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Περίληψη
Στις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του 19ου Αιώνος υπήρξε η ανακάλυψη του Προελληνικού
Πολιτισμού της Κρήτης. Η ανασκαφή στην Κνωσό και στην συνέχεια στην Φαιστό μας έδωσε ένα
από τους πιο αρχαίους πολιτισμούς του Πλανήτη που ο Sir Arthur Evans ονόμασε «Μινωϊκό» από
τον τίτλο του βασιλέως (Μίνωος). Υπάρχουν τρία Διεθνώς μοναδικά Ελληνικά ανασκαφικά
ευρήματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κρήτης που διαμορφώσανε τον σημερινό
Πολιτισμό της Ανθρωπότητος. Ο Μινωϊκός Άβακας, είναι το πρώτο με δεύτερο τον Δίσκο της
Φαιστού, αμφότερα ημερολόγια αναγόμενα σε χρήση πριν το 3000π.Χ. Ο Μινωϊκός Άβακας
αποτελεί ηλιακό ημερολόγιο τεσσάρων ετών που λειτουργεί με χρήση δύο εικοσαλέπτων
κλεψύδρων και 90 πεσσών και ξυλαρίων. Λόγω των κινητών του μερών και της θαλασσοταραχής
ήτο αδύνατον να καλύψει τις ανάγκες του Μινωϊκού Ναυτικού και για τον λόγον αυτό
κατασκευάστηκε ο Δίσκος της Φαιστού, το μοναδικό επίσης σωζώμενο φορητό ημερολόγιο της
Αρχαιότητος, που είναι συμβατό με τον Μινωϊκό Άβακα και λειτουργεί χωρίς κινητά ή άλλα μέρη
για αποκλειστική χρήση εντός των πλοίων του Μινωϊκού Ναυτικού ή τον μετακινούμενο Στρατό
Ξηράς. Από τα εν λόγω ημερολόγια αναδύονται οι μονάδες χρόνου και βάρους ή υποδιαίρεση της
διάρκειας της ημέρας σε 24 μέρη (ώρες) που παραμένουν αναλοίωτες από την βαθειά Αρχαιότητα
μέχρι σήμερα παγκοσμίως. Ως προς δε το τρίτο σε μοναδικότητα αρχαιολογικό εύρημα, τον
Μινωϊκό Λαβύρινθο, αποτυπωμένου αποκλειστικά επί νομισμάτων της Κνωσού, αποτελεί τον
Αρχαιότερο Συμπαντικό Χάρτη η δε εφαρμογή του στην γήϊνη επιφάνεια λειτούργησε σαν Θεϊκό
Μέτρο και τοπογραφικό πρότυπο επίσης πριν από το 3000π.Χ. μέχρι σήμερα γνωστό σ’ εμάς σαν
Ιπποδάμειο Σύστημα (500π.Χ) και πολύ αργότερα σαν Καρτεσιανές Συντεταγμένες (1631μ.Χ.).

Λέξεις-Κλειδιά: Μινωϊκός Άβακας, Δίσκος Φαιστού, Μινωϊκός Λαβύρινθος, Θεϊκό Μέτρο, ,
Ιπποδάμειο Σύστημα, Καρτεσιανές Συντεταγμένες
Abstract
The greatest archaeological discovery of the 19th Century was the pre-Hellenic “Minoan”
Civilization, by Sir Arthur Evans in the Hellenic Island of Crete, with the three unique exhibits of
Herakleion Archaeological Museum a)the Minoan Abacus, a four-year Calendar base of the known
to us ceremony as “Olympic Games” (over 3000BCE), b)the Phaistos Disk, the oldest portable
one-year Naval Calendar, without movable parts, in use by the Minoan Navy (over 3000BCE) and
c)the Labyrinth, the oldest map of the Sky, creator of the numbers and a city-planning model on
which later on Hippodamus of Miletus was based to build the town of Piraeus, port of Athens
(500BCE). From the above three exhibits and their working way we have the metric units of Time,
the units of weight and the complete Celestial coordinates centuries before it was re-discovered by
Descartes (1631 AC) and presented as “Cartesian coordinates”.

Keywords: Minoan Abacus, Phaistos Disk, Minoan Labyrinth, Holy Meter, Hippodamean
city-planning, Cartesian coordinates
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1. Το Μινωϊκό Ημερολόγιο

Στις ανασκαφές της Κνωσού βρέθηκε ένας Άβακας που φυλάσσεται στο Μουσείο
Ηρακλείου αναφερόμενος στους εικονογραφημένους οδηγούς με την επεξήγηση «πίνακας
παιγνίου». Είναι κατασκευασμένος από ξύλινη υποδομή επικαλυμμένη από
ελεφαντόδοντο, κυανού χρώματος γυάλινη επικάλυψη και χρυσά και ασημένια φύλλα.
Βρέθηκε δε μαζί με 4 πιόνια κωνικά από ελεφαντόδοντο. Έχει μήκος 104 εκατοστά και
πλάτος 61 εκατοστά του μέτρου (Σχήμα 1).
Ύστερα από επισταμένη μελέτη αποδεικνύεται πως δεν αποτελεί «παίγνιο» αλλά ένα
τέλειο ημερολόγιο πάνω στο οποίον μπορούμε να έχουμε απεικόνιση τεσσάρων (4) ετών:
1. Οι Μινωΐτες οδηγηθήκανε στην κατασκευή εικοσαλέπτου διαρκείας κλεψύδρων
«χρονομέτρων» που απετέλεσε την βασική μονάδα μετρήσεως του χρόνου τους.
2. Χωρίσανε το έτος σε 10 τριανταεξαμερίες (Δακτύλους). Κάθε Δάκτυλος (Μήνας)
αποτελείται από τέσσερα 9ήμερα («εβδομάδες»).

Σχήμα 1. Ο Μινωϊκός Ημερολογιακός
Άβακας από το βιβλίο “Alt Kreta
Kunstgewerbeim Agäischen Kullturkreise”
του Von Helmuth T.R., 1921, Berlin

Σχήμα 2. Liu Bo (Β), η Κινεζική Εκδοχή του
Μινωϊκού Άβακα (Α) που έχει βρεθεί στην
Κίνα (Β). Σχεδίασμα από το βιβλίο του
E.H. Schafer (1968). Οι Έλληνες μετέβησαν στην
Κίνα πριν το 3000π.Χ. (Γρηγοριάδης 2004)

3. Το σφάλμα των 5 1/4 ετησίως ημερών από την πρώτη αποδοχή του έτους των 360
ημερών σ’ αυτό των 365,25 ημερών, προσετίθεντο στο τέλος του τετάρτου έτους μ' ένα
«χωλό» Δάκτυλο 21 ημερών, οπότε ανταποκρίνονται επακριβώς (4 έτη Χ5,25 = 21 μέρες
Επαγόμενες) αλλά συνολικά αποδίδονται γραμμικά 23.
Η διαφορά των δύο επί πλέον ημερών (21+2) αφορά την απώλεια ύδατος λόγω
εξατμίσεως στα 4 χρόνια από το άνω άνοιγμα του δοχείου της κλεψύδρας ύδατος και
ακολούθως και σύμφωνα με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα:
2 μέρες = 2 Χ 24 ώρες Χ 3600'' = 172.800 δευτερόλεπτα για τα 4 χρόνια ήτοι
172.800.
43.200.
 43.200. / έ ,
 118,27879. / έ
4 ό
365,25 έ
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Σχήμα 3. Ο Μινωϊκός Ημερολογιακός Άβακας, ακριβής σχεδίαση του συγγραφέα και Υπόμνημα
Λειτουργίας του

Δεδομένου ότι μια μέρα έχει 72 Χ 20 λεπτά διάρκεια έπεται ότι σε κάθε κλεψύδρα θα
υπάρξει
μια
υπολοιπόμενη
χρονική
αντιστοιχία
της
τάξεως:
118,27897
 1,6. / 20ά
72
Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και απ' το «Mesuring The Solar System Motion Under
Gravity: A scientific Theory» (1987), όπου η αντιστοιχία ακριβείας δίνεται ±1,6
δευτερόλεπτο σε μετρούμενο χρόνο 1,5 λεπτού.
Όπως εμφαίνεται (Σχήμα 3) ο Μινωϊκός Ημερολογιακός Άβακας (Μ.Η.Α), περιμετρικά
διακοσμείται από 72 ρόδακες που αντιστοιχούνε καθ' ένας τους σε χρονική διάρκεια 20
λεπτών το γινόμενο τους (72x20) μας δίνει 1440' που αντιστοιχούνε στην χρονική
διάρκεια μιας ημέρας (24 ώρες). Ακολουθεί μια ταινία σχήματος του κεφαλαίου Γράμματος
«Π» (εφεύρεση του Υπερθύρου) η οποία ορίζει τις ώρες ηλιοφανείας του Θερινού
Ηλιοστασίου αλλά και τις «νυχτερινές ώρες» του Χειμερινού Ηλιοστασίου σε σχέση με τις
«ημερήσιες ώρες εργασίας». Οι ημέρες απεικονίζονται με οριζόντιες γραμμές σύνολον
οκτώ οι οποίες περιβάλλονται από λευκόχρωμη ομοιόσχημη Γραμμή που αντιστοιχεί με
την ενάτη ημέρα της εβδομάδος, αντίστοιχη αυτής που περιβάλλει τους Μήνες και ορίζει
τις Ισημερίες.
Τις οκτώ ημέρες περιβάλλουνε οι Δέκα Δάκτυλοι (4). Σε σχήμα του κεφαλαίου
Γράμματος Η έχουμε τις Επαγόμενες ημέρες ανά τετραετία (21+2=23) και δεξιά και
αριστερά της βάσεως τέσσερις σπείρες (έλικες) (2+2=4) που αντιστοιχούνε στις τέσσερις
«εβδομάδες» του Μινωικού Ημερολογίου.
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2. Η Λειτουργία του Μ.Η.Α.

Με την επιτολή του Σείριου ή άλλου Αστερισμού (π.Χ. Ωρίωνα) σαν Οροσήμου,
την συγκεκριμμένη ώρα, ημέρας και Εποχής (π.χ. Εαρινή Ισημερία ή Θερινό Ηλιοστάσιο
κλπ.) αρχίζει η «λειτουργία» της κλεψύδρας, όπου με το πρώτο εικοσάλεπτο τοποθετείται
στον πρώτο περιμετρικό ρόδακα ένας πεσσός (πιόνι) που ο επιφορτισμένος για τον
σκοπόν αυτόν Ιερέας κάθε 20λεπτο το μετακινεί στον επόμενο ρόδακα. Μια πλήρης 72
ροδάκων μας δίνει μια πλήρη ημέρα (24 ώρες) οπότε τοποθετείται ένας ημεροδείκτης
(ξυλάριο) στην πρώτη εγκοπή από τις οκτώ που αντιπροσωπεύουν το 8ήμερο. Μετά ένα
πλήρες Οκταήμερο, ο ημεροδείκτης συνεχίζει επί της λευκής γραμμής που περιβάλλει το
οκταήμερο ολοκληρώνοντας έτσι το Μινωϊκό εννεαήμερο οπότε ένας πεσσός (πιόνι)
τοποθετείται στο πρώτο 9ήμερο στο κάτω μέρος του άβακος. Στην συνέχεια καλυπτομένων
των τεσσάρων 9ημέρων (36 ημέρες) έχουμε ένα Δάκτυλο οπότε τοποθετούμε στον πρώτο
Δάκτυλο (Μήνα) ένα κωνικό πεσσό. Μετά χρονική παρέλευση δέκα Δακτύλων έχουμε ένα
«πλήρες» έτος που ορίζεται με την τοποθέτηση ενός πέμπτου πεσσού, στον πρώτο από τ'
αριστερά μεγάλο ρόδακα από τους τεσσάρους που αντιστοιχούνε στα τέσσερα έτη. Ο
άβακας αυτός μας δίνει μια λεπτομερή εικόνα της μετρήσεως του χρόνου με μόνο βοήθημα
δυο εικοσάλεπτες υδάτινες κλεψύδρες! Στα τέσσερα όμως χρόνια, παρουσιάζεται μια
διαφορά είκοσι μία (21) ημέρες (4Χ5 1/4) που από την δομή του Άβακος και τα ιστορικά
στοιχεία αποδεικνύεται πως προσετίθετο μετά την λήξη του τετάρτου έτους σαν «χωλός»
Δάκτυλος 21ήμερος αντί των 36 ημερών του κανονικού. Οι Μινωΐτες λοιπόν, ανά
τετραετία για την διόρθωση αυτή θεσπίσανε την διενέργεια εορτών με την μορφή Αγώνων
προς τιμήν του γιου του Μίνωος Ανδρογέω, η διάρκεια των οποίων εκάλυπτε την
προκύπτουσα διαφορά για την μάζα χωρίς να της δημιουργεί πρόβλημα . Εξ’ αυτών 6
ημέρες ήσαν εορτασμός και 17 ο χρόνος μεταβάσεως στον τύπο εορτασμού (21+2).
Η κοινή αποδοχή του Μινωϊκού Ημερολογίου από το σύνολο των Ελληνικών
Πόλεων-Κρατών καθιέρωσε τον κοινό εορτασμό υποδοχής της νέας τετραετίας, με έδρα
τον υπέρλαμπρο Ναό του Ολυμπίου Διός, ονομάζοντας την τελετουργία αυτή των
Αγώνων σε Ολυμπιακούς, πριν το 892π.Χ. (Γρηγοριάδης 1987)
3. Ο Μινωϊκός Ρόδακας Βασική Μονάδα Χρόνου και Βάρους ανά τον Κόσμο

Η ναυτοσύνη των Ελλήνων οδήγησε στον αποικισμό από τους πρωτοπόρους της
παγκοσμιοποίησης Αχαιούς, Μινωΐτες και λοιπούς Έλληνες που μεταβάλανε σταδιακά
την όψη ολοκλήρου του τότε γνωστού κόσμου αναπτύσσοντας την θαλάσσια επικοινωνία
και δημιουργώντας τα εξερευνητικά ταξείδια, τις ανταλλαγές γνώσεων και
εμπορευμάτων. Το βασικότερο όμως και αναγκαίο στοιχείο για το μεγαλειώδες και
μοναδικό αυτό Ελληνικό επίτευγμα αποτέλεσε η μέτρηση του Χρόνου, που προέκυψε από
τον Μινωϊκό Ημερολογιακό Άβακα (Μ.Η.Α.), τα δομικά μέρη του οποίου ανευρίσκουμε
σε ολόκληρο τον Πλανήτη. Όλοι οι Ημερολογιακοί Άβακες έχουνε κοινή βασική μονάδα
χρόνου τον Μινωϊκό «ρόδακα» που αντιστοιχούσε σε χρονική διάρκεια εικοσαλέπτου, και
αντιστοίχου βάρους 500 γραμμαρίων ύδατος, εκροής από τις υδάτινες κλεψύδρες.
Ο ρόδακας απεικονίζεται στον Πίνακα Evans με α/α 107 και 108, στην Γραμμική Β΄
με α/α 14 και συλλαβική δυναμικότητα DO σε ημερήσιο επίπεδο αναφοράς και
αντίστοιχα στην Γραμμική Α΄ με α/α 8Η (Ντο). Αντιστοιχεί στον ηλιακό δίσκο.
Ο J. Melena (Ruiperez 1996) επιβεβαιώνει ότι οι δερμάτινοι ασκοί μεταφοράς υγρών
ήσαν περιεκτικότητος 36 περίπου λίτρων. Δύο ασκοί των 36 λίτρων αποτελούν τον
γνωστό Μέδιμνο (72 λίτρα) όσοι και οι ρόδακες του Μ.Η.Α.. Ογκομετρήσεις σε αρχαίους
πίθους (Doumas C. – Konstantinides A. 1990) παραπέμπουν σε χωρητικότητα 24 λίτρων.
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= 3 ΕΠΟΧΕΣ, 3 SEASONS

= 1 ΜΗΝΑΣ, 1 MONTH

ΜΕΣΟΝ ΕΤΟΥΣ – ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ
MIDDLE OF THE YEAR - SOLSTICE

Σχήμα 4. Αντιστοιχία Μονάδων Χρόνου μερών Μινωϊκού Άβακος με τα Ανάγλυφα της Πύλης
του Τιαχουανάκο (Νότιος Αμερική) στην λίμνη Τιτικάκα στις Άνδεις της Βολιβίας.

Έτερος πίθος που ογκομετρήθηκε (Jan Stronk, 1972) και αργότερα (Τσικριτσής 1999)
επιβεβαιώνει την μετρική μονάδα των 24 λίτρων. Τέλος ο Dörpfeld υπολόγισε πως η ροή
ύδατος από μια αθηναϊκή κλεψύδρα ήτο περίπου 38 λίτρα ημερησίως. Εάν λάβουμε υπ’
όψιν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν σε γνώση μας το πιθανότερο είναι η εκροή να
ανέρχεται σε 36 λίτρα ημερησίως που καθορίζει 1500 γραμμάρια ανά ώρα.
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Σχήμα 5
Σχήμα 6
Σχήμα 7
Σχήμα 5. Απεικόνιση ρόδακος από τον Δίσκο της Φαιστού
Σχήμα 6. Ο Μινωϊκός Ρόδακας σε χρυσό ιερατικό κόσμημα του 480π.Χ. («Το Αρχαιολογικό
Μουσείο Θεσσαλονίκης» επιμέλεια Δ. Β. Γραμμένου, Ίδρυμα Ι.Σ. Λάτση 2008 σελίς 158)
Σχήμα 7. Μέρη του Άβακα στην Σφραγιδογλυφία σε ψημένο πηλό (σταυρός και ρόδακας)
(Hallager 1996)

Το σύμβολο λοιπόν του «ρόδακος» παρουσιάζεται απεικονιζόμενο σε όλους τους
πολιτισμούς της Γης ξεκινώντας βασικά από την Μινωϊκή Κρήτη.
Ο Μινωϊκός Ημερολογιακός Άβακας των Σουμερο-Βαβυλωνίων έχει επίσης σαν
βασική μονάδα χρόνου τον Μινωϊκό ρόδακα, ο οποίος απεικονίζεται πέντε φορές και ένα
τετραγωνίδιο «ανακεφαλαιώσεως» συνολικού χρόνου εκατόν είκοσι λεπτών (120') ή μία
διωρία που αντιστοιχεί σε ένα (1) κάλαμο (bamboo ή grass) (μονάδα χρόνου σε Ελλάδα,
Ευρώπη, Ασία και Αμερική) ισοδύναμη με 6 ρόδακες (Γρηγοριάδης 2009).

Σχήμα 8
Σχήμα 9
Σχήμα 8. Ο Ρόδακας μονάδα Χρόνου και στους Χεττίτες. Οι Χεττίτες εμφανίζονται περί το
1800π.Χ. στην περιοχή της σημερινής Τουρκίας ονομαζόμενη Hatti με πρωτεύουσα την Hattusa.
Η απεικόνιση της θεάς Κουμπάμπα που προΐσταται του Χρόνου α) φέρει το σύμβολο του ρόδακος
εις διπλούν, β) δοχείο ύδατος (κλεψύδρα) στο περιλαίμιο ισοδύναμο της διάρκειας χρόνου ενός
ρόδακος (20 λεπτά), γ) διαγραμμίσεις που αντιστοιχούν σε υποδιαιρέσεις χρονικές, και δ) άνωθεν
εκάστου ρόδακος τρεις περιφέρειες που αντιστοιχούν στην Τριττύν, ως συμβόλου ημερολογιακού
και άρα του χρόνου. (Φωτογραφία Rachel Storm 2007). Καθορίζει την ώρα των 60 λεπτών από τα
σύμβολα του καλύμματος της κεφαλής της (3 ρόδακες x 20 λεπτά = 60 λεπτά = 1 ώρα x 2 = 1
Διωρία ή Κάλαμος).
Σχήμα 9. Η Μινωϊκή τυποποίηση του Χαλκού. Η μεγάλη ζήτηση και η ανάδειξή του στο κατ’
εξοχήν μέταλλο στην παραγωγή αμυντικών στρατιωτικών ειδών και καθημερινής χρήσης οδήγησε
στην τυποποίησή του και τον κατέστησε χρηματιστηριακόν είδος από την Μινωϊκή εποχή, σαν
Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Ανεξάρτητος Ερευνητής - Συγγραφέας
Μινωϊκός Άβακας και Δίσκος Φαιστού Ημερολόγια καθορισμού των Μονάδων Χρόνου – Λαβύρινθος ο
Γεννήτορας των Αριθμών και της Πολεοδομίας
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012

7

Τάλαντο, βάρους τριάντα κιλών, μέχρι και σήμερα. Αποτελεί μέταλλο εύκολης επεξεργασίας. (Α)
Τεμάχια χαλκού σχήματος δέρματος βοδιού (τάλαντο) από την Αίγυπτο. (Β) Απεικόνιση
μεταφορέως χαλκού σε μπρούτζινο ανάγλυφο εύρημα από την Κύπρο. (C) Μεταφορεύς χαλκού
απεικόνιση από τον Τάφο Huy στις Θήβες της Αιγύπτου.

Σχήμα 10. Απεικονίσεις μερών του Μινωϊκού Ημερολογιακού Άβακα ανευρίσκονται σε όλον τον
Πλανήτη και όλους τους Πολιτισμούς. (1) Η Βασίλισσα Merit-Amun Ιέρεια της Ίσιδος με
διακόσμηση του στήθους της τον ρόδακα. (2) Διάδημα της πριγκιπίσσης Sathathoriunet. (3)
Περιδέραιο της πριγκιπίσσης Khnumit με απεικόνιση του Μινωϊκού έτους και μηνός. (4) Μινωϊκή
απεικόνιση από τον Ναό Keft (Coptos) με την ροζέττα (ρόδακας). (5) Η πριγκίπισσα Nofret με
Ιερατικό κόσμημα κεφαλής με τον ρόδακα. (6) Ανάγλυφο από τον Μεγάλο Ναό της Ντέντερα με
απεικόνιση του Μινωϊκού ρόδακος στον Ουράνιο Ωκεανό. Τα ανωτέρω κινητά κοσμήματα είναι
εκθέματα του Μουσείου Καΐρου (Αίγυπτος). (7) Ο Σουμεροβαβυλωνιακός Άβακας (Γρηγοριάδης
2009)

Σχήμα 11
Σχήμα 12
Σχήμα 11. Ελληνικά τυποποιημένα Μέτρα Βάρους. Τα πρότυπα Μέτρα και Σταθμά εφυλάσσοντο
από τα Ιερατεία στους ειδικούς χώρους των Ανακτόρων. Από αρχαιολογικά ευρήματα οι πρώτοι
που τυποποίησαν τις μονάδες Χρόνου, Μήκους και Βάρους ήσαν οι Έλληνες. Ανωτέρω το
πυραμιδοειδές (Α) σταθμίον είναι από πέτρα πορφυρίτη ύψους 42 εκατοστών του μέτρου και
βάρους 29 χιλιογράμμων εύρημα από το Ανάκτορο της Κνωσού χρησιμοποιούμενο και σαν
άγκυρα στα πλοία έχοντας οπή στο άνω μέρος για το πέρασμα σχοινιού. Τα έτερα δύο (Β,Γ) είναι
χάλκινα το μεν έτερο (Γ) ζυγίζει 93,7 χιλιόγραμμα, ανάγεται στο 494π.Χ. ιδιοκτησίας του
Ιερατείου της Μιλήτου (Μουσείο Λούβρου Γαλλία).
Σχήμα 12. Τα Καρπόμετρα ήσαν δοχεία τυποποιημένα ογκομετρικών μονάδων των Στερεών
μετρήματος όγκου και βάρους για καρπούς, σπόρους, ελαιόκαρπο και ξεραμένων φρούτων (π.χ.
σύκα, σταφίδες κ.ά.) και εκ του λόγου τούτου ονομάζονται «καρπόμετρα». Ανωτέρω έχουμε δύο
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«καρπόμετρα» από την περιοχή της Ολυμπίας με απεικόνιση (Β) ενός «δελφινιού». (Α), (Β)
«Καρπόμετρα» εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυμπίας. Υπάρχει «διακόσμηση»
(Β) ενός δελφινιού και της επιγραφής ΔΑΜΟΣΙΟΣ (δηλαδή ΔΗΜΟΣΙΟΣ) πιστοποιώντας την
εγκυρότητα, την ακρίβεια και πιστότητα του μέτρου από την Δημόσια Αρχή. Την απεικόνιση
δελφινιού ανευρίσκουμε και σε τριποδική «Πυξίδα» (έκθεμα Γ). Το «δελφίνι» ήτο μέτρον μήκους
ενός σταδίου, χρησιμοποιούμενο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αντιπροσωπεύει ποσότητα
ύδατος που έρρεε από «υδάτινη» κλεψύδρα την χρονική διάρκεια ενός δρομέως ή τεθρίππου ή
συνωρίδος που απαιτείτο για την πραγματοποίηση πλήρους περιστροφής σε ένα στάδιο ή
ιππόδρομο. Επτά (7) δελφίνια υπήρχαν και στον ρωμαϊκό ιππόδρομο στερεωμένα στον οριζόντιο
πήχυ «υπερθύρου» σχήματος κεφαλαίου ελληνικού Γράμματος «Π-ει» δείκτες του αριθμού των
διανυομένων σταδίων ή περιφερειών (γύρων) του ιπποδρόμου των αρμάτων καθιερωθέντων από
την Ρώμη το 33π.Χ. Τα εν λόγω δελφίνια με μηχανισμό καθαιρούντο διαδοχικώς, το ένα μετά το
άλλο αναλόγως με τον αριθμό των γύρων που διανυόντουσαν («Ήλιος» 1947). Το έκθεμα (Γ)
είναι από το Αρχαιολογικό Μουσείον Αθηνών με απεικόνιση επί του καλύμματος του «ρόδακος».
4. Ο Μινωϊκός Λαβύρινθος

Ο Λαβύρινθος χαρακτηρίζεται από τον Μύθο του Μινωταύρου (Ιλιάδα ραψ. 18, στ.
368-371). Ο Μινώταυρος έχει διπλή φύση Ταύρος στο Σύμπαν (Αστερισμός) και
Άνθρωπος στη Γη. Κλεισμένος στον Λαβύρινθο που απεικονίζεται κατωτέρω (Σχήμα
13α) επί Κνωσίου νομίσματος (Νομισματικό Μουσείο Αθηνών, στο (Σχήμα 13β) σε
τετραγωνική μορφή σε νομίσματα και σφραγίδες της Μινωϊκής Κρήτης. Εάν
προεκτείνουμε τα ομόκεντρα παραλληλόγραμμα χωρίζεται η επιφάνεια του Λαβυρίνθου
σε 12 x 12 = 144 κανάβους (Σχήμα 13γ).

Σχήμα 13α: Μινωϊκός
Λαβύρινθος σε νόμισμα
από την Κνωσό

Σχήμα 13β: Τετραγωνικός
Μινωϊκός Λαβύρινθος

Σχήμα 13γ: Λαβυρινθικές
Συντεταγμένες

Υπάρχει αναφορά και στους Ορφικούς Ύμνους (VIII) «Προς Απόλλωνα» όπου
μνημονεύονται οι επτάφωτες ζώνες εντός των οποίων κινούνται τα άστρα. Ο Αριθμός
Ε.Π.Τ.Α. δημιουργείται σχηματικά από την γραμμοδεσία των Αστερισμών Δράκοντα και
Μεγάλης Άρκτου καθέτως, Πολικό και Βοώτη οριζοντίως (Σχήμα 14).
ΔΡΑΚΩΝ (ΔΥΣΗ)

ΒΟΩΤΗΣ

ΠΟΛΙΚΟΣ (ΜΙΚΡΗ
ΑΡΚΤΟΣ)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ Α’

ΝΟΤΟΣ

ΒΟΡΡΑΣ
ΜΕΓΑΛΗ ΑΡΚΤΟΣ
(ΑΝΑΤΟΛΗ)
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Σχήμα 14. (Α) Γραμμοδεσία των αστερισμών που αναδύουν τον αριθμό 7 (Γρηγοριάδης 2006).
(Β) Απεικόνιση του Στίγματος

Ο Λαβύρινθος δηλαδή είναι απεικόνιση του Ουρανίου Θόλου και με τους 144
κανάβους καθορίζει διαστάσεις και αποστάσεις αστέρων και αστερισμών καθώς και τις
ημερήσιες, μηνιαίες και ετήσιες πορείες των άστρων εντός των εν λόγω συντεταγμένων.

Σχήμα 15. Λαβύρινθος ο Αρχαιότερος Συμπαντικός Χάρτης. Η «καρδιά» του Λαβυρίνθου είναι ο
Αριθμός Ε.Π.Τ.Α. που προκύπτει από την γραμμοδεσία τεσσάρων αστερισμών (Σχήμα14α) από
τα άκρα του οποίου εκκινούν ομόκεντρα ομοειδή παραλληλόγραμμα δημιουργώντας την ανωτέρω
γραμμική απεικόνιση που συνθέτει τον Λαβύρινθο. Τα γράμματα που συνθέτουν το «όνομα» του
κάθε αριθμού καθορίζουν την θέση του στον Λαβύρινθο όπως Ε.Π.Τ.Α. (Ε-ξι, Π-έντε, Τ-έσσερα,
Α-λφα) όπου το Άλφα = 1,2,3 (Γρηγοριάδης 2006)

Με βάση το ανωτέρω πρότυπο σαν γεωδετικό πλέγμα κατασκευάστηκε από τον
Ιππόδαμο τον Μιλήσιο ο Πειραιάς σαν πόλη περί το 500π.Χ. πριν ακόμη ο Καρτέσιος
(1631μ.Χ.)ανακαλύψει και παρουσιάσει το εν λόγω πρότυπο σαν δική του ανακάλυψη και
εφεύρεση από το όνομα του οποίου ονομάστηκαν και Καρτεσιανές Συντεταγμένες.
Εφαρμογή του Λαβυρίνθου παρουσιάζεται και στην Αρχαία Αίγυπτο στο (Σχήμα 16).

Παναγιώτης Γρηγοριάδης, Ανεξάρτητος Ερευνητής - Συγγραφέας
Μινωϊκός Άβακας και Δίσκος Φαιστού Ημερολόγια καθορισμού των Μονάδων Χρόνου – Λαβύρινθος ο
Γεννήτορας των Αριθμών και της Πολεοδομίας
4ο Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Αθήνα, 3-4 Φεβρουαρίου 2012

10

Σχήμα 16: (1),(2) Δύο αξονομετρικά πρότυπα του 3000π.Χ. (Capriceci 2006), (3) Τμήμα στήλης
λίθινης δεικνύουσα τον Μινωϊκό Λαβύρινθο σε επτά αστρολογικές απεικονίσεις συμφώνως την
άποψή μας (Emery 1984).
5. Συμπεράσματα

1. Οι Έλληνες κατασκευάσανε το αρχαιότερο σωζώμενο τετραετές Ημερολόγιο, τον
Μινωϊκό Άβακα και το μοναδικό φορητό ναυτικό Ημερολόγιο, τον Δίσκο της Φαιστού,
αμφότερα εκθέματα του Μουσείου Ηρακλείου Κρήτης.
2. Καθορίσανε την διάρκεια του Έτους σε 365,25 ημέρες.
3. Ορίσανε την διάρκεια της ημέρας σε 24 ώρες που αντιστοιχούν στα 72 εικοσάλεπτα
του Μινωϊκού Άβακα.
4. Ορίσθηκαν οι Ολυμπιάδες σαν διόρθωση ημερολογιακή όταν από το ημερολόγιο των
360 ημερών έγινε μετάβαση και αποδοχή σ’ αυτό των 365,25 ημερών.
5. Κατασκευάσανε τον πρώτο Συμπαντικό Χάρτη (Λαβύρινθος) απ’ όπου αναδύθηκαν η
πολεοδομία και οι ουράνιες συντεταγμένες.
6. Καθορίσανε τα διάφορα μέτρα και βάρη στερεών και υγρών που ισχύουν μέχρι
σήμερα.
7. Τυποποιήσανε και αναλάβανε την διεθνοποίηση του εμπορίου του χαλκού που μέχρι
σήμερα είναι χρηματιστηριακό είδος.
8. Από τα ανωτέρω προέκυψαν οι Αριθμοί (Λαβύρινθος), τα Γράμματα και η ΆλφαΒήτα (Λαβυρινθική Τετρακτύς).
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