
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗ 

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΙ ΤΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΟΣ ΠΥ Eq213 

1. Σκοπός τοϋ παρόντος άρθρου εΐνε να κατάδειξη πόσον μακράν από την 
κατά Ventris άνάγνωσιν τής γραμμικής Β ευρίσκεται ή υπ' έμοϋ προτεινομένη 
καί πόσον διαφορετικαί, πολλάκις έξ ολοκλήρου άσχετοι ή έκ διαμέτρου αντί
θετοι, εΐνε αί βάσει τής μιας1 ή τής ολλης αναγνώσεως ποριζόμεναι έρμηνεΐαι. 

2. Ή πιν. ΠΥ Eq 213 κατά την θεωρίαν τοϋ Ventris διαβάζεται ώς ακολούθως2: 
1. o-wi-de a-ho-so-ta to-ro-qe-jo-m-e-no a-ro-u-ra a 2 -ri-sa. 
2. a-ke-re-wa o-ro-jo to-so-de pe-mo (Ιδεόγραμμα σίτου) 8 
3. o-da-a2 e-ri-no-wo-to o-ro-jo to-so-de pe mo (Ιδεόγραμμα σίτου) 10 
4. O-da-a2 Ko-tu-wo o-ro-jo to-so-de pe-mo (Ιδεόγραμμα σίτου) 10 
5. O-da-a2 po-ti-ni-ja-we-jo-jo o-te-pe-o-jo o-r-o-j-o to-so-de pe-m ο. (ιδεό

γραμμα σίτου 6). 
6. o-da-a2 ko-no o-ro-jo te-so pe-mo (ιδεόγραμμα σίτου) 40. 
3. Είς τα Documents ή πινακίς ερμηνεύεται κατά τρόπον δυσνόητον ώς κα

τωτέρω:3 

«Οΰτως ô A-xo-tas έξήτασε κατά την Λεριοδείαν του επιθεωρήσεως τάς 
καλλιεργησίμους γαίας είς A-ke-re-wa* τής ζημίας έν ολω (εμβαδόν έκ) σπόρου 
960 λ. σίτου. 

Καί ομοίως έκείνας εις E-ri-no-wo· της ζημίας έν ολω σπόρος: 1200 λ. σίτου. 
Καί ομοίως έκείνας είς Ko-tu* της ζημίας έν ολω σπόρος: 2.400 λ. σίτου. 
Καί ομοίως έκείνας τοϋ O-tepe-o τής βασιλίσσης* τής ζημίας έν ολω σπόρος: 

720 λ. σίτου. 

Καί ομοίως έκείνας, αί όποϊαι εΐνε «κοιναί» (Common)· τής ζημίας έν 
ολω σπόρος: 4.800 λ. σίτου». 

4. Κατά τους V-C ό A-xo-tas, «πιθανώς ένας έκ τών ανωτέρων αξιωματούχων 
(Chief-Steward) τοϋ Ανακτόρου» (σ. 268), ενήργησε περιοδείαν επιθεωρήσεως 
καλλιεργησίων γαιών εις τάς περιοχάς A-ke-re-wa, E-ri-no-wo, Ko-tu, O-te-pe· ο, 
ώς καί «κοινών» καλλιεργησίων γαιών προς διαπίστωση* ζημιών έξ αίτιας, μή 
καθοριζομένης. 

Έ κ τών σχολίων τών V-C έπί τής πινακίδος παραθέτω κατωτέρω τα έντυ 
πωσιακώτερα: 

α) o-da-a2 : ό Chadwick είς την β' έκδ. τών Documents (σ. 423) γράφει: 
« Ή χρήσις τής λέξεως αυτής, ώς προεισαγούσης την δευτέραν καί τάς έπο-

μένας παραγράφους ενός καταλόγου, καθιστή βέβαιον, ότι περιέχει ένα συνδετικον 
πρόσφυμα (particle). "Οθεν όφείλομεν να άναλύσωμεν το o-da-a2 ώς ho d(e) μαζί 
μέ ένα άλλο πρόσφυμα τής μορφής περίπου* aha, το όποιον δίδει έπιτατικήν δύ-
ναμιν» (σ. 424), ερμηνεύεται δέ τοϋτο καί είς τήν πρώτην καί είς τήν δευτέραν 
δκδοσιν τών Docs, «καί ομοίως» (σσ. 268,423, 563). 

β) Ή ενέργεια επιθεωρήσεως ύπο τοϋ A-xo-ta συνάγεται έκ τοϋ o-wi-de, το 
όποϊον οί V-C διαβάζουν «howide='A^. ώδε εΐδεν» (σ. 268), «ούτως αυτός / αύ 
τή εϊδε (έπεθεώρησε, ήλεγξε;» (σσ. 566, 591, β' δκδ.). 
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γ) To to-ro-qe-jo-me-nos εϊνε «μέση / παθητική μετοχή τοΰ τρέπω, τοϋ 
οποίου το ένεργητικόν τρόπεον «turned» απαντάται μίαν φοράν είς τήν Ίλ. 
18. 224. Έάν τοοτο (το to-ro-qe-jo-me-nos) συμφωνεί μέ το A-xo-tas, θα πρέπη 
ϊσως να ληφθή υπό τήν εννοιαν τοΰ τρέπομαι «go on a circuitous journey» (σ. 
269), (γυρίζω, τριγυρίζω). 

δ) Tò *a-ri-sa θεωρείται μετοχή αορίστου, αναφερομένη είς τον A-xo-tas, 
«ίσως τοϋ ρήματος api-(count) (αριθμώ), έκ τοϋ οποίου παρήχθησαν αί λέξεις 
αριθμός, άριθμέω και το όμηρικόν ν-ήριτον» (σ. 269), ερμηνεύεται δε counting 
(αριθμών). 

ε) Άλλα τί επρόκειτο ν' αρίθμηση ό A-xo-tas; Έργον του ήτο ή διαπίστω-
σις «of the loss», της ζημίας», δπως ερμηνεύεται υπό τών V-C ή λέξις o-ro-jo 
(σ. 268), ενώ είς τήν σ. 269 σημειώνουν: 

o-ro-jo: ό Palmer διαβάζει *oloio (σπόρος) κριθής, παραβάλλων το ούλαί 
(*όλΡαί), Άρκ. όλοαί, «κριθαί θυσίας». Άλλαι δυνατότητες εϊνε ώροιο (*jor-) 
«τοϋ έτους»· ή ή γενική τοϋ ουσιαστικού* δλος, το όποιον ανευρίσκεται υπό το 
όμηρικόν έπίθετον ούλος δωρ. ώλος, καταστρεπτικός» (σ. 269), προστίθεται δε 
έν συνεχεία. «Είς τήν τελευταίαν περίπτωσιν ή πινακίς μπορεί να καταγραφή τα 
εμβαδά (acreages) τμημάτων τών ως ονω περιοχών, τα όποϊα παρέμειναν ακαλλιέρ
γητα ή αφέθησαν να χειροτερεύσουν.... Ή ερμηνεία αυτή εΐναι άβεβαία είς τό 
έπακρον «extremely uncertain) (σ. 269). 

Kai όμως αυτήν τήν «είς τό έπακρον» άβεβαίαν έκδοχήν υίοθετοϋν οί V-C 
είς τήν έρμηνείαν των (βλ. § 3), άναμιγνύοντες δια τον προσδιορισμόν τής κατ' 
αυτούς «ζημίας» (ή οποία είς τήν πινακίδα υπολογίζεται είς μονάδας μετρήσεως 
σπόρου) τήν εννοιαν τοΰ «εμβαδού» «acreage) δια τής υπ' αυτών δημιουργούμενης 
αυτοτελούς φράσεως: «of the loss, so much (acreage of) seed (Ιδεόγραμμα σίτου)...». 

Ή εμπλοκή οφείλεται βεβαίως είς τό γεγονός, δτι κατά τους VC είς τήν 
γραμμικήν Β τό εμβαδόν αγρού υπολογίζεται βάσει τής είς σΐτον αποδόσεως 
του (Docs. σ. 267). «Ό τύπος to-so-de pe mo (so much seed), γράφει ό Chad
wick είς τήν δευτέραν έκδοσιν τών Docs. (σ. 455) «φαίνεται παντού άλλου να 
αναφέρεται εις εκτασιν γής, όχι είς πραγματικόν σπόρον ούτως ώστε τό o-ro-jo 
θα πρέπει μάλλον να είναι περιγραφή τεμαχίου γής (plot) ή μιας παραχωρήσεως 
(holding»). 

'Αλλά είτε θεωρηθή, οτι τό o-ro-jo εϊνε γενική τοΰ ο-Γθ=δλος, ζημία (loss), 
είτε θεωρηθή, δτι εϊναι ονομαστική ο-π>^ο=περιγραφή τεμαχίου γής (εμβαδόν;), 
τό γεγονός εϊνε, δτι ή πινακίς εξακολουθεί να παραμένη ακατανόητος. 

ε) "Οσον άφορα τόρο-ti-ni-ja-we-jo-jo και τό Κο-ηο οί V-C σημειώνουν δια 
τό πρώτον: «ουδεμία έξήγησις εϊνε δυνατόν νά δοθή» (σ. 269) και δια τό δεύτερον: 
«Κο-ηο: δυνατόν «κοινός», αν και οί αριθμοί και τό εισαγωγικό o-da-a μας εμπο
δίζουν νά τό θεωρήσωμεν ως ένα σύνολον τών προηγουμένων κονδυλίων. Είς 
τα κονδύλια αυτά αί γενικαί4 πιθανώς προσδιορίζουν (qualify) μάλλον τό «arou-
rans»5 παρά τό o-ro-jo, άλλα τό «Koi-no μπορεί νά σύμφωνη μόνον, έάν έδώ εϊνε 
έπίθετον δικατάληκτον, όπως είς τον Σοφοκλή, Τραχίνιαι 207» (σ. 269). 

6. Τήν πιν. ΠΥ Eq 213 άνέγνωσε και ό Palmer (βλ. Texts, σ. 217), καθ' δν 
τρόπον προ αυτού τήν εϊχον αναγνώσει οί V-C, επιφυλακτικότερος δμως εκείνων 
ό Palmer περιωρίσθη είς μερικάς αποσπασματικός παρατηρήσεις και είς μίαν 
άπόπειραν ερμηνείας μέρους μόνον τής πρώτης γραμμής της. 

7. Ό Palmer, σχολιάζων τό κατά V. άναγνωσθέν κείμενον τής πινακίδος (βλ. 
ανωτέρω § 2), γράφει (σ. 217): «Ώς Fi-δε 'Αλξοίτας Tpoqw8(jo)usvoç ορουραν 
Άλισας (;). 
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«Ούτω (τί) ό Α εΐδεν, όταν, έχων αναστρέψει (turned) (δηλαδή καλλιεργήσει 
(i.e. cultivated) τή ν καλλιεργήσιμο ν γήν Άλισας(;)» ή «δταν, περιερχόμενος (ma
king a tour) τήν καλλιεργήσιμον έίκτασιν...». 

«Τοοτο καταγράφει μίαν έπιθεώρησιν υπό τοϋ σημαίνοντος προσώπου a-ko-
so-ta (Άλξοίτας) έν σχέσει μέ το a-ro-u-ra (καλλιεργήσιμον γήν). Τα ατομικά 
χαρακτηριστικά (the individual items) δείχνουν ενα τοπωνύμιον είς τήν γενι-
κήνβ, άκολουθούμενον ύπο τής λέξεως o-rc-jo, ή οποία κατά συνέπειαν απαιτεί 
τήν γενικήν (which must therfore govern the genitive). 

Συμπεραίνομεν, δτι ή έπιθεώρησις άφορα το o-ro-jo έκαστης έκ των κατο
νομαζομένων τοποθεσιών ». 

8. Ποία όμως ή ακριβής σημασία και ή ετυμολογία τοϋ o-ro-jo; Ό Palmer 
(σ. 218) αποκρούει τήν πρότασιν o-ro-jo=οίρών, λέξις κυπριακή, ή οποία σημαί
νει διαμέρισμα (district), και προσθέτει διαπορών: «Έάν λάβωμεν κατά γράμμα 
τήν λέξιν o-wi-de (σημ. o-wi-de=d)Ç Fi-δε, είδε, ανωτέρω § 7), τότε το o-ro-jo 
μπορεί να εϊνε το μέρος, δπου αποθηκεύεται ô σίτος: δ σιτοβολών» (σ. 218). 
Άλλα κατά ποίαν αραγε σειράν σκέψεων;7 

9. Το o-da-a2 δ Palmer ερμηνεύει, όπως και οί V-C (ανωτέρω § 4, α). 
10. Tò to-ro-qe-me-no κατά τον Palmer «εϊνε μέση μετοχή-τροςννεόμενος 

-και σημαίνει «causing to plough up» (δηλ. «προκαλών ό Άλξοίτας βαθεΐαν 
αροσιν, άροτριών βαθέως). Μία άλλη δυνατότης (Docs) εϊνε τοϋτο να ίσοδυναμή 
μέ τό στροφάομαι.... 

Τούτο θά εϊχε το πλεονέκτημα να συνδέεται μέ το Ku-su-to-ro-pa2 ξυστρο-
φά, έκ ρίζης stregwh» (σ. 218), θά έσήμαινε δέ «είς ëva γύρον επιθεωρήσεως (on 
a tour of inspection»... (σ. 459). 

11. Είνε φανερόν, δτι και μετά τάς αλληλοσυγκρουόμενος παρατηρήσεις 
και επεξηγήσεις τών V-C, Palmer, έκτος άλλων, κυρίως έπί τής εννοίας τοϋ o-ro-
jo, το όποιον αποτελεί τήν λέξιν-κλειδί τής έγγραφης, ή πιν. ΠΥ Eq 213 εξακο
λουθεί να παραμένη ακατάληπτος, όσον και προηγουμένως. 

12. "Εχω τήν γνώμην, δτι τήν πλέον άντικειμενικήν κριτικήν τών διαφόρων 
έκ μέρους οπαδών τοϋ V. αποπειρών προς άποκρυπτογράφησιν τής πιν. ΠΥ Eq 
213 συνώψισεν αυτός ούτος ό Chadwick, ό όποιος είς τήν δευτέραν εκδοσιν τών 
Docs, είς το Additional Commentary (σ. 455) γράφει: 

«Τα μοναδικά χαρακτηριστικά τής πινακίδος αυτής δέν £χουν ακόμη 
διευκρινισθή κατά τρόπον πειστικόν. Γίνεται γενικώς δεκτόν, δτι το to-ro-qe-
jo-me-no εϊνε μία μέση /παθητική μετοχή, ή οποία ΐ>χει σχέσιν είτε μέ το τρέπω, 
είτε μέ το στρέφω ούτως, ώστε τα «είς τήν περιοδείαν τής επιθεωρήσεως του» 
μπορεί να εύρίσκωνται πλησίον τής αληθούς εννοίας. Άλλα το a-ri-sa2 παραμένει 
σκοτεινόν, καί, μολονότι ή ονομαστική ενικού μιας μετοχής αορίστου εϊνε δυ
νατή, θά μπορούσε ευλόγως να εϊνε αιτιατική πληθυντικού ενός επιθέτου, συμφω
νούντος μέ τό a-ro-u-ra, ή ακόμη θά μπορούσε να εϊνε αυτό το οίκεΐον, είσχατον 
καταφύγιον, τών διαπορούντων ερμηνευτών, ëva τοπωνύμιον. Έφ* δσον αί άπομέ-
νουσαι γραμμαί, δλαι (έκτος ϊσως τής τελευταίας) αναφέρονται είς τοποθεσίας, 
ή τελευταία έξήγησις φαίνεται ελάχιστα πιθανή, αν και θά μπορούσε να ύπάρχη 
μία περιοχή, είς τήν οποίαν κείνται αί είδικαί τοποθεσίαι. Ή άντίρρησις εϊς τήν 
πρότασιν σχετικώς μέ τό (counting) (σ. 269) (σημ.: ανωτέρω § 4, δ) εϊνε, δτι τό 
a2 (σημ.:τoΰa2-pι-) κανονικώς χρησιμοποιείται μόνον δια τό ha καί δέν υπάρχει 
τίποτε που να ύπαγορεύη ëva δασύ πνεϋμα είς τήν λέξιν αριθμός* τό a2 θεωρείται 
πιθανώς ως προθετικόν οπό τοϋ Chantraine (1968), σ. 109). Έν πάση περιπτώσει 
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φαίνεται, δτι δεν υπάρχει κλασσική ελληνική λέξις, ή οποία ν' ανταποκρίνεται 
είς τήν περίστασιν (to fit the pattern)» (σ. 455). 

Περί τοΰ o-ro-jo δέν γίνεται πλέον λόγος. 

* * * 

13. Έκ τής προηγηθείσης συντόμου άνασκοπήσεως προκύπτει, νομίζω 
σαφώς, δτι ολαι αΐ ύπο τών οπαδών τοϋ V. καταβληθεΐσαι προσπάθειαι προς άπο-
κρυπτογράφησιν της πιν. ΠΥ Eq 213 έναυάγησαν. Είδικώτερον ή επιχειρού
μενη υπό τών Docs, ερμηνεία χωλαίνει οχι μόνον άπό απόψεως γραμματικής, 
συντακτικής και ετυμολογικής, άλλα κυρίως άπό απόψεως λογικής διαρθρώσεως, 
πράγμα, το όποιον αποδεικνύει, δτι ή άνάγνωσις» έπί τής οποίας έβασίσθησαν, 
εΐνε προδήλως εσφαλμένη. 

14. Έχω τήν γνώμη ν, δτι ή πιν. ΠΥ Eq 213 δέν αναφέρεται εις έπιθεώρησιν 
υψηλής προσωπικότητος του 'Ανακτόρου είς διαφόρους γεωγραφικός περιοχάς 
είτε προς διαπίστωσιν ζημιών έπί γαιών, αί όποΐαι παρέμειναν ακαλλιέργητοι 
ή αφέθησαν να χειροτερεύσουν (Docs. σ. 269), εϊτε προς ί>λεγχον τών αποθηκευ
μένων είς σιτοβολώνας ποσοτήτων σίτου (Palmer, σ. 218). 

15. Κατ' έμέ ή πινακίς διαβάζεται ως ακολούθως: 
1. Ο-νι-δε ε-Ρε-σι-κε το-ρο-τε2- jo-χι-μο ε-ρο-γο-λε σα2 -ρε-σα2 

2. ε-κι-ρι-γι o-po-jo το-σι-δε μι-τα (ίδεογρ. δημητριακοΰ) 8. 
3. Ο-σι2 -σα2 α-ρε-μο-γε-το o-po-jo το-σι-δε μι-τα (ιδεόγραμμα δημητρ.) 20. 
4. Ο-σι2 -σα2 Ρε-λα-γε o-po-jo το-σι-δε μι-τα (ιδεόγραμμα δημητριακού) 20. 
5. Ο-σι2 -σα2 πο-τι-σε2 -ja-T8-jo-jo ο-ι-μι-o-jo o-po-jo το-σι-δε μι-τα (Ιδεόγρ. δη

μητρ.) 6. 
6. Ο-σι2 -σα2 Ρε-μο o-po-jo το-σι-δε μιτα (ίδεόγρ. δημητρ.) 40. 

Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς 

1. Ο-νι-δε: κύριον δνομα προσώπου, Όνίδης (;) (δνομα βοσκού;). 
2. Ε-Ρβ-σικε= αίγ-Ρε-σή-κης (αϊξ-σηκός), αίγεσήκης, αίγοβοσκός (βλ. άρ

θρον μου είς Πλάτωνα, 1979 σ. 79). 
3. Ε-ρο-γο-λε= εβ-ρο-κο-ρέε, έβροκορεΐ, όνομ. δυϊκοΰ τοΰ* έβροκορεύς, 

έως, συνθέτου έκ τοΰεβρος, ου=τράγος και τοΰκορεύς. Σημαίνει βοσκοί τράγων 
ποιμένες (*έβροκορεΐς κατά τό αίγικορεΐς =βοσκοί αίγών, πρ. σηκοκόροι=κα-
θαρισταί σταύλων, ποιμένες). 'Αναφέρεται είς τους Τώρον και Ιόχιμον (βλ. κα
τωτέρω). 

4. Το-ρο-τε2-Jo-χι-μο: τρεις λέξεις: Το-ροτε2 Jo-χι-μο, Τώρος και Ιόχιμος, 
ονόματα τών δύο έβροκορέων. Τώρος=Ταΰρος (πρ. τρώμα=τραΰμα, θώμα-θαΰμα, 
ώλαξ-αδλαξ, ολιγώλαξ-όλιγαΰλαξ κλπ.): δνομα βοσκού έκ τοΰ αντικειμένου τής 
απασχολήσεως του (πρ. Ταυρώ, δνομα τής 'Αρτέμιδος). 'Ονόματα ποιμένων, συγ-
γενεύοντα έτυμολογικώς μέ ονόματα ζώων, κτηνοτροφών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων, απαντώνται και είς τήν πιν. ΠΥ Cn 328, δπως Με-ρο=Μή-λων, Μι-
λε =Μή-λης (έκ τοΰ μήλον, τό =πρόβατον), Πο-ρε-Ρεύς =Πορεύς έκ τοΰ πόρις, 
ιος=δαμάλη, Ε-[ρι]-το=Έριθος (έκ τοΰ ëpiov), Πι^"ο2-Ρε=Πυ-ό-ης (έκ τοΰ πυός, 
οΰ =τό πρώτον γάλα μετά τον τοκετόν, Ιδίως άμελγομένων ζώων), συνοδευόμενα 
ύπο Ιδεογραμμάτων ζώων, καθώς και είς τήν πιν. ΠΥ Cn 131.8. 9. 11, επίσης συν
οδευόμενα ύπό ιδεογραμμάτων αιγοπροβάτων, όπως Πο-κι τε=ποκίτης (έκ 
τοΰ πόκος, ό =μαλλί ζώου άκατέργαστον), no-Fe-po= Πο-ε-ρος (έκ τοΰ πόα, ή= 
χορτονομή), Ρε-ρο=:Έρος (έκ τοΰ Fépoç, δρος, τό=εριον). 
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5. Σα2-ρε-σα=σά-ρευ-σαν, τοϋ ρήματος* σαρεύω, παραλλαγής τοϋ σαρόω 
(σαρόω-*σαρεύω κατά τα όρθόω-όρθεύω, καρπόω-καρπεύω, ξυλόω-ξυλεύω, 
κυκλόω-κυκλεύω, χαλκόω-χαλκεύω, τυρόω-τυρεύω κλπ.)· 
Το *σαρεύω (σαρόω) σημαίνει σκουπίζω, καθαρίζω, συνήθως δια σαρώθρου. 
Σα2-ρε-σαν =έσάρωσαν. 

6. Το ε-κι-ρι-γε είνε τοπωνύμιον (είς δοτικήν τοπικήν: έ-κι-ριγή), άπαντώ-
μενον είς πολλάς πινακίδας τής ΠΥ (πρ. ΠΥ An [427. 2]-610. 7-656. 11. 18-724. 
9, Cn 202. 1-608. 8-Jn 310. 1- [693. 1]-725. 23-829. 9, Jo 438. 28, Μα 222. 1 κλπ). 
Πιθανώς το έ-κι-ρι-γή=έ-κυ-λη-γή, σύνθετον έκ τοϋ Σκύλος, είδος βοτάνης, και 
τοϋ γή, σημαίνει δέ εκτασιν γής, καλυπτομένην ύπο έκύλου. 

Τοπωνύμιον επίσης είς δοτικήν τοπικήν είνε και το ο-σι2-σα2 (πρ. ΠΥ Eb 
847. 1-901. 1, En 74. 2. 12.21, Eq 146. 1.3.4. 5. 9. 11. κλπ. κλπ.). 

7. Τα α-ρε-μό-γε-το(ς), Ρε-λά-γε(ς), Ρερ-μό(ς) (έρμος) είνε κύρια ονόματα 
προσώπων. Πρόσωπον επίσης δηλοϋν αί λέξεις πο-τι-σε2 -ja^-jo-jo τής γραμ
μής 5, ή οποία δχει τήν Ιδίαν δομήν μέ τάς γραμμάς 3, 4, 6 (τοπωνύμιον και πρό
σωπον, ακολουθούμενα ύπο τών λέξεων: «o-po-jo το-σι-δε μι-τα» μετά Ιδεογράμ
ματος δημητριακού και ενδείξεως μετρήσεως σπόρου). 

Το πο-τι-σε2-]α-τε-]ο-]ο (s) είνε κύριον δνομα προσώπου, μή άπαντώμενον 
είς δλλην πινακίδα, είς πτώσιν όνομαστικήν, δπως τα Ά-ρε-μό-γε-το(ς), Εε-λέ-
γε(ς), Ρερμό(ς). 

Το ο-ι-μι-o-jo διαβάζεται ο-ι-μηλ-^ορ-,ίοβ, ο-ι-μηλ-ου-ρός ή ο-ι-μηλ-ω-
ρός8. Ή λέξις είνε σύνθετος έκ τών δις, ό καί ή=πρόβατον, μήλον, πρόβατον 
και αΐξ (μήλα=γιδοπρόβατα, έμμηλάδες αίγες, ώς δέ λέων μήλοισι έπελθών 
αΐγεσι ή όίεσι, Ίλ. 10. 485, γενικώς μικρά κτήνη) καί ούρος ή ώρος=φύλαξ, ση
μαίνει δέ φύλαξ αίγών καί προβάτων, έκ ρίζης ΡθΓ-(βλ. λέξιν ούρος είς Λεξικόν 
Liddell-Scott, δκδ. Σιδέρη). 

8. O-po-jo =οο-λο^ο, ούλό^, ούλου, γεν. τοϋ* ούλος. *Ούλός: παραλλαγή 
τοϋ ουλή, ή, το όποιον σημαίνει κόκκος κριθής (πρ. ούλοχύται καί ούλαί, αί = 
κόκοι κριθής, χυνόμενοι έπί τοϋ βωμοΰ προ τής θυσίας, κατ* άλλους έπί τής κε
φαλής θυσιαζομένου ζώου, ούλοδοχεΐον=σκεϋος, εντός τοϋ οποίου έφυλάσσοντο 
αί ίεραί κριθαί). 

Τό *ούλσς-ούλή (κατά τό φακός-ή, κάλαμος-η, σπάρτος-η, μίνθος-η, έρέ-
βινθος-η, δάφνος-η, στέφανος-η κλπ.) υποθέτω, ότι ήτο είδος κριθής. 

9. Μί-τα=μίταν, αίτιατική τοϋ *μίτα, ή, πιθανώς παραλλαγής τοϋ μίτος, ό, 
τό οποίον είς τήν ορφική ν γλώσσαν έσήμαινε σπόρος, ό = σ π ο ρ ά , ή. 

10. Τό ρήμα τής γραμμής 1 (σα-ρέ-ω) χάριν συντομίας παραλείπεται είς τάς 
γραμμάς 3, 4, 5, 6, ύπονοούμενον. 

Ε ρ μ η ν ε ί α . 

1. Ό Όνίδης, ô αίγοβοσκός, οί Ταΰρος καί Ιόχιμος, οί ποιμένες, έσάρωσαν: 

2. Είς τήν Έκυληγήν: ούλου έν δλφ σπόρον (ίδεόγρ. δημητριακού) βασικός 
μονάδας μετρήσεως 8. 

3. Είς τήν "Οσισαν ό Άρεμόγετος (έσάρωσεν) :ούλοϋ έν δλφ σπόρον (Ιδεό
γραμμα δημητριακού) βασικός μονάδας μετρήσεως 20. 

4. Είς τήν Ό σ ι σ α ν ό Γελάγης (έσάρωσεν): ούλου έν δλφ σπόρον (ιδεόγραμ
μα δημητριακοΰ) βασικάς μονάδας μετρήσεως 20. 

5. Είς τήν "Οσισαν ό Πο-τι-σε2^α-τε^ο^ο, ό φύλαξ προβάτων καί αρνιών 
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(ποιμήν) (έσάρωσεν): οολοο έν δλψ σπόρον (Ιδεόγραμμα δημητριακοϋ) βασι
κός μονάδας μετρήσεως 6. 

6. Είς την Όσισαν ό Έρμος (έσάρωσεν): ούλου έν δλω σπόρον (Ιδεό
γραμμα δημητριακοο) βασικός μονάδας μετρήσεως 40. 

Π. Ή πινακίς, όπως διαβάζεται κατ' έμέ, αποδίδει κείμενον όμαλόν, έκ 
λέξεων μέ ρίζας ελληνικός (εξαιρέσει ονομάτων προσώπων και τοπωνυμίων), 
το πληρέστερον του οποίου νόημα, παρά την συνεπτυγμένην διατύπωσίν του, 
ασφαλώς δέν διέφευγε τήν άντίληψιν τών ενδιαφερομένων. 

Πράγματι είς τήν πινακίδα μνημονεύονται επτά άνδρες, έκ τών οποίων οί 
τέσσαρες ρητώς χαρακτηρίζονται ώς ποιμένες-ενας* αίγεσήκης, δύο* έβρο-
κορείς, ένας* όϊμηλουρος-, ό ένας μάλιστα έξ αυτών μέ το ποιμενικόν όνομα 
Ταύρος. Πρέπει να δεχθή κανείς, ελλείψει αντιθέτου ενδείξεως, δτι και οί υπό
λοιποι τρεϊς άνδρες ήσαν ποιμένες, αφού δλοι παραλλήλως εμφανίζονται επιδι
δόμενοι είς το αυτό έργον και κατά τον ϊδιον τρόπον. 

Κατά τήν πινακίδα οί επτά ποιμένες «έσάρωσαν διά σαρώθρου» σπόρους 
(κόκκους) κριθής και έξ αυτών έκαστος συνέλεξε τήν ποσότητα, ή οποία σημειοϋ-
ται είς τήν πινακίδα. Περισσότεροι λεπτομέρειαι βεβαίως δέν έχρειάζοντο άπό 
εκείνους, διά τους οποίους προωρίζετο ή πινακίς, διότι όλοι έγνώριζον, τί σημαί
νει και πού γίνεται «σάρωμα σπόρων κριθής» ύπό ποιμένων. Έγνώριζον, δτι 
επρόκειτο περί ποιμένων, οί όποιοι προς διατροφήν τών ζώων των συνέλεξαν 
τους μετά τό άλώνισμα άπομείναντας στάχεις καί σπόρους, πιθανώτατα κατ' 
ένάσκησιν εθίμου, παρομοίου μέ εκείνο, το οποίον επιζεί καί έπί τών ήμερων μας 
είς δρεινάς περιοχάς τής Ελλάδος καί κατά τό όποιον μετά τήν άπομάκρυνσιν 
τής συγκομιδής οί ίδιοκτήται «ανοίγουν» τους αγρούς των είς τα ποίμνια τών 
πλησιοχώρων κοινοτήτων προς βόσκησιν ή επιτρέπουν τό «σταχολόγημα» είς 
τους κατοίκους αυτών. 

* 

Αί άδυναμίαι τής κατά V. αναγνώσεως καταφαίνονται άπό τό πλήθος τών 
αμφιβολιών, αντιφάσεων καί αποριών, τάς οποίας προκαλεί άνά πάν βήμα9. 

Κατανοείται λοιπόν, πόσον επισφαλής εϊνε ή συνήθεια πολλών συγγραφέων, 
ασχολουμένων μέ τήν μελέτην του Μινωϊκοϋ καί Μυκηναϊκοϋ Πολιτισμού, 
οί όποιοι πιστεύουν είς τήν θεωρίαν τοΰ Ventris ώς είς άλήθειαν έξ άποκαλύψεως, 
άνεπίδεκτον αμφισβητήσεως, καί είς τα Documents ώς 'Ιεράν Γραφήν, έπί τής 
οποίας βασίζονται άνεξετάστως. 

Τους κινδύνους έκ τής άντεπιστημονικής αυτής τακτικής ορθώς, νομίζω, 
τονίζει ή Emily Vermeille είς τό βιβλίο ν της «Greece in the Bronze Age (Chi
cago and London, 1972, σ. 244-254), είς τό όποϊον (σ. 254), μετ' εμπεριστατωμένη ν 
κριτική ν τής θεωρίας τοΰ V., έν κατακλείδι επάγεται:. 

« Τείνει κανείς να βεβαίωση ρητώς, δτι ή γραμμική Β δέν πρέπει να 
έκλαϊκευθή άπό τώρα. Άπό πολλών απόψεων ό μελετητής, ό οποίος δέν γνωρί
ζει τίποτα τό είδικόν, ευρίσκεται είς καλλιτέραν θέσιν άπό εκείνον, ό όποιος 
ομιλεί πολύ εύκολα περί Αίγέως τοο Κρητός10 ή περί τών κωπηλατών, οί όποϊοι 
πηγαίνουν είς τό Pleuron11, καί άπό τα σκιώδη αυτά στοιχεία κατασκευάζει ευρείας 
εΐκόνας περί τοο εμπορίου μέ τήν Κρήτην καί περί τής Δωρικής επιδρομής. 
Πράγματι ή γραμμική Β εϊνε όλιγώτερον καλώς γνωστή άπό τήν Έτρουσκικήν, 
τήν οποίαν κανείς δέν Ισχυρίζεται, δτι μεταφράζει κατά τρόπον άξιόπιστον». 
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ 

1. Τάς προσπάθειας μου προς άποκρυπτογράφησιν τής γραμμικής Β εκθέτω είς τας μελε
τάς μου « Ή Μινωική γραφή είς τάς πινακίδας τής Πύλου», 'Αθήναι 1976, «Άποκρυπτογράφησις 
τής γραμμικής Β- μέθοδος και έφαρμογαί της», 'Αθήναι 1987, καθώς και είς τα άρθρα μου «Έπί 
τής άποκρυπτογραφήσεως τής γραμμικής Β», ΠΛΑΤΩΝ, 1970, σ. 73 έπ.) «Έργάτιδες είς τάς 
πινακίδας ΠΥ Aa καί Ab, ΠΛΑΤΩΝ, 1986, σ. 40 καί έπ. Βλ. επίσης κριτικήν έπί θεωρίας 
τού Ventris είς δοκίμιόν μου ύπο τον τίτλον «Άπεκρυπτογράφησεν ό Ventris τήν γραμμικήν Β;», 
'Αθήναι, 1984. 

2. Βλ. Μ. Ventris and J. Chadwick: Documents in Mycenean Greek, 1959, σ. 268, β' έκδ. 
ύπο J. Chadwick, 1973, σσ. 268, 458 (Docs.), L.R. Palmer: The Interpretation of Mycenaean, 
Greek Texts, 1963. σ. 217. 

3. Παραθέτω τάς δύο πρώτας γραμμάς τής αγγλικής μεταφράσεως: «Thus Axotas has obs
erved on his tour of inspection, counting the corn-lands of A-ke-re-wa; of the loss, so much 
(acreage of) seed 9601. wheat» (Docs. σ. 268). 

4. 'Εννοούν τα a-ke-re-wa, e-ri-no-wo-to, ko-tu-wo, o-te-pe-jo* δια το Ko-tu-wo βλ. τήν λέξιν 
etc το γλωσσάριον των Docs (σ. 557). 

5. To a-rou-rans υποτίθεται, δτι είνε αρχαιότατη αίτιατική θηλ. πρωτοκλίτου είς -α (κα-
τάληξις-ανς, βλ. Ι. Σταματάκου: «'Ιστορική Γραμματική τής Άρχ. Ελληνικής» 1949, σ. 123). 

6. 'Εννοεί το a2-ri-sa, το όποιον ερμηνεύει *Α-λί-σας(;) είς τήν γενικήν (τό* a-ri-sa κατά 
V-C=a-pi-oaç (counting), μετοχή τού ρήματος α-ρι-, είς τήν ονομαστική ν, βλ. ανωτέρω § 4, δ. 

7. "Από το έργο τής L. Baumbach: Studies in Mycenaean Inscripions and Dialect, 1953-1964, 
Roma 1969, σ. 201 προκύπτει, δτι δια το o-ro-jo από τους οπαδούς τής θεωρίας τού V. έχουν 
προταθή καί αί ακόλουθοι έρμηνεΐαι: o-ro-jo = Oroion= καλλιεργήσιμος γή, Oroion (έκ τού 
•Orow-Yon)=έδαφος, Orjon =οΙρών, 01οΐο=κέγχρος, είς τήν γενικήν, θΓθΐο=φύλαξ, είς τήΛ 
γενικήν, Oroio= επαρχία, είς τήν γενικήν. Πλήρης αβεβαιότης! 

8. Ό φθόγγος-ι τής γραμμικής Β έξειλίχθη είς-η τής αρχαίας Ελληνικής, βλ. μελέτην μου 
1976, σ. 18, τό λΡ>λ βλ. M. Lejeune: Phonétique historique du Mycénien et du Grec Ancien,§ § 
159, 332, Ι. Σταματάκου: 'Ιστορική Γραμματική τής αρχαίας ελληνικής, 1949, σελ. 86. 

Τό σύμπλεγμα -οργ είς τήν άρχαίαν ελληνική ν έγινεν -ουρ ή -ωρ: έκπτωσις τού ήμιφώνου -j 
μετ* αναπληρωματικής εκτάσεως τού -ο είς -ου (ίων.-άττ.) ή -ω (δωρ.), βλ. Lejeune § 155 έν τέλει, 
σ. 156, § 229, σ. 222, Σταματακον σ. 72, 487. 

9. 'Ενδεικτικώς σημειώνω τοιούτου είδους ενδιαφέρουσας περιπτώσεις είς τό δοκίμιόν 
μου «Άπεκρυπτογράφησεν ό Ventris τήν γραμμικήν Β;», σσ. 32-50. 

10-11, 'Υπαινίσσεται τα γραφόμενα είς xàDocs. (σσ. 336, 498) έν σχέσει μέ τήν πινακίδα 
ΠΥ Τα 641 καί είς τα Docs, σσ. 138, 185 έν σχέσει μέ τήν Π Y An 1. 

ΑΡΧΑΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Θέλω να πιστεύω πώς μέ μια καλύτερη εκπαίδευση μποροϋν τα παιδιά από 
10 - 12 ετών (τα χρόνια τα πιο κατάλληλα για εκμάθηση μιας γλώσσας) θα αρχί
σουν να διαβάζουν απλή χρηστομάθεια καί κείμενα καί άπο τα τέσσερα Ευαγ
γέλια. 'Ακόμη περισσότερη θα είναι ή εκμάθηση τής αρχαίας στα γυμνάσια. 

Κων. Τσάτσος, «Πνευματικό Καταπίστευμα» 
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