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ΕΩΜΗΝΘΟΣ 

Ο Μηλσίηεο πνπ βγήθε από ην ρώκα 
 

Περίποσ 3.600 τρόνια μεηά ηον μεγάλο ζειζμό ποσ καηέζηρευε ηην Κρήηη, ηα 
εσρήμαηα από ηις αναζκαθές ζηα Ανώγεια ανοίγοσν νέοσς δρόμοσς ζηοσς ερεσνηηές 
ηοσ μινφικού πολιηιζμού 

 

 Ο ζεηζκόο ήηαλ κεγάινο, ην θηίξην θηλήζεθε νιόθιεξν πξνο ηε κία κεξηά θαη 

κεηά πξνο ηελ άιιε, θαη ελώ νη δνλήζεηο ζπλερίδνληαλ νη ηνίρνη άξρηζαλ λα 

ππνρσξνύλ, ηα μύιηλα δνθάξηα πνπ ην ζηήξηδαλ έζπαζαλ θαη θάπνηα ζηηγκή ήξζε 

ε θαηάξξεπζε. Οη όξνθνη έπεζαλ, ηα δάπεδα ηνπ ελόο βξέζεθαλ επάλσ από ηα 

δάπεδα ηνπ άιινπ εμαθαλίδνληαο ηα ελδηάκεζα θελά θαη πιήζνο από αληηθείκελα 

θαηξαθύιεζαλ θαη εγθισβίζηεθαλ αλάκεζά ηνπο.  

 

Πέξαζαλ πεξίπνπ 3.600 ρξόληα από ηόηε πνπ ζπλέβε απηή ε κεγάιε θαηαζηξνθή 

ζηε Ζώκηλζν ηνπ Ψεινξείηε θαη ζε όιε ηε κηλσηθή Κξήηε. Ωζπνπ έλα κεζεκέξη 

ζην ηέινο ηνπ πεξαζκέλνπ Ινπιίνπ, ηελ ώξα αθξηβώο πνπ ε αξραηνιόγνο Εθη 

Σαποσνά-Σακελλαράκη μελαγνύζε ηνπο θαηνίθνπο ησλ Αλσγείσλ ζηελ 

αλαζθαθή, κέζα από ηα ρώκαηα αλαδύζεθε έλαο σξαίνο ράιθηλνο Μηλσίηεο. Με 

καθξύ έλδπκα θαη δσλάξη ζηε κέζε, κε ην έλα ρέξη ζην κέησπν θαη ην άιιν ίζην 

ζηνπο γινπηνύο, αιιά θαη κε πεξίηερλε θόκε: έλαλ θόηζν ζην πίζσ κέξνο ηνπ 

θεθαιηνύ απ΄ όπνπ μεπεδνύλ πιόθακνη.  
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«Τν εηδψιην είλαη ζηελ ηειεηνπξγηθή “ζηάζε ηνπ απνζθνπείλ”, αθνχ ην ρέξη 

επάλσ απφ ηα κάηηα δειψλεη, θαηά ηνπο ζξεζθεηνιφγνπο,φηη ζέιεη λα απνθχγεη ην 

ζάκβνο ηεο ζεφηεηαο» ιέεη ε θπξία Σαπνπλά-Σαθειιαξάθε. Παξ΄ όηη έρεη 

κειεηήζεη κεγάιν αξηζκό εηδσιίσλ από ηηο Αξράλεο, ηα Κύζεξα, ην Ιδαίν Αληξν, 

δειώλεη εληππσζηαζκέλε. «Τέηνηα εηδψιηα δελ βξίζθνληαη πιένλ εχθνια in situ 

θαη απηφ δηεπθφιπλε ηε ρξνλνιφγεζή ηνπ απφ ην 1600 π.Χ.» επηζεκαίλεη.  

 

Σε απηή ηελ πξώηε αλαζθαθή, ε νπνία δηεμήρζε ρσξίο ηνλ Γηάλλε Σαθειιαξάθε, 

ηνλ ζπνπδαίν αξ ραηνιόγν πνπ απεβίσζε ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην, ηα επξήκαηα 

ήξζαλ λα ηνλ δηθαηώζνπλ πεξίηξαλα. Απηή ε κηλσηθή ζέζε ζηα 1.200 κέηξα 

επάλσ ζην βνπλό θαη ζηνλ δξόκν από ηελ Κλσζό πξνο ην Ιδαίν Αληξν, έλα 

ηεξάζηην θηίξην κε ηζρπξνύο πέηξηλνπο ηνίρνπο πνπ θαιύπηεη έθηαζε 1.600 η.κ. 

θαη ρξνλνινγείηαη από ηηο αξρέο ηνπ 17νπ αηώλα π.Χ., αλαηξέπεη όλησο ηα σο 

ζήκεξα δεδνκέλα γηα ηα κηλσηθά αλάθηνξα.  

Σθραγίδες, τάνηρες, δακησλίδια  

Τν εηδώιην απνηειεί ην εθπιεθηηθό εύξεκα ηεο εθεηηλήο αλαζθαθήο ζηε Ζώκηλζν 

αιιά δελ είλαη ην κνλαδηθό. Σθξαγίδεο- ε κία κε παξάζηαζε ιένληα θαη ε άιιε 

κε δύν πδξόβηα πηελά-, ράληξεο από αράηε θαη ζάξδην (από θάπνην πεξηδέξαην 

πνπ έζπαζε ηελ ώξα ηνπ ζεηζκνύ), έλα ράιθηλν ηξηγσληθό πεξίαπην θαη έλα 

ράιθηλν επίζεο δαθηπιίδη κε θεθαιέο όθεσλ, ζθνπιαξίθη, καραίξη, αιιά θαη έλα 

πήιηλν θέξαην πνπ πξνέξρεηαη από έλα κεγάιν ξπηό (ηειεηνπξγηθό αγγείν) ζε 

κνξθή ηαύξνπ δεκηνπξγνύλ κηα λέα εηθόλα γηα ην κέγαξν ηεο Ζσκίλζνπ. Σε απηά 

λα πξνζηεζεί θαη κία αθόκε έθπιεμε: έλα ρξπζό έιαζκα ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο 

επνρήο (1700 π.Χ.) ηπιηγκέλν ζε ξνιό, από απηά πνπ αλέζεηαλ νη πξντζηνξηθνί 

άλζξσπνη ζηα ηεξά σο επρή ή θαηάξα. Μόλν πνπ όηαλ ην μεηύιημαλ νη 

αξραηνιόγνη θάλεθε λα είλαη ραξαγκέλν επάλσ ηνπ έλα κηλσηθό πινίν!  

 

«Οη Μηλσίηεο πνπ θαηνηθνχζαλ εδψ δελ ήηαλ βνζθνί ή ηνπιάρηζηνλ δελ ήηαλ 

κφλνλ απηφ, δηφηη ηα πνιπηειή αληηθείκελα δείρλνπλ πινχην θαη πςειφ επίπεδν 

δσήοπαξά ην κεγάιν πςφκεηξν» ιέεη ε θπξία Σαπνπλά-Σαθειιαξάθε. «Η 

Ζώμινθος είρε κηα δξαζηεξηφηεηα πνιιαπιήο κνξθήο, νηθνλνκηθήο θαη 

ιαηξεπηηθήο, πηζαλψο θαη κε θνηλσληθή δηαζηξσκάησζε ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ 

εξγαζηεξίσλ. Δελ ήηαλ απιψο έλαο ζηαζκφο πξνο ην Ιδαίν Αληξν, δελ ήηαλ κφλν 

ην θέληξν πξνκήζεηαο ηεο Κλσζνχ ζε καιιί θαη άιια δσηθά πξντφληα. Η ζέζε ηνπ 

θηηξίνπ, ην κέγεζφο ηνπ, θαζψο θαη ε πξνζεθηηθή θαηαζθεπή ηνππξνυπνζέηνπλ 

ηελ χπαξμε κηαο θεληξηθήο Αξρήο πνπ είρε ζηνλ έιεγρφ ηεο ηνπο πφξνπο ηεο 

πεξηνρήο» πξνζζέηεη.  

 

Απηό ην ηδηόηππν κηλσηθό θέληξν, πνπ όκνηό ηνπ δελ έρεη αλαζθαθεί σο ηώξα 

ζηελ Κξήηε, αλνίγεη λένπο δξόκνπο ζηελ έξεπλα. Οπσο ιέεη ε αξραηνιόγνο, 

«νθείινπκε λα εμεηάζνπκε απφ ηελ αξρή θαη ζε λέα βάζε,απαιιαγκέλε απφ ηα 

σο ηψξα ζηεξεφηππα, ην ζέκα ησλ αλαθηφξσλ ηεο κηλσηθήο Κξήηεο,γηαηί απηφ ην 



ζεκαληηθφ θέληξν ζηα βνπλά πξνζζέηεη λέα ζηνηρεία ζηε κειέηε ηεο δηάξζξσζεο 

ηνπ κηλσηθνχ θφζκνπ».  

 

 

Οι θσζίες ηων ηαύρων  

Σεηζκόο θαη θσηηά είραλ θαηαζηξέςεη πεξί ην 1700 π.Χ.ην πξώην κέγαξν ηεο 

Ζσκίλζνπ ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο επνρήο.Σε απηό έθζαζε ε αξραηνιόγνο Εθε 

Σαπνπλά-Σαθειιαξάθε απνθαιύπηνληαο ζεκαληηθά ζηνηρεία ηεο δνκήο ηνπ.Σηελ 

«απιή» κε ην θαινθηηαγκέλν δάπεδν ήξζε ζην θσο πξόππιν κε δύν θίνλεο.Σε 

κηθξή απόζηαζε κηα πέηξηλε νξζνγώληα θαηαζθεπή (δηαζηάζεσλ 50Χ40Χ60 εθ.) 

ζα κπνξνύζε λα είλαη βσκόο αθνύ γύξσ ηεο βξέζεθαλ ππνιείκκαηα από νζηά 

ηαύξσλ,πξνθαλώο από ζπζίεο.Εθεί εληνπίζηεθε άιισζηε θαη ην κεγάιν πήιηλν 

θέξαην από θεθαιή ηαύξνπ.Σηε ζπλέρεηα ηεο απιήο κε ηνπο θίνλεο,έλα θαηώθιη 

κε πεζζνύο νδεγεί ζε κηα άιιε ζπνπδαία αίζνπζα,όπνπ δίπια ζε έλαλ θίνλα 

απνθαιύθζεθε ηεξάζηηα θπθιηθή εζηία κε θακέλν ρώκα ζην εζσηεξηθό ηεο θαη 

πήιηλν πεξηρείισκα,πνπ δηαηξέρεηαη από εγράξαθηε ζπείξα.Δίπια ηεο 

εληνπίζηεθε ην ρξπζό έιαζκα,θηήκα θάπνηνπ Μηλσίηε πνπ δελ πξόθζαζε λα ην 

αλαζέζεη ζηνλ ζεό.  
 


