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Θάρρος 20-05-2009 

 

Μινωικά και μσκηναϊκά εσρήματα στην Αποσλία 

Δπξήκαηα κηλσηθνύ θαη κπθελατθνύ ηύπνπ από αλαζθαθέο ζηελ πεξηνρή ηεο Απνπιίαο ζα παξνπζηάζνπλ 

ηελ Παξαζθεπή ζηηο 8.00 ην βξάδπ, ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν Καιακάηαο, νη Ιηαινί αξραηνιόγνη Κόζηκν 

Παιηάξα θαη Ρηθάξλην Γθνπιηεικίλν. Πξόθεηηαη γηα δηεζλή παξνπζίαζε, αθνύ γίλεηαη πξώηε θνξά, ηεο 

αλαζθαθήο ηεο Ρόθα Βέθηα ηνπ αιέλην. 

Οη δύν αξραηνιόγνη ζα βξεζνύλ ζηε Μεζζελία, κε απνζηνιή θνηηεηώλ θαη θαζεγεηώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ αιέλην, ζην πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ην 5ν Γεληθό Λύθεην Καιακάηαο. Σελ εθδήισζε 

δηνξγαλώλνπλ ην ηηαιηθό παλεπηζηήκην, ν ύλδεζκνο Φηινιόγσλ Μεζζελίαο θαη ην 5ν Λύθεην, ππό ηελ 
αηγίδα ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο.  

ε ρζεζηλή ζπλέληεπμε Σύπνπ ν πξόεδξνο ηνπ ΟΠΑΝΑΜ (Οξγαληζκόο Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ ηεο 

Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο) Παλαγηώηεο Σζηκόγηαλλεο ραξαθηήξηζε ηελ επίζθεςε ζεκαληηθή, θαζώο ηα 

κέιε ηεο ηηαιηθήο απνζηνιήο – 40 θνηηεηέο κε ηνπο ζπλνδνύο ηνπο – ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα βξεζνύλ 

ζε ζεκαληηθνύο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηνπ λνκνύ, αιιά θαη νη Καιακαηηαλνί ζα αθνύζνπλ 

ελδηαθέξνπζεο δηαιέμεηο Ιηαιώλ αξραηνιόγσλ. Πξόζζεζε όηη νη επηζθέπηεο ζα γίλνπλ ζηε ζπλέρεηα 

πξεζβεπηέο ηνπ κεζζεληαθνύ πνιηηηζκνύ ζηελ Ιηαιία, γη’ απηό θαη ε Ννκαξρία ζηεξίδεη πξόζπκα ηέηνηεο 

ζπλεξγαζίεο, πνπ πξνβάιινπλ ην λνκό θαη ηελ ηζηνξία ηνπ.   

Δθ κέξνπο ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ ε πξόεδξνο Μαξία Σζαγθαξάθε, αλαθέξζεθε ζηα ηαμίδηα 

Μηλσηηώλ θαη Μπθελαίσλ ζηελ Ιηαιία: «Σα πξώηα ίρλε ηα βξίζθνπκε από ην 3.200 π.Χ. θαη ηελ Δπνρή 

ηνπ Χαιθνύ. Σόηε εκθαλίδνληαη θπξίσο νη Μηλσίηεο, ελώ νη Μπθελαίνη από ηνλ 16ν έσο ηνλ 11ν αηώλα. 

Γηαηί ηαμίδεπαλ σο εθεί; Γηα λα δώζνπλ ηα πξντόληα ηνπο (καιιί, δέξκα, θξαζί, θ.ιπ.) θαη λα πάξνπλ 

ραιθό. Απηή ε επαθή κε ηνλ, θαη’ αξρήλ, εκπνξηθό ραξαθηήξα είρε κεγάιε επίδξαζε ζηνλ πνιηηηζκό ηεο 

πεξηνρήο. Οη αξραηνιόγνη παξαηεξνύλ όηη ε κεηαιινηερλία ησλ Ιηαιώλ ζε εθείλν ην κέξνο κε ηε 

κεηαιινηερλία ησλ Μπθελαίσλ θαη Μηλσηηώλ είλαη παλνκνηόηππε. Οη δύν Ιηαινί αξραηνιόγνη, Κ. Παιηάξα 

θαη Ρ. Γθνπιηεικίλν, πνπ έθαλαλ ηηο αλαζθαθέο, έθεξαλ ζην θσο κηλσηθά θαη κπθελατθά επξήκαηα, 

παλνκνηόηππα κε απηά πνπ έρνπκε βξεη εκείο ζηηο δηθέο καο αλαζθαθέο. Ωο ύλδεζκνο Φηινιόγσλ, 

ινηπόλ, ζεσξήζακε όηη ζα είρε κεγάιν ελδηαθέξνλ λα αθνπζηεί εδώ γηα πξώηε θνξά ην ηη βξήθαλ θαη λα 

καο ην αλαιύζνπλ».  

Η Άλλα Καθιή, θνηλσληνιόγνο, ππεύζπλε ηεο Πνιηηηζηηθήο Οκάδαο ηνπ 5νπ Λπθείνπ, αλαθέξζεθε ζην 

μεθίλεκα ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ κε ην Παλεπηζηήκην ηνπ αιέλην, κέζσ ηεο θαζεγήηξηάο ηνπ, 

ηζηνξηθνύ ηεο Σέρλεο, Χξύζαο Γακηαλάθε. «Βξήθακε ηξόπν λα ζπλεξγαζηνύκε, ιόγσ ησλ πνιιώλ 

θνηλώλ ζηνηρείσλ ησλ δύν πνιηηηζκώλ, Απνπιίαο θαη Διιάδαο».  

Καη ε Γήκεηξα Γεκνπνύινπ, ηακίαο ζην Γ.. ηνπ πλδέζκνπ Φηινιόγσλ: «Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη ε 

εθδήισζε ζα έρεη ελδηαθέξνλ όρη κόλν γηα ηνπο θηινιόγνπο, αιιά γηα όιν ην θνηλό ηεο Καιακάηαο, πνπ 

ειπίδνπκε όηη ζα ηελ αγθαιηάζεη».  

ηε δηάξθεηα ηεο βξαδηάο ζα πξνβιεζεί θαη ην ληνθηκαληέξ κηθξνύ κήθνπο κε ηίηιν «Σν αιέλην θαη ε 

Ρόθα Βέθηα», ελώ ην Λύθεην ησλ Διιελίδσλ Καιακάηαο ζα παξνπζηάζεη παξαδνζηαθνύο ρνξνύο.  

Της Μαρίας Νίκα 


