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Ένησπη Έκδοζη  
Ελεσθεροησπία, Δεσηέρα 2 Ασγούζηοσ 2010  

Κρσμμένα μσζηικά ηης ελληνικής Ιζηορίας ζηις 

πέηρες ηης Ζωμίνθοσ 

Σνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΟΤΓΖ  

Μηα νιόθιεξε πόιε, πνιύ κεγαιύηεξε από ηα Γνπξληά, ήηαλ ε Εώκηλζνο ζηνλ 

Φεινξείηε, ζηα 1.187 κέηξα πςόκεηξν, ζύκθσλα κε ηηο ηνκέο εδάθνπο πνπ έγηλαλ.  

Γεληθή άπνςε ελόο 

κέξνπο ηεο αλαζθαθήο ζηνλ Φεινξείηε Πόιε ε νπνία απνηεινύζε ηνλ ζηξαηεγηθό 

θόκβν πξόζβαζεο πξνο ην Ηδαίνλ Αληξνλ, από όιεο ηηο πιεπξέο ηεο Κξήηεο, 

θαιύπηνληαο δηαρξνληθά κηα παξνπζία από ηελ παιαηναλαθηνξηθή κηλσηθή πεξίνδν 

κέρξη ηε ξσκατθή θάζε, ελδερνκέλσο θαη έσο ηα πξώηα ρξόληα ηεο βπδαληηλήο 

πεξηόδνπ, ηελ επνρή ηνπ Ηνπιηαλνύ ηνπ Παξαβάηε, αθνύ βξέζεθαλ εθέηνο θαη 

βπδαληηλά πηλάθηα ζην θεληξηθό κηλσηθό θηήξην πνπ αλαζθάπηεηαη εδώ θαη κεξηθά 

ρξόληα θαη είλαη ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ.  

Σν εληνπηζκέλν θηήξην κέρξη ηώξα έρεη έθηαζε 1.600 ηεηξαγσληθά κέηξα, αιιά νη 

πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο ίζσο είλαη κεξηθά ζηξέκκαηα. Παξάιιεια, κηα λέα 

αλαζθαθή ελόο κεγάινπ κπθελατθνύ θηεξίνπ, ζην νπνίν ππάξρεη ειπίδα λα βξεζεί 

θαη αξρείν Γξακκηθήο Β' Γξαθήο, άξρηζε θέηνο δηαθόζηα κέηξα αλαηνιηθά από ην 

ηεξάζηην κηλσηθό θηήξην.  

Μεγάιεο ηνηρνπνηίεο από θνληάκαηα εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο πνπ έρνπλ βξεζεί ζην 

πνιπώξνθν, δηώξνθν θαη ηξηώξνθν ζε νξηζκέλα ζεκεία, κηλσηθό θηήξην, εηθάδεηαη 
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πσο είλαη ηνηρνγξαθίεο πςεινύ αηζζεηηθνύ επηπέδνπ, δελ έρνπλ όκσο θαζαξηζηεί 

αθόκα.  

Μέρξη ζηηγκήο ζηα δύν από ηα πελήληα δσκάηηα ηνπ ηζόγεηνπ κηλσηθνύ θηεξίνπ πνπ 

έρνπλ εμαθξηβσζεί βξέζεθε, ξσκατθή εγθαηάζηαζε κε κεηαζθεπέο, ελώ ζε άιιν 

ζεκείν αλαθαιύθζεθε εξγαζηήξην κεηαιινηερλίαο, γεγνλόο πνπ επηηείλεη ηε 

ζηξαηεγηθή βαξύηεηα ηεο Εσκίλζνπ, αθνύ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα είραλ αλαζθαθεί 

άιινη ηύπνη εξγαζηεξίσλ.  

Δλα λέν αξραηνινγηθό θαη ηζηνξηθό ηνπίν αλαδύεηαη ζηελ θνξθή ηνπ Φεινξείηε από 

ηνλ Γηάλλε αθειιαξάθε θαη ηελ Δθε απνπλά, όπνπ ζα ρξεηαζηνύλ πνιιέο γεληέο 

αξραηνιόγσλ γηα λα θέξνπλ ζηελ επηθάλεηα ηα θξπκκέλα κπζηηθά ελόο εληππσζηαθνύ 

θόζκνπ πνπ ζα αιιάμεη ξηδηθά ην κέιινλ ηεο πεξηνρήο θαη ζα ζπκπιεξώζεη άγλσζηεο 

πηπρέο ηεο δηαρξνληθήο δηαδξνκήο ηνπ αξραίνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ, από ηελ 

παιαηναλαθηνξηθή κηλσηθή πεξίνδν έσο ηα πξώηα βπδαληηλά ρξόληα.  

Δθεί πνπ ε ηξέρνπζα πνιηηηθή θαηάζηαζε απειπίδεη ηνλ θόζκν, ν ειιεληθόο 

πνιηηηζκόο θαη ε ειιεληθή ηζηνξία δείρλνπλ ηνλ δξόκν ηεο πνηόηεηαο θαη ηεο ειπίδαο. 

Σν θείκελν «Νόκνη» ηνπ Πιάησλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηόπν θαη ηε δηαδξνκή πνπ 

πεξηγξάθεη επηβεβαηώλεηαη πιήξσο.  

Οη πέηξεο ζηε Εώκηλζν είλαη θσδηθνί ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο, πνπ βαζκηαία 

απνθσδηθνπνηείηαη ε πνιηηηζκηθή ηνπο βαξύηεηα.  

Ζ ζεκαζία ηνπ Ηδαίνπ Αληξνπ σο παγθόζκηνπ ζξεζθεπηηθνύ θαη πνιηηηζκηθνύ 

θέληξνπ από ηε Μηλσηθή επνρή έσο θαη ηελ πεξίνδν ηνπ Ηνπιηαλνύ ηνπ Παξαβάηε, 

πνπ ηαπηόρξνλα ιεηηνπξγνύζε θαη σο νηθνλνκηθόο θόκβνο, απνδεηθλύεηαη πιήξσο κε 

ηε Εώκηλζν λα αλαπηύζζεηαη θαη λα ιεηηνπξγεί πάλσ ζε απηόλ ηνλ θεληξηθό άμνλα σο 

πνιύκνξθν δηνηθεηηθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν. Μάιηζηα ηε ξσκατθή πεξίνδν, κε ηηο 

πνιηηηζκηθέο αλαθαηαηάμεηο πνπ έγηλαλ, ην Ηδαίνλ Αληξνλ ιεηηνύξγεζε θαη σο 

θηινζνθηθό θέληξν.  

Σαπηόρξνλα, ηίζεηαη έλα ηεξάζηην δήηεκα πξνο δηεξεύλεζε ζε κηα πόιε πνπ 

βξηζθόηαλ ζε πςόκεηξν 1.187 κέηξσλ θαη νη θάηνηθνη δνύζαλ εθεί θαη ην ρεηκώλα: ηη 

είδνπο ηερληθέο γλώζεηο θαη ππνδνκή είραλ θαη πνην κνληέιν ηερλνινγίαο ππήξρε γηα 

ηελ επηβίσζή ηνπο ζε αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο; Ζ αξραηνινγηθή ζθαπάλε καδί κε 

ηε δηεπηζηεκνληθή εμέηαζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηνπλ θάζε θνξά ελδερνκέλσο 

λα θσηίζνπλ δεηήκαηα θαίξηα ηνπ αξραηνειιεληθνύ πνιηηηζκνύ.  

Μπθελατθό θηήξην  

Γηα ηελ αλαζθαθή ηνπ λένπ κπθελατθνύ θηεξίνπ ν Γηάλλεο αθειιαξάθεο καο είπε: 

«Βξίζθεηαη ζηε ζέζε Μλήκαηα, απέρεη κόιηο δηαθόζηα κέηξα από ην κεγάιν κηλσηθό 

θηήξην, είλαη θηηζκέλν πάλσ ζην κνλνπάηη πνπ πεξηγξάθεη ν Πιάησλ ζην έξγν ηνπ 

«Νόκνη», θαη νδεγεί ζην Ηδαίνλ Αληξνλ.  

Σαπηόρξνλα, ην κπθελατθό θηήξην βξίζθεηαη ζε απόζηαζε πελήληα κέηξσλ 

βνξεηναλαηνιηθά από ηελ ππάξρνπζα πεγή λεξνύ θαη δίπια ζην ελεηηθό ηπξνθνκείν. 

Σν ηειεπηαίν είλαη επάλσ ζε κπθελατθά εξείπηα.  



Δγηλε γεσκαγλεηηθή δηαζθόπεζε ηνπ εδάθνπο ε νπνία έδεημε ζε βάζνο νγδόληα 

εθαηνζηώλ όγθνπο πέηξαο, ελώ δηαθξίλνληαη θαη νη ηνίρνη. ηε δηαζθόπεζε θαίλεηαη 

θαζαξά έλα ηεηξάγσλν, κήθνπο δώδεθα κέηξσλ ε θάζε πιεπξά ηνπ, κε εκβαδόλ 144 

ηεηξαγσληθά κέηξα. Ο δπηηθόο ηνίρνο θαηαιήγεη πνιύ ρακειόηεξα θαη δεκηνπξγεί 

αλαηνιηθά κία γσλία πνπ ζπλερίδεη ηελ έθηαζή ηνπ ζε κεγαιύηεξν κήθνο από απηό 

πνπ έρεη θαηαγξάςεη ε γεσκαγλεηηθή δηαζθόπεζε.  

Αλαδείρζεθαλ ήδε νη επηθαλεηαθνί ηνίρνη, ελώ θάλακε θαη ηέζζεξηο ηνκέο γηα ηελ 

θαηαγξαθή.  

Σν κπθελατθό θηήξην είλαη αξθεηά κεγάιν θαη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ λέεο καγλεηηθέο 

δηαζθνπήζεηο. Κξπθή ραξά καο είλαη λα βξεζεί έλα λέν κπθελατθό αξρείν».  

Χζηόζν, ν θ. αθειιαξάθεο θαη ε θ. απνπλά κε ηελ νκάδα ηνπο, πνπ πεξηιακβάλεη 

θέηνο, εθηόο από έλα κεγάιν ζπλεξγείν Αλσγεηαλώλ εξγαηώλ πνπ δνπιεύνπλ κε 

ζπλείδεζε επζύλεο γηα ηελ πεξηνρή ηνπο, ηνπο αξραηνιόγνπο Αγγειν Μπνύθαιε, 

Γηάλλε Γαξίην (ππνςήθην δηδάθηνξα αξραηνινγίαο), Κώζηα Παπαδόπνπιν 

(δηδαθηνξηθό ζην Παλεπηζηήκην ηνπ ανπζάκπηνλ), ηνλ Γηώξγν Καινκνίξε, θνηηεηή 

αξραηνινγίαο ηνλ Γηάγθν Υαηξέηε, θσηνγξάθν θαη ην Βαζίιε Φαζνπιά, πνπ είλαη ε 

ςπρή ζηηο δπζθνιίεο, δεκηνπξγνύλ έλα κνλαδηθό αξρείν πιεξνθνξηώλ γηα ηηο 

επόκελεο γεληέο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ ηόπνπ.  

Πιεξνθνξηαθό αξρείν  

πγθεθξηκέλα, όπσο καο είπε ν θ. αθειιαξάθεο, «δεκηνπξγήζακε έλαλ θαηάινγν 

ρηιίσλ είθνζη πέληε ηνπσλπκίσλ κε πνιιέο ζπλνδεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηηο επόκελεο αλαζθαθέο. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηό ην 

αξρείν θαιύςακε κε απηνθίλεην θαη κε ηα πόδηα, εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ δξόκνη, ην 

70% - 80% ηνπ Γήκνπ Αλσγείσλ, ν νπνίνο έρεη έθηαζε ελελήληα ρηιηάδεο ρηιηόκεηξα.  

Τπάξρνπλ πνιιά αξραία ηνπσλύκηα όπσο θαη μέλα πνπ έκεηλαλ από ηνπο θαηαθηεηέο.  

Σν ηεξάζηην απηό πιεξνθνξηαθό πιηθό έρεη ζπλδπαζηεί κε ηα θπξηόηεξα εληνπηζκέλα 

κνλνπάηηα από Κλσζό, θιαβόθακπν, Κξνπζώλα, Αμό, αιιά θαη Γέξγεξε, Βνξίδα, 

Κακάξεο, από ηελ πιεπξά ηεο Μεζαξάο, δξόκνο πνπ εμππεξεηνύζε ηε Γόξηπλα θαη 

ηε Φαηζηό, ηα νπνία κνλνπάηηα δηαζηαπξώλνληαη όια ζηε Εώκηλζν θαζνδόλ πξνο ην 

Ηδαίνλ Αληξνλ.  

Αθόκε, έρνπλ εληνπηζηεί ηνπιάρηζηνλ είθνζη πεγέο λεξνύ, ηνπξθηθά θπιάθηα θ.ιπ.  

πλνςίδνληαο γηα ηε Εώκηλζν, έρνπκε δηαρξνληθά κηα κεγάιε εγθαηάζηαζε 

δηαπηζησκέλε ζε θηεξηαθό επίπεδν κηλσηθή, κπθελατθή θαη ξσκατθή κέρξη ζηηγκήο. 

Δρνπκε βξεη ηξεηο κηλσηθέο θάζεηο από ηε κηλσηθή πεξίνδν. Γηα ην πξνρώξεκα ησλ 

εξεπλώλ θαη ηνλ εληνπηζκό θαη άιισλ θηεξίσλ ζα γίλνπλ λέεο γεσκαγλεηηθέο 

δηαζθνπήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο».  

Μηλσηθό θηήξην  

Ζ Δθε απνπλά, ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαζθαθή ηνπ θεληξηθνύ κηλσηθνύ 

θηεξίνπ, καο είπε: «Σν θεληξηθό κηλσηθό θηήξην έρεη κέρξη ηώξα εληνπηζκέλε έθηαζε 



1.600 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ θαη έρνπλ βξεζεί πελήληα δσκάηηα νξαηά ζηα ζεκέιηα 

ηνπ ηζόγεηνπ ρώξνπ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δσκάηηα ησλ νξόθσλ. Οη 

όξνθνη είλαη ζίγνπξα δύν, κπνξεί όκσο ζε θάπνηα ζεκεία λα έρνπκε θαη ηξίην όξνθν.  

Δρνπλ βξεζεί θνληάκαηα κε ρξώκαηα, θόθθηλν, καύξν, κπιε, αιιά δελ έρνπλ 

θαζαξηζηεί αθόκα γηα λα δνύκε ηε ζεκαηνινγία ησλ παξαζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη 

εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο από ηελ άπνςε ησλ πιηθώλ.  

Ζ κεγάιε έθπιεμε είλαη θέηνο έλα κεγάιν δσκάηην κήθνπο είθνζη κέηξσλ, κε έμη 

ηνπιάρηζηνλ κέηξα πιάηνο, ην νπνίν εηθάδεηαη πσο είλαη απιή. Οηαλ ην ζθάςακε, ζε 

ιίγν βάζνο αλαθαιύθζεθαλ ξσκατθνί ηνίρνη, νη νπνίνη είραλ εληνπηζηεί από πέξπζη· 

βξέζεθε όκσο ζηνλ ππαίζξην ρώξν θαη κηα εζηία. Ζ Εώκηλζνο ήηαλ ν θεληξηθόο 

ζηαζκόο πξνο ην Ηδαίνλ Αληξνλ.  

Δρνπκε ηα κπθελατθά θηήξηα θαη ηώξα εληνπίδνληαη ξσκατθά πάλσ ζηα κηλσηθά 

θηήξηα.  

Απηό ζεκαίλεη πσο γηα ην Ηδαίνλ Αληξνλ, εθηόο ηεο γεσκεηξηθήο πεξηόδνπ ηνπο 8ν 

θαη 7ν αηώλεο π.Υ. πνπ βξίζθεηαη ζε κεγάιε αθκή, κηα άιιε κεγάιε πεξίνδνο είλαη ε 

ξσκατθή, αθνύ έρνπκε βξεη κέζα ζην ζπήιαην ρηιηάδεο ιπρλάξηα κε δηάθνξεο 

παξαζηάζεηο, ξσκατθά δαρηπιίδηα θαη θπξίσο ξσκατθά λνκίζκαηα.  

Μεηά ην 67 π.Υ. αξρίδεη ε ξσκατθή πεξίνδνο ζηελ Κξήηε, γίλεηαη ξσκατθή επαξρία 

ην 31 π.Υ. κεηά ηε λαπκαρία ζην Αθηην, καδί κε ηελ θεξπλατθή θαη δηνηθείηαη από 

Ρσκαίν αλζύπαην πνπ εδξεύεη ζηε Γόξηπλα. Ζ εγθαηάζηαζε απηή ησλ Ρσκαίσλ δελ 

καο εθπιήζζεη. ε απηή ηε θάζε Ρσκαίνη ζηξαηηώηεο αθηέξσλαλ ηα δαρηπιίδηα ηνπο 

ζην Ηδαίνλ Αληξνλ, ην νπνίν ηόηε ιεηηνπξγεί θαη σο Φηινζνθηθό Κέληξν αθνύ 

ππάξρεη κηα θηινζνθηθή αλαδήηεζε απηή ηελ πεξίνδν θαη ππνβάζκηζε ησλ 

ζενινγηθώλ αλεζπρηώλ.  

Απηό ην ζηνηρείν ππάξρεη θαη ζε άιια ζπήιαηα ηε ξσκατθή πεξίνδν, όπσο ηεο 

Αηηηθήο, αιιά ην Ηδαίνλ είλαη ην κεγάιν πνιηηηζκηθό θέληξν. Δρνπλ βξεζεί νη βάζεηο 

ηξηώλ κεγάισλ αγαικάησλ ππεξθπζηθνύ κεγέζνπο ζηελ είζνδν ηνπ Ηδαίνπ Αληξνπ ηα 

νπνία ήηαλ νξαηά από καθξηά θαη ε εύξεζε ηώξα ησλ ξσκατθώλ εξεηπίσλ πάλσ ζηα 

κηλσηθά θηήξηα ηεο Εσκίλζνπ απνθηά πιένλ εηδηθό ελδηαθέξνλ.  

Απνδεηθλύεη ηε δηαρξνληθή αμία ηεο Εσκίλζνπ ε νπνία ρξεζίκεπε σο δηνηθεηηθό θαη 

νηθνλνκηθό θέληξν δηαρείξηζεο ησλ αγαζώλ ζηελ πεξηνρή απηή θαη σο ρώξνο 

θαηνηθίαο».  

Υξσκαηηζηνί ζρηζηόιηζνη  

«ηε δηαπηζησκέλε έθηαζε ηνπ ηζνγείνπ ηα πελήληα δσκάηηα έρνπλ ζρηζηόιηζνπο από 

ηνλ Φεινξείηε ζην δάπεδν θαη ζηελ νξνθή, ρξώκαηνο πξάζηλνπ θαη θόθθηλνπ. 

Τπήξμε νηθνλνκηθό θαη βηνηερληθό θέληξν ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ηνπ Φεινξείηε, όπσο ησλ ζεξαπεπηηθώλ θαη αξσκαηηθώλ 

θπηώλ ηα νπνία ηα έζηειλαλ ζηελ Κλσζό θαη κεηά εμάγνληαλ ζηελ Αίγππην. 

Βξίζθνπκε αθόκα θαη βπδαληηλά πηλάθηα εκθηαισκέλα.  



Δπηπξόζζεηα εληνπίζακε θαη εξγαζηήξην κεηαιινηερλίαο. Τπάξρνπλ ηξεηο κηλσηθέο 

θάζεηο ζην θηήξην απηό. Δίλαη ζίγνπξν πσο ζπληειέζηεθε κηα κεγάιε θαηαζηξνθή 

θαη θαηαζηξάθεθε νιόθιεξνο ν ρώξνο γηαηί βξήθακε θάξβνπλν από ππξθαγηά. Ζ 

ππξθαγηά εθδειώζεθε θαηά ηε λεναλαθηνξηθή θάζε.  

Μπνξεί ε κεγάιε ππξθαγηά λα πξνθιήζεθε από ηνλ γλσζηό ζεηζκό ν νπνίνο 

θαηέζηξεςε θαη ηα άιια κηλσηθά θέληξα.  

Οη Ρσκαίνη ζηα ζπγθεθξηκέλα δσκάηηα ρηίδνπλ ηέζζεξηο ηνίρνπο θαη αιιάδνπλ ηνλ 

ρώξν, ην θηήξην όκσο θαίγεηαη θαη πάιη. Δρνπκε βξεη θνληάκαηα ηνηρνγξαθεκέλα 

εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο, αιιά δελ έρνπλ αθόκα θαζαξηζηεί». *  


