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Η Μυκηναϊκή Ελληνική Γλώσσα (π.1400-1200 π.Χ.)

Η

ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗ της Μυκηναϊκής Γραμμικής Β Γραφής από τον Μάικλ
Βέντρις το 1952, απέδειξε ότι η γλώσσα που καταγράφουν οι πήλινες πινακίδες ήταν
η Μυκηναϊκή Ελληνική, 500- 700 χρόνια πριν από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου.
Οι επιγραφές από την Κνωσό, την Πύλο, τις Μυκήνες, την Τίρυνθα, τη Θήβα, την Ιωλκό, τη
Μιδέα, και τα Χανιά, αποδεικνύουν με τον πιο απτό τρόπο τη φύση της ελληνικής γλώσσας ως ευδιάκριτο κλάδο της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών. Η Γραμμική Β καταγράφει την ελληνική γλώσσα του δεύτερου μισού της 2ης χιλιετίας από τη “μυκηναϊκή” κατάληψη της Κνωσού έως την καταστροφή της Πύλου, λίγο μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Η έρευνα του
Βέντρις, του Τσάντγουικ, και άλλων, απέδειξε με ακρίβεια τη φωνολογία και τη μορφολογία
της Μυκηναϊκής Ελληνικής καθώς και την αδιάσπαστη εξέλιξή της στην κλασική, ελληνιστική, βυζαντινή και νεοελληνική γλώσσα. Είναι εφικτό, με την ερμηνεία των μυκηναϊκών επιγραφών, να ανασυντεθεί η ιστορία της Μυκηναϊκής Ελλάδας (π.1400- 1200 π.Χ.).

Η Μινωική Γλώσσα (π.2000-1400 π.Χ.)

Ο

Ι ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ στην Κνωσό από τον Άρθουρ Έβανς και η έρευνα που επακολούθησε,
έφεραν στο φως περίπου 2000 μινωικές επιγραφές. Η μελέτη των επιγραφών που επακολούθησε, που συνίσταται στη μεταφορά των φωνητικών αξιών από τη Μυκηναϊκή Γραμμική Β
Γραφή στη Μινωική Γραμμική Α Γραφή, κατέστησε δυνατή την “ανάγνωση” της μινωικής γλώσσας, ενώ η μετέπειτα γλωσσολογική μελέτη έχει αποδείξει ότι είναι πια εφικτό να κατανοούμε
τη μινωική γλώσσα. Πράγματι, μια συστηματική προσέγγιση οδήγησε στην ταυτοποίηση της
μινωικής γλώσσας ως ένα ξεχωριστό κλάδο της ινδοευρωπαϊκής οικογένειας γλωσσών από
το πρώτο μισό της 2ης χιλιετίας, με κοινά σημεία με τα Σανσκριτικά, Αρμενικά και Ελληνικά.
Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη γένους, ουσιαστικού, ρηματικών καταλήξεων, και
διαφόρων ειδών λεξιλογίου, που όλα συνηγορούν στην ύπαρξη μιας γλώσσας ινδοευρωπαϊκής φύσης. Μετά από αυτά θεωρείται πια εφικτή η συγγραφή της ιστορίας της μινωικής Κρήτης (π.2000-1400 π.Χ.).
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The Mycenaean Greek Language (c.1400-1200 B.C.)

T

HE DECIPHERMENT of Linear B by Michael Ventris in 1952, demonstrated that the
language recorded in the clay tablets was Mycenaean Greek, some 500-700 years before
the Iliad and Odyssey of Homer. The inscriptions from Knossos, Pylos, Mycenae, Tiryns,
Thebes, Iolkos, Midea, and Khania, clearly demonstrate the nature of the Greek language as a
well-defined distinct branch of the Indo-European family of languages. Linear B records the
Greek Language in the second half of the second millennium from the Mycenaean take-over
of Knossos until the destruction of Pylos, shortly after the Trojan War. The works of Ventris,
Chadwick, et alii have shown the phonology and morphology of Mycenaean Greek, and its
unbroken development into Classical, Hellenistic, Byzantine and Modern Greek. It is possible,
by interpreting Mycenaean inscriptions, to write the history of Mycenaean Greece (c.14001200 B.C.).

The Minoan Language (c.2000-1400 B.C.)

T

HE EXCAVATION of Knossos by Arthur Evans, and a century of subsequent research
on Minoan Crete, has uncovered c.2,000 Minoan inscriptions. An epigraphic study,
transferring the sound values from Mycenaean Linear B to Minoan Linear A as a working
hypothesis, has made it possible to “read” the Minoan language. Subsequent linguistic study
has now made it possible to begin to “understand” the Minoan language. Indeed, a systematic
approach has made it possible to identify the Minoan language as a separate distinct branch
of the Indo-European family of languages from the first half of the second millennium, with
connections with Sanskrit, Armenian and Greek. There is clear evidence for gender, noun and
verb endings, and items of vocabulary, all indicative of a language of an Indo-European nature.
It is now possible to start writing the history of Minoan Crete (c.2,000-1400 B.C.).
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ :
ΜΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ Α [*] **

Ε

ΦΕΞΗΣ παρατίθενται οι 7 πιο σημαντικές
επιγραφές της Γραμμικής Α που βρίσκονται πάνω σε τράπεζες προσφορών. Έχουν
επιλεγεί από ένα σύνολο 46 Za επιγραφών,
επειδή οι άλλες 39 είναι κατά πολύ μικρότερες και ελλιπείς (αποτελούμενες από 1 έως 4
ομάδες σημείων/λέξεων, ενώ οι 7 παρακάτω
περιέχουν από 6 έως 9 σημεία).1
1.

ΑΠΟΔΟΥΛΟΥ

τη φορά (άπαξ λεγόμενα). Η επιγραφή μπορεί να ερμηνευθεί ως εξής: «Χάρισε τη νίκη
Ιφινάμα, καταστροφέα, Χ, Χ, ιερή». Η καταστροφέας, ως Ιφινάμα, συνήθως βρίσκεται με
το ρήμα στο β΄ ενικό πρόσωπο, αλλά εδώ η
συνήθης συνοδός της, η Ασασάρα, απουσιάζει. Έτσι τα δύο «άπαξ λεγόμενα» μπορεί να
ερμηνευθούν ως άλλοι τίτλοι για το ίδιο πρό-

AP Za 2

(GORILA 4 [1982], σσ. 4-5)

.1: U-NA-KA]-NA-SI • I-PI-NI-MA • [SI-RU-TE] • KU-PA2-NI-TU-NI-TE[
.2:
]PI-MI-NA-TE • I-NA-JA-RE-TA[ ] QA •
MLF = D-E-F-X-X-I
1.
Η επιγραφή αυτή από την έπαυλη στο Αποδούλου (χωριό κείμενο στους πρόποδες του
Ψηλορείτη/Ίδας), περιέχει 6 όρους, 4 από
τον λεγόμενο «λογότυπο της τράπεζας προσφορών» και 2 που συναντιούνται για πρώ-

σωπο. Στην περίπτωση αυτή η λέξη KU-PA2NI-TU-NI-TE μπορεί να ερμηνευθεί ως τίτλος της θεότητας, ίσως της Kubaba/Κυβέλης
(με το εγκλιτικό μόριο –TE), που είναι χεττιτική ονομασία της Μεγάλης Μητέρας, της
θεάς Αστάρτης. Η λέξη PI-MI-NA-TE μπορεί

[ * Παρεδόθη προς δημοσίευση στο περιοδικό
Παλίμψηστον 21 (2006). ]
** Το παρόν άρθρο προέκυψε ως παράρτημα της
διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα στο Τμήμα
Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, το 2004, με
θέμα “Δοκιμαστική προσέγγιση στη μινωική γλώσσα”.
Από την παρούσα θέση το άρθρο προσφέρεται με
σεβασμό στον καθηγητή Γ. Μπαμπινιώτη.

G., “A Linear A Inscription from Larani, Crete, in the
Metaxas Collection, Heraklion, LA Zb 1 – Once Written,
Twice Tried”, Cretan Studies 4 (1994) 157-64 και πίν. XX.
Owens, G., “Evidence for the Minoan Language (1): The
Minoan Libation Formula”, Cretan Studies 5 (1995) 163206 και πίν. XVIII-XXII. Και Owens, G., “‘All Religions
are One’ (William Blake 1757-1827). ASTARTE/ISHTAR/ISHASSARAS/ASASARAME: The Great Mother
Goddess in Minoan Crete and the Eastern Mediterranean”, Cretan Studies 5 (1995) 207-18, για προηγούμενες
εισαγωγικές συζητήσεις στο Cretan Studies πάνω στο
θέμα του μινωικού λογοτύπου προσφορών.

1
Βλ.: Nikolidaki, K., και G. Owens, “The Minoan Libation Formula – Practical Considerations”, Cretan 1Studies 4 (1994) 149-56 και πίν. XVI-XIX. Owens,
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TRANSLITERATION AND INTERPRETATION OF
DOCUMENTS IN THE MINOAN LANGUAGE :
AN INTERPRETATION OF LINEAR A
RELIGIOUS INSCRIPTIONS *

T

HERE NOW follows a discussion of the 7
most substantial Linear A inscriptions on
stone libation tables. These 7 have been selected out of the 46 Za inscriptions, because the
other 39 inscriptions are substantially shorter
and incomplete, consisting of between 1 and 4
sign-groups, whereas the 7 inscriptions below
consist of between 6 and 9 sign-groups.1
1.

APODOULOU

1.
This inscription from the villa of Apodoulou
at the base of Psiloritis/Ida contains 6 terms, 4
of the Minoan Libation Formula and 2 ‘hapax
legomena’. It can be interpreted as: “You give
victory Iphinima, destroyer, X, X, holy”. As
Iphinima (strength/force) the destroyer is
usually found with the verb in second person
AP Za 2

(GORILA 4 [1982], pp. 4-5)

.1: U-NA-KA]-NA-SI • I-PI-NI-MA • [SI-RU-TE] • KU-PA2-NI-TU-NI-TE[
.2:
]PI-MI-NA-TE • I-NA-JA-RE-TA[ ] QA •
MLF = D-E-F-X-X-I
* This article originated as an appendix to the author’s doctorate in the Linguistics Department of Athens
University, 2004, “A Provisional Approach to the Minoan
Language”. It is here respectively oﬀered in honour of
Professor G. Babiniotis. It has been submitted to Cretan
Studies 10 (2006) 1-7.
1
See Nikolidaki, K., and G. Owens, “The Minoan Libation Formula – Practical Considerations”, Cretan Studies 4 (1994) 149-56 and pl. XVI-XIX; Owens,
G., “A Linear A Inscription from Larani, Crete, in the
Metaxas Collection, Heraklion, LA Zb 1 – Once Written,
Twice Tried”, Cretan Studies 4 (1994) 157-64 and pl. XX;
Owens, G., “Evidence for the Minoan Language (1): The
Minoan Libation Formula”, Cretan Studies 5 (1995) 163206 and pl. XVIII-XXII; and Owens, G., “‘All Religions are
One’ (William Blake 1757-1827). ASTARTE/ISHTAR/
ISHASSARAS/ASASARAME: The Great Mother Goddess in Minoan Crete and the Eastern Mediterranean”,
Cretan Studies 5 (1995) 207-18, for previous preliminary
discussions in Cretan Studies on the subject of the Minoan Libation Formula.

singular, but here her usual partner Asasara
is missing, so the other two hapax legomena
may be interpreted as other titles of the subject. In that case the word KU-PA2-NI-TU-NITE may be understood as another title of the
deity, perhaps Kubaba/Kybele with copulative -TE, a Hittite name for the Great Mother
Goddess Asasara. PI-MI-NA-TE may serve as
a nomen agentis epithet to the previous term
in the same way that SI-RU-TE describes I-PINI-MA, and the etymology of PI-MI-NA-TE
suggests a link with the goddess of force and
strength. This Indo-European interpretation
would render the inscription as: “May you
give victory Iphinima the destroyer and Kubaba the powerful holy one”.2
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2

Regarding Kubaba, see Deroy, L., “Kubaba,

Γκάρεθ Όουενς, “Μια ερμηνεία των θρησκευτικών επιγραφών της Γραμμικής Α”,
Λαβύρινθος. Συλλογή δημοσιευμάτων

να θεωρηθεί ως nomen agentis (επίθετο που
χαρακτηρίζει τον προηγούμενο όρο, κατά τον
ίδιο τρόπο που ο όρος SI-RU-TE περιγράφει
τον I-PI-NA-MA), και η ετυμολογία του όρου
PI-MI-NA-TE δημιουργεί μια σχέση με τη
θεότητα της δύναμης και της ισχύος. Αυτή η
ινδοευρωπαϊκή εξήγηση θα ερμήνευε την επιγραφή ως εξής: «Δώσε νίκη Iphinama, καταστροφέα, και Kubaba δυνατή και ιερή».2
2.

ΚΟΦΙΝΑΣ
KO Za 1
(GORILA 4 [1982], σσ. 18-20)

a: A-TA-I-A301-WA-JA
b-c: TU-RU-SA • DU-PE2-RE • I-DA-A •
c: U-NA-KA-NA-SI •
c-d: I-PI-NA-MA • SI-RU-TE
MLF = A-X-X-H-D-E-F
2.
Η επιγραφή αυτή από το ιερό κορυφής του
Κόφινα στα Αστερούσια, πάνω από την πεδιάδα της Μεσαράς, περιέχει 7 όρους, 5 του
μινωικού τύπου της τράπεζας προσφορών και
2 ‘άπαξ λεγόμενα’. Μπορεί να ερμηνευθεί ως:
«Εισαγωγικός όρος, Χ, Χ, Ίδα, δώσε νίκη Ιφινάμα, καταστροφέα». Όπως και με την προηγούμενη επιγραφή, έτσι και εδώ το ρήμα
βρίσκεται στο β΄ ενικό πρόσωπο και ακολουθείται από την Ιφινάμα, τον καταστροφέα, και
πιθανώς βρίσκεται σε συνέχεια των όρων TURU-SA DU-PE2-RE I-DA-A. Αυτό θα σήμαινε
ότι ο όρος TU-RU-SA είναι άλλος τίτλος της
θεότητας, ο όρος DU-PE2-RE είναι ένα επίθετο ή το όνομα του αφιερωτή που προσδιορίζεται από τον όρο I-DA-A. Ίσως πρόκειται
για την Ίδα, δηλ. τον Ψηλορείτη, όπου η επιφάνεια (*wid-) της θεότητας λάμβανε χώρα.
Δες παρακάτω μια συζήτηση για τον όρο DUPE2-RE που συνδέεται με τη Δίκτη, «το βου2
Αναφορικά με την Kubaba, βλ. Deroy, L., “Kubaba, Deesse Cretoise”, Minos 2 (1952) 34-56, που θεωρεί
τη θεότητα κρητική. Βασίζοντας τη θεωρία του στη
χεττιτική θρησκεία, αναγνώρισε τον όρο A/JA-SA-SARA-ME ως KU-BA-BA εξαιτίας του αναδιπλασιασμένου
συλλαβογράμματος. Αυτό έγινε πριν από την πετυχημένη
αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β από τον Ventris,
που έδειξε άλλες αξίες από αυτές του Deroy. Εντούτοις,
αναφορικά με το περιεχόμενο, είχε πιθανόν δίκιο στο ότι
ο όρος αφορά στη θεότητα και είναι πιθανόν η Kubaba,
που είναι περισσότερο γνωστή ως Αστάρτη ή Ασασάραμε
– η Μεγάλη Μητέρα. Βλ. –QE ως πιθανό στοιχείο για το
μινωικό εγκλιτικό μόριο.

νό όπου γινόταν η επιφάνεια της θεότητας».
Υπάρχει σίγουρα μια σχέση μεταξύ *wid- Ίδας
και του *dik- Δίκτης. Στον επισκέπτη του Κόφινα το πιο χαρακτηριστικό σημείο στον ορίζοντα είναι η ιερή κορυφή της Ίδας, πάνω από
το σπήλαιο των Καμαρών. Τα δυο αυτά σημεία
είναι ορατά τόσο από τον Κόφινα όσο και από
τη Φαιστό, στην πεδιάδα της Μεσαράς μεταξύ των βουνών της Ίδας και των Αστερουσίων.
Ίσως ο όρος TU-RU-SA μπορεί να θεωρηθεί ως
ένα άλλο όνομα για τη Μεγάλη Μητέρα της
Ίδας. Είναι ασυνήθιστο να μην υπάρχει αναφορά στην A-SA-SA-RA-ME και συνεπώς ο τίτλος TU-RU-SA μπορεί να αποτελεί άλλον τίτλο για τη θεϊκή Μητέρα. Αυτή η ινδοευρωπαϊκή
ερμηνεία εξηγεί ως εξής την επιγραφή: «Αστάρτη(;), TU-RU-SA DU-PE2-RE της Ίδας και Ιφινάμα καταστροφέα, δώσε νίκη».
Μια πρόταση έχει πρόσφατα γίνει για μια
λέξη, η οποία εμφανίζεται στην παραπάνω
μινωική, θρησκευτικού περιεχομένου, επιγραφή.3 Πρόκειται για τον όρο TU-RU-SA,
που βρίσκεται στην ΚΟ Za 1 και προέρχεται
από το μινωικό ιερό κορυφής του Κόφινα στα
Αστερούσια, κοντά στη Φαιστό. Ο γράφων
πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος όρος αφορά
σε έναν άλλο τίτλο της θεότητας, της Μεγάλης Μητρικής Θεάς. Πρόσφατα έχει προταθεί ότι ο όρος συγγενεύει προς τη γνωστή
ετρουσκική θεότητα με το όνομα Turan, που
έχει ταυτιστεί με την Αφροδίτη, ενώ υπάρχει
πιθανόν και μια συγγενική λέξη στα Χεττιτικά, tarwana. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη
τύραννος και σημαίνει «κυρία», «οικοδέσποινα». Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η θεότητα
Turan συχνά συνδέεται στην ετρουσκική θρησκεία με τον Velchans, που δεν είναι ο λατίνος
Vulcan (Ήφαιστος) αλλά μάλλον ο Ζευς Βελχάνος που λατρευόταν στην Κρήτη. Έτσι ίσως
η TU-RU-SA στον Κόφινα μπορεί να θεωρηθεί ως η θηλυκή απόδοση της λέξης «τύραννος», που σημαίνει θεότητα και που αργότερα
συνδέθηκε με την Αφροδίτη και τον Κρηταγενή Δία. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που
μπορεί να υποδηλώνει και μια ινδοευρωπαϊκή ερμηνεία.
3
Ευχαριστώ την καθ. Rebecca Rubio και τον δρ.
Βασίλη Τσιόλη-Καραντάση στο Τολέδο για τις γόνιμες
συζητήσεις που είχαμε σχετικά με την ετρουσκική
και προ-ελληνική θρησκεία, καθώς και για τη θερμή
φιλοξενία που μου επεφύλαξαν κατά τη διάρκεια της
εκεί παραμονής μου στα πλαίσια του Προγράμματος
«Σωκράτης» στο Πανεπιστήμιο Castilla La Mancha στο
Τολέδο.
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Gareth Owens, “An Interpretation of Linear A Religious Inscriptions”,
Labyrinth. Collected Works

2.

KOPHINAS
KO Za 1
(GORILA 4 [1982], pp. 18-20)

a: A-TA-I-A301-WA-JA
b-c: TU-RU-SA • DU-PE2-RE • I-DA-A •
c: U-NA-KA-NA-SI •
c-d: I-PI-NA-MA • SI-RU-TE
MLF = A-X-X-H-D-E-F

European interpretation would render the
inscription as: “Astarte(?), TU-RU-SA DUPE2-RE of Ida and Iphinama the destroyer
may you give victory”.
A suggestion has also been recently made
for a word which appears on a Minoan religious inscription.3 This is TU-RU-SA found
on KO Za 1 from the Minoan peak-sanctuary of Kophinas in the Asterousia mountains near Phaistos. The present author suggested that TU-RU-SA might be another
title of the deity, the Great Minoan Mother
Goddess. It has now been suggested that the
term might be cognate with the deity known
to the Etruscans as Turan, and who has been
equated with Aphrodite, while it also possibly has a cognate in Hittite tarwana, Queen.
Turan comes from τύραννος and means the
Mistress. It is also worth noting that Turan is
often connected in Etruscan religion with Velchans, who is probably not the Latin Vulcan
(Hephaistos) but rather Zeus Velchanos who
was worshipped on Crete. So perhaps TURU-SA on Kophinas can be seen as the feminine cognate with τύραννος, meaning the
goddess who later on became connected with
Aphrodite and Cretan Zeus. It is an interesting proposal that might suggest an Indo-European interpretation.

2.
This inscription from the peak-sanctuary of
Kophinas in the Asterousia, above the Mesara,
contains 7 terms, 5 of the Minoan Libation
Formula and 2 hapax legomena. It can be
interpreted as: “Introductory Term, X, X, Ida,
you give victory Iphinama, destroyer”. As with
the previous inscription, so here too is found
the verb in second person singular, followed
by Iphinama the destroyer, and presumably
preceeded by TU-RU-SA DU-PE2-RE I-DA-A.
This would suggest that TU-RU-SA is another
title of the deity, that DU-PE2-RE is an epithet
or the dedicant and that it is qualiﬁed by IDA-A, perhaps “of Ida” i.e. Psiloritis where the
epiphany (*wid-) of the goddess took place. See
below for a discussion of DU-PE2-RE which is
found connected with Dikte “the mountain on
which the epiphany took place”. There
is clearly a connection between *wid3. PETSOPHAS PK Za 8
Ida and *dik- Dikte. To the visitor of
(GORILA 4 [1982], pp. 24-27)
Kophinas the most distinctive feature
on the horizon is the peak of Ida above
a: ]NU • PA2-E • JA-NI-KI-TE-TE-DU-PU2-RE • TU-ME-I
the Kamares cave, both of which are
b: JA-SA-[SA-]U-NA-KA-NA-SI[ ]
clearly visible, at eye level, from Kophic: I-PI-[NA-MA • SI-RU-TE
nas and also visible from Phaistos and
the Mesara between the Mountains of
MLF = ]X-X-B-X-C-D-E-F
Ida and the Asterousia. Perhaps TURU-SA is to be understood as another
name for the Great Mother Goddess of Ida. It
3.
is unusual to not have a reference to A-SA-SAThis inscription from the peak-sanctuary of
RA-ME and thus TU-RU-SA may be another
Petsophas above Palaikastro in East Crete
title of the Great Mother Goddess. This Indocontains 8 terms, 5 of the Minoan LibaDeesse Cretoise”, Minos 2 (1952) 34-56, who claimed to
tion Formula and 3 hapax legomena. It can
have identiﬁed her as a Cretan goddess. Basing his theory
on Hittite religion he identiﬁed Term C A/JA-SA-SA-RAME as KU-BA-BA due to the reduplicated syllabogram.
This was attempted before Ventris’ successful decipherment of Linear B, which demonstrated other values to
those supposed by Deroy. However, contextually, he was
probably right in that the term is a goddess, and is probably Kubaba, more commonly known as Astarte or Asasarame – The Great Mother Goddess.

3
I thank Prof. Rebecca Rubio Rivera and Dr.
Vasilis Tsiolis Karantasis of Toledo for discussions on
this subject, for sharing their knowledge of Etruscan and
Pre-Hellenic religion, and for their warm hospitality during a “Socrates” Teaching Visit of Short Duration at the
University of Castilla La Mancha at Toledo where the
present author was fortunate to be teaching the History
of Crete 24/2-4/3/2001.
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3.

ΠΕΤΣΟΦΑΣ PK Za 8
(GORILA 4 [1982], σσ. 24-27)

a: ]NU • PA2-E • JA-NI-KI-TE-TE-DU-PU2-RE • TU-ME-I
b: JA-SA-[SA-]U-NA-KA-NA-SI[ ]
c: I-PI-[NA-MA • SI-RU-TE

παραλλαγές, π.χ., της ίδιας
λέξης ΤΑ-ΝΑ-Ι/RA-PE/TEU-TI-NU. Αυτή η ινδοευρωπαϊκή ερμηνεία θα μετέφραζε ως εξής την επιγραφή: «Χ
Χ κορυφή του Δίκτη (;) Ασασάρα και Ιφινάμα καταστροφέα δώσε νίκη».

MLF = ]X-X-B-X-C-D-E-F
3.
4. ΠΕΤΣΟΦΑΣ PK Za 11
Η επιγραφή αυτή από το σπή(GORILA 4 [1982], σσ. 32-34)
λαιο στη βάση μιας πλαγιάς του
Πετσοφά, κάτω από ιερό κορυa-b: A-TA-I-Α301-ME-JA • A-DI-KI-TE-TE[••]-DA •
φής που δεσπόζει στο Παλαίκαb-c: PI-TE-RI • A-KO-A-NE • A-SA-SA-RA-ME •
στρο της Ανατολικής Κρήτης,
c: U-NA-RU-KA-NA-TI •
περιλαμβάνει 8 όρους, 5 του
d: I-PI-NA-MI • [ ] SI-RU[•] • I-NA-JA-PA-QA
μινωικού τύπου της τράπεζας
προσφορών και 3 άπαξ λεγόμεMLF = A-B-X-X-C-D-E-F-I
νους. Μπορεί να ερμηνευθεί ως:
«Χ, Χ, Δικταία, Χ, Ασασάρα,
δώσε νίκη, Ιφινάμα καταστρο4.
φέα». Όπως έχει ήδη αποδειχθεί, οι θρησκευ- Η επιγραφή αυτή από τον Πετσοφά περιτικές επιγραφές είναι συνήθως B-C-D-E-F, έχει 9 όρους: 7 από αυτούς ανήκουν στον
όταν η Ιφινάμα περιγράφεται ως καταστρο- τύπο της μινωικής τράπεζας προσφορών και
φέας και η Ασασάρα ως Δικταία. Εδώ ο όρος 2 είναι άπαξ λεγόμενοι. Μπορεί να ερμηνευJA-NI-KI-TE-TE-DU-PU2-RE είναι σαφώς θεί ως εξής: «Εισαγωγικός όρος, Δικταία, Χ,
error scribendi αντί για τον όρο JA-DI-KI-TE- Α-ΚΟ-Α-ΝΕ, Ασασάρα, δίνουν νίκη, ΙφινάTE-DU-PU2-RE, που υπάρχει στην ΡΚ Za 15. μι καταστροφέα, ιερή». Η επιγραφή περιέΟ τελευταίος είναι ο όρος Β των θρησκευτι- χει τον, τυπικά πια, τύπο Α-Β-C-D-E-F, όπου
κών επιγραφών «Δίκτη, το βουνό της επιφά- οι δυο τίτλοι ‘Δικταία Ασασάρα’ και ‘Ιφινάμι
νειας της θεότητας», με το πρόσφυμα DU- καταστροφέα’ είναι το υποκείμενο του ρήμαPU2-RE συνώνυμο ίσως με το DU-PE2-RE, το τος, με την προσθήκη δυο νέων όρων (άπαξ
οποίο υπάρχει στην προηγούμενη επιγραφή λεγομένων) μεταξύ της Δικταίας και της Ασααπό τον Κόφινα. Ο όρος DU-PE2-RE μπορεί σάρας. Ένας από αυτούς τους όρους, Α-ΚΟνα είναι άλλος τίτλος της Μεγάλης Μητέρας. Α-ΝΕ, επίσης συναντάται στην επιγραφή ΡΚ
Από τους όρους που συναντιούνται για πρώ- Za 12 (βλ. παρακάτω) και μπορεί, πιθανόν,
τη φορά, ο TU-ME-I βρίσκεται επίσης στην να συνδεθεί, με βάση το περιεχόμενο και την
ΡΚ Za 14 που προηγείται του όρου C Ασασά- ετυμολογία του, με τον όρο ΑΚΚΑ, μια παλιά
ρα. Θα φαινόταν ότι πρόκειται για άλλον τίτ- ινδοευρωπαϊκή ονομασία για τη μητέρα, κατά
λο της Μεγάλης Θεάς (ή ίσως για το όνομα μια πολύ τρυφερή έννοια, σε πολλές γλώσσες
του αφιερωτή). Ίσως ο όρος TU-ME-I μπορεί (ίσως συσχετίζεται με το αγαπώ – με εναλλανα ερμηνευθεί ότι συνδέεται με τη ρίζα *tum- γή του κ σε γ): π.χ., Άκκο, Μητέρα Δήμητρα
(διόγκωση, λόφος), ως κατάλληλος για μια στην Ελληνική, Acca Larentia στη Λατινική,
θεότητα της κορυφής και της γονιμότητας. και Madder Akka / Μητέρα Γη στη Γερμανική.
Ο πρώτος ελλιπής όρος δεν μπορεί να γίνει Ομοίως, δίπλα στην Ασασάρα, προφανώς, θα
κατανοητός, αλλά το υπάρχον σημείο ]NU πρέπει να θεωρηθεί μια λέξη με κάποια σχέμπορεί να είναι η κατάληξη μιας παραλλαγής ση με τη θεότητα αυτή. Η άλλη λέξη PI-TEτου όρου G, που μπορεί να βρεθεί ως ΤΑ-ΝΑ- RI δεν έχει παράλληλο στο αρχείο της ΓραμI-PE-U-TI-NU στην IO Za 6, ως TA-NA-RA- μικής Α και ίσως πρόκειται για τον αφιερωτή.
TE-U-TI-NU στην IO Za 2, και ως ]-ΤΙ-NU Γενικά, μια ερμηνεία ομάδας σημείων, που δεν
στην IO Za 11. Αυτοί οι όροι αποτελούν συναντιούνται περισσότερο από μια φορά
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of the two hapax legomena between Diktaean
and Asasara. One of these terms A-KO-A-NE
also occurs on PK Za 12 (see below), and can
probably be connected contextually and etymologically with Akka, an old Indo-European word for mother in a loving sense in many
languages (perhaps connected with agapo k/
g alternation) e.g. Akko/Mother Demeter in
Greek, Acca Larentia in Latin and Madder
Akka/Earth Mother in Germanic. Likewise
next to Asasara it is probably to be regarded
as a word with a connection with the goddess
Asasara. The other word PI-TE-RI is without parallel in the Linear A corpus and may
be the oﬀerant. Generally, an interpretation of
a sign-group, otherwise not attested in Linear A, as the oﬀerant/donor is the most likely
explanation contextually. In this case, however, there may be another explanation of PI-TERI. This could be compared to A-KO-A-NE
*akka Mother and brings to mind the common Indo-European term for Father. Indeed
on the next inscription, PK Za 12, which has
many similarities with PK Za 11, another term
for Father may also be noted along with AKO-A-NE. Should PI-TE-RI be interpreted as
Father, then PI-TE- would parallel -MA-TE
discussed below. PI-TE- could be compared to
Indo-European (and like the word for mother with the exception of Anatolian languages)
cognates such as: pater (Greek), fater (Gothic), pacer- (Tocharian) and pitar- (Sanskrit).4
There is no great
problem in identifying
4. PETSOPHAS PK Za 11 (GORILA 4 [1982], pp. 32-34)
PI-TE as Father, particularly when Sanskrit
a-b: A-TA-I-Α301-ME-JA • A-DI-KI-TE-TE[••]-DA •
and Avestan are conb-c: PI-TE-RI • A-KO-A-NE • A-SA-SA-RA-ME •
sidered, what is diﬃc: U-NA-RU-KA-NA-TI •
cult to explain, howevd: I-PI-NA-MI • [ ] SI-RU[•] • I-NA-JA-PA-QA
er, is why the term for
Father should end in MLF = A-B-X-X-C-D-E-F-I
RI. According to the
spelling rules of Linear B MA-TE would spell mater i.e. the ﬁnal
4.
This inscription from Petsophas contains -R is not written, as would happen with PI9 terms, 7 of the Minoan Libation Formula TE- unless the -RI indicates that the plural
and 2 hapax legomena. It can be interpreted i.e. Fathers is referred to. The word PI-TE-RI
as: “Introductory Term, Diktaean, X, A-KO- means Fathers as with pateres in Greek and
A-NE, Asasara, they give victory, Iphinami, pitara in Sanskrit. Thus PK Za 11 may refer
destroyer, holy”. This inscription contains the
4
See Owens, G., “The Structure of the Minoan
typical A-B-C-D-E-F formula, where the 2 Language”, Journal of Indo-European Studies 27:1&2
titles Diktaean Asasara, Iphinami the destroy- (1999) 15-55, for further discussion on Nomen Agentis
er, are the subject of the verb, with the addition in Minoan.

be interpreted as: “X, X, Diktaean, X, Asasara, you give victory, Iphinama, destroyer”.
As has been seen above, the religious inscriptions are usually B-C-D-E-F when Iphinama
is described as the destroyer and Asasara as
Diktaean. Here JA-NI-KI-TE-TE-DU-PU2-RE
is clearly a scribal mistake for JA-DI-KI-TETE-DU-PU2-RE found on PK Za 15 (which
is Term B “Dikte the mountain of the manifestation”) with the added suﬃx of DU-PU2RE (which might be synonymous with DUPE2-RE seen on the previous inscription from
Kophinas). This term DU-PU2-RE might have
been another title of the Great Mother Goddess. Of the hapax legomena, TU-ME-I is also
found on PK Za 14 again preceding Term C
Asasara. It would seem to be yet another title
of the Great Mother Goddess (or perhaps the
name of the oﬀerant). Perhaps TU-ME-I can
be interpreted as connected with *tum- swollen, hill, suitable for a divinity both of peak
and fertility. The ﬁrst incomplete term can not
be understood, but the remaining sign ]NU
may be the end of a variation of term G which
is found as TA-NA-I-PE-U-TI-NU on IO Za 6
and TA-NA-RA-TE-U-TI-NU on IO Za 2 and
]-TI-NU on IO Za 11 which are both actually
variations of probably the same word i.e. TANA-I/RA-PE/TE-U-TI-NU. This Indo-European interpretation would render the inscription as: “X X Diktaean peak (?) Asasara and
Iphinama the destroyer may you give victory”.
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στη Γραμμική Α, ως το όνομα του
αφιερωτή, θεωρείται ως η πιο πιθα5. ΠΕΤΣΟΦΑΣ PK Za 12
νή. Ωστόσο, στην περίπτωσή μας
(GORILA 4 [1982], σσ. 35-38)
μπορεί να υπάρχει και άλλη ερμηνεία για τον όρο PI-TE-RI. Μπορεί
a: A-TA-I-A301-ME-JA • A-DI-KI-TE[-TE]-DA •
να συγκριθεί με τον όρο Α-ΚΟ-Αb: SI-[RU-TE • A-SA-SA-]RA-ME[ ]
ΝΕ *ακκα, μητέρα, και μας φέρνει
c: A-[KO-A]-NE • U-NA-RU-KA[-NA-]JA-SI •
στο νου τον κοινό ινδοευρωπαϊκό
d: A-PA-DU-PA[ ]JA[-I-NA]-JA-PA-QA
όρο για τον πατέρα. Πράγματι, στην
επόμενη επιγραφή, ΡΚ Za 12 που
MLF = A-B-F-C-X-D-X-I
έχει πολλές ομοιότητες με την ΡΚ
Za 11, συναντάται άλλος ένας όρος
5.
για τον πατέρα μαζί με τον όρο Α-ΚΟ-Α-ΝΕ. Η επιγραφή αυτή από τον Πετσοφά περιέΕάν ο όρος PI-TE-RI ερμηνευθεί ως πατέρας, χει 8 όρους, 6 του τύπου της μινωικής τράπετότε το ΡΙ-ΤΕ πρέπει να είναι παράλληλο με ζας προσφορών και 2 άπαξ λεγόμενoυς. Κατά
το –ΜΑ-ΤΕ, όρος που έχει συζητηθεί προη- πολλούς τρόπους (μορφή, περιεχόμενο) είναι
γούμενα. Το ΡΙ-ΤΕ θα μπορούσε να συγκριθεί παρόμοια με την ΡΚ Za 11 (που έχει προαναμε ινδοευρωπαϊκές ομοειδείς λέξεις (καθώς φερθεί) και μπορεί να ερμηνευθεί ως «Εισαγωσυμβαίνει με τη λέξη ‘μητέρα’, με εξαίρεση τις γικός όρος, Δικταία, καταστροφέα, Ασασάρα,
γλώσσες της Ανατολίας) όπως πατέρας (στην Α-ΚΟ-Α-ΝΕ, δώσε νίκη, Α-ΡΑ-DU-ΡA, ιερή».
Ελληνική), fater (στη Γοτθική), pacer- (στην Η επιγραφή στρέφεται γύρω από ένα ρήμα στο
Τοχαρική) και pitar- (στη Σανσκριτική). Δεν β΄ ενικό πρόσωπο, με την Ασασάρα να περιυπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην ταύτιση του γράφεται ως Δικταία, καταστροφέα (συνήθως
ΡΙ-ΤΕ ως πατέρα, ειδικά όταν λαμβάνονται πρόκειται για επίθετο της Ιφινάμα) και Α-ΚΟυπόψη τα Σανσκριτικά και τα αρχαία Περσι- Α-ΝΕ, που βρίσκεται με την Α-SA-SA-RA-ME,
κά. Αυτό που είναι δύσκολο να εξηγήσει κανείς και το οποίο ρήμα πιθανώς προέρχεται από
είναι γιατί ο όρος για τον πατέρα πρέπει να τη λέξη akka (γνωστή για τη μητέρα σε πολκαταλήγει στο –RI. Σύμφωνα με τους κανόνες λές ινδοευρωπαϊκές γλώσσες – δες ΡΚ Za 11
ορθογραφίας της Γραμμικής Β, ο όρος ΜΑ- παραπάνω). Στην περίπτωση αυτή, ο όρος ΑΤΕ θα γραφόταν ως «μήτερ», δηλ. το τελικό ΡΑ-DU-ΡA μπορεί να θεωρηθεί ότι πρόκειται
ρ δεν αναγράφεται, όπως θα συνέβαινε με το για άλλο υποκείμενο και συνεπώς άλλη θεότηΡΙ-ΤΕ–, εκτός εάν το RI δείχνει τον πληθυντι- τα παράλληλα με την Ασασάρα. Η επιγραφή
κό αριθμό – δηλ. αν γίνεται λόγος για Πατέ- μας λήγει με τη λέξη ιερός. Η λέξη Α-ΡΑ-DUρες. Συνεπώς, η λέξη ΡΙ-ΤΕ-RI ερμηνεύεται ως ΡA μπορεί να προέρχεται από τη λέξη appa,
«πατέρες», όπως η λέξη πατέρες στην Ελληνι- ινδοευρωπαϊκή λέξη που συναντάται σε πολκή και pitara στη Σανσκριτική. Σύμφωνα με λές γλώσσες και σημαίνει «πατέρας». Στην
τα παραπάνω, η επιγραφή ΡΚ Za 11 μπορεί Ελληνική υπάρχει ως αππα και αφα, και στην
να αναφέρεται στους Πατέρες, ως το υποκεί- Τοχαρική Β ως appake. Επιπροσθέτως, η λέξη
μενο του ρήματος, και τη Μητέρα Ασασάρα παπα χρησιμοποιείται εκτενώς για την κύρια
που είναι η Ιφινάμι, η καταστροφέας. Αυτό θα ανδρική θεότητα, π.χ. Παπαίος Ζευς στη Σκυεξηγούσε γιατί ο όρος U-NA-RU-KA-NA-TI θία. Η κατάληξή του σε -DU-PA μας φέρνει
είναι το ρήμα στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο στο νου τη λέξη Kubaba (Κυβέλη;) και στηρί–η μόνη περίπτωση που συναντάται–, διότι ζει την άποψη ότι πρόκειται για θεότητα, ίσως
ακριβώς και οι Πατέρες και η Μητέρα Αστάρ- γυναικεία (Μητέρα). Το γεγονός ότι στην ίδια
τη είναι τα υποκείμενα. Η επιγραφή συμπλη- επιγραφή συμπεριλαμβάνονται, με μεγάλη
ρώνεται με τη λέξη «ιερή». Αυτή η ινδοευ- πιθανότητα, η λέξη για τον πατέρα και η αντίρωπαϊκή ερμηνεία θα μετέφραζε ως εξής την στοιχη για τη μητέρα, θα συμπλήρωνε περισεπιγραφή: «Αστάρτη(;), Δικταίοι Πατέρες και σότερο τη θρησκευτική εικόνα που έχει ήδη
Μητέρα Ασασάρα, Ιφινάμι καταστροφέα, ας υπονοηθεί με την ταύτιση της I-DA-MA-TE ως
δώσουν νίκη».
Μητέρας της Ίδας, και θα συμφωνούσε απόλυτα με τις εικονογραφικές σκηνές για τη γονιμότητα και τη μορφή της Μητέρας. Η αναφορά
στο appa μπορεί να αποτελεί μνεία στο νεαρό
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to the Fathers as the subject of the verb as
well as to Mother Asasara who is Iphinami
the destroyer. This would explain why U-NARU-KA-NA-TI is the verb in the third person
plural, the only occasion on which it happens,
because the Fathers as well as Mother Astarte
are the plural subject. The inscription is completed by a word for holy. This Indo-European
interpretation would render the inscription
as: “Astarte (?), Diktaean Fathers and Mother Asasara, Iphinami the destroyer may they
give victory”.
5.

a:
b:
c:
d:

and in Tocharian B as appake. In addition
Papa is used widely for the chief male god, e.g.,
Papaios Zeus in Scythia. Its termination in –
DU-PA calls to mind Kubaba (Kybele?) and
supports the identiﬁcation as a deity, perhaps
female (mother). The possible inclusion of
both akka and appa i.e. Mother and Father on
the same inscription would complete the religious picture, suspected since the identiﬁcation of I-DA-MA-TE as the Mother of Ida, and
would accord well with iconographic scenes of
fertility and a mother ﬁgure. The reference to
appa may be a textual reference to
the young king/god consort of the
PETSOPHAS PK Za 12
Great Mother Goddess commonly
(GORILA 4 [1982], pp. 35-38)
seen on scenes in religious Minoan
art on mountain peaks. A number
A-TA-I-A301-ME-JA • A-DI-KI-TE[-TE]-DA •
of inscriptions end with Terms I/J
SI-[RU-TE • A-SA-SA-]RA-ME[ ]
‘holy’. This Indo-European interpreA-[KO-A]-NE • U-NA-RU-KA[-NA-]JA-SI •
tation would render this inscription
A-PA-DU-PA[ ]JA[-I-NA]-JA-PA-QA
as: “Astarte (?), Diktaean destroyer Asasara mother and holy father
MLF = A-B-F-C-X-D-X-I
may you give victory”.

5.
This inscription from Petsophas contains
8 terms, 6 of the Minoan Libation Formula
and 2 hapax legomena. It is similar in many
ways (physically, epigraphically and textually) to PK Za 11 (discussed above) and
can be interpreted as “Introductory Term,
Diktaean, destroyer, Asasara, A-KO-ANE, you give victory, A-PA-DU-PA, holy”.
The inscription revolves around the verb
in the second person singular with Asasara described as Diktaean, destroyer (usually an epithet of Iphinama) and A-KO-A-NE,
found with A-SA-SA-RA-ME and probably
derived from akka, a familiar word for mother in many Indo-European languages (see PK
Za 11 above).5 This suggests that A-PA-DUPA is the other subject and deity along with
Asasara as subject of the verb, and the inscription ends with holy. The word A-PA-DU-PA,
which is also probably a deity, may be understood as derived from appa, an Indo-European word found in many languages meaning
pappa. In Greek it is found in appa and appha,
5
See Owens, G., “Pre-Hellenic Languages of
Crete: Debate and Discussion”, Journal of Indo-European
Studies 28:1&2 (Spring/Summer 2000) 237-54, for further discussion on these Terms.

6.

TROULOS
TL Za 1
(GORILA 4 [1982], pp. 58-59)

a: A-TA-I-A301-WA-JA • O-SU-QA-RE •
b: JA-SA-SA-RA-ME • U-NA-KA-NA-SI[
c: I-PI]-NA-MA • SI-RU-[TE]
MLF = A-X-C-D-E-F

6.
This inscription from Troulos, on the eastern outskirts of Archanes and in the shadow
of Iouktas, is engraved on a stone ladle and
contains 6 terms, 5 of the Minoan Libation
Formula and 1 hapax legomenon. It can be
interpreted as: “Introductory Term, X, Asasara, you give victory, Iphinama, destroyer”.
The verb in the second person singular has
two titles of the subject, Asasara and Iphinama the destroyer. The term before Asasara, O-SU-QA-RE, is probably to be understood as a name, perhaps of the oﬀerant. This
name without the initial O- is also found in
Linear B as the name of an oﬃcial at se-to-ija, a term which is also found in Linear A on
a stone libation table (box ?) from the villa of
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βασιλιά/θεό-συνοδό τής Μεγάλης Μητέρας,
που συχνά φαίνεται στη θρησκευτική μινωική τέχνη στις κορυφές των βουνών. Ένα πλήθος επιγραφών λήγει με όρους I/J, ιερός. Αυτή
η ινδοευρωπαϊκή ερμηνεία θα μετέφραζε την
επιγραφή ως εξής: «Αστάρτη(;), Δικταία καταστροφέα Ασασάρα Μητέρα και ιερέ Πατέρα,
δώσε νίκη».
6.

θα μετέφραζε την επιγραφή ως εξής: «Αστάρτη(;), Suqare, Ασασάρα και Ιφινάμα καταστροφέα, δώσε νίκη».
7.

ΓΙΟΥΚΤΑΣ
IO Za 2
(GORILA 5 [1985], σσ. 18-19)

.1: A-TA-I-A301-WA-JA • JA-DI-KI-TU •
JA-SA-SA-RA-[ME • U-NA-KA-NA-]SI •
I-PI-NA-MA •
.2: SI-RU-TE • TA-NA-RA-TE-U-TI-NU • I-DA-

ΤΡΟΥΛΟΣ
TL Za 1
(GORILA 4 [1982], σσ. 58-59)

[

a: A-TA-I-A301-WA-JA • O-SU-QA-RE •
b: JA-SA-SA-RA-ME • U-NA-KA-NA-SI[
c: I-PI]-NA-MA • SI-RU-[TE]
MLF = A-X-C-D-E-F
6.
Η επιγραφή αυτή από τον Τρούλο, στις ανατολικές παρυφές των Αρχανών και υπό τη σκιά
του όρους Γιούκτα, είναι χαραγμένη πάνω σε
μια μικρή λίθινη κουτάλα και περιέχει 6 όρους,
5 από τον μινωικό λογότυπο προσφορών και
1 άπαξ λεγόμενο. Μπορεί να ερμηνευθεί ως
«Εισαγωγικός όρος, Χ, Ασασάρα, δώσε νίκη,
Ιφινάμα, καταστροφέα». Το ρήμα στο β΄ ενικό πρόσωπο αναφέρεται σε δύο τίτλους του
υποκειμένου, Ασασάρα και Ιφινάμα καταστροφέα. Ο όρος πριν από τον Ασασάρα, ΟSU-QA-RE, πιθανώς θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ένα όνομα, μάλλον του αφιερωτή. Το
όνομα αυτό χωρίς το αρχικό Ο- συναντάται
επίσης στη Γραμμική Β ως όνομα ενός επίσημου υπαλλήλου στη se-to-i-ja, όρος που επίσης βρίσκεται στη Γραμμική Α πάνω σε μια
λίθινη τράπεζα προσφορών (κουτί;) από την
έπαυλη στον Πρασσά, μεταξύ της Κνωσού και
της Αμνισού και εντός της περιοχής του Γιούκτα. Όλοι αυτοί οι συσχετισμοί υποστηρίζουν
την υπόθεση ότι η SE-TO-I-JA ήταν η μινωική
και μυκηναϊκή ονομασία για τις Αρχάνες και
το όνομα SU-QA-RE ήταν το πρόσωπο που
συνδεόταν με αυτό το μέρος.4 Υπάρχει άλλος
ένας όρος που συναντάται άπαξ στις λίθινες τράπεζες προσφορών και λήγει σε –RE,
δηλώνοντας ότι η κατάληξη αυτή είναι ένα
όνομα, ίσως σύμφωνα με το ανατολικό μοντέλο (τύπο).5 Η ινδοευρωπαϊκή αυτή ερμηνεία
4
Βλ. Owens, G., «Was SE-TO-I-JA at Archanes?», Kadmos 32:2 (1994) 22-8.
5
Βλ. J.T. Hooker 1990: 23-30.

MLF = A-B-C-D-E-F-G-H[
7.
Η επιγραφή αυτή από το βουνό Γιούκτα, το
ιερό κορυφής της Κνωσού και της κεντρικής Κρήτης, πάνω από τις Αρχάνες, αναμφίβολα το πιο σημαντικό ιερό αυτού του είδους
της μινωικής Κρήτης, περιέχει 8 όρους, από
τους οποίους όλοι μαζί απαρτίζουν τον μινωικό λογότυπο στις τράπεζες προσφορών. Είναι
η πιο καλά διατηρημένη θρησκευτική επιγραφή που περιέχει 32 σημεία, άλλα 5 μπορούν
να αποκατασταθούν με βεβαιότητα και 2 έως
3 μπορούν να ερμηνευθούν δοκιμαστικά. Η
εν λόγω επιγραφή αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο για τη μινωική γλώσσα, γιατί, αν η
μεταγραφή της είναι λογική, τότε η προτεινόμενη αποκρυπτογράφηση μπορεί να κερδίσει
υποστηρικτές ή διαφορετικά να αποτύχει. Η
επιγραφή θα εξεταστεί λεπτομερώς με βάση
τα επιγραφικά, αρχαιολογικά και φιλολογικά
στοιχεία που προσφέρει. Μπορεί να ερμηνευθεί ως: «Εισαγωγικός όρος (Αστάρτη;), Δίκτη,
Ασασάρα, δώσε νίκη, Ιφινάμα, καταστροφέα,
ικετεύουν, Ίδα [...». Επιγραφικώς έχει παρουσιαστεί και μελετηθεί σε βάθος.6 Στην επιγραφή αυτή οι όροι της μινωικής τράπεζας προσφορών εμφανίζονται στην κανονική τους
σειρά. Το γεγονός αυτό στηρίζει και την υπόθεση για το πώς είναι δυνατόν να αποκατασταθεί η τελευταία ομάδα σημείων που λείπει.
6
Βλ. Karetsou, A., L. Godart, J.-P. Olivier 1985,
για αυτήν και άλλες επιγραφές από τον Γιούκτα. Βλ.
επίσης Καρέτσου, Α., στην Ειλαπίνη. Τόμος τιμητικός
για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, Ηράκλειον 1987,
τόμ. I, σσ. 85-91, τόμ. II, πίν. 1-3, για την ΙΟ Za 14-15,
και Karetsou, A., στο Kadmos, προσεχώς, για την ΙΟ Za
16 που βρέθηκε το 1993. Ευχαριστώ τη Δρ. Α. Καρέτσου,
ανασκαφέα του Ιερού Κορυφής του Γιούκτα, που μου
έδωσε την άδεια να μελετήσω τις επιγραφές αυτές.
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Prassas, between Knossos and Amnissos and
within sight of Iouktas. All these connections
suggest that SE-TO-I-JA was the Minoan and
Mycenaean name for Archanes and SU-QARE was a person connected with the place.6
This is another hapax legomenon on the stone
libation tables that ends in -RE, suggesting
that this ending denotes a name, perhaps on
the Anatolian model.7 This Indo-European
interpretation would render the inscription
as: “Astarte (?), Suqare, Asasara and Iphinama
the destroyer may you give victory”.

inscription the terms of the Minoan Libation
Formula appear in their canonical order. This
invites speculation as to how the last signgroup could be restored. The space on the libation table that has been lost is enough for 23 more signs on the lower register of side c of
the table whereas side d shows no sign at all of
writing in the lower register. In that case I-DA[ could be plausibly restored either as I-DA-[INA cf. I-NA-I-DA Holy Ida on IO Za 11, or
as I-DA[-I-JA-PA cf. I-JA-PA and I-JA-REDI-JA Holy on IO Za 5. The result of either of
these reconstructions
would be the same i.e.
7. IOUKTAS
IO Za 2
Holy Ida. Other fea(GORILA 5 [1985], pp. 18-19)
tures of this, the most
complete text, are that
.1: A-TA-I-A301-WA-JA • JA-DI-KI-TU •
both recognised titles
JA-SA-SA-RA-[ME • U-NA-KA-NA-]SI • I-PI-NA-MA •
of the goddess are men.2: SI-RU-TE • TA-NA-RA-TE-U-TI-NU • I-DA-[
tioned, as are both the
sacred peaks of Crete,
MLF = A-B-C-D-E-F-G-H[
the names of which are
derived from the *IndoEuropean root denoting “that which is shown/
7.
This inscription from Mount Iouktas, the peak- seen” i.e. epiphany of the goddess, the most
sanctuary of Knossos and Central Crete above commonly attested iconographic scene in
Archanes, undoubtedly the most important Minoan art. Plausible Indo-European meanand central peak-sanctuary of Minoan Crete, ings for the Introductory Term and for the
contains 8 terms, all of which form part of the term TA-NA-RA-TE-U-TI-NU have not yet
Minoan Libation Formula. It is the best pre- been found. There is also an incomplete signserved Minoan religious inscription, contain- group ]-TI-NU on IO Za 11 which can now
ing 32 signs, another 5 signs can be restored be reconstructed on analogy with IO Za 2,
with certainty, and another 2-3 can be tenta- although its meaning is still unclear.
Archaeologically, the peak-sanctuary is
tively restored. This inscription is the crucial
test of evidence for the Minoan language, for dramatically located on Iouktas above Archif it yields sense, then the decipherment is sup- anes and Knossos. From the peak-sanctuary
ported and oﬀers a test by which the proposed of Iouktas, the visitor looks North to Knossos
decipherment will stand or fall. It will be con- and the island of Dia, West to Ida, South to
sidered in detail epigraphically, archaeolog- Kophinas and East to Mount Dicte that conically and textually/philologically. It can be tains the cave of Psychro in Lasythi. Iouktas’
interpreted as: “Introductory Term (Astarte?), location is crucial as is the chasm on the peak
Dikte, Asasara, you give victory, Iphinama, in which oﬀerings were placed, probably as an
example of chthonic worship as with the holy
destroyer, stretch (supplicate?), Ida[”.
Epigraphically, this inscription has been caves of Ida, Dikte and Archalochori. Term B
published and studied in depth.8 On this on IO Za 2, JA-DI-KI-TU, is likely to be the
Minoan rendition of Mount Iouktas, the peak
6
See Owens, G., “Was SE-TO-I-JA at Arch-

anes?”, Kadmos 32:2 (1994) 22-28.
7
See Hooker, J.T., “Names in Linear A and B”,
Onomata 17 (1990) 23-30.
8
See Karetsou, A., L. Godart, and J.-P. Olivier,
“Inscriptions en Linéaire A du Sanctuaire de Sommet
Minoen du Mont Iouktas”, Kadmos 24 (1985) 89-147 for
this and other inscriptions from Iouktas. See also Karetsou, A., “Δύο νέες επιγραφές γραμμικής γραφής Α από

το ιερό κορυφής Γιούχτα”, in Ειλαπίνη. Τόμος τιμητικός
για τον καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, Heraklion 1987,
Vol. I, pp. 85-91, Vol. II, pl. 1-3, for IO Za 14-15, and
Karetsou, A., in Kadmos forthcoming for IO Za 16 discovered in 1993. I am grateful to Dr. Karetsou, excavator of the Minoan Peak Sanctuary of Mount Iouktas and
former Director of Heraklion Museum for allowing me
to study these inscriptions.
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Το κενό που υπάρχει καλύπτει τον χώρο που
θα μπορούσαν να καταλάβουν 2-3 σημεία
στο κάτω τμήμα της γ΄ πλευράς της τράπεζας, ενώ η δ΄ πλευρά δε δείχνει κανένα ίχνος
ότι εκεί θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια
σημεία. Στην περίπτωση αυτή η I-DA-[ θα
μπορούσε να αποκατασταθεί με πιθανότητα είτε ως I-DA-[I-NA βλ. I-NA-I-DA /Ιερή
Ίδα/ στην IO Za 11, είτε ως I-DA[I-JA-PA
βλ. I-JA-PA και I-JA-RE-DI-JA /Ιερή/ στην
IO Za 5. Το αποτέλεσμα, είτε επιλεγεί η μια
αποκατάσταση είτε η άλλη, παραμένει το
ίδιο, δηλ. Ιερή Ίδα. Άλλο χαρακτηριστικό
τής ολοκληρωμένης πια επιγραφής είναι ότι
και οι δύο αναγνωρισμένοι τίτλοι της θεότητας αναφέρονται, καθώς και τα δύο ιερά
βουνά τής Κρήτης, τα ονόματα των οποίων
μάλιστα προέρχονται από την *ινδοευρωπαϊκή ρίζα δηλώνοντας «αυτό που είναι φανερό/
φαίνεται», δηλ. την επιφάνεια της θεότητας,
την πιο κοινή επιγραφικά εικονιστική σκηνή
στη μινωική τέχνη. Πιθανή ινδοευρωπαϊκή
ερμηνεία για τον εισαγωγικό όρο και για τον
όρο TA-NA-RA-TE-U-TI-NU δεν έχει βρεθεί.
Υπάρχει επίσης ένα ημιτελές σύνολο σημείων
]-ΤΙ-ΝU στην IO Za 11 που τώρα μπορεί να
αποκατασταθεί κατ’ αναλογία προς την IO Za
2, παρόλο που το νόημά του παραμένει ακόμη ασαφές. Αρχαιολογικώς, το ιερό κορυφής
βρίσκεται στο Γιούκτα, πάνω από τις Αρχάνες
και την Κνωσό. Από εκεί ο επισκέπτης βλέπει
βόρεια την Κνωσό και το νησί της Ντίας, δυτικά την Ίδα, νότια τον Κόφινα, και ανατολικά
τη Δίκτη με το Οροπέδιο του Λασυθίου και το
σπήλαιο του Ψυχρού. Ο χώρος του ιερού στο
Γιούκτα είναι πολύ σημαντικός, αφού πρόκειται για ένα χάσμα όπου τοποθετούνταν τα
αφιερώματα, πιθανώς κατ’ αντιστοιχία προς
τα ιερά σπήλαια της Ίδας, της Δίκτης και του
Αρκαλοχωρίου. Ο όρος Β στην IO Za 2, JADI-KI-TU, πιθανώς είναι η μινωική απόδοση
για το βουνό Γιούκτας, η κορυφή όπου λάμβανε χώρα η επιφάνεια της θεότητας Ασασάρα, της Μεγάλης Μητέρας. Αυτή η ινδοευρωπαϊκή ερμηνεία θα μετέφραζε την επιγραφή
ως εξής:
«Αστάρτη (;), Κυρία Ασασάρα της Δίκτης,
Ιφινάμα καταστροφέα, δώσε νίκη,
Ιερή Ίδα, ικετεύουν».

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

8.

ΨΥΧΡΟ
PS Za 2
(GORILA 4 [1982], σσ. 52-55)

.1:
]-RE-I-KE
.2: TA-NA-I-A301-TI-NU[•
SE-TO-I-]JA-TI • JA-SA-SA-RA-ME •
Αφιερωμένη από SE-TO-I-JA (Αρχάνες)
στη JA-SA-SA-RA-ME (Αστάρτη).

8.
Ο γράφων έχει πρόσφατα καταθέσει μια πρόταση ερμηνείας για μια επιγραφή που βρίσκεται χαραγμένη πάνω σε μια λίθινη τράπεζα προσφορών προερχόμενη από το σπήλαιο
του Δικταίου Άντρου στο Ψυχρό (PS Za 2),
η οποία παρατίθεται παρακάτω.7 Τμήματα
της σχετικής τράπεζας προσφορών βρίσκονται στο Μουσείο Ashmolean της Οξφόρδης.
Η επομένη ερμηνεία βασίζεται σε συγκριτικά
στοιχεία που προέρχονται από άλλες μινωικές επιγραφές θρησκευτικού περιεχομένου.
Υπάρχουν τέσσερεις λέξεις που διακρίνονται
στην επιγραφή από το Ψυχρό, δυο ολόκληρες, μια ανασυσταθείσα και μια ελλιπής, οι
οποίες παρατίθενται αμέσως.
]-RE-I-KE8
Η μη ολοκληρωμένη λέξη μπορεί να συγκριθεί με αυτήν που υπάρχει εγχάρακτη πάνω
στην καρφίτσα από την Κνωσό και για την
οποία δεν μπορεί να δοθεί άλλη ερμηνεία
παρά μόνο ότι προέρχεται από θρησκευτικό
κείμενο.
ΤΑ-ΝA-I-A301-TI-NU9
Ο όρος αυτός της μινωικής τράπεζας προσφο7
Βλ. Όουενς, Γκάρεθ, «Η μινωική επιγραφή από
το Δικταίον Άντρον», Πεπραγμένα 8ου Κρητολογικού
Συνεδρίου (Ηράκλειο 1996), τόμος Ι.2, Ηράκλειο 2001,
σσ. 455-66.
8
Η λέξη αυτή παραμένει ελλιπής, αφού και
η τράπεζα προσφορών στην οποία έχει χαραχθεί δε
σώζεται ολόκληρη.
9
Βλ. Owens, G., «Evidence for the Minoan Language (1): The Minoan Libation Formula», Cretan Studies 5 (1996) 163-206.
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on which the epiphany took place of the goddess Asasara, the Great Mother Goddess.
This Indo-European interpretation would
render this important inscription from Iouktas (IO Za 2) as:
“Astarte (?), Lady Asasara of Dikte,
Iphinama the destroyer, may you give
victory. Holy Ida, they supplicate”.

]-RE-I-KE 10
This incomplete word only has comparanda on the inscribed pin KN Zf 31 from Knossos and no further interpretation can be
attempted other than that this word is from a
religious context.
TA-NA-I-A301-TI-NU 11
This term of the Minoan Libation Formula has been identiﬁed as a possible verb, based
on the root *ten- with the meaning of stretch

ADDENDUM

8.

These words are considered below.

PSYCHRO

PS Za 2

(GORILA 4 [1982], pp. 52-55)

.1:
]-RE-I-KE
.2: TA-NA-I-A301-TI-NU[• SE-TO-I-]JA-TI • JA-SA-SA-RA-ME •
Dedicated from SE-TO-I-JA (Archanes) to JA-SA-SA-RA-ME (Astarte).

8.
The present author has recently interpreted another Minoan inscription.9 This is the
reconstructed Minoan stone libation table
from the Diktaian Cave at Psychro (PS Za 2)
which is given below along with an interpretation. The parts of the inscribed stone libation table are now in the Ashmolean Museum Oxford and the Louvre Museum Paris.
The present author has reconstructed the text
based on comparanda with other Minoan religious inscriptions. The proposed reconstructed text is given below.
Having attempted a tentative reconstruction of this inscription, it is now opportune
to consider a tentative interpretation, based
upon an understanding of each term which
constitutes the Minoan Libation Formula
and comparison with other textually similar
inscriptions. There are four words preserved
on this inscription from Psychro, two complete, one reconstructed and one incomplete.
9
See Owens, G., “Η Μινωική επιγραφή από το
Δικταίον Άντρον” (in Greek), Proceedings of the 8th Cretological Congress (Heraklion 1996), Vol. A2 (Heraklion,
March 2001) pp. 255-66.

out, perhaps here to supplicate. This is a
strong possibility when the extended stance of
the devotee is considered as shown by votive
ﬁgures from Minoan Crete, including the Diktaian cave itself.
SE-TO-I-]JA-TI 12
This word has been reconstructed and
connected with the important settlement of
Archanes.
JA-SA-SA-RA-ME 13
This term has been identiﬁed as a female
deity, the Great Mother Goddess, Asasara,
Ishassara, Ishtar, Astarte. This is the most
common term of the Minoan Libation Formula and probably denotes to whom the libation
table and oﬀerings were dedicated.
10
This word remains incomplete as the stone libation table is fragmentary.
11
See Owens, G., “Evidence for the Minoan Language (1)”, note 1 above.
12
See Owens, G., “Was SE-TO-I-JA at Archanes?”, note 6 above.
13
See Owens, G., “‘All Religions are One’...”, note 1
above.
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ρών έχει αναγνωριστεί ως ένα πιθανό ρήμα,
που βασίζεται στη ρίζα *ten- με την έννοια του
τείνω, ίσως εδώ ικετεύω, εκλιπαρώ. Η ερμηνεία αυτή αποκτά περισσότερο βάρος όταν
κανείς λάβει υπόψη του την ίδια τη στάση των
λατρευτών, που σώζεται σήμερα με τη μορφή
των ειδωλίων προερχόμενων από διάφορες
λατρευτικές θέσεις της μινωικής Κρήτης και
από το ίδιο το σπήλαιο του Δικταίου Άντρου.
SE-TO-I-]JA-TI10
Η λέξη αυτή έχει ανασυσταθεί και συνδεθεί
με το σημαντικό οικισμό των Αρχανών.
10
Βλ. Owens, G., «Was SE-TO-I-JA at Archanes?», Kadmos 33 (1994) 22-8.

JA-SA-SA-RA-ME11
Ο όρος έχει αναγνωριστεί ως μια θηλυκή θεότητα, τη Μεγάλη Μητέρα, την Ασασάρα, την
Ισασάρα / Ιστάρ, Αστάρτη. Πρόκειται για τον
πιο κοινό όρο της μινωικής τράπεζας προσφορών και πιθανώς υποδηλώνει σε ποιον
προσφέρονταν τα αγαθά που περιείχε η λίθινη τράπεζα.

11
Βλ. Owens, G., «‘All Religions are One’ (William Blake 1757-1827). ASTARTE / ISHTAR / ISHASSARAS / ASASARAME: The Great Mother Goddess in
Minoan Crete and the Eastern Mediterranean», Cretan
Studies 5 (1996) 207-18.
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