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 Αποκάλυψη των μυστικών του Δίσκου της Φαιστού στο Πανεπιστήμιο του 
Κέιμπριτζ 

 

     

 
 
 

Τα μυστικά του Δίσκου της Φαιστού θα «ταξιδέψουν» στην Αγγλία,  στο Πανεπιστήμιο του 

Κέιμπριτζ. 

 

  Συγκεκριμένα, την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2019, ο γλωσσολόγος δρ. Γκάρεθ Όουενς, ειδικός σε θέματα 

μινωικής γραφής, θα απευθύνει ομιλία με τίτλο «From Linear B to the Phaistos Disk» («Από τη Γραμμική Β 

στον Δίσκο της Φαιστού»). 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, στην Αίθουσα Vivian Stewart του Κολεγίου Murray Edwards. 

Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη διάλεξή του θα κάνει μια συνεκτική σύνοψη των 

αποτελεσμάτων της δεκαετούς έρευνας, που πραγματοποιεί σε συνεργασία με τον καθηγητή Φωνητικής 

στην Οξφόρδη, Τζον Κόουλμαν. 

Οι δυο ερευνητές υποστηρίζουν ότι μπορούν να «διαβάσουν» το 99% των επιγραφών του περίφημου 

Δίσκου, αποκαλύπτοντας έτσι τα μυστικά του. Θυμίζουμε ότι τα συμπεράσματα αυτά παρουσιάστηκαν πέρσι 

τον Φεβρουάριο στην Αθήνα κατά την ομιλία του κ. Όουενς στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. 

 

https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/14143/diskos-tis-faistoy
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/8325/agglia
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/73194/gkareth-ooyens
https://www.cnn.gr/eidhseis/tag/658/ereyna
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Τα «μυστικά» του Δίσκου της Φαιστού αποκαλύπτονται 

   Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, «ο Δίσκος της Φαιστού Α και Β πλευρά απαρτίζεται από εξήντα 

μία (61) λέξεις, σε δεκαοχτώ στίχους με ρίμα. Έξι λέξεις από αυτές αναφέρονται στο Φως, ενώ άλλες έξι στη 

Δύση του Φωτός. Τρεις λέξεις είναι αφιερωμένες στην Έγκυο Θεότητα και δέκα στη Θεότητα που 

χαρακτηρίζεται με διαφορετικά επίθετα. Η Α’ πλευρά του Δίσκου της Φαιστού κάνει λόγο για την Έγκυο 

Θεότητα που λάμπει ενώ στη Β πλευρά ξεχωρίζει μία πρόταση με στίχους, ρίμα, σονέτα με ποιητική 

παρήχηση που είναι αφιερωμένη στη Θεότητα που δύει, ίσως τη Δύση της Αστάρτης, της Αφροδίτης, της 

Αφαίας (Θεότητα της Γέννας) και Δικτύννας, στην Πάφο, Φαιστό και Φαλάσαρνα, δηλαδή στον αστερισμό 

VENUS, το πρωινό και βραδινό αστέρι (QED). Το περιεχόμενο του Δίσκου της Φαιστού είναι ένας μινωικός 

λυρικός ύμνος προς τη Θεότητα, ένα βαθύ μήνυμα από την εποχή του Χαλκού, πριν από 37 αιώνες». 

   Ο Δίσκος της Φαιστού ανακαλύφθηκε το 1908 κατά τη διάρκεια ιταλικών ανασκαφών και χρονολογείται 

γύρω στο 1700 π.Χ. Είναι από τις πιο αμφιλεγόμενες επιγραφές στην ιστορία της ανθρωπότητας, για την 

αποκρυπτογράφηση της οποίας έχουν γίνει ως τώρα πολλές προσπάθειες. Ο γλωσσολόγος Δρ. Γκάρεθ 

Όουενς εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια ζει στην Κρήτη. Εργάζεται στο ΤΕΙ Κρήτης ως συντονιστής του 

προγράμματος Erasmus+. 

 

 

 Γκάρεθ Όουενς: Ο Δίσκος της Φαιστού είναι ένα «ποιητικό ευαγγέλιο της 

μινωικής εποχής» 
     

   Ο δίσκος του Φαιστού είναι ταυτόχρονα ένα αντικείμενο τέχνης και μία ποιητική προσευχή.  Ένα είδος 

αρχαίου «τάματος» για τη γέννηση και την εγκυμοσύνη, όπως έδειξαν και οι τελευταίες αποκαλύψεις. Είναι το 

«ποιητικό ευαγγέλιο της μινωικής εποχής», σύμφωνα με τον Γκάρεθ Όουενς, τον Βρετανό εκπαιδευτικό του 

ΤΕΙ Κρήτης και ειδικό σε θέματα μινωικής γραφής. 

   Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κρήτης, στο 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ο  Όουενς παρουσίασε αυτή τη νέα προσέγγιση για το Δίσκο της Φαιστού. Στην ίδια 

εκδήλωση, η μουσικός και φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Δέσποινα Χιωτίδου, διάβασε τον 

δίσκο, καθώς η φωνητική αποτύπωση των «κρητικών ιερογλυφικών» έχει ολοκληρωθεί πλέον σε 

ποσοστό 99%, παρότι η ερμηνεία έχει φτάσει μόλις στο 50%. 

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά της η εφημερίδα «Έθνος», ακούστηκε, δηλαδή, η φωνή του δίσκου, που 

παράλληλα είναι  - με την επιφύλαξη της άγνωστης πληροφορίας – και η φωνή του λαού της εποχής εκείνης. 

 

«Μου θυμίζει Σαίξπηρ» 

   Ο Ουαλός γλωσσολόγος, μιλώντας στην εφημερίδα, τονίζει ότι η ομοιοκαταληξία και η ποιητικότητα του 

κειμένου που χαράχτηκε στον δίσκο τού θυμίζουν ποιήματα της Σαπφούς ή ακόμη και σονέτα του 

Σαίξπηρ, ανεξάρτητα από το νόημα, καθώς η φωνητική απόδοση βοηθάει  να «ακούμε» με όλες τις 

αισθήσεις. Πολιτογραφημένος πλέον Έλληνας, καθώς ζει στην Κρήτη σχεδόν 30 χρόνια και είναι 

παντρεμένος με Ελληνίδα, ο Όουενς τονίζει ότι δεν μετανιώνει για την επιλογή του να μείνει στην Ελλάδα. 

https://www.cnn.gr/style/politismos/story/116126/ta-mystika-toy-diskoy-tis-faistoy-apokalyptontai
https://www.cnn.gr/style/politismos/story/124733/gkareth-ooyens-o-diskos-tis-faistoy-einai-ena-poiitiko-eyaggelio-tis-minoikis-epoxis
https://www.cnn.gr/style/politismos/story/124733/gkareth-ooyens-o-diskos-tis-faistoy-einai-ena-poiitiko-eyaggelio-tis-minoikis-epoxis
http://www.cnn.gr/eidhseis/tag/72038/diskos-toy-faistoy
http://www.cnn.gr/style/politismos/story/116776/o-diskos-tis-faistoy-anaferetai-stin-egkyo-afroditi-apokalyptei-glossologos
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   «Το ήθελα και το επέλεξα στο Λονδίνο να ζήσω επαέ επειδή αγαπώ την Ελλάδα και την Κρήτη. Έχω 

πλέον γίνει ένας… μεσογειακός Βρετανός», λέει. Έχοντας αφοσιωθεί στη μελέτη του Δίσκου της Φαιστού 

για περισσότερα από δέκα χρόνια, σε συνεργασία με τον καθηγητή Φωνητικής στο Πανεπιστήμιο της 

Οξφόρδης Τζον Κόουλμαν, ο Γκάρεθ Όουνες έχει προχωρήσει την ανάγνωση του Δίσκου στο 99% και την 

ερμηνεία σε ποσοστό πάνω από το 50%. Με βάση τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνά του, 

αποκάλυψε ότι η πιο γνωστή μινωική συλλαβική επιγραφή από την Εποχή του Χαλκού, χρονολογούμενη 500 

χρόνια πριν από τον Τρωικό Πόλεμο, τον 17ο αιώνα π.Χ., αποτελεί έναν ύμνο προς την έγκυο θεότητα και 

τη θεότητα Αφαία.  

   Διαισθητικά, πιστεύει, ότι ίσως ο Δίσκος της Φαιστού είναι ύμνος στην Αστάρτη, τη θεότητα του 

έρωτα. 

   «Διαβάζουμε τον Δίσκο της Φαιστού με τις φωνητικές αξίες της Γραμμικής Β και με τη βοήθεια της 

συγκριτικής γλωσσολογίας, δηλαδή συγκρίνοντας με άλλες συγγενικές γλώσσες από την ινδοευρωπαϊκή 

οικογένεια γλωσσών. Επίσης, ορισμένες λέξεις και μία ολόκληρη πρόταση από τον Δίσκο της Φαιστού 

 βρέθηκαν και σε άλλες μινωικές, θρησκευτικές συλλαβικές επιγραφές και στο σπήλαιο του Αρκαλοχωρίου 

και στο Βουνό Γιούχτα, δίπλα στις Αρχάνες, και στην Κνωσό. 

   Οι θρησκευτικές αυτές επιγραφές εντοπίστηκαν και σε τάματα, συνεπώς οι μινωικές λέξεις που ήταν με τα 

μινωικά τάματα έχουν σχέση με τη θρησκεία και την υγεία. Στον δίσκο είναι 61 λέξεις στις δύο πλευρές και 18 

στίχοι σαν σονέτο με ομοιοκαταληξία. Έξι λέξεις μιλάνε για το φως και έξι λέξεις για τη δύση του φωτός. Τρεις 

λέξεις μιλάνε για την έγκυο θεότητα και άλλες 10 για τη θεότητα με διάφορα επίθετα», σημειώνει ο 

εκπαιδευτικός. 

Newsroom , CNN Greece 
  


