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ΓΛΩΣΣΑ και ΓΡΑΦΗ: Οι Πρώτες Τεχνολογίες ;; 

 
Αρχαιολογία και Γλώσσα… 

 
Η παρούσα εισήγηση εστιάζει συνοπτικά και σε γενικές γραμμές στη Γλώσσα και 

στη Γραφή και διερευνά κατά πόσο θα μπορούσαν να αποτελέσουν τις πρώτες 
Τεχνολογίες, γεγονός που υποστηρίζεται από τη μετέπειτα εξέλιξη της Τεχνολογίας 
και Επιστήμης στην αρχαία Ελλάδα, και πάντα με την Κρήτη ως πυξίδα.  

Ειδικότερα, γίνεται αναφορά: 
 στην πιθανότητα ύπαρξης ενός Κώδικα Επικοινωνίας στην Εποχή του 

Λίθου, συμπεριλαμβάνοντας τις Νεολιθικές Επιγραφές από τα Ταρτάρια 
στα Βαλκάνια και το Δισπήλιο. 

 στο Νεολιθικό Πολιτισμό στο Σέσκλο και Διμήνι στη Θεσσαλία, όπως 
και σε θέματα Τεχνολογίας, αναφορικά με τις γραφές και γλώσσες  της 
Κρήτης κατά τη διάρκεια των χιλιετιών. 

 στις ρίζες/απαρχές  της Αρχαίας Τεχνολογίας και Επιστήμης  που είναι 
βαθιές στην Κρήτη και εντοπίζονται στην εποχή του Χαλκού (Μινωική 
Κρήτη) και Λίθου (Νεολιθική, Μεσολιθική, Παλαιολιθική). 

 σε άλλες γλώσσες, γραφές και πολιτισμούς 
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ANCIENT HELLENIC ΤΕCHNO-LOGY AND/OR LOGO-TECHNIA 
LANGUAGE and SCRIPT : The First Technologies ?? 

Archaeology and Language… 
 

This paper will briefly look generally at both Language and Script and consider 
whether they are perhaps the first technologies, which support the later development 
of Technology and Science in Ancient Greece, always with Crete as our compass.  

It will look at the possibility of a Code of Communication in the Stone Age 
including Neolithic Inscriptions from Tartaria in the Balkans and Dispilio, while also 
looking at the Neolithic Culture of Sesklo and Dimini in Thessaly, and it will be 
considering technology and writing and language on Crete throughout the Millennia. 

It will consider the roots of Ancient Technology and Science which are deep on 
Crete and which are to be found in the Bronze Age of Minoan Crete and in the Stone 
Age (Neolithic, Mesolithic, Palaiolithic). 

There will also be references to other languages, scripts and cultures. 
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