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“Πιάησλαο-Κξήηε-Αηιαληίδα” είλαη ην ζέκα ηνπ εκεξνινγίνπ γηα ην 2009 πνπ εμέδσζε ε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Ννκνύ Ηξαθιείνπ. 

 

Η παξνπζίαζε ηνπ εκεξνινγίνπ ζα γίλεη ζε εθδήισζε πνπ ζπλδηνξγαλώλεη ν Σύιινγνο Καζεγεηώλ Πιεξνθνξηθήο, κεζαύξην Τεηάξηε, 

ζηηο 8.15 κ.κ., ζην ακθηζέαηξν ηνπ 3νπ Γεληθνύ Λπθείνπ. 

 

Ο δηεπζπληήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γηώξγνο Αιεμαλδξάθεο ζηελ εηζαγσγή ηεο έθδνζεο αλαθέξεη: 

 

“Η Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ν. Ηξαθιείνπ, απνθάζηζε λα εθδώζεη ην ηξίην ζε ζεηξά ζεκαηηθό εκεξνιόγην γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο, αθηεξσκέλν ζην ηαμίδη ηνπ Πιάησλα ζηελ Κξήηε θαη ηηο αλαθνξέο ηνπ ζηελ Αηιαληίδα. 

 

Δθηόο ησλ ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο πξώηεο ζειίδεο, γηα επηθνηλσλία κε ζρνιεία θαη ππεξεζίεο ηεο Δθπαίδεπζεο, ην 

παξόλ ζεκαηηθό εκεξνιόγην νξγαλώζεθε θαιύπηνληαο ηα ζρνιηθά έηε 2009-2010. 

 

Η εξγαζία ηνπ ζπλαδέιθνπ θαζεγεηή Πιεξνθνξηθήο θαη εξεπλεηή γξαθώλ Γξ. Μελά Τζηθξηηζή, “Πιάησλαο-Κξήηε-Αηιαληίδα”, 

ζεσξνύκε όηη πξνζεγγίδεη έλα ελδηαθέξνλ ζέκα πνπ άπηεηαη ελόο πξνβιήκαηνο ηεο ζρέζεσο ηνπ Πιάησλα κε ηελ Κξήηε. Ο ζπληάθηεο 

ηνπ άξζξνπ ηνπνζέηεζε ζε θάζε ζειίδα ηνπ εκεξνινγίνπ ηνπο θξεηηθνύο θαη αηηηθνύο κήλεο κε ηηο εκέξεο όπσο αλαθεξόηαλ θαηά ηελ 

επνρή ηνπ Πιάησλα. Σπκπιεξσκαηηθά ηνπνζεηήζεθαλ νη αληίζηνηρνη κήλεο πνπ δηαζώζεθαλ ζηα αξρεία ηεο Γξακκηθήο Β ηεο Κλσζνύ, 

ηελ πξώηε ειιεληθή γξαθή ηνπ επξσπατθνύ πνιηηηζκνύ. 

 

Δπραξηζηίεο νθείινπκε ζηνλ ζπγγξαθέα ησλ θεηκέλσλ, ν νπνίνο θαη επηκειήζεθε ηελ έθδνζε. 

 

Τέινο επραξηζηνύκε ηνπο πξντζηακέλνπο ησλ Γξαθείσλ ηεο Γηεύζπλζεο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ, νη νπνίνη ζπλεξγάζηεθαλ, 

εληζρύνληαο ηελ έθδνζε ηνπ εκεξνινγίνπ”. 

 

Η ραξηνγξάθεζε ηεο Κξήηεο  πξηλ 37 αηώλεο 

 

Ο θαζεγεηήο Πιεξνθνξηθήο θαη εξεπλεηήο γξαθώλ Γξ Μελάο Τζηθξηηζήο γξάθεη: 

 

Η πξώηε παγθόζκηα ραξηνγξάθεζε πηζηεύνπκε όηη εκθαλίδεηαη ζην Γίζθν ηεο Φαηζηνύ ην 1700 π.Χ. Σηε δεύηεξε πιεπξά ηνπ Γίζθνπ, 

ζηελ πεξηνρή Β9, εκθαλίδνληαη 4 ζύκβνια όπσο παξαηεξνύκε ζηηο παξαθάησ εηθόλεο: 

 

Τν ελδηαθέξνλ καο εληνπίδεηαη ζηα ζύκβνια πνπ εκθαλίδνπλ ην κηλσηθό πινίν θαη ζπλερόκελα έλα παξάμελν άπαμ ζύκβνιν ηνπ ράξηε. 

Τν επίκαρν ζύκβνιν κε θσδηθό 42 ζην βηβιίν “Ο Γίζθνο ηεο Φαηζηνύ” ζει. 116, ν επηγξαθνιόγνο L. Godart ηνπ απνδίδεη ηελ νλνκαζία 

ηεο “ηξίθηεο” από ηελ εληύπσζε πνπ δεκηνπξγεί ιόγσ πηζαλόλ ησλ θνπθίδσλ πνπ εκθαλίδεη ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Γειώλεη βέβαηα όηη ηα 

άιια ζύκβνια κπνξνύλ λα ηαπηηζηνύλ κε θάπνηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ελώ ην ζύκβνιν κε ην ράξηε δελ κπνξεί λα αληηπαξαβιεζεί 

κε θαλέλα αληηθείκελν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. 

 

Δπεμεξγαδόκελνο ην ζύκβνιν 42 παξαηεξνύκε λα εκθαλίδεη ηελ παξαθάησ εηθόλα αλεμάξηεηα από ηελ θζνξά πνπ έρεη ζηε κηα πιεπξά 

ηνπ. 

 

Λακβάλνληαο ππόςε καο ηνπο ράξηεο ηνπ 16νπ αη. κ.Χ. γηα ηελ Κξήηε, πνπ παξαζέηνπκε θαησηέξσ ζπλεηδεηνπνηνύκε ηελ 

αλσηεξόηεηα ηεο κηλσηθήο απεηθόληζεο, αλ αλαινγηζηνύκε όηη ζε έλα εθαηνζηό ραξηνγξαθνύλ ηελ Κξήηε, παξηζηάλνληαο κε θνπθίδεο 

ηα κεγάια αλαθηνξηθά θέληξα. 


