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Πού βρίσκεται
ο µυθικός

Λαβύρινθος;

Η ανακάλυψη του Λαβυρίνθου 
της Κρήτης έρχεται για ακόµα 
µια φορά να επιβεβαιώσει την 
άποψη που καθιστά τη µυθολογία 
µας κάτι περισσότερο από έναν… 
µύθο. H αλήθεια είναι πως 
ούτε Μινώταυρος ούτε χαµένοι 
θησαυροί βρέθηκαν κατά τις 
έρευνες. 
Παρ’ όλα αυτά, η πορεία και η 
τύχη αυτού του µοναδικού στον 
κόσµο ανθρώπινου µνηµείου 
εξακολουθούν να παραµένουν 
στο σκοτάδι, όπως ακριβώς και οι 
εγκαταλελειµµένες στοές του. Ενας 
από τους γνωστότερους Ελληνες 
σπηλαιολόγους, ο Νίκος Λελούδας, 
µας ξεναγεί στο εσωτερικό της 
θρυλικής αυτής κατασκευής του 
∆αιδάλου. Ας ξετυλίξουµε µαζί του 
το «µίτο»!  



Είτε αποτελεί άντρο του µυθικού Μινώταυρου είτε 
οτιδήποτε άλλο, ο περίφηµος, παγκόσµια γνω-

στός ανά τους αιώνες, Λαβύρινθος στην Κρήτη υπάρχει στην 
πραγµατικότητα και µάλιστα σώζεται µέχρι τις µέρες µας!

Πού όµως; Οχι, δεν βρίσκεται στην επίσηµα αποδεκτή θέση 
που του προσέδωσαν τα τελευταία 100 χρόνια, δηλαδή στα 
υπόγεια του µινωικού παλατιού της Κνωσού, αλλά πενήντα πε-
ρίπου χιλιόµετρα µακρύτερα από κει. Πιο συγκεκριµένα, στον 
κάµπο της Μεσαράς του Νοµού Ηρακλείου, κοντά στην κωµό-
πολη Μοίρες και το χωριό Καστέλι, και σε απόσταση αναπνο-
ής, 3 χιλιόµετρα µόλις, από την πολύ σηµαντική αρχαία πόλη 
Γόρτυνα.

Είναι κάποιο οικοδόµηµα, υπέργειο ή υπόγειο, κάποιο σπή-
λαιο από τα χιλιάδες που βρίσκονται στην Κρήτη ή κάτι άλλο; 
Η απάντηση στα παραπάνω είναι ότι τελικά δεν είναι τίποτα 
περισσότερο ή λιγότερο από ένα υπόγειο λατοµείο εξόρυξης 
πέτρας – και για την ακρίβεια «µάργας», ενός ορυκτού, µεταξύ 
ασβεστόλιθου και αργίλου. Από την πέτρα αυτού του υπόγειου 
λατοµείου είναι χτισµένη η πανάρχαια πόλη Γόρτυς, αλλά και 
πολύ πιθανόν η επίσης κοντινή Φαιστός. 

Μια εύλογη απορία θα ήταν η εξής: Γιατί οι αρχαίοι Κρήτες 
έβγαζαν αυτή την πέτρα από τα σωθικά της γης µε µύριους κό-
πους και κινδύνους και δεν την έκοβαν απλώς από την επιφά-
νεια, όπως γίνεται σήµερα µε τα µάρµαρα; Μια λογική εκδοχή 
είναι ότι αυτό ακριβώς το πέτρωµα κόβεται πολύ ευκολότερα 
στο εσωτερικό του εδάφους λόγω της αυξηµένης υγρασίας και 
µετά, στην επιφάνεια της, σκληραίνει απίστευτα ερχόµενο σε 
µακρόχρονη επαφή µε τον ήλιο και τον αέρα.

Απόπειρα χρονολόγησης της κατασκευής του δεν έχει 
γίνει ποτέ, αλλά σίγουρα µια τέτοια -ελάχιστη- είναι αυτή των 
ελληνιστικών και πρώτων ρωµαϊκών χρόνων, ευρήµατα των 
οποίων (λυχνάρια κ.λπ.) εντοπίστηκαν κατά καιρούς στο εσω-
τερικό του. Φυσικά, είναι εντελώς ανοιχτό το ενδεχόµενο αυτή 
να ανάγεται σε πολύ παλαιότερους χρόνους, στην ακµή του 
µινωικού πολιτισµού, δηλαδή τουλάχιστον 1.500 χρόνια νω-
ρίτερα.

Αλλά, ακόµη και στους ρωµαϊκούς χρόνους να ανάγεται, 
όπως είναι και η επίσηµα κρατούσα άποψη, δεν παύει να απο-
τελεί ένα µοναδικό µνηµείο αρχαίας τεχνικής, από τα ελάχιστα 
που υπάρχουν στον κόσµο (µόνο στην Ευρώπη, για ευνόητους 
λόγους), µε τα υπόλοιπα να βρίσκονται στη Νότια Ιταλία, στην 
Ουαλία και τη Γαλλία (κάτω, κυριολεκτικά, από το Παρίσι!)

ξεφεύγοντας από τη χρονολογία κατασκευής και λειτουρ-
γίας του, πρέπει να απαντήσουµε για πρώτη φορά στο πολύ 
κρίσιµο ερώτηµα: γιατί υποστηρίζουµε ότι οι αχανείς στοές και 
οι τεράστιες αίθουσες αυτού του υπόγειου λατοµείου θεωρού-
νται ότι είναι ο θρυλικός Λαβύρινθος που αναφέρεται στη µυ-

θολογία µας, µε τον Μινώταυρο, τον Μίνωα, την Αριάδνη, τον 
Θησέα κ.λπ.

Εδώ λοιπόν πρέπει να επισηµάνουµε και να τονίσουµε ότι 
όλοι οι µεταγενέστεροι συγγραφείς, γεωγράφοι και περιηγη-
τές, όποτε αναφέρονταν στην Κρήτη, σε αυτόν ακριβώς ανα-
φέρονταν, ως τον περίφηµο «Λαβύρινθο». Για όλους αυτούς, 
δεν υπήρχε καµία αµφιβολία για την ταύτισή του µε το µυθικό 
κατασκεύασµα του ∆αιδάλου και, δίκαια, το θεωρούσαν ως 
το µοναδικό -τότε- αξιοθέατο της Μεγαλονήσου. Αυτή, λοι-
πόν, η απόλυτα κοινή πεποίθηση διήρκεσε για πολλούς αιώνες 
και τουλάχιστον µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν και ο Sir 
Arthur Evans ανέσκαψε το µέχρι τότε άγνωστο ανακτορικό 
συγκρότηµα της Κνωσού, τα υπόγεια του οποίου ταύτισε (αυ-
θαίρετα, θα µπορούσαµε να πούµε) µε τον περίφηµο µυθικό 
Λαβύρινθο. ∆υστυχώς, µετά την -αυθαίρετη- ταύτισή του µε 
το ανακτορικό συγκρότηµα της Κνωσού, ο έως τότε γνωστός 
Λαβύρινθος περιέπεσε σε πλήρη λήθη και αφάνεια. 

Επίσης, οι περισσότερες από 2.000 «υπογραφές» των 
ανά τους αιώνες επισκεπτών του στα τοιχώµατά των αιθουσών 
του, µε παλαιότερη αναγνωσµένη το 1.300 µ.Χ.(!), έµειναν κι 
αυτές ξεχασµένες στο απόλυτο σκοτάδι και τη σιωπή.

Οι υπογραφές αυτές, άλλωστε, από µόνες τους αποτελούν 
µια µοναδική περίπτωση στον κόσµο. Μερικές, δε, ξεχωρίζουν 
και για έναν άλλο λόγο, γιατί περιλαµβάνουν και τα εραλδι-
κά σύµβολα των οικογενειών των ευγενών (από Βενετία κ.λπ.) 
που τις σκάλιζαν! 

Ας έρθουµε τώρα στο ζήτηµα των αναφορών που πιστο-
ποιούν ότι όντως το ορυχείο αυτό αποτελεί τον πραγµατικό 
Λαβύρινθο. Ηδη από το 900 µ.Χ. τουλάχιστον, υπάρχουν οι 
πρώτες έγγραφες αναφορές. Επίσης, αξίζει να σταθούµε στο 
ότι, κατά τη µακρά περίοδο λειτουργίας του, µέσα στις αχανείς 
στοές και αίθουσές του δούλεψαν σε απίστευτα σκληρές συν-
θήκες και πέθαναν µερικές χιλιάδες δούλοι, κατάδικοι, αιχµά-
λωτοι πολέµου κ.λπ.

Αυτά, λοιπόν, τα γεγονότα, παραφθαρµένα στη λαϊκή µνή-
µη και συνείδηση, είναι πολύ πιθανό να προκάλεσαν τη βεβαι-
ότητα ότι ο λόγος που κανείς δεν ξανάβγαινε ζωντανός στην 
επιφάνεια της γης από τις ανήλιαγες στοές του Λαβυρίνθου 
δεν ήταν άλλος από την ύπαρξη στο εσωτερικό του µυθικού 
ανθρώπου-τέρατος, του Μινώταυρου.  �
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Who is who
Ο Νίκος Λελούδας είναι  σπηλαιολόγος, µέλος της Ελλη-
νικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας και συγγραφέας σπηλαι-
ολογικών βιβλίων :«Εξερευνώντας την Υπόγεια Ελλάδα»,  
Α΄& Β΄ τόµος,  Αθήνα, 2005. Ταυτόχρονα είναι και υπο-
διευθυντής τραπεζικού καταστήµατος.
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Οµως, ας επανέλθουµε στην πεζή 
πραγµατικότητα. Κατά τη διάρκεια της 
Τουρκοκρατίας και µετά από αποτυ-
χηµένες επαναστάσεις, ο Λαβύρινθος 
χρησιµοποιήθηκε πολλές φορές ως 
καταφύγιο χιλιάδων κατοίκων της ευ-
ρύτερης περιοχής. Βέβαια, όπως προ-
αναφέραµε, τις «ήρεµες» περιόδους, 
ντόπιοι «ξεναγοί» που γνώριζαν άριστα 
το πολυδαίδαλο εσωτερικό του ξενα-
γούσαν επί πληρωµή τους πολυπληθείς 
περιηγητές και φυσιοδίφες που επισκέ-
πτονταν την Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά στο σηµερινό µήκος 
των στοών του τεράστιου αυτού υπό-
γειου συµπλέγµατος, φτάνει τα 2.500 
µέτρα και κάµποσα στρέµµατα σε ανά-
πτυγµα (για την ακρίβεια µετά από 
πρόσφατες έρευνες Ελβετού ερευνητή 
που πιστοποιήθηκαν επί τόπου από το 
γράφοντα, προστέθηκε ένα χιλιόµετρο 
περίπου ακόµη στο γνωστό µήκος). Ο 
όρος «σηµερινό» χρησιµοποιήθηκε για-
τί είναι απόλυτα βέβαιο ότι αυτό ήταν 
πολύ µεγαλύτερο αρχικά, αλλά κατά 
τη διάρκεια των αιώνων και λόγω του 
πολύ ευπαθούς πετρώµατος έχουν 
πραγµατοποιηθεί κατολισθήσεις σε 
πολλά σηµεία (κάτι που δυστυχώς συ-
νεχίζεται), κλείνοντας για πάντα (;) τις 
προσβάσεις σε άλλες στοές και αίθου-
σές. 

Στην πρόσφατη πολύπαθη 
ιστορία του τόπου, οι κατακτητές Γερ-
µανοί «αξιοποίησαν» (1941-44) το 
«Λαβύρινθο» µε τον καλύτερο γι’ αυ-
τούς τρόπο. Τον χρησιµοποίησαν για 
την αποθήκευση πυροµαχικών, όπλων 
και ρουχισµού στο εσωτερικό του. Με 
την εξαναγκαστική απασχόληση εκατο-
ντάδων ντόπιων, έφτιαξαν δρόµο µέχρι 
την είσοδό του, έστρωσαν σιδηροτρο-
χιές για βαγονέτα και δηµιούργησαν 
δεύτερη είσοδο/έξοδο. Επίσης, τον 
ηλεκτροφώτισαν µε πανίσχυρη γεννή-
τρια-γίγαντα, µοναδική για την εποχή, 
ενώ εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό 

του πολλοί στρατιώτες και αξιωµατικοί 
ως δύναµη φύλαξης και «επιµελητεί-
ας». Υποχωρώντας από την Κρήτη το 
1944, υπονόµευσαν µε εκρηκτικά όλο 
τον χώρο και κυρίως τις εισόδους του 
και αποµακρύνθηκαν για να τον ανα-
τινάξουν. Επειτα όµως από παρέµβαση 
ντόπιων αντιστασιακών, η ανατίναξη 
έγινε µόνο στις δύο εισόδους και στους 
θαλάµους κοντά σε αυτές. 

Τα αµέσως επόµενα χρόνια, ο ελλη-
νικός Στρατός διήνοιξε τις εισόδους και 
προσπάθησε να αποµακρύνει τις ποσό-
τητες πυροµαχικών που είχαν αποµείνει 
ανέπαφα. Στις αρχές της δεκαετίας του 
’50, οι εργασίες συνεχίστηκαν από ιδι-
ωτικές εταιρίες, οι οποίες και άφησαν 
ανολοκλήρωτο το έργο τους λόγω της 
επικινδυνότητας του χώρου.

Ετσι ο µυθικός Λαβύρινθος παρέ-
µενε στην τύχη του για αρκετά χρό-
νια, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που τον 
επισκέπτονταν µε απώτερο σκοπό την 
αναζήτηση πυροµαχικών και όπλων. Το 
1961, µάλιστα, τέσσερις νέοι από την 
περιοχή, κατά την προσπάθειά τους 
να ανασύρουν µερικά από τα προανα-
φερόµενα, προκάλεσαν ανεξέλεγκτη 
έκρηξη, η οποία τους εξαέρωσε κυρι-
ολεκτικά! Τότε επενέβη ο Στρατός και 
σφράγισε τις δύο εισόδους.

Και φτάνουµε στο 1981, όταν 
οµάδα σπηλαιολόγων της Ελληνικής 
Σπηλαιολογικής Εταιρείας (ΕΣΕ), στην 
οποία συµµετείχε και ο γράφων, πραγ-
µατοποιούσε έρευνες στην Κρήτη. Εκεί 
πληροφορηθήκαµε εντελώς τυχαία 
από ντόπιους την ύπαρξη του ξεχασµέ-

νου µνηµείου. Καταφέραµε να διεισ-
δύσουµε στο εσωτερικό του από µια 
µικρή τρύπα εξαερισµού των Γερµα-
νών, αφού αφαιρέσαµε πρώτα µερικές 
εκατοντάδες µεγάλες πέτρες-βράχους 
που την έκλειναν. Το 1982 επανήλθαν 
σπηλαιολόγοι του -νέου τότε- συλλό-
γου ΣΠΕΛΕΟ και πραγµατοποίησαν µια 
πρώτη απόπειρα χαρτογράφησης του 
δαιδαλώδους εσωτερικού. 

Κατόπιν, το 1985, οµάδα της ΕΣΕ 
(στην οποία συµµετείχε και πάλι ο γρά-
φων), υπό την αείµνηστη σπηλαιολόγο 
Αννα Πετροχείλου, παρέµεινε στην πε-
ριοχή 15 µέρες και έπειτα από πολλούς 
κόπους κατασκεύασε το µέχρι τώρα 
εγκυρότερο χάρτη του εσωτερικού του 
δαιδαλώδους αυτού υπόγειου λατο-
µείου. Βέβαια, ήδη από το 17ο και 18ο 
αιώνα υπήρχαν χαρτογραφήσεις του, 
αλλά αρκετά υποτυπώδεις και γενικευ-
µένες. Αµέσως µετά, σπηλαιολόγοι του 
τµήµατος Κρήτης της ΕΣΕ, υπό τον κα-
θηγητή κ. Παραγκαµιάν, πραγµατοποί-
ησαν το εξαιρετικό έργο της καταγρα-
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φής των «υπογραφών» των ανά τους 
αιώνες επισκεπτών του Λαβυρίνθου.

∆υστυχώς, παρά τις προσπάθειες 
αφύπνισης του επίσηµου κράτους από 
ντόπιους φορείς σχετικά µε τον καθαρι-
σµό των στοών από τα εναποµείναντα 
πυροµαχικά και τη στατική αποκατά-
σταση των αιθουσών, δεν σηµειώθηκε 
καµία απολύτως πρόοδος. Το θρυλικό 
αυτό µνηµείο περιέπεσε πάλι σε πλήρη 
αφάνεια και λήθη, µε µοναδικούς επι-
σκέπτες του τους σπηλαιολόγους, αλλά 
και δυστυχώς τους πάσης φύσεως θη-
σαυροθήρες και αρχαιοκάπηλους, οι 
οποίοι µάταια φυσικά ψάχνουν εκεί το 
«χαµένο θησαυρό του Μίνωα». Βέβαια, 
εκτός από τον υπαρκτό κίνδυνο που 
διατρέχουν, προκαλούν ανυπολόγιστες 
και µη αναστρέψιµες καταστροφές, 
σκάβοντας το δάπεδο και κόβοντας 
(κυριολεκτικά) τα τοιχώµατα!

Προσωπικά, έγινα µάρτυρας αυτών 
των γεγονότων, όταν πέρσι τον Ιούλιο 
επισκέφθηκα µαζί µε άλλους συναδέλ-

φους τον Λαβύρινθο, ως συνοδός οµά-
δας του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης, 
που ήρθε ειδικά για να τον µελετήσει. 
Εκεί πέσαµε πάνω σε µια εν εξελίξει 
λαθρανασκαφή µε πλήθος εργαλείων, 
που κατασχέθηκαν έπειτα από καταγ-
γελία µας. ∆υστυχώς, το ίδιο ακριβώς 
σκηνικό επαναλήφθηκε και φέτος τον 
Ιούλιο, όταν µαζί µε τον Ελβετό ερευ-
νητή -και λάτρη του Λαβυρίνθου- κ. 
Thomas Waldmann βρήκαµε πάλι στο 
εσωτερικό του πλήθος εργαλείων, ακό-
µη και δύο ηλεκτρογεννήτριες. Οι αντι-
δράσεις ήταν άµεσες. Οι σπηλαιολόγοι 
του τοπικού τµήµατος Κρήτης της ΕΣΕ 
επενέβησαν µε µηνυτήρια αναφορά 
στον εισαγγελέα Ηρακλείου, αφού ήδη 
είχε προηγηθεί σχετική επερώτηση στη 
Βουλή από το βουλευτή Ηρακλείου 
του ΠΑΣΟΚ κ. Μανόλη Στρατάκη και 
αντίστοιχη επιστολή προς αυτόν του 
υπογράφοντος το άρθρο. Μετά απ’ όλα 
αυτά, οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. 

Το«Λαβύρινθο» επισκέφθηκαν, µαζί 
µε σπηλαιολόγους, η Αστυνοµία, που 
κατέσχεσε εκ νέου το «φρέσκο» εξο-
πλισµό, ο εισαγγελέας Ηρακλείου κ. Ν. 
Μαρκάκης και ανώτατοι αξιωµατικοί 
της Αστυνοµίας. Επίσης, κλιµάκιο της 
Νοµαρχίας Ηρακλείου, αποτελούµενο 
από µηχανικούς, γεωλόγους, αλλά και 
δύο Γερµανούς ειδικούς στη στατική 
και τα εκρηκτικά, αντίστοιχα, ώστε να 
βγει κάποιο επίσηµο πόρισµα για την 
τύχη του πολύπαθου αυτού µοναδικού 
τεχνικού αρχαιολογικού µνηµείου.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθούµε 
οπωσδήποτε στον Ελβετό ερευνητή-

καθηγητή Φυσικής και Μαθηµατικών 
κ. Thomas Waldmann. Αυτός ο µονα-
δικός άνθρωπος εδώ και δώδεκα χρό-
νια έχει θέσει ως σκοπό της ζωής του 
την πλήρη έρευνα, τη συµπλήρωση της 
χαρτογράφησης και τη φωτογράφηση 
του µνηµείου. Οµως δεν αρκείται σε 
αυτό. Περιδιαβαίνει όλες τις µεγάλες 
ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες συγκεντρώνο-
ντας όλη τη σχετική βιβλιογραφία, στοι-
χεία, χάρτες και οτιδήποτε άλλο αφορά 
τον «έρωτά» του (όπως ο ίδιος λέει!), το 
µυθικό Λαβύρινθο.

Εδώ και δύο χρόνια έχουµε πραγ-
µατοποιήσει κοινές αποστολές, δείχνο-
ντάς µου τα νέα του «κατορθώµατα» 
(εύρεση νέων αιθουσών κ.λπ.). Χαρα-
κτηριστική είναι η διάθεσή του να συ-
νεργαστεί µε το υπουργείο Πολιτισµού, 
µέσω της αρµόδιας Εφορείας Παλαι-
οανθρωπολογίας – Σπηλαιολογίας. 
Επιπροσθέτως, ενηµερώνει συνεχώς 
τις τοπικές αρχές αλλά και τις τοπικές 
εφηµερίδες της Μεσαράς, οι οποίες 
έπαιξαν πολύ µεγάλο ρόλο στην αφύ-
πνιση των ντόπιων γύρω απ’ το θέµα. 
Οι ανακαλύψεις και τα συµπεράσµατά 
του έχουν καταγραφεί στο εξαιρετικό 
site που έχει δηµιουργήσει στο www.
labyrinthos.ch. Μάλιστα, σε αυτό το 
site οφείλεται κυρίως και το πρόσφατο 
ενδιαφέρον του Πανεπιστηµίου της Οξ-
φόρδης, το οποίο γύρισε ντοκιµαντέρ 
εκεί πριν από λίγους µήνες, συνεργαζό-
µενο µε το «National Geographic». Οι 
παγκόσµιες «πρώτες» του φιλµ αναµέ-
νεται να γίνουν σε Αθήνα και Ηράκλειο 
περί τα τέλη του έτους.

Τελειώνοντας, µια πολύ σηµαντική 
επισήµανση: Η είσοδος στο Λαβύρινθο 
είναι πολύ επικίνδυνη λόγω της ύπαρ-
ξης πυροµαχικών και, κυρίως, λόγω των 
πολύ πιθανών ξαφνικών κατακρηµνί-
σεων! Αλλωστε η είσοδος απαγορεύε-
ται και γίνεται µόνο έπειτα από ειδική 
άδεια που εκδίδει η αρµόδια Εφορεία 
Παλαιοανθρωπολογίας – Σπηλαιολογί-
ας Νότιας Ελλάδας του ΥΠΠΟΤ. 


