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ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ 16ου ΑΙΩΝΑ π. Χ.   
Δρ. Μηνάς Τσικριτσής         Στέλιος Μανωλιούδης γεωλόγος 

 

Στην ακτή των Αγίων Θεοδώρων κοντά στο μινωικό μέγαρο του Νίρου  Χάνι (Κοκκίνη Χάνι), 

υπάρχουν λαξεύματα και βάσεις μινωικών κτισμάτων τόσο στην ξηρά όσο και μέσα στην θάλασσα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν σημαντικός χώρος ο οποίος λειτούργησε κυρίως τη Υ.Μ.Ι. 1550-1500 

(Σπύρου Ν. Μαρινάτου Π.Α.Ε. 1925-1926 σελ 141-147).   

Μελετήθηκαν τα ευρήματα και έγινε έρευνα των γραπτών πηγών.  

Αρχικά η περιοχή ολόκληρη αποτέλεσε ένα μεγάλο λατομείο.  

Στη βόρεια πλευρά της αμμώδους παραλίας εμφανίζονται δύο μεγάλα ορθογώνια λαξεύματα τα 

οποία έχουν κατακλυσθεί από την θάλασσα. Πιθανότατα χώρος κατασκευής μινωικών πλοίων 

(μεγάλων γύρω στα 45 μέτρα και μικρότερων 15-25 μέτρα). 

Το κεντρικό παραλληλόγραμμο λάξευμα έχει διαστάσεις 48m X12m με μέγιστο βάθος τα 1,80 μ. 

Ο μεσαίος τοίχος του λαξεύματος έχει μήκος 48 μέτρα. 

 Το σύνολο των ιχνών γύρω από το λάξευμα αυτό, οδηγεί στο συμπέρασμα, πως ο χώρος αυτός 

ήταν χώρος κατασκευής μεγάλων πλοίων. Το μέγεθος του νεωρίου οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 

πλοία που κατασκευάζονταν ήταν μήκους 40-50 μέτρα και πλάτους γύρω στα 10 μέτρα. Επέλεξαν τη 

θέση αυτή οι μινωίτες γιατί στη βόρεια ακτή κοντά στην Κνωσό ήταν η καλύτερα προστατευμένη (με 

το δεδομένο της χαμηλότερης στάθμης της θάλασσας) έναντι των κυριαρχούντων ΒΔ ανέμων του 

κρητικού πελάγους. Πρόσθετα στοιχεία βέβαια, ενισχυτικά της άποψης αυτής, είναι η ποιότητα των 

κτιριακών εγκαταστάσεων όπως έδειξε η ανασκαφική έρευνα του αείμνηστου Σπύρου Μαρινάτου. 

Το μεσαίο τοιχίο πρέπει να ήταν η βάση, που πάνω του ακουμπούσε η καρίνα του πλοίου, ώστε οι 

εργαζόμενοι στα ύφαλα του πλοίου να μπορούσαν να εργάζονται στα χαμηλά σημεία του (ή χώρισμα 

για δύο δεξαμενές κατασκευής σκαφών πλάτους 5,5, μέτρα μικρότερου μήκους).  

Εμφανίζεται επιφάνεια (με επιπέδωση και λείανση). η οποία δημιουργήθηκε πιθανότατα από 

τριβή σχοινιών. Υπάρχει δίκτυο λαξευτών καναλιών με ίχνη εργαλείων από τη λάξευση. Η ύπαρξη 

λαξευτών καναλιών προς τα νότια οδήγησε την έρευνα στο δυτικό τμήμα όπου διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη και δεύτερο λαξεύματος διαστάσεων 25Χ8 μέτρων πιθανότατα χώρος κατασκευής 

μικρότερων πλοίων. Το λάξευμα κατακλυζόταν με νερό κατά βούληση. Η στάθμη της θάλασσας 

ήταν 1,50 -1,80 m χαμηλότερα την Μινωική εποχή. Εντοπίσθηκε η παλιά γραμμής ακτής ανατολικά 

από το νησάκι.  

Στις πινακίδες της Κνωσού μνημονεύονταν πλοία σταθμευμένα σε διάφορα λιμάνια του νησιού. 

Σε πινακίδα ΚΝ V 1005 προσδιορίσαμε την τοποθεσία του Ναυπηγείου. 

Έως τώρα έχουν ανασκαφεί στον Κομμό από το Shaw, έξη νεώσοικοι  διαστάσεων 38,5Χ5,5 

μέτρα και από τον Αντ. Βασιλάκη στο Κατσαμπά Ηρακλείου, έξη χώροι με ορατό μήκος 21-23 μέτρα 

και εκτιμώμενο 45-50 μέτρα με μέσο πλάτος 6 μέτρα. Οι παραπάνω χώροι τοποθετούνται στη 

μινωική εποχή 

 


