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Οη Μηλσίηεο είραλ πάξεη (θαη) ηα βνπλά 
 

Τα ηελεσηαία εσρήμαηα ηης αναζκαθής ζηη Ζώμινθο ηης Κρήηης αποκαλύπηοσν όηι οι 
άνθρωποι ηοσ μινωικού πολιηιζμού, εκηός από νασηικοί, ήηαν και ορεζίβιοι 

 

 
Αποψη ηοσ εικονικού μονηέλοσμοσζείοσ ποσ θα είναι ζύνηομα διαθέζιμο ζηο Ιnternet, με ηα 
πρώηα εσρήμαηα ηων αναζκαθών ζηη Ζώμινθο 

 Σηελ πξώηε ζειίδα ηνπ έγθπξνπ ακεξηθαληθνύ πεξηνδηθνύ «Αrchaeology» 

παξακέλεη γηα δεύηεξν ρξόλν ε αλαζθαθή ηεο Ζσκίλζνπ ζηελ Κξήηε, ηελ νπνία 

μεθίλεζε ην 2005 ν επηθαλήο έιιελαο αξραηνιόγνο Γηάλλες Σαθειιαράθες, ν 

νπνίνο «έθπγε» από ηε δσή ηνλ πεξαζκέλν Οθηώβξην. Ελα κήλπκα πνπ 

ππνγξάθεηαη από ηελ αλαζθαθηθή νκάδα ηνπ πιεξνθνξεί κάιηζηα ηα 

εθαηνκκύξηα αλαγλσζηώλ ηνπ πεξηνδηθνύ γηα ηνλ ζάλαην ηνπ επηζηήκνλα, πνπ 

επί ησλ εκεξώλ ηνπ θαηείρε όζν θαλείο άιινο ηε κηλσηθή αξραηνινγία, είρε 

πξαγκαηνπνηήζεη ζπνπδαίεο αλαθαιύςεηο θαη είρε θαηαζέζεη ηηο γλώζεηο ηνπ ζε 

εθαηνληάδεο επηζηεκνληθέο κειέηεο, ζπγγξάκκαηα, βηβιία. Καη επεηδή ε 

αλαζθαθή ζα ζπλερηζηεί θαλνληθά ππό ηε δηεύζπλζε πιένλ ηεο αξραηνιόγνπ 

Εφης Σαποσνά-Σακελλαράκη, ζην πεξηνδηθό παξνπζηάδνληαη θαη ηα 

ηειεπηαία επξήκαηα (ηνπ πεξαζκέλνπ θαινθαηξηνύ) ζηε Ζώκηλζν.  

 

Ο εληνπηζκόο ξσκατθώλ αξραηνηήησλ πάλσ από απηέο ηεο Μηλσηθήο Επνρήο 

ππήξμε ην πιένλ ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηεο ηειεπηαίαο αλαζθαθηθήο πεξηόδνπ 

ζηελ πεξηνρή. «Η ζεκαζία ηοσ εσρήκαηος έγθεηηαη ζηο γεγολός όηη δύο ήηαλ οη 

κεγάιες περίοδοη άλζεζες ηοσ Ιδαίοσ Αληροσ ζηα ηζηορηθά τρόληα, ε γεωκεηρηθή-

αρταϊθή θαη ε ρωκαϊθή. Με ασηή ηελ άλζεζε θαίλεηαη ηώρα λα ηασηίδεηαη θαη ε 

Ζώμινθος, ε οποία εκθαλίδεη ηεράζηηα καθροβηόηεηα, αθού ζηολ ίδηο ηόπο, 

επάλω ζηα βοσλά, οη άλζρωποη δούζαλ επί τηιηεηίες» ιέεη ε θπξία Εθε Σαπνπλά-

Σαθειιαξάθε.  

 

Οπσο απνδεηθλύεηαη, ινηπόλ, ε Ζώμινθος ήηαλ κηα πνιύ ζεκαληηθή  
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Ο αρταιολογικός τώρος της Ζωμίνθοσ με τα μινωικά κατάλοιπα 

σκεπασμένος από τα τιόνια τοσ Ψηλορείτη  

 

 

 

ζέζε ηεο 2εο ρηιηεηίαο π.Χ. ζηνλ Ψεινξείηε, ζε ύςνο 1.200 κέηξα από ηε 

ζάιαζζα θαη πάλσ ζηελ αξραία δηαδξνκή πνπ αθνινπζνύζαλ νη πηζηνί από ην 

αλάθηνξν ηεο Κλσζνύ ζην Ιδαίν Αληξν, όπνπ θαηά ηελ παξάδνζε γελλήζεθε θαη 

κεγάισζε ν Δίαο. Ο εληνπηζκόο ηεο απνθαιύπηεη γηα πξώηε θνξά όηη νη αξραίνη 

Μηλσίηεο, νη νπνίνη σο ηώξα ήηαλ γλσζηόηεξνη σο λαπηηθνί, ήηαλ επίζεο 

νξεζίβηνη, θάηη πνπ αλνίγεη λένπο δξόκνπο ζηελ εξκελεία ηνπ πνιηηηζκνύ ηνπο.  

 

Πέξαλ απηώλ, από ηελ αξραηνινγηθή νκάδα ηεο Ζσκίλζνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην 

Ιnternet έλα εηθνληθό κνληέιν-κνπζείν κε επξήκαηα από ην εξγαζηήξη θεξακηθήο 

ην νπνίν είρε έξζεη ζην θσο ην 1989 θαηά ηελ πξώηε ζύληνκε έξεπλα πνπ είρε 

δηεμαγάγεη ν Σαθειιαξάθεο ακέζσο κεηά ηνλ εληνπηζκό ηεο αξραηνινγηθήο 

ζέζεο. Τν ςεθηαθό κνπζείν όπνπ ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα δεη ηα δηάθνξα 

επξήκαηα, καδί κε θσηνγξαθίεο από ηηο αλαζθαθέο, ζα είλαη δηαζέζηκν πνιύ 

ζύληνκα γηα ην επξύ θνηλό.  
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