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Περίληψη  
 
Η κατανόηση του μινωικού πολιτισμού απαιτεί μια διαθεματική 
προσέγγιση μέσα από τα λιγοστά ευρήματά του. Είναι εύλογο να 
υποθέσουμε ότι ένας πολιτισμός που έχει αναπτύξει θαλάσσιο 
εμπόριο από το 2800 π.Χ. έως το 1200 π.Χ., να έχει αναπτύξει 
αντίστοιχη τεχνολογία και επιστήμη για την υλοποίηση των αναγκών 
του. Εκτός λοιπόν των υπολοίπων γνώσεων, είναι γεγονός ότι ο 
πολιτισμός αυτός χρειαζόταν οπωσδήποτε καλή γνώση 
Μαθηματικών και Αστρονομίας. Αναζητώντας μινωϊκά ευρήματα με 
αστρονομικές απεικονίσεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 
Κρήτης, εντοπίσαμε τα παρακάτω ευρήματα, που αποδεικνύουν  μια 
ανεπτυγμένη τεχνολογία στον Κρητομυκηναϊκό πολιτισμό. 
 Ένα μικρό ταυροειδές από την Αγία Τριάδα με αριθμό 767 που 

φέρει στο μέτωπο μια επιγραφή της γραμμικής Β γραφής. Η 
επιγραφή έχει χαραχθεί σε ένα ένθετο φύλο χρυσού διαστάσεων 
3,4 χιλιοστά. Η μικροτεχνολογία της κατασκευής και χάραξης είναι 
πρωτότυπη και μοναδική για την περίοδο  κατασκευής του 
αφιερωματικού ειδωλίου στην ΥΜ ΙΙΙ. 

 Η επιγραφή με μαθηματικά σύμβολα σε τοίχο της Αγίας Τριάδας 
που αποδεικνύει ότι την Μινωική περίοδο γνώριζαν κλασματικές 
Γεωμετρικές προόδους. 

 Αστρονομικές απεικονίσεις σε σφραγιδόλιθους που μας δείχνουν 
καλή γνώση και αποτύπωση των αστερισμών. Οι αστερισμοί ήταν 
χρήσιμοι στον καθορισμό του χρόνου των εποχών και την 
πλοήγηση στα ταξίδια τους. 

 Μια λίθινη μήτρα που είχε βρεθεί από έναν αγρότη σε ένα χωράφι 
150m Β.Δ. του χωριού Παλαικάστρου Σητείας στην Κρήτη το 1899. 
Τη μήτρα αυτή είχε δημοσιεύσει πρώτος, το 1900, ο διευθυντής του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου αρχαιολόγος Στέφανος 
Ξανθουδίδης (1864-1928).  

 Στην ενότητα αυτή, αναλύεται, συσχετίζεται και μελετάται η 
ανάγλυφη απεικόνιση του ακτινωτού δίσκου στο δεξιό μέρος της. 
Παράλληλα, θα τεκμηριωθεί η χρήση αυτού ως μήτρας για την 
κατασκευή ενός μηχανισμού που πιθανότατα χρησίμευε ως 
αναλογικός υπολογιστής προσδιορισμού εκλείψεων κατά τη 
Μινωική εποχή (c. 15ος π.Χ. αιώνας). Επίσης εξετάζονται οι 
χρήσεις του σαν ηλιακό ρολόι, και σαν όργανο υπολογισμού 
γεωγραφικού πλάτους. Η ύπαρξη αυτού του οργάνου επιβεβαιώνει 
την κατάκτηση από μέρους του μινωικού πολιτισμού αστρονομικών 
γνώσεων και πολλαπλών δεξιοτήτων. 

 

 


