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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

       Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, όπως ορίζεται και στον τίτλο, 

είναι η προσπάθεια μελέτης και αποσαφήνισης μιας σειράς θεμάτων που άπτονται του 

πολιτισμού της Κρήτης της Εποχής του Χαλκού, ο οποίος έχει ονομαστεί Μινωικός, με 

κύριο άξονα κάποιες νεότερες και σύγχρονες σχετικές προσλήψεις από τον 19ο αιώνα έως 

τις μέρες μας. Για να γίνει μια τέτοια προσέγγιση χρειάστηκε να προσεγγιστούν 

περισσότερα συναφή θέματα, όπως το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της Κρήτης της 

εποχής των πρώτων ανασκαφών της Κνωσού, και την εν γένει ιστορία της πρώιμης 

αρχαιολογικής έρευνας, μέχρι τις νεότερες προβολές του εν λόγω πολιτισμού μέσα από τις 

οποίες είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές και οι βασικές διαχρονικές προσλήψεις γύρω 

από αυτόν. Αναζητήθηκαν, επίσης, οι τρόποι καθιέρωσης αρκετών συναφών υποθέσεων 

και κάποιων μορφών που πήραν οι απόψεις για το μινωικό παρελθόν στη σύγχρονη εποχή. 

       Έτσι, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το κοινωνικό, πολιτικό και ιστορικό 

πλαίσιο της εποχής λίγο πριν και κατά τη διάρκεια των πρώτων ανασκαφών στην Κνωσό, 

τη μεγάλη μητρόπολη του Μινωικού Πολιτισμού. Για τον σκοπό αυτό μελετήθηκαν 

σχετικές δημοσιεύσεις αλλά και αλληλογραφία της εποχής για ζητήματα αρχαιολογικού 

ενδιαφέροντος. Αναφορές γίνονται, επίσης, σε μερικές σημαντικές φυσιογνωμίες της 

αρχαιολογίας κατά την υπό μελέτη περίοδο, η δράση των οποίων επηρέασε και 

επηρεάστηκε βαθύτατα από τις γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, όσο και 

στην καταρχήν προβολή της προϊστορικής Κνωσού  από τον πρώτο ανασκαφέα της, τον 

Μίνωα Καλοκαιρινό. 

      Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το έργο του Arthur Evans που αφορά την Κνωσό 

όσο και την κρίσιμη συμβολή του στην εν γένει διαμόρφωση του επιστημονικού πεδίου 

του Μινωικού Πολιτισμού. Αναφέρονται στοιχεία για τη ζωή του, τις προσπάθειές του να 

αποκτήσει τα δικαιώματα της ανασκαφής, τους τρόπους με τους οποίους χειρίστηκε τα 

ευρήματα και τις ερμηνευτικές και άλλες δυσκολίες που είχε να αντιμετωπίσει. 

Προκύπτουν με τον τρόπο αυτό και άλλες πτυχές τις προσωπικότητάς του, όπως η 

αποφασιστικότητα, οι ικανότητες επίτευξης των στόχων και επηρεασμού της διεθνούς 

κοινής γνώμης που διέθετε. 

       Τα δύο πρώτα κεφάλαια αποτελούν το γνωστικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο 

προκειμένου ο αναγνώστης να οδηγηθεί στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο 
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επικεντρώνεται άμεσα στο κυρίως θέμα της εργασίας, δηλαδή στις επιρροές του Μινωικού 

Πολιτισμού στη νεότερη και τη σύγχρονη εποχή, με παραδείγματα από τους τρόπους 

παρουσίασής του στο Διαδίκτυο, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, σε σχολικά 

εγχειρίδια και στην τουριστική βιομηχανία. Αναζητήθηκαν έτσι, ηλεκτρονικά, το λήμμα 

«μινωικός» και οι τρόποι με τους οποίους ενημερώνεται το ενδιαφερόμενο κοινό από μη 

αρχαιολόγους αλλά και οι οποίοι προβάλλουν ενδεχομένως, με τη σειρά τους, τον εν λόγω 

πολιτισμό και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ευρύτερα.  

       Διερευνήθηκε, επίσης, η «χρήση» στοιχείων από τον Μινωικό Πολιτισμό στο πλαίσιο 

του μεγάλου τουριστικού ενδιαφέροντος για την Κρήτη, - που καθορίζει ο ίδιος σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Ενώ, με έναυσμα το βιβλίο της Ιστορίας της Τρίτης τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου προσεγγίζεται ο τρόπος  με τον οποίο τα παιδιά έρχονται για πρώτη φορά σε 

επαφή με τον Πολιτισμό αυτόν. Εξάλλου, προφορικές απόψεις σύγχρονων Κρητικών 

παραπέμπουν σε εικόνες που έχουν για τον σημαντικό αρχαίο πολιτισμό του νησιού τους, 

και σε κάποιους από τους τρόπους με τους οποίους τον οικειοποιούνται, για 

διαφημιστικούς και για άλλους λόγους, τον επικαλούνται, και αντλούν έμπνευση από το 

μινωικό παρελθόν. 

       Από τη θέση αυτή, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την επιβλέπουσα καθηγήτριά 

μου, Κατερίνα Κόπακα, για τη γνώση που μου έδωσε και για τη στάση ζωής της όλα τα 

χρόνια των σπουδών μου. Χωρίς την πολύτιμη βοήθειά της, η εργασία μου δεν θα είχε 

ποτέ ολοκληρωθεί. Ευχαριστώ, επίσης,  τις καθηγήτριες της επιτροπής παρακολούθησης, 

Ίριδα Τζαχίλη και Νένα Γαλανίδου, για τη συμβολή τους στη μόρφωσή μου σε θεωρητικό 

όσο και σε πρακτικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 

Αρχαιολογικές έρευνες στην Κρήτη τον 19ο αιώνα 

1α.  Κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό πλαίσιο και αρχαιολογικές ανησυχίες 

        Σημαντική για τη μελέτη του θέματος της παρούσας Μεταπτυχιακής Εργασίας 

Ειδίκευσης είναι η εξέταση του ιστορικού υποβάθρου αλλά και του κοινωνικού και 

πολιτικού πλαισίου στο οποίο κυοφορήθηκαν αρχαιολογικές ιδέες και ανασκαφικές 

πρωτοβουλίες, και ζυμώθηκαν οι πρώιμες  αρχαιολογικές ανησυχίες για το παρελθόν της 

Κρήτης στο ταραγμένο, ασταθές, επαναστατικό κλίμα του 19ου αιώνα. Αναφορές στις 

πρώτες ανασκαφές στο νησί και ειδικά στην Κνωσό και σε σημαίνουσες προσωπικότητες 

εκείνης της εποχής επιτρέπουν την εξοικείωση του αναγνώστη με τη χρονολογική κλίμακα 

του Μινωικού Πολιτισμού αλλά και με τις ιστορικές συνάφειες της περιόδου των πρώτων 

ανασκαφών. 

        Από μια σειρά επαναστάσεων κατά της Οθωμανικής κυριαρχίας στην Κρήτη του 

19ου αιώνα, εκείνη που ξεχώρισε ήταν η λεγόμενη Κρητική Επανάσταση των ετών 1866-

1869. Ο πόθος των Κρητών για την απελευθέρωσή τους από τον τουρκικό ζυγό και την 

ένωσή τους με την Ελλάδα, κάποιες αθετήσεις από τη Μεγάλη Πύλη όρων του 

μεταρρυθμιστικού «Χάττι Χουμαγιούν»
1
 (ή αλλιώς Ισλαχάτ Φερμάν) με την επιβολή νέων 

βαρύτερων φόρων σε συνδυασμό με το «μοναστηριακό ζήτημα» - τον απόηχο μεγάλου 

ανάλογου ζητήματος που είχε ξεσπάσει την ίδια εποχή στη Ρουμανία και αφορούσε την 

ιδιαίτερη υψηλή φορολόγηση των μοναστηριακών περιουσιών, με συνέπεια κλήρος και 

λαός να εξεγερθούν ήταν κάποιες από τις σημαντικότερες αιτίες που οδήγησαν στη 

δημιουργία ένοπλων σωμάτων και στην έναρξη της Επανάστασης στις 21 Αυγούστου του 

1866 (Δετοράκης 1990, 360). 

       Παρότι η ίδια η Επανάσταση δεν στέφθηκε με επιτυχία, η ανατίναξη της Μονής 

Αρκαδίου που προκάλεσε τον θάνατο 300 περίπου πολιορκημένων πολεμιστών αλλά και 

μεγάλου αριθμού άμαχου πληθυσμού (περίπου 700 άτομα), είχε μεγάλο αντίκτυπο στη 

                                                           
1
 Tο Χάττι Χουμαγιούν του 1856 ήταν διάταγμα που εκδόθηκε από την κυβέρνηση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και εγκρίθηκε προσωπικά από τον Σουλτάνο, το οποίο έδινε μεγάλη έμφαση στην ισότητα 

όλων των υπηκόων του σε ζητήματα φορολογίας, στη συμμετοχή τους άνευ διακρίσεων στο υπαλληλικό 

σώμα, σε όλα τα διοικητικά και δικαστικά όργανα, στην εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές και στην 

εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας, η οποία θα αποτελούσε πια προνόμιο και αποκλειστικό βάρος των 

Μουσουλμάνων (https://www.lexico.com/en/definition/hatti_humayun - 01.02.2020 ).  

https://www.lexico.com/en/definition/hatti_humayun
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διεθνή κοινή γνώμη ως μια από τις πτυχές του όλου Ανατολικού Ζητήματος (Δετοράκης 

1990, 367). 

       Προπαρασκευαστικό ρόλο για την αυτονόμηση της Κρήτης, έπαιξε η Σύμβαση της 

Χαλέπας, (ή και Χάρτης της Χαλέπας), μία ιστορική συμφωνία μεταξύ της Οθωμανικής 

Κυβέρνησης και της Επαναστατικής Συνέλευσης των Κρητών (Εικ. 1) που 

συνομολογήθηκε στις 15 Οκτωβρίου του 1878 στην ομώνυμη συνοικία των Χανίων. Τη 

Σύμβαση αυτή προετοίμασε η διεθνής Συνθήκη του Βερολίνου που είχε υπογραφεί τρεις 

μήνες πριν, στις 13 Ιουλίου  1878, μεταξύ της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και των 

Μεγάλων Δυνάμεων (Αγγλίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Ρωσίας, Ιταλίας), υποχρεώνοντας την 

τελευταία να εισάγει μεταρρυθμίσεις διοικητικού χαρακτήρα σε επαρχίες, επί ευρωπαϊκών 

εδαφών, οι οποίες είχαν έντονο Χριστιανικό στοιχείο. Με βάση την παραπάνω συνθήκη 

και με τη μεσολάβηση της Αγγλίας, προκειμένου να επέλθει ειρήνευση στη Κρήτη όπου 

είχε ξεσπάσει μεγάλη κρίση από το 1875, κατέφθασαν στη νήσο κατ’ εντολή του 

Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ Β΄, ο στρατηγός Μουχτάρ Πασάς συνοδευόμενος από τον 

Σελίμ Εφέντη. Σε συνεννόηση με τον τότε Βαλή της Κρήτης Κωστάκη Αδοσίδη 

Πασά, ήλθαν σε επαφή με τους εκπροσώπους της Επαναστατικής Συνέλευσης για την 

εξέταση της κατάστασης και τη συνομολόγηση διμερούς σχετικής συμφωνίας στο πνεύμα 

των επιβαλλομένων μεταρρυθμίσεων (Κωφός 1977, 357). 

      Σημαντικό επίτευγμα της Συνθήκης της Χαλέπας ήταν ότι η Κρήτη θα αστυνομευόταν 

(κατόπιν δέσμευσης του Σουλτάνου) μόνο από Κρητικούς χωροφύλακες και 

δημιουργήθηκε σώμα χωροφυλακής από ντόπιους, στο οποίο θα μπορούσαν να γίνουν 

αξιωματικοί ακόμα και Χριστιανοί. Μετά από άλλη μια επανάσταση, επήλθε η απόσχιση 

της Κρήτης από την Οθωμανική αυτοκρατορία και η αναγνώριση της ως αυτόνομο κράτος 

με το επίσημο όνομα ‘’Κρητική Πολιτεία’’
2
. Βάσει της Συνθήκης του Βερολίνου, το νησί 

θα βρισκόταν υπό τον πλήρη έλεγχο των Μεγάλων Δυνάμεων και υπό Τούρκικη εποπτεία, 

όπως άλλωστε δήλωνε και η σημαία του. Ξεκίνησε έτσι ένα μεταβατικό στάδιο που θα 

                                                           
2
  Οι Μεγάλες Δυνάμεις, που πάντοτε ενδιαφέρονταν για την Κρήτη, κυρίως λόγω της μεγάλης στρατηγικής 

της σημασίας, από καιρό είχαν συγκεντρώσει τους στόλους τους γύρω από το νησί. Με τη Συνθήκη του 

Βερολίνου το 1896 αποφάσισαν να προχωρήσουν σε οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος, με διεθνή 

κατοχή του νησιού και την ανακήρυξη του σε αυτόνομη Πολιτεία. Στις 21 Ιανουαρίου του 1897, ελληνικά 

στρατεύματα με δύναμη 1,500 ανδρών και διοικητή τον Τιμολέοντα Βάσσο, αποβιβάστηκαν στην Κρήτη 

προκειμένου να την ελευθερώσουν και να προετοιμαστεί το έδαφος για την ένωση με την Ελλάδα. 

(https://www.cretalive.gr/history/otan-h-krhth-proeoimazotan-gia-thn-enosh-1176920 - 02.02.2020) 

https://www.cretalive.gr/history/otan-h-krhth-proeoimazotan-gia-thn-enosh-1176920
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διαρκούσε έως την οριστική Ένωση με την Ελλάδα, με τη Συνθήκη του Λονδίνου τον 

Μάιο του 1913. 

       Στις αρχές του 20ού αιώνα επομένως, θα έλεγε κανείς ότι η Κρήτη ήταν χωρισμένη 

ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Μετά από συγκρούσεις, μάχες και συχνές και 

έντονες κοινωνικές αναταραχές, την 16 Δεκεμβρίου 1898 τα περισσότερα Οθωμανικά 

στρατεύματα και αξιωματούχοι είχαν αποχωρήσει από το νησί (Carabott 2006, 40), ενώ με 

υπόδειξη των Μεγάλων Δυνάμεων, στις 9 Δεκεμβρίου 1898 έφθασε στη Σούδα με τη 

ρωσική ναυαρχίδα «Νικόλαος Α» ο πρίγκιπας Γεώργιος, ο δευτερότοκος γιος του βασιλιά 

της Ελλάδος, για να αναλάβει καθήκοντα Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης με τριετή θητεία. 

Στην Κρήτη του επιφυλάχθηκε θερμή υποδοχή. 

       Έτσι, σε 35 περίπου χρόνια (από τη Συνθήκη της Χαλέπας έως την Ένωση με την 

Ελλάδα) η Κρήτη βίωσε δύο διαφορετικά καθεστώτα (ημι)αυτονομίας:  από το 1878 έως 

το 1898 ως τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με κάποια περιορισμένα προνόμια 

αυτοδιοίκησης (Κρητική Συνέλευση αντιπροσώπων)‧  και από το 1898 έως το 1913 ως 

μια ημιαυτόνομη ηγεμονία (Βασιλάκης 2017, 72). Στη δεύτερη περίπτωση είχε 

κυβερνήτη- αρμοστή διορισμένο από τις Προστάτιδες Δυνάμεις
3
 και δεν είχε δικό της 

στρατό αλλά τη στρατιωτική παρουσία τεσσάρων χωρών (Βρετανίας, Γαλλίας, Ρωσίας και 

Ιταλίας), ενώ διέθετε τοπική βουλή, κυβέρνηση και νόμισμα όλα κάτω υπό την υψηλή 

κυριαρχία και εποπτεία της Πύλης.  

       Σε παρόμοιο κλίμα αναταραχών και μεγάλης πολιτικής αστάθειας στην Κρήτη, 

υπήρξαν παρόλα αυτά και αρχαιολογικές ανησυχίες, δεδομένης της σημασίας των 

πολιτιστικών αγαθών του παρελθόντος για τη δημιουργία και θωράκισης μιας εθνικής 

ταυτότητας. Πριν από τη Συνθήκη της Χαλέπας στην Κρήτη, η αρχαιολογική έρευνα στο 

νησί υπήρξε περιορισμένη και όχι συστηματική (Genova 2016, 2). Και αυτό είναι λογικό, 

καθώς σε ένα νησί τα κυριαρχικά δικαιώματα του οποίου ήταν τόσο περίπλοκα και το 

καθεστώς ιδιοκτησίας όχι τόσο ξεκάθαρο λόγω των ρευστών και συνεχώς μεταβαλλόμενων 

                                                           
3
 Ο Γεώργιος ανέθεσε σύντομα σε Επιτροπή με πρόεδρο τον Ιωάννη Σφακιανάκη και 16 μέλη (12 

Χριστιανούς και 4 Μουσουλμάνους) τη σύνταξη σχεδίου Συντάγματος που θα ενέκρινε η Κρητική Συνέλευση, 

η οποία συγκροτήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1899. Συγχρόνως, προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 24 του ίδιου μήνα 

των πληρεξουσίων. Στις 8 Φεβρουαρίου έγινε η πρώτη συνεδρίαση της Κρητικής Συνελεύσεως που 

αποτελούσαν 138 Χριστιανοί και 50 Μουσουλμάνοι. Η Συνέλευση, με πρόεδρο τον Σφακιανάκη, ψήφισε το 

Σύνταγμα της Κρητικής Πολιτείας. Μετά την επικύρωσή του από τον Ύπατο Αρμοστή και την έγκρισή του, 

με ελάχιστες μεταβολές, από τις Μεγάλες Δυνάμεις, το Σύνταγμα δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου 1899 στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (https://archive.patris.gr/articles/192615 - 02.02.2020). 

https://archive.patris.gr/articles/192615
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περιόδων ειρήνης και ηρεμίας, πόσο εύρυθμα θα μπορούσε να εξελιχθεί και πώς θα 

αντιμετωπιζόταν μια ανασκαφή.   

       Σημαντικό βήμα για την εδραίωση ενός πολιτισμικού υποβάθρου στο νησί υπήρξε η 

ίδρυση φιλεκπαιδευτικών συλλόγων
4
 και η έκδοση εφημερίδων, μετά τη Συνθήκη της 

Χαλέπας. Έτσι, στα τέλη του 19ου αι., πρακτικές διερεύνησης του παρελθόντος μέσω 

ανασκαφών, μελέτης και επιφανειακών ερευνών άρχισαν να συστηματοποιούνται στην 

Κρήτη ολοένα και περισσότερο και μέσα σε αυτή την περίοδο πολιτικής μετάβασης και 

αλλαγής, η αρχαιολογία άρχισε να διαμορφώνει την θέση της στην πνευματική και 

πολιτική σκηνή της κοινωνίας
5
.  

       Το έτος της Σύμβασης της Χαλέπας, το 1878, ο Ηρακλειώτης Μίνως Καλοκαιρινός 

ξεκίνησε τη διερεύνηση του κτηριακού συγκροτήματος της προϊστορικής Κνωσού στον 

λόφο της Κεφάλας Τσελεμπή, όπου οι εργασίες σταμάτησαν το 1879. Το 1884 ο Federico 

Halbherr ανακάλυπτε, στο πλαίσιο της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής, τη μεγάλη 

Επιγραφή της Γόρτυνας (τμήματα της οποίας ήταν ήδη γνωστά [από το 1850]). 

Ενωρίτερα, το καλοκαίρι του 1850, ο ίδιος είχε αρχίσει ανασκαφές στο Ιδαίον Άντρο, ενώ 

αργότερα, το 1886, ανέσκαψε με τον Ιωσήφ Χατζηδάκη στο Ψυχρό. Το 1887 έγιναν, 

εξάλλου, κάποιες δοκιμαστικές τομές στο σπήλαιο Ειλειθυίας στην Αμνισό (Βασιλάκης 

2017, 73)
6
.  

       Η συχνή, ωστόσο, αλλαγή Οθωμανών αξιωματούχων, με κάποιους από αυτούς να 

είναι περισσότερο φιλικά διακείμενοι σε μια ενδεχόμενη ανασκαφή από κάποιους άλλους, 

σε συνδυασμό με την έλλειψη πόρων, έκαναν την Κρήτη ένα όχι και τόσο φιλικό και 

πρόσφορο έδαφος για αρχαιολογικές δραστηριότητες και ανασκαφικές εργασίες. Η 

παρουσία των Μεγάλων Δυνάμεων στο νησί βοήθησε ιδίως από το 1898 να λυθούν 

                                                           
4
 Με το άρθρο 15 της Συμβάσης της Χαλέπας (1878) επιτράπηκε η ίδρυση Φιλεκπαιδευτικών Συλλόγων 

στην Κρήτη. Έτσι, το 1879 νομιμοποιήθηκε ὁ Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ηρακλείου (είχε συσταθεί από το 

1875) και τον ίδιο χρόνο ὁ Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Χανίων. Στο Ρέθυμνο ιδρύθηκε το 1884 ὁ Θεατρικός 

Σύλλογος «Αι Μοῦσαι», που λειτούργησε την τριετία 1884-1886 και ἡ δράση του περιορίστηκε στην 

διοργάνωση θεατρικών παραστάσεων και επετειακών εκδηλώσεων για το Ολοκαύτωμα του Αρκαδίου 

(Κωφός 1977, 358).  
5
 Η Αρχαιολογική Υπηρεσία συστάθηκε επί Ιωάννη Καποδίστρια, όταν το 1829 ιδρύθηκε το «Εθνικόν 

Μουσείον Αιγίνης» με διευθυντή τον φιλόλογο και πολιτικό Ανδρέα Μουστοξύδη. Το 1834 δημοσιεύτηκε 

το πρώτο νομοθετικό κείμενο, το «Περί των επιστημονικών και τεχνολογικών συλλογών, περί ανακαλύψεως 

και διατηρήσεως των αρχαιοτήτων και της χρήσεως αυτών», το οποίο προέβλεπε στο άρθρο 61, ότι όλες οι 

αρχαιότητες εντός Ελλάδος, ως έργα των προγόνων του ελληνικού λαού, θεωρούνται ως εθνικό κτήμα όλων 

των Ελλήνων. Ο ίδιος νόμος, που βασίστηκε ουσιαστικά στη νομοθεσία 8 που ίσχυε στην Ιταλία για τις 

αρχαιότητες της Ρώμης, προέβλεπε επίσης τον διορισμό Γενικού Εφόρου και Εφόρων για κάθε συλλογή. 

(Πηγή: https://www.culture.gr/DocLib/YPPOA_istoriko_images_2.pdf 04.02.2020). 
6
 Οι αναφορές αυτές για τις πρωιμότερες ανασκαφές στην Κρήτη είναι ενδεικτικές και όχι εξαντλητικές.  

https://www.culture.gr/DocLib/YPPOA_istoriko_images_2.pdf
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αρκετά από τα υπάρχοντα προβλήματα των παρελθόντων ετών. Αυτή η κατάσταση 

αποτυπώνεται και σε επιστολή του Arthur Evans και του Διευθυντή της Βρετανικής 

Σχολής Αθηνών D.G. Hogarth προς την εφημερίδα The Times στις 12 Ιουνίου 1899 όπου 

συγκεκριμένα αναφέρεται: «Οι νέες συνθήκες που επικρατούν στην Κρήτη και η τελική 

χειραφέτηση του νησιού από τον τούρκικο ζυγό, έχουν καταστήσει δυνατή την οργάνωση 

μιας σοβαρής προσπάθειας για την ανάκτηση πληροφοριών και ενδείξεων του πρώιμου 

πολιτισμού του νησιού»  (Carabott 2006, 45). 

           Όπως οι Μεγάλες Δυνάμεις χώρισαν την Κρήτη σε στρατιωτικές ζώνες ελέγχου το 

1897-1898, έτσι και ένα μεγάλο μέρος του νησιού διαιρέθηκε σε αρχαιολογικές ζώνες. Για 

παράδειγμα, οι Βρετανοί καθιερώθηκε να έχουν το βόρειο και κεντρικό τμήμα της 

Κρήτης, καθώς επίσης και την περιοχή η οποία είναι κοντά στη Σητεία, οι Ιταλοί 

ξεκίνησαν να δουλεύουν στην πεδιάδα της Μεσαράς, οι  Αμερικανοί στην περιοχή της 

Παχειάς Άμμου, ενώ το 1899-1901 άρχισε η συστηματική έρευνα της Γαλλικής 

Αρχαιολογικής Σχολής στην αρχαία Λατώ (Varouhakis 2015, 99). Η περιορισμένη 

ανεξαρτησία του νησιού θα πρέπει, επομένως, να ληφθεί σοβαρά υπόψιν όσον αφορά τον 

λόγο για τον οποίο η αρχαιολογία και οι πρακτικές της εξελίχθηκαν σχετικά αργά και 

περισσότερο σταδιακά απ’ ό,τι σε άλλες περιοχές της ανεξάρτητης Ελλάδας, για 

παράδειγμα στις Μυκήνες και τη Σαντορίνη.  

       Στοιχεία που φωτίζουν την καθημερινότητα και τις αρχαιολογικές σκέψεις και 

ανησυχίες στην Κρήτη του 19ου αιώνα προκύπτουν από την αλληλογραφία της εποχής. 

Για παράδειγμα, σε μια επιστολή του προέδρου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου 

Ηρακλείου προς τον Διευθυντή της Αρχαιολογικής Εταιρείας στην Αθήνα στις 19 

Νοεμβρίου του 1883 (Εικ. 2), αναφέρεται ότι  εξαιτίας της πολιτικής κατάστασης του 

νησιού κρίθηκε σκόπιμο να μην επιτρέπονται ανασκαφές για την ανεύρεση αρχαιοτήτων, 

καθώς τυχαία μπορεί να αποκαλυφθεί κάποιο εύρημα μεγάλης επιστημονικής αξίας και να 

πέσει σε λάθος χέρια, με αποτέλεσμα να εξαχθεί εκτός νήσου ή να πωληθεί σε 

αρχαιοκάπηλους ή να φθαρεί, εντέλει, με τον χρόνο (Σακελλαράκης 1998, 19). Έτσι ο 

πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου Ιωσήφ Χατζηδάκης, προκειμένου 

να μεριμνήσει για τις αρχαιότητες εκείνες που έρχονταν τυχαία στο φως, συνέστησε ειδική 

επιτροπή που είχε την ευθύνη της προστασίας τους. Ζήτησε, επομένως, από την 

Αρχαιολογική Εταιρεία κάθε δυνατή βοήθεια και συμβουλή προς αυτή την κατεύθυνση. 
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       Τη στενή σχέση που διατηρούσε ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ηρακλείου με την 

Αρχαιολογική Εταιρεία των Αθηνών μαρτυρούν, άλλωστε, αρκετές επιστολές εκείνης της 

εποχής. Η συνεργασία τους δεν περιοριζόταν μόνο σε συμβουλευτική υποστήριξη σε 

ποικίλα αρχαιολογικά ζητήματα, αλλά ενίοτε περιλάμβανε, για παράδειγμα, και την 

οικονομική βοήθεια του Φιλεκπαιδευτικού από την Εταιρεία προκειμένου να αγοραστεί 

κάποιο χωράφι στο οποίο υπήρχαν αρχαιότητες προκειμένου αυτές να προστατευθούν 

καλύτερα. Φαίνεται λοιπόν να υπάρχει ένα κοινό αίσθημα διαφύλαξης της πολιτιστικής 

κληρονομιάς από τους κατοίκους της Κρήτης όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας, με 

καταρχήν κίνητρο την ισχυρή βούλησή τους για τη διαμόρφωση μιας στέρεης εθνικής 

ταυτότητας που θα θωρακιζόταν από αυτήν. 

 

1β. Προσωπικότητες με έντονο αποτύπωμα στον πολιτισμό της εποχής 

 

       Η μελέτη των προσεγγίσεων μερικών από τους πρώτους ανασκαφείς από τα τέλη του 

19ου έως τις αρχές του 20ού αιώνα, για παράδειγμα αυτή του Μίνωα Καλοκαιρινού, του 

Ιωσήφ Χατζηδάκη και του Στέφανου Ξανθουδίδη είναι αρκετά σημαντική προκειμένου να 

κατανοηθεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο η αρχαιολογία άρχισε να παίρνει μορφή και να 

κερδίζει έδαφος το χρονικό διάστημα πριν από την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα και 

αμέσως μετά (Genova 2016, 3). Γενικότερα οι ανασκαφές στην Κρήτη αυτής της 

ταραγμένης περιόδου είχαν μάλλον πολιτικές και διπλωματικές  σκοπιμότητες, όπως έχει 

υποστηριχθεί και βιβλιογραφικά
7
. Πιο συγκεκριμένα, ο Evans με την υποστήριξη της 

Βρετανικής διπλωματίας και ο F. Halbherr με την υποστήριξη της Ιταλικής Αρχαιολογικής 

Σχολής, σε συνδυασμό με τη σταθερή βοήθεια του κοινού τους φίλου Χατζηδάκη, είχαν 

το αναμενόμενο απότοκο των ανασκαφών τους δηλαδή την ισχυροποίηση της εύνοιας των 

μεγάλων δυνάμεων (Βρετανίας και Ιταλίας κυρίως) υπέρ της ανεξαρτησίας (ελευθερίας) 

της μεγαλονήσου.   

       Σημαντικός πρωτεργάτης της αρχαιολογίας στην Κρήτη ήταν ο Ιωσήφ Χατζιδάκης 

(Εικ. 3), πρόεδρος του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου και ιδρυτής του Μουσείου 

Ηρακλείου. Ο ίδιος εργάστηκε και αγωνίστηκε για τη δημιουργία της πρώτης Συλλογής 

του μουσείου προκειμένου να τονώσει, συν τοις άλλοις και την εθνική ταυτότητα του 

                                                           
7
 Βλ. π.χ. Βασιλάκης 2017, 72, για τον πολιτικό και διπλωματικό ρόλο των πρώιμων ανασκαφών στην 

Κρήτη, όπου σημειώνεται μάλιστα ότι το αντάλλαγμα της παρακίνησης του Evans και του Halbherr από τον 

Χατζηδάκη για να σκάψουν στην Κρήτη ήταν δραματικό, αφού κατέστησαν την Κρήτη έναν πραγματικό 

παράδεισο αρχαιολογικού «ιμπεριαλισμού» με συνέπειες που φθάνουν ως τις ημέρες μας. 
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νησιού, το οποίο ήταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Γεννημένος στη Μήλο με 

καταγωγή από τα Σφακιά, σπούδασε ιατρική και έφτασε στην Κρήτη το 1881. Το έτος 

1883 ανέλαβε την προεδρία του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου με το ενδιαφέρον του να 

είναι στραμμένο στη διάσωση των αρχαιοτήτων του νησιού και τη φύλαξή τους σε ένα 

Μουσείο στο Ηράκλειο. Την απαιτούμενη για το εγχείρημά του πολιτική κάλυψη και την 

εν γένει συμπαράσταση εξασφάλισε ζητώντας προστασία από τον γενικό διοικητή Ιωάννη 

Φωτιάδη, τον οποίο και αναγόρευσε επίτιμο πρόεδρο του Συλλόγου. Ανακοίνωσε, επίσης, 

στον διευθυντή της Οθωμανικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και του Μουσείου 

Κωνσταντινουπόλεως Χαμδή Μπέη, ότι ο Φιλεκπαιδευτικός ανέλαβε, ακριβώς, τη 

διάσωση των αρχαιοτήτων του νησιού και την ίδρυση μουσείου για τη φύλαξή τους. Έτσι, 

με ενέργειες του Σουλτάνου, εκδόθηκε αυτοκρατορικό διάταγμα που αναγνώριζε τον 

Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Ηρακλείου ως οιονεί επίσημη αρχαιολογική υπηρεσία 

(Βασιλάκης 2017, 76). 

       Σε άρθρο του, εξάλλου, στο περιοδικό Αρμονία (Χατζιδάκης 1900, 1) ο ίδιος 

παρουσιάζει τις σύγχρονές του ανασκαφές, εξηγεί ότι η προσοχή των αρχαιολόγων αλλά 

και των ιστορικών πλέον στρέφεται στη διερεύνηση των αρχών  του ελληνικού έθνους και 

πολιτισμού και αναζητούν τις ρίζες τους στην Κρήτη, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με αυτές, σύμφωνα με τους μύθους και τις παραδόσεις. Προκύπτει, έτσι, η εμφανής 

πολιτική χροιά που είχαν οι ανασκαφικές εργασίες της εποχής ως μέσα τόνωσης του 

εθνικού στοιχείου, κάτι που στις μέρες μας δεν θεωρείται ότι συνάδει με τον επιστημονικό 

τρόπο προσέγγισης των ευρημάτων. Οι ανασκαφές φαίνεται να έπαιξαν, ωστόσο, πολύ 

σημαντικό ρόλο και είχαν μεγάλη βαρύτητα για τα ιστορικά δρώμενα, αποτελούσαν 

πιθανότατα στρατηγικά σημεία διαπραγμάτευσης με τις Μεγάλες Δυνάμεις
8
. Στο ίδιο 

άρθρο του, ο Χατζιδάκης αναφέρει ότι η Αγγλική Σχολή Αθηνών ονομάζει την Κρήτη «Γη 

της Επαγγελίας», και ότι ο Διευθυντής της Γαλλικής Σχολής Αθηνών έγραψε στο επίσημο 

περιοδικό της, το Bulletin de Correspondance Hellénique, ότι η απελευθέρωση της Κρήτης 

θα σημειώσει «εποχήν δια τους αρχαιολόγους». 

       Με τον Χατζιδάκη συνυπηρέτησε επί 26 χρόνια ο πρώτος κατά τις σπουδές και κατά 

επάγγελμα Κρητικός αρχαιολόγος, Στέφανος Ξανθουδίδης (Εικ. 4). Γεννημένος το 1864 

στο Αβδού Πεδιάδος, εκπροσωπούσε τη δεύτερη γενιά των πρωτεργατών της κρητικής 

                                                           
8
 O Evans ήταν αρνητικός ως προς την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, με βάση εθνολογικά, 

ανθρωπολογικά και γλωσσολογικά στοιχεία (Evans 1943, 343). 
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αρχαιολογίας και διανόησης εν γένει (Κόπακα 2002, 127).  Σε συνεργασία με τον 

Χατζιδάκη διέσωσε πολλές τοπικές αρχαιότητες και τις θωράκισε με νόμους, ενώ οι δύο 

τους ίδρυσαν στο Ηράκλειο το Κρητικό Μουσείο, όπου εγκαταστάθηκε η πρώτη 

αρχαιολογική συλλογή στο νησί (Χατζιδάκης 1931, 11). 

       Ο Μίνως Καλοκαιρινός (Εικ. 5) υπήρξε ο πρώτος ανασκαφέας της Κνωσού. 

Γεννημένος το 1843 στο Ηράκλειο Κρήτης, ήταν το υστερότοκο παιδί του Ανδρέα 

Καλοκαιρινού, εμπόρου και σημαντικής προσωπικότητας στη Μεσόγειο του 19ου αιώνα, 

με προέλευση τα Κύθηρα. Ο Μίνως ολοκλήρωσε τη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του στη 

Σύρο και κατόπιν εγγράφηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου  

φοίτησε για ένα χρόνο, πριν αναγκαστεί να διακόψει τις σπουδές του εξαιτίας της 

ασθένειας και του θανάτου του πατέρα του. Το ενδιαφέρον του έστρεψε κατόπιν στην 

πατρική περιουσία που διαχειρίστηκε αρχικά μαζί με τον αδελφό του Λυσίμαχο και 

αργότερα μόνος του, με ειδικό ενδιαφέρον για τη σαπωνοποιία και την οινοποιία. Το 1898 

στη διάρκεια των αιματηρών γεγονότων της 25ης Αυγούστου
9
, φονεύθηκε με 

αποκεφαλισμό ο αδελφός του Λυσίμαχος καθώς και ο πρωτότοκος γιος του Ανδρέας, ενώ 

χάθηκε η ανιψιά του Σκεύω. Το Μέγαρο των Καλοκαιρινών πυρπολήθηκε, με αποτέλεσμα 

να καταστραφεί και η αρχαιολογική του συλλογή με τα ευρήματα της Κνωσού που 

φυλασσόταν εκεί. 

       Το κύριο μέρος της διερεύνησης του κνωσιακού ανακτόρου από τον Καλοκαιρινό 

ξεκίνησε το 1878 και φαίνεται να τελείωσε το 1879 (Κόπακα 1995, 507) - διακόπηκε με 

απόφαση της Κρητικής Βουλής και του Γενικού Διοικητή της Κρήτης, Ιωάννη Φωτιάδη 

πασά. Κατά τον ίδιο τον ανασκαφέα, οι βασικές εργασίες διήρκεσαν τρεις εβδομάδες, 

έγιναν με δυναμικό 20 εργατών και του κόστισαν 750 φράγκα. Ποιοί λόγοι τον οδήγησαν 

σε ένα τέτοιο εγχείρημα στην ταραγμένη πολιτικά και κοινωνικά εποχή του, αλλά στη 

συγκεκριμένη περιοχή στην Κεφάλα που μέχρι τότε δεν είχε κανένα αρχαιολογικό 

ενδιαφέρον; Στα χειρόγραφά του, που άρχισαν να δημοσιεύονται στα τέλη του 1980, ο 

Καλοκαιρινός αναφέρει ότι μελετώντας τους αρχαίους συγγραφείς, κυρίως τον Όμηρο, 

                                                           
9
 Η οδός που ονομάστηκε 25ης Αυγούστου χαράχτηκε μάλλον από τους Άραβες (9ος-10ος αιώνας) και 

υπήρξε ανέκαθεν ο βασικός δρόμος που ένωνε το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου με το λιμάνι. Στην 

Ενετική περίοδο (13ος-17ος) ονομαζόταν Ruga maistra, ενώ επί Τουρκοκρατίας μετονομάστηκε σε Βεζίρ 

τσαρσί από το Βεζίρ τζαμί, που βρισκόταν σ’ αυτό το δρόμο. Η ονομασία της οδού οφείλεται σε ένα τραγικό 

γεγονός, όταν στις 25 Αυγούστου 1898, ημέρα εορτής του Αγίου Τίτου, εξαγριωμένος όχλος 

Μουσουλμάνων κατέσφαξε πλήθος άμαχων Χριστιανών και μαζί 17 Άγγλους στρατιώτες και τον πρόξενο 

της Αγγλίας Λυσίμαχο Καλοκαιρινό. Η άλογη αυτή πράξη βίας ευαισθητοποίησε τις Μεγάλες Δυνάμεις, 

ώστε να πραγματοποιηθεί μερικά χρόνια αργότερα (1913) η ένωση της Κρήτης με την μητέρα Ελλάδα. 
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τον Στράβωνα και τον Ηρόδοτο, απόκτησε μεγάλο ενδιαφέρον να ανακαλύψει τον 

προϊστορικό πολιτισμό της Κρήτης – και της Κνωσού. Παρατηρεί επίσης, εύλογα, ότι την 

εποχή που αποφάσισε εκείνος να κάνει ανασκαφές δεν υπήρχε άλλη τέτοια ανασκαφική 

δραστηριότητα στην Κρήτη. Ο ίδιος όχι μόνο επέλεξε τον λόφο της Κεφάλας για τις 

ανασκαφές του και ταύτισε τις εκεί αρχαιότητες με το «ανάκτορον του Μίνωος του Α’», 

αλλά ανέδειξε σε διεθνή μια κλίμακα τον χώρο που ανέσκαψε στην Κνωσό (Κόπακα 

1995, 506). Αυτά συνιστούν αξιομνημόνευτες δράσεις αφού, επιπλέον, τα λίγα ορατά 

μνημεία της περιοχής ενδιέφεραν έως τότε τους ντόπιους κυρίως ως πηγή δομικών 

υλικών
10

, ενώ τα ευρήματα που είχαν μεγάλη ζήτηση στην αγορά αρχαιοτήτων ήταν τα 

ελληνορωμαϊκά κνωσιακά μνημεία (αυτόθι). 

       Εκείνη την περίοδο, αρκετοί ερευνητές εμπνευσμένοι από τον Όμηρο και από άλλες 

πηγές, περιηγούνταν στην Ελλάδα αναζητώντας τα μνημεία με την αίγλη αυτών που 

περιγράφονται στην αρχαία γραμματεία. Η κρητική αρχαιολογία προσανατολίστηκε 

γρήγορα στο προϊστορικό παρελθόν στο νησί (Gkiasta 2008, 181). Πρώιμες αναφορές στη 

θέση και τη σημασία της Κνωσού, που βρίσκεται 5 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της 

σημερινής πρωτεύουσας της Κρήτης, του Ηρακλείου, γίνονται στα ομηρικά έπη
11

 – για 

παράδειγμα, στον Κατάλογο Πλοίων στην Ιλιάδα σημειώνεται ότι η Κρήτη απέστειλε 80 

πλοία υπό τον βασιλέα της Κνωσού Ιδομενέα. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, ο Μίνως 

υπήρξε ο πρώτος, κατά την παράδοση, που απέκτησε ναυτικό και πάταξε την πειρατεία 

στο Αιγαίο
12

. Σχετικές πληροφορίες υπάρχουν ακόμη στον Ησίοδο και τον Ηρόδοτο, στον 

Βακχυλίδη και τον Πίνδαρο αλλά και στον Πλούταρχο και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη. 

                                                           
10

 Για τη συνήθη αντιμετώπιση των αρχαίων αρχιτεκτονικών καταλοίπων ως δομικών υλικών, πληροφορίες 

αντλούνται από το Βουτυράς κ.ά, (1904, 3), όπου αναφέρεται ότι ο συγγραφέας παρατήρησε στην Κρήτη ότι 

άνθρωποι «αφιλότιμοι» και «αναίσθητοι» έσκαβαν για να βρουν «εξαίσια» οικοδομήματα και να τους 

αφαιρέσουν τους τετράγωνους λίθους τους οποίους δεν δίσταζαν να πουλήσουν ως δομικά υλικά, πολύ 

συχνά σε αρκετά χαμηλή τιμή. Ο ίδιος θέλησε να μάθει αν μπορούσε να περιοριστεί ή, ακόμα καλύτερα, να 

εξαλειφθεί αυτό το φαινόμενο, αλλά διαπίστωσε ότι η «τυραννική» κυβέρνηση κάθε άλλο παρά πρόθυμη 

ήταν να κάνει κάτι τέτοιο, ενώ αντιθέτως θα τη βόλευε να εξαφανίσει κάθε τι αρχαίο προκειμένου να 

απογυμνώσει το έθνος από οποιοδήποτε «ίχνος ευγένειας». 
11

 τῇσι δ᾽ ἐνὶ Κνωσός, μεγάλη πόλις, ἔνθα τε Μίνως  

   ἐννέωρος βασίλευε Διὸς μεγάλου ὀαριστής  (Οδύσσεια ΙΘ, 178-179, http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=133&page=144 – 13.02.2020) 
 
12

 Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν Ἑλληνικῆς   θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον 

ἐκράτησε καὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ 

τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας· τό τε λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ' ὅσον 

ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον ἰέναι αὐτῷ (Θουκυδίδης Ιστορίες, Α, http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=73&page=2 – 13.02.2020). 

http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=133&page=144
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=133&page=144
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=73&page=2
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=73&page=2
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Ως τοπωνύμιο, το ko-no-so  συναντάται ήδη σε πινακίδες της Γραμμικής Β (Kopaka 2004, 

498). 

       Από τους πρώτους γνωστούς επισκέπτες του χώρου, ο Christoforo Buondelmonti 

(1415-1416) ταύτισε εσφαλμένα την τοπογραφία της Κνωσού βάζοντάς την στον Άγιο 

Μύρωνα Μαλεβιζίου, ενώ στην πραγματική της θέση περιγράφει μια πόλη που λεγόταν 

Φιλόπολις (Kopaka 2004, 499). Αυτό δικαιολογείται, πιθανότατα, από το γεγονός ότι η 

επισκοπή της Κνωσού είχε μεταφερθεί τον 10ο αι. μ.Χ. στον οικισμό του Αγίου Μύρωνα. 

Έτσι, την περίοδο που ο Buondelmonti επισκέφθηκε το νησί το όνομα Κνωσός δεν 

αποτελούσε πια απόλυτη αναφορά για την περιοχή της αρχαίας μητρόπολης. Ενώ, ήδη 

από τον 11ο. αι. μ.Χ. αναφερόταν η Γόρτυνα ως μεγάλη κρητική πρωτεύουσα και  έδρα 

του Λαβυρίνθου (D'Agata 2010, 62). Το 1586 ο Ornelio Belli κάνει μια από τις πιο 

αναλυτικές γνωστές περιγραφές των κνωσιακών μνημείων της εποχής (κάνοντας αναφορά 

και στον Όμηρο) - παρόλο που δεν κατάφερε να εντοπίσει τον Κρητικό Λαβύρινθο, 

παραθέτει ωστόσο μια απεικόνισή του σε αρχαίο κνωσιακό νόμισμα (Εικ. 6). Ενώ το 1834 

o Robert Pashley επιβεβαιώνει τη σημερινή τοπογραφία λέγοντας «από τα Σπήλια πήγα 

στο Μακρό-τείχο (τοίχο), που είναι αναμφίβολα η θέση της Κνωσού» και αναφέρει ότι 

«τα μόνα σημερινά κατάλοιπα της αρχαίας μητρόπολης της Κρήτης είναι μερικοί άμορφοι 

σωροί Ρωμαϊκής πλινθοδομίας, τμήμα του λεγόμενου Μακρύ Τοίχου από όπου προήλθε 

και το σύγχρονο όνομα του χώρου» (Κόπακα 1995, 505). 

       Τη δεκαετία του 1880, ο Ερρίκος Σλήμαν επισκέφθηκε δύο φόρες τον λόφο της 

Κεφάλας του Τσελεμπή και την ανασκαφή του Καλοκαιρινού. Ονειρεύτηκε να κλείσει την 

αρχαιολογική (και ανασκαφική) πορεία του με την ανασκαφή στην Κνωσό, όμως 

ασυμφωνίες με τους ιδιοκτήτες των εκεί χωραφιών και διενέξεις με τις τούρκικες αρχές 

εμπόδισαν την πραγματοποίηση αυτής της επιθυμίας (Stefoff and Scarre 2003, 15). Την 

επόμενη δεκαετία, το 1890, πολλοί μελετητές και ξένες αρχαιολογικές σχολές 

προσπάθησαν να συνεχίσουν την ανασκαφή του Καλοκαιρινού. Ενώ ένας από αυτούς 

αγόραζε τη γη για τον ίδιο σκοπό: ο Arthur Evans, πρωτότοκος γιος του χαρτοβιομήχανου 

και ερασιτέχνη αρχαιολόγου
13

 John Evans. Ο ίδιος γεννήθηκε στις 8 Ιουλίου 1851 στο 

                                                           
13

 Αρκετά γνωστού για την εποχή του προϊστοριολόγου που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις γεωλογικές 

έρευνες και τα παλαιοντολογικά δείγματα. (Stefoff and Scarre 2003, 15) 
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Nash Mills της Αγγλίας
14

 και  σπούδασε νεότερη ιστορία, αρχαιολογία και κοινωνιολογία 

στο Κολέγιο Harrow στην Οξφόρδη (Βασιλάκης 2017, 188). 

       Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν η προσωπικότητα και η δράση του. Από το 1871 

έως το 1893 πραγματοποίησε αποστολές στα δυτικά Βαλκάνια ως επίσημος πολιτικός 

πράκτορας της Βρετανίας και ως ανταποκριτής της εφημερίδας Manchester Guardian. Το 

1882 συνελήφθη από τις αυστριακές αρχές και απελάθηκε μετά από φυλάκισή του σε 

φυλακές στη Ραγούσα. Το 1883 επισκέφθηκε με τη σύζυγο του, Margaret Freeman, την 

Ελλάδα. Εκεί συνάντησε τον Σλήμαν και τη γυναίκα του Σοφία και εντυπωσιάστηκε με τα 

ευρήματά του από τις Μυκήνες - και σίγουρα ακόμη περισσότερο με την έμπνευση για την 

ανακάλυψή τους από τη μελέτη του Ομήρου (Βασιλάκης 2017, 189). Την Κρήτη 

πρωτοεπισκέφτηκε το 1894 και αναζητώντας προς αγορά σφραγιδόλιθους και ενεπίγραφα 

τέχνεργα που είχε μάθει ότι προέρχονταν από το νησί. Συγχρόνως, έστελνε ανταποκρίσεις 

στην εφημερίδα του στις οποίες ενημέρωνε σχετικά με την πολιτική κατάσταση και τα 

επαναστατικά δρώμενα  στην Κρήτη του 1896-1898. 

       Τέσσερις μέρες μετά την άφιξή του στην Κρήτη (στις 15 Μαρτίου του 1894), ο Evans 

επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Κνωσό όπου ξεναγήθηκε από τον Καλοκαιρινό. Μέχρι 

τον Φεβρουάριο του 1900, μετά από αρκετές προσπάθειες, κατάφερε να αγοράσει όλη την 

έκταση στην οποία  ήθελε να ανασκάψει (Panagiotaki 2004, 516). Τον Μάρτιο του 1900 

ξεκίνησε τις ανασκαφές του, με 40-50 εργάτες (μισούς Χριστιανούς και μισούς 

Μωαμεθανούς) και στενό συνεργάτη και γενικό υπεύθυνο των εργασιών τον έμπειρο 

ανασκαφέα Duncan Mackenzie. Πολλές από τις δημοσιεύσεις του Evans από το 1900 έως 

το 1905 βασίζονταν σε σημειώσεις από το Ημερολόγιο του Mackenzie, ενώ πολλές 

ερμηνευτικές προτάσεις που του αποδίδονται θα ήταν μάλλον δόκιμο να είναι 

εμπνευσμένες από τον Σκώτο αυτό συνεργάτη του (Momigliano 1991, 3)  

       Χαρακτηριστική είναι μια επιστολή του Mackenzie στον Evans στις 5 Φεβρουαρίου 

του 1901, που φωτίζει τη σχέση των δύο ανδρών, αλλά και την επιρροή του πρώτου στον 

δεύτερο (Momigliano 1996, 166). Σε αυτήν προκύπτει ο δυναμικός εν γένει ρόλος του 

Mackenzie, αφού εκτός από πολλά πρακτικά ζητήματα (για την ανασκαφή, τα 

προβλήματα με τους εργάτες, και την αβέβαιη προσωπική οικονομική του κατάσταση), ο 

ίδιος αναφέρεται και στη χρονολόγηση του ανακτόρου. Μπορούσε, επομένως, να 

                                                           
14

 Ο Evans ήταν τρία χρόνια νεότερος του Χατζιδάκη και έξι χρόνια μεγαλύτερος του Halbherr. 
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επηρεάσει τον Evans και στο επίπεδο της διαμόρφωσης της συνολικής αρχαιολογικής 

σκέψης για την Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο και την Κρήτη.  

          

1γ. Η Κνωσός και ο πρώτος ανασκαφέας της Μίνως Καλοκαιρινός 

 

       Οι πρώτες προβολές της Κνωσού και του πολιτισμού της Εποχής του Χαλκού στην 

Κρήτη έγιναν ήδη μέσα από έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων που μιλούσαν για τον 

μυθικό βασιλέα Μίνωα και περιέγραφαν, εκατοντάδες χρόνια μετά, με παραστατικότητα 

και κάποτε μάλιστα με ιδιαίτερες λεπτομέρειες, ένα παρελθόν που οι ίδιοι δεν είχαν 

φυσικά βιώσει. Επομένως, οι μελετητές δεν πρέπει να παίρνει εντελώς άκριτα τις 

πληροφορίες αυτές, τις οποίες ωστόσο οφείλουν να γνωρίζουν αλλά να χρησιμοποιούν με 

αρκετή επιφύλαξη για όποιες ενδεχόμενες ερμηνευτικές υποθέσεις επάνω τους. 

        Αναφορές στις ανασκαφές του στην Κνωσό κάνει ο Καλοκαιρινός στην Κρητική 

Αρχαιολογική Εφημερίδα την οποία εξέδωσε ο ίδιος από το 1906 έως το 1907 - στην 

ηλικία των 63 ετών, ένα χρόνο μόνο πριν πεθάνει. Ως διευθυντής και υπεύθυνος του 

εντύπου, κατάφερε να πραγματοποιήσει, έστω και τότε, κάτι που θα επιθυμούσε πολύ 

καιρό πριν: να δημοσιεύσει την κνωσιακή του εμπειρία και τα ευρήματά του από το 

ανάκτορο (Κόπακα 1989, 14). Βέβαια, δέκα χρόνια πριν, το 1896, είχε συντάξει, με 

προτροπή μάλλον του C.S. Clermont-Ganneau, επισκέπτη της Κρήτης εκ μέρους της 

Παρισινής Ακαδημίας Επιστημών, μια γαλλική έκθεση της ανασκαφής του περισσότερο 

μια πρώτη προσέγγιση κάποιων δεδομένων, ένα πρωτόλειο, παρά μια αναλυτική 

περιγραφή. Μεγαλύτερη έκταση έχουν αναφορές στην ελληνική γραμματεία για την 

Κνωσό – την αρχαία πόλη και τον ηγεμόνα της τον Μίνωα. Οι πληροφορίες που παρέχει 

είναι αναμεμιγμένες με μυθολογικά στοιχεία και λίγο μόνο θυμίζει μια σημερινή έκθεση 

ανασκαφής. Η χειρόγραφη αυτή γαλλική έκθεση και τα κείμενα του Καλοκαιρινού στην 

Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίδα, το έντυπο που εξέδωσε ο ίδιος το 1906, αποτέλεσαν 

τους δύο πρώτους «οδηγούς» των ανασκαφικών εργασιών του (Κόπακα 1989,13).  

       Η γαλλική έκθεση περιλαμβάνει αυτούσια κομμάτια της Εφημερίδας, της οποίας 

ωστόσο προηγείται σχεδόν 10 χρόνια, και επομένως προϋπήρχαν της εκεί ελληνικής 

έκδοσής τους. Αυτό δικαιολογεί μάλλον γιατί έξι χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών 

του Evans στην Κνωσό,  η Εφημερίδα δεν αναφέρει κάτι σχετικό. Όποιοι και αν είναι οι 

λόγοι καθυστέρησης της γραπτής δημοσιοποίησης των ανασκαφικών δραστηριοτήτων του 

Καλοκαιρινού, μια πιο έγκαιρη δημοσίευσή τους να είχε σίγουρα συμβάλει αποφασιστικά 
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στην αναγνώριση του έργου του. Η Κρητική Αρχαιολογική Εφημερίδα, φαίνεται να 

κυκλοφόρησε με λίγους αρχικά συνδρομητές οι οποίοι αυξήθηκαν σταδιακά, ούτως ώστε 

τον Δεκέμβριο του 1906 να φτάνουν τους 479. Από το αναγνωστικό της κοινό 

απουσιάζουν σχεδόν εντελώς οι ντόπιοι και ξένοι ερευνητές – φαίνεται ότι το έντυπο 

αποστελλόταν σε ιδιώτες και λιγότερο σε ιδρύματα (Κόπακα 1989, 26). 

        Με κάθε ευκαιρία ο Καλοκαιρινός σημειώνει ότι για την κνωσιακή του εμπειρία  και 

την επιλογή της θέσης της ανασκαφής, επηρεάστηκε από αρχαίους συγγραφείς όπως ο 

Όμηρος ο οποίος περιέγραφε την Κνωσό ως μια μεγάλη πόλη με βασιλέα τον Μίνωα τον 

Α’, ο οποίος συμβουλευόταν τον Δία στο Ιδαίον Άντρο για τη νομοθεσία και τον ορθό 

τρόπο διακυβέρνησης του λαού του
15

. Στην Εφημερίδα, το μυθολογικό στοιχείο 

συνυφαίνεται συχνά με τα πραγματικά γεγονότα της εποχής, δημιουργώντας έτσι ένα είδος 

επίκλησης στην αυθεντία και κάνοντας αναχρονισμούς. Ο συγγραφέας προτείνει λύσεις 

στα προβλήματα της σύγχρονής του  κοινωνικής και πολιτικής ζωής επικαλούμενος το 

μινωικό παρελθόν. Στο δεύτερο τεύχος της εφημερίδας, εύχεται, για παράδειγμα, οι 

νεότεροι Κρήτες να επιδοθούν στη ναυτιλία, όπως συνέβαινε στα χρόνια του Μίνωα, ώστε 

να μπορέσει η Κρήτη να οργανωθεί στρατιωτικά αλλά και ναυτικά, και να βοηθήσει έτσι, 

μαζί με τους λοιπούς «Ομόσπονδους Έλληνες», να ξαναγίνει η Ελλάδα θαλασσοκράτειρα. 

          Προκύπτει, έτσι, ότι ο Καλοκαιρινός είχε έντονο το εθνικό αίσθημα ως Κρητικός 

αλλά και ως Έλληνας, και μάλλον ευχόταν ενδόμυχα οι ανασκαφές του στην Κνωσό να 

βοηθήσουν και την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Από τα κινητά ευρήματά του 

έχουν σωθεί μόνο μερικά, κυρίως κάποιοι από τους δώδεκα πίθους από τη Δυτική 

Πτέρυγα – ό,τι είχε δωρίσει ο ίδιος σε μουσεία της Ευρώπης. Τα υπόλοιπα, όπως έχει 

προαναφερθεί, καταστράφηκαν και χάθηκαν κατά τα βίαια γεγονότα του 1898. Μολονότι 

από το 1895 είχε κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να τα δωρίσει στο Εθνικό 

Μουσείο στην Αθήνα (Κόπακα 1989, 41). Πληροφορίες για μερικά από τα χαμένα αυτά 

ευρήματα δίνουν κάποια σχέδια αγγείων και κεραμεικών οστράκων που δημοσίευσαν οι 

σύγχρονοί του αρχαιολόγοι B. Hassoulier και E. Fabricius που είχαν επισκεφτεί την 

ανασκαφή και τη συλλογή του Καλοκαιρινού - με τον πρώτο να τα χαρακτηρίζει 

«αρχαϊκά» και τον δεύτερο «μυκηναϊκά», όπως πράγματι ήταν (Βασιλάκης 2017, 75).  

 

                                                           
15

Πλάτωνος.Νόμοι,.624_625(https://www.scribd.com/document/289938286/%CE%A0%CE%BB%CE%AC

%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%91-

%CE%B5%CF%8E%CF%82-%CE%96 – 16.02.2020)  

https://www.scribd.com/document/289938286/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%91-%CE%B5%CF%8E%CF%82-%CE%96
https://www.scribd.com/document/289938286/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%91-%CE%B5%CF%8E%CF%82-%CE%96
https://www.scribd.com/document/289938286/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9D%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CE%B9-%CE%91-%CE%B5%CF%8E%CF%82-%CE%96
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2. Ο Arthur Evans και το έργο του στην Κνωσό  

 

2α. Ο Evans, η Κνωσός και ο Μινωικός Πολιτισμός 

    

       Τον Μάρτιο του 1900, ο Evans ξεκίνησε τις ανασκαφές στην Κνωσό, μαζί με τον 

Mackenzie και τον αρχιτέκτονα Theodore Fyfe. Είχε προηγηθεί, αρκετά χρόνια πριν, τον 

Φεβρουάριο του 1892, μια συνάντησή του στη Ρώμη με τον Federico Halbherr, ο οποίος 

τον επηρέασε σχετικά με την Κνωσό. Σε συνδυασμό και με κάποιες αγορές του στην 

Αθήνα προϊστορικών σφραγιδόλιθων με σημεία μιας άγνωστης γραφής που προέρχονταν 

από την Κρήτη (Warren 2000, 200), κατέληξε στην ιδέα ότι το νησί θα του έδινε 

απαντήσεις για τα πρώιμα γραφικά συστήματα που αναζητούσε. Ο Halbherr είχε κάνει 

κάποιες δοκιμαστικές ανασκαφές στην Κνωσό το 1885, αλλά ο μέντορας του καθηγητής 

Επιγραφικής Domenico Comparetti τον είχε αποτρέψει από την εκεί αγορά γης και 

ανασκαφή. Υπήρξε οδηγός του Evans στην Κρήτη και συνέβαλε στη συλλογή του με τους 

σφραγιδόλιθους με «προ-φοινικική» γραφή (Elezovic 2016, 6)
16

.  

       Όταν ο ίδιος, παρατήρησε σημεία γραφής σε δύο μυκηναϊκά αγγεία που έτυχε να δει 

στην Αθήνα, και σε άλλα μυκηναϊκά ευρήματα (κυρίως σφραγιδόλιθους), και σε 

κεραμεική από το Gurob και το Kahun της Αιγύπτου, που προερχόταν από την Κρήτη 

κατά τον J.L. Myres, άρχισε να θεωρεί το νησί ένα σταυροδρόμι μεταξύ του αιγυπτιακού 

και του ευρωπαϊκού χώρου, που θα μπορούσε να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη 

διάδοση της ιερογλυφικής γραφής (Evans 1943, 309). Με την υποστήριξη του Ιωσήφ 

Χατζιδάκη, ήδη από την πρώτη ημέρα άφιξής του στην Κρήτη το 1894, κατόρθωσε να 

αγοράσει 22 σφραγιδόλιθους
17

, και τη δεύτερη 21 ημιπολύτιμους λίθους και ένα 

μυκηναϊκό δαχτυλίδι από την Κνωσό (Evans 1943, 310). Έως το 1900, ο ίδιος είχε 

γνωρίσει έως ένα βαθμό το νησί και κάποιες από τις αρχαιότητες του. Είχε, κατά κάποιο 

τρόπο, προετοιμάσει την ανασκαφή του στην Κνωσό. 

         Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, τα ευρήματα της ανασκαφής ήταν συναρπαστικά, και 

θα ενθάρρυναν τον ανασκαφέα και τους μύχιους πόθους του για την εύρεση ενός 

αυτοδύναμου πολιτισμού. Έτσι, για παράδειγμα, τη δεύτερη κιόλας ημέρα εμφανίστηκαν 

                                                           
16

 Ο Evans είχε προσωπικά σχετικά βιώματα, αφού ενδιαφέρον για τις πρώιμες μορφές γραφής είχε και ο 

πατέρας του John, που τις θεωρούσε το βασικότερο στοιχείο για την αναζήτηση κοινωνικής οργάνωσης. 
17

 Οι ντόπιοι αποκαλούσαν τους αρχαίους σφραγιδόλιθους «γαλόπετρες», καθώς θεωρούσαν ότι βοηθούσαν 

τις γυναίκες να κατεβάσουν γάλα για τον θηλασμό, ίσως λόγω των συμβόλων τους (Weingarten 2012, 317). 
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κομμάτια της Τοιχογραφίας της Πομπής κοντά στη Νότια Είσοδο του ανακτόρου. Ενώ την 

έβδομη, άρχισαν να αποκαλύπτονται πίθοι στις Δυτικές Αποθήκες, και την όγδοη μέρα 

ήρθε στο φως εγχάρακτη πινακίδα με σημεία συλλαβικής γραφής. Τέλος, την εικοστή 

δεύτερη ημέρα αποκαλύφθηκε η εμβληματική αίθουσα του θρόνου, στο κέντρο περίπου 

του κτηριακού συγκροτήματος, στο ΒΔ τμήμα της μεγάλης Κεντρικής Αυλής. Από την 

αρχή, ο Evans αναγνώρισε μια οικία στην Κνωσό ως προ-μυκηναϊκή - σύγχρονη με τη 

μοναδική πρωιμότερη εγκατάσταση που ήταν τότε γνωστή, εκείνη στο Σπήλαιο των 

Καμαρών (Evans 1943, 330).     

       Ο Evans δημοσίευσε την ανασκαφή και την ευρύτερη έρευνα του στην Κνωσό 21 

χρόνια μετά την έναρξη των εκεί εργασιών του, στο μνημειακό έργο του με τίτλο The 

Palace of Minos at Knossos. Στα τέλη του 1921 κυκλοφόρησε, πράγματι, ο πρώτος τόμος 

στον οποίο γίνεται μια προσπάθεια για τη χρονολόγηση του Μινωικού Πολιτισμού, με 

βάση τα κνωσιακά δεδομένα, σε τρεις βασικές περιόδους, τις Πρωτομινωική, 

Μεσομινωική και Υστερομινωική, και σε τρεις υποπεριόδους την κάθε μια από αυτές 

(Evans 1943, 375). Στην αρχή κιόλας του ίδιου τόμου, αναφέρει ότι ο όρος «μυκηναϊκός» 

δεν θα μπορούσε να χαρακτηρίσει τα ευρήματα της Κνωσού, της Φαιστού, της Αγίας 

Τριάδας, των Γουρνιών και άλλων εγκαταστάσεων που είχαν αρχίσει να ανασκάπτονται 

την περίοδο εκείνη. Για τον νέο αυτό πολιτισμό της Κρήτης πρότεινε τον χαρακτηρισμό 

«μινωικός», που έγινε αμέσως αποδεκτός από αρχαιολόγους διεθνώς (Evans 1921, 1). Την 

απουσία γραπτών πινακίδων με τους νόμους του Μίνωα που περιγράφουν οι αρχαίες 

πηγές ισοσταθμίζουν, υποστηρίζει, όλες οι πήλινες πινακίδες με τις γραμμικές μινωικές 

επιγραφές που δηλώνουν ένα εξελιγμένο και καλά οργανωμένο γραφειοκρατικό σύστημα, 

το οποίο, καταλήγει, μόνο υπό αυστηρούς νόμους θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να 

ευδοκιμήσει
18

. 

      Ο δεύτερος τόμος, με κύριο θέμα τη Κνωσό της Υστερομινωικής περιόδου, 

κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1928 και ήταν τόσο ογκώδης που αναγκαστικά χωρίστηκε 

σε δύο μέρη. Ενώ το 1930 κυκλοφόρησε ο τρίτος τόμος που περιλαμβάνει, εκτός των 

άλλων, και τα ευρήματα από ελεφαντοστό, μικρής κλίμακας τοιχογραφίες και ανάγλυφα, 

τέχνεργα από χαλκό, κονίαμα κ.λπ. Ο τελευταίος τόμος του έργου ολοκληρώθηκε το 1935 

                                                           
18

 Στη δεύτερη κιόλας σελίδα του The Palace of Minos I, ο Evans παρουσιάζει τον Μίνωα ως άλλο 

Χαμουραμπί ή Μωυσή ο οποίος παίρνει τους νόμους από τον ίδιο τον θεό επάνω σε κάποιο ιερό βουνό. 
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και, όπως και ο δεύτερος, χρειάστηκε να χωριστεί σε δύο μέρη. Αφιερώνεται στη μνήμη 

του Halbherr που είχε βοηθήσει τον Evans στο ξεκίνημά του 40 χρόνια πριν. 

       Ο ανασκαφέας χαρακτηρίζει το προϊστορικό κτηριακό συγκρότημα στην Κεφάλα 

τόσο άρτιο, τόσο καλά κατασκευασμένο και διακοσμημένο που ξεπερνά τη φαντασία και 

κάνει να πιστέψει κανείς ότι όντως το έχτισε ο ίδιος ο Δαίδαλος για τον Μίνωα. Το 

υδρευτικό και αποχετευτικό του σύστημα, παρατηρεί, υπερτερεί τεχνολογικά αυτού της 

Αιγύπτου και προκαλεί  τον μελετητή του να πιστέψει ότι ο Τάλως ήταν υπαρκτός, και ότι 

τα φτερά του Ικάρου έλιωσαν πραγματικά από τον ήλιο (Evans 1921, 2)
19

. Εικάζει ότι το 

όνομα Μίνως θα μπορούσε να συγκριθεί, ως τίτλος, με αυτό των φαραώ της Αιγύπτου. 

Ενώ θεωρεί βέβαιο πως θα προσέδιδε ιερό χαρακτήρα και θεϊκά στοιχεία όπως ανάλογά 

του στην Εγγύς και τη Μέση Ανατολή, όπου ο ηγεμόνας-ιερέας όχι μόνο παρουσιαζόταν 

ενώπιον της ίδιας της θεότητας αλλά και έφερε το όνομά της - οι εκεί βασιλείς της εποχής 

της Κνωσού είχαν συνήθως  και καθήκοντα ιερέων (Evans 1921, 3). Ο ίδιος υποστηρίζει 

ότι οι αρχές εξουσίας και θρησκείας στην Αίγυπτο διατηρούσαν μια σχετική απόσταση 

μεταξύ τους, με τον Ναό να επισκιάζει το Ανάκτορο, ενώ τα κέντρα της Ανατολής 

παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Οι χώροι εξουσίας και λατρείας ήταν ίδιοι και το 

Ανάκτορο λειτουργούσε συγχρόνως και ως Ιερό (Evans 1921, 4).   

        Μεγάλο ενδιαφέρον δείχνει στον πρώτο τόμο του έργου του για αναλογίες του 

Μινωικού Πολιτισμού με αυτούς της Ανατολής. Για παράδειγμα, με αφορμή τα ονόματα 

Κνωσός και Μίνως, αποδίδει την κατάληξη –ως στην καρική, και λιγότερο στην ελληνική 

γλώσσα. Το Κνῶς, αναφέρει, συνδέεται με το Κορύκειον σπήλαιο της Κιλικίας
20

 και με 

τον αρχαίο ναό της Όλβας
21

, μιας θεότητας που ταυτίστηκε με τον Όλβιο ή Όλυμπιο Δία 

στην ίδια περιοχή. Επίσης, ο διπλός πέλεκυς, το πιο σημαντικό μινωικό συνδέεται, κατά 

τη γνώμη του, με την Ανατολή και με το Λυδικό όνομα «λάβρυς» για τον διπλό πέλεκυ. 

Εδώ βλέπει και το ετυμολογικό κλειδί για τον Κάριο Δία Λαβρανδέα, αλλά και για τη 

                                                           
19

 Με τις εκφράσεις αυτές, ο Evans θέλει ενδεχομένως να ελαφρύνει και να κάνει πιο προσιτό το έργο του, 

αλλά και να του προσδώσει την υπερβολή εκείνη που είχαν τα ίδια τα δικά του (συν)αισθήματα όταν 

ανέσκαπτε την Κνωσό. 
20

 Υπάρχει και το Κωρύκειον σπήλαιο στον Παρνασσό (σημερινό Σαρανταύλι ή Σαραύλι), το οποίο οφείλει 

την ονομασία του, κατά την παράδοση, στη νύμφη Κωρύκε, με την οποία ο Απόλλων απόκτησε τον 

Λυκωρέα. (http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9870 – 23.02.2020). 
21

 Γύρω από τον ναό υπήρχε πόλη που, από το 72 μ.Χ., είχε το όνομα Διοκαισάρεια. Ο τότε αυτοκράτορας 

στη Ρώμη Βεσπασιανός οργάνωσε την Κιλικία σε ρωμαϊκή επαρχία 

(https://books.google.gr/books?id=L31LHeVUuAIC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=diokaisareia&source=bl

&ots=82MdycbFmd&sig=ACfU3U21lNPnB79hGgBiAozNN2ZF0cj1Rw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiA

yZ7Im4ToAhXvyKYKHVRKAbwQ6AEwEXoECA4QAQ#v=onepage&q=diokaisareia&f=false – 

23.02.2020).  

http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=9870
https://books.google.gr/books?id=L31LHeVUuAIC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=diokaisareia&source=bl&ots=82MdycbFmd&sig=ACfU3U21lNPnB79hGgBiAozNN2ZF0cj1Rw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiAyZ7Im4ToAhXvyKYKHVRKAbwQ6AEwEXoECA4QAQ#v=onepage&q=diokaisareia&f=false
https://books.google.gr/books?id=L31LHeVUuAIC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=diokaisareia&source=bl&ots=82MdycbFmd&sig=ACfU3U21lNPnB79hGgBiAozNN2ZF0cj1Rw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiAyZ7Im4ToAhXvyKYKHVRKAbwQ6AEwEXoECA4QAQ#v=onepage&q=diokaisareia&f=false
https://books.google.gr/books?id=L31LHeVUuAIC&pg=PA115&lpg=PA115&dq=diokaisareia&source=bl&ots=82MdycbFmd&sig=ACfU3U21lNPnB79hGgBiAozNN2ZF0cj1Rw&hl=el&sa=X&ved=2ahUKEwiAyZ7Im4ToAhXvyKYKHVRKAbwQ6AEwEXoECA4QAQ#v=onepage&q=diokaisareia&f=false
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λέξη «λαβύρινθος), ένα όνομα που δείχνει ισχυρούς σχετικούς δεσμούς με την ίδια την 

Κνωσό (Evans 1921, 6). 

       Ο όρος «Μίνως» ως τίτλος, όπως εκείνοι του Φαραώ και του Καίσαρα, δεν είναι και 

τόσο περιγραφικός, αναγνωρίζει, ως προς τα εθνογραφικά στοιχεία του Μινωικού 

Πολιτισμού, ιδίως τις κοινωνικές δομές και την ιεραρχία σε μια κυρίαρχη και σε 

χαμηλότερες ομάδες. Παραδέχεται, επίσης, ότι το επίθετο «κνωσιακός» μοιάζει 

περισσότερο χωρικό και δεν δικαιολογεί την περιγραφή ενός ευρύτερου πολιτισμικού 

συνόλου. Ενώ, διασαφηνίζει ορθά, ο όρος «μινωικός» όπως χρησιμοποιείται για τον 

ορισμό και την περιγραφή του πολιτισμού της Κρήτης συμπίπτει χρονολογικά με την 

Εποχή του Χαλκού στο νησί και δεν μπορεί να καλύψει ευρήματα από παλαιότερες 

εποχές, δηλαδή την Ύστερη Εποχή του Λίθου. Στηρίζει ωστόσο την άποψη του ότι και οι 

ίδιοι οι Έλληνες της αρχαιότητας προσέδιδαν στην λέξη «μινωικός» την έννοια του 

εθνικού ή της δυναστείας λόγω της επιβίωσης αρκετών τοπωνυμίων, όπως διάφορες 

πόλεις που πήραν το όνομα Μινώα (Evans 1921, 2). 

       Δεν θα μπορούσε να παραληφθεί μια αναφορά στις εκτεταμένες επεμβάσεις του 

Evans στο κτηριακό συγκρότημα που ανέσκαψε στην Κνωσό, τις οποίες οφείλουν να 

γνωρίζουν οι ερευνητές και οι ερευνήτριες που το μελετούν. Υπάρχει η άποψη, ότι οι 

αρχαιολογικές αναστηλώσεις βοηθούν στην καλύτερη πρόσληψη του χώρου από τον 

θεατή και έχουν ίσως μια θετική επίδραση στην προσπάθεια ερμηνείας και αποσαφήνισης 

των βασικών αρχιτεκτονικών δομών (Driessen 1999, 121). Ακόμα όμως και εάν είναι 

γνωστή η κάτοψη ενός αρχαίου κτηρίου, πολλές φορές μια αναστήλωση προκαλεί 

διαφωνίες μεταξύ αρχαιολόγων σε επιστημονικά συνέδρια, καθώς πρόκειται για θέμα που 

οφείλει να συζητήσει ο ανασκαφέας με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε να έχει τη 

σύμφωνη γνώμη των περισσότερων συναδέλφων του. Όταν, μάλιστα, η αποκατάσταση 

γίνεται κατά προσέγγιση, τότε τα τμήματα που αναστηλώνονται ή ανακατασκευάζονται 

γίνονται συνήθως από υλικά που ξεχωρίζουν από τα αρχαία κατάλοιπα, ώστε να μην 

αλλοιώνεται η εικόνα της κατάστασης του ευρήματος κατά την ανασκαφή του. Μια 

λανθασμένη υπόθεση μπορεί να γίνει ένας δύσκολα αναστρέψιμος κανόνας που θα 

χρειαστεί χιλιάδες άλλες ορθότερες υποθέσεις για να αλλάξει και να εξομαλυνθεί το 

αρχικό λάθος. Οι «εξωραϊσμένες» αυτές επιστημονικές απόψεις και οι αυστηροί 

«αρχαιολογικοί κανόνες» προκύπτουν, όμως, στη σύγχρονη εποχή, στο πλαίσιο της οποίας 

γράφεται η παρούσα εργασία, και αδικούν ως ένα βαθμό το έργο του Evans που έγινε πριν 
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από περίπου 120 χρόνια. Ο σύγχρονος μελετητής δεν χρειάζεται να μπει στη θέση του 

κριτή που επιρρίπτει ευθύνες, οφείλει ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, να γνωρίζει τις 

επεμβάσεις του Evans πριν μελετήσει τα κτηριακά κατάλοιπα της Κνωσού.  

       Η ανάγκη για άμεσες αναστηλώσεις του χώρου έγινε αισθητή στον Evans ήδη από την 

αρχή της ανασκαφής. Στις αρχές του 1901 ξεκίνησε η δημιουργία οροφής επάνω από την 

Αίθουσα του Θρόνου προκειμένου να προστατευθεί το δάπεδό της από τα καιρικά 

φαινόμενα, ενώ δημιουργήθηκαν ξύλινες οροφές για αρκετά κονιαμένα ευρήματα της 

ανασκαφής (Castleden 1989, 32). Αντιλήφθηκε, όμως, ότι το ξύλο δεν θα άντεχε στις 

κλιματικές συνθήκες της Κρήτης και έτσι το 1925 έχοντας πλέον την επιλογή να 

χρησιμοποιήσει ενισχυμένο σκυρόδεμα (μπετόν), ξεκίνησε εκτεταμένες εργασίες 

ανακατασκευής - που βασίζονταν σε ανασκαφικά δεδομένα και σε γνώσεις που είχε 

συσσωρεύσει με τα χρόνια, αλλά, αρκετές φορές, και στη φαντασία του (Castleden 1989, 

35). Το τσιμέντο που υιοθέτησε τελικά ο ίδιος ήταν (και παραμένει) ένα πρωτοποριακό 

για την εποχή του υλικό, το οποίο φρόντισε μάλιστα να εντάξει στο ευρύτερο σύνολο με 

τρόπο, ώστε να μιμηθεί τα αρχαία υλικά του κτηριακού συγκροτήματος (Karetsou 2004, 

548). Ωστόσο, οι ενδείξεις των επεμβάσεων αυτών παραμένουν συχνά αρκετά ασαφείς, 

καθώς οι συνδυασμοί του σκυροδέματος καθιστούν δύσκολη τη διάκριση του παλιού και 

του νέου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες και η Εφορεία Αρχαιοτήτων οφείλουν πλέον να 

προνοούν για τη συντήρηση του συνόλου, όποτε και όπου αυτή χρειάζεται. Αυτό δεν είναι 

κάτι εύκολο, δεδομένου και του τεράστιου αριθμού τουριστών που κατακλύζουν τον 

αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και φθείρουν τα 

αρχαία κατάλοιπα αλλά και τις επεμβάσεις του Evans (De la Torre 1997, 113). 

       Οι χιλιάδες τουριστικές επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο, οι παρεμβάσεις του 

Evans και ο τρόπος με τον οποίο τελικά η Κνωσός εδραίωσε τη θέση της στο ακαδημαϊκό 

και μη κοινό, δημιουργούν μια μεγάλη αντίθεση με την εικόνα της Κνωσού εκείνης των  

πηγών και των πρώτων περιηγητών της, πριν από τις ανασκαφές του Evans (Kopaka 2004, 

510). Τότε που τίποτα δεν προμήνυε ότι ο χώρος κάποτε θα έπρεπε να αντιμετωπίσει ως 

πρόβλημα τους μεγάλους αριθμούς επισκεπτών του. Το ίδιο το κτηριακό συγκρότημα της 

Κνωσού, όπως είναι γνωστό σήμερα, είναι επομένως το αποτέλεσμα των κατασκευαστών 

του της Εποχής του Χαλκού όσο και μιας σειράς προσλήψεων και προβολών του Evans 

και μιας εικόνας που δημιούργησε προς τον κόσμο που θα επισκεπτόταν αυτό το μνημείο 

στο μέλλον. Οι «Μινωίτες» του ζούσαν σε μια ιδανική κοινωνία, με υψηλή αισθητική, 
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ειρηνική και μαζί τεχνολογικά ανεπτυγμένη, σε αρμονική συμβίωση των μελών της με τη 

φύση. Προς αυτές τις αντιλήψεις είναι προσανατολισμένο όλο το έργο «αποκατάστασης» 

των αρχιτεκτονικών καταλοίπων της Κνωσού από τον Evans (Solomon 2006, 3).  

       Υπήρξαν όλες οι αναστηλώσεις στην Κνωσό έμπνευση ενός μόνο ανθρώπου, του 

Evans, ή ταίριαζαν με τις εν γένει προσλήψεις της εποχής; Χωρίς αυτό να νομιμοποιεί τις, 

μη αναστρέψιμες, επεμβάσεις του στον αρχαιολογικό χώρο, όσο ένθερμος οπαδός του και 

να είναι κανείς, αυτές θα πρέπει ωστόσο να αντιστοιχούσαν στις γνώσεις τις εποχής, και 

είναι γεγονός ότι, έως ένα βαθμό, βρίσκονται πολύ κοντά στην τρέχουσα επιστημονική 

γνώση ακόμα και σήμερα (Blakomer 2017, 52). Οι επεμβάσεις αυτές δεν είναι υπήρξαν η 

πρώτη προσπάθεια του Evans να δώσει υλική υπόσταση στο παρελθόν. Το 1931 

ολοκληρώθηκε από τον ίδιο στην περιοχή διαμονής του στο Boars Hill της Οξφόρδης ένα 

ανάχωμα ύψους 15 μέτρων, 162 μέτρα ψηλότερο από τη στάθμη της θάλασσας. Ο λόφος 

ονομάστηκε Jarn Mound και αποτέλεσε, παραδοσιακά, το καλύτερο μέρος για να 

απολαύσει κάποιος τη θέα της περιοχής. Σκοπός του ήταν να δημιουργήσει στον 

επισκέπτη μια αίσθηση ταξιδιού στον χρόνο και εξαιτίας του απαγορεύτηκε η δόμηση 

στην περιοχή. Επομένως, μέσα από την «κατασκευή» του μνημείου και τη δημιουργία 

μιας «αρχαιολογικής» ζώνης, κατάφερε να σταματήσει την οικιστική ανάπτυξη στην 

περιοχή, πιθανότατα μάλιστα για να μην παρεμποδίζεται η θέα του δικού του σπιτιού, μιας 

και ήταν και ο ίδιος κάτοικος της περιοχής (Papadopoulos 2005, 93). 

          Εντυπωσιακός είναι και ο λεγόμενος «Άγριος Κήπος» (Wild Garden) που έφτιαξε 

εκεί ο Evans, ένας κήπος ανοιχτός για το κοινό. Για την κατασκευή του 

χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί τύποι χώματος αλλά και δέντρα και φυτά από όλη την 

αγγλική ύπαιθρο. Δέντρα φύτεψε, επίσης, στην ανασκαφή στην Κεφάλα για να 

δημιουργήσει μια αίσθηση πρασίνου. Αυτά έχουν αποκτήσει πλέον ιστορική αξία: στις 

μετέπειτα εργασίες συντήρησης του αρχαιολογικού χώρου δεν κόπηκε κανένα δέντρο 

ακόμη και αν εμπόδιζε τις σύγχρονες ανασκαφές ή απειλούσε με τις ρίζες του κάποιο 

αρχιτεκτονικό κατάλοιπο (Papadopoulos 2012, 44). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και ο 

κήπος της πολυτελούς κατοικίας που έχτισε ο αρχιτέκτονας C. Doll για λογαριασμό του 

Evans το 1906 κοντά στον ανεσκαμμένο χώρο που είναι γνωστή ως Βίλα Αριάδνη (Evans 

1943, 23). Ο κήπος αυτός, ο οποίος έχει ως επί το πλείστον μεσογειακό χαρακτήρα, 

φιλοξενεί δέντρα όπως κυπαρίσσια, φοίνικες και πεύκα της πρώτης δεκαετίας του 20ού 

αιώνα την παραγγελία και φύτευση των οποίων επιμελήθηκε πιθανότατα ο ίδιος ο 
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ανασκαφέας (Ζανόν 2011, 378). Αυτά δείχνουν ότι ο Evans είχε αντιληφθεί τη σημασία 

του περιβάλλοντα χώρου ενός μνημείου. Τα δέντρα, για παράδειγμα, μέσα σε μια 

ανασκαφή είναι οι μακροβιότεροι οργανισμοί που συνδέουν, ως ζωντανές γέφυρες, το 

παρελθόν με το παρόν. Κάποτε έχουν, μάλιστα, μεγαλύτερη ηλικία από τα ίδια τα 

αρχαιολογικά κατάλοιπα - μάρτυρες της ζωής του μνημείου όσο και της ανασκαφής του.  

 

2β. Η Κνωσός, ο Μινωικός Πολιτισμός και οι ανασκαφές του Evans στον διεθνή τύπο 

 

       Στο Τμήμα Αρχαιοτήτων του Ashmolean Museum της Οξφόρδης υπάρχουν τόμοι με 

αποκόμματα περιοδικών εκδόσεων και εφημερίδων που καλύπτουν κυρίως την περίοδο 

από το 1900, το πρώτο έτος δηλαδή των ανασκαφών, έως το 1930, το οποίο σπανίως 

ξεπερνούν. Στην πλειονότητά τους αναφέρονται στις ανασκαφές του Evans στην Κεφάλα 

και στην εν γένει ενασχόλησή του με τον προϊστορικό πολιτισμό της Κρήτης, στον οποίο 

αφιέρωσε περίπου πενήντα χρόνια από τη ζωή του. Τα περισσότερα τα έχει συγκεντρώσει 

ο ίδιος ως Έφορος του εν λόγω Μουσείου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον γραφικό χαρακτήρα 

που τα συνοδεύει πολλές φορές αλλά και την οργάνωσή τους χωρίς ιδιαίτερη επιμέλεια ως 

προς τη χρονολογική τους σειρά, οδηγηθεί κανείς στο συμπέρασμα ότι ανέλαβε να τα 

οργανώσει η Joan Evans, ετεροθαλής αδερφή του John,  λίγο μετά τον θάνατό του το 1941 

(Sherratt 2009, 619).  

       Ο μελετητής ενός τέτοιου αρχείου οφείλει να θυμάται, ότι την εποχή εκείνη λόγω του 

ότι δεν υπήρχε ακόμη το Διαδίκτυο ούτε η τηλεόραση, ενώ το ραδιόφωνο δεν ήταν ακόμη 

αρκετά διαδεδομένο, τα έντυπα μέσα ήταν η πιο διαδεδομένη μορφή και πηγή ειδήσεων 

για την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού αλλά και την διαμόρφωση της κοινής γνώμης
22

. 

Ο Evans, όπως προαναφέρθηκε στο πρώτο κεφάλαιο, υπήρξε έμπειρος όσον αφορά τη 

δημοσιογραφία και την ενημέρωση του κοινού για μείζονα θέματα. Ίσως μάλιστα να είχε 

εξασκήσει αρκετά αυτή την τέχνη κατά τις δεκαετίες του 1870 και των αρχών του 1880, 

περίοδο δηλαδή κατά την οποία βρισκόταν ως ανταποκριτής στις επάλξεις στα Βαλκάνια. 

Ακόμη και μετά το 1884, ο ίδιος κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την δημοσιοποίηση 

και βελτίωση του Ashmolean που ήθελε να το μετατρέψει σε «σπίτι» της αρχαιολογίας 

                                                           
22

 Το 1900, στο ξεκίνημα της ανασκαφής στην Κνωσό, στη Βρετανία η παραγωγή και η κυκλοφορία του 

τύπου ήταν σε άνθιση εξαιτίας της κατάργησης του τέλους χαρτοσήμου για τις εφημερίδες το 1855. 

Επιπλέον, η δημιουργία και χρηματοδότηση νηπιαγωγείων από κρατικούς πόρους το 1870 αλλά και η 

υποχρεωτική φοίτηση σε αυτά από το 1880 συνέβαλαν αισθητά στην καλλιέργεια ενός κλίματος 

φιλαναγνωσίας (Sherratt 2009, 620) 



25 

 

στην Οξφόρδη. Οι ικανότητες του να προβάλει το έργο του, να χειρίζεται την αντίληψη 

του πλήθους και να φέρνει την κοινή γνώμη με το μέρος του γίνεται κατάφωρη στην 

μελέτη της θητείας του ως Διευθυντής του Μουσείου αυτού και μέσα από τις εκθέσεις που 

οργάνωσε, ειδικά αυτές που σχετίζονταν με αντικείμενα από το προϊστορικό Αιγαίο. Λόγω 

της απαγόρευσης εξόδου αρχαιοτήτων από το νησί, ο Evans χρησιμοποίησε αρκετά 

εκμαγεία για χάρη αυτών των εκθέσεων τα οποία κατέληξαν να γίνουν ιδανικά μέσα για 

την προβολή του Μινωικού παρελθόντος (Galanakis 2015, 22). 

       Οι «Μινωίτες» του Evans έγιναν γρήγορα ευρέως αποδεκτοί καθώς διαφημίζονταν 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης των αρχών του 20ού αιώνα. Σε αντίθεση με άλλες 

μεγάλες ανακαλύψεις της εποχής, όπως αυτές του Χρήστου Τσούντα στη Θεσσαλία για 

παράδειγμα, που ενώ αφορούσαν ένα πιο μακρινό παρελθόν, όχι μόνο δεν κατάφεραν να 

διεγείρουν την προσοχή και τη φαντασία του κόσμου, αλλά ούτε και εδραίωσαν την θέση 

που τους άρμοζε σε βιβλία και εγχειρίδια σχετικά με την ιστορία της αρχαιολογίας. Μια 

από τις αιτίες που συνέβη αυτό, ήταν η έκδοσή τους αποκλειστικά στη νεοελληνική 

γλώσσα (Papadopoulos 2005, 95). Η πρώτη ενημέρωση του κοινού μέσω εφημερίδας για 

τις ανασκαφές στην Κνωσό έγινε τον Μάιο του 1900 στο πανεπιστημιακό περιοδικό The 

Oxford Magazine. Τη δημοσίευση έκανε ο αρχαιολόγος Myres και αναφερόταν στο 

περιεχόμενο επιστολής που του έστειλε ενωρίτερα τον Απρίλιο ο Evans για την 

ανακάλυψη μιας σειράς ενεπίγραφων πινακίδων, στην οποία έδινε ιδιαίτερη βαρύτητα ο 

συγγραφέας χωρίς να παραλείπει να αναφέρει πως ο ανασκαφέας ήταν πρωτεργάτης στην 

ανάδειξη των Αιγαιακών συστημάτων γραφής, προς τα οποία κατεύθυνε από πολύ ενωρίς 

την έρευνα του (Sherratt 2009, 620). 

        Και ο ίδιος, στην πρώτη του δημοσίευση στον τύπο σχετικά με τις ανακαλύψεις τις 

πρώτες ανασκαφικές ημέρες στην Κνωσό, στο άρθρο «The Palace Archives of Mycenaean 

Cnossus» στο περιοδικό Τhe Athenaeum (τον ίδιο μήνα με τον Myres), εστίασε το 

ενδιαφέρον του στις ενεπίγραφες πινακίδες. Μάλιστα, λίγο αργότερα, με μια προσθήκη με 

τίτλο «The Palace Archives of Cnossus: A New Series in Hieroglyphic Characters», 

αποκαλεί για πρώτη φορά το κτήριο που αποκάλυπτε στην Κνωσό «ανάκτορο του 

Μίνωα», αντί για «ανάκτορο Μυκηναίων Βασιλέων» (Sherratt 2009, 621). 

      Προηγουμένως, όμως, η εφημερίδα The Guardian αναδημοσίευσε άρθρο του 

ανταποκριτή των Times στην Αθήνα με αρχική ημερομηνία 3 Απριλίου 1900, όπου 

ενημερώνεται το κοινό ότι οι ανασκαφές των Evans και Hogarth στην αρχαία θέση της 
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Κνωσού έχουν φέρει στο φως σημαντικά ευρήματα. Στον λόφο απέναντι από το 

«ανάκτορο» στην Κεφάλα (τα εισαγωγικά είναι στο άρθρο) βρέθηκε μυκηναϊκό κτήριο 

από τον κύριο Hogarth που περιγράφεται λεπτομερώς. Ενώ στο τέλος, αναφέρεται ότι: «Η 

κρητική κυβέρνηση προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να βοηθήσει το έργο 

της ανασκαφής» (The Guardian 1900, 7). Μερικές μέρες μετά, σύντομη μνεία στις 

ανασκαφές κάνει και η εφημερίδα The Standard, όταν στις 17 Απριλίου δημοσιεύει άρθρο 

ανταποκριτή της στην Αθήνα που αναφέρει πολύ γενικά ότι οι Βρετανοί αρχαιολόγοι που 

εργάζονται στις ανασκαφές της Κνωσού είναι πολύ ικανοποιημένοι με τα ευρήματά τους 

και πιστεύουν πως βρίσκονται στα ίχνη ενός πολιτισμού που χρονολογείται πριν από την 

εποχή του Ομήρου (The Standard Correspondent 1900, 3). 

        Τον Αύγουστο του 1900, σε δημοσίευση του στην εφημερίδα The Manchester 

Guardian, ο Evans παρουσίασε τις ιδέες του σχετικά με την καταγωγή της λέξης 

«λαβύρινθος», την οποία φρόντισε να διατηρήσει εντός εισαγωγικών και επιχείρησε την 

ταυτοποίηση της με το «λάβρυς» για τον διπλό πέλεκυ. Σε άρθρο του στην εφημερίδα The 

Times τον Σεπτέμβριο του 1900, ο ίδιος συνόψισε την υπόθεσή του του σχετικά με την 

καταγωγή του Φοινικικού αλφαβήτου (και επομένως του Ελληνικού) από την κρητική 

ιερογλυφική γραφή με βάση μια θεωρία μετεγκατάστασης κάποιων από τους πρώτους 

κατοίκους της Κρήτης στην Παλαιστίνη, όπου μέσω διαδικασιών αλληλεπίδρασης μπήκαν 

οι πρώτες βάσεις του αλφάβητου. Βέβαια, παρατηρήθηκε και το φαινόμενο μια εφημερίδα 

να δημοσιεύει άρθρο που δεν στηριζόταν απευθείας στα λόγια του Evans, ούτε το έγραψε 

ο ίδιος ή κάποιος συνεργάτης του. Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια ομιλία του στις 5 

Ιουλίου του 1900, η εφημερίδα The Westminster Gazette, χρησιμοποίησε μια σύντομη 

περίληψή της για να περιγράψει τα κνωσιακά ευρήματα ως «εκπληκτικά» συγχαίροντας 

τον ανασκαφέα για τη «σημαντικότερη ανακάλυψη των τελευταίων ετών». Στο ίδιο άρθρο 

αναφέρεται πως, χαριτολογώντας, στην ομιλία του ο Evans άφησε να εννοηθεί ότι ο 

πλακόστρωτος αίθριος χώρος ήταν ίσως το μέρος, όπου χόρευε κατά τον Όμηρο η 

Αριάδνη και ακόμη ότι μια τοιχογραφία που απεικόνιζε ταύρο αναφερόταν πολύ πιθανόν 

στον ίδιο τον Μινώταυρο
23

 (Sherratt 2009, 622).  

                                                           
23

 Στο άρθρο αυτό απομονώθηκαν και τονίστηκαν ξεχωριστά κάποιες παρομοιώσεις ευρημάτων της Κνωσού 

με αρκετά υστερότερά τους παραδείγματα, όπως για παράδειγμα η παρομοίωση από τον Evans των 

τοιχογραφιών της Κνωσού με αυτές της Πομπηίας, του Θρόνου της με ανάλογα γοτθικά τέχνεργα, αλλά και 

γυναικείων μορφών στην Τοιχογραφία του Δίφρου με γυναίκες από το Παρίσι της εποχής (Sherratt 2009, 

622). 
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       Η χρηματοδότηση των τότε ανασκαφών προερχόταν κυρίως από ιδιωτικά έσοδα ή 

χορηγίες, μια προβολή σε ένα άρθρο εφημερίδας στόχευε τόσο στην ενημέρωση όσο και 

στην προσέγγιση οικονομικών επενδυτών οι οποίοι, για τους λόγους τους, θα ενίσχυαν 

οικονομικά ένα τέτοιο εγχείρημα. Έτσι, για παράδειγμα, το 1899 σε ανακοινωθέν στον 

τύπο ο Evans και ο Διευθυντής της Βρετανικής Σχολής στην Αθήνα, D. Hogarth, 

καλούσαν το κοινό της Βρετανίας να εισφέρει στο Cretan Exploration Fund, έναν 

οργανισμό που προήγαγε τις ανασκαφές στην Κρήτη. Ο Evans ήλπιζε ότι με τα έσοδα από 

αυτόν τον οργανισμό θα μπορούσε να αγοράσει τον λόφο της Κεφάλας και να κάνει τις 

εκεί ανασκαφές του (Scarre & Stefoff 2003, 17). Στα τέλη Οκτωβρίου 1900, μέσα από 

πολλαπλές δημοσιεύσεις τους σε εφημερίδες, οι Evans και Hogarth παρουσίαζαν το έργο 

του Cretan Exploration Fund ως ένα μέσο για να διατηρηθεί και να ισχυροποιηθεί η θέση 

της Βρετανίας έναντι των Ιταλικών και Γαλλικών αποστολών στις έρευνες στο νησί, «για 

την τιμή και τη δόξα της Βρετανικής επιστήμης» [δική μου μετάφραση].  Η υπερβολή 

μάλιστα στις αναφορές τους για τα κνωσιακά ευρήματα ήταν ανάλογη του σκοπού που 

ήθελαν να πετύχουν: «οι ανακαλύψεις στην Κνωσό ρίχνουν στο σκοτάδι κάθε άλλη 

ανασκαφική αποστολή στην Ανατολική Μεσόγειο, από όποια χώρα και αν έχει διεξαχθεί. 

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι τα μέχρι τώρα ευρήματα εμπλούτισαν στο έπακρο τις 

γνώσεις μας για την προϊστορία στην Ελλάδα, και για να βρεθεί κάτι αντίστοιχο σε 

ανασκαφή πρέπει να πάμε πίσω στη μεγάλη ανακάλυψη των βασιλικών τάφων των 

Μυκηνών από τον Σλήμαν» [δική μου μετάφραση] (Sherratt 2009, 623)
24

.         

        Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζουν και οι δημοσιεύσεις σχετικά με τις ανασκαφές της 

Κνωσού σε εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτείων την ίδια χρονική περίοδο και μέσα στην 

πρώτη δεκαετία του 1900. Από το μικρό δείγμα άρθρων που μελετήθηκαν για την εργασία 

προκύπτει ότι οι Αμερικάνοι αρθρογράφοι στόχευαν περισσότερο στην εντυπωσιοθηρία 

και δεν δίσταζαν να θυσιάσουν την αντικειμενικότητα προκειμένου να προκαλέσουν 

περιπετειώδη συναισθήματα στον αναγνώστη - περισσότερο απ’ ό,τι ο βρετανικός τύπος 

της ίδια εποχής. Για παράδειγμα, σε άρθρο στην εφημερίδα The Leavenworth Times το 

1900, χρησιμοποιείται ως πηγή ο R. Richardson, πρώην καθηγητής Ελληνικών στο 

                                                           
24

 Η συγκεκριμένη στρατηγική φαίνεται να απέδωσε, καθώς στις αρχές του Νοεμβρίου του ίδιου έτους, η 

εφημερίδα The Standard δημοσίευσε επιστολή τελειόφοιτου του Κολεγίου του Winchester, στο οποίο ο 

ενθουσιώδης φοιτητής προβληματιζόταν για το ότι τόσο σημαντικές έρευνες όσο αυτές του Evans ήταν 

καταδικασμένες να υπονομεύονται από έλλειψη οικονομικών πόρων και αντιπρότεινε τα δημόσια σχολεία 

και πανεπιστήμια της χώρας να εισφέρουν το μερίδιό τους για τη συνέχειά τους (Sherratt 2009, 624). 
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Πανεπιστήμιο του Dartmouth και επί δέκα χρόνια Διευθυντής της Αμερικανικής Σχολής 

Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Ο δημοσιογράφος ξεκινάει δυναμικά με τον τίτλο «Το 

θαμμένο κρητικό ανάκτορο» και συνεχίζει λέγοντας ότι στην Κνωσό ο Evans «βρήκε την 

αρχαία πρωτεύουσα του νομοθέτη-βασιλέα Μίνωα» [η μετάφραση δική μου], και 

συνεχίζει παραθέτοντας το τηλεγράφημα που έλαβε υπογεγραμμένο από τον ίδιο τον 

Evans στις 21 Απριλίου ο Richardson: «κτήριο που βρέθηκε στην ανασκαφή μου στην 

Κνωσό προκύπτει ότι είναι μυκηναϊκό ανάκτορο με ευρήματα εξαιρετικής σημασίας. 

Δωμάτια του ανακτόρου περιέχουν πινακίδες που φέρουν γραφή, ανάλογες με εκείνες από 

τη Βαβυλώνα, μόνο που αυτές φέρουν μια ξεχωριστή κρητική γραφή» [δική μου 

μετάφραση] (The Leavenworth Times 1900, 8). 

         Επίσης, στις 17 Νοεμβρίου του 1900, μια περίληψη ομιλίας του καθηγητή Dyer με 

τίτλο «Old Knossos and the Labyrinth of Minos» (Η αρχαία Κνωσός και ο Λαβύρινθος 

του Μίνωα) που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα The Californian συνοψίζει κυριολεκτικά 

το γενικότερο κλίμα της εποχής και τη διάθεση με την οποία αρχαιόφιλοι της εποχής 

προσλάμβαναν τις ανασκαφές και τα ευρήματα της Κνωσού και τον Μινωικό Πολιτισμό. 

Μεταξύ άλλων ενοτήτων, αναφέρονται: «Η διάδοση αιγυπτιακών πολύτιμων λίθων στη 

βόρεια Ευρώπη μέσω της Κρήτης. Ο Μινώταυρος και ο Λαβύρινθος. Ο Οίκος των Διπλών 

Πελέκων. Οι Αθηναίοι εξυμνούν τον Θησέα σε βάρος του Μίνωα»· και συνεχίζοντας στο 

ίδιο ύφος, ο αναγνώστης διαβάζει: «τα Ξύλινα Τείχη του Μίνωα και η Ναυτική του 

Υπεροχή, Η Κνωσσός στο επίκεντρο, οι Μυκήνες και η Τίρυνθα στην περιφέρεια του 

Μυκηναϊκού Πολιτισμού». Άλλο παράδειγμα της εντυπωσιοθηρίας του αμερικάνικου 

τύπου και της αλόγιστης χρήσης αναχρονισμών από τους δημοσιογράφους του αποτελεί 

ολοσέλιδη δημοσίευση στην εφημερίδα The San Francisco Examiner του 1922, αρκετά 

μετά τις πρώτες ανασκαφές στο νησί (Εικ. 7). Με τίτλο «Τζαζ, περικόρμια (corsets) και 

λουτήρες στην αρχαία Κνωσό 5000 χρόνια πριν» έχει ήδη προετοιμάσει τον αναγνώστη να 

ταξιδέψει σε ένα παρελθόν μακρινό αλλά όχι και τόσο ξένο όσο θα νόμιζε κανείς. Ενώ, 

ένας πλαγιότιτλος εξηγεί: «Νέες ανασκαφές αποκαλύπτουν τα καταπληκτικά στοιχεία της 

κοινωνικής ζωής που μοιάζουν αρκετά σύγχρονα, τη μόδα, τις υδραυλικές εγκαταστάσεις 

και, ακόμη, τα διαμερίσματα στην πονηρή πόλη (wicked city) του Μινώταυρου πριν 

μετατραπεί σε ερείπια από τον χρόνο» [δική μου μετάφραση] (Sherratt 2009, 635).       
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2γ. Όψεις της συλλογιστικής του Evans 

 

          Σημαντικό για όποιον μελετά τη διαμόρφωση και την εδραίωση των προσεγγίσεων 

και των ερμηνευτικών υποθέσεων που αφορούν τον πολιτισμό της Εποχής του Χαλκού 

στην Κρήτη, τον Μινωικό Πολιτισμό, είναι να εμβαθύνει στη ζωή και το έργο εκείνου που 

αφιερώθηκε στην αποκάλυψη και τη μελέτη του, του Α. Evans, και υπήρξε ανασκαφέας 

του σημαντικότερου κέντρου του, της Κνωσού. Προγενέστερες έρευνες και δημοσιεύσεις 

του 18ου και 19ου αιώνα για την αρχαιότητα στο νησί δείχνουν, ωστόσο, ότι πολλές από 

τις ιδέες του προϋπήρχαν του 1894, όταν ο ίδιος πρωτοεμφανίστηκε στον τομέα της 

κρητικής προϊστορίας με τη δημοσίευση του έργου του Primitive Pictographs and a Prae-

Phoenician Script. Ενώ μόλις ένα χρόνο πριν, στο άρθρο του για τον Θησαυρό της Αίγινας 

(A Mycenaean Τreasure from Aigina) ο Evans χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό 

«μυκηναϊκός», στο Primitive Pictographs έχει υιοθετήσει τους όρους «προμινωική» και 

«μινωική» περίοδος του Γερμανού κλασικού ιστορικού και φιλόλογου K. Hoeck 

(Momigliano 2004, 246). Ενώ 1896, πρότεινε το «Μινωικός» για όλον τον κρητικό 

πολιτισμό της Εποχής του Χαλκού, διαχωρίζοντάς τον έτσι αποφασιστικά από τον 

Μυκηναϊκό (Evans 1896, 512). Στη μετέπειτα προσπάθειά του να περιγράψει και να 

κατανοήσει τα ευρήματα από την ανασκαφή της Κνωσού, ο ίδιος αναζήτησε και μελέτησε 

και άλλες παλαιότερες σχετικές απόψεις, κάνοντας βέβαια στο τέλος τις δικές του 

επιλογές. 

      Πριν το 1820, ελλείψει συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και ανασκαφικών 

ευρημάτων, όσοι μελετητές ήθελαν να εμβαθύνουν στην προϊστορία της Κρήτης ήταν 

αναγκασμένοι να ανατρέχουν σε αρχαίες πηγές της λατινικής και της ελληνικής 

γραμματείας και να βασίζουν τις αναφορές τους σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα σε αυτές – 

συχνά, μάλιστα, χωρίς να έχουν ποτέ επισκεφθεί την Κρήτη. Όπως, όμως, υποστηρίζει ο 

Γερμανός λόγιος και κλασικιστής Κ. Mϋller, ακόμη και οι μύθοι περιέχουν πιθανότατα 

κάποια ιστορική αλήθεια, που πρέπει να αναζητηθεί στην πραγματική της διάσταση. Η 

ύπαρξη πολλών και αντικρουόμενων μύθων για τον Μίνωα και τον λαό του, συντέλεσε 

στη δημιουργία ποικίλων απόψεων ανάλογα με τους τρόπους ερμηνείας τους, που είναι 

κάποτε ακόμα και αντικρουόμενοι (Καραδήμας 2011, 823).  

       Για παράδειγμα, το Φοινικικό ερμηνευτικό πρότυπο απέδιδε τα πρώτα πρώιμα 

αρχαιολογικά ευρήματα κυρίως από τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο και τις Κυκλάδες  
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στους Φοίνικες και τη θεωρούμενη περίοδο παρουσίας τους στο Αιγαίο γύρω (15ος
 
-11ος 

αι. π.Χ.) - ακόμη και ο Μίνως ήταν, κατά τον Όμηρο, γιος της πριγκίπισσας της Φοινίκης 

Ευρώπης. Κατά το Ελληνικό ερμηνευτικό πρότυπο, που βασίστηκε κυρίως στον Πλάτωνα, 

τον Θουκυδίδη και τον Διόδωρο τον Σικελιώτη, ο ηγεμόνας της Κρήτης Μίνως ήταν 

Έλληνας. Η πρόταση αυτή δεν έγινε ευρέως αποδεκτή ελλείψει άλλης μαρτυρίας που να 

το επιβεβαιώνει. Ενώ, το Δωρικό ερμηνευτικό πρότυπο του Mϋller βλέπει τον Μίνωα ως 

εγγονό του Δωριέα Τευκτάμου που είχε έρθει στην Κρήτη από τη Θεσσαλία. Ο Evans 

επηρεάστηκε από το Μινωικό ερμηνευτικό πρότυπο του Hoeck, που διαφώνησε με την 

άρνηση του F. Wolf να δεχθεί την ιστορικότητα του Ομήρου, και υποστήριξε ότι το όνομα 

Μίνως υποδήλωνε μια ολόκληρη περίοδο που πλαισίωσε έναν πολιτισμό στην Κρήτη 

(Καραδήμας 2011, 824).  

       Εξάλλου, μελετητές όπως  ο Βρετανός ιστορικός W. Mitford θεωρούσαν ότι οι 

βασιλείς της ομηρικής εποχής είχαν μαζί με την πολιτική και θρησκευτική εξουσία, και 

χρησιμοποιούσαν συχνά τον όρο βασιλέας-ιερέας (Karadimas 2015, 3). Ήδη από το 1802, 

την άποψη ότι ο Μίνως ασκούσε και χρέη ιερέα είχε εκφράσει ο Γερμανός κλασικός 

ερευνητής και φιλόλογος G. Herrmann (1772-1848), υπόθεση που υιοθέτησε και ο Evans 

όταν αναζητούσε βασιλείς-ιερείς σε τοιχογραφίες και σε σφραγίδες της Ύστερης Εποχής 

του Χαλκο, μέχρι το 1903 όταν ενσωμάτωσε τον σχετικό όρο στην ετήσια έκθεσή του για 

την Κνωσό (Bennett 1962, 328). Υποστηρίχθηκε, επίσης, ότι η αναγνώριση της 

«Αίθουσας του Θρόνου» και του όλου κνωσιακού συγκροτήματος ως ανακτόρου από τον 

Evans άφηνε ένα κενό σχετικό με την απουσία ναών, όπως αυτών της Αιγύπτου και της 

Εγγύς Ανατολής. Μια ασυμφωνία που εξομαλύνθηκε, ωστόσο, με την ερμηνεία του 

κτηρίου ως πολιτικού και ως λατρευτικού κέντρου – και με ηγεμόνα με πολιτικά και, μαζί, 

θρησκευτικά καθήκοντα (Schoep 2010, 221). 

        Οι απόψεις του Evans σχετικά με τη θρησκεία έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό 

από τις σχετικές απόψεις που επικρατούσαν στις αρχές του 20ού
 
αιώνα στο Πανεπιστήμιο 

του Cambridge, με κυριότερες εκείνες των σημαντικών ακαδημαϊκών J. Frazer, G. 

Murray, και J. Harisson. Κατά τη Harrison, για παράδειγμα, στη σταδιακή εξέλιξη της 

θρησκείας η προϊστορική Κρήτη υπήρξε ο τόπος των πρώτων ζυμώσεων των μετέπειτα 

ελληνικών τελετουργικών. Η καλλιέργεια της γης και η εξασφάλιση των βασικών 

διατροφικών ειδών θα κατείχαν σημαντική θέση στις προτεραιότητες των ανθρώπων. 

Οπότε ευλόγως θα υιοθετούσαν μια θεά-μητέρα για τον φυσικό κόσμο, με τον συνοδό της 
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που πέθαινε κάθε άνοιξη μόνο και μόνο για να ξαναγεννηθεί το επόμενο φθινόπωρο, 

συμβολίζοντας έτσι τον κύκλο της σοδειάς (Marinatos 2007, 350). 

         Στην ετήσια αναφορά του για την Κνωσό το 1900, ο Evans, με αφορμή τις 

παραστάσεις στα σφραγιστικά δακτυλίδια, τονίζει την εξέχουσα θέση του θηλυκού φύλου, 

παρά το γεγονός ότι στους βασιλικούς τάφους των Μυκηνών τα χρυσά προσωπεία ανήκαν 

σε άνδρες. Ο κεντρικός ρόλος των γυναικείων μορφών στις θρησκευτικές 

εικονογραφήσεις θα σχετίζεται, υποστηρίζει, με μια επιβίωση του μητριαρχικού 

συστήματος. Ως παράδειγμα χρησιμοποιεί τους Φρύγες, στους οποίους η επιβίωση της 

μητριαρχίας ήταν ένα ευδιάκριτο γνώρισμα τους σε πολύ νεότερες εποχές (Evans 1900, 

42).  Ο ίδιος υποστηρίζει: «αν και το ανδρικό στοιχείο φαίνεται να επικρατεί στους 

χώρους εξουσίας κατά τη διάρκεια των μεγάλων ημερών του Μινωικού Πολιτισμού, η 

θρησκεία ακόμα φαίνεται να αντικατοπτρίζει μητριαρχικά στοιχεία, δείγμα παλαιότερης 

κοινωνικής οργάνωσης» [δική μου μετάφραση] (Evans 1930, 457). Η Αμερικανίδα 

ανασκαφέας των Γουρνιών H. Boyd αναφέρει στο ημερολόγιο της ότι, σε ομιλία του το 

1906, ο Evans ονόμασε καταρχήν το τόσο ιδιαίτερο αυτό κνωσιακό κάθισμα «θρόνο της 

Αριάδνης», ενώ σε ξενάγηση που έδωσε στην Κνωσό σε γείτονες του από την Οξφόρδη το 

1922, απέδωσε πλέον τον θρόνο στον «βασιλέα Μίνωα» (Castleden 1989, 45).    

         Στα τέλη του 18ου αιώνα, με την ανάπτυξη των ινδοευρωπαϊκών σπουδών και την 

εξοικείωση των μελετητών με πολιτισμούς όπως αυτούς των Αιγύπτιων και των Ινδών, οι 

παραλληλισμοί του Μίνωα με Αιγύπτιο Φαραώ ή αξιωματούχο παρόμοιο άλλων 

πολιτισμών, έκανε μια μερίδα ερευνητών να συγκλίνουν στην άποψη ότι το όνομα Μίνως 

απέδιδε ίσως κάποιο τίτλο και όχι ένα ανθρωπωνυμικό, υπόθεση που φαίνεται ότι έπαιξε 

σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία του Μινωικού πολιτισμού από τον Evans
25

. Ακόμη και το 

επίθετο «μινωικός» δεν το επινόησε ο ίδιος αλλά το υιοθέτησε, όπως έχει προαναφερθεί, 

από τον γερμανικό όρο «minoisch» που συνάντησε στο βιβλίο Kreta του Γερμανού K. 

Hoeck, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Göttingen, να προσδιορίζει μια χρονική και 

πολιτισμική περίοδο και όχι ένα συγκεκριμένο ιστορικό ή μυθολογικό πρόσωπο. Έτσι, η 

Μινωική εποχή αποκτούσε κατ’ αναλογία πολλά κοινά με την Ομηρική, η χρήση της 

οποίας είχε αρχίσει να καθιερώνεται από τις αρχές του 19ου αι. μ.Χ. (Momigliano et al. 

2004, 246). 

                                                           
25

 Αρκετοί μελετητές ασχολήθηκαν με τον Μίνωα και τις ομοιότητές του με άλλα μυθικά πρόσωπα, όπως 

είναι ο Αιγύπτιος Μένες, ο Ινδός Μένους και ο Γερμανός Μάννους. Η ενασχόληση αυτή υπήρξε ιδιαιτέρως 

αγαπητή από τα τέλη του 18ου και τις αρχές του 19ου αι. (Καραδήμας 2011, 829). 
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       Στην Πρώτη Έκθεση των ανασκαφών της Κνωσού η λέξη μινωικός, που είχε ήδη 

χρησιμοποιηθεί σποραδικά σε άλλα δημοσιεύματα από τον Evans, απουσιάζει εντελώς, 

και περιγράφεται η ανασκαφή ενός μυκηναϊκού ανακτόρου, στη Δεύτερη έκθεση γίνεται 

σποραδική χρήση της, ενώ φαίνεται να επικρατεί πλέον σε σχέση με τη λέξη μυκηναϊκός 

μόνο στην Τρίτη έκθεση (Ζώης 1996, 271). Εξάλλου, στην επιλογή του ονόματος του 

Μίνωα ως ηγεμόνα ή ως τίτλου του προϊστορικού πολιτισμού της Κρήτης, αλλά και στη 

μετατροπή του σε επίθετο που θα χαρακτήριζε όλα τα παράγωγα του πολιτισμού αυτού, 

θα πρέπει να έπαιξε μεγάλο ρόλο και η επικρατούσα πολιτική και κοινωνική κατάσταση 

στον Ευρωπαϊκό χώρο. Σε μια περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία η Ευρώπη οριζόταν από 

τις αποφάσεις αυτοκρατόρων, βασιλιάδων και τσάρων, η δημοσιοποίηση της ύπαρξης 

ενός μυθολογικού ηγεμόνα που οργάνωσε ισχυρό ναυτικό στο μακρινό παρελθόν και 

ίδρυσε τις πρώτες αποικίες στον ευρωπαϊκό χώρο, θα ήταν ακριβώς ό,τι χρειαζόταν να 

κάνει ο Evans προκειμένου να τραβήξει τα βλέμματα του κόσμου στον νέο πολιτισμό που 

ανέσκαπτε (Papadopoulos 2005, 94).    

         Η χρήση λοιπόν των αρχαίων πηγών και ιδίως του Ομήρου από τους ερευνητές του 

19ου και του 20ού αιώνα που μελετούσαν την προϊστορική εποχή στην ευρύτερη περιοχή 

του Αιγαίου εγκυμονούσε κινδύνους όσον αφορά την αντικειμενικότητά τους. Και αυτό 

γιατί, όπως έγινε περισσότερο κατάφωρο μεταγενέστερα, δεν αρκεί μόνο η άριστη γνώση 

της περιγραφής ενός μυκηναϊκού ανακτόρου, όπως αυτή γίνεται στα Ομηρικά έργα. Οι 

ζωντανές και γλαφυρές περιγραφές των ανακτόρων και της ζωής γύρω από αυτά δεν είναι 

πάντα αντικειμενικές. Η βασισμένη στα Ομηρικά έργα περιγραφή και ερμηνεία του 

ανακτόρου της Τίρυνθας από τον W. Dörpfeld, αρχιτέκτονα και συνεργάτη του 

Schliemann, προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση, αφού και άλλοι ερευνητές 

ενστερνίστηκαν αυτή την προσέγγιση (όπως ο Χ. Τσούντας στις Μυκήνες και ο L. Pernier 

στη Φαιστό). Δημιουργήθηκε, έτσι, μια μείξη της φιλολογικής ανάγνωσης του Ομήρου με 

αρχαιολογικά/ανασκαφικά δεδομένα - δύο ανομοιογενών πηγών που μπορεί να οδηγούν 

σε πειστικές, αλλά συχνά και αρκετά υποκειμενικές περιγραφές
26

. 

 

                                                           
26

 Σύμφωνα με την υπερβολική κατά τη γνώμη μου άποψη του Gere, ο τρόπος ανασκαφής και επεξεργασίας 

των αρχαιολογικών δεδομένων από τον Evans θα μπορούσε να παρομοιασθεί με αυτόν του Schliemann που 

έκανε στροφή στην επαγγελματική του πορεία στην ηλικία των 46 ετών, όταν πίστεψε ότι είχε βρει τα 

κατάλοιπα της ομηρικής Τροίας και, μάλιστα, δεν δίσταζε να παραποιεί τα δεδομένα προκειμένου να 

προσδίδει δραματικότερο τόνο στις ανακαλύψεις του (Gere 2010, 17) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

Σύγχρονες προσλήψεις της Κνωσού και του Μινωικού  Πολιτισμού 

 

3α. Ο Μινωικός Πολιτισμός στο Διαδίκτυο  

 

        Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή οι ηλεκτρονικές πλέον πληροφορίες μπορούν 

μέσω του Διαδικτύου να προβληθούν αστραπιαία παγκόσμια, και εκατομμύρια άνθρωποι 

έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές. Δεν υπάρχει όμως πάντα, 

δυστυχώς, έλεγχος στις πληροφορίες αυτές - ούτε καν διατηρείται η αρχική πηγή σε όλες 

τους τις κοινοποιήσεις. Έτσι, πολλές φορές γινόμαστε αποδέκτες πληροφοριών που δεν 

ευσταθούν, και χρησιμοποιούμε, επομένως, μια άριστη πηγή ενημέρωσης αλλά, 

συγχρόνως, και ένα μέσο αυθαίρετης συχνά γνώσης και αυθαίρετης ενημέρωσης. Ο 

κίνδυνος αυτός κάνει αναγκαστική τη διασταύρωση των παρεχόμενων στοιχείων μέσα από 

περισσότερες πηγές. 

       Αρκεί μια πληκτρολόγηση των λέξεων «Μινωικός πολιτισμός» στο Διαδίκτυο για να 

εμφανιστούν τα πρώτα αποτελέσματα. Ως παράδειγμα μεταφέρεται παρακάτω αυτούσιο 

το κείμενο από τη σχετικά γνωστή ιστοσελίδα https://hellinon.net – 26.02.2020: 

«Ο μινωικός πολιτισμός χρωστάει το όνομα του στον θρυλικό βασιλιά Μίνωα, ο οποίος 

πιθανότατα ήταν μόνο ο τίτλος των κυβερνητών στην αρχαία κρητική γλώσσα». 

 Και συνεχίζει: 

«Το πρώτο ρομπότ, από το μύθο, ήταν στην Κρήτη (ο Τάλως το τέρας), και ο θρυλικός 

Δαίδαλος ζούσε ήδη στην Κρήτη, κατασκευάζοντας τα διάφορα τεχνικά έργα του βασιλιά 

Μίνωα. Η σημερινή αρχαιολογία θα μπορούσε μόνο να επιβεβαιώσει ότι περίπου 3,500-

3,000 π.Χ. [παραλείπεται ένα «πριν»], ο μινωικός πολιτισμός είχε προχωρήσει σε υψηλό 

επίπεδο, και διατηρήθηκε ως τον 13ο ή τον 12ο  αιώνα π.Χ., όταν ο γνωστός από τον μύθο 

Θησέας ο Αθηναίος συνέτριψε τη δύναμη με τη δύναμη [κακή διατύπωση/επανάληψη] του 

στον λαβύρινθο». 

    Σε αυτό το τόσο εκλαϊκευτικό απόσπασμα ουσιαστικά η αρχαιολογία γίνεται το όχημα 

νομιμοποίησης του μύθου. Χρειάζεται ίσως απλώς για να επιβεβαιώσει τα «τεχνικά έργα», 

που, όμως, έτσι και αλλιώς υπάρχουν και είναι «τεκμηριωμένα» στη μυθολογία – εξάλλου 

τα πάντα είναι «γραμμένα» στα ομηρικά έπη. Στόχος είναι να δημιουργηθεί στον 

αναγνώστη ένα αίσθημα ασφάλειας όσον αφορά την αξιοπιστία των πληροφοριών, αφού 

https://hellinon.net/
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από τη μια υπάρχει ο μύθος που είναι παλιότερος από τις πρώτες ανασκαφές, και από την 

άλλη οι αρχαιολόγοι που επαληθεύουν με οδηγό τον μύθο τις αρχαίες πηγές. 

         Στην κοινωνική οργάνωση της μινωικής Κρήτης αναφέρεται το παρακάτω: 

«Η κρητική κοινωνία περιγράφεται ως θαλασσοκρατία, δηλαδή η οικονομία και η 

κυβέρνηση βασίστηκαν στον έλεγχο των θαλασσών». 

       Εδώ ο συντάκτης είναι περισσότερο προσεκτικός, καθώς χρησιμοποιεί το ρήμα 

«περιγράφεται» και έτσι δεν παίρνει ο ίδιος θέση ως προς την εγκυρότητα της 

πληροφορίας. Την αρχαία κρητική θαλασσοκρατία υποστήριξαν, στη γραμμή του 

Θουκυδίδη, αρκετοί αρχαιολόγοι. Για παράδειγμα, ο J. Pendlebury θεωρούσε ότι, χάρη 

στον στόλο της, ειδικά από το 1600 π.Χ. η Κρήτη έγινε παγκόσμια δύναμη (world power). 

Απέδωσε την έλλειψη γραπτών αιγυπτιακών μαρτυριών που θα το πιστοποιούσαν στον 

ειρηνικό χαρακτήρα της αυτοκρατορίας στο νησί και στις καλές σχέσεις του με την 

Αίγυπτο που δεν οδήγησαν σε  πόλεμο ή όποιο άλλο ακραίο συμβάν άξιο να καταγραφεί. 

Ο ίδιος παρομοίασε τον τρόπο απόκτησης της μινωικής θαλάσσιας δύναμης, με εκείνον με 

τον οποίο η Βρετανική αυτοκρατορία καθιέρωσε την κυριαρχία της στην Ινδία, 

ξεκινώντας με εμπορικούς ενδιάμεσους σταθμούς και καταπολεμώντας την πειρατεία 

προκειμένου τα εμπορικά πλοία να διασχίζουν ανενόχλητα τη θάλασσα (Pendlebury 1963, 

286). Με βάση την άνθηση του εμπορίου της εποχής, υποστήριξε ότι η μινωική 

θαλασσοκρατία δεν υπήρξε μύθος, καθώς χωρίς ασφάλεια στη θάλασσα δεν θα 

μπορούσαν να διεξαχθούν δυναμικές εμπορικές δραστηριότητες – προστρέχοντας, βέβαια, 

και στην αυθεντία του Ομήρου και των σχετικών αναφορών στα έπη. 

       Αναχρονισμοί όπως η σύγκριση της Βρετανικής Αυτοκρατορίας με τον πολιτισμό της 

Κρήτης της Εποχής του Χαλκού πρέπει να αποφεύγονται, καθώς ούτε οι κοινωνικές 

συνθήκες και τα τεχνολογικά κεκτημένα είναι ανάλογα, ούτε υπάρχει η ίδια ποσότητα 

δεδομένων για το αρχαίο εμπόριο και τις «αποικίες» -ούτε οι ακριβείς τότε σημασίες όρων 

όπως «αποικία», «ταξίδι» και «έλεγχος των θαλασσών» είναι γνωστές. Όποιες συγκρίσεις 

δόκιμο είναι να γίνονται με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, μόνο όταν υπάρχουν ικανοποιητικά 

αρχαιολογικά δεδομένα, με σκοπό όχι να πείσει για μια ερμηνευτική υπόθεση αλλά για να 

διευρύνει ενδεχομένως τις προσλήψεις σε ένα διαχρονικότερο πλαίσιο. Στο θέμα της 

θαλασσοκρατίας, η υπόθεση ότι η έλλειψη ισχυρών οχυρώσεων είναι δείγμα ισχυρού 

ναυτικού στόλου της εποχής που την έκανε περιττή δεν είναι απόλυτη – για παράδειγμα, 
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τον 16ο και 17o αι. μ.Χ., ιστορικές μαρτυρίες δείχνουν ότι οι μάχες δίνονταν κατά 

προτίμηση στη στεριά και όχι στην ανοιχτή θάλασσα (Starr 1955, 287).   

      Εξάλλου, η καθιέρωση της λεγόμενης «μινωικής ειρήνης» (pax minoica) από τον 

Evans χρειάζεται και αυτή επανεξέταση (Alusik 2008, 7). Ο ίδιος ανέσκαψε στην Κνωσό 

ένα δυτικό οχυρωματικό περίβολο της αυλής του πρώτου ανακτόρου, έναν αντίστοιχο 

στην ανατολική πλευρά, και ένα προμαχώνα στη βόρεια είσοδο και δωμάτια που ονόμασε 

φυλάκια κοντά στις εισόδους του. Η εσκεμμένη έλλειψη έμφασης στα στοιχεία αυτά 

ενίσχυσε την υπόθεση μιας ειρηνικής μινωικής κοινωνίας. Μολονότι από το πρώτο μισό 

του 20ού αιώνα έρχονται στο φως αρχαιολογικές ενδείξεις για την ύπαρξη αμυντικών 

δομών, που αυξήθηκαν φαίνεται τη Νεοανακτορική περίοδο, όταν κατά τον Evans η 

«Μινωική Ειρήνη», έφτανε στο απόγειό της. Τα χαρακτηριστικά φυλάκια αποτέλεσαν 

τότε την κύρια γραμμή άμυνας των εγκαταστάσεων, κρατώντας την απειλή μακριά από 

την πόλη ή/και το ανάκτορο (Alusik 2008, 18).  

       Πληκτρολογώντας επίσης τη διατύπωση «Μινωική Εποχή» στο Διαδίκτυο, στη 

δεύτερη κιόλας θέση των αποτελεσμάτων της πρώτης σελίδας (αμέσως κάτω από τη 

διάσημη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia) εμφανίζεται ιδιωτική ιστοσελίδα (στα 

ελληνικά) με μεγάλη επισκεψιμότητα που προωθεί την τουριστική Κρήτη. Στην ειδική 

θεματική ενότητα με την ιστορία του νησιού, για τη «Μινωική Εποχή» αναφέρεται ότι οι 

σπηλαιώδεις οικίες της Νεολιθικής περιόδου έδωσαν τη θέση τους στα λαμπρά ανάκτορα, 

από τα οποία απουσίαζαν οι οχυρώσεις, αφού «όπως φαίνεται η πολυετής ειρήνη και η 

κυριαρχία του Μινωικού στόλο, είχαν δημιουργήσει αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους 

του νησιού»: 

     «Οι κατοικίες των σπηλαίων της προηγούμενης εποχής δίνουν τη θέση τους σε πιο 

προηγμένα κτίσματα ενώ η αρχιτεκτονική της υστερομινωικής περιόδου αγγίζει την 

τελειότητα. Τότε είναι που δημιουργούνται τα εντυπωσιακά ανάκτορα της Κνωσού, της 

Φαιστού, των Μαλίων και της Ζάκρου που διατηρούνται μέχρι τις μέρες μας» 

(http://www.bigbluecrete.gr/minoan-era.html - 26.02.2020). 

        Ο/η συντάκτης του κειμένου προφανώς δεν γνωρίζει τον σημαντικό νεολιθικό 

οικισμό στον ίδιο τον λόφο της Κεφάλας, κάτω από το ανάκτορο, στην Κνωσό, που έχει 

κτιστές ορθογώνιες (και όχι «σπηλαιώδεις») οικίες. Ενώ η πληθώρα των αναγνωστών του 

δεν έχουν πολλές δυνατότητες για όποιες απορίες ως προς τα ανάκτορα, αφού δεν γίνεται 

http://www.bigbluecrete.gr/minoan-era.html
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καν αναφορά στις συνθήκες εμφάνισής τους τη Μεσομινωική Ι περίοδο, ούτε στην 

πιθανότητα μιας πολιτισμικής μετάβασης από τις αγροτικές κοινωνίες της Νεολιθικής και 

τις πρωτοαστικές δομές της Πρωτομινωικής περιόδου στις Παλαιοανακτορικές πόλεις (βλ. 

και Treuil et al. 1996, 224). Ενδεχομένως, με την αναφορά του σε σπηλαιώδεις κατοικίες, 

χωρίς να αποσαφηνίζει εάν εννοεί μόνιμη κατοίκηση, ο συγγραφέας να θέλει να 

δημιουργήσει μια μεγάλη αντίθεση σε σχέση με τα ανάκτορα, ώστε να επιτευχθεί 

περισσότερος εντυπωσιασμός για τη ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής. 

 

3β. Η Κνωσός και η τουριστική βιομηχανία 

 

       Σε δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 12.09.2019 από την Ελληνική Στατιστική 

Επιτροπή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων 

και Αρχαιολογικών Χώρων για τον μήνα Μάιο 2019. Σύμφωνα με αυτά, το Μουσείο 

Ηρακλείου δέχθηκε 73.736 και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού 104.194 επισκέπτες 

τον μήνα Μάιο, ενώ κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του ίδιου έτους, 

οι επισκέπτες της Κνωσού άγγιξαν τους 211.694. Επιπλέον, τον ίδιο Μάιο του 2019 το 

σύνολο τον εισπράξεων από μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σε όλη την Ελλάδα είναι 

της τάξης των 16.091.033 ευρώ
27

. Δικαίως, επομένως, ο τουρισμός αποτελεί τη «βαριά 

βιομηχανία» της χώρας μας. Ο τεράστιος αριθμός των επισκεπτών της Κνωσού και του 

Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου δημιουργεί σε έναν αρχαιολόγο την περιέργεια να 

βιώσει και ο ίδιος την εμπειρία του «Μινωικού πολιτισμού» μέσα από τη διαδικασία που 

θα ακολουθούσαν οι τουρίστες-επισκέπτες του. 

       Πληκτρολογώντας λοιπόν «Visit Knossos» (www.visitknossos.com – 27.02.2020) σε 

μηχανή αναζήτησης στο Διαδίκτυο, εμφανίζεται καταρχήν ένας ομώνυμος ιστότοπος στα 

αγγλικά, όπου η εικόνα που καλωσορίζει τον, ηλεκτρονικό, επισκέπτη είναι αυτή του 

ανακατασκευασμένου από τον Evans Προμαχώνα της Βόρειας Εισόδου του ανακτόρου 

της Κνωσού (Εικ. 8). Το κείμενο που τη συνοδεύει είναι το εξής (η μετάφραση δική μου):  

 «Επισκεφθείτε την κοιτίδα του Μινωικού πολιτισμού, το παλάτι-λαβύρινθο του μυθικού 

βασιλιά Μίνωα και του μυθικού Μινώταυρου». 

      Οι επισκέπτες ενημερώνονται, επίσης, ότι οι κάτοχοί της έχουν άδεια από τον 

Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, που είναι κυβερνητικός φορέας, και ότι συνεργάζονται 

                                                           
27

 https://www.statistics.gr/documents/20181/474bea51-6d9d-b3c8-6638-d3cab3c62682 - 27.02.2020 

http://www.visitknossos.com/
https://www.statistics.gr/documents/20181/474bea51-6d9d-b3c8-6638-d3cab3c62682
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μόνο με εξουσιοδοτημένους ξεναγούς από το οικείο Σωματείο. Ηλεκτρονικά, δίνεται η 

δυνατότητα να κλείσει κάποιος εισιτήρια αλλά και ξενάγηση «για μια εμπειρία που θα 

μείνει αξέχαστη» [δική μου μετάφραση]. Δεν είναι γνωστό εάν κατά την ξενάγηση γίνεται 

αναφορά στο ιστορικό της έρευνας και τα ερμηνευτικά πρότυπα του Evans, και στις 

σημαντικές επεμβάσεις που είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνες για το σημερινό 

αποτέλεσμα στον χώρο. 

           Έτσι και αλλιώς, στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία παρουσιάζονται 

κατά κανόνα επιλεγμένες πτυχές του παρελθόντος, με κάποια στοιχεία να υπερτονίζονται 

και κάποια άλλα να αποσιωπούνται. Αυτό εξαρτάται από τον αρχαιολόγο (και τα 

ενδιαφέροντά του) που έχει αναλάβει την ανάδειξη και προβολή τους όσο και τις εκάστοτε 

αρμόδιες υπηρεσίες και τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όπως είναι τα  τουριστικά 

γραφεία, οι τουριστικοί οδηγοί κ.λπ.. Για παράδειγμα, η εμπεδωμένη αναφορά στον 

Μινωικό πολιτισμό ως τον πρώτο Ευρωπαϊκό πολιτισμό και η στοχευμένη προβολή του 

ως τέτοιου στοχεύουν στην προσέλκυση τουριστών από τον Δυτικό κόσμο, και μάλιστα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θέλουν να επισκεφθούν το πολιτιστικό τους λίκνο.  

       Η «ορθή» ξενάγηση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, χρειάζεται βαθιά και κριτική γνώση 

της Κρητικής και της ευρύτερης Αιγαιακής αρχαιολογίας για να οδηγήσει τον επισκέπτη 

με επιστημονική άποψη και όχι απλά προωθώντας εκδοχές του μύθου. Η δύναμη της 

επαφής με τον προϊστορικό χώρο της Κνωσού σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό, για 

παράδειγμα, με το φως, τον ήλιο και τις συνήθως καλές καιρικές συνθήκες δημιουργούν 

μια ιδιαίτερη εμπειρία. Αυτή μπορεί να εμπλουτιστεί σημαντικά  μέσα από  κάποια 

ερωτήματα και επιστημονικούς προβληματισμούς (π.χ. ως προς τις επεμβάσεις του Evans, 

και τα διαχρονικά ερμηνευτικά πρότυπα που αφορούν το συγκεκριμένο μνημείο). Έτσι, 

πραγματοποιείται μια αναπαραγωγή πολιτισμικών στοιχείων, έως ότου το παρελθόν 

αρχίσει να αντικατοπτρίζει το παρόν (Duke 2007, 63). Ίσως μάλιστα ένας μέσος 

επισκέπτης που έχει έρθει διακοπές στην Κρήτη να μην μπορεί ούτε να θέλει να 

αφομοιώσει σύνθετες πληροφορίες για τον Μινωικό πολιτισμό – αλλά να προτιμά το πιο 

διασκεδαστικό, έστω και ελάχιστα επιστημονικό, σχετικό αφήγημα που του προσφέρει 

κάποιο συναφές θεματικό πάρκο. 

       Από προσωπική εμπειρία με τον χώρο των ξεναγήσεων, προτεραιότητα είναι συνήθως 

να «περάσει καλά ο πελάτης», ώστε να γυρίσει με ωραίες εμπειρίες και να τις διαδώσει 

στη χώρα του προτρέποντας και άλλους να επισκεφθούν τα ίδια μέρη και έτσι να υπάρχει 



38 

 

μια ροή κόσμου. Οι περισσότεροι τουρίστες που ξεναγούσα δυσανασχετούσαν όταν 

γινόμουν πολύ αναλυτικός και συγκεκριμένος σε κάποια αρχαιολογικά ζητήματα, ενώ 

έδειχναν να το απολαμβάνουν όταν κλίμα ήταν ελαφρύτερο, και η αφήγηση είχε 

παιγνιώδη διάθεση. Και πάλι όμως, ο/η ξεναγός μπορεί να διατηρήσει μια ισορροπία και, 

για παράδειγμα, να ενσταλάξει έστω κάποια επιστημονική αμφισβήτηση στον μη ειδικό 

επισκέπτη, αντί να προστρέχει σε εντυπωσιοθηρικές βεβαιότητες για μια επίπλαστη 

ευδαιμονία «κατάκτησης γνώσης» - εξηγώντας ότι προτιμότερες είναι λιγότερες αλλά 

διασταυρωμένες υποθέσεις από τις πολλές αλλά αμφιλεγόμενες πληροφορίες. Καλός 

τρόπος για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο είναι, πιστεύω,  ένας (διαδραστικός) διάλογος με το 

κοινό. 

     Από τέτοιους διαλόγους δεν θα πρέπει να λείπουν τα σχολεία, καθώς αυτά είναι που θα 

φέρουν μακροπρόθεσμα τις ριζικές κοινωνικές αλλαγές και ανατροπές στους 

καθιερωμένους τρόπους σκέψης και αντίληψης. Δεν γίνεται να εξαιρεθούν τα παιδιά από 

την εξοικείωση με την αρχαιολογία.  

       Η δημοσιότητα της Κνωσού (και κατ’ επέκταση του Μινωικού πολιτισμού)  και το 

πλήθος και η ποικιλία των επισκεπτών της πρέπει να μένει πάντα στη σκέψη του 

σημερινού ερευνητή της. Διαφορετικές πτυχές του μνημείου συγκινούν έναν ιστορικό, 

έναν φοιτητή αρχιτεκτονικής ή αρχαιολογίας και, φυσικά, διαφορετικές έναν ιδιοκτήτη 

τουριστικού καταστήματος που έχει βασίσει τον βιοπορισμό του στην προσέλευση 

τουριστών.  

       Να υπογραμμιστεί, εξάλλου, η συμβολή του αρχαιολογικού αυτού χώρου στα έσοδα 

του κράτους μέσω των εισιτηρίων, όσο και η επίδρασή του ως εκπροσώπου του πιο 

«ανεπτυγμένου προϊστορικού ευρωπαϊκού πολιτισμού» - του «πρώτου πολιτισμού της 

Ευρώπης» στην ενίσχυση της εθνικής πολιτιστικής μας ταυτότητας. Όσο μεγαλώνει η 

συμβολή του παρελθόντος στην ανάπτυξη της οικονομίας μέσω των μνημείων και των 

μουσείων,  τόσο αυξάνει και ο έλεγχος από τις εκάστοτε ευνοούμενες ομάδες και τα 

αρμόδια άτομα στους τρόπους με τους οποίους παρουσιάζεται το παρελθόν, με στόχο να 

αυξηθούν τα έσοδα. Κυβερνητικοί φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό και 

γενικότερα η τουριστική βιομηχανία τείνουν στην καλύτερη εμπορευματοποίηση του 

παρελθόντος, χωρίς να συμβουλεύονται πάντα τους ίδιους τους ανθρώπους που κατοικούν 

κοντά σε ένα σημαντικό μνημείο (Duke 2007, 62).   
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3γ. Η Κνωσός και ο Μινωικός Πολιτισμός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

«Την εποχή που ο Κυκλαδικός Πολιτισμός βρισκόταν σε μεγάλη ανάπτυξη, ένας άλλος 

λαμπρότερος πολιτισμός γεννήθηκε στην Κρήτη. Ονομάστηκε Μινωικός από το µυθικό 

βασιλιά Μίνωα το γιο της Ευρώπης και του Δία. Στην πραγµατικότητα Μίνωες λέγονταν 

όλοι οι βασιλιάδες της Κρήτης για πολλούς αιώνες. Η Κρήτη που βρίσκεται στη µέση της 

Μεσογείου, λόγω της θέσης της, έγινε γρήγορα μεγάλη ναυτική και εμπορική δύναμή. Πολλά 

λιµάνια υπήρχαν στο νησί κι αµέτρητα κρητικά καράβια διέσχιζαν το Αιγαίο. Ταξίδευαν σε 

όλες τις Κυκλάδες κι έφταναν µέχρι την Ανατολή, την Αίγυπτο, την Τροία και την Κύπρο. Οι 

Κρήτες ή Μινωίτες πουλούσαν εκεί τα προϊόντα τους, λάδι, µέλι και κρασί, αγγεία, 

κοσµήµατα και σφραγίδες κι έφερναν στην Κρήτη χαλκό, ασήµι, χρυσάφι, ελεφαντόδοντο 

και πολύτιµες πέτρες. 

       Την εποχή εκείνη λοιπόν δημιουργήθηκε η «µινωική θαλασσοκρατία» και οι Κρήτες 

έγιναν «θαλασσοκράτορες». Οι πόλεις της Κρήτης δεν είχαν τείχη. Ήταν τόσο µεγάλη η 

ναυτική της δύναµη, που κανείς εχθρός δεν τολμούσε να την απειλήσει. Στο νησί βασίλευε 

ειρήνη. 

Ο Άγγλος αρχαιολόγος Evans ήταν ο πρώτος που έκανε ανασκαφές και ανακάλυψε την 

Κνωσό». Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Β.1, 2013, σελ.115 [οι εμφάσεις όπως στο 

πρωτότυπο].  

       Το παραπάνω κείμενο από το βιβλίο Ιστορίας της Γ’ Δημοτικού είναι, ουσιαστικά, η 

κύρια γνώση που λαμβάνουν οι μαθητές της σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα για την 

προϊστορία της Κρήτης και τον Μινωικό Πολιτισμό – και για πολλά παιδιά, η πρώτη εν 

γένει επαφή με αυτά. Κάτω από αυτό το κείμενο, παρέχονται σε υποκείμενο πλαίσιο με 

διαφορετικό χρώμα βάθους, οι πηγές, δηλαδή τα εν λόγω αποσπάσματα από τον Όμηρο 

(Οδύσσεια τ 171-178) και τον Θουκυδίδη (Ιστορία Α, 4, µτφ. Ε. Λαµπρίδη), που 

«νομιμοποιούν» την εγκυρότητα του κειμένου, τουλάχιστον κατά μια έννοια. Πραγματικά, 

τα «πολλά» λιμάνια του νησιού και τα «αμέτρητα» καράβια που διέσχιζαν το Αιγαίο 

στοχεύουν να κάνουν θελκτικότερο το μάθημα. Ενώ, ο όρος «μινωικός» έχει εθνικό 

πρόσημο και ταυτίζεται με τον όρο Κρης – μέσα από τους Κρήτες 

θαλασσοκράτορες/δημιουργούς της μινωικής θαλασσοκρατίας. Και βέβαια, κάποιος 

πρέπει να αλλάξει την ανακρίβεια στο τέλος του κειμένου, αφού δεν ήταν σε καμία 

περίπτωση ο Evans που ανακάλυψε ούτε που ανέσκαψε πρώτος την Κνωσό αλλά ο 
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Καλοκαιρινός. Η τελευταία αυτή πρόταση θα βελτιωνόταν εάν αναφερόταν ότι ο Evans 

ήταν ο πρώτος επιστήμονας-ερευνητής του ανακτόρου το οποίο είχε εντοπίσει και εν μέρει 

διερευνήσει ο Καλοκαιρινός 20 και πλέον χρόνια πριν.  

       Η παρακάτω επιπλέον αναφορά γίνεται στο κεφάλαιο που πραγματεύεται την 

καθημερινή ζωή των Μινωιτών: 

«Οι Μινωίτες ήταν άνθρωποι χαρούμενοι. Χαίρονταν τη ζωή και αγαπούσαν τη φύση και τις 

διασκεδάσεις. Ζούσαν σε καλοφτιαγμένα πέτρινα σπίτια, που είχαν έναν ή δύο ορόφους, 

μεγάλα παράθυρα και αποθήκες» (Ιστορία Γ΄ Δημοτικού, ΕΝΟΤΗΤΑ 9 Β.1, 2013, 

σελ.120). 

        Οι τρεις σύντομες αυτές προτάσεις, που θυμίζουν διαβεβαιώσεις αυτόπτη μάρτυρα 

που αποπνέουν σιγουριά, δεν επιτρέπουν όποιο ενδεχόμενο «διάλογο», δεν αφήνει τον 

απαιτούμενο χώρο στη φαντασία αφού δείχνει ότι οι αρχαιολόγοι έχουν ολοκληρώσει το 

σχετικό κεφάλαιο. Με τη γενίκευση ότι όλοι οι Μινωίτες ήταν χαρούμενοι άνθρωποι και 

ζούσαν σε καλοφτιαγμένα σπίτια αποσιωπώνται ουσιαστικά οι κοινωνικές ανισότητες 

(Χατζιδάκη 2006, 54), κάτι που και ένα παιδί της Τρίτης Δημοτικού θα ένοιωθε καλύτερα 

εάν αμφισβητούσε έστω και λίγο, αφού θα μπορούσε να συγκρίνει με τη δική του 

κοινωνία που είναι γεμάτη ανισότητες. 

       Την προσοχή του αρχαιολόγου τραβάει εύκολα και η ακόλουθη λεζάντα της Εικόνας 

3 (σελ. 118), με τη διάσημη φωτογραφία της Βόρειας Εισόδου της Κνωσού και τον εκεί 

Προμαχώνα: «Τμήμα του ανακτόρου, όπως είναι σήμερα». Κανονικά, θα έπρεπε να 

προστεθεί ότι αυτό που βλέπουν οι μαθητές είναι αποτέλεσμα των επεμβάσεων του Evans, 

αν όχι και μια ανασκαφική εικόνα πριν τις αναστηλώσεις/ανακατασκευές του. Δεν θεωρώ 

ότι αυτό θα ήταν δύσπεπτο για τους μαθητές, τους οποίους, αντιθέτως, θα προέτρεπε προς 

την επιστημονική και αρχαιολογική ματιά. Θα έπρεπε, επίσης, να υπάρχει ένας 

διαχωρισμός μεταξύ των μύθων και των πραγματικών δεδομένων. Χωρίς να 

κατακλυστούν από δύσκολες αρχαιολογικές έννοιες, τα παιδιά ήδη σε αυτή την ηλικία 

καλό θα ήταν να εξοικειώνονται με αντιλήψεις της μυθολογίας και τις αρχαιολογίας.     

       Επαναλαμβάνονται εν γένει στο βιβλίο της Γ΄ Δημοτικού αυτό αρκετές από τις 

καθιερωμένες απόψεις και υποθέσεις οι οποίες υπάρχουν για τον πολιτισμό της Κρήτης 

της Εποχής του Χαλκού, που παρουσιάζουν μια μονολιθική εικόνα του, η οποία δεν 

αφήνει χώρο για συζήτηση. Περίπου, δηλαδή, όπως προβάλλεται και στους τουριστικούς 

οδηγούς και από τα πρακτορεία. Πώς θα μπορούσε, όμως, ο ερευνητής να μιλήσει στα 
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παιδιά για ένα μινωικό παρελθόν, για να προσεγγιστεί το σύνθετο παλίμψηστο του οποίου 

χρειάζεται γνώση των ευρημάτων και της πορείας της αρχαιολογικής έρευνας και, 

επομένως, των σχετικών υποθέσεων εργασίας; Πώς να δημιουργήσει τα φίλτρα εκείνα που 

χρειάζονται για να μεταφέρει με σύγχρονη γλώσσα και σκέψη τις απόψεις για την 

προϊστορική Κρήτη; Η αρχαιολογική εκπαίδευση σε θέματα πολιτισμού οφείλει να είναι 

εύπλαστη και να προσαρμόζεται στα ενδιαφέροντα και τα επίπεδα γνώσης των 

διαφορετικών επιμέρους ομάδων του ακροατηρίου.  

       Τα μακροπρόθεσμα οφέλη της εξοικείωσης των μη ειδικών και ιδίως των παιδιών και 

των νέων με το παρελθόν είναι μεγάλα: αφού όσο καλύτερα πληροφορημένο είναι το 

κοινωνικό σύνολο, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι και η διαφύλαξη και διαχείριση της 

αρχαιολογικής κληρονομιάς (Ελευθεριάδου 2016, 20). Αρκεί κάποιος να αφιερώσει λίγο 

χρόνο για να αναζητήσει στο Διαδίκτυο ή/και στον Τύπο ειδήσεις και σχόλια που αφορούν 

ανακαλύψεις αρχαιοτήτων, π.χ. στη διάρκεια έργων δημόσιων και ιδιωτικών, για να 

καταλάβει, έστω έμμεσα, τι συμβαίνει στην αντίθετη περίπτωση. Συνήθως, οι συντάκτες 

έχουν αρνητική στάση απέναντι στους αρχαιολόγους, κυρίως εξαιτίας των 

καθυστερήσεων που προκύπτουν από τις απαραίτητες σωστικές ανασκαφές. Ενδιαφέρον 

έχουν, και για περαιτέρω έρευνα, και τα σχετικά σχόλια αναγνωστών στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης - εκεί όπου καθένας/καθεμία γράφει, επώνυμα ή ανώνυμα, την 

γνώμη του/της. Δυστυχώς, και εκεί τα θετικά σχόλια σπανίζουν, και η εύρεση 

αρχαιοτήτων παρουσιάζεται κατά κανόνα ως πρόβλημα, καθυστέρηση, «μπελάς».  

    Αντιλαμβάνεται έτσι κανείς πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη κατάλληλης ενημέρωσης 

και η διαμόρφωση μιας σχέσης σεβασμού προς τα μνημεία, που πρέπει να αρχίζει από τη 

(προ)σχολική ηλικία. Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν καλύτερα όταν ο/η αρχαιολόγος/ 

ανασκαφέας εξομολογηθεί τις ανησυχίες του και εξηγήσει δράσεις που χρειάστηκε να 

καθυστερήσουν, για παράδειγμα, την κατασκευή ενός δημόσιου έργου προκειμένου να 

μην καταστραφεί ένα μνημείο. Όταν ο συνειδητός πολίτης νιώσει έστω και λίγο ό,τι 

νιώθει ένας αρχαιολόγος όταν ο εκσκαφέας απειλεί να μετατρέψει σε λίγα λεπτά ένα 

Μεσομινωικό δρόμο (των αρχών της 2ης  χιλιετίας π.Χ.) σε ένα μικρό σωρό από πέτρες 

και χώμα, τότε θα δείξει πιθανότατα μεγαλύτερη κατανόηση στις όποιες δυσκολίες 

προκύπτουν από τη διάσωση των αρχαιοτήτων. 

       Εκτός από τα σχολικά εγχειρίδια, που, όπως προαναφέρθηκε, προβάλλουν μια 

εύπεπτη αλλά μονολιθική εικόνα του Μινωικού πολιτισμού, στην επαφή και την 
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εξοικείωση των μαθητών με αυτόν συμβάλλουν σημαντικά τα οργανωμένα αρχαιολογικά 

προγράμματα και οι άλλες σχετικές δραστηριότητες του Υπουργείου Πολιτισμού και των 

αρχαιολογικών μουσείων, ιδιωτικών και δημοσίων (Κασβίκης 2004, 50). Σε αυτά, τα 

παιδιά με τον κατάλληλο «μύστη» (συνήθως κάποιον/α έμπειρο/η αρχαιολόγο, ιδανικά με 

τον/την επιμελητή/επιμελήτρια της μουσειολογικής έκθεσης ή ακόμη και τον/την 

ανασκαφέα μιας ομάδας ευρημάτων) μπορούν να αφήσουν τη σχολική αίθουσα και να 

μπουν στο εντελώς διαφορετικό καινούριο περιβάλλον του μουσείου. Με την κατάλληλη 

μύηση, αυτό μπορεί να γίνει μια απαράμιλλη πύλη, την οποία θα διαβούν τα παιδιά για να 

συνομιλήσουν με τον εκάστοτε πολιτισμό, στην περίπτωσή μας τον Μινωικό. 

 

3δ. Προσλήψεις της μινωικής Κρήτης από τη σύγχρονη κοινωνία του νησιού 

 

       Η μεταβίβαση του παρελθόντος από γενιά σε γενιά είναι μια ιδιαιτερότητα της 

κοινωνικής μνήμης, που συμβάλλει στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των υποκειμένων - 

χωρίς να είναι πάντα ομοιόμορφη για όλα τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες. Η 

συλλογική μνήμη έχει την τάση να προσαρμόζεται στην κοινωνική και ψυχολογική 

ταυτότητα του αντικειμένου και αντιπαραθέτει τη μνήμη στη λήθη, προσδίδοντας στην 

πρώτη ένα θετικό και στη δεύτερη ένα αρνητικό πρόσημο (Μαντόγλου 2005, 106).  Οι 

προσλήψεις του Μινωικού πολιτισμού έχουν εγγράψει στοιχεία του έργου του Evans, 

όπως έχουν προκύψει από τις δικές τους στις περισσότερο ή λιγότερο αντικειμενικές 

προσλήψεις. Όπως ακριβώς εκείνος ενσωμάτωσε το μπετόν στα αρχαία υλικά της Κνωσού 

δημιουργώντας μια ομογενοποιημένη εικόνα του σύγχρονου και του αρχαίου, έτσι 

ενσωματώθηκαν και οι ανακατασκευές αυτές στη δημιουργία της κυρίαρχης εικόνας για 

τον Μινωικό πολιτισμό. 

        Το επίθετο «μινωικός» χρησιμοποιείται πολύ συχνά στη σύγχρονη Κρήτη, και πέραν 

του τουριστικού κόσμου. Έχει γίνει, μάλιστα, και διαδεδομένο εμπορικό λογότυπο για 

πολλές τοπικές επιχειρήσεις που οικειοποιούνται τον όρο όσο και τα σύμβολα του 

ομώνυμου Πολιτισμού. Έτσι, η γνωστή ναυτιλιακή εταιρεία Minoan Lines φέρει στο 

λογότυπό της τον «Πρίγκηπα των Κρίνων» της διάσημης κνωσιακής τοιχογραφίας - που 

παρουσιάζεται να βαδίζει επάνω στα κύματα (Εικ. 9). Ανάλογα παραδείγματα αφορούν 

τοπικές βιομηχανικές μονάδες όπως τα Μινωικά Πλαστικά (Εικ. 10) αλλά και μικρότερες 

εταιρείες, όπως τα Μινωικά Φρούτα (Εικ. 11). Εντύπωση επίσης μου προκάλεσε η εικόνα 
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που με καλωσόρισε μετά την πόρτα ασφαλείας στην τράπεζα Alpha Bank επί της 

Λεωφόρου Κνωσού, όπου σε περίοπτη θέση υπήρχαν πολύχρωμα γλυπτά κέρατα 

καθοσιώσεως, διαφόρων μεγεθών, που συχνά το ένα επικάλυπτε το άλλο (Εικ. 12). 

       Πιο ουσιαστικά αντιλαμβάνεται κανείς τη δύναμη που ασκεί ο ομώνυμος Πολιτισμός 

στους σύγχρονους κατοίκους του νησιού είναι όταν βλέπει πόσα σημερινά κτήρια, συχνά 

και οικίες, φέρουν περισσότερο ή λιγότερο έντονα κνωσιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία
28

 

(Εικ. 13). Οι πολύ χαρακτηριστικοί κίονες με το ερυθρό και μαύρο χρώμα, όπως αυτοί 

στις μινωικές τοιχογραφίες, έρχονται αναμφισβήτητα πρώτοι σε προτίμηση – ακόμη και 

από ανθρώπους που δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ την Κνωσό, τόσο ισχυρές είναι οι 

προβολές του πολιτισμού τον οποίον αυτή εκπροσωπεί εμβληματικά. Αρκετά ειρωνικά, 

μάλιστα, για την κατασκευή τους χρησιμοποιείται ακόμη το ίδιο υλικό με εκείνο των 

ανακατασκευών του Evans, δηλαδή το τσιμέντο (Solomon 2006, 6). 

       Γιατί, όμως, «Μινωικά Φρούτα» και όχι, ας πούμε, «Κρητικά Φρούτα»; Γιατί 

«Μινωικά Πλαστικά» και όχι «Κρητικά Πλαστικά»; Ασφαλώς, το όνομα κάθε 

επιχείρησης είναι ιδιαίτερα σημαντικό - το σήμα κατατεθέν της (υπάρχουν εταιρείες 

ειδικές στην επιλογή ονομάτων για υλικά προϊόντα και άυλες υπηρεσίες). Επομένως, η 

«οικειοποίηση» στοιχείων του Μινωικού πολιτισμού είναι συνειδητή για να προσδώσει 

κύρος και να προβάλει ποιοτικά τα σημαινόμενα: τα φρούτα δεν είναι απλώς κρητικά, 

είναι μινωικά· το ίδιο είναι μινωικά (και όχι απλώς κρητικά) και τα πλαστικά. Ποια ήταν, 

ωστόσο, η εθνική ταυτότητα των Μινωιτών – πόσα επιστημονικά γνωρίζουμε, εντέλει, για 

το ζήτημα αυτό; 

       Άρθρο σε ηλεκτρονική εφημερίδα τιτλοφορείται «Οι Μινωίτες είναι Ευρωπαίοι -

Κορυφαίος Έλληνας γενετιστής ανατρέπει τις θεωρίες του Evans για την καταγωγή τους» 

(https://www.iefimerida.gr – 06.03.2020). Ο πολύ ενδιαφέρων αυτός τίτλος αυτομάτως 

δημιουργεί την εντύπωση μιας προσπάθειας διαφύλαξης πολιτιστικής κληρονομιάς και 

εθνικής ταυτότητας των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης. Η επιστημονική ομάδα του 

Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στους υπεύθυνους της οποίας ανήκει ο Έλληνας ειδικός 

                                                           
28

 Ένας φίλος ξυλουργός μου έδειξε φωτογραφίες από το εσωτερικό του σαλονιού που έφτιαξε σε έναν 

ηλικιωμένο κύριο: ξύλινοι κίονες κατά τα πρότυπα των κνωσιακών, κέρατα καθοσιώσεως σκαλισμένα σε 

κάθε ξύλινη επιφάνεια, και το τζάμι στο τραπεζάκι του σαλονιού  να ακουμπά σε ξυλόγλυπτες κεφαλές 

ταύρων. Όταν ρώτησε τον ιδιοκτήτη και εμπνευστή του έργου πώς προέκυψε η συγκεκριμένη εικαστική 

επιλογή, εκείνος εξήγησε ότι πέρασε όλη του τη ζωή στο εξωτερικό, όπου του έλειπε πολύ η Κρήτη και 

τώρα που γύρισε πίσω αποφάσισε να τη βιώνει κάθε μέρα μέσα και έξω από το σπίτι του (Συζήτηση με τον 

Γρηγόρη Χαϊνάκη, 12/11/2019).  

https://www.iefimerida.gr/news/105227/%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%AF%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CF%85%CF%86%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%B9%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA
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Γ. Σταματογιαννόπουλος, καθηγητής Ιατρικής και γενετικής αλλά και διευθυντής του 

ιατρικού κέντρου Markey Molecular του ίδιου πανεπιστημίου, ανέλυσε με τη μέθοδο του 

μιτοχονδριακού γονιδιώματος/DNA δείγματα από τα δόντια 37 σκελετών «Μινωιτών» 

που βρέθηκαν στο Σπήλαιο του Αγίου Χαραλάμπου στο οροπέδιο του Λασιθίου στην 

Ανατολική Κρήτη. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων με αντίστοιχα από πολλά άτομα από 

135 σύγχρονους και αρχαίους πληθυσμούς οδήγησε στη διαπίστωση ότι οι συγκεκριμένοι 

προϊστορικοί Κρητικοί δεν είχαν συγγένεια με τους Αιγυπτίους και τους Λίβυους, όπως 

είχε υποθέσει ο Evans, αλλά με τους σύγχρονους Κρητικούς – ένα πόρισμα που 

«σιγουρεύει» τους σύγχρονους απογόνους των Μινωιτών. 

       Ωστόσο, αναρωτιέται κανείς, «Μινωίτης» γεννιέσαι ή γίνεσαι; Εάν η έρευνα έδειχνε 

αναλογίες των σκελετικών καταλοίπων με αντίστοιχα αιγυπτιακά, θα άλλαζε κάτι στην 

ψυχολογία (και την αυτοπεποίθηση) των σύγχρονων Κρητικών - και του πολιτισμού τους; 

Θα ήταν μια απειλή για την εθνική τους ταυτότητα; Εξάλλου, ο Αιγυπτιακός πολιτισμός 

της Εποχής του Χαλκού υπήρξε τεράστιος. Ενώ, με μια ενδεχόμενη, έστω και τόσο 

μακρινή κοινή καταγωγή, η Αίγυπτος θα ήταν σήμερα μια πολύτιμη σύμμαχός μας στα 

σοβαρά πολιτικά και οικονομικά ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μερικά χρόνια 

αργότερα, στην έγκριτη εφημερίδα Το Βήμα δημοσιεύθηκε άρθρο για άλλη έρευνα του 

ίδιου καθηγητή για τη στενή συγγενική σχέση των Μινωιτών, των Μυκηναίων και των 

σύγχρονων Ελλήνων (https://www.tovima.gr - 06.03.2020). Αυτή προέκυψε ύστερα από 

ανάλυση εννέα προϊστορικών γονιδιωμάτων από την ηπειρωτική Ελλάδα, την Κρήτη, και 

τη νοτιοδυτική Μικρά Ασία και τη σύγκρισή τους με 330 αρχαία και περισσότερα από 

2.500 γονιδιώματα σύγχρονων ανθρώπων που υπάρχουν σε αντίστοιχες βάσεις 

δεδομένων. Ανάλογες έρευνες οφείλουν να αντιμετωπίζονται κριτικά, στο πλαίσιο ενός 

πεδίου που θα χαρακτηριζόταν «έθνος και αρχαιολογία» ή ακόμη και «εθνικισμός και 

αρχαιολογία». 

       Πολλά από όσα διατυπώθηκαν παραπάνω θα μπορούσαν να συνοψιστούν μέσα από 

μερικά αποσπάσματα από την ιστοσελίδα https://www.minoantheater.gr/el/about-us-el/ - 

07.03.2020. Αυτή προβάλλει το κέντρο Minoan Theater που δημιουργήθηκε στον χώρο 

του Ιππικού Ομίλου Ηρακλείου, στον Καρτερό, ανατολικά του αεροδρομίου του 

Ηρακλείου, και παρουσιάζει δρώμενα και πολιτιστικές εκδηλώσεις εμπνευσμένα από τη 

Μινωική εποχή, τα οποία φέρνουν σε επαφή τους επισκέπτες με ό,τι οι δημιουργοί του 

χώρου προσλαμβάνουν ως Μινωικό πολιτισμό.  

https://www.tovima.gr/2017/08/02/science/eimaste-syggeneis-twn-minwitwn-kai-twn-mykinaiwn/
https://www.minoantheater.gr/el/about-us-el/
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       Στην ενότητα «ποιοι είμαστε» αναφέρεται: 

«Είχα την τύχη να γεννηθώ στην γειτονιά του παλατιού της Κνωσού σε ένα μικρό χωριό το 

Σκαλάνι. Στα παιδικά μου χρόνια τα παραμύθια της γιαγιάς μου έπλεκαν τους μύθους μαζί 

με τα ευρήματα των ανασκαφών του παλατιού της Κνωσού, στα οποία συμμετείχαν ο 

πατέρας και ο  παππούς της σαν εργάτες». 

     Εδώ ο μύθος συνυφαίνεται με τα κνωσιακά αρχαιολογικά ευρήματα, που είχαν έρθει 

στο φως με τη συμβολή του πατέρα και του παππού της σύγχρονης ντόπιας αφηγήτριας, η 

οποία δημιουργεί έναν ακόμη πιο ισχυρό δεσμό με το ανάκτορο της Κνωσού αφού έχει 

μάλιστα ότι έχει σημαντικού βαθμού συγγένεια με δύο εργάτες της ανασκαφής του. Η ίδια 

συνεχίζει: 

«Έτσι λοιπόν μεγάλωσα με τον βασιλιά Μίνωα και τις κόρες του, με χρυσά δακτυλίδια με 

ωραίες πριγκίπισσες τις Παριζιάνες, με τον Μινώταυρο και τα αμέτρητα εργαστήρια που 

κατασκεύαζαν όλα τα βασιλικά αντικείμενα». 

       Η παιδική της ηλικία συνδέεται, επομένως, άμεσα με την αρχαία βασιλική οικογένεια 

και τα πλούσια υπάρχοντα και τη μυθολογία της.  

«Τα παιδικά συναισθήματα όμως ποτέ δεν με εγκατέλειψαν και σε όλη μου τη ζωή 

σκεπτόμουν τι θα μπορούσα να κάνω για να αναδείξω και να ζωντανέψω αυτό τον υπέροχο 

πολιτισμό που βαθιά μέσα μου γνώριζα. 

     Άρχισα μια μακροχρόνια μελέτη, προσπαθώντας να καταλάβω από τις εικονικές 

παραστάσεις των σφραγιδόλιθων, των δακτυλιδιών, των τοιχογραφιών (αυτά είναι η κύρια 

πληροφόρηση) τι σήμαινε η κάθε στάση, έμπαινα στη θέση κάθε γυναίκας, κάθε άνδρα και 

προσπαθούσα να μπω στο συναίσθημα της κάθε στιγμής. 

      Όταν εμπέδωσα και αποφάσισα ακριβώς τι έπρεπε να κάνω έγινε πραγματικά 

ένα θαύμα. Πολλοί άνθρωποι, άγνωστοι αρχικά, που μετά έγιναν πολύ καλοί φίλοι , όλοι 

ειδικοί σε διαφορετικά θέματα και ο κάθε ένας από τη δική του σκοπιά, βοήθησαν και 

μπήκαν και αυτοί στο όνειρο της αναβίωσης του ωραιότερου παγκόσμιου πολιτισμού . 

   Άρχισε λοιπόν ένα μαγικό ταξίδι υλοποίησης μια υπέρτατη δύναμη καθοδηγούσε το κάθε 

μου βήμα, ξαφνικά ήξερα τα πάντα, τον τρόπο που έπρεπε να κάνω το κάθε τι χωρίς να 

γνωρίζω το γιατί ο από μηχανής θεός ήτο πάντα δίπλα μου και έδινε την λύση σε όλες τις 

δυσκολίες και τα αδιέξοδα. 
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      Ξεκίνησα την κατασκευή του Θεάτρου. Οι αρχιτεκτονικές συμβουλές που πήρα από τους 

ειδικούς δεν ικανοποίησαν την ψυχή μου. Κάθισα μόνη μου μαζί με τον μάστορα πετρά και 

σχεδιάσαμε πάνω στο έδαφος αυτό το αριστούργημα που τελικά έγινε». 

       Σε αυτή την από καρδιάς εξομολόγηση της δημιουργού του όλου εγχειρήματος, που 

θα χρειαζόταν πολύ χώρο και χρόνο για να συζητηθεί κατάλληλα, γίνεται σαφής η στενή, 

σχεδόν καταγωγική σχέση με έναν πολιτισμού που άνθισε στην περιοχή τέσσερις και 

πλέον χιλιετίες πριν, και η διαχρονική (τουλάχιστον επί τρεις γενιές) οικειοποίησή του από 

τους κατοίκους της στη νεότερη και τη σύγχρονη εποχή. Με άλλοθι κάποιες αρχέγονες και 

βαθιές σχετικές εγγραφές στο γονιδίωμά της, η συγγραφέας πιστεύει ότι γνωρίζει και δίνει 

τις πιο αυθεντικές «μινωικές» λύσεις. 

       Δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί έναν πολιτισμό πιο ζωντανό από εκείνον 

που περιγράφει ο Καζαντζάκης στο έργο του Στα Παλάτια της Κνωσού. Με ζωντανούς 

χαρακτήρες και συναρπαστικές περιγραφές, μύθος, ιστορία, αρχαιολογία και 

συναισθήματα πλέκονται στην αφήγηση. Το κοινό προτιμά, πιστεύω, ένα καλό σχετικό 

λογοτεχνικό βιβλίο - ο αρχαιολόγος δεν έχει την ίδια ελευθερία πλοκής και αφήγησης με 

έναν λογοτέχνη. Μολονότι και αυτός χρησιμοποιεί συχνά τη φαντασία του, την οποία 

όμως έχει μάθει να τιθασεύει με οδηγό την επιστημονική μέθοδο (Kopaka 2017, 180). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

       Τα πολλά και ποικίλα προβλήματα στις προσεγγίσεις του Μινωικού Πολιτισμού και 

τα κενά στη μελέτη του καλύπτονται εν μέρει από την πληθώρα των συναφών ευρημάτων. 

Αυτά εξακολουθούν να γεννούν νέες ερμηνευτικές προτάσεις και να του προσδίδουν 

καινούργιες διαστάσεις, και υπόσταση και δυναμισμό στο παρόν. Σε σημείο που να 

λειτουργεί και ως κάποιος μαγικός καθρέπτης στον οποίο καθένας/καθεμία βλέπει όσα 

έχει μάθει ή/και επιθυμεί να δει. 

       Θα μπορούσε κανείς να πει, τελειώνοντας, ότι το εκάστοτε πολιτικό και το εν γένει 

κοινωνικό πλαίσιο των ανασκαφών και της μελέτης των υλικών καταλοίπων του 

παρελθόντος -και των ιδεολογικών τους συναφειών- έχει πρωτεύοντα ρόλο στη 

διαμόρφωση των ερμηνευτικών υποθέσεων από τους/τις ειδικούς κάθε εποχής όσο και 

στις προσλήψεις τους από το κοινό των μη ειδικών. Η ευθύνη που φέρουν οι αρχαιολόγοι 

για την παρουσίαση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων είναι μεγάλη. Αφού, μεταξύ 

άλλων, οι υποθέσεις για το παρελθόν παίρνουν συνήθως δημοσιότητα, υιοθετούνται ενίοτε 

άκριτα, και εάν δεν ευσταθούν χρειάζονται πολύ χρόνο και προσπάθεια προκειμένου να 

επαναπροσδιοριστούν. Εύκολα μια πρόταση ανάγνωσης, ακόμη και ανεπαρκώς ελεγμένη, 

μπορεί να γίνει «κανόνας», ακόμη και διδακτέα ύλη στο σχολείο. 
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