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Ένησπη Έκδοζη  
Ελεσθεροησπία, Τεηάρηη 27 Ιοσλίοσ 2011  

ΠΛΟΤΗΑ ΣΑ ΝΔΑ ΔΤΡΖΜΑΣΑ ΣΖ ΜΗΝΧΗΚΖ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ 

Τοιτογραθίες, ημιπολύηιμοι λίθοι, όπλα ζηη Ζώμινθο 

Σνπ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΟΤΓΖ  

Σνηρνγξαθίεο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξώκαηα ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ γαιάδην, 

θόθθηλν, ιεπθό θαη καύξν, ζθξαγηδόιηζνη, όπια, θεξακηθά, εκηπνιύηηκνη ιίζνη θαη 

κηα ρύηξα, πνπ ρσξνύζε ηξηάληα θηιά γάια, απνηεινύλ ηελ πινύζηα θεηηλή ζνδεηά 

ηεο αλαζθαθήο ζηελ αξραία Εώκηλζν, ζηελ Κξήηε.  

 

πλερίζηεθε θέηνο ε αλαζθαθή αθειιαξάθε ζηε Εώκηλζν, ζε πςόκεηξν 1.187 ζηνλ 

Φεινξείηε Σελ έξεπλα δηελήξγεζε καδί κε κηα δηεπηζηεκνληθή νκάδα πελήληα 

αηόκσλ θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Ηδξπκα Σερλνινγίαο θαη Δξεπλαο ε Δθε απνπλά-

αθειιαξάθε, γηα πξώηε θνξά ρσξίο ην ζύδπγό ηεο, ηνλ αείκλεζην Γηάλλε 

αθειιαξάθε.  

Ζ κηλσηθή Εώκηλζνο βξίζθεηαη ζηνλ Φεινξείηε ζε ύςνο 1.187 κέηξσλ θαη 

θαηνηθήζεθε δηαρξνληθά από ην 1800 π.Υ. κέρξη θαη ηελ πεξίνδν ηεο Σνπξθνθξαηίαο. 

Δρνπλ βξεζεί επίζεο ξσκατθά θαη βπδαληηλά θαηάινηπα. Από ηελ εηήζηα αλαζθαθηθή 

έξεπλα απνθαιύπηεη ζηαδηαθά έλα κεγάιν κηλσηθό ζπγθξόηεκα, ην θαιύηεξα 

ζσδόκελν ζηελ Κξήηε, αθνύ αξθεηνί ηνίρνη θηάλνπλ ζε ύςνο ηξηώλ κέηξσλ.  

Σν θεληξηθό θηήξην (έθηαζεο 1.350 η.κ.) είρε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο νξόθνπο κε πελήληα 

κέρξη ζηηγκήο δσκάηηα, όπσο καο είπε ε θ. αθειιαξάθε. Οη πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπ, όκσο, πξέπεη λα είλαη πνιύ κεγαιύηεξεο. Ζ αξραηνιόγνο θηινδνμεί λα 

εληαηηθνπνηεζεί ε έξεπλα ώζηε ζε 2-3 ρξόληα λα γίλεη πξνζβάζηκν ην θεληξηθό 

θηήξην ζηνπο επηζθέπηεο, δεδνκέλνπ όηη βξίζθεηαη θαη ζε έλα ππέξνρν θπζηθό 

πεξηβάιινλ.  
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«Σν θηεξηαθό απηό ζπγθξόηεκα βξηζθόηαλ κέζα ζε έλα δάζνο. Απηό έρεη 

επηβεβαησζεί από ηελ Παιαηνβνηαληθή έξεπλα πνπ έρνπκε πξαγκαηνπνηήζεη, δηόηη 

ππήξραλ παληόο είδνπο θπηά πνπ κπνξνύζαλ λα ζπληεξήζνπλ έλαλ πιεζπζκό, όπσο 

ζηηάξη, θξηζάξη, βξώκε, ειηέο θ.ιπ., θαζώο θαη όια ηα αξσκαηηθά θπηά κε 

πξνεμάξρνλ ην δίθηακν.  

Παξάιιεια, ε Παιαηνδσηθή έξεπλα απέδεημε πσο ππήξραλ όια ηα κεγάια δώα: 

αξληά, θαηζίθηα, βννεηδή, ην ειάθη ληάκα-ληάκα θαη πνιιά άιια κηθξόηεξα δώα. 

Ζηαλ δειαδή έλαο ηεξάζηηνο παξαγσγηθόο θόκβνο πνπ ζπγθέληξσλε πνιιά 

παξαγσγηθά αγαζά, άθζνλν λεξό θαη θπζηθά μπιεία, πνπ ηξνθνδνηνύζε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ κηλσηθνύ λαπηηθνύ», επηζεκαίλεη ε αλαζθαθέαο.  

Με βάζε όζηξαθα πνπ βξέζεθαλ θέηνο, απνδεηθλύεηαη πσο «ην θεληξηθό θηεξηαθό 

ζπγθξόηεκα είρε δσή αξθεηά πξηλ από ην 1700 π.Υ. πνπ ρηίδεηαη ην κεγάιν θηήξην 

ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηόδνπ», ζύκθσλα κε ηελ θ. αθειιαξάθε. «Ζ κεγάιε 

αθκή ηνπ πξνζδηνξίδεηαη κεηαμύ ηνπ 1700 έσο 1600 π.Υ. Σνίρνη ηεο παιαηόηεξεο 

πεξηόδνπ έρνπλ βξεζεί από πέξπζη. Ζ έξεπλά ηνπο ζπλερίζηεθε θέηνο θάησ από ην 

θηήξην ηεο θνξπθήο ηνπ ιόθνπ πνπ θηάλεη ρξνληθά έσο ην 1800 π.Υ.  

Σν θεληξηθό θηήξην ζηελ θνξπθή ηνπ είρε ππνζηεί κεγάιε θαηαζηξνθή. Καηνηθήζεθε 

όκσο ζε όιεο ηηο πεξηόδνπο από ηε Μηλσηθή, Αξρατθή, Γεσκεηξηθή, Κιαζηθή, 

Διιεληζηηθή, Ρσκατθή, Βπδαληηλή ώο θαη ηελ Σνπξθνθξαηία. Οη Μπθελαίνη είραλ 

δεκηνπξγήζεη μερσξηζηέο εγθαηαζηάζεηο αθξηβώο απέλαληη ζηε ζέζε Νήκαηα.  

Σν ελ ιόγσ ζπγθξόηεκα απνηειείηαη από πνιιά δηακεξίζκαηα πνπ βξίζθνληαη γύξσ 

από ηελ θεληξηθή απιή. ηε βνξεηναλαηνιηθή γσλία ππάξρεη κία δεμακελή 

θαζαξκώλ, ζηνηρείν ζεκαληηθό γηα έλα κηλσηθό ρώξν. Φέηνο βξέζεθαλ αθόκε ηξία 

δσκάηηα ηνηρνγξαθεκέλα, ελώ θνληάκαηα ππάξρνπλ ζε όινπο ηνπο ρώξνπο. Οη 

ηνηρνγξαθίεο δελ έρνπλ θαζαξηζηεί αθόκα γηα λα δηαπηζηώζνπκε ηη αθξηβώο 

απεηθνλίδνπλ. Γηαθξίλνληαη όκσο ρξώκαηα, όπσο γαιάδην, ιεπθό, θόθθηλν θαη καύξν. 

Αιιά θαη ηα θνληάκαηα είλαη πςίζηεο ηερληθήο θαη πξσηεύνπζαο ζεκαζίαο».  

Εσρήμαηα  

ηα αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ πξέπεη λα πξνζηεζνύλ ιίζηλεο εζσηεξηθέο 

ζθάιεο πνπ ζπλδένπλ ηνπο νξόθνπο θαη έλα κεγάιν θιηκαθνζηάζην πνπ είρε αξρίζεη 

λα θαίλεηαη πξηλ από δύν ρξόληα, αιιά θέηνο απνθαιύθζεθε πιήξσο θαη δείρλεη πσο 

ζπλέδεε έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο νξόθνπο.  

Δίρακε ηελ ηύρε θέηνο λα βξνύκε εθηόο από πνιπάξηζκε θεξακηθή, ράιθηλα εξγαιεία 

θαη όπια, όπσο έλα εγρεηξίδην, ράιθηλα θαη νζηέηλα θνζκήκαηα, θαζώο επίζεο 

ράληξεο από εκηπνιύηηκνπο ιίζνπο, όπσο ζάξδην, αράηε, νξεία θξύζηαιιν θ.ιπ. 

Βξέζεθε αθόκε πιήζνο ηειεηνπξγηθώλ αγγείσλ, όπσο ξπηά, έλα ζε ζρήκα πνηεξηνύ 

θνηλσλίαο, άιιν ζε ζρήκα κηθξνύ ρνίξνπ ή θσληθνύ ζρήκαηνο πνπ δείρλνπλ θαη ηνλ 

έληνλν ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα ηνπ θηεξίνπ.  

Γηόηη ην ζπγθξόηεκα απηό ήηαλ θέληξν πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί θαη ν βηνηερληθόο ηνπ ραξαθηήξαο. Γηέζεηε εξγαζηήξην 

θεξακηθήο, πηζαλώο εξγαζηήξην κεηάιινπ θαη εξγαζηήξην επεμεξγαζίαο νξείαο 

θξπζηάιινπ από ην νπνίν βξέζεθαλ πιήζνο ππξήλεο επεμεξγαζκέλνη.  



Ζ νξεία θξύζηαιινο είλαη πιηθό πνπ ππάξρεη ζηνλ Φεινξείηε θαη δελ κεηαθέξεηαη 

από αιινύ. Βξέζεθαλ αθόκε δύν εληππσζηαθέο ζθξαγίδεο ηεο κηλσηθήο πεξηόδνπ, 

αξίζηεο θαιιηηερληθήο πνηόηεηαο, θάηη πνπ θαλεξώλεη ηελ ηαπηόηεηα ησλ ελνίθσλ 

ηνπ θεληξηθνύ θηεξίνπ. Δίραλ αζθαιώο ζεκαληηθό αμίσκα ζηε κηλσηθή θνηλσλία.  

ηα λέα επξήκαηα ζπκπεξηιακβάλεηαη κία βπδαληηλή πόξπε θάπνηνπ αμησκαηνύρνπ, 

θαζώο θαη θεξακηθή ηεο Ρσκατθήο, Διιεληζηηθήο θαη Βπδαληηλήο πεξηόδνπ.  

Δλα πιήζνο ξσκατθώλ λνκηζκάησλ θαη ιύρλσλ πνπ βξήθακε, καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ην θηήξην απηό ππήξμε θόκβνο πξνο ην Ηδαίνλ Αληξν. Δίλαη πνιύ 

πηζαλό λα δηαλπθηέξεπαλ εδώ πξηλ θηάζνπλ νη πξνζθπλεηέο ζην κεγάιν ηεξό. *  

 


