Ο Μηλσηθόο πνιηηηζκόο θαη ην εθαίζηεην ηεο Σαληνξίλεο

Σθξαγίζκαηα πνπ έγηλαλ από ρξπζά ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα θαη θέξνπλ ηηο ίδηεο
αθξηβώο παξαζηάζεηο ηαπξνθαζαςίσλ, ηα νπνία βξέζεθαλ ζηα ζηξώκαηα
θαηαζηξνθήο ησλ κηλσηθώλ θέληξσλ ηεο Κξήηεο όπσο θαη ηνπ Αθξσηεξίνπ
Σαληνξίλεο απνθαιύπηνπλ όηη ε θαηαζηξνθή έγηλε ηελ ίδηα πεξίνδν ζηηο δύν
πεξηνρέο.
Η αξραηνινγηθή έξεπλα δίλεη ηε δηθή ηεο απάληεζε ζην εξώηεκα πόηε έγηλε ε έθξεμε
ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Σαληνξίλεο. Αλ δειαδή ζπλέβε κεηαμύ 1635 - 1645 π.Χ., όπσο
αλαθέξνπλ λεόηεξνη ππνινγηζκνί (ή αξγόηεξα) θη αλ ην ζπνπδαίν απηό γεγνλόο
επεξέαζε ηε κηλσηθή Κξήηε, ηα αλαθηνξηθά θέληξα ηεο νπνίαο θαηέξξεπζαλ 150 200 ρξόληα αξγόηεξα.
Σύκθσλα κε ηηο αζθαιείο ρξνλνινγήζεηο πνπ παξέρεη ε θεξακηθή θαη θάπνηα
ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα, ε έθξεμε κπνξεί λα έγηλε ην 15ν αηώλα π.Χ., νπόηε
ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ βαζηιείσλ ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ, είπε ρζεο ζην
6ν επηζηεκνληθό ζπκπόζην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ν αλαζθαθέαο ηεο Ζάθξνπ,
Λεπηέξεο Πιάησλ.
Η θεξακηθή πνπ βξίζθεηαη ζην ζηξώκα ηεο κεγάιεο θαηαζηξνθήο ζην αλάθηνξν ηεο
Ζάθξνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ ζην 1450 π.Χ. Σηελ ίδηα πεξίνδν αλήθεη θαη ε θεξακηθή
πνπ βξέζεθε ζην ηειεπηαίν ζηξώκα θαηαζηξνθήο ζην Αθξσηήξη.
Καη είλαη ηόζν εθηεηακέλε ε παξνπζία θεξακηθώλ ηεο ίδηαο επνρήο ζηηο πεξηνρέο,
ώζηε δελ κπνξεί λα απνηειεί ζύκπησζε, ηζρπξίδεηαη ν αξραηνιόγνο, ν νπνίνο ζεσξεί
πνιύ πηζαλόλ ε θαηαζηξνθή λα είλαη ε ίδηα κε ειάρηζηε ίζσο δηαθνξά, θαζώο νη
ζπλέπεηεο ηεο έθξεμεο ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Σαληνξίλεο ελδερνκέλσο λα επέθεξαλ ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ ιίγν αξγόηεξα. Σηελ ίδηα ζπλεδξία, ν
θαζεγεηήο Γεώξγηνο Κνξξέο παξνπζίαζε αλαπαξάζηαζε ησλ κπθελατθώλ
ζηξεκκάησλ πνπ απαληώληαη ζε γπλαηθείεο ηαθέο ζηνλ ηαθηθό θύθιν Β θαη ζε
άιινπο ηάθνπο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. Τα ζηέκκαηα απηά πνπ παξνπζηάδνπλ αηρκέο
πξνο ηα πάλσ (ζαλ ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ) ηα ζπγθξίλεη κε εκηδηάδεκα από ηνλ ηάθν
ηνπ ηειεπηαίνπ ησλ Μεδίθσλ θαη δηαπηζηώλεη νκνηόηεηεο, ηηο νπνίεο όκσο απνδίδεη
ζε ηπραίεο επηλνήζεηο ηεο αλζξώπηλεο ζθέςεο σο πξνο ηε κνξθή ζπκβόισλ εμνπζίαο.
Τα εκηδηαδήκαηα απηά ήηαλ εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλα θαη ζηελ ηηαιηθή αλαγέλλεζε.

