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• Ο δίσκος της Φαιστού

•
Σο πιο γνωστό δείγμα της ιερογλυφικής μινωικής γραφής είναι ο μοναδικός στο είδος του δίσκος, που 
βρέθηκε σε ένα μικρό δωμάτιο του ανακτόρου της Υαιστού. Φρονολογείται στις αρχές των 
νεοανακτορικών χρόνων και διατηρείται ακέραιος. τις δύο πλευρές του έχουν αποτυπωθεί σύμβολα 
σε μία σειρά, που ακολουθεί σπειροειδή διάταξη, ξεκινώντας από την περιφέρεια και καταλήγοντας 
στο κέντρο. Διακρίνονται 45 σύμβολα που επαναλαμβάνονται και ομαδοποιούνται σχηματίζοντας 
λέξεις, οι οποίες χωρίζονται με κάθετες εγχάρακτες γραμμές. Η αποτύπωσή τους έγινε με σφραγίδες, 
όταν ο πηλός ήταν ακόμη νωπός και για το λόγο αυτό ο δίσκος θεωρείται το παλαιότερο γνωστό δείγμα 
τυπογραφίας. Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί διάφορες αποκρυπτογραφήσεις του κειμένου, καμμία
όμως δεν είναι απόλυτα πειστική. Η επικρατέστερη άποψη της σύγχρονης έρευνας είναι, ότι ίσως 
αποδίδει κάποιο θρησκευτικό κείμενο ή ύμνο. Αξιοσημείωτο είναι, ότι ορισμένα σύμβολα της ίδιας 
γραφής σώζονται και σε ένα πέλεκυ από το Αρκαλοχώρι.
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• Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

• Βρέθηκε το 1908 σε υπόγειο χώρο συγκροτήματος οικιών, πέριξ των ανακτόρων της Υαιστού, 
καλυμμένος από άσπρες τέφρες θρησκευτικών τελετών. 

• Φρονολογείται στην αρχή των Νεοανακτορικών χρόνων (17ος π.Φ. αιώνας) και φέρει σημεία της 
"ιερογλυφικής γραφής" και στις δύο όψεις, που αποτυπώθηκαν με σφραγίδες, όταν ο πηλός ήταν 
νωπός. Πρόκειται λοιπόν για την παλαιότατη ένδειξη τυπογραφίας στον κόσμο, αναπαραγωγής 
γραπτών κειμένων με καλούπια σημείων. Και οι δύο επιγραφές έχουν αποτυπωθεί σε δεξιόστροφη 
σπειροειδή διάταξη, από την περιφέρεια προς το κέντρο. 

• Ίδια γραφή έχει βρεθεί και σε έναν από τούς πέλεκυς που βρέθηκαν στο Μινωικό ιερό σπήλαιο του 
Αρκαλοχωρίου, καθώς και σε έναν πυραμοειδή λίθο που βρέθηκε στην περιοχή των Μαλλιών. 

• [ΠΗΓΗ κειμένων : Περιοδικό "ΔΑΤΛΟ" τ.147 (Μάρτιος 1994), τ. 223 (Ιούλιος 2000) και 
http://www.ancientgr.com, η δε εικόνα προέρχεται από το βιβλίο του Φρήστου Δ. Λάζου : 
"ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΣΩΝ ΑΡΦΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" εκδόσεις ΑΙΟΛΟ].
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