«Η ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΤΟΥ ∆ΙΣΚΟΥ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ»

“Ancient X-Files” – National Geographic
Channel
27 & 28 – 09 - 2010, 04 & 05 – 10 - 2010

“Ενας γλωσσολόγος αποκρυπτογράφος
επιχειρεί να επιλύσει το αίνιγµα ενός από τα
πλέον µυστηριώδη αρχαία ευρήµατα, του
∆ίσκου της Φαιστού”

Αρχάνες, στην προσωρινή έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, στο
∆ήµο Ηρακλείου και στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Στόχος του ντοκυµαντέρ ήταν να παρουσιαστεί ο ∆ίσκος της Φαιστού, η ανακάλυψή
του στα 1908, όλο το φάσµα των προσεγγίσεων ως προς το περιεχόµενό του, η συστηµατική έρευνα των τελευταίων 15
χρόνων (αρχαιολογική, επιγραφική και
γλωσσολογική) όπως και η µικρή αλλά σταθερή πρόοδο που έχει συντελεστεί προς µια
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Μια σειρά γυρισµάτων πραγµατοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν στο Ηράκλειο
και την ευρύτερη περιοχή από τις 7–14
Μαρτίου µε αντικείµενο το ∆ίσκο της Φαιστού, το «Αίνιγµα» της Μινωικής Κρήτης.
Τα γυρίσµατα εντάσσονται σε µια σειρά
ντοκυµαντέρ µε τίτλο «ANCIENT X-FILES»
υπό τη γενική εποπτεία και διεύθυνση του
National Geographic Society των ΗΠΑ και
πραγµατοποιήθηκαν στη Φαιστό και στους
Βώρους στη Μεσσαρά, στην Κνωσσό, στις

του ∆ρ. Γκάρεθ Όουενς
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πιθανή κατανόηση της µινωικής αυτής επιγραφής. Συντελεστές του προγράµµατος
ήταν οι: δρ. Sandy MacGillivray, αρχαιολόγος, (για τη Φαιστό και την Κνωσσό) και
ο δρ. Αντώνης Βασιλάκης, αρχαιολόγος
(για την Κνωσό και τις Αρχάνες) ενώ κύριος
παρουσιαστής ήταν ο δρ. Γκάρεθ Όουενς,
γλωσσολόγος – ερευνητής σε θέµατα της
µινωικής γλώσσας και των επιγραφών της.

Ο δρ. Γκάρεθ Όουενς επίσης, συµµετείχε
σε ένα δεύτερο πρόγραµµα της ίδιας σειράς
που αφορούσε το θέµα της «Λαβυρίνθου»
και είχε την ευκαιρία, µέσα από συζήτηση
µε τον δρ. Nick Howarth, γεωγράφο από το
Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, να παρουσιάσει την πρόσφατη προσέγγισή του σχετικά
µε αυτό, ότι δηλαδή η Λαβύρινθος της Μινωικής Κρήτης (c.2000-1400 π.Χ.) µπορεί
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να ταυτιστεί µε το Σπήλαιο του
Αρκαλοχωρίου στο οποίο εντοπίστηκαν εκατοντάδες διπλοί αναθηµατικοί πέλεκεις, συµπεριλαµβανοµένων και δυο ενεπίγραφων σε γραµµική Α γραφή. Η
θέση του διαφέρει από αυτήν του
Sir Arthur Evans που πίστευε ότι
ο λαβύρινθος της µυκηναϊκής
Κρήτης (c.1400-1200 B.C.) ταυτιζόταν µε το ανάκτορο της Κνωσού.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
• Όουενς, Γκάρεθ, Λαβύρινθος: Γραφές και γλώσσες της µινωικής και µυκηναϊκής
Κρήτης, Ψυχογυιός, Κωστής (επιµ.), Νικολιδάκη Κάλλια (µτφρ.). Ηράκλειο: Κέντρο
Κρητικής Λογοτεχνίας 2007 (σελ. xxvi+358), ISBN : 978-960-86847-5-1, µε την
υποστήριξη της Νοµαρχίας Ηρακλείου.
• ‘ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ ΚΝΩΣΟΥ’
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, DVD-ROM,
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (2004).
• ∆ΑΙ∆ΑΛΙΚΑ – ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
(2005-2010) www.teicrete.gr/daidalika
• ∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΝΩΣΟΣ, ΓΡΑΦΗ
(2007)
http://grypas.heraklion.gr/heraklion-site/hp.php?id=1581&sid=1450&level=2&on=0
• ∆ΗΜΟΣ ΜΑΛΙΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΟΧΗ, ΓΡΑΦΗ
(2009) http://www.cityofmalia.gr/malia-site/index3.php?tab=3#
• ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ, ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
(2010) www.teicrete.gr/arkalochori
Ιστοσελιδες
• Η Λαβυρινθος 2010
http://www.teicrete.gr/arkalochori/
• Η Μινωικη Γλωσσα 2009
http://www.teicrete.gr/Daidalika/minoanlanguage/
• Ο ∆ισκος της Φαιστου 2008
http://www.teicrete.gr/daidalika/phaistosdisk/
• ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ – ΒΙΒΛΙΟ
ΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
http://www.teicrete.gr/Daidalika/labyrinth.html
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