τήν θέσιν, πού εύρίσκοντο τα 
νέα ευρήματα πινακίδων. Τήν τελευταίαν ήμέραν τής ανασκαφής έστειλαν ολας 
τάς πινακίδας και τα τεμάχια αυτών εις το 'Εθνικόν Μουσεΐον, εις 'Αθήνας, όπου 
φυλάσσονται και σήμερον δια μελέτην άπο τους ειδικούς μελετητάς. Τεσσαρά-
κοντα περίπου έξ αυτών είναι εις μίαν προθήκην δια να τάς βλέπουν αί χιλιάδες 
επισκεπτών άπο όλον τον κόσμον. 'Από τάς καθημερινός φωτογραφίας τοϋ Biegen 
και άπο τα σχέδια τοϋ McDonald έχομεν ετοιμάσει έν συνθετικόν σχέδιον-
χάρτην, πού δεικνύει τήν ακριβή θέσιν εις τα Δωμάτια 7 και 8 τοϋ κάθε τμήματος 
και τής κάθε πινακίδος10. Γνωρίζομεν επίσης ποϋ περίπου ήσαν και αί πινακίδες, 
πού προέρχονται άπο τα άλλα μέρη τοϋ ανακτόρου. 

Ά φ ο ϋ λοιπόν γνωρίζομεν ποϋ ευρέθησαν αί πινακίδες, ήμποροϋμεν να 
άναπαραστήσωμεν και τους σωρούς των, όπως ήσαν εις τό έδαφος τοϋ Δωματίου Β 
ή έπί τών θρανίων και φανταζόμεθα τάς θέσεις τών πλήρων πινακίδων καλάθων, 
έπί τοϋ θρανίου ή είς τα ράφια". Γνωρίζομεν ακόμη δτι τάς πηλίνας πινακίδας 
έκρατοϋσαν μέσα είς ψάθινα καλάθια, όπως φαίνεται άπό τα αποτυπώματα στις 
πήλινες έτικέττες. ' Η κάθε έτικέττα φέρει τό ίδιον ιδεόγραμμα ή τάς χαρακτη
ριστικός λέξεις, πού είχαν τα κείμενα πού εύρίσκοντο εις έκαστον συγκεκριμένον 
κάλαθον12. 

Μέ τήν άναγνώρισιν τής θέσεως έκαστου κειμένου και τοϋ γραφέως του, 
ήμποροϋμεν να συμπεράνωμεν ποίος γραφεύς είργάζετο εις èva χώρον καθημε
ρινώς και τίνος άλλου αί πινακίδες είχαν μεταφερθή έκεϊ μόνον δι ' άποθήκευσιν. 
Αυτός πού έγραψε τάς περισσοτέρας πινακίδας, πιστεύομεν δτι ήτο ό διευθυντής 
γραφείου είς τό Δωμάτιον Β και Γσως είς όλον τό άνάκτορον. Πρέπει να κάμωμεν 
τό Γδιον πράγμα δι ' όλους τους χώρους τοϋ ανακτόρου, πού ευρέθησαν πινακίδες 
και τότε ασφαλώς θα έχωμεν μίαν άσφαλεστέραν εικόνα δια τάς μεθόδους τής 
γραφειοκρατίας και δια τήν οίκονομίαν τών Μυκηναίων. 

Εις τό μέλλον, νομίζω, ή πλέον εντυπωσιακή πρόοδος τής μυκηναιολογίας (ή 
μυκηναϊκής επιγραφικής), έκτος άπό τήν εΰρεσιν πολλών νέων πινακίδων ή 
άλλων ενεπίγραφων αντικειμένων, θα ακόλουθη όσους μελετούν τα κείμενα μαζί 
μέ τους τρόπους και τάς μεθόδους δραστηριότητος τών γραφέων, μέ τα αρχαιο
λογικά δεδομένα άπό τα άνασκαπτόμενα κτίρια και τα περιεχόμενα των. 

Αυτή ή άποψις τής ίστορίας τής Μυκηναιολογίας, πού σας έδωσα σήμερα, 
δέν είναι δυνατόν να είναι πλήρης. Παρέλειψα πολλά μέρη της και ίσως και τό 
πλέον ενδιαφέρον. "Ο,τι πράττομεν τώρα και δ,τι θα πράττωμεν εις αυτόν τον 
έπιστημονικόν χώρον, μοϋ δίδει μεγάλας ελπίδας και ικανοποίησαν. 'Αλλά ενθυ
μούμαι μέ Γσην ίκανοποίησιν τα πρώτα βήματα τής Μυκηναιολογίας μας, άπό 
τάς ανακαλύψεις, ωσάν sforzando, τοϋ 1939 εις τήν Πύλον, τάς εξετάσεις και τάς 
δημοσιεύσεις τών πινακίδων τής Πύλου και τής Κνωσοϋ, ωσάν accelerando, άπό 



12 

το 1950 εως το 1952, και ώς άπίστευτον crescendo άπο το 1952 εως το 1956, την 
άποκρυπτογράφησιν του Ventris. Tò 1956 άνεκαλύψαμεν το όνομα της Μυκη-
ναιολογίας και τάς ιδίας ημέρας διεπιστώσαμεν τον διεθνιστικον και συνεργα-
τικον χαρακτήρα της, πού ακόμη και σήμερον διατηροϋμεν μέ τα Colloquia, μέ τα 
περιοδικά μας και τήν ευτυχή συνεργασίαν μας μέ τους συναδέλφους κλασσικούς 
φιλολόγους και αρχαιολόγους. > 

Θα ήθελα να τελειώσω όχι μέ τον Μάϊον του 1939, όταν αί πινακίδες εις εν 
μεγάλον ξύλινον κιβώτιον άπο σπίρτα του 'Ελληνικού Μονοπωλίου μετεκομί-
σθησαν εις 'Αθήνας, άλλα μέ μίαν άλλην ομάδα πινακίδων, ή οποία ευρέθη τήν 
20ήν 'Απριλίου τοΰ αυτού έτους. Ό McDonald έγραψε (μεταφράζω): «Περισσό
τεροι πινακίδες φαίνονται παντού, οπού σκάπτομεν, βάθος έως 40 εκατοστά, ή 
διασπορά των είναι περίπου ομοιόμορφος. Φαίνεται τώρα σαφώς οτι αί πινακίδες 
εύρίσκοντο εις σωρούς επάνω στο ράφι, όταν οί τοίχοι τοΰ δωματίου έπεσαν 
κατά τήν πυρκαϊάν. Αί πλίνθοι, αί όποΐαι έπιπτον, παρέσυραν μαζί των και 
πινακίδας, διότι αύται ανευρίσκονται έρριμμέναι εντός μαύρου χώματος, κάτω 
άπο μίαν στρώσιν, ενός κιτρινερύθρου καμμένου στρώματος ωμών πλίνθων». 
Ένώ έγραφε αυτά τα λόγια ό McDonald έσχεδίαζε τάς θέσεις τών πινακίδων13. 
"Εχομεν έτσι εις τήν φωτογραφίαν πού έλαβεν ό Biegen και τάς πινακίδας και τον 
σχεδιαστή ν, McDonald14. 

ΤΗλθε ή ώρα να σας ευχαριστήσω. Και να ευχαριστήσω δια τήν τόσον 
μεγάλην προσφοράν των εις τήν Μυκηναιολογίαν έκ νέου τον William McDonald 
και τον Carl Biegen. 
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