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Πξόινγνο ησλ Δπηκειεηώλ 

Σν 3
ν
 Παλειιήλην θνηηεηηθφ ζπλέδξην Αξραηνινγίαο κε ηίηιν «Μεζόγεηνο: 

ρέζεηο ιαώλ από ηελ Πξντζηνξηθή έσο ηελ Βπδαληηλή Πεξίνδν», πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, νινθιεξψλεηαη κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο ηφκνπ. πλνιηθά παξνπζηάζηεθαλ είθνζη έμη εηζεγήζεηο νη νπνίεο θαιχπηνπλ 

έλα επξχ θάζκα ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ απφ ηνπο Πξντζηνξηθνχο κέρξη θαη ηνπο Βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Οη δέθα απφ 

απηέο ππνβιήζεθαλ γηα θξίζε θαη απνηεινχλ ηα Πξαθηηθά ηνπ πλεδξίνπ.  

Απφ ηε ζέζε απηή εθθξάδνπκε ζεξκέο επραξηζηίεο ζε φια ηα κέιε ηεο 

Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο, ηνπο εηζεγεηέο, πνπ αληαπνθξίζεθαλ 

ζηελ πξφζθιεζε καο θαη έζηεηιαλ ηηο εηζεγήζεηο ηνπο, ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή, ηνπο 

θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο πνπ πξφζθεξαλ ππεξεζίεο ζηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

θαη ηέινο ηνπο ρνξεγνχο καο, ηελ Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ, ε νπνία ζηήξημε ηελ 

πξνζπάζεηα καο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, ηελ Ηεξά Μεηξφπνιε Ρφδνπ θαη ηνλ Γήκν 

Ρφδνπ. 
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Πξόινγνο ζηελ έθδνζε 

Σν 2016  ε Καηεχζπλζε Αξραηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ 

εγθαηλίαζε ηελ επηζηεκνληθή ζεηξά εθδφζεσλ κε ηίηιν Αξραία Μεζόγεηνο/Ancient 

Mediterranean Series (AMS), ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δεκνζίεπζε κειεηψλ, ζπιινγηθψλ 

ηφκσλ θαη πξαθηηθψλ ζπλεδξίσλ κε αλαθνξά ζηνλ αξραίν θφζκν ηεο Μεζνγείνπ.  Ο 

πξψηνο ηφκνο ηεο εηξάο θηινμελεί ηα πξαθηηθά ηνπ 3
νπ

 Παλειιήληνπ Φνηηεηηθνχ 

πλεδξίνπ Αξραηνινγίαο, ην νπνίν δηεμήρζε ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ ζηε Ρφδν, απφ 

ηηο 13 κέρξη ηηο 15 Μαξηίνπ 2015. 

Με ηδηαίηεξε ραξά θαη κεγάιε ζπγθίλεζε ραηξεηίδσ, εθ κέξνπο θαη ηνπ ζπλφινπ 

ησλ δηδαζθφλησλ/νπζψλ ηεο Καηεχζπλζεο Αξραηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ 

πνπδψλ, ηελ έθδνζε απηψλ ησλ πξαθηηθψλ. 

Με ηδηαίηεξε ραξά, δηφηη είδακε ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο ηεο Καηεχζπλζεο 

Αξραηνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ λα θνηλσλνχλ κε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν ηελ αγάπε ηνπο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο ζην αληηθείκελν ηεο αξραηνινγίαο κε 

ζπλαδέιθνπο/ηζζέο ηνπο απφ άιια ζπλαθή Σκήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο Κχπξνπ, 

απνδεηθλχνληαο έκπξαθηα φηη νη αλζξσπηζηηθέο ζπνπδέο θαη ε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ 

παξειζφληνο επηβηψλνπλ πεξίηξαλα κέζα ζηνπο ραιεπνχο θαηξνχο πνπ δηάγεη ηφζν ε 

Διιάδα, φζν θαη ην δηεζλέο γίγλεζζαη. 

Με κεγάιε ζπγθίλεζε, δηφηη κεηά απφ δεθαπεληαεηή αδξάλεηα, αλαβηψλεη κηα 

παξάδνζε πνπ μεθίλεζε κε ην A΄ Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηψλ Αξραηνινγίαο ζην 

Σκήκα Ηζηνξίαο–Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζην Ρέζπκλν ην 1991, φηαλ 

ν γξάθσλ θαη νη ζπλάδειθνη ηέιια Καινγεξάθε θαη Κπξηάθνο Φαξνπδάθεο, σο 

πξνπηπρηαθνί θνηηεηέο αξραηνινγίαο, είραλ πάξεη ηελ πξσηνβνπιία, κε ηε ζηήξημε ησλ 

Καζεγεηψλ θαη Καζεγεηξηψλ ηνπ Σκήκαηνο, λα δηνξγαλψζνπλ κηα πξψηε, 

δηεξεπλεηηθή ζπλάληεζε ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ηεο αξραηνινγίαο ζηα Διιεληθά 

Παλεπηζηήκηα. Ζ νξγάλσζε είρε ιάβεη κεγάιε πξνβνιή θαη ζηέθηεθε κε απφιπηε 

επηηπρία, θέξλνληαο γηα πξψηε θνξά ζην ίδην ηξαπέδη θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο,απφ φια 

ηα Παλεπηζηήκηα ηεο Διιάδαο, κε θνηλά ελδηαθέξνληα θαη αγσλίεο. Αθνινχζεζε  ην 

Γεχηεξν Παλειιήλην πλέδξην Φνηηεηψλ Αξραηνινγίαο ην 1993, ζην Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ, αιιά έθηνηε ν ζεζκφο αδξάλεζε. 

Γεθαηέζζεξα ρξφληα κεηά, ην 3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο 

θηλήζεθε κε αθφκε πςειφηεξνπο ζηφρνπο, πξνζειθχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξνπο 

ζπλέδξνπο. Κεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο ηνπ πλεδξίνπ απνηέιεζε ε ιεθάλε ηεο 

Μεζνγείνπ, κε θνηλφ γλψκνλα ηηο ζρέζεηο ησλ ιαψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ εθεί απφ ηνπο 

πξντζηνξηθνχο κέρξη θαη ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο. Ο εληαίνο κνξθνινγηθά ρψξνο ηεο 

Μεζνγείνπ, κε ην ήπην θιίκα ηνπ θαη ηελ θιεηζηή ζάιαζζά ηνπ, έπαημε θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε πιεζψξαο αξραίσλ πνιηηηζκψλ, νξηζκέλνη απφ ηνπο νπνίνπο, φπσο 

ν Διιεληθφο, ν Ρσκατθφο θαη ν Βπδαληηλφο, πέηπραλ λα ελνπνηήζνπλ ηνπο πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο –κα ζπλάκα κε ηφζα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη αλαθνξέο– ιανχο ηεο 

Μεζνγείνπ γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, δηακνξθψλνληαο θαηά θαηξνχο κηα 

ζάιαζζα πνπ δηθαησκαηηθά αληηιακβάλνληαλ σο ηελ «εκεηέξα ζάιαζζα» ή «mare 

nostrum». 
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Απηφ ην ζηαπξνδξφκη ησλ ιαψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ θαινχληαη λα εμεξεπλήζνπλ 

νη πξνπηπρηαθνί/εο θνηηεηέο/ηξηεο ηεο Καηεχζπλζεο Αξραηνινγίαο, θαζψο θαη νη 

κεηαπηπρηαθνί/εο θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

«Αξραηνινγία ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ απφ ηελ Πξντζηνξηθή Δπνρή έσο ηελ 

Όζηεξε Αξραηφηεηα: Διιάδα, Αίγππηνο, Δγγχο Αλαηνιή», κέζα απφ ηηο ζπνπδέο ηνπο 

ζην Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ. 

Πηπρέο απηψλ ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Μεζνγείνπ απνπεηξάζεθε λα πξνζεγγίζεη θαη ην 

3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο. Με πέληε ζπλεδξίεο, κέζα ζε 

δηάζηεκα δχν εκεξψλ, ην πλέδξην θάιπςε κηα επξεία ζεκαηνινγία, εμεηάδνληαο 

ζέκαηα πνπ άπηνληαλ ζηελ πξντζηνξηθή πεξίνδν, ηελ αηγππηνινγία, ηελ ειιεληθή θαη 

ξσκατθή αξραηφηεηα, ηελ βπδαληηλή πεξίνδν θαη ηηο αξραηνινγηθέο επηζηήκεο. Οη 

ζπκκεηνρέο ησλ νκηιεηψλ/ηξηψλ έδεημαλ θαη ηε ζεκαζία ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηνπο/ηηο ελ 

δπλάκεη ή λένπο/εο αξραηνιφγνπο: έιαβαλ κέξνο 10 πξνπηπρηαθνί/εο ή απφθνηηνη/εο 

θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, 4 κεηαπηπρηαθέο θνηηήηξηεο θαη 6 ππνςήθηνη/εο δηδάθηνξεο 

απφ έμη Παλεπηζηήκηα: Αηγαίνπ (9 ζπκκεηνρέο), Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Αζελψλ (4 

ζπκκεηνρέο), Αξηζηνηέιεην Θεζζαινλίθεο (3 ζπκκεηνρέο), Κξήηεο (2 ζπκκεηνρέο), 

Πεινπνλλήζνπ (1 ζπκκεηνρή) θαη Κχπξνπ (1 ζπκκεηνρή). 

ηνλ παξφληα ηφκν θαηαηέζεθαλ γηα δεκνζίεπζε 10 απφ ηηο 26 εηζεγήζεηο. 

Μνινλφηη κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη κηθξέο αδπλακίεο ή αβιεςίεο ζε θάπνηεο απφ 

ηηο εηζεγήζεηο, ζα πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ πσο πξφθεηηαη –κε κία εμαίξεζε– γηα 

εξγαζίεο γξακκέλεο απφ ελ δπλάκεη αξραηνιφγνπο θαη επηζηήκνλεο, πνπ θάλνπλ ηα 

πξψηα ηνπο βήκαηα ζηελ αθαδεκατθή έξεπλα, κε κεγάιε αγάπε πξνο ην αληηθείκελν 

θαη έηνηκνη λα εθηεζνχλ ζε γφληκε θξηηηθή. Δίλαη κφλνλ ε αξρή κηαο πγεηνχο 

ζηαδηνδξνκίαο. Απηφ ήηαλ, άιισζηε, θαη είλαη ην πξσηαξρηθφ ζθεπηηθφ ηεο 

δηνξγάλσζεο ηνπ θνηηεηηθνχ ζπλεδξίνπ: λα εληάμεη ζηγά-ζηγά ηνπο ελ δπλάκεη 

αξραηνιφγνπο ζηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο, ηεο επηθνηλσλίαο ηεο γλψζεο θαη 

θπζηθά λα ηνπο εθζέζεη ζηελ αθαδεκατθή θξηηηθή. 

ινη/εο νη δηδάζθνληεο/νπζεο θαη αξθεηνί εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο ηνπ Σκήκαηνο 

Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ πιαηζίσζαλ θαη ζηήξημαλ ην πλέδξην, ηφζν ζε επίπεδν 

νξγάλσζεο, φζν θαη κε ηελ νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ζε πξνεδξεία ή κε εηζεγήζεηο (6). 

Πξφθεηηαη γηα ηνπο θ.θ. . πξφπνπιν (Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΣΜ, Αλαπιεξσηήο 

Πξχηαλε Γηεζλψλ πλεξγαζηψλ, Φνηηεηηθψλ Θεκάησλ θαη Θεκάησλ Απνθνίησλ), 

Ησάλλε Λπξηληδή (Καζεγεηήο ΣΜ), Π. Κνπζνχιε (Μφληκνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο 

ΣΜ), Μ. Παλαγησηάθε (Δπίθνπξε Καζεγήηξηα, ΣΜ), Αλδξνλίθε Γξηβαιηάξε 

(Λέθηνξαο ΣΜ), Ν. Εάξξα (Γηδάζθσλ Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο, ΣΜ), 

Α. Βαθεηάδνπ (ΔΣΔΠ, ΣΜ), Ν.Λάζθαξε (Δληεηαικέλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο, 

Σκήκα Σερλνινγίαο Ήρνπ θαη Μνπζηθψλ Οξγάλσλ, ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ), Κ. 
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αλαπηύζζνληαη από ηα κέζα ηεο 4
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ, ελώ θαηά ηελ 3
ε
 ρηιηεηία μεθίλεζε ε αλάπηπμε 

ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζην Αηγαίν. Μεηαμύ Αηγαίνπ θαη πξνπαιαηζηίλεο, όπνπ ζεκηηηθέο θπιέο είραλ 

αλαπηύμεη ην δηθό ηνπο πνιηηηζκό, ππήξραλ επαθέο θαη αληαιιαγέο αγαζώλ από ηα κέζα ηεο 3
εο

 

ρηιηεηίαο ζύκθσλα κε ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα. ηελ Αλαηνιία, θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ, 

θαηνηθνύζαλ επίζεο δηάθνξα ζεκηηηθά θύια, ελώ ηελ 2
ε
 ρηιηεηία θπξηάξρεζαλ νη Υεηηαίνη. Από ηα 

αξραία θείκελα θαη ηα αξραηνινγηθά επξήκαηα ζπκπεξαίλεηαη, όηη ε κνπζηθή ήηαλ κηα ηέρλε ήδε 

αλεπηπγκέλε ζε κεγάιν βαζκό θαηά ηελ δηάξθεηα εθείλσλ ησλ πεξηόδσλ θαη δεκέλε κε ηελ 

ζξεζθεία. Οη κνπζηθνί απεηθνλίδνληαη ζηελ ηέρλε λα ζπλνδεύνπλ ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο. Τπήξραλ 

κνπζηθά όξγαλα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ: έγρνξδα, πλεπζηά θαη θξνπζηά. ε όινπο ηνπο ιανύο 

ππήξραλ άξπεο θαη ιύξεο, ελώ ζηε Μεζνπνηακία θαη ηελ Αλαηνιία είρε εκθαληζηεί θαη ην ιανύην, 

όξγαλν ηξαληθήο πξνέιεπζεο πνπ αξγόηεξα δηαδόζεθε θαη ζηελ Αίγππην. Δίλαη βέβαην, όηη 

ππήξραλ επαθέο κεηαμύ ησλ ιαώλ θαη αληαιιαγέο ζηνηρείσλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ ηέρλε ηεο 

κνπζηθήο. Ωζηόζν, από ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα όξγαλα ζπκπεξαίλεηαη όηη θάζε ιαόο είρε 

αλαπηύμεη ην δηθό ηνπ κνπζηθό ηνληθό ζύζηεκα θαη ύθνο.  

Λέμεηο-θιεηδηά: κνπζηθή, άξπα, ιχξα, ιανχην, ρνξδέο, δπγφο 

Δηζαγσγή    

Ζ κνπζηθή θαίλεηαη φηη ζπλφδεπε δηάθνξεο πεξηζηάζεηο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ 

απφ ηελ Παιαηνιηζηθή επνρή. Οζηέηλνη απινί βξέζεθαλ ζε πνιιέο παιαηνιηζηθέο, 

κεζνιηζηθέο θαη λενιηζηθέο ζέζεηο, ηφζν ζηελ Δπξψπε, φζν θαη ζηελ Δγγχο Αλαηνιή. 

Πξφθεηηαη γηα αγσγνχο απφ θφθθαια δψσλ κε κία ή πεξηζζφηεξεο νπέο γηα ηα δάρηπια. 

ηηο πεξηνρέο φπνπ άλζηζαλ νη κεγάινη αξραίνη πνιηηηζκνί ηεο Αλαηνιήο, δειαδή, ηε 

Μεζνπνηακία, ηελ Αλαηνιία, ηελ πξνπαιαηζηίλε, ηελ Αίγππην θαη ην Αηγαίν, είραλ 

επηλνεζεί κνπζηθά φξγαλα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ: έγρνξδα, θξνπζηά θαη πλεπζηά. Οη 

πιεξνθνξίεο γη‟ απηά πξνέξρνληαη απφ φξγαλα ή ηκήκαηα νξγάλσλ πνπ βξέζεθαλ ζε 

αλαζθαθέο, αιιά θαη απφ ηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ζηελ θεξακηθή, ζε αλάγιπθα, ζε 

ηνηρνγξαθίεο θαη ζε ζθξαγίδεο. Κείκελα κε πιεξνθνξίεο γηα ηα ηνληθά κνπζηθά 

ζπζηήκαηα ησλ πνιηηηζκψλ ηεο Δ. Αλαηνιήο, ζψδνληαη ζε πηλαθίδεο, φπσο απηέο απφ 

ηε Μεζνπνηακία νη νπνίεο βξέζεθαλ ζηελ Οχγθαξηη. Κάπνηα κνπζηθά φξγαλα, ίζσο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο πνπ εθεπξέζεθαλ ρσξίο λα γλσξίζνπλ επξχηεξε 

δηάδνζε. Αληίζεηα, θάπνηα άιια έγηλαλ δεκνθηιή ζε δηάθνξνπο ιανχο κε απνηέιεζκα 

λα πηνζεηεζνχλ απηνχζηα ή ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, ε άξπα θαίλεηαη 

φηη ήηαλ έλα απφ ηα έγρνξδα φξγαλα πνπ δηαδφζεθαλ ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Σα αξραηνινγηθά επξήκαηα καξηπξνχλ ηφζν ηε κνλαδηθφηεηα θάζε 

κνπζηθνχ πνιηηηζκνχ, φζν θαη ηηο επηδξάζεηο πνπ δέρηεθε απφ ηνπο άιινπο. Οη ηχπνη 

ησλ νξγάλσλ, νη ηξφπνη ρνξδίζκαηνο, αιιά θαη ζηνηρεία ησλ ηνληθψλ ζπζηεκάησλ δελ 



Δπαγγειία Γαλσηάθε 

2                                                     3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο Ρφδνο 2015         

αθήλνπλ θακία ακθηβνιία γηα ηηο ζηελέο επαθέο ησλ ιαψλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ 

θαη ηεο Δ. Αλαηνιήο θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. 

Πέξα φκσο απφ φια ηα παξαπάλσ, ε κνπζηθή είλαη κηα δεμηφηεηα θαη κηα κνξθή 

ζπκπεξηθνξάο πνπ δηδάζθεηαη ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ κνπζηθή ησλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ 

αιιά θαη ησλ ζχγρξνλσλ είλαη ήρνο νξγαλσκέλνο ζε θνηλσληθά απνδεθηνχο 

ζπλδπαζκνχο πνπ νη άλζξσπνη καζαίλνπλ λα δεκηνπξγνχλ κέζα απφ ηελ γξαπηή θαη 

ηελ πξνθνξηθή επηθνηλσλία. Πξφθεηηαη γηα κηα ηδηαίηεξε ηέρλε πνπ απαηηεί παξαγσγή, 

πξνκήζεηα θαη θαηαλάισζε ησλ πξντφλησλ ηεο. Γη‟ απηνχο ηνπο ιφγνπο, απφ ηε κειέηε 

ηεο δελ πξνθχπηνπλ κφλν ζηνηρεία γηα ηηο κνπζηθέο πξαθηηθέο ζε ζπγθεθξηκέλν ηφπν 

θαη ρξφλν, αιιά θσηίδνληαη θαη άιιεο πηπρέο ησλ πνιηηηζκψλ, φπσο νη ζξεζθείεο, ε 

ηζηνξία, νη κχζνη, ε πνιηηηθή ηδενινγία, ηα έζηκα θαη νη παξαδφζεηο. 

Ζ Μνπζηθή ζηελ Δγγύο Αλαηνιή θαη ζην Αηγαίν, θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνύ  

Ζ πεξίνδνο ησλ κεγάισλ αξραίσλ πνιηηηζκψλ αξρίδεη πεξίπνπ ην 3000 π.Υ. κεηά 

ηηο ππνηηζέκελεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαδφζεηο ησλ ιαψλ σο 

θαηαθιπζκνί (Βίβινο, Έπνο ηνπ Γθηιγθακέο, Μχζνο ηνπ Γεπθαιίσλα θιπ). Ζ κνπζηθή 

αξρηθά ζπλφδεπε ηε ιαηξεία. Αξγφηεξα, εμειίρζεθε ζε ηέρλε θαη αληηθείκελν 

αηζζεηηθήο έθθξαζεο.
1
 

Απφ δηάθνξεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο ηεο Δ. Αλαηνιήο, φπνπ βξηζθφηαλ ε νπκεξία, 

ε Αζζπξία θαη ε Βαβπισλία, θαζψο θαη ζηηο γεηηνληθέο ηνπο πεξηνρέο, φπσο ε 

Αλαηνιία, ην Ηξάλ θαη ε πξνπαιαηζηίλε πξνήιζαλ πεξίπνπ 500.000 πηλαθίδεο κε 

θείκελα γξακκέλα ζε ζθελνεηδή γξαθή. ηα θείκελα απηά πεξηιακβάλνληαη αξθεηέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ κνπζηθή, ηηο πεξηζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο παηδφηαλ απηή, 

πεξηγξαθέο κνπζηθψλ νξγάλσλ αιιά θαη κνπζηθά θείκελα.
2
 

ε πηλαθίδα πνπ βξέζεθε ζηελ Οχγθαξηη θαη ρξνλνινγείηαη 3400 ρξφληα πξηλ απφ 

ζήκεξα, εληνπίζζεθε ην αξραηφηεξν κνπζηθφ θείκελν ζηελ Υνπξηηηθή γιψζζα. Ζ 

πξψηε πξνζπάζεηα κεηαθνξάο ηνπ ζε θζνγγφζεκα ηεο ζχγρξνλεο Δπξσπατθήο 

Μνπζηθήο έγηλε ην 1972 απφ ηελ Ann Kilmer (εηθ. 1). Σν απνηέιεζκα είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο δχν κεισδηψλ. Κάζε κεισδία θηλείηαη ζε ηέζζεξηο ηφλνπο.
3
 Δπίζεο, απφ 

ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηξηψλ απνζπαζκάησλ απφ πηλαθίδεο κε ζθελνεηδή γξαθή ζηελ 

Αθθαδηθή γιψζζα πξνέθπςε έλα θείκελν ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη έλα θιάνπην ηνπ 

Μεζνπνηάκηνπ ήξσα Γθηιγθακέο θαηαζθεπαζκέλν απφ θνξλαιίλε (εηθ. 2).
4
  

ηε Μεζνπνηακία, απφ ηελ 4ε ρηιηεηία π.Υ, είραλ δεκηνπξγεζεί πνιιά θέληξα 

εμνπζίαο, δειαδή πφιεηο κε αλεμάξηεηεο δπλαζηείεο. ηηο πφιεηο απηέο ηδξχζεθαλ λανί, 

νη νπνίνη εμειίρζεθαλ ζε ιίθλα αλάπηπμεο θαη εμέιημεο ηνπ πνιηηηζκνχ. ηνπο λανχο 

απηνχο, ηεξείο, κνπζηθνί, καζεκαηηθνί θαη αζηξνιφγνη δνχζαλ θάησ απφ κηα απζηεξή 

ηεξαξρηθή νξγάλσζε, είραλ μερσξηζηέο αξκνδηφηεηεο θαη ήηαλ νη θνξείο ηεο αλάπηπμεο 

θαη ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο πλεπκαηηθήο δσήο. Οη κνπζηθνί ηνπ λανχ ιέγνληαλ λαξ ή 
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λάξνπ θαη αλάκεζα ζηα θαζήθνληά ηνπο, φπσο ε έθδνζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπο ζηηο ηειεηέο, ήηαλ θαη ε ζπγγξαθή δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θαη 

αζηξνινγηθψλ κειεηψλ. Μία αζηξνινγηθή κειέηε, θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο 

αξρηκνπζηθνχ ηνπ λανχ. Αθφκε, ππήξρε κηα εηδηθή θαηεγνξία κνπζηθψλ, νη νπνίνη 

ζπκκεηείραλ ζε νκάδεο ρνξσδηαθψλ ζρεκαηηζκψλ. Απηέο νη ρνξσδίεο, θαίλεηαη φηη 

απαληνχζαλ ηξαγνπδψληαο ζε έλα είδνο αληηθσλίαο ζηα φζα έιεγε ν αξρηεξέαο.
5
 ην 

κεγάιν λαφ ηνπ Νηγθηξζνχ ζηε Λαγθάο, έλαο αμησκαηνχρνο ήηαλ ππεχζπλνο γηα ηε 

ρνξσδία θαη έλαο άιινο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνιιψλ ηάμεσλ ηξαγνπδηζηψλ θαη 

νξγαλνπαηθηψλ, αλδξψλ θαη γπλαηθψλ.
6
 Δπίζεο, βξέζεθε ζεκαληηθή ιεηηνπξγηθή 

ινγνηερλία, ε νπνία ζπλδεφηαλ κε ην λαφ ηνπ Μπει ζηε Βαβπιψλα. Ίζσο θαη άιια 

ζξεζθεπηηθά θέληξα, φπσο ηεο Ηλάλλα ζην Δξέρ ή ηνπ Δλιίι ζηε Νηπνχξ, λα είραλ ηηο 

δηθέο ηνπο κνπζηθέο ζρνιέο.
7
 

Οη αλαγλσξηζκέλνη δσγξάθνη θαη γιχπηεο δελ δεκηνχξγεζαλ εηθφλεο πνπ λα 

αθνξνχλ ηε ιατθή κνπζηθή. Ζ ηειεπηαία παξνπζηάδεηαη ζε βαβπισληαθέο πιάθεο θαη 

ζθξαγίδεο ηεο 2εο θαη ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ, φπνπ παξηζηάλνληαη βνζθνί λα παίδνπλ 

θάπνην πλεπζηφ φξγαλν ή έγρνξδν κε καθξχ κπξάηζν κπξνζηά ζηα ζθπιηά θαη ζηα 

πξφβαηά ηνπο.
8
 

Πξψηκα αξρεία, πνπ αθνξνχλ ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο 

κνπζηθήο, έρνπλ βξεζεί θαη ζηελ Αίγππην.
9
 Ζ Αίγππηνο, ζχκθσλα κε ηηο αξραίεο 

παξαδφζεηο, πξηλ λα θπβεξλεζεί απφ βαζηιείο ήηαλ θάησ απφ ηνπο θαλφλεο ησλ ζεψλ. 

Έλαο απφ ηνπο ζενχο ν ζηξηο, ιεγφηαλ θαη Κύξηνο ηνπ ζείζηξνπ, ελφο θξνπζηνχ 

νξγάλνπ. Ο ίδηνο, ήηαλ επίζεο ππεχζπλνο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ηερλψλ ζηνπο 

αλζξψπνπο. Ο λάλνο ζεφο Μπεο ζπλδεφηαλ κε ηε κνπζηθή θαη ηνλ ρνξφ θαη ζε δηάθνξεο 

ζθελέο απεηθνλίζηεθε κε κηα θηζάξα ή άξπα ζηα ρέξηα ηνπ λα ηξαγνπδάεη θαη λα 

ρνξεχεη κπξνζηά ζηνπο άιινπο ζενχο. Ο Θσζ ήηαλ ν εθεπξέηεο ηεο κνπζηθήο, 

ζπγγξαθέαο βηβιίσλ κε ηξαγνχδηα γηα ηνπο ζενχο θαη ζπγρξφλσο ζεφο ηεο ζνθίαο θαη 

ηεο γλψζεο.
10

 

ηελ Αίγππην, φπσο θαη ζηε Μεζνπνηακία, ε κνπζηθή αλαπηχρζεθε ζηνπο 

λανχο απφ ην ηεξαηείν. Οη Αηγχπηηνη ηεξείο ζεσξνχζαλ σο ηδαληθφ φξγαλν ηελ 

αλζξψπηλε θσλή, γηα ηελ νπνία πίζηεπαλ φηη είρε κπζηηθέο δπλάκεηο, γη‟απηφ ε 

ζξεζθεπηηθή κνπζηθή ήηαλ θπξίσο θσλεηηθή. Υξεζηκνπνίεζαλ ηε κνπζηθή γηα λα 

ζπλνδεχζνπλ ηηο ηειεηέο ηνπο θαη ζπγρξφλσο επηρείξεζαλ λα πξνζεγγίζνπλ ηηο 

επηζηεκνληθέο ηεο ηδηφηεηεο, βάδνληαο ηηο βάζεηο ηεο αθνπζηηθήο θπζηθήο ηνπ ήρνπ. Με 

ηελ θνζκηθή κνπζηθή αζρνινχληαλ θπξίσο άλδξεο, ησλ νπνίσλ ε απεηθφληζε ζηελ 

ηέρλε είρε γίλεη δεκνθηιήο απφ ην 2600 π.Υ. Απφ ην 1570 π.Υ, έθαλαλ ηελ εκθάληζε 

ηνπο θαη γπλαίθεο κνπζηθνί πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε πξία θαη άιιεο ζεκηηηθέο ρψξεο. 
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ηελ θνζκηθή κνπζηθή ρξεζηκνπνηνχληαλ ηα φξγαλα θαη θαίλεηαη φηη είρε δεκηνπξγεζεί 

έλα ζχζηεκα ρεηξνλνκηθήο ζεσξίαο θαη κηα κνξθή ζπγρνξδηψλ.
11

 

Ζ εβξατθή ηζηνξία δίλεη ηελ εηθφλα ηεο ηππηθήο εμέιημεο ζηνλ ηνκέα ηεο κνπζηθήο. 

Οη επνρέο ησλ γελαξρψλ θαη ησλ θξηηψλ παξνπζηάδνληαη ζαλ έλα πξσηφγνλν ζηάδην, 

θαηά ην νπνίν ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη ειεχζεξεο επηινγέο έδηλαλ κνξθή ζηε κεισδία 

θαη ην ξπζκφ. ινη ηξαγνπδνχζαλ ζην Ηζξαήι θαη έπαηδαλ ιχξεο θαη ςαιηήξηα, αιιά 

θαλείο δελ ήηαλ επαγγεικαηίαο κνπζηθφο. Γελ ππάξρνπλ ζήκεξα εηθφλεο απφ ηα φξγαλα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Πεληάηεπρν, αθνχ απαγνξεπφηαλ απφ ηηο Ηεξέο Γξαθέο ε 

απεηθφληζε αληηθεηκέλσλ θαη αλζξψπσλ.
12

 

Σν 1000 π.Υ πεξίπνπ, δειαδή ηελ επνρή πνπ έδεζαλ ν Γαπίδ θαη ν νινκψλ, 

εκθαλίζηεθαλ μαθληθά λέα φξγαλα ζην Ηζξαήι. Άξπεο, πλεπζηά φξγαλα παξφκνηα κε 

ην ζχγρξνλν φκπνε, θχκβαια θαη ζείζηξα ήηαλ ήδε δηαδεδνκέλα ζηελ Αίγππην απφ ην 

1500 π.Υ. ην Σαικνχδ αλαθέξεηαη φηη ν βαζηιηάο νινκψλ παληξεχηεθε ηελ θφξε ηνπ 

Φαξαψ. ηελ πξνίθα ηεο Αηγχπηηαο πξηγθίπηζζαο ζπκπεξηιακβάλνληαλ 1000 είδε 

κνπζηθψλ νξγάλσλ. Φαίλεηαη φηη απφ ηφηε αλαπηχρζεθε ζην Ηζξαήι έλα είδνο κνπζηθήο 

ζρνιήο απφ ηελ νπνία πξνήιζαλ νη πξψηνη επαγγεικαηίεο κνπζηθνί. Οη Δβξαίνη 

βαζηιείο άξρηζαλ λα πξνζιακβάλνπλ κνπζηθνχο ζηηο απιέο ηνπο.
13

 

Γηα ηε κνπζηθή ζην Αηγαίν θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, δελ ππάξρνπλ γλσζηέο 

γξαπηέο πεγέο. Χζηφζν, ζψδνληαη ειάρηζηεο αλαπαξαζηάζεηο κνπζηθψλ νξγάλσλ, νη 

νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο θπξηφηεξεο ζχγρξνλεο νξγαλνινγηθέο θαηεγνξίεο, ην ρνξφ 

θαη ην ηξαγνχδη. ηηο εηθφλεο απηέο απεηθνλίδνληαη έγρνξδα, πλεπζηά θαη θξνπζηά 

φξγαλα, ηξαγνπδηζηέο θαη ρνξεπηέο.
14

 Απφ ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, επίζεο, πξνέξρνληαη θαη 

ηα αξραηφηεξα δείγκαηα πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ. Πξφθεηηαη γηα πέληε νζηέηλνπο 

απινχο, νη νπνίνη βξέζεθαλ ζε λενιηζηθέο ζέζεηο θαη νηθηζκνχο ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ 

θαη ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ 7
ε
 έσο ηα κέζα ηεο 6

εο
 ρηιηεηίαο π.Υ. ην Γηκήλη 

Μαγλεζίαο βξέζεθε αγαικαηίδην ηεο επνρήο ηνπ Λίζνπ, πνπ παξηζηάλεη αλζξψπηλε 

κνξθή κε άξπα.
15

 Δπίζεο, ζε αγγείν απφ ηελ πξψηε θάζε θαηνίθεζεο ηνπ νηθηζκνχ 

έζθιν ηεο Θεζζαιίαο απεηθνλίδνληαη αλζξψπηλεο κνξθέο πνπ ρνξεχνπλ.
16

 

Σα κνπζηθά φξγαλα θαη ηα ηκήκαηα νξγάλσλ πνπ βξέζεθαλ ζηηο αλαζθαθέο ζε 

δηάθνξεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο ησλ πεξηνρψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη νη 

απεηθνλίζεηο ηνπο ζε αλάγιπθα, ηνηρνγξαθίεο θαη ζηελ θεξακηθή δίλνπλ κηα ζαθή 

εηθφλα γηα ηηο κνξθέο ηνπο, αιιά θαη γηα ηηο πεξηζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δσήο, νη 

νπνίεο ζπλνδεχνληαλ απφ κνπζηθή.  
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Σα έγρνξδα όξγαλα 

Πίλαθαο ρξνλνινγηώλ 

Μεζνπνηακία Αίγππηνο πξνπαιαηζηίλε  Αηγαίν 

Πξντζηνξηθή πεξίνδνο 

-έσο θαη ην 3000 π.Υ 

Πξνδπλαζηηθή πεξίνδνο -

έσο θαη ην 3000 π.Υ 

 - 

νπκεξηαθφο 

πνιηηηζκφο 

Πξψηκε δπλ. Πεξίνδνο 

2900-2370 π.Υ 

1ε θαη 2ε Γπλαζηεία 

3000-2780 π.Υ 

 - 

νπκεξν-Αθθαδηθή 

Πεξίνδνο 

2370-2100 π.Υ 

 

Αξραίν Βαζίιεην 

3
ε
-αξρή 11

εο
 Γπλαζηείαο  

2780-2040 π.Υ 

 Πξψηκε Δπνρή Υαιθνχ ΗΗ 

2800-2300/2200 π.Υ 

3ε Γπλαζηεία ηεο Οπξ 

2100-2000 π.Υ 

Βαβπισληαθφο 

πνιηηηζκφο  

2000-1600 π.Υ 

 

Μέζν Βαζίιεην  

11
ε
 θαη 12

ε
 Γπλαζηεία 

2040-1730 π.Υ 

Αλαθνξέο ζηελ   

Βίβιν 

2000-1000 π.Υ 

ΜΜ ΗΗ 2160-1800 π.Υ 

ΜΜ ΗΗΒ 1800-1700 π.Υ 

Πεξίνδνο ησλ Τθζψο  

1730-1562 π.Υ 

ΤΜ Η 1600-1425 π.Υ 

ΤΔ Η 1650-1550 π.Υ 

Καζζηηηθή εγεκνλία 

1600 π.Υ 

Νέν Βαζίιεην  

18ε Γπλαζηεία  

1562-1308 π.Υ 

ΤΜ ΗΗΗΑ1405-1370 π.Υ 

 

Άλνδνο ησλ Αζζπξίσλ 

1350-1000 π.Υ 

19ε Γπλαζηεία  

1308-1085 π.Υ 

Δηζαγσγή κνπζηθψλ 

νξγάλσλ απφ ηελ 

Αίγππην 

1000 π.Υ 

ΤΔ ΗΗΗΒ 1300-1230 π.Υ 

ΤΔ ΗΗΗC 1190-1060 π.Υ 

Σν βαζηιηθφ λεθξνηαθείν ηεο Οπξ αλαθαιχθζεθε ην 1922 απφ ηνλ C.L. Woolley 

ζηελ λνηηναλαηνιηθή γσλία ηνπ λέν-βαβπισληαθνχ ηεκέλνπο ηεο επνρήο ηνπ 

Nebuhadnezzar II.17. Βξέζεθαλ 1850 ηάθνη, νη νπνίνη ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ 

Πξνδπλαζηηθή έσο θαη ηελ επνρή ηεο βαζηιείαο ηνπ αξγψλ.
18

 Απφ ηηο αλαζθαθέο ζε 

θάπνηνπο απφ ηνπο ηάθνπο ήξζαλ ζην θσο ηα θαηάινηπα απφ έλδεθα ζπλνιηθά έγρνξδα 

κνπζηθά φξγαλα: δχν άξπεο θαη ελλέα ιχξεο, κε έλδεθα έσο δεθαπέληε ρνξδέο θαη κε 

μχιηλα ερεία. ια απηά ηα φξγαλα ήηαλ πινχζηα δηαθνζκεκέλα κε ελζέκαηα απφ 

ρξπζφ, αζήκη, ραιθφ, ιάπηο ιάδνπιη, θίιληηζη θαη άιια πιηθά, ηα νπνία είραλ κείλεη 

αλαινίσηα ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ.
19

 

Οη κνπζηθνιφγνη βαζίζηεθαλ αξρηθά ζηελ εηθνλνγξαθία ησλ ζθξαγίδσλ θαη ησλ 

πιαθψλ, φπνπ παξηζηάλνληαλ άξπεο κε ηέζζεξηο ή πέληε ρνξδέο (εηθ. 3). Απφ ηηο 

εηθφλεο απηέο ζπκπέξαλαλ φηη ε κνπζηθή ζηελ αξραία Μεζνπνηακία ήηαλ πηζαλφηαηα 
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ζε ηεηξαηνληθφ ή πεληαηνληθφ ζηάδην. Σα πνιχρνξδα φξγαλα πνπ βξέζεθαλ ζην 

βαζηιηθφ λεθξνηαθείν ηεο Οπξ αλέηξεςαλ ηελ άπνςε απηή, θαζψο ήηαλ θαηά πνιχ 

ηειεηφηεξα απφ απηά πνπ είραλ απεηθνληζηεί ζηελ ηέρλε. Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ 

ρνξδψλ θαη ε πεξίηερλε θαηαζθεπή θαη δηαθφζκεζε θαηαδεηθλχνπλ φηη ε κνπζηθή ήηαλ 

κηα ηέρλε ήδε αλεπηπγκέλε ζε κεγάιν βαζκφ θαη φηη είρε πξνεγεζεί κηα καθξνρξφληα 

πνξεία εμέιημεο.
20

 

Καηά ηελ 3
ε
 ρηιηεηία π.Υ, ηα θπξηφηεξα έγρνξδα φξγαλα ήηαλ νη άξπεο θαη νη 

ιχξεο. ηα ηέιε ηεο εκθαλίζηεθε θαη ε παλδνπξίο, φξγαλν κε καθξχ κπξάηζν. 

Άξπεο 

Οη άξπεο είλαη απφ ηα πην ελδηαθέξνληα φξγαλα ηεο αξραίαο Δ. Αλαηνιήο ιφγσ ηεο 

πεξίηερλεο θαηαζθεπήο ηνπο, ηεο πνηθηιίαο ηνπο, αιιά θαη ηεο δηαζπνξάο ηνπο ζε 

Δπξψπε, Αθξηθή θαη Αζία.
21

 

Ο παιαηφηεξνο ηχπνο άξπαο ήηαλ ην ηνμνεηδέο ηξίγσλν, πνπ πξνήιζε απφ ην 

κνπζηθφ ηφμν. Σα ηνμνεηδή ηξίγσλα ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ νη νπκέξηνη απφ ην 3400 π.Υ 

ή θαη λσξίηεξα, ελψ νη Αηγχπηηνη απφ ην 2600 π.Υ. Σν αληερείν ηνπ νξγάλνπ απηνχ 

απνηεινχληαλ απφ έλα νιφθιεξν ηφμν ή ην θαηψηεξν ηκήκα ηνπ. Ζρείν θαη 

ρνξδνζηάηεο ζρεκάηηδαλ νμεία ή ακβιεία γσλία θάηη πνπ θαζφξηδε θαη ηνλ ηξφπν 

θξαηήκαηνο.
22

 Ο κνπζηθφο ζηήξηδε ηελ άξπα ζηνλ ψκν ηνπ θαη έπαηδε κε ηα δάρηπια, 

ρσξίο πιήθηξν (εηθ. 4). 
23

 

Μεηά ην 2000 π.Υ, δειαδή θαηά ηελ Βαβπισληαθή πεξίνδν, νη άξπεο απηέο 

αληηθαηαζηάζεθαλ ζηε Μεζνπνηακία απφ ηα γσληψδε, νξζνγψληα αξρηθά ηξίγσλα, 

θαζψο θαη απφ ηα ιίγν κεηαγελέζηεξα νμπγψληα ηξίγσλα.
24

 Σφηε, ζηελ ζνπκεξηαθή 

άξπα, πξνζηέζεθε έλα εμάξηεκα πνπ ζπγθξαηνχζε ηηο ρνξδέο, ην νπνίν δηαπεξλνχζε 

ππφ γσλία, ην θαηψηεξν άθξν ηνπ νξγάλνπ (εηθ. 5). Σν αληερείν ήηαλ πνιχ κεγάιν θαη 

είρε αλνίγκαηα. Τπήξραλ πνιιέο ρνξδέο ηηο νπνίεο έθξνπαλ θαη κε πιήθηξν. Οη ρνξδέο 

θαηέιεγαλ ζε θνπκπηά πάλσ ζηα νπνία δέλνληαλ. Αξγφηεξα, αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

κηθξνχο παζζάινπο ζαλ καληαιάθηα, πνπ ήηαλ ζπλήζσο ελλέα.
25

 

Έλαο ηχπνο ζνπκεξηαθήο άξπαο πνπ απεηθνλίζηεθε ζην αγγείν Bismya (εηθ. 6), 

αληίζεηα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο, παηδφηαλ νξηδφληηα. Σν ερείν, ην νπνίν 

εθηεηλφηαλ ζε έλαλ θνίιν ιαηκφ, θξαηηφηαλ θάησ απφ ην αξηζηεξφ κπξάηζν ηνπ 

κνπζηθνχ. ην ηφμν πνπ ζρεκαηηδφηαλ αλάκεζα ζην ερείν θαη ζην ιαηκφ, ζηεξεψλνληαλ 

νη ρνξδέο. Οη αξπηζηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη πιήθηξν.
26

 

ηελ Αίγππην, ε άξπα ήηαλ ίζσο ην πην δεκνθηιέο φξγαλν. Οη Αηγχπηηνη είραλ έλαλ 

ηχπν ηέηνηνπ νξγάλνπ, φπσο ην ζνπκεξηαθφ, αιιά κε ερείν κεγαιχηεξν. Καηά ην Μέζν 
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Βαζίιεην νη άξπεο θαιχπηνληαλ απφ πινχζηα δηαθφζκεζε. Σελ επνρή ηνπ Νένπ 

Βαζηιείνπ απέθηεζαλ δεθανρηψ ρνξδέο θαη ην ερείν ηνπο βξηζθφηαλ ζην θαηψηεξν 

ηκήκα ηνπο. Οη κνπζηθνί έπαηδαλ φξζηνη ηα φξγαλα απηά, ηα νπνία ζηεξίδνληαλ ζην 

δάπεδν (εηθ. 7). Δπάλσ ηνπο απεηθνλίδνληαλ δηάθνξεο ζθελέο, ελψ πνιιέο θνξέο ήηαλ 

δηαθνζκεκέλα κε ην νιφγιπθν θεθάιη ελφο Φαξαψ (εηθ. 8).
27

 

 Τπήξρε θαη έλαο δεχηεξνο ηχπνο άξπαο (εηθ. 9). Πξφθεηηαη γηα έλα πην ειαθξχ θαη 

θνξεηφ φξγαλν ην νπνίν ζηεξηδφηαλ ζηνλ ψκν ηνπ κνπζηθνχ. Δίρε ηέζζεξηο ρνξδέο 

ζηεξεσκέλεο ζε έλα ιαηκφ κε εγθνπέο, πνπ εμείρε κέζα απφ ην δέξκα πνπ πεξηέβαιιε 

ην ερείν θαη θαηέιεγε ζε έλα φκνξθν ζθαιηζηφ θεθάιη.
28

 

Απφ ηελ 25
ε
 δπλαζηεία θαη κεηά ε άξπα αιιάδεη, θαζψο ζρεκαηίδεηαη ζρεδφλ νξζή 

γσλία αλάκεζα ζην ερείν θαη ζηηο ρνξδέο. Απφ ηνλ 15
ν
 π.Υ αηψλα θαη κεηά, ζηελ 

Αίγππην επηθξάηεζε ε θάζεηε γσληψδεο άξπα απφ ηε Βαβπιψλα κε εηθνζηέλα ή 

πεξηζζφηεξεο ρνξδέο (εηθ. 10). Πξνηηκήζεθε ιφγσ ηεο ζηαζεξφηεηαο πνπ πξφζθεξε ε 

γσληψδεο θαηαζθεπή ηεο. Ο κνπζηθφο ζηήξηδε ηελ άξπα απηή ζην ζηήζνο ηνπ, ψζηε ε 

βάζε ηεο λα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνπο κεξνχο ηνπ. Έλα δείγκα, πνπ ζήκεξα βξίζθεηαη 

ζηνλ Λνχβξν, εμεηάζηεθε κε αθηίλεο Υ θη έηζη ε εζσηεξηθή ηεο δνκή είλαη πιένλ 

γλσζηή.
29

 

ηελ πξνπαιαηζηίλε ππήξρε ην Κηλλόξ ή αιιηψο ε άξπα ηνπ βαζηιηά Γαπίδ, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ Πεληάηεπρν. Οη πξψηνη κεηαθξαζηέο ηεο βίβινπ ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ην απνθάιεζαλ θηζάξα. Δπίζεο, αλαθέξνληαη θαη άιια έγρνξδα, φπσο ηα 

ςαιηήξηα. Καλέλα απφ ηα παξαπάλσ φξγαλα δελ απεηθνλίζηεθε ζε γλσζηφ έξγν.
30

 

Καηά ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ΗΗ εκθαλίδνληαη ζην Αηγαίν, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο Κπθιάδεο θαη ζηε Λέξλα, νη πξψηεο απεηθνλίζεηο εγρφξδσλ 

νξγάλσλ. Πξφθεηηαη γηα ηα Κπθιαδηθά καξκάξηλα εηδψιηα πνπ παξηζηάλνπλ αξπηζηέο 

(εηθ. 11) θαη γηα απνηππψκαηα ζθξαγίδσλ πνπ εξκελεχζεθαλ σο άξπεο. ηα εηδψιηα, νη 

κνπζηθνί θαη ηα φξγαλα απνδίδνληαη αθαηξεηηθά. Κάζε άξπα είλαη ζηελ νπζία έλα 

ηξηγσληθφ πιαίζην, ηνπ νπνίνπ ε βάζε ζε ζρήκα νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ, 

απνηειεί ην ερείν. Ζ θνξπθή ηνπ νξγάλνπ θαηαιήγεη ζε κηα πξνεμνρή ζαλ ξάκθνο, 

ίζσο γηα λα εληζρχεη ην ζχλδεζκν κεηαμχ ησλ πιεπξψλ ή γηα λα αθνπκπάεη εθεί ην δεμί 

ρέξη. Οη άξπεο ησλ εηδσιίσλ είλαη ρσξίο ρνξδέο, αληίζεηα ε άξπα ζε ζθξάγηζκα απφ ηε 

Λέξλα έρεη ηέζζεξηο ρνξδέο.
31

 

Ο Έβαλο αλαγλψξηζε σο άξπα έλα απφ ηα ζχκβνια ησλ Μηλσηθψλ ηεξνγιπθηθψλ, 

επάλσ ζε ζθξαγίδεο θαη ζε ζθξαγίζκαηα. ηα αξρεία ησλ πηλαθίδσλ κε Γξακκηθή Β 

γξαθή ην ζχκβνιν απηφ απνθαιείηαη αζηαηηθή άξπα. ε ηξίπιεπξε ζθξαγίδα απφ ηα 

Μάιηα ηεο ΜΜΗΗΒ πεξηφδνπ, παξηζηάλεηαη κηα δηπιή άξπα (εηθ. 12). Έρεη ζρήκα 

                                                           
27

 C.L.R 1913, 78. 
28

 Duschesne-Guillemin 1981, 293. 
29

 Duschesne-Guillemin 1981, 293; C.L.R 1913, 78. 
30

 Sachs 1940, 106. 
31

 Younger 1998, 12. 



Δπαγγειία Γαλσηάθε 

8                                                     3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο Ρφδνο 2015         

θαξδηάο κε δχν ινβνχο. ε θάζε ινβφ ππάξρνπλ ηέζζεξηο ρνξδέο, δειαδή ζχλνιν νθηψ 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνδψζνπλ κηα νθηάβα.
32

 

Λύξεο 

Οη ιχξεο είλαη φξγαλα κε ερεία δηαθφξσλ ζρεκάησλ, απφ ηα νπνία εμέρνπλ 

πάληνηε δχν βξαρίνλεο ή πήρεηο ζηελ επάλσ πιεπξά. Σα άθξα ησλ βξαρηφλσλ 

δηαπεξλψληαη απφ κία κπάξα, ηνλ δπγφ.
33

 

Ζ ζνπκεξηαθή ιχξα είρε ζπλήζσο ην ζρήκα ηνπ ζψκαηνο θάπνηνπ δψνπ, ζπλήζσο 

ηαχξνπ ή θξηαξηνχ, θάηη πνπ ζπκίδεη ηελ ηεξή ηνηεκηθή ηεο θαηαγσγή. Ήηαλ κεγάινπ 

κεγέζνπο φξγαλν, ζπλήζσο θνξεηφ κε έληεθα ρνξδέο. Οη ιχξεο πνπ βξέζεθαλ ζην 

λεθξνηαθείν ηεο Οπξ (3ε ρηι. π.Υ) είλαη δηαθνζκεκέλεο κε ρξπζφ θαη ιάπηο ιάδνπιη.
34

 

ην Μνπζείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πελζπιβάληα ππάξρεη κηα ζνπκεξηαθή ιχξα 

(εηθ. 13), ηεο νπνίαο ηκήκαηα βξέζεθαλ απφ κέιε ηεο Βξεηαληθήο θαη ηεο 

Ακεξηθαληθήο απνζηνιήο ζηελ Οπξ, ην δηάζηεκα 1922-1929. Σν φξγαλν ρξνλνινγείηαη 

ην 3000 π.Υ. Δίλαη δηαθνζκεκέλν κε έλα ρξπζφ θεθάιη ηαχξνπ κε γέλη απφ ιάπηο 

ιάδνπιη. Σν ερείν ηνπ θαιχπηεηαη απφ πιάθα νζηξέσλ κε εηθφλεο εμαηξεηηθήο ηέρλεο. 

Πξφθεηηαη γηα ζθελέο κε δψα ζε αλζξψπηλεο αζρνιίεο (εηθ. 14). ηελ πξψηε ζθελή απφ 

επάλσ, παξηζηάλεηαη ν ήξσαο Γθηιγθακέο λα παιεχεη κε δχν ηαχξνπο κε αλζξψπηλα 

θεθάιηα. ηελ δεχηεξε, έλα ζθπιί πνπ θνξάεη δψλε κε εγρεηξίδην, κεηαθέξεη έλα 

ηξαπέδη κε θνκκάηηα θξέαο επάλσ ηνπ θαη αθνινπζείηαη απφ έλα ιηνληάξη πνπ θξαηάεη 

ιάκπα θαη έλα αγγείν κέζα ζε πιερηφ θαιάζη. ηελ ηξίηε ζθελή, έλαο γάηδαξνο 

θαζηζκέλνο πάλσ ζηελ νπξά ηνπ παίδεη κηα ιχξα κε θεθάιη ηαχξνπ θαη έλα ηζαθάιη κε 

δχν κνπζηθά φξγαλα, έλα ζείζηξν θαη έλα άιιν πάλσ ζην γφλαηφ ηνπ, θαίλνληαη λα 

ζπλνδεχνπλ κηα αξθνχδα πνπ ρνξεχεη. ηελ ηέηαξηε, έλα κημνγελέο πιάζκα κε ζψκα 

ζθνξπηνχ θαη αλζξψπηλν θεθάιη πεξπαηά αθνινπζνχκελν απφ κηα γαδέιια πνπ θξαηάεη 

δχν θχπειια. Οη παξαζηάζεηο απηέο γέλλεζαλ πνιιά εξσηήκαηα ζηνπο εηδηθνχο. Ίζσο 

πξφθεηηαη γηα παξσδία θάπνησλ ηειεηψλ, εηθφλεο απφ παξακχζηα, ζθελέο απφ ην έπνο 

ηνπ Γθηιγθακέο ή άλζξσπνη κεηακθηεζκέλνη ζε ηειεηή εμνξθηζκνχ, ιφγσ ηνπ φηη ε 

ιχξα βξέζεθε ζε ηάθν.
35

 

Απφ ηηο αξρέο ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο θαη κεηά ε Βαβπιψλα ζπλερίδεη ηελ παξάδνζε κε 

ιχξεο κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο πνπ ζηεξίδνληαλ ζην δάπεδν θαη νη κνπζηθνί έπαηδαλ 

φξζηνη. Σέηνηεο ιχξεο παξηζηάλνληαη ζε φζηξαθν απφ ην Μνπζείν ηεο Βαγδάηεο θαη ζε 

ρηηηηηηθφ αγγείν απφ ην Ηλαληίθ ζην Μνπζείν ηεο Άγθπξαο (εηθ. 15). Δπίζεο, άιινο έλαο 

ηχπνο, είλαη απηφο κε ηνλ ινμφ δπγφ, φπσο ε αζεκέληα ιχξα κε ην φξζην ειάθη (εηθ. 16). 

Ο ηχπνο κε ηε κνξθή δψνπ επηβίσζε κέρξη θαη ηνλ 6ν αηψλα π.Υ. ηελ Βαβπιψλα 

εκθαλίζηεθε θαη έλα φξγαλν κηθξφηεξν, ζηξνγγπιεκέλν πνπ θξαηηφηαλ νξηδφληηα ή 

θάζεηα. ε εηθφλα ζηνλ Λνχβξν, θαίλεηαη λα παίδεηαη κε ακπγδαιφζρεκν πιήθηξν. 

ηελ Αίγππην παξηζηάλεηαη έλα ηέηνην φξγαλν λα παίδεηαη απφ χξην λνκά ζε ηάθν ηεο 
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12εο δπλαζηείαο ζην Μπελί Υαζάλ (εηθ. 17). Ζ ιχξα δηαδφζεθε αξγφηεξα ζηελ 

Αίγππην. ε εηθφλεο απφ ηελ Ακάξλα παξηζηάλνληαη κεγάινπ κεγέζνπο ιχξεο 

ζηεξηγκέλεο ζην έδαθνο λα παίδνληαη απφ δχν κνπζηθνχο ζπγρξφλσο, φπσο ζην 

ρηηηηηηθφ αγγείν (εηθ. 18). Ζ δηαθφζκεζή ηνπο κε ζθελέο κε δψα ζπκίδεη Μεζνπνηακία. 

Ο ηχπνο απηφο πέξαζε πηζαλφηαηα απφ ηελ Αλαηνιία ζηελ θνηιάδα ηνπ Νείινπ. ηελ 

Παιαηζηίλε παξνπζηάζηεθαλ φξγαλα κε βξαρίνλεο άληζνπ κεγέζνπο.
36

 

ην Αηγαίν θαη ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ππήξραλ δχν ηχπνη ιχξαο. Ζ ηξηγσληθή ιχξα 

ρσξίο ερείν θαη ε θφξκηγγα κε ερείν. Καηά ηα ηέιε ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

παξνπζηάζηεθε θαη ε θηζάξα κε ηελ εκηζειελνεηδή βάζε.
37

 

Ζ ηξηγσληθή ιχξα είλαη γλσζηή απφ ηνηρνγξαθία ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο, φπνπ 

γαιάδηνη πίζεθνη παξηζηάλνληαη λα παίδνπλ ηέηνηα φξγαλα θίηξηλνπ ρξψκαηνο, 

πεληάρνξδα θαη κε θφθθηλεο θειίδεο ζην επάλσ κέξνο ησλ βξαρηφλσλ ηνπο (εηθ. 19). 

Θξαχζκαηα απφ ρέιπ, δειαδή ιχξα κε ερείν απφ φζηξαθν ρειψλαο βξέζεθαλ ζηνλ 

αλαηνιηθφ βσκφ ηνπ Μπθελατθνχ ηεξνχ ηεο Φπιαθσπήο ηεο ΤΔΗΗΗΑ. Ήηαλ ηξππεκέλα, 

ίζσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ βξαρηφλσλ.
38

 

Ο φξνο θφξκηγγα είλαη γλσζηφο απφ ηα νκεξηθά έπε θαη αλαθέξεηαη ζην έγρνξδν 

φξγαλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Απφιισλα. Σν ερείν ηνπ είλαη μχιηλν θαη ζε ζρήκα 

εκηζειήλνπ. πλήζσο παξηζηάλεηαη κε επηά ρνξδέο.  

Ζ θφξκηγγα απεηθνλίζηεθε ζε ζθξαγίδα ηεο ΜΜ ΗΗ πεξηφδνπ, ζε ζαξθνθάγν απφ 

ηελ Αγία Σξηάδα (εηθ. 20), θαη ζε ππμίδα απφ ηα Υαληά ηεο ΤΜ ΗΗΗΑ (εηθ. 21). ηελ 

ζαξθνθάγν παξηζηάλεηαη ηειεηή ίζσο πξνο ηηκήλ ηνπ λεθξνχ κε ζπλνδεία θφξκηγγαο. Ο 

κνπζηθφο θξαηάεη ην φξγαλν κε ην ιπγηζκέλν αξηζηεξφ ηνπ κπξάηζν. Έλα πεξηθάξπην 

είλαη δεκέλν ζηνλ δεμί βξαρίνλα ηεο ιχξαο θαη ζην αξηζηεξφ ρέξη ηνπ ιπξάξε. Σν 

φξγαλν θαίλεηαη λα έρεη 55-65 εθ. χςνο, αλ ππνινγίζεη θαλείο φηη μεθηλάεη απφ ηε κέζε 

ηνπ κνπζηθνχ θαη θηάλεη ζην πεγνχλη ηνπ. Οη βξαρίνλεο ηνπ είλαη πεξίηερλνη θαη 

ζρεκαηίδνπλ δαθηχιηνπο. Μηα παξφκνηα θφξκηγγα βξέζεθε ζε ηνηρνγξαθία ηνπ 

αλαθηφξνπ ηεο Πχινπ (εηθ. 22).
39

 

Θξαχζκαηα θφξκηγγαο βξέζεθαλ θαη ζηνλ ζφιν ζην Μελίδη ζε ζηξψκα ηεο ΤΔ 

ΗΗΗΒ. Απφ απηά έγηλε ε αλαθαηαζθεπή κηαο θηζάξαο πνπ βξίζθεηαη ζην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Αζελψλ (εηθ. 23). Σν ερείν ηεο είλαη κηα νξζνγψληα βάζε απφ 

πιάθα κε ζθίγγεο θαη νη βξαρίνλεο ηεο απφ ειεθαληφδνλην. Πξφθεηηαη φκσο γηα 

ππνζεηηθή αλαθαηαζθεπή.
40

 

Σν ιανύην 

Σν ιανχην ήηαλ έλα φξγαλν κε καθξχ κπξάηζν πνπ εμείρε απφ ην ερείν ηνπ νη 

ρνξδέο ηνπ ήηαλ παξάιιειεο, φπσο θαη ζηελ ιχξα. Ο κνπζηθφο πίεδε ηηο ρνξδέο ζε 

δηάθνξα επίπεδα επάλσ ζην κπξάηζν, κεηαβάιινληαο ην κήθνο ηνπο θαη ζπγρξφλσο ην 
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χςνο ησλ ηφλσλ πνπ απέδηδαλ. Οη πξσηκφηεξεο απεηθνλίζεηο ηνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

Ηξάλ. Απφ ηα επξήκαηα ζπκπεξαίλεηαη φηη ζηε Βαβπιψλα ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ δχν 

ηχπνη ιανχησλ. Ο έλαο ηχπνο, κε καθξηά ιαβή θαη κηθξφ σνεηδέο ερείν, απεηθνλίζηεθε 

ζε ζθξαγηδνθχιηλδξν πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζην Λνχβξν (εηθ. 24), ελψ ν άιινο ηχπνο 

έρεη νγθσδέζηεξν ερείν θαη θνληχηεξε ιαβή (εηθ. 25). ηελ Αίγππην, ην φξγαλν 

δηαδφζεθε κεηά ηνλ 15
ν
 π.Υ αηψλα απφ ηελ Αζία. Οη Υεηηαίνη είραλ έλα πνιχ πην 

πεξίηερλν ιανχην, δηαθνζκεκέλν θαη κε ζρήκα πνπ ζπκίδεη ηε ζεκεξηλή θηζάξα. Σν 

κπξάηζν ηνπ ήηαλ ρσξηζκέλν ζε ηάζηα. 

πκπεξάζκαηα 

Ζ κνπζηθή ήηαλ κηα ηέρλε ήδε εμειηγκέλε ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηελ Δπνρή ηνπ 

Υαιθνχ ζε φινπο ηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνχο ηεο Δ. Αλαηνιήο θαη ηνπ Αηγαίνπ. Ήηαλ 

κηα ηέρλε άξξεθηα δεκέλε κε ηελ ζξεζθεία, θαη ε κνπζηθή εθπαίδεπζε ζηε 

Μεζνπνηακία θαη ηελ Αίγππην, ίζσο ήηαλ πξνλφκην θάπνησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηνπο λανχο. Οη κνπζηθνί θαίλεηαη φηη θαηείραλ ζεκαληηθή θνηλσληθή 

ζέζε ζηηο ρψξεο απηέο. 

Οη πηλαθίδεο κε ηε ζθελνεηδή γξαθή βξέζεθαλ ζε δηάθνξεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο, 

ηφζν ζηε Μεζνπνηακία, φζν θαη καθξηά απφ απηή, φπσο ε πηλαθίδα απφ ηελ Οχγθαξηη, 

επνκέλσο ην κεζνπνηακηαθφ ηνληθφ κνπζηθφ ζχζηεκα είρε δηαδνζεί πέξα απφ ηα 

ζχλνξα ηεο πεξηνρήο φπνπ επηλνήζεθε.  

Σν ζχζηεκα ρνξδίζκαηνο ησλ νξγάλσλ ήηαλ παξφκνην ζε φιεο ηηο πεξηνρέο αιιά 

δελ είλαη γλσζηφ πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε.  

Μπζηήξην παξακέλεη ην ρξνληθφ θελφ αλάκεζα ζηα πξσηκφηεξα επξήκαηα ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν, θαη ζε απηά ησλ κέζσλ ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. Σα έγρνξδα φξγαλα απφ 

ηνλ Διιαδηθφ ρψξν, ηελ Κξήηε θαη ηηο Κπθιάδεο παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο απφ 

απηά ησλ άιισλ πεξηνρψλ.  

ηε Μεζνπνηακία θαη ηελ Αίγππην, βξέζεθαλ παξαζηάζεηο κε κνπζηθά ζχλνια. 

Αληίζεηα ζην Αηγαίν, βιέπνπκε έλαλ κνπζηθφ λα ζπλνδεχεη ρνξφ ή ηειεηή.  

Οη δηαθνξέο απηέο αλάκεζα ζηα φξγαλα, σο πξνο ην κέγεζνο, ηηο αλαινγίεο 

αλάκεζα ζηα ηκήκαηά ηνπο, ην ζρήκα ηνπο, ηνλ αξηζκφ ησλ ρνξδψλ αιιά θαη ηνλ ηξφπν 

παημίκαηνο, ζεκαίλνπλ θαη δηαθνξεηηθέο ηνληθφηεηεο, έθηαζε ήρσλ θαη γεληθά 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ησλ νξγάλσλ. Κάπνηα φξγαλα δελ δηαδφζεθαλ πέξα απφ ηα 

φξηα ηεο πεξηνρήο φπνπ θαίλεηαη φηη επηλνήζεθαλ. Δλψ, ινηπφλ, θαίλεηαη φηη ππήξραλ 

επαθέο κεηαμχ ησλ ιαψλ θαη αληαιιαγέο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ζε φηη αθνξά ηελ ηέρλε 

ηεο κνπζηθήο, σζηφζν ην πηζαλφηεξν είλαη ε ηέρλε απηή λα γελλήζεθε θαη λα 

εμειίρζεθε παξάιιεια ζε φιε ηελ Δγγχο Αλαηνιή θαη ην Αηγαίν, εθθξάδνληαο ηελ 

ηδηνζπγθξαζία θάζε ιανχ. 
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Μηλσηθή Κξήηε θαη πνιηηηζκνί ηεο Μηθξάο Αζίαο θαηά ηε 2ε ρηιηεηία π.Υ. 

Δπηθνηλσλία, επαθέο θαη επηδξάζεηο 

 

Κψζηαο Γεσξγαθφπνπινο 

Πεξίιεςε 

Ο κηλσηθόο πνιηηηζκόο ππήξμε από ηηο απαξρέο ηνπ ηδηαίηεξα εμσζηξεθήο, αλαπηύζζνληαο 

πνηθηιόκνξθεο ζρέζεηο κε ηνπο ιανύο θαη πνιηηηζκνύο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Οη 

δηαζπλδέζεηο απηέο ππήξμαλ επσθειείο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη νη Κξήηεο ηερλίηεο 

θαηείραλ πςειή ζέζε ζηηο πξνηηκήζεηο ηόζν ησλ Αηγππηίσλ όζν θαη ησλ ηνπηθώλ εγεκόλσλ ηεο 

επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο πξίαο, όπσο θαίλεηαη από ηα αξραηνινγηθά θαη επηγξαθηθά δεδνκέλα. 

Πην αζαθήο, σζηόζν, παξακέλεη ε εηθόλα ησλ επαθώλ κεηαμύ ησλ θνξέσλ ηνπ κηλσηθνύ 

πνιηηηζκνύ θαη ησλ πνιηηηζκώλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, κνινλόηη έρνπλ ζπδεηεζεί δηεμνδηθά νη ζρέζεηο 

ησλ Μπθελαίσλ θαη ησλ Υεηηαίσλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε (ην πεξίθεκν δήηεκα ησλ Αρρηγηάβα). 

ηελ παξνύζα αλαθνίλσζε ζα παξνπζηαζηνύλ παιαηόηεξα θαη πξόζθαηα αλαζθαθηθά επξήκαηα 

από δηάθνξεο ζέζεηο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ζα επαλαμηνινγεζνύλ ηα δεδνκέλα 

πνπ πξνθύπηνπλ, ώζηε λα ηεζνύλ ζε λέεο βάζεηο νη ζρέζεηο ησλ δύν απηώλ πεξηνρώλ θαηά ηε 

Μέζε θαη Ύζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνύ. 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Κξήηε, Μηθξά Αζία, δηαζαιάζζην εκπφξην, αιιειεπηδξάζεηο, δηαπνιηηηζκηθέο 

επαθέο 

Δηζαγσγή 

Ζ αλάδπζε ησλ αλαθηνξηθψλ θέληξσλ ζηηο αξρέο ηεο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ζηελ 

Κξήηε απνηέιεζε ην έλαπζκα ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ επαθψλ ησλ Μηλσηηψλ, πνπ 

είραλ ήδε μεθηλήζεη απφ ηελ πξναλαθηνξηθή πεξίνδν, κε εμσαηγαηαθά πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζηηθά θέληξα. Ζ Αίγππηνο, ε Κχπξνο θαη νη πφιεηο ηεο πξνπαιαηζηηληαθήο αθηήο 

απνηεινχζαλ ηνπο θχξηνπο εηαίξνπο ησλ Κξεηψλ ηφζν ζηηο εκπνξηθέο φζν θαη ζηηο 

πνιηηηζηηθέο αληαιιαγέο.  

Σα θξεηηθά αλάθηνξα έζπεπδαλ ζε αλαδήηεζε πξψησλ πιψλ θαη αληηθεηκέλσλ 

θχξνπο «εμσηηθνχ» ραξαθηήξα πνπ πηζηνπνηνχζαλ ηελ εμνπζία ησλ εγεηηθψλ πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά ηάμεσλ ηνπ λεζηνχ αλάκεζα ζην ληφπην πιεζπζκφ κε ηελ παξάιιειε 

αλαδήηεζε λνκηκνπνίεζεο θαη πνιηηηθήο αλαγλψξηζήο ηνπο απφ ηα άιια θέληξα εμνπζίαο 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ δηαζχλδεζε ησλ Μηλσηηψλ κε ηα 

παξαπάλσ θέληξα έρεη κειεηεζεί επηζηακέλσο θαη έρεη πξνάγεη ηελ αξραηνινγηθή έξεπλα 

ζε αξθεηά ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Χζηφζν, ιηγφηεξα είλαη γλσζηά γηα ηηο ζρέζεηο ηεο 

Κξήηεο κε ηνπο πνιηηηζκνχο ηεο κηθξαζηαηηθήο ρεξζνλήζνπ, παξά ηελ γεσγξαθηθή 

εγγχηεηά ηνπο θαη ηελ ζηελή πνιηηηζηηθή ζπλάθεηα νξηζκέλσλ πεξηνρψλ, ελ αληηζέζεη κε 

ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαγελέζηεξσλ ρξνληθά δξαζηεξηνπνηεζέλησλ Μπθελαίσλ πνπ 

έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαη ην πνιπζπδεηεκέλν δήηεκα ησλ Ahhiyawa.  

Tν θείκελν ζα επηθεληξσζεί ζηελ αλάιπζε θαη ζην αξραηνινγηθφ πιαίζην ησλ 

κηθξαζηαηηθψλ ή κηθξαζηαηηθνχ ηχπνπ θαη έκπλεπζεο αληηθεηκέλσλ πνπ έρνπλ βξεζεί 
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ζηελ Κξήηε θαηά ηε 2
ε
 ρηιηεηία π.Υ., θαζψο θαη ζηε κηλσηθή παξνπζία ζηηο 

κηθξαζηαηηθέο αθηέο ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κε ηα ζπλαθφινπζα εξκελεπηηθά 

κνληέια. 

Αμίδεη αξρηθά λα επηζεκαλζεί φηη θαηά θαηξνχο επαλέξρεηαη ζην πξνζθήλην ε 

αξθεηά παιηά ηδέα πεξί απνηθηζκνχ ηεο Κξήηεο απφ κηθξαζηαηηθνχο πιεζπζκνχο. 

χκθσλα κε κηα ζεσξία,
1
 ινηπφλ, ε αλάπηπμε ησλ νηθηζκψλ ζηηο βφξεηεο αθηέο ηεο 

Κξήηεο θαηά ηελ ΜΜ ΗΑ, νθείιεηαη θαη ζε επνίθνπο απφ ηα λεζηά θαη ηε δπηηθή Μηθξά 

Αζία. Οη πηζνηαθέο πνπ έσο ηφηε ήηαλ ζπάληεο ζην Αηγαίν, αιιά ζπρλφηαηεο ζηε 

δπηηθή Μ. Αζία θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαηά κήθνο ησλ βνξείσλ παξαιίσλ ηεο 

Κξήηεο, απφ ηα Υαληά σο ηε Εάθξν. Δλδερνκέλσο, ε κηλσηθή γιψζζα λα απνηεινχζε 

θιάδν ηεο επξχηεξεο κηθξαζηαηηθήο ινπβηθήο γισζζηθήο νηθνγέλεηαο θαη νη Μηλσίηεο, 

παξά ηελ εμέιημε ηεο γιψζζαο ηνπο θαηνπηλνχο αηψλεο, λα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλελλνεζνχλ κε ηνπο θαηνίθνπο ησλ κηθξαζηαηηθψλ παξαιίσλ ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα, ηνπιάρηζηνλ γηα βαζηθέο έλλνηεο, φπσο ζπκβαίλεη ζήκεξα γηα παξάδεηγκα 

ζε ζπλνκηιίεο κεηαμχ Ηηαιψλ θαη Ηζπαλψλ (πνπ ε γιψζζα ηνπο πξνέξρεηαη απφ θνηλή 

ξίδα, ηα ιαηηληθά). 

Μηθξαζηαηηθνύ ηύπνπ θαη επηξξνήο αληηθείκελα
2
 ζηελ Κξήηε 

Οη πξψηεο εκθαλείο θαη αδηακθηζβήηεηεο ζρέζεηο πνπ αληρλεχνληαη αξραηνινγηθά 

κεηαμχ ησλ δχν πεξηνρψλ πξνέξρνληαη απφ ηε Φαηζηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εχξεζε 

νξηζκέλσλ ΜΜ ΗΗ ζθξαγηζκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηπιηζηηθέο νκνηφηεηεο κε 

αληίζηνηρα ζθξαγίζκαηα κηαο ζεηξάο ζέζεσλ ηεο θεληξηθήο Μηθξάο Αζίαο (Kültepe, 

Acemhöyük, Boğazköy, Alishar Höyük, Karahöyük) θαη ρξνλνινγνχληαη ζηα ηέιε ηνπ 

18νπ – αξρέο ηνπ 17νπ αηψλα π.Υ. θαλεξψλνπλ έλα δίρσο ακθηβνιία πςειφ επίπεδν 

επαθψλ. Τπάξρνπλ εκθαλείο αλαινγίεο κεηαμχ ησλ ζθξαγηζκάησλ ησλ δχν πεξηνρψλ 

ζε ζέκαηα ζρεδίαζεο γεσκεηξηθψλ (π.ρ. ζπκπιεθφκελεο ζπείξεο, νη νπνίεο γηα πξψηε 

θνξά εηζάγνληαη σο δηαθνζκεηηθφ ζηνηρείν ζηελ Κξήηε θαηά ηε ΜΜ πεξίνδν) θαη 

εηθνληζηηθψλ (γξχπεο, αλησπνί ιένληεο) κνηίβσλ. Σα ζέκαηα ησλ ζθξαγηζκάησλ 

πξνέξρνληαη απφ ηε Μηθξά Αζία, κε απψηεξε θαηαγσγή ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ηελ 

Αίγππην θαη ηε Μεζνπνηακία, ζηε Φαηζηφ φκσο κεηαπιάζνληαη θαιιηηερληθά θαη 

πξνζαξκφδνληαη ζηα κηλσηθά πξφηππα. χκθσλα κε ηελ επηθξαηέζηεξε εθδνρή, ην 

ζθξάγηζκα ησλ αλησπψλ ιεφλησλ (εηθ. 1), ζέκα αγαπεηφ ηεο θξεηνκπθελατθήο ηέρλεο, 

απνηειεί απεπζείαο εηζαγσγή απφ ηε Μηθξά Αζία, άιινη σζηφζν, ππνζηεξίδνπλ φηη 

πξφθεηηαη γηα κηλσηθή κίκεζε κηθξαζηαηηθνχ ζέκαηνο. Οη θαηαθαλείο θαιιηηερληθέο 

νκνηφηεηεο ησλ ζθξαγηζκάησλ νδήγεζαλ ζε ζπζρεηηζκνχο κε ην δηνηθεηηθφ ζχζηεκα 

πνπ ελδερνκέλσο νη Μηλσίηεο πηνζέηεζαλ απφ ηελ Αλαηνιή, θαζψο θαη γηα ην φηη ηα 

ζθξαγηζηηθά ζέκαηα πέξαζαλ ζε απηνχο ρσξίο αθξηβψο λα γλσξίδνπλ ηηο έλλνηεο πνπ 

αληηπξνζψπεπαλ ζην πξνεγνχκελν πεξηβάιινλ ηνπο.  

Ηδηαίηεξε πεξίπησζε απνηεινχλ νη κηλσηθέο ζθίγγεο. Μνινλφηη, φπσο είλαη 

γλσζηφ, πσο σο κπζηθά πιάζκαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ Αίγππην, ζε θάπνηεο 

                                                           
1
 Watrous 1994, 728. 

2
 Γηα αλαιπηηθή βηβιηνγξαθία ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ βι. Georgakopoulos, 2009, 90-95; 

Georgakopoulos, 2012, 139-140. 
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πεξηπηψζεηο ε ζπξηαθή θαη κηθξαζηαηηθή εθδνρή ηνπο θαίλεηαη πσο έρνπλ επεξεάζεη ηε 

κηλσηθή ηέρλε. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη δχν ζθξαγίδεο απφ ην Ashmolean θαη ηε 

ζπιινγή Γηακαιάθε αληίζηνηρα. Ζ πξψηε ρξνλνινγείηαη ζηε ΜΜ πεξίνδν, είλαη 

άπηεξε, κε 2 ηνχθεο καιιηψλ θαη παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο κε ηε ζθίγγα ησλ Μαιίσλ 

πνπ είλαη επίζεο άπηεξε, κε βνζηξχρνπο θαη γέλη. Καη νη δχν ζθίγγεο θαίλνληαη 

πεξηζζφηεξν έηνηκεο λα εθνξκήζνπλ παξά λα κείλνπλ ζηαηηθέο. ηπιηζηηθά 

πξνέξρνληαη απφ ηελ αηγππηηαθή θαζηζηή ζθίγγα. Κάπνηα ζηνηρεία σζηφζν ηαπηίδνληαη 

κε ηηο κεηεμειηγκέλεο ζθίγγεο ζθξαγίδσλ ηεο πξίαο ηνπ 19
νπ

 θαη 18
νπ

 αη. πνπ 

βξίζθνληαη ζε θίλεζε θαη θαίλεηαη ν δηαζθειηζκφο ηνπο.  

Ζ ζθίγγα απφ ηε ζπιινγή Γηακαιάθε ρξνλνινγείηαη ζηε ΜΜ ΗΗ. ξζηα, άπηεξε, 

κε καιιηά, έρεη δχν θέξαηα (ραξαθηεξηζηηθφ θαη ησλ ζθηγγψλ ηεο Αηγχπηνπ) ή 

βφζηξχρνπο θαη ηε γιψζζα έμσ απφ ην ζηφκα. Οη βφζηξπρνη ησλ κηλσηθψλ ζθηγγψλ 

πξνέξρνληαη πηζαλφηαηα απφ ηελ εηθνλνγξαθία ηεο Μ. Αζίαο, φπσο θαίλεηαη 

ραξαθηεξηζηηθά απφ ηηο ζθίγγεο ηνπ Acem höyük. 

 Γχν ιίζηλεο άπηεξεο ζθίγγεο απφ ηελ Αγία Σξηάδα (εηθ. 2) θαη ηελ Σχιηζν πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η πεξίνδν παξνπζηάδνπλ ζηπιηζηηθέο νκνηφηεηεο κε 

αλάινγεο απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ πξψηε θέξεη ζηε 

ξάρε ηεο κηα θπθιηθή θνηιφηεηα θαη ήηαλ θαηαζθεπαζκέλε απφ νθίηε θαη φρη απφ 

ζηεαηίηε, φπσο ζεσξείην κέρξη πξφζθαηα, θάηη πνπ δείρλεη φηη θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

ήηαλ θξεηηθφ δεκηνχξγεκα θαη δελ απνηεινχζε εηζεγκέλν αληηθείκελν. 

Ζ ζθίγγα απφ ηελ Σχιηζν έθεξε δχν θπθιηθέο θνηιφηεηεο ζηελ πιάηε ηεο. Απφ 

πνιινχο ζεσξείηαη αληίγξαθν απηήο ηε Αγ. Σξηάδαο θαη ελδερνκέλσο, θίβδειν έξγν. 

Βξηζθφηαλ ζηελ θαηνρή ηνπ Reber, ελφο ζπιιέθηε πνπ εκπινχηηδε ηε ζπιινγή ηνπ κε 

αληηθείκελα πνπ είραλ απνθηεζεί κε ακθηιεγφκελνπο ηξφπνπο θαη φρη κε ηφζν δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο. Πάλησο επέηξεςε ζηνλ Evans λα θσηνγξαθίζεη ηε ζθίγγα ηεο Σπιίζνπ, 

σζηφζν, απφ ην ζεκείν απηφ θαη χζηεξα ηα ίρλε ηεο αγλννχληαη. 

Οη απφςεηο γηα ηε ρξήζε ηνπο δηαθέξνπλ. ηε Μεζνπνηακία αλάινγα αληηθείκελα 

ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ιπρλάξηα ή κειαλνδνρεία, ελψ ζε άιια ζεκεία ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ σο κνλάδεο κέηξεζεο βάξνπο, φπσο ε ζθίγγα απφ ην λαπάγην ηνπ Ulu-

burun. 

Πήιηλνη MMIΗ θάλζαξνη (αγγεία πνπ κηκνχληαη κεηαιιηθά πξφηππα) απφ ηα 

Γνπξληά, ηα Μάιηα, ην κάξη θαη ην ΜΜ ΗΗΒ κηλσηθφ λαπάγην ηεο Φείξαο, θαζψο θαη 

έλαο αζεκέληνο θάλζαξνο απφ ηα Γνπξληά (εηθ. 3) απνθαιχπηνπλ πηζαλή ζχλδεζε ηεο 

κηλσηθήο κεηαιινηερλίαο κε ηχπνπο αγγείσλ ηεο θεληξηθήο Μηθξάο Αζίαο. 

Σα ξπηά ζε ζρήκα θεθαιήο κφζρνπ θαη ηαχξνπ απφ ηε Φαηζηφ θαη ηνλ Κνκκφ 

αληίζηνηρα πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηε ΜΜ ΗΗΒ, θαίλεηαη φηη έρνπλ επεξεαζηεί απφ 

αγγεία ζε ζρήκα θεθαιήο δψνπ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ηεο θεληξηθήο Μ. 

Αζίαο.
3
 Σα κηθξαζηαηηθά αγγεία, σζηφζν, δελ ήηαλ πνηέ ξπηά, έρνληαο έηζη ζεκειηψδεηο 

δηαθνξέο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο κε ηα παξεκθεξή αηγαηαθά αγγεία. 

                                                           
3
 Koehl 2006. 
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Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη, έλα σνεηδέο ξπηφ κε αλάγιπθε αθηδσηή 

δηαθφζκεζε απφ ηε θάζε ΗΒ ηεο Φαηζηνχ, πνπ ρξνλνινγείηαη θαη απηφ ζηε MM IIB. Ο 

Koehl ην θαηαηάζζεη ζηελ ππνθαηεγνξία Type HL (handleless) III Piriform, ηεο νπνίαο 

ζεσξείηαη ην πξσηκφηεξν παξάδεηγκα. Σα θνληηλφηεξα παξάιιεια είλαη κηα ζεηξά 

κηθξαζηαηηθψλ θππέιισλ ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ απφ ζέζεηο ηεο πεξηφδνπ ησλ 

«αζζπξηαθψλ εκπνξηθψλ απνηθηψλ».
4
 

Ζ απφιεμε ζθήπηξνπ απφ πξάζηλν νθίηε ζε ζρήκα πειέθεσο θαη πάλζεξα απφ ηα 

Μάιηα πνπ ρξνλνινγείηαη ζηε ΜΜ πεξίνδν ζεσξείηαη «μέλε» πξνο ηε κηλσηθή 

ιηζνηερλία θαη πηζαλφηαηα πξφθεηηαη γηα εηζεγκέλν αληηθείκελν. Ζ επηθάλεηα είλαη 

δηαθνζκεκέλε κε πιέγκα ζπεηξψλ. Οη εγράξαθηνη θχθινη ζην πξφζσπν θαη ζηελ άθξε 

ηνπ πνδηνχ ηνπ πάλζεξα έρνπλ αμηνζεκείσην αξηζκφ παξαιιήισλ ζηελ θεληξηθή 

Μηθξά Αζία, φπσο γηα παξάδεηγκα έλα θχπειιν ζε ζρήκα αγξηφρνηξνπ απφ ην Kültepe. 

Ηδηαίηεξε εληχπσζε γηα ηελ πξνέιεπζή ηνπο πξνθαινχλ θάπνηεο ιεπίδεο νςηαλνχ 

πνπ βξέζεθαλ ζε ΜΜ ΗΒ ζηξψκα απφ ην «Γσκάηην ηνπ απνζέηε κε ηηο Λεθαλίδεο» 

(Vat Room Deposit) ηεο Κλσζνχ θαη απφ ηα Μάιηα, θαζψο πξνέξρνληαη απφ ην Göllü 

Dağ, ελψ ζχκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ην 42% ηνπ ραιθνχ απφ ην Quartier Mu ησλ 

Μαιίσλ πξνέξρεηαη απφ ηε Μηθξά Αζία.  

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη αλαθνξά ζε έλα αληηθείκελν πνπ δελ 

έρεη βξεζεί ζηελ Κξήηε, σζηφζν θαηά ηε γλψκε ηνπ γξάθνληνο ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Μηλσηηψλ. Πξφθεηηαη γηα έλα αζεκέλην αγγείν ειαθηνχ απφ ηνλ 

ιαθθνεηδή ηάθν IV ησλ Μπθελψλ πνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΔ Η πεξίνδν ζεσξείηαη 

ρεηηηηηθήο πξνέιεπζεο.
5
Αμίδεη λα ζεκεησζεί ε απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα λα κεηαηξαπεί 

ζε ξπηφ. Μνινλφηη έρεη ραξαθηεξηζηεί σο δψξν ησλ Υεηηαίσλ βαζηιέσλ πξνο ηνπο 

βαζηιείο ησλ Μπθελψλ, ν ζπγγξαθέαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ζεσξεί κάιινλ αλεδαθηθή 

ηελ εθδνρή απηή θαζψο ηελ επνρή εθείλε ηφζν νη Μπθήλεο, φζν θαη ε Υαηηνχζα 

δηέζεηαλ πεξηνξηζκέλε πνιηηηθή ηζρχ ζε ζχγθξηζε κε κεηαγελέζηεξνπο ρξφλνπο θαη δελ 

ππήξρε πξνθαλήο ιφγνο αληαιιαγήο δψξσλ κεηαμχ ηνπο. Άιισζηε ην πηζαλφηεξν ήηαλ 

φηη ηφηε δε γλψξηδαλ θαλ ν έλαο ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ. Καλέλα άιισζηε «κπθελατθφ» 

δψξν ηεο επνρήο δελ έρεη βξεζεί ζηε ρεηηηηηθή πξσηεχνπζα, ελψ θακία αλαθνξά ζην 

κπθελατθφ θφζκν δελ εκθαλίδεηαη ζηα ρεηηηηηθά αξρεία πνπ ηελ επνρή εθείλε αξρίδνπλ 

λα θαηαγξάθνπλ γεηηνληθέο εζληθέο νκάδεο (π.ρ. Arzawa). Οη πξψηεο ελδείμεηο ησλ 

αξρείσλ ηεο Υαηηνχζαο γηα επαθέο κε ηνλ αηγαηαθφ θφζκν εκθαλίδνληαη 150-200 

ρξφληα αξγφηεξα. Θεσξείηαη, ινηπφλ, πηζαλφηεξε ε εθδνρή πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν έθηαζε ζηελ πνιηηηθή ειίη ησλ Μπθελψλ κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

εκπφξσλ θαη δηθηχσλ αληαιιαγψλ, επνκέλσο ε κεζνιάβεζε ησλ Μηλσηηψλ, ησλ κφλσλ 

απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Αηγαίνπ πνπ κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νξγαλσκέλα 

ππεξπφληηα ηαμίδηα ηελ πεξίνδν εθείλε, πξέπεη λα ππήξμε θαίξηα. 

Έλα ξπηφ ζε ζρήκα ππνδήκαηνο
6
 απφ ζαιακνεηδή ηάθν ηεο Αγίαο Φσηεηλήο 

Καξηεξνχ πνπ ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηεο ΤΔ ΗΗΗΑ2-αξρέο ΤΔ ΗΗΗΒ, απνηειεί ην 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Cline 1991, 135. 

6
 Μαλδαιάθε 2011, 293-295. 
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κνλαδηθφ κέρξη ζήκεξα παξάδεηγκα ζηελ Κξήηε. Παξνπζηάδεη ζαθείο νκνηφηεηεο θαη 

αληηζηνηρίεο κε αγγεία ζε ζρήκα ππνδήκαηνο απφ ηε Μ. Αζία, πνπ φπσο επηζεκάλζεθε 

θαη παξαπάλσ δελ ήηαλ πνηέ ξπηά. ηε ρεηηηηηθή εηθνλνγξαθία ηέηνηνπ είδνπο 

ππνδήκαηα ηα θνξνχζαλ ζενί θαη άξρνληεο. Αλάινγα αληηθείκελα κηθξαζηαηηθήο 

πξνέιεπζεο ή επεξεαζκέλα ηερλνηξνπηθά απφ ηε Μηθξά Αζία έρνπλ βξεζεί ζηνλ 

ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηελ ΤΔ ΗΗΗΑ, φπσο ηα δχν ξπηά ππνδεκάησλ
7
 απφ ηάθνπο ζηε 

Γιπθάδα θαη ην Πηθέξκη ηεο Αηηηθήο. 

Ζ θεξακηθή ηεο δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο πνπ βξέζεθε ζηνλ Κνκκφ ζε ζηξψκαηα πνπ 

ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΤΜ ΗΗ έσο ηελ ΤΜ ΗΗΗΒ πεξίνδν έδσζε έλαπζκα ζε ζθέςεηο 

γηα επαθέο κεηαμχ Keftiu (ην φλνκα ηεο Κξήηεο φπσο εκθαλίδεηαη ζε αηγππηηαθά 

θείκελα) θαη Arzawa (ε ζεκαληηθφηεξε πνιηηηθή νληφηεηα ηεο δπηηθήο Μηθξάο, θχξηνο 

αληίπαινο ησλ Υεηηαίσλ γηα θάπνην δηάζηεκα). Απφ ηελ ίδηα ζέζε πξνέξρνληαη θαη 2 

ρεηηηηηθά φζηξαθα. 

Μηα ζθξαγίδα απφ ζεξπεληηλίηε πνπ ιέγεηαη φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ 

Μεξακπέιινπ βξίζθεηαη ζην κνπζείν Fitzwilliam ηνπ Cambridge. Οη ζπλζήθεο 

εχξεζήο ηεο παξακέλνπλ άγλσζηεο, ζεσξείηαη ρεηηηηηθήο πξνέιεπζεο θαη ην εχξνο 

ρξνλνιφγεζήο ηεο είλαη απφ ηελ Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ έσο ηελ Πξψηκε Δπνρή 

ηνπ ηδήξνπ.
8
 

Μηλσηθή παξνπζία ζηε Μηθξά Αζία 

ηε Μηθξά Αζία ηψξα, έλα πξφζθαην εχξεκα πνπ πξνθάιεζε ζπδεηήζεηο είλαη ην 

πήιηλν αγγείν απφ ην Hüseyindede ην νπνίν ρξνλνινγείηαη ζηελ επνρή ηνπ HattusiliI 

(1650-1620 π.Υ.) θαη βξέζεθε θαηά ηε δηάξθεηα αλαζθαθψλ ζε έλα ρεηηηηηθφ λαφ 

κεζαίνπ κεγέζνπο. Φέξεη αλάγιπθε παξάζηαζε ηαπξνθαζαςίσλ, ελψ επίζεο 

απεηθνλίδνληαη κνπζηθνί θαη άιινη ζπκκεηέρνληεο ζηελ ηειεηή. Πξφθεηηαη γηα κηα 

ηειεηνπξγηθή ζθελή αθηεξσκέλε ζην ζεφ ηνπ θαηξνχ, ηνπ νπνίνπ ν ηαχξνο ήηαλ ην ηεξφ 

δψν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηαχξνο θαηείρε ζεκαληηθφ ζξεζθεπηηθφ ξφιν ηφζν ζηε 

κηλσηθή, φζν θαη ζηε ρεηηηηηθή ζξεζθεία, ελψ ηδηαίηεξε ζεκαζία σο ζχκβνιν 

γνληκφηεηαο έρεη θαη ζηνπο άιινπο ιανχο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηεο 

Μεζνπνηακίαο. Ζ ζθελή ησλ ηαπξνθαζαςίσλ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηε 

ρεηηηηηθή ηέρλε, κνινλφηη άιιεο αθξνβαηηθέο ζθελέο πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκαηνιφγην 

ηεο. Χζηφζν, δελ πξφθεηηαη πηζαλφηαηα γηα κηλσηθή επηξξνή θαζψο αλάινγεο ζθελέο 

έρνπλ αλαθαιπθζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο πξνπαιαηζηίλεο ηελ ίδηα πεξίνδν, φπσο 

γηα παξάδεηγκαζε ζθξαγίδεο απφ ηελ Alalakh. Δπνκέλσο, ε πιένλ πηζαλή εθδνρή 

ζεσξείηαη νη Υεηηαίνη λα δέρηεθαλ ηα θαιιηηερληθά απηά εξεζίζκαηα απφ ηηο 

θνληηλφηεξεο ζε απηνχο πεξηνρέο ηεο πξίαο θαη φρη απφ ηε κηλσηθή Κξήηε.
9
 

H Μίιεηνο απνηειεί ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα αηγαηαθνχ πνιηηηζηηθνχ 

ηνπιάρηζηνλ πξνγεθπξψκαηνο ζηηο κηθξαζηαηηθέο αθηέο. Ζ νηθνδνκηθή θάζε Μίιεηνο 

ΗΗΗ, (πεξ. 1900-1750 π.Υ.) θαλεξψλεη δηείζδπζε ηζρπξψλ κηλσηθψλ επηδξάζεσλ. Οη 
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8
 Cline 1991, 136-137. 

9
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ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θακαξατθήο θεξακηθήο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί, θαζψο θαη ε 

παξαγφκελε απφ ηνπηθφ πειφ κηλσηθή νηθηαθή θεξακηθή ζπλεγνξνχλ ζηελ ελεξγή 

παξνπζία Κξεηψλ. ηε θάζε IV ηνπ νηθηζκνχ, πνπ ηαπηίδεηαη ρξνληθά κε ηελ ΜΜ ΗΗΗ-

ΤΜ ΗΒ/ΗΗ (πεξ.1750-1400 π.Υ.), ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί νηθηζκφο κηλσηθνχ 

ραξαθηήξα βάζεη ησλ επξεκάησλ. Άθζνλε κηλσηθή θεξακηθή (εηθ. 4) εηζεγκέλε ή 

ηνπηθά παξαγφκελε (θσληθά θχπειια, ρχηξεο, ξπηά θ.α) κηλσηθνχ ηχπνπ θιίβαλνη, 

θεξακηθνί ηξνρνί, ηνηρνγξαθίεο, ζθξαγίδεο, Γξακκηθή Α γξαθή είλαη ζηνηρεία πνπ 

ζπλεγνξνχλ ζηνλ εθκηλσηζκέλν ραξαθηήξα ηεο Μηιήηνπ ηελ επνρή εθείλε.
10

 

Λίγν λνηηφηεξα, ζηελ Ηαζφ, κηλσηθή θαη κηλσίδνπζα θεξακηθή εκθαλίδεηαη ήδε απφ 

ηε ΜΜ ΗΗ ζηελ πεξηνρή ηεο Ρσκατθήο Αγνξάο, ζην θηήξην F. Σν ίδην ην θηίξην 

παξνπζηάδεη νκνηφηεηεο ζην αξρηηεθηνληθφ ζρέδην κε θηηξηαθά ζπγθξνηήκαηα ζην 

Παιαίθαζηξν θαη ζηα Γνπξληά.
11

Βνξεηφηεξα, ζηνλ νηθηζκφ ηνπ Σζεζκέ, ζηε ρεξζφλεζν 

ηεο Δξπζξαίαο, ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα ηζρπξέο επαθέο κε ην κηλσηθφ θφζκν, φπσο 

πξνθχπηεη απφ πνζφηεηεο κηλσηθήο/κηλσίδνπζαο θεξακηθήο θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ 

απφ ηελ Κξήηε, πξφθεηηαη σζηφζν γηα έλαλ νηθηζκφ πνπ ππεξηεξεί ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ληφπην κηθξαζηαηηθφ πνιηηηζηηθφ ζηνηρείν.
12

Άιιεο ζέζεηο κε εκθάληζε κηλσηθήο ή 

κηλσίδνπζαο θεξακηθήο είλαη ην Liman Tepe, ην Tavşanadası, ε Σεηρηνχζζα θαη ε 

Σξνία. Απφ ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Σξνίαο πξνέξρνληαη δχν κηλσηθέο (;) ζθξαγίδεο 

κε παξαζηάζεηο ζθνξπηνχ κεηαμχ ιεφλησλ θαη αηγάγξνπ αληίζηνηρα θαη έλα πεξίηερλν 

ράιθηλν εηδψιην γπλαηθείαο κνξθήο κε ραξαθηεξηζηηθή κηλσηθή ελδπκαζία (εηθ. 5), πνπ 

εθηίζεηαη ζην κνπζείν Βεξνιίλνπ. Απφ ηελ πεξηνρή ηεο κχξλεο πξνέξρεηαη κηα 

ζθξαγίδα κε παξάζηαζε δχν γπλαηθψλ κε κηλσηθφ έλδπκα (εηθ. 6), κηα ιίζηλε κήηξα 

πνπ θέξεη ζεκεία ηεξνγιπθηθήο γξαθήο θαη ε ηχρε ηεο πιένλ αγλνείηαη θαη έλα ράιθηλν 

εηδψιην γπλαίθαο, πνπ βξίζθεηαη ζην κνπζείν ηεο Φξαλθθνχξηεο.
13

 

 Έλα πξφζθαην εχξεκα απνηεινχλ ηα ζπαξάγκαηα ηνηρνγξαθηψλ απφ ηε Υαηηνχζα 

πνπ απεηθνλίδνπλ βξάρνπο θαη ακθη-εκηξφδαθεο κε «άξσκα» Αηγαίνπ. Πξφθεηηαη γηα 

έλα ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ ζηνηρείν, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ηέρλε 

ηεο ηνηρνγξαθίαο απνπζηάδεη παληειψο απφ ηνλ πνιηηηζκφ ησλ Υεηηαίσλ.
14

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε ζξαχζκα απφ κηα ρεηηηηηθή θηάιε πνπ βξέζεθε ζηε 

Υαηηνχζα ζε ζηξψκα πνπ ρξνλνινγείηαη ιίγν πξηλ ην 1400 π.Υ. απεηθνλίδεηαη κηα 

κνξθή πνιεκηζηή
15

 (εηθ. 7) απφ ην Αηγαίν ελψ απφ ηε ρεηηηηηθή πξσηεχνπζα, απφ ηε 

Ρσκατθή Αγνξά ηεο κχξλεο
16

θαη ηελ Καζηακνλή
17

 πξνέξρνληαη επίζεο ηξία αηγαηαθά 

μίθε πνπ θαίλεηαη λα αλήθνπλ ζηνλ ηχπν Β ηεο Sandars. Σν μίθνο ηεο Υαηηνχζαο είλαη 

ελεπίγξαθν θαη αθηεξψλεηαη απφ ηνλ TudhaliyaI/II ζηνλ ζεφ ηνπ θεξαπλνχ γηα ηε 

βνήζεηά ηνπ ζηελ εθζηξαηεία ηνπ Υεηηαίνπ εγεκφλα ελαληίνλ ηεο Assuwa, κηαο 
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 Georgakopoulos 2012a, 140. 
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 Schachner 2013, 170-172. 
15
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16
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ραιαξήο «ζπλνκνζπνλδίαο» πνιηηηθψλ κνξθσκάησλ ηεο δπηηθήο Μηθξάο Αζίαο.
18

 Σα 

παξαπάλσ ηέρλεξγα ρξνλνινγνχληαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 15
νπ

 ή ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 14
νπ

 αη. π.Υ. 

Σα αηγαηαθά μίθε πνπ βξέζεθαλ ζηελ Υαηηνχζα θαη ηελ Καζηακνλή 

ρξνλνινγνχληαη ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 15νπ ή ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 14νπ. 

Αλ θαη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί κπθελατθά, ηα παιαηφηεξα παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ 

έρνπλ βξεζεί ζηελ Κξήηε θαη ρξνλνινγνχληαη ζηε ΜΜ ΗΗ, επνκέλσο κηα κηλσηθή 

πξνέιεπζε δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί. Δίλαη ινγηθφ λα ππνζέζνπκε φηη ηφζν ηα μίθε 

φζν θαη ν ιεγφκελνο «Μπθελαίνο» πνιεκηζηήο απφ ηε Υαηηνχζα (πνπ κπνξεί λα είλαη 

απεηθφληζε ελφο πνιεκηζηή ηφζν απφ ην Αηγαίν φζν θαη απφ ηε δπηηθή Μηθξά Αζία, φρη 

απαξαίηεηα απνθιεηζηηθά Μηλσίηε ή Μπθελαίνπ) απερνχλ κηα πηζαλή 

αηγαηαθή/κηλσηθή εκπινθή πνιεκηθήο θχζεσο ζηελ πεξηνρή. Κάηνηθνη ηνπ Αηγαίνπ 

ελεπιάθεζαλ πηζαλφηαηα ζηε δηακάρε ησλ Υεηηαίσλ θαη ηνπ γεγελνχο πιεζπζκνχ 

ππνζηεξίδνληαο ηνπο ηειεπηαίνπο. Μηα άκεζε εκπινθή ηεο Κλσζνχ δελ κπνξεί λα 

απνθιεηζηεί, άιισζηε φπσο έρεη ππνζηεξηρζεί θαηά ηελ ΤΜ ΗΗ πεξίνδν ε Κλσζφο ήηαλ 

αλακθηζβήηεηα ην πην ηζρπξφ θέληξν πνιηηηθήο ηζρχνο ζην λφηην Αηγαίν, νπφηε 

ζεσξεηηθά ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ππεξπφληηεο δξαζηεξηφηεηεο.
19

 

Δξκελεπηηθά κνληέια 

Ζ κηλσηθή παξνπζία επηθεληξψλεηαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ζηα δπηηθά 

κηθξαζηαηηθά παξάιηα, ρσξίο νπζηαζηηθή δηείζδπζε ζηελ ελδνρψξα, φπσο θαλεξψλνπλ 

ηα κέρξη ηψξα ζηνηρεία. Οη ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο επηιέρζεθαλ, επεηδή βξίζθνληαλ 

ζε θνκβηθά γηα ην εκπφξην ηεο επνρήο ζεκεία π.ρ. ε Μίιεηνο βξηζθφηαλ ζηελ απφιεμε 

(ή ζηελ αξρή) εκπνξηθψλ δξφκσλ πνπ νδεγνχζαλ ζην εζσηεξηθφ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

ρεξζνλήζνπ θαη επσθεινχληαλ απφ ην εκπφξην κεηάιισλ.
20

 Ζ θπζηθή ηνπο νρχξσζε 

δελ ηηο θαζηζηνχζε επάισηεο, θαζψο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ακπλζνχλ επθνιφηεξα ζε 

ελδερφκελε επίζεζε (κελ μερλάκε φηη ε Μίιεηνο ήηαλ ελδερνκέλσο λεζί ηελ επνρή 

εθείλε, ελψ θαη άιιεο ζέζεηο, φπσο ε Ηαζφο θαη ε Σεηρηνχζζα βξίζθνληαλ ζε 

ρεξζνλήζνπο, είραλ δειαδή ζαθή ακπληηθά πιενλεθηήκαηα). ην ζεκείν απηφ γελλάηαη 

ην εξψηεκα, ζρεηηθά κε ηε κηλσηθή παξνπζία ζηε ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

θαη φρη ζε θάπνηεο άιιεο ζέζεηο, πην θνληά ζην ρψξν πνπ ζπληεινχληαλ ηα δξψκελα ηνπ 

ηφηε δηεζλνχο εκπνξίνπ, π.ρ. ιηκάληα ηεο Κηιηθίαο ή ηηο αθηέο ηεο βνξεηνδπηηθήο 

Μηθξάο Αζίαο (γηα ηνλ έιεγρν ηνπ εκπνξίνπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο), θαζψο θαη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ππαγνξεχηεθε ε ηαθηηθή απηή. Αμίδεη εδψ λα γίλεη κηα κηθξή 

αλαθνξά ζηε γεσπνιηηηθή θαηάζηαζε νξηζκέλσλ πεξηνρψλ ηεο κηθξαζηαηηθήο 

ρεξζνλήζνπ εθείλε ηε ρξνληθή πεξίνδν. Απφ ηα κέζα ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο θαη χζηεξα 

ηα παξάιηα ηεο Κηιηθίαο πέξαζαλ ζηαδηαθά ζηνλ έιεγρν ηεο Υαηηνχζαο. Ζ χπαξμε κηαο 

ηζρπξήο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο ελδερνκέλσο απέηξεςε ηνπο Μηλσίηεο απφ ην λα 

απνθηήζνπλ θάπνηνπ είδνπο παξνπζία ζηελ πεξηνρή εθείλε πρ. ζηελ πεξηνρή ηεο 

Σαξζνχ, αθνχ πηζαλφηαηα ζα αθνινπζνχζαλ αληηπαξαζέζεηο κε ηελ ηζρπξά 
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νξγαλσκέλε εμνπζία. Ζ ίδηα θαηάζηαζε θαίλεηαη φηη επηθξαηνχζε θαη ζηε 

βνξεηνδπηηθή Μηθξά Αζία κε ηελ χπαξμε ηεο θαιά νξγαλσκέλεο ηξσηθήο εγεκνλίαο. 

Δλδερνκέλσο ε θαηάζηαζε ζηα λνηηνδπηηθά κηθξαζηαηηθά παξάιηα λα ήηαλ επλντθφηεξε 

γηα ηνπο Κξήηεο. Ζ έιιεηςε ηζρπξήο πνιηηηθήο δνκήο ζηελ πεξηνρή θαη ε ζρεηηθή 

απηνλνκία ησλ ληφπησλ θνηλνηήησλ πνπ ζπλεηδεηά είραλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ έθαλε λα ζπεχζνπλ λα θαιχςνπλ ην 

θελφ είηε πνιηηηθά/δηνηθεηηθά (ζηελ πεξίπησζε ηεο Μηιήηνπ) είηε εκπνξηθά. 

Έλα άιιν δήηεκα πνπ ηίζεηαη θαη έρεη αθξνζηγψο εμεηαζηεί ζην παξφλ θείκελν 

είλαη ε αθξηβήο θχζε ηεο κηλσηθήο παξνπζίαο ζηηο ζέζεηο απηέο, θαηά πφζν, δειαδή, νη 

Μηλσίηεο ήηαλ θπξίαξρνη ή ε παξνπζία ηνπο ζπλίζηαην ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε 

ζπλχπαξμε κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ; Δδψ θαη ρξφληα έρεη δηαηππσζεί ε ζεσξία γηα ηηο 

δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο ησλ ζεσξνχκελσλ κηλσηθψλ απνηθηψλ.
21

 Χζηφζν, κηα ηέηνηα 

ζπδήηεζε έρεη αμία κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο Μηιήηνπ, θαζψο εθεί κφλν ην επηηξέπνπλ 

ηα επξήκαηα. Γηα ηηο άιιεο ζέζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κφλν ππνζέζεηο. Έρεη πξνηαζεί 

γηα παξάδεηγκα ην ιεγφκελν θαηλφκελν ησλ Βεξζαιιηψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

νξηζκέλεο θνηλσλίεο ησλ κηθξαζηαηηθψλ παξαιίσλ πηνζεηνχλ βαζηθά ζηνηρεία ηνπ πην 

εμειηγκέλνπ ζηα κάηηα ηνπο κηλσηθνχ πνιηηηζκνχ θαη‟αλαινγία κε ηελ επηξξνή ηεο 

γαιιηθήο θνπιηνχξαο ζηελ Δπξψπε ηνπ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηψλα. ηελ Ηαζφ, ε επηξξνή ηεο 

Κξήηεο ζηνλ ληφπην πιηθφ πνιηηηζκφ απνδίδεηαη απφ ηε Momigliano ζηελ χπαξμε 

ηνπηθψλ δηθηχσλ κηθξήο θιίκαθαο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ κε φξνπο άκηιιαο θαη 

αληαγσληζκνχ θαη νη θνξείο ησλ νπνίσλ επέιεγαλ ζπλεηδεηά ζηνηρεία άιισλ 

πνιηηηζκψλ, ηνπ κηλσηθνχ ελ πξνθεηκέλσ, πνπ ελίζρπαλ ην θνηλσληθφ θαη ελδερνκέλσο 

πνιηηηθφ ηνπο status.
22

 

Καη γηα ηε Μίιεην δελ κπνξνχκε λα είκαζηε απφιπηα ζίγνπξνη φκσο. Καηά ηελ 

νηθνδνκηθή θάζε Μίιεηνο ΗV, είλαη εκθαλήο φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε πιεζψξα 

κηλσηθψλ ζηνηρείσλ. Ζ χπαξμε Γξακκηθήο Α γξαθήο ζε φζηξαθν αγγείνπ απφ ληφπην 

πειφ ππνδεηθλχεη πηζαλφηαηα δηνηθεηηθέο πξαθηηθέο, ελψ θαη ηα άιια ζηνηρεία, φπσο ε 

ρξεζηηθή θεξακηθή ηα ζξεζθεπηηθά ζχκβνια, ε αξρηηεθηνληθή, νη ηνηρνγξαθίεο θ.α. 

ζπλεγνξνχλ ζηελ άπνςε φηη ε Μίιεηνο πξάγκαηη απνηεινχζε έλα αθκάδνληα κηλσηθφ 

νηθηζκφ, κνινλφηη δελ έρεη βξεζεί κέρξη ζηηγκήο ην λεθξνηαθείν ηεο κηλσηθήο πεξηφδνπ 

ηνπ νηθηζκνχ. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα δνχκε ηα κηλσηθά επξήκαηα θαη‟ αλαινγία κε ην 

κέγεζνο ηεο πφιεο θαη ηα αληίζηνηρα ληφπηα ραξαθηεξηζηηθά. χκθσλα κε έξεπλεο, ν 

νηθηζκφο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ πνπ πεξηθιεηφηαλ ζηα ηείρε ήηαλ 50000 η.κ. 

Δπξφθεηην, δειαδή, γηα έλα ζπνπδαίν θέληξν ηνπ αηγαηαθνχ ρψξνπ αλ αλαινγηζηνχκε 

ην κέγεζνο άιισλ θέληξσλ ηεο ίδηαο πεξηφδνπ (ε αθξφπνιε ησλ Μπθελψλ είρε γηα 

παξάδεηγκα έθηαζε 22.000 η.κ., ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ 13.000 η.κ θαη ε Σξνία VI 

20.000 η.κ.). Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, δελ κπνξεί θαηεγνξεκαηηθά 

λα εηπσζεί, κνινλφηη ζεσξείηαη αξθεηά πηζαλφ, φηη ε Μίιεηνο ήηαλ εμνινθιήξνπ 

κηλσηθή. Δμεηάδνληαη θαη άιιεο εθδνρέο, φπσο ην φηη νη Κξήηεο είραλ απιψο ηε 

δηνίθεζή ηεο κε ηελ αλνρή ηνπ ληφπηνπ πιεζπζκνχ ή ελδερνκέλσο θαη ρσξίο ηελ αλνρή 

                                                           
21

 Branigan 1981, 23-33. 
22

 Momigliano 2009, 121-140. 
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ηνπ. Παξάιιεια, δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε πεξίπησζε κηαο κηλσηθήο «ζπλνηθίαο», 

αλάινγεο κε «ζπλνηθίεο» μέλσλ εκπφξσλ ζε πφιεηο ηεο επξχηεξεο Δγγχο Αλαηνιήο, 

φπσο ιφγνπ ράξε ζηελ Οπγθαξίη θαη ζηα αζζπξηαθά karum ζηελ θεληξηθή Μηθξά 

Αζία. 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ηα κηθξαζηαηηθήο πξνέιεπζεο, 

ηχπνπ ή έκπλεπζεο αληηθείκελα πνπ βξέζεθαλ ζηελ Κξήηε θαηά ηελ Μέζε θαη Όζηεξε 

Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ην κηλσηθφ θαη κηλσίδνλ αξραηνινγηθφ πιηθφ θαηά 

κήθνο ησλ κηθξαζηαηηθψλ αθηψλ αιιά θαη θάπνηα αληηθείκελα ζηελ ελδνρψξα 

πηζηνπνηεί φηη ε γεηηλίαζε ησλ δχν απηψλ θφζκσλ νδήγεζε ζε κηα πνιηηηζκηθή φζκσζε 

κέζσ δηθηχνπ ή δηθηχσλ αληαιιαγψλ. Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη χζηεξα απφ ηηο 

εθζηξαηείεο ηνπ Tudhaliya I/II ζηε δπηηθή Μηθξά Αζία νη Υεηηαίνη ήξζαλ ζε επαθή κε 

πιεζπζκνχο πνπ ήηαλ θνξείο αηγαηαθψλ/κηλσηθψλ πνιηηηζηηθψλ επηδξάζεσλ, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη ζηηο δηακάρεο απηέο θάπνηνπ είδνπο εκπινθή ηεο ίδηαο ηεο Κξήηεο. Απφ 

ηνλ 14
ν
 αη. π.Υ θαη χζηεξα νη θνξείο ηνπ κπθελατθνχ πνιηηηζκνχ αλαιακβάλνπλ ηα 

ελία ζηνλ αηγαηαθφ ρψξν θαη ζηαδηαθά επηβάιινπλ ηε δηθή ηνπο παξνπζία ζηα λεζηά 

ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο κηθξαζηαηηθήο ρεξζνλήζνπ. Ζ 

Μίιεηνο εμαθνινπζεί λα έρεη ηζρπξφ αηγαηαθφ ραξαθηήξα θαη παίδεη θνκβηθφ ξφιν ζηηο 

κεηέπεηηα ζρέζεηο ησλ Υεηηαίσλ κε ηνπο Ahhiyawa. 
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Ο εθκηλσηζκόο ζηνλ πξντζηνξηθό νηθηζκό ζηα Σξηάληα ηεο Ρόδνπ 

Εαλλέηα Σζακπή 

Πεξίιεςε 

Σα Σξηάληα ηεο Ρόδνπ απνηεινύλ έλα ζεκαληηθό πξντζηνξηθό νηθηζκό θαη από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ζηα Γσδεθάλεζα. Ήδε από ηε Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνύ ζηνλ νηθηζκό ηεο Ηαιπζνύ, 

παξαηεξνύληαη ζρέζεηο κε ηελ Κξήηε πνπ είλαη εκθαλείο θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο θεξακηθήο. Οη 

επαθέο κε ηελ Κξήηε θαίλεηαη λα ζπλερίδνπλ κε κεγαιύηεξν ξπζκό θαη θαηά ηελ Ύζηεξε επνρή ηνπ 

Υαιθνύ θαη αθνξνύζαλ πιένλ θαη ηελ αξρηηεθηνληθή κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ πνιπζύξσλ. 

Τπνδειώλνπλ άξαγε νη επαθέο απηέο, όηη ν νηθηζκόο ηεο Ηαιπζνύ ήηαλ θάπνην είδνο κηλσηθήο 

απνηθίαο (Settlement colony) όπσο έρεη νξίζεη ν Branigan ή κήπσο ηα κηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ παξαηεξνύληαη, πηνζεηήζεθαλ από ηελ ειίη ηεο Ηαιπζνύ γηα λα μερσξίζνπλ από ηελ ππόινηπε 

θνηλόηεηα; Ζ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηεο θεξακηθήο, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ ηνηρνγξαθηώλ θ.α., 

ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνζαθήληζε ηόζν ησλ ζρέζεσλ πνπ αλέπηπμαλ, όζν θαη ησλ επηδξάζεσλ 

πνπ δέρηεθαλ ηα Σξηάληα ηεο Ρόδνπ από ηα κεγάια αλαθηνξηθά θέληξα ηεο Κξήηεο, αιιά θαη θαηά 

πόζν απηά επεξέαζαλ ηνλ πιηθό πνιηηηζκό, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Λέμεηο-Κιεηδηά:Δθκηλσηζκφο, Ρφδνο, Ηαιπζφο, Κξήηε, Όζηεξε Δπνρή Υαιθνχ 

Δηζαγσγή 

Ο νηθηζκφο ηεο Ηαιπζνχ (Σξηάληα) (εηθ. 1) εθηείλεηαη ζηε κεγάιε παξαζαιάζζηα 

πεδηάδα ζην Β/Α εχθνξν ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Σν ζεκεξηλφ ρσξηφ βξίζθεηαη 8 ρικ. 

Ννηηνδπηηθά απφ ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ θαη νθείιεη ην κεζαησληθφ ηνπ φλνκα ζην 

δηακνηξαζκφ ηεο γεο ζε ηξηάληα ηεκάρηα πνπ κνηξάζηεθαλ ζε ηζάξηζκνπο θαιιηεξγεηέο. 

ε κηθξή απφζηαζε απφ ηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ πςψλεηαη ν ιφθνο ηεο 

Φηιεξήκνπ πς. 267κ., ζηελ θνξπθή ηνπ νπνίνπ ππάξρεη εθηεηακέλνο νκαιφο ρψξνο 

(πιάησκα) κε εχθνξν έδαθνο θαη πξνζηηή πεγή λεξνχ. ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο, ε 

Φηιέξεκνο απνηεινχζε ηελ αθξφπνιε ηεο Ηαιπζνχ.
1
 Οη θνξπθέο ζην βνπλνχ ηεο 

Φηιεξήκνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κηα ειθπζηηθή ηνπνζεζία γηα έλα κηλσηθνχ 

ηχπνπ ηεξφ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν αθειιαξάθεο.
2
 Χζηφζν, ηα κέρξη 

ζηηγκήο ζηνηρεία δελ ππνζηεξίδνπλ κηα ηέηνηα ππφζεζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ επξεκάησλ 

ζην βνπλφ ηεο Φηιέξεκνπ είλαη πξσηκφηεξα απφ ηελ εκεξνκελία ηεο αθκήο ηνπ 

νηθηζκνχ ησλ Σξηαληψλ θαη δε θέξνπλ νχησο ή άιισο θακία ζρέζε κε ηα επξήκαηα 

ηεξνχ θνξπθήο.
3
 

 Σνλ νηθηζκφ ζηα Σξηάληα εληφπηζαλ πξψηνη νη Ηηαινί κε δνθηκαζηηθέο ηνκέο πνπ 

έθαλαλ ζηελ πεξηνρή ην θαινθαίξη ηνπ 1935. Σνλ επφκελν ρξφλν έγηλε αλαζθαθή, ε 

νπνία απνθάιπςε ηα εξείπηα ηνπ νηθηζκνχ ζε ηξεηο αιιεπάιιειεο νηθνδνκηθέο θάζεηο. 

Ο G. Monaco ζεψξεζε ηνλ νηθηζκφ κπθελατθφ,
4
 ελψ ν A. Furumark πξψηνο, ην 1850, 

αλαγλψξηζε ηελ χπαξμε κηλσηθήο εγθαηάζηαζεο ζηα Σξηάληα ρξνλνινγψληάο ηελ φκσο 
                                                           

1
 Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, 139. 

2
 Sakellarakis 1996, 93-94. 

3
 Benzi 1983, 100. 

4
 Monaco 1941. 
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πνιχ κεηαγελέζηεξα (ΤΜ ΗΑ) απφ φηη απνδείρζεθε απφ ηηο αλαζθαθέο πνπ 

αθνινχζεζαλ ζηα επφκελα ρξφληα.
5
 Σν 1982, ν Μ. Benzi ζηε ιεπηνκεξή δεκνζίεπζε 

ηνπ πιηθνχ, πξφηεηλε σο αξρή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθηζκνχ ηε MM ΗΒ /ΜΜ ΗΗ, βάζε 

ησλ επξεκάησλ πνπ ζπλειέγεζαλ.
6
 

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1975 έγηλε κία δνθηκαζηηθή αλαζθαθή, ε νπνία απνθάιπςε έλα 

λέν ηκήκα ηνπ ίδηνπ νηθηζκνχ. Σν 1976, ηπραία επξήκαηα ππέδεημαλ ηελ πηζαλή ζέζε 

θάπνηαο εγθαηάζηαζεο κε κηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή, έγηλε 

θαηά δηαζηήκαηα απφ ην Μάην ηνπ 1978 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1980. Μηα πξψηε είδεζε 

αθνξνχζε ηελ χπαξμε ηέθξαο απφ ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο ζε 

αδηαηάξαθην ζηξψκα, πνπ θάιπςε ηα εξείπηα ηεο θάζεο ΗΗ ηνπ νηθηζκνχ. 

πγθεληξσηηθά θαη βάζε ησλ κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλσλ, ε θαηάηαμε θαη ρξνλνιφγεζε 

ησλ νηθνδνκηθψλ θάζεσλ ηεο αλαζθαθήο παξνπζηάδεηαη ζην εμήο ζρήκα: Σξηάληα Η: 

ΜΜ ΗΗΗ (1800-1700), Σξηάληα ΗΗ: ΤΜ ΗΑ (1700-1550), Σξηάληα ΗΗΗΑ-Β: ΤΜ ΗΒ-ΤΜ ΗΗ, 

ΤΔ ΗΗΑ-Β/ΗΗΗΑ1 (1550-1400 π.Υ.).
7
 

 Ζ παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ηεο θεξακηθήο, ηεο αξρηηεθηνληθήο, ησλ ηνηρνγξαθηψλ 

θαη ησλ κηθξψλ επξεκάησλ, ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνζαθήληζε ηφζν ησλ ζρέζεσλ πνπ 

αλέπηπμαλ, φζν θαη ησλ επηδξάζεσλ πνπ δέρηεθαλ ηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ απφ ηα 

κεγάια αλαθηνξηθά θέληξα ηεο Κξήηεο, αιιά θαη θαηά πφζν απηά επεξέαζαλ ηνλ πιηθφ 

πνιηηηζκφ, ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Κεξακηθή 

 Ζ θεξακηθή ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θάζεηο βάζε ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ πιηθνχ ηεο θαη 

μεθηλάεη κε ηε θάζε Σξηάληα Η πνπ αληηζηνηρεί κε ηε Μεζνκηλσηθή ΗΗΗ πεξίνδν, 

ζπλερίδεη κε ηε θάζε Σξηάληα ΗΗ πνπ αληηζηνηρεί κε ηελ Τζηεξνκηλσηθή Ηα πεξίνδν θαη 

θαηαιήγεη ζηε θάζε Σξηάληα ΗΗΗΑ-Β πνπ αληηζηνηρεί κε ηελ Τζηεξνκηλσηθή ΗΒ – ΗΗ θαη 

θηάλεη έσο θαη ηελ ΤΔ ΗΗΑ-Β/ΗΗΗΑ1. 

Σξηάληα Η: ΜΜ ΗΗΗ (1800-1700) 

Σελ θεξακηθή ηεο πεξηφδνπ Σξηάληα Η ραξαθηεξίδνπλ ε αλππαξμία πιηθνχ πνπ 

κπνξεί λα ρξνλνινγεζεί κεηά ηε ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν. Δληνπίδεηαη εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο 

ηξνρήιαηε θεξακηθή θαη παξαηεξείηαη ε ραξαθηεξηζηηθή κνξθή ησλ ληφπησλ 

θππέιισλ, πνπ θπξηαξρεί ζηηο επηρψζεηο θαη δελ επηβηψλεη ζηελ επφκελε θάζε ηνπ 

νηθηζκνχ.
8
 Οη κηλσηθέο εηζαγσγέο ζηε θάζε απηή είλαη ειάρηζηεο θαη έρνπλ ζσζεί κφλν 

δχν αγγεία πνπ ην πηζηνπνηνχλ. Κπξηαξρεί επνκέλσο, ε ληφπηα παξαγσγή. 

πγθεθξηκέλα, ηηο κηλσηθέο εηζαγσγέο επηβεβαηψλεη ν ιαηκφο κεγάιεο πξφρνπ (εηθ. 

2), κε δηαθφζκεζε ραξαθηεξηζηηθή ηεο ΜΜ ΗΗΗ πεξηφδνπ (εηθ. 3). Δπίζεο, ην ηκήκα 

θππέιινπ ΣΡ 163 (εηθ. 4) θαίλεηαη λα είλαη πηζαλφηεηα θξεηηθή εηζαγσγή θαζψο, 

πξφθεηηαη γηα ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν θππέιινπ ηεο ΜΜ ΗΗ-ΗΗΗ πεξηφδνπ (εηθ. 5). 

Αληηζέησο, ην κφλσην θχπειιν (εηθ. 6), πξφθεηηαη γηα ληφπηα θαηαζθεπή πξάγκα πνπ 
                                                           

5
 Furumark 1950. 

6
 Benzi 1983, 98. 
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 Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, 142. 

8
 Marketou 1988, 43. 
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επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ πειφο θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή δηακφξθσζε ηεο ιαβήο. 

Παξφκνηαο ηππνινγίαο κε απηφ είλαη θαη ηα ππφινηπα ζξαχζκαηα θεξακηθήο πνπ 

εληνπίζηεθαλ. 

Σα επξήκαηα ησλ αλαζθαθψλ ζηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ απφ ηελ θάζε Σξηάληα Η 

δίλνπλ λέα ζηνηρεία, γηα ηε ιίγν κέρξη ηψξα γλσζηή, Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ζηα 

Γσδεθάλεζα θαη ζηα λεζηά ηνπ ΝΑ Αηγαίνπ πνπ ηελ ίδηα επνρή δέρνληαη ηελ κηλσηθή 

επίδξαζε. Αλ θαη ηα επξήκαηα απφ ηε θάζε απηή είλαη ζρεηηθά ιίγα, ε κειέηε ηεο 

θεξακηθήο ηελ απνδίδεη θπξίσο ζε ηνπηθή παξαγσγή, ρσξίο πξνθαλείο εηζαγσγέο.9 

Σξηάληα ΗΗ: ΤΜ ΗΑ (1700-1550) 

Σν ζχλνιν ηεο θεξακηθήο απφ ηε θάζε Σξηάληα ΗΗ, ρξνλνινγείηαη κε αζθάιεηα 

ζηελ ΤΜ Ηα πεξίνδν. Σα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα ησλ αγγείσλ είλαη γλσζηά απφ ηελ 

αλαηνιηθή θπξίσο Κξήηε ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ θεξακηθή απφ απηή ηε θάζε είλαη σο επί 

ην πιείζηνλ ηνπηθή, θαηαζθεπαζκέλε απφ έλα καιαθφ πειφ θαηψηεξεο πνηφηεηαο ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. Σα πην θνηλά 

ζρήκαηα είλαη ηα αλνηρηά εκηζθαηξηθά θχπειια, νη αβαζείο άσηεο ινπάδεο θαη αβαζείο 

αλνηθηνί ιχρλνη. 

Μηλσηθέο επηξξνέο ζηε θάζε απηή, κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζε πεξηζζφηεξα 

παξαδείγκαηα απφ ηε πξνεγνχκελε θάζε (Σξηάληα Η), αλ θαη πάιη ππεξηζρχνπλ ηα 

ληφπηα.  

ηα θχπειια παξαηεξείηαη νκνηφηεηα θπξίσο σο πξνο ηε δηαθφζκεζε κε 

επηθξαηέζηεξν ην ζέκα ηεο ζπείξαο (εηθ. 7) θαη απηφ ηνπ «ρεισλίνπ» ξπζκνχ (εηθ. 8). 

ηα ηκήκαηα θιεηζηψλ αγγείσλ ε δηαθφζκεζε πνηθίιεη, κε θχιια θαιακηνχ (εηθ. 9), 

ελαιιαζζφκελεο ζπείξεο (εηθ. 10), ξφδαθεο εγγεγξακκέλνπο ζε θχθινπο (εηθ. 11), 

θξίλνπο (εηθ. 12), αιιά θαη δηαθφζκεζε κε θφθθηλε ηαηλία αλάκεζα ζε καχξεο γξακκέο 

(εηθ. 13) ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξψηκεο ΤΜ ΗΑ πεξηφδνπ.
10

 Απφ ηα δείγκαηα 

ζξαπζκάησλ ηεο θεξακηθήο θαηά ηελ πεξίνδν Σξηάληα ΗΗ πξνθχπηεη ινηπφλ, φηη ε 

κηλσηθή επηξξνή αθνξά θπξίσο ηε δηαθφζκεζε αθνχ ηα αγγεία θαηαζθεπάδνληαη θαηά 

βάζε ηνπηθά. 

Σξηάληα ΗΗΗ– Σέινο Τζηεξνκηλσηθήο ΗΒ-ΗΗΗΑ1 (1450- 1410 π.Υ.) 

Ζ θεξακηθή πξνέξρεηαη απφ ηνλ νηθηαθφ εμνπιηζκφ κίαο κεγάιεο θαηνηθίαο, ε 

νπνία δελ έρεη πιήξσο απνθαιπθζεί ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ 

επξεκάηψλ ηεο. Ζ παξνπζίαζε ηνπ θεξακηθνχ πιηθνχ ζα είλαη θνηλή γηα ηηο θάζεηο ΗΗΗΑ 

θαη ΗΗΗΒ εθφζνλ πξφθεηηαη γηα επξήκαηα απφ ην εληαίν ηειηθφ ζηξψκα ηεο 

εγθαηάιεηςεο ηνπ νηθηζκνχ. Σππνινγηθά ην πιηθφ απηφ κπνξεί λα θαηαηαγεί ζηηο 

επηβηψζεηο ηεο ΜΜ ΗΗΗ θαη ηεο ΤΜ ΗΑ, ζηελ ΤΜ ΗΒ/ ΤΔ ΗΗΑ-Β θαη κε επηθχιαμε ζηελ 

ΤΜ ΗΗ/ ΤΔ ΗΗΗΑ1.
11
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Ζ επηβίσζε ηεο ΜΜ ΗΗΗ ηερληθήο (εηθ. 14) 

Πέληε ζξαχζκαηα νηθηαθψλ αγγείσλ δηαθνζκεκέλσλ «αλνηθηνχ επί ζθνηεηλνχ» 

ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηε θάζε Σξηάληα ΗΗΗ. Ο πειφο ηνπο είλαη παξφκνηνο, θνθθηλσπφο 

κε γθξίδν άςεην ππξήλα πνπ θαιχπηεηαη κε επίρξηζκα ζακπφ γθξηδφρξσκν ή θαζηαλφ. 

Μεγάινο αξηζκφο αθέξαησλ νηθηαθψλ αγγείσλ πνπ ζπλερίδνπλ ηε ΜΜ ΗΗΗ 

παξάδνζε έρνπλ βξεζεί θαη ζην κηλσηθφ νηθηζκφ ζηα εξάγηα ηεο πφιεο ηεο Κσ. Ζ 

ζπγθέληξσζε παξφκνηνπ απνζπαζκαηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ αλαζθαθή ζηα Σξηάληα, απφ 

ηελ Κσ, ηε άκν θαη ηε δπηηθή Μηθξά Αζία (Μίιεηνο, Ηαζφο) ππέδεημε, ηελ χπαξμε 

ελφο δσδεθαλεζηαθνχ εξγαζηεξίνπ πνπ εξγάδεηαη ζηελ ΤΜ Η πεξίνδν ζχκθσλα κε ηελ 

ηερληθή ηεο ΜΜ ΗΗΗ πεξηφδνπ θαη ηα πξντφληα ηνπ θηάλνπλ κέρξη ηελ Κέα ζηηο 

Κπθιάδεο, κέζσ Κξήηεο. Γελ απνθιείεηαη σζηφζν ε αξρή ηνπ εξγαζηεξίνπ απηνχ λα 

αλάγεηαη ήδε ζηε ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν.
12

 

Ζ επηβίσζε ησλ ΤΜ Ηα δηαθνζκεηηθώλ ζεκάησλ 

ηε θάζε Σξηάληα ΗΗΗ εθηφο απφ ηελ επηβίσζε ηεο ΜΜ ΗΗΗ ηερληθήο, θαίλεηαη λα 

επηβηψλνπλ θαη ηα ΤΜ ΗΑ δηαθνζκεηηθά ζέκαηα. Δληνπίδνληαη θπξίσο θιεηζηά αγγεία, 

δηαθνζκεκέλα κε θαιακνεηδή ζε δηάθνξεο παξαιιαγέο, απφ δηαθνξεηηθνχο 

αγγεηνγξάθνπο, πνπ εξγάδνληαη ζηελ ΤΜ ΗΒ ζηα Σξηάληα. Άιια δηαθνζκεηηθά ζέκαηα 

πνπ παξαηεξνχληαη είλαη απηά πνπ έρνπλ ζέκα ηε ζπείξα, ην «ρειψλην» ξπζκφ, αιιά 

θαη ηνπο νιφβαθνπο θχθινπο ή ζηηγκέο. 

 Σε δηαθφζκεζε κε θπηηθά ζέκαηα παξαηεξνχκε, ζηα δχν ζξαχζκαηα εζκνχ κε 

ζρεκαηνπνηεκέλα θχιια θαιακηνχ (εηθ. 15), ζηα ζξαχζκαηα πηζφζρεκνπ αγγείνπ κε 

θχιια θαη θιαδηά κπξηηάο (εηθ. 16), ζηα ζξαχζκαηα κφλσηνπ θαη θιεηζηνχ αγγείνπ κε 

θξίλνπο θαη ζην ζρεδφλ αθέξαην αγγείν ΣΡ 122 (εηθ. 17) θαη ηα παλνκνηφηππα ζηε 

δηαθφζκεζε ζξαχζκαηα, πνπ ππνδειψλνπλ θάπνην ληφπην αγγεηνγξάθν ηεο ΤΜ ΗΒ κε 

ηδηφηππε ηερληθή ζηελ απφδνζε θπηηθψλ ζρεδίσλ ζε ζθνδξή θίλεζε. 

ζνλ αθνξά ην δηαθνζκεηηθφ ζέκα ηεο ζπείξαο είλαη θνηλφ ζε ζθεχε πνιπηειείαο 

(εηθ. 18) ή ζε απιά νηθηαθά ζθεχε (εηθ. 19). Σα ζπεηξνεηδή κε ελαιιαζζφκελε 

θαηεχζπλζε είλαη επίζεο ζέκα γλσζηφ ζηα Σξηάληα, φπνπ ππάξρεη θαη κία άιιε 

παξαιιαγή ζηελ απφδνζε ηνπ ζέκαηνο, φπσο παξαηεξείηαη ζην ηκήκα απφ ην ζψκα θαη 

ην ρείινο κεγάινπ θππέιινπ (ΣΡ 5) (εηθ. 20), πνπ πηζαλφηαηα είλαη εηζεγκέλν απφ ηελ 

Κξήηε. Ζ ίδηα δηαδηθαζία ππάξρεη θαη ζηελ θπξίσο Διιάδα ζηελ ΤΔ ΗΗΑ πεξίνδν. 

ηε θάζε απηή επηθξαηεί σο δηαθνζκεηηθφ ζέκα θαη απηφ ηνπ «ρεισλίνπ» ξπζκνχ, 

αιιά θαη απηφ ηεο δηαθφζκεζεο κε νιφβαθνπο θχθινπο ή ζηηγκέο. Σν δηαθνζκεηηθφ 

ζέκα ηνπ «ρεισλίνπ» αληηπξνζσπεχεηαη κε αξθεηά ζξαχζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ 

παξαιιαγέο ζηελ απφδνζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ απιή απηή δηαθφζκεζε απνηειεί 

αληηθείκελν κίκεζεο ζηελ θπξίσο Διιάδα. Ζ δηαθφζκεζε κε νιφβαθνπο θχθινπο ή 

ζηηγκέο πξνέξρεηαη απφ ην ΤΜ ΗΑ δηαθνζκεηηθφ ζέκα (stone pattern). 
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ΤΜ ΗΒ Κεξακηθή 

Παξάιιεια κε ηε ζπλερή ρξήζε ηεο θεξακηθήο πνπ αθνινπζεί ηε ΜΜ ΗΗΗ θαη ηελ 

ΤΜ ΗΑ θεξακηθή παξάδνζε, ζηα Σξηάληα ΗΗΗ εηζάγεηαη (θαη ίζσο θαηαζθεπάδεηαη θαη 

επί ηφπνπ) ε κηλσηθή ΤΜ ΗΒ θεξακηθή θαζψο θαη ε κπθελατθή. Ζ δηάθξηζε κηλσηθήο 

θαη πξψηκεο κπθελατθήο θεξακηθήο είλαη πνιιέο θνξέο δχζθνιε. Λίγα ζξαχζκαηα 

κπνξνχλ κε επηθχιαμε λα απνδνζνχλ ζηελ ΤΜ ΗΗ ή ζηελ ΤΔ ΗΗΗΑ1 πεξίνδν. Ζ 

θεξακηθή είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηνπηθή, ηππηθά πνιχ σρξή απφ θαθέ πειφ, καιαθή θαη 

πνξψδεο. 

Σα λέα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα είλαη ν θξφθνο, ν θιάδνο ειηάο, ν θνίληθαο, νη 

ξαθέηεο, ν αγθπισηφο ζηαπξφο, ν δηπιφο πέιεθπο, ν αζηεξίαο. ηα λέα ζρήκαηα 

ζπγθαηαιέγνληαη ην αιάβαζηξν, ε εθπξατθή θχιηθα, ε κφλσηε ρακειή πξφρνπο. Ζ 

κπθελατθή γξαπηή θεξακηθή ζπλαληάηαη ζε κεγαιχηεξε αλαινγία απφ φηη ε κηλσηθή 

ηεο ίδηαο πεξηφδνπ. 

Σν λέν δηαθνζκεηηθφ ζέκα ηνπ θξφθνπ, ζπρλφ ζέκα ζε αγγεία θαη ηνηρνγξαθίεο 

κηλσηθψλ νηθηζκψλ ππάξρεη ζην ρείινο αλνηθηνχ αγγείνπ (εηθ. 21), εηζαγφκελν απφ ηελ 

Κξήηε ζηελ ΤΜ ΗΒ πεξίνδν, αιιά θαη ζην ηκήκα απφ ην ζψκα κεγάινπ θιεηζηνχ 

αγγείνπ (εηθ. 22) πηζαλψο ληφπην. Γηαθνζκεκέλα κε θπιισηή ηαηλία θαη απηφ θνηλφ 

δηαθνζκεηηθφ ζέκα ηεο ΤΜ ΗΑ-ΤΜ ΗΒ είλαη ην ηκήκα απφ ρείινο θππέιινπ (εηθ. 23) 

θαη ην ζψκα θσληθνχ ξπηνχ (εηθ. 24). Σν δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηνπ ξφδαθα, γλσζηφ απφ 

ηελ θεξακηθή ηεο Κξήηεο θαη ηεο θπξίσο Διιάδαο, ζπλαληάηαη ζηα Σξηάληα ζε ηέζζεξα 

ζξαχζκαηα απφ 2 θιεηζηά αγγεία (εηθ. 25). Αληίζεηα, ζην ζψκα κηθξνχ θιεηζηνχ 

αγγείνπ (εηθ. 26) θαη ζην ηκήκα απφ ζψκα αιαβάζηξνπ (εηθ. 27) παξαηεξνχκε σο 

δηαθνζκεηηθφ ζέκα ηνλ ζαιάζζην ξπζκφ, γλσζηφ ζέκα ηεο αλαηνιηθήο Κξήηεο θαηά 

ηελ ΤΜ ΗΒ πεξίνδν. Δπηβίσζε ηεο ΤΜ ΗΑ θεξακηθήο ζηα θαζεκεξηλήο ρξήζεο ληφπηα 

αγγεία, απνηειεί θαη ε δηαθφζκεζε κε νθζαικσηή ζπείξα πνπ ππάξρεη ζην ζψκα 

κηθξνχ θιεηζηνχ αγγείνπ (εηθ. 28). 

Δπηπιένλ, ην ηκήκα αιαβάζηξνπ (εηθ. 29), πνπ δηαθνζκείηαη κε θιαδηά θχιια θαη 

θαξπνχο ειηάο, είλαη αλάινγν κε εθείλν ησλ αγγείσλ ηεο Κλσζνχ πνπ απνδίδνληαη ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ή δσγξάθν ηεο ΤΜ ΗΒ πεξηφδνπ. Γηα ηα έμη ζξαχζκαηα 

απφ κεγάιν πηζφζρεκν αγγείν (εηθ. 30), πνπ δηαθνζκείηαη κε ξφκβνπο εγγεγξακκέλνπο 

ζε θχθινπο, αθξηβή παξάιιεια δε βξέζεθαλ θαη πηζαλφηαηα πξέπεη λα είλαη ληφπην. 

Παξαπιήζηα δηαθφζκεζε ζξαπζκάησλ έρνπκε απφ ηελ Κλσζφ θαη ρξνλνινγνχληαη 

ζηελ ΤΜ ΗΗ. Σέινο, ζην ηκήκα απφ ην ζψκα κηθξνχ αλνηθηνχ αγγείνπ (θππέιινπ) (εηθ. 

31), ε δηαθφζκεζή ηνπ απνδίδεη ην ζέκα ηνπ βξάρνπ κε ζηηθηφ πεξίγξακκα, 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΤΜ ΗΒ θεξακηθήο. 

Σν θσληθφ θχπειιν είλαη ην πην θνηλφ αγγείν ηεο πεξηφδνπ ζηα Σξηάληα, αθξηβψο 

φπσο ζε φιεο ηηο κηλσηθέο θαη Μηλσίδνπζεο ηνπνζεζίεο ζε φιν ην Αηγαίν. Πξφθεηηαη γηα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν αγγείνπ ηεο ΜΜ ΗΗΗ-ΤΜ Η πεξηφδνπ πνπ είλαη θνηλφο ζηελ Κξήηε, 

ηα Κχζεξα, ηηο Κπθιάδεο, ηα Γσδεθάλεζα ελψ απφ ηελ ΤΔ ΗΗΑ πεξίνδν δηαδίδεηαη θαη 

ζηελ θπξίσο Διιάδα. Οη ρξήζεηο ηνπο είλαη πνηθίιεο (νηθηαθέο ή θαη ζξεζθεπηηθέο) θαη 

βξίζθνληαη ζε νηθηζκνχο θαη ζε ηάθνπο. ηα Σξηάληα ηα θσληθά θχπειια 
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θαηαζθεπάδνληαη απφ αξθεηά θαζαξφ αλνηθηφ θαζηαλφ πειφ κε νκνηφρξσκε ιεία 

επηθάλεηα, πνπ ραξαθηεξίδεη ηα ληφπηα αγγεία. ε ειάρηζηα ζξαχζκαηα, θαζψο θαη ζε 

έλα αθέξαην δείγκα ν πειφο είλαη θνθθηλσπφο κε μέλεο πξνζκείμεηο. Δίλαη πνιχ ζπρλά 

θαθνςεκέλα ή θαη κεξηθέο θνξέο θαζφινπ ςεκέλα. Απηά βξίζθνληαη ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο, αληηθαζηζηψληαο ηα εκηζθαηξηθά θχπειια ηεο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. 

Γηαθξίλνληαη ηξεηο ηχπνη άσησλ θππέιισλ πνπ ζπλππάξρνπλ ζηε θάζε Σξηάληα ΗΗΗ 

(εηθ. 33).
13

 

πλνπηηθά, ζηε θάζε Σξηάληα ΗΗΗΑ-Β παξαηεξνχληαη νκνηφηεηεο κε κηλσηθά 

παξάιιεια θπξίσο ζηα δηαθνζκεηηθά ζέκαηα παξά ζηα ζρήκαηα. πσο φκσο, 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, δπζηπρψο ε ζηαηηζηηθή κειέηε ησλ επξεκάησλ δελ είλαη 

εθηθηή θαη έηζη ην πνζνζηφ ησλ κηλσηθψλ θαζψο θαη ησλ άιισλ εηζαγσγψλ δελ 

κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ αθφκε. Φαίλεηαη, σζηφζν, φηη ηα εηζαγφκελα είδε έρνπλ έλα 

κάιινλ κηθξφ πνζνζηφ.
14

 

Μηθξά επξήκαηα 

ζνλ αθνξά ηα κηθξά επξήκαηα ηνπ νηθηζκνχ ζηα Σξηάληα, αμηνζεκείσηα είλαη 

δχν αληηθείκελα ηα νπνία θαίλεηαη λα πξνέξρνληαη απφ ηελ Κξήηε θαη αλήθνπλ ζηε 

θάζε Σξηάληα ΗΗ.
15

 Σν πξψην είλαη κία θεθαιή απφ κεγάιν πήιηλν εηδψιην βννεηδνχο 

(ΣΡ 142) (εηθ. 32). Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ γλσζηψλ κεγάισλ πήιηλσλ ηξνρήιαησλ 

εηδσιίσλ ηαχξνπ απφ ηελ αλαηνιηθή Κξήηε (Φείξα, Παρχ ακκν) θαη ηε Θήξα ηεο ΤΜ 

ΗΑ πεξηφδνπ πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ξπηά. Σν δεχηεξν, είλαη έλα ζξαχζκα απφ ην ρείινο 

κεγάινπ αγγείνπ κε πξνρνή απφ πνξθπξίηε ιίζν (ΣΡ 149) (εηθ. 34). Γηαθνζκείηαη κε 

ζεηξά θπθιηθψλ αλνηγκάησλ θάησ απφ ην ρείινο, πνπ ζπλήζσο γεκίδνληαη κε ιεπθή χιε 

ή φζηξεα. Ο ηχπνο ηνπ ιίζηλνπ αγγείνπ ρξνλνινγείηαη θπξίσο ζηε ΜΜ ΗΗΗ πεξίνδν θαη 

ιίγα δείγκαηά ηνπ ζηελ ΤΜ ΗΑ (εηθ. 35). Πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηελ Κξήηε.  

Σνηρνγξαθίεο 

 Σα πνιπάξηζκα ζξαχζκαηα ηνηρνγξαθηψλ φια κέζα απφ ηε ζέζε ησλ Σξηαληψλ, 

ηδίσο ζηηο πεξηνρέο ησλ θηηξίσλ κε ιαμεπηή ηνηρνπνηία, δείρλνπλ φηη ην εζσηεξηθφ ησλ 

θηηξίσλ ήηαλ δηαθνζκεκέλν κε ηνηρνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ λαηνπξαιηζηηθά ζέκαηα 

ζπγθξίζηκα κε απηά ηεο Φπιαθσπήο, ηνπ Αθξσηεξίνπ θαη κηλσηθψλ θέληξσλ ζηελ 

Κξήηε. Μεξηθέο απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο έρνπλ θφθθηλα θξίλα ζε ιεπθφ βάζνο ή ιεπθφ ζε 

θφθθηλν βάζνο θαη θίηξηλνπο ισηνχο (εηθ. 36). 

Έρεη παξαηεξεζεί, φηη ην κεγαιχηεξν ηνπ πξφζθαηνπ κέξνπο ησλ ηνηρνγξαθηψλ, 

κεξηθά απφ ηα κεγάια κπιε δσγξαθηζκέλα θνκκάηηα απφ ηηο δσθφξνπο ησλ θηηξίσλ, 

ζπλειέγεζαλ ζηελ πεξηνρή ησλ ηνηρσκάησλ ζε ηζφδνκν ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο, απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ΗΑ. Θέκαηα φπσο, ζπείξεο, θαιακνεηδή, 

θξηλάθηα, πάππξνη, αλζξψπηλεο κνξθέο θ.ά., δηαθνζκνχζαλ ηνπο ηνίρνπο ησλ πινχζησλ 
                                                           

13
 Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990,  153. 

14
 Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, 153-165. 

15
 Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε  1990, 176. 
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ζπηηηψλ, ελψ ππήξραλ θαη γξαπηά ζηηθηά δάπεδα απφ θνλίακα ζε θπαλφ, πνξηνθαιί ή 

κειαλφ βάζνο.
16

 

Ο απνζπαζκαηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηεο κεγάιεο Τζηεξνραιθήο 

πφιεο δελ επηηξέπεη νινθιεξσκέλε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπλζέζεσλ ζηνπο ηνίρνπο. Ζ 

εηθνλνγξαθία πνπ δηαζψζεθε ζηα ζπαξάγκαηα ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηεο Ηαιπζνχ, 

ζπκπιεξψλεη ηελ εηθφλα ηεο πφιεο, πξηλ απφ ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Θήξαο. 

Φαίλεηαη επίζεο, φηη νη δσγξάθνη πνπ ηαμίδεπαλ απφ ηφπν ζε ηφπν, ζε λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, ζηελ Κξήηε θζάλνληαο έσο ηελ καθξηλή Qatna ηεο πξίαο θαη ηελ Αίγππην 

επηζθέθζεθαλ θαη εξγάζηεθαλ θαη ζηελ Ηαιπζφ, ζε κία επνρή πνπ ε Ρφδνο ζπλερίδεη 

ηελ ζπκκεηνρή ηεο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εμέιημεο ηνπ Αηγαηαθνχ πνιηηηζκνχ, νη νπνίεο 

είραλ μεθηλήζεη ήδε απφ ηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ.
17

 

Αξρηηεθηνληθή 

Ζ αξρηηεθηνληθή βάζε ησλ θαηαινίπσλ ηεο, ρσξίδεηαη ζε δχν πεξηφδνπο, ηεο 

Μέζεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ηεο Όζηεξεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ. Αμηνζεκείσην είλαη 

ην γεγνλφο, φηη ε ελζσκάησζε ησλ κηλσηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη πην εκθαλήο ζηελ 

αξρηηεθηνληθή απφ φηη ζε άιιεο πηπρέο ηνπ πιηθνχ πνιηηηζκνχ. 

Ζ Μέζε Δπνρή Σνπ Υαιθνύ 

Αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο Μέζεο επνρήο ηνπ ραιθνχ βξέζεθαλ δηάζπαξηα 

θάησ απφ κεξηθνχο ΤΥ ΗΑ ηνίρνπο εληφο ηνπ νηθηζκνχ, θαζψο θαη έμσ απφ απηφλ. 

Χζηφζν, δελ είλαη αθφκα ζαθέο αλ αλήθνπλ ζηνλ νηθηζκφ ή αλ απνηεινχλ κέξνο ηεο 

δηάζπαξηεο θαηνίθεζεο πνπ επεθηείλεηαη έμσ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ΤΥ ΗΑ νηθηζκνχ. Σν 

πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νηθίαο ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ βξέζεθε ζην 

λφηην ηκήκα ηεο πεδηάδαο έμσ απφ ηνλ θπξίσο νηθηζκφ (εηθ. 37). Τπάξρνπλ ελδείμεηο 

γηα έλα ζηελφ δηάδξνκν θαη κηθξνχο ρψξνπο, θαζψο θαη κία βνηζαισηή απιή ζην 

αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο αλαζθαθήο, πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζην ζρέδην ησλ ζπηηηψλ 

ηεο Μέζεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ηεο Φπιαθσπήο. Σα ηνηρψκαηα είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ δχν ζεηξέο ιίζσλ ζηηο φςεηο θαη κε έλα γέκηζκα μεξνιηζηάο ζηε κέζε. Σα 

πεδνδξφκηα είραλ θαηαζθεπαζηεί κε παηεκέλν ρψκα θαη ραιίθηα πνπ θαιχπηνληαη κε 

έλα ζηξψκα ππφιεπθνπ αξγίινπ. 

 ην ίδην νηθφπεδν έρνπλ βξεζεί θάπνηα θνκκάηηα ιεπθνχ θνληάκαηνο ηνπ ηνίρνπ 

θαιήο πνηφηεηαο. Ζ πεξηζζφηεξε ηνπηθή θεξακηθή βξέζεθε αλάκεζα ζηα εξείπηα θαη 

βνήζεζε ζηε ρξνλνιφγεζε. Απηή ε πεξηνρή εγθαηαιείθζεθε ζε θάπνην ζηάδην ηεο 

Μέζεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη μαλαθαηνηθήζεθε πνιχ αξγφηεξα. 

Ζ πξώηκε Ύζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνύ ΗΑ 

Ο νηθηζκφο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηα Σξηάληα θαιχπηεη κηα πεξηνρή 

17, 52 εθηάξηα. Ζ ηνπνγξαθία ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ ήηαλ αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ 

απηφ πνπ βιέπνπκε ζήκεξα. Ζ πεδηάδα είρε θάπνηνπο ρακεινχο ιφθνπο. Σα θαηάινηπα 
                                                           

16
 Marketou 1988, 59-60. 

17
 Marketou 2013, 109. 
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ηεο ΤΥ ΗΑ πεξηφδνπ δελ δηαθφπηνληαη απφ ηα πξνεγνχκελα ζηξψκαηα. Ζ αθηνγξακκή 

ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή θαη πνιχ πην θνληά απφ φηη ζήκεξα, 

γηα ηηο απνηθίεο ηεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ. Χο εθ ηνχηνπ, ηα Σξηάληα κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο κηα παξάθηηα πφιε. Θα πξέπεη λα ππήξρε έλα αθφκε ιηκάλη, θαζψο ε 

επεκεξία ησλ θαηνίθσλ ζηα Σξηάληα εμαξηηφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζαιάζζηεο 

δηαζπλδέζεηο ηεο κε ηηο άιιεο «εθκηλσηζκέλεο» πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ. 

Απφ ηελ αξρή ηεο ΤΥ ΗΑ πεξηφδνπ κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ, ε νπνία ζπκπίπηεη 

κε ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο, ε πφιε ησλ Σξηαληψλ έθηαζε ζην 

κέγηζην κέγεζφο ηνπ. Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα απηήο ηεο 

πεξηφδνπ έρνπλ εξεπλεζεί ζε κηθξφ βάζνο. Δίλαη επνκέλσο, πνιχ δχζθνιν λα 

απνθαιπθζεί νιφθιεξν ην ζρέδην ησλ θηηξίσλ. Ζ θαηαζθεπή θαη ην πιηθφ ησλ 

ηνηρσκάησλ είλαη παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε θάζε. Δπίζεο, έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηνπηθφ είλαη ε ρξήζε ησλ ζβψισλ αξγίινπ σο κέξνο ηεο ηνηρνπνηίαο ησλ άλσ ηκεκάησλ 

ησλ ηνίρσλ θαη νη νξζνζηάηεο. Σα πεδνδξφκηα θαηαζθεπάδνληαη απφ παηεκέλν ρψκα 

θαη κηθξά βφηζαια θαη ζπλήζσο θαιχπηνληαη κε έλα ζηξψκα απφ ιεπθφ πειφ, κε 

θνίιεο θνηιφηεηεο κε νπέο. 

Ζ πξψηκε ΤΥ ΗΑ θάζε ηεο πφιεο θαηαζηξάθεθε απφ ζεηζκφ πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο MM IIIB /ΤΜ ΗΑ ή ηεο πξψηκεο ΤΥ ΗΑ πεξηφδνπ φπσο ηεθκεξηψλεηαη 

θαη ζηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ.
18

 Ζ ίδηα δηάηαμε ησλ θηηξίσλ ήηαλ ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο δηαηεξεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, αλ θαη 

αθνινπζήζεθε έλα δηαθνξεηηθφ ζρέδην κεηά ηνλ δεχηεξν ζεηζκφ, ην νπνίν ζπκπίπηεη κε 

ηελ εθαηζηεηαθή θαηαζηξνθή ζηελ ψξηκε πεξίνδν ηεο ΤΥ ΗΑ ζην Αθξσηήξη. 

Ζ ώξηκε Ύζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνύ Η 

Ζ πφιε μαλαρηίζηεθε κεηά ηνλ πξψην ζεηζκφ. Σα αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο 

λέαο πφιεο θαίλεηαη λα έρνπλ κηα Μηλσίδνπζα εκθάληζε, παξφκνηα κε ηα παιάηηα θαη 

ηηο επαχιεηο ηεο Μηλσηθήο Κξήηεο θαη ησλ θηηξίσλ ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο, κε 

πνιχζεξα, ηζνδνκείο πξνζφςεηο, θαη πνιιαπινχο νξφθνπο πνπ θαίλεηαη απφ ην πάρνο 

ησλ ηνίρσλ. 

ην βφξεην-δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο απαληά ην θηίξην κε ηα πνιχζπξα (εηθ. 38), ην 

νπνίν ζπλδέεηαη κε ηελ απιή ζηα λφηηα. Ζ κειέηε ηεο ζηξσκαηνγξαθίαο λφηηα θαη 

αλαηνιηθά ηνπ πνιχζπξνπ δείρλεη φηη ε πεξηνρή γχξσ απφ ην πνιχζπξν είρε 

δηαηαξαρζεί απφ νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ην ζεηζκφ. Ζ αλαθάιπςε ηνπ 

πνιπζχξνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαζψο, φπσο πξναλαθέξζεθε απνηειεί έλα κηλσηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ θαη γηα αθφκε κία θνξά εληζρχεη ηελ άπνςε γηα κηλσηθή παξνπζία ζηα 

Σξηάληα ηεο Ρφδνπ.
19

 

 Έλα κέξνο ηνπ δξφκνπ ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ΗΑ αλαζθάθεθε θνληά 

ζηνλ δπηηθφ-βνξεηνδπηηθφ άθξν ηνπ νηθηζκνχ, πεξίπνπ 50 κέηξα βνξεηνδπηηθά ηνπ 
                                                           

18
 Warren 1990-1991, 29, ζεκ. 6. 

19
 ε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηεο ε αξραηνιφγνο ηεο αλαζθαθήο ζηα Σξηάληα, Σ. Μαξθέηνπ, ρξνλνινγεί ην 

ζπγθεθξηκέλν πνιχζπξν ζηε Μέζε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, σζηφζν δελ ππάξρεη αθφκε δεκνζηεπκέλν πιηθφ 

πνπ λα ην πηζηνπνηεί.(Πεγή Δθεκεξίδα: Καζεκεξηλή, Ζκεξ. έθδνζεο 11/01/2011). 



Ο εθκηλσηζκφο ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ζηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ     39 

πνιχζπξνπ. Δθηείλεηαη απφ βνξξά πξνο λφην θαη θαιχπηεηαη απφ ηέθξα. Ο δξφκνο έρεη 

3 κέηξα πιάηνο κε έλα ππεξπςσκέλν θεληξηθφ πιαθφζηξσην δξφκν κε 1,30κ. πιάηνο, 

θαη σο εθ ηνχηνπ ήηαλ θαηάιιειν γηα ηε κεηαθνξά ησλ αξκάησλ. Απφ θάζε πιεπξά ε 

επηθάλεηα ηνπ δξφκνπ θαιχπηεηαη απφ παηεκέλν ρψκα κε κηθξά βφηζαια. Σέηνηνη 

λεναλαθηνξηθνί δξφκνη είλαη ηππηθνί ζε κηλσηθά θέληξα.  

Σα πην ζεκαληηθά θηίξηα, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, ππνηίζεηαη φηη ζα 

πξέπεη λα βξίζθνληαη λνηηνδπηηθά ησλ παιηψλ ηηαιηθψλ αλαζθαθψλ. Σα ηξία ράιθηλα 

κηλσηθά αγαικαηίδηα, πνπ πξναλαθέξζεθαλ, βξέζεθαλ λφηηα απφ απηφ ην θηίξην. ια 

ηα ηνηρψκαηα κε ηζφδνκν ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ κεγάινπο 

πνξψδεηο νγθφιηζνπο, ηα νπνία είραλ δηακνξθσζεί γηα λα ηαηξηάδνπλ κε ην άιιν ζηα 

άθξα ηνπο. Σν πίζσ κέξνο ησλ ηκεκάησλ, είλαη αθαλφληζην, ζπκπιεξσκέλν κε 

κηθξφηεξεο αθαηέξγαζηεο πέηξεο θαη βφηζαια.  

Απφ ην 1992 ε αλαζθαθή αθφκε εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. ην ηκήκα 

ηνπ λνηην-δπηηθνχ νηθηζκνχ έρνπλ απνθαιπθζεί θάπνηνη πην ρνληξνί ηνίρνη κε ηζφδνκν 

ζχζηεκα ηνηρνπνηίαο. ε απηή ηελ πεξηνρή εκθαλίδεηαη θαη έλα δεχηεξν πνιχζπξν, ε 

ζεκαζία ηνπ έρεη ηνληζηεί παξαπάλσ. Ζ δηάηαμε ησλ αλσηέξσλ δνκψλ θαίλεηαη αξθεηά 

παξφκνηα κε ην ζρέδην πφιεο ζην Αθξσηήξη. Αλ θαη ζα ήηαλ πξφσξν λα αλαθνηλσζεί ε 

αλαθάιπςε ησλ δηνηθεηηθψλ δεκνζίσλ θηηξίσλ πνπ είλαη δπλαηφλ λα πξνζδηνξίζνπλ 

έλα θέληξν ηεο ειίη, ίζσο κε κία ηειεηνπξγηθή ζεκαζία, εξκελεχεηαη έηζη κε βάζε ηελ 

αξρηηεθηνληθή, ηηο ηνηρνγξαθίεο θαη ηα άιια ηειεηνπξγηθά επξήκαηα.  

Σν ηέινο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ΗΑ / Όζηεξνκηλσηθή ζθξαγίδεηαη απφ 

ηελ έθξεμε ηεο ηέθξαο ηεο αληνξίλεο κεηά απφ έλα δεχηεξν θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ. Ζ 

εκεξνκελία ζπκπίπηεη κε ηελ εθαηζηεηαθή θαηαζηξνθή ηνπ Αθξσηεξίνπ. Έρνπλ βξεζεί 

ζηξψκαηα ηεο ηέθξαο κέρξη 30 cm πάρνο πάλσ απφ αλνηθηέο πεξηνρέο εδάθνπο, φπσο 

ζηηο απιέο θαη ζηνπο δξφκνπο. Τπάξρνπλ επίζεο, ζηνηρεία ηεο ηέθξαο πνπ θαιχπηεη 

κεξηθά απφ ηα θαηεζηξακκέλα ηείρε θαη ηα ππνιείκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ειιηπείο επηζθεπέο κεηά ηνλ ζεηζκφ. Ζ κειέηε ησλ δεηγκάησλ ηεο ζηξσκαηνπνηεκέλεο 

ηέθξαο απφ ηα Σξηάληα είλαη αθφκε ππφ έξεπλα ζην Γεκφθξηην Δξγαζηήξην. 

Ζ θάζε αλνηθνδφκεζεο κεηαμχ ηνπ ηειεπηαίνπ ζεηζκνχ θαη ηεο πηψζεο ηεο 

εθαηζηεηαθήο ηέθξαο, ε νπνία παξαηεξείηαη επίζεο ζην Αθξσηήξη, κπνξεί λα θαλεί 

θαζαξά ζε θάπνηα εξείπηα ησλ αλαζθαθψλ.
20

 Σα εξείπηα θαη ηα ζπληξίκκηα πνπ 

θαιχπηνληαη κε ηελ ηέθξα θαζψο θαη θάπνηεο εκηηειείο επηζθεπέο δείρλνπλ φηη νη 

θάηνηθνη, κεηά ηε ζεηζκηθή θαηαζηξνθή, μεθίλεζαλ έλα έξγν ηεο αλνηθνδφκεζεο κηαο 

λέαο πφιεο ε νπνία δελ νινθιεξψζεθε πνηέ. Δπνκέλσο, ζα κπνξνχζε λα ππνηεζεί φηη ν 

πιεζπζκφο έρεη εγθαηαιείςεη ηελ πφιε δχν θνξέο: κία θνξά κεηά ην ζεηζκφ θαη κηα 

δεχηεξε φηαλ ε ηέθξα άξρηζε λα πέθηεη. Ζ εθηίκεζε γηα ηα δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ δχν 

θάζεσλ εγθαηάιεηςεο δελ είλαη αθφκε ζαθήο. Έλα ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

ζπλεπάγεηαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ δχν κεγάισλ ζε θιίκαθα αλνηθνδνκήζεσλ θαη ησλ 

λέσλ νηθνδνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κεηαμχ ηνπ ζεηζκνχ θαη ηεο πηψζεο ηέθξαο.
21

 

                                                           
20

 Doumas 1988, 34-38. 
21

 Marketou 1988, 47-49. 
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Ηζηνξηθή εμέιημε ηεο κηλσηθήο επηξξνήο ζηα Σξηάληα 

Ζ Μέζε επνρή ηνπ Υαιθνχ ζηνλ νηθηζκφ ηεο Ηαιπζνχ, είλαη κία ζεκαληηθή 

πεξίνδνο θαζψο παξαηεξνχκε κηα πξψηε εκθάληζε απνίθσλ, πηζαλφηαηα ήηαλ κηλσίηεο, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά ζην ιφθν ηεο Φηιεξήκνπ θαηά ηε ΜΜ ΗΗ πεξίνδν θαη 

έπεηηα ζηελ πεδηάδα ηεο Ηαιπζνχ (ΜΜ ΗΗΗ) – κε βάζε ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα-. 

Γεηιά- δεηιά ινηπφλ, ηελ πεξίνδν απηή νη άπνηθνη θαίλεηαη λα αθήλνπλ ην ζεκάδη ηνπο 

θπξίσο ζην ρψξν ηεο θεξακηθήο. πγθεθξηκέλα, ε θεξακηθή θαηά βάζε είλαη ληφπηα, 

ελψ θάπνηα κηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε δηαθφζκεζε θαη ιηγφηεξν 

ζηα ζρήκαηα. Γηα ην ρψξν ηεο αξρηηεθηνληθήο, ε κέρξη ζηηγκήο έξεπλα δελ έρεη 

απνθαιχςεη θάηη αμηνζεκείσην πνπ λα θαλεξψλεη κία κηλσηθή επίδξαζε. 

Ζ κεηάβαζε ζηελ Όζηεξε επνρή ηνπ Υαιθνχ δε γλσξίδνπκε πσο επήιζε, θαζψο 

δελ παξέρνληαη ελδείμεηο γηα ηα αίηηα ηεο θαηαζηξνθήο ή ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ 

νηθηζκνχ. Ζ θεξακηθή ηεο επνρήο απηήο (ΤΜ ΗΑ) ζπλερίδεη λα είλαη σο επί ην πιείζηνλ 

ηνπηθή αιιά θαηψηεξεο πνηφηεηαο απφ ηεο πξνεγνχκελεο, κφλν πνπ ηψξα βιέπνπκε ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο κηλσηθέο επηξξνέο, ηφζν ζηε δηαθφζκεζε, φζν θαη ζηα ζρήκαηα 

ησλ αγγείσλ. Πξνο ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ (ΤΜ ΗΒ/ΗΗ), παξαηεξείηαη θπξίσο ε 

επηθξάηεζε πξνεγνχκελσλ ηχπσλ θαη ζαθψο νη κηλσηθέο επηξξνέο, νη νπνίεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθέο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ θαηνίθσλ. 

ζνλ αθνξά ην ρψξν ηεο αξρηηεθηνληθήο, ε πεξίνδνο απηή είλαη «πινχζηα» ζε 

κηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά (πνιχζπξα, ηζφδνκεηο πξνζφςεηο, πνιιαπινί φξνθνη) απφ 

θάζε άιιε πηπρή ηνπ πιηθνχ ηεο πνιηηηζκνχ, γεγνλφο πνπ εληζρχεη γηα αθφκε κία θνξά 

ηελ χπαξμε κηλσηθήο εγθαηάζηαζε ζηελ πεδηάδα ηεο Ηαιπζνχ. Ζ νξηζηηθή εγθαηάιεηςε 

ηνπ νηθηζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη ζην β‟ κηζφ ηνπ 15νπ αη. π.Υ. Γεληθφηεξα, είλαη 

δχζθνιν λα κηιήζνπκε γηα ηα πνζνζηά ησλ κηλσηθψλ επηξξνψλ αθνχ δελ έρνπλ γίλεη νη 

απαξαίηεηεο ζηαηηζηηθέο κειέηεο. 

Δξκελείεο 

ζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηνπ νηθηζκνχ, νη απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γχξσ 

απφ απηή ζπγθιίλνπλ αλάκεζα ζε δχν. Έζησ θαη αλ νη ελδείμεηο πνπ παξέρνληαη είλαη 

πεξηνξηζκέλεο, εληνχηνηο θαη νη δχν ζεσξίεο δελ απνθιείνπλ ηελ κηλσηθή παξνπζία 

ζηνλ νηθηζκφ ησλ Σξηαληψλ. 

Ζ πξψηε άπνςε, ίζσο ιηγφηεξν πηζηεπηή κε βάζε ηα λέα ζηνηρεία, είλαη απηή πνπ 

ζεσξεί φηη ηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ ήηαλ κία κηλσηθή απνηθία/ λέα απνηθία (Settlement 

colony) φπσο έρεη νξίζεη ν Branigan
22

 θαη κε απηή ηείλνπλ λα ζπκθσλνχλ ηφζν ν 

Benzi,
23

 φζν θαη ε Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε.
24

 Θεσξνχλ δειαδή, φηη ήηαλ έλαο 

νηθηζκφο, πνπ ηδξχεηαη απφ απνίθνπο θαη απηνδηνηθείηαη ή δηνηθείηαη απφ ηελ παηξίδα 

ησλ επνίθσλ, φπσο ήηαλ πηζαλφηαηα θαη ην Καζηξί ζηα Κχζεξα. Παξαηεξνχλ, έλαλ 

κηλσηθφ ραξαθηήξα επξεκάησλ αλ θαη ρακειήο πνηφηεηαο θαη πνιιέο κηλσηθέο 

εηζαγσγέο θπξίσο ζηελ θεξακηθή. Σα δηάζπαξηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ έλαλ κηλσηθφ 
                                                           

22
 Branigan 1981, 26. 

23
 Benzi 1984, 100. 

24
 Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1982, 182. 
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ηξφπν δσήο θαη κνινλφηη νη ελδείμεηο είλαη ιίγεο, εληνχηνηο θαλέλαο άιινο νηθηζκφο κε 

εμαίξεζε ην Καζηξί ζηα Κχζεξα δε δείρλεη κηα ηφζν έληνλε κηλσηθή εηθφλα. Σα ηζρπξά 

ινηπφλ, κηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθηζκνχ απνδεηθλχνπλ ηελ επεκεξία ηεο πφιεο. 

Χζηφζν, ζηνλ αληίπνδα ηεο άπνςεο γηα κία κηλσηθή απνηθία, βξίζθεηαη απηή ηεο 

Μαξθέηνπ,
25

 ε νπνία απιψο πηζηεχεη φηη ηα κηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά πηνζεηήζεθαλ απφ 

ηελ ειίη ηεο Ηαιπζνχ γηα λα μερσξίζνπλ απφ ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα. Πξάγκαηη, ε 

άπνςε απηή βξίζθεηαη πην θνληά ζηα λέα ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή γηα ηνλ νηθηζκφ, θαζψο θαίλεηαη φηη νη νηθίεο κε ηα κηλσηθά 

ραξαθηεξηζηηθά αλήθαλ ζε κηα μερσξηζηή νκάδα ηνπ πιεζπζκνχ (ειίη). Απηφ βέβαηα, 

δε ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα είκαζηε επηθπιαθηηθνί θαη κε απηή ηελ άπνςε. Άιισζηε, 

ε άπνςε γηα κηα κηλσηθή απνηθία, φπσο έρνπλ εθθξάζεη ν Branigan, ν Benzi θαη ε 

Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε, ζηεξίδεηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηα κηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ θέξεη ε θεξακηθή, γη‟ απηφ ζα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί, αθνχ δελ 

πξέπεη λα αγλννχκε ην γεγνλφο φηη ε αλαζθαθή βξίζθεηαη αθφκε ζε εμέιημε θαη 

θπζηθά, φηη δελ έρνπλ γίλεη νη απαηηνχκελεο κειέηεο ζην ζπιιερζέλ πιηθφ. Δπίζεο, γηα 

λα ππνζηεξηρζεί επηπιένλ ε ζεσξία ηνπ νηθηζκνχ σο απνηθία πξέπεη λα εμεηαζηεί ην 

κέγεζνο ησλ γλσζηψλ Mηλσηθψλ νηθηζκψλ ηνπ Αηγαίνπ.  

Οη παξαηεξήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη αξθεηά ηζρπξέο 

γηα λα ππνζηεξίμνπλ φηη ηα Σξηάληα δελ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ κία κηλσηθή απνηθία, 

αθνχ φπσο πξνθχπηεη απφ πξφζθαηα ζηνηρεία ν νηθηζκφο ηεο Ηαιπζνχ είρε κηα καθξά 

ηζηνξία πξηλ απφ ηελ νξγάλσζε ηεο πφιεο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ΗΑ. 

Αθφκε, δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί νχηε θαη σο κία θπξηαξρνχκελε απνηθία (Governed 

colony), δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα γηα λα απνδείμεη ην ραξαθηήξα ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ ηζρπξά ζηνηρεία πνπ λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηνπ απνηθηαθνχ ζχιαθα (Community colony), θαζψο θαίλεηαη 

φηη ν ηνπηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πνιηηηζκνχ ηεο είλαη πνιχ ηζρπξφο. Ζ αχμεζε ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηηο κεηαβαηηθέο πεξηφδνπο, θαίλεηαη λα γίλεηαη ζηαδηαθά θαη πέξαλ ηνχηνπ 

πξφθεηηαη θπξίσο γηα εληφπην πιεζπζκφ. 

Καζψο ινηπφλ, κφλν ζηελ αξρηηεθηνληθή έρνπκε έληνλα κηλσηθά ζηνηρεία αθνχ, 

αθφκε θαη ε πιεηνςεθία ηεο θεξακηθήο είλαη ηνπηθή, απηά ηα Μηλσηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο κέξνο ηεο αλαδπφκελεο ειίη ηεο Ρφδνπ. Δπνκέλσο, κε 

βάζε ηα κέρξη ζηηγκήο δηαζέζηκα δεδνκέλα ην δήηεκα παξακέλεη αλνηθηφ θαη δελ 

κπνξεί λα δνζεί κηα αζθαιήο απάληεζε ζην εξψηεκα αλ ε Ηαιπζφο ήηαλ θάπνηνπ 

είδνπο κηλσηθή απνηθία. 

πκπεξάζκαηα 

πλνςίδνληαο, ν νηθηζκφο ζηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ, ζα πξέπεη λα ήηαλ έλα 

ζεκαληηθφ θέληξν ζην Αηγαίν ηδηαίηεξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζηκεο πεξηφδνπ ηεο 

Όζηεξεο επνρήο ηνπ Υαιθνχ ΗΑ. Έπεηηα απφ κειέηεο, πξνθχπηεη φηη ήηαλ θαη έλαο 

ζεκαληηθά κεγάινο ζε κέγεζνο νηθηζκφο (17 ζηξέκκαηα) θαη δε κηιάκε επνκέλσο, γηα 

δηάζπαξηα ηκήκαηα νηθηζκνχ. Σν λεζί ιφγσ ηεο ζέζεο θιεηδί, ζην παξειζφλ 
                                                           

25
 Marketou 1988, 63. 
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απνηεινχζε ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηελ Κξήηε θαη ζηηο αθηέο ηεο Μηθξάο 

Αζίαο. Ο νηθηζκφο αλαπηχρζεθε κέζσ δηαζπλδέζεσλ θαη κε άιια ζεκαληηθά θέληα ηνπ 

Αηγαίνπ.
26

 Tα Σξηάληα θαίλεηαη λα ζπκκεηείραλ ζην δηθηπαθφ ζχζηεκα αληαιιαγήο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ ήδε απφ ην ηέινο ηεο ΤΜ ΗΑ/ ΤΜ 

ΗΒ, κηα πεξίνδν κεηά απφ έλαλ θαηαζηξνθηθφ ζεηζκφ θαη πηψζε ηέθξαο. Απηφ ην 

γεγνλφο, εληζρχεη γηα άιιε κηα θνξά ηα ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε ελφο Κξεηηθνχ 

δξνκνινγίνπ ην νπνίν πεξλνχζε αλαηνιηθά ηεο Κξήηεο δηα κέζσ ηεο Καξπάζνπ θαη ηεο 

Ρφδνπ θαη έπεηηα θαη απφ ηελ Κσ.
27

 

Καηαιήγνληαο, ν νηθηζκφο ζηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ εθκηλσηζκνχ θαη δείρλεη ηε ζπλζεηφηεηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ, θαζψο θαη ηηο δηαθνξεηηθέο ηξνπέο πνπ κπνξεί λα πάξεη ζην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ αθνχ ε αλαζθαθή εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε εμέιημε. Σα δηάζπαξηα ζηνηρεία 

δπζηπρψο αθφκε, δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηνλ νηθηζκφ, γη 

απηφ νη ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ αιιά θαη νη επηδξάζεηο πνπ δέρηεθαλ κε ηηο ηζρπξέο 

πφιεηο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηα Κξεηηθά παιάηηα αθφκε εξεπλψληαη.
28

 

Βηβιηνγξαθία 

Benzi, M. (1984). “Evidence for a Middle Minoan Settlement on the Acropolis at 

Ialyssos (Mt. Philerimos)”, ζην Hägg R. and Marinatos S. (επηκ.), The Minoan 

Thalassocracy: Myth and Reality, Stockholm, 93- 105. 

Branigan, K. (1981). “Minoan Colonialism”, ABSA 76, 24-33. 

Branigan, K. (1984). “Minoan Community Colonies in the Aegean”, ζην Hägg R. and 

Marinatos S. (επηκ.), The Minoan Thalassocracy: Myth and Reality. Proceedings of the 

Third International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 31 May - 5 June, 

1982, 32, Skrifterutgivnaav Svenska Instituteti Athen 4°, Göteborg, 49-53. 

Davis, J.E. Schofield, R. Torrence, D. Williams, (1983). “Keos and the Eastern Aegean. 

The Cretan Connection”, Hesperia 52, 361-366. 

Doumas, C. (1988). “The prehistoric eruption of Thera and its effects”, ζην Dietz S.  

and Papachristodoulou I. (επηκ.), Archaeology in the Dodecanese. The National 

Museum of Denmark, Department of Near Eastern and Classical Antiquities, 

Copenhagen, 34-38. 

Furumark, A. (1950). “The settlement at Ialysos and Aegean History c. 1550-1400 

B.C.”, Oparch 6, 150-271. 

Marketou, T. (1988). “Excavations at Trianta (Ialysos) on Rhodes: New Evidence for 

the Late Bronze Age I Period”, RendLinc 9, 39-82. 

Marketou, T. Karantzali, E. Mommsen, H. Zacharias, N. Kilikoglou, V. and Scwedt, A. 

(2006). “Pottery Wares from the Prehistoric Settlement at Ialyssos (Trianta) in Rhodes”, 

BSA 101, 1-55. 

                                                           
26

 Wiener 1990, 143. 
27

 Marketou et al. 2006,  52. 
28

 Marketou 1988, 63-65. 



Ο εθκηλσηζκφο ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ζηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ     43 

Marketou, T. (2013). “The art of all-painting at Ialysos on Rhodes from the early 2nd 

millenium BC to the eruption of the Thera volcano”, ζην Vlachopoulos A. (επηκ.), Paint 

brushes.Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue, 

Akrotiri, Thera, 24-26 May 2013, 104-109. 

Monaco, G. (1941). “Scavinella Zona Micenea di Jaliso (1935-1936)”, ζην Clara 

Rhodes X. Istituto Archeologico Rodi, Rhodes, 41-183. 

Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε, Δ. (1990). «Αλαζθαθή ηνπ Μηλσηθνχ νηθηζκνχ ζηα Σξηάληα 

ηεο Ρφδνπ», ΑΓ 37, 139-187. 

Sakellarakis, Y. (1996). “Minoan Religious influence in the Aegean: The Case of 

Kythera”, ABSA 91, 81-99. 

Walberg, G. (1976). Kamares. A Study of the Character of Palatial Middle Minoan 

Pottery,  

Warren, P. M. (1991). “The Minoan civilization of Crete and the volcano of Thera”. 

JACF 4, 23-29. 

Wiener, M. H. (1990). “The Isles of Crete? The Minoan Thalassocracy revisited”, ζην 

Hardy D.A, Doumas C.G., Sakellarakis J.A and Warren P.M. (επηκ.), Thera and the 

Aegean World III, Volume I, Archaeology. The Thera Foundation, London, 128-161. 

 

Καηάινγνο Δηθόλσλ 

Δηθ. 1: Ο Πξντζηνξηθφο νηθηζκφο ηεο Ηαιπζνχ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, 

Πίλαθαο 49. 

Δηθ. 2: Λαηκφο κεγάιεο πξφρνπ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 63β. 

Δηθ. 3: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν ΜΜ ΗΗΗ πεξηφδνπ, Walberg 1976, εηθ. 44:16:1, 2. 

Δηθ. 4: Σκήκα απφ θχπειιν, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε E., 1990. 

Δηθ. 5: Κχπειιν ΜΜ ΗΗΗ, Walberg 1976, εηθ. 30: 210. 

Δηθ. 6: Μφλσην θχπειιν, Πίλαθαο 61β. 

Δηθ. 7: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν ζπείξαο, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 64γ. 

Δηθ. 8: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν «ρεισλίνπ» ξπζκνχ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, 

Πίλαθαο 65α. 

Δηθ. 9: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν κε θχιια θαιακηνχ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, 

Πίλαθαο 64β. 

Δηθ. 10: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν κε ελαιιαζζφκελεο ζπείξεο, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 

1990, Πίλαθαο 64γ.    

Δηθ. 11: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν κε ξφδαθεο εγγεγξακκέλνπο ζε θχθινπο, Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 66α. 

Δηθ. 12: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν κε θξίλνπο, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 

66β. 

Δηθ. 13: Γηαθνζκεηηθφ κνηίβν κε θφθθηλε ηαηλία αλάκεζα ζε καχξεο γξακκέο, 

Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 65α. 

Δηθ. 14: Κεξακηθή επηβίσζε ηεο ΜΜ ΗΗΗ ηερληθήο, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, 

Πίλαθαο 67α. 



Εαλλέηα Σζακπή 

44                                                     3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο Ρφδνο 2015         

Δηθ. 15: Θξαχζκαηα εζκνχ δηαθνζκεκέλα κε ζρεκαηνπνηεκέλα θχιια θαιακηνχ, 

Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 68α. 

Δηθ. 16: Θξαχζκαηα πηζφζρεκνπ αγγείνπ δηαθνζκεκέλα κε θχιια θαη θιαδηά κπξηηάο, 

Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 69β. 

Δηθ. 17: Αγγείν ΣΡ 122, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 70. 

Δηθ. 18: θεχε πνιπηειείαο, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 71. 

Δηθ. 19: Οηθηαθά ζθεχε, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 71. 

Δηθ. 20: Σκήκα απφ ην ζψκα θαη ην ρείινο κεγάινπ θππέιινπ, Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 70. 

Δηθ. 21: Υείινο αλνηθηνχ αγγείνπ κε ην δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηνπ θξίλνπ, Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 74α. 

Δηθ. 22: Σκήκα απφ ην ζψκα κεγάινπ θιεηζηνχ αγγείνπ κε ην δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηνπ 

θξίλνπ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 74α. 

Δηθ. 23: Σκήκα απφ ρείινο θππέιινπ δηαθνζκεκέλα κε θπιισηή ηαηλία, Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 74α. 

Δηθ. 24: ψκα θσληθνχ ξπηνχ δηαθνζκεκέλα κε θπιισηή ηαηλία, Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 75. 

Δηθ. 25: Κιεηζηά αγγεία κε ην δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηνπ ξφδαθα, Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 74α. 

Δηθ. 26: ψκα κηθξνχ θιεηζηνχ αγγείνπ κε ην δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηνπ ζαιάζζηνπ 

ξπζκνχ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 74α. 

Δηθ. 27: Σκήκα απφ ζψκα αιαβάζηξνπ κε ην δηαθνζκεηηθφ κνηίβν ηνπ ζαιάζζηνπ 

ξπζκνχ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 75. 

Δηθ. 28: ψκα κηθξνχ θιεηζηνχ αγγείνπ δηαθνζκεκέλν κε νθζαικσηή ζπείξα, 

Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 75β. 

Δηθ. 29: Σκήκα αιαβάζηξνπ δηαθνζκεκέλν κε θιαδηά θαη θαξπνχο ειηάο, Παπάδνγινπ-

Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 74α. 

Δηθ. 30: Έμη ζξαχζκαηα απφ κεγάιν πηζφζρεκν αγγείν δηαθνζκεκέλν κε ξφκβνπο 

εγγεγξακκέλνπο ζε θχθινπο, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 76α. 

Δηθ. 31: Σκήκα απφ ην ζψκα κηθξνχ αλνηθηνχ αγγείνπ (θππέιινπ) δηαθνζκεκέλν κε ην 

ζέκα ηνπ βξάρνπ κε ζηηθηφ πεξίγξακκα, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 75β. 

Δηθ. 32: Σξεηο ηχπνη άσησλ θππέιισλ ηεο θάζε Σξηάληα ΗΗΗ, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 

1990, Πίλαθαο 83α. 

Δηθ. 33: Κεθαιή απφ κεγάιν πήιηλν εηδψιην βννεηδνχο, Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 

1990, Πίλαθαο 75β. 

Δηθ. 34: Θξαχζκα απφ ην ρείινο κεγάινπ αγγείνπ κε πξνρνή απφ πνξθπξίηε ιίζν, 

Παπάδνγινπ-Μαληνπδάθε 1990, Πίλαθαο 83α. 

Δηθ. 35: Λίζηλν αγγείν ΤΜ ΗΑ πεξηφδνπ, Warren 1969, ηχπνο 13 ΑP. 

Δηθ. 36: Σκήκα απφ ηνηρνγξαθία δηαθνζκεκέλν κε θφθθηλν θξίλν ζε ιεπθφ βάζνο, 

Marketou 2013, Δηθ. 5. 

Δηθ. 37: Σκήκα νηθίαο ηεο ΜΔΥ, Marketou 1988, PL. 1a. 

Δηθ. 38: Κηίξην κε πνιχζπξα, Marketou 2009, Fig. 17. 

 



Ο εθκηλσηζκφο ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ζηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ     45 

 

  

Δηθ. 1 Δηθ. 2 

  

Δηθ. 3 Δηθ. 4 

 

  

Δηθ. 5 Δηθ. 6 

  

Δηθ. 7 Δηθ. 8 



Εαλλέηα Σζακπή 

46                                                     3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο Ρφδνο 2015         

  

Δηθ. 9 Δηθ. 10 

  

Δηθ. 11 Δηθ. 12 

 

  

Δηθ.13 Δηθ. 14 

  

Δηθ. 15 Δηθ. 16 

  

Δηθ.. 17 Δηθ. 18 



Ο εθκηλσηζκφο ζηνλ πξντζηνξηθφ νηθηζκφ ζηα Σξηάληα ηεο Ρφδνπ 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ     47 

  

Δηθ. 19 Δηθ. 20 

  

Δηθ. 21 Δηθ. 22 

 

  

Δηθ. 23 Δηθ. 24 

  

Δηθ. 25 Δηθ. 26 

  

Δηθ. 27 Δηθ. 28 



Εαλλέηα Σζακπή 

48                                                     3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο Ρφδνο 2015         

  

Δηθ. 29 Δηθ. 30 

  

Δηθ. 31 Δηθ. 33 

   

Δηθ. 32 Σχπνο 1 Σχπνο 2 Σχπνο 3      

 
 

 

Δηθ. 34 Δηθ. 35 Δηθ. 36 

  

Δηθ. 37 Δηθ. 38 

 



 

49 

Κνζκήκαηα ζηηο ηνηρνγξαθίεο θαη ε ζύγθξηζή ηνπο κε πξαγκαηηθά θνζκήκαηα 

Μπξηψ Παπνπηζάθε 

Πεξίιεςε 

Οη ηνηρνγξαθίεο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ ζην Αηγαίν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Θήξα, ηελ Κξήηε 

θαη ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα, απεηθνλίδνπλ κνξθέο αλζξώπσλ, νη νπνίεο θέξνπλ πνιύ 

εληππσζηαθά θνζκήκαηα. Οη απεηθνλίζεηο απηέο παξνπζηάδνπλ νκνηόηεηεο κε πξαγκαηηθά 

θνζκήκαηα πνπ έρνπλ βξεζεί ζηνλ Αηγαηαθό ρώξν αιιά θαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 

λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ ζύγθξηζε αλάκεζά ηνπο ζα πξνζπαζήζεη λα θαηαδείμεη ηνπο 

ζπκβνιηζκνύο πνπ έθεξαλ ηα θνζκήκαηα απηά θαη θαη‟ επέθηαζε νη κνξθέο πνπ ηα θνξνύζαλ. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Σνηρνγξαθίεο, θνζκήκαηα, Θήξα, Αίγππηνο, πξνπαιαηζηίλε, Δγγχο Αλαηνιή, 

ρξπζφο, θαγεληηαλή, θνξλαιίλε, νξεία θξχζηαιινο 

 

Δηζαγσγή 

Σν ζέκα ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ είλαη νη απεηθνλίζεηο ησλ θνζκεκάησλ ζηηο 

ηνηρνγξαθίεο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζην Αηγαίν θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κε 

πξαγκαηηθά θνζκήκαηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ απφ ηνλ αηγαηαθφ ρψξν, αιιά θαη απφ 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.  

Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζε πξαγκαηηθά θνζκήκαηα θαη ζηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ζα 

βαζηζηεί ζηα δηάθνξα ζρέδηα, ηα ζρήκαηα θαη ηα ρξψκαηα πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ησλ θνζκεκάησλ θαη ησλ πνιχηηκσλ πιηθψλ ηνπο θαη ζε πξαγκαηηθά 

θνζκήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί κηα ζρεηηθά θαζαξή εηθφλα ησλ ηχπσλ ησλ 

θνζκεκάησλ, νη νπνίνη ήηαλ δεκνθηιέζηεξνη ζην Αηγαίν θαη ζηελ επξχηεξε 

λνηηναλαηνιηθή Μεζφγεην θαη πνπ νη θαιιηηέρλεο πξνζπάζεζαλ λα απεηθνλίζνπλ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ απεηθνλίζεσλ ησλ θνζκεκάησλ, πξνέξρεηαη απφ ηηο 

ηνηρνγξαθίεο ηεο Θήξαο φπνπ ηα θνζκήκαηα παξνπζηάδνληαη εθεί κε ηδηαίηεξε 

ζπρλφηεηα, ελψ παξάιιεια νη ζπγθεθξηκέλεο απεηθνλίζεηο είλαη κεγάιεο, επθξηλείο θαη 

ιεπηνκεξείο. Οη ηνηρνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ θνζκήκαηα είλαη ιηγφηεξεο ζηελ Κξήηε 

θαη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ζπλεπψο νη ζπγθξίζεηο αλάκεζα ζε θνζκήκαηα θαη 

ηνηρνγξαθίεο ζα επηθεληξσζνχλ θπξίσο ζε εθείλεο ηεο Θήξαο. Χζηφζν, ηα θνζκήκαηα 

πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο ηνηρνγξαθίεο, ηα νπνία θαηά πάζα πηζαλφηεηα νη δσγξάθνη 

εθείλεο ηεο πεξηφδνπ ζα είραλ δεη απφ θνληά πξηλ ηα απεηθνλίζνπλ, ζα πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ κέζα ζε κεγαιχηεξα ρξνλνινγηθά πιαίζηα, θαζψο έλα θφζκεκα κπνξνχζε 

λα δηαηεξεζεί απφ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ γηα δεθαεηίεο, ζαλ νηθνγελεηαθφ θεηκήιην.
1
 Γη‟ 

απηφ, ε ζχγθξηζε κπνξεί θαη ίζσο πξέπεη λα γίλεη θαη κε παιαηφηεξα επξήκαηα απφ ηηο 

ηξεηο θχξηεο πνιηηηζκηθέο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ, ηηο Κπθιάδεο, ηελ Κξήηε θαη ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα αιιά θαη κε πεξηνρέο ηεο λνηηναλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, φπσο ε 

Αίγππηνο θαη ε πξνπαιαηζηίλε. Λφγσ ηνπ ζαιαζζηλνχ εκπνξίνπ πνπ αλζνχζε ηελ 

πεξίνδν εθείλε ζηε Μεζφγεην, καδί κε πνιιά θαη πνηθίια αγαζά εηζάγνληαλ ζην Αηγαίν 

                                                           
1
 Σειεβάληνπ 1984, 29. 
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θαη πνιχηηκα πιηθά, γηα ηελ θαηαζθεπή θνζκεκάησλ. Μαδί κε ηηο πξψηεο χιεο 

ελδερνκέλσο λα εηζήρζεζαλ θαη δηαθνξεηηθέο ηερλνηξνπίεο γηα ηα θνζκήκαηα απφ 

απηέο ηηο πεξηνρέο πξνέιεπζεο, ή αθφκα θαη ηδηαίηεξνη ζπκβνιηζκνί, πνπ πηνζεηήζεθαλ 

θαη απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Αηγαίνπ. 

Οη ηνηρνγξαθίεο πνπ απεηθνλίδνπλ θνζκήκαηα κπνξνχλ λα κειεηεζνχλ απφ 

ζπγθεθξηκέλεο πιεπξέο, ηηο νπνίεο δηέπνπλ νξηζκέλνη θαλφλεο. Οη θαλφλεο απηνί 

ηζρχνπλ γηα φιεο ηηο ηνηρνγξαθίεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Αηγαίνπ:
1
 

1. Σν γεληθφ ζρήκα θαη ε δνκή ησλ απεηθνλίζεσλ ησλ κνξθψλ πνπ θέξνπλ 

θνζκήκαηα. 

2. Σν ζρέδην θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ησλ 

θνζκεκάησλ. 

3. Ζ επηινγή ησλ ρξσκάησλ, ε νπνία ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, επεηδή 

αληηζηνηρνχζε ζηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ θαηαζθεπή 

θνζκεκάησλ. Σα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο απεηθνλίζεηο ησλ 

θνζκεκάησλ ζηηο ζεξατθέο ηνηρνγξαθίεο, πξέπεη λα ππνζέζνπκε φηη επηιέγνληαλ 

ιφγσ ηνπ φηη ήηαλ αξθεηά θνληά ζηα ρξψκαηα ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηα πξαγκαηηθά θνζκήκαηα. Σα ρξψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο ζεξατθέο ηνηρνγξαθίεο είλαη: 

 Κίηξηλν, πξνθαλψο γηα ηνλ ρξπζφ. 

 Κπαλφ, ίζσο γηα ην αζήκη (ηδηαίηεξα γηα βξαρηφιηα), κπιε παιφκαδα, 

θαγεληηαλή, ή ιάπηο ιάδνπιη. 

 Κφθθηλν, πηζαλψο γηα ηελ θνξλαιίλε, ή θφθθηλε παιφκαδα. 

 Γθξη/αλνηρηφ θαθέ, ίζσο γηα ηνλ ακέζπζην, ή ηελ νξεία θξχζηαιιν. 

 

4. Οη ηερληθέο ηεο δηαθφζκεζεο 

Γηαηί άξαγε νη θαιιηηέρλεο ησλ ηνηρνγξαθηψλ, επέιεμαλ λα απεηθνλίζνπλ ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο θνζκεκάησλ; Σα θνζκήκαηα απηά ζα κπνξνχζαλ λα θέξνπλ 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν λφεκα, ή ίζσο ήηαλ δεκνθηιή θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ νη ηνηρνγξαθίεο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα θνζκήκαηα απνηεινχλ ηα 

κνλαδηθά απηά ζηνηρεία πνπ παξάιιεια εκθαλίδνληαη θαη ζηηο ηνηρνγξαθίεο, ηα νπνία 

κάιηζηα ίζσο κπνξέζνπλ λα πξνζθέξνπλ ελδείμεηο γηα ηελ ηαπηφηεηα ησλ κνξθψλ πνπ 

ηα θνξνχλ. 

Πεξηδέξαηα κε ράληξεο ππό κνξθή θπηώλ θαη δώσλ 

Υάληξεο κε λαηνπξαιηζηηθά ζρήκαηα ππάξρνπλ ζε ηξία πεξηδέξαηα: νη ράληξεο κε 

θίηξηλν ρξψκα ζην ζρήκα άλζνπο παπχξνπ γηα ην καθξχηεξν πεξηδέξαην ηεο 

«Λαηξεχηξηαο» (εηθ. 1) -αλ θαη ίζσο πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθά άλζε- θαη ζηελ 

ηνηρνγξαθία ηεο «Πφηληαο» (εηθ. 2), νη θφθθηλεο, κπιε θαη θίηξηλεο ράληξεο ζε ζρήκα 

πάπηαο πεξαζκέλεο ζε έλα θφθθηλν θνξδφλη, θαζψο επίζεο γαιάδηεο θαη θίηξηλεο 
                                                           

1
 Laffineur 2000, 901. 
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ράληξεο ζε ζρήκα ιηβεινχιαο, νη νπνίεο θξέκνληαη απφ έλα είδνο πεξηδέξαηνπ πνπ 

ζπκίδεη θνξδφλη.
2
 

Σν καθξχηεξν πεξηδέξαην γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ ηεο «Λαηξεχηξηαο», ηνπ νπνίνπ νη 

ράληξεο ίζσο απεηθνλίδνπλ άλζε παπχξνπ ή θξίλνπ, είλαη ρξσκαηηζκέλν θίηξηλν, ίζσο 

ππνλνψληαο ηνλ ρξπζφ. 

ηα Γεληξά ηεο Αξγνιίδαο (Θαιακσηφο Σάθνο 10) βξέζεθε έλα ρξπζφ πεξηδέξαην 

(εηθ. 3), ην νπνίν αλήθε ζηελ ΤΔ ΗΗΒ-ΗΗΗΑ1 πεξίνδν (ηέιε ηνπ 15νπ αη. π.Υ.). Σν 

πεξηδέξαην απνηειείηαη απφ 20 ρξπζέο ράληξεο ζε ζρήκα άλζνπο παπχξνπ ή θξίλνπ θαη 

19 ράληξεο ζε ζρήκα εκηξφδαθα. Οη ράληξεο θέξνπλ έθηππε θαη ιεπηή εγράξαθηε 

δηαθφζκεζε. Απηφ ην θνκςφ πεξηδέξαην αλαθαιχθζεθε ζηνλ πινχζην Θαιακσηφ Σάθν 

10 ζην κεγάιν κπθελατθφ λεθξνηαθείν ζηα Γεληξά. Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα 

σξαηφηεξα πεξηδέξαηα ηεο πεξηφδνπ κεηά ην 1450 π.Υ., φηαλ ε θαηεξγαζία ηνπ ρξπζνχ 

ζηηο Μπθήλεο έθηαζε ζην απφγεηφ ηεο.
3
 

Απφ ηνλ κπθελατθφ ζεζαπξφ ησλ Αεδνλίσλ βξέζεθε έλα παξφκνην πεξηδέξαην πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζηνλ 15
ν
 αη. π.Υ, ηνπ νπνίνπ νη ράληξεο είλαη ίδηεο κε εθείλεο ηνπ 

πεξηδέξαηνπ απφ ηα Γεληξά, σζηφζν θάπσο πεξηζζφηεξν ζρεκαηνπνηεκέλεο (εηθ. 4). 

Μία ρξπζή ράληξα απφ ηελ Κλσζφ (εηθ. 5) θέξεη επίζεο νξηζκέλεο νκνηφηεηεο κε ηα 

άλζε ηεο ηνηρνγξαθίαο. Ζ ράληξα βξέζεθε ζε έλα ηάθν κε άιιεο ρξπζέο ράληξεο, νη νπνίεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Evans αλήθαλ ζε δηαθνξεηηθά θνζκήκαηα. Ζ ράληξα ζε ζρήκα θξίλνπ ή 

παπχξνπ θέξεη ηξεηο νπέο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχεη φηη απνηεινχζε θξίθν γηα 

ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεηξέο ραληξψλ, ζχκθσλα κε ηνλ αηγππηηαθφ ηχπν ησλ θνιιάξσλ. Σα 

άλζε παπχξνπ θαη ισηνχ είραλ ηεξή ζεκαζία ζηελ Αίγππην, αιιά δελ είλαη μεθάζαξν αλ νη 

θάηνηθνη ηνπ Αηγαίνπ ηα έβιεπαλ ζαλ θπιαρηά ή ηα ζεσξνχζαλ απιά ζηνιίδηα.
4
 Ο πάππξνο 

ήηαλ ην έκβιεκα ηεο ζεάο ηνπ Νείινπ Wazet.
5
 Ζ αηγππηηαθή ιέμε wadj, ηελ νπνία 

ζπκβφιηδε ν πάππξνο, ζήκαηλε «αλζνθνξψ», ή «είκαη πγηήο».
6
 

Σν πεξηδέξαην γχξσ απφ ην ιαηκφ ηεο «Πφηληαο», κε ηηο κπιε, θίηξηλεο θαη 

θφθθηλεο ράληξεο ζε ζρήκα πάπηαο, ίζσο ππνλννχζε φηη ε «Θεά» θπξηαξρνχζε ζην 

βαζίιεην ησλ δψσλ. Ζ πάπηα σο ζέκα, είλαη αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, κε βάζε ηα ρξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

πεξηδέξαην, πηζαλψο λα απεηθφληδαλ ρξπζφ, αζήκη (ή κπιε παιφκαδα), θνξλαιίλε θαη 

ίζσο ειεθαληφδνλην. Σν κνηίβν ηεο πάπηαο είλαη επίζεο γλσζηφ απφ κηα ρξπζή ράληξα 

πνπ απεηθνλίδεη κηα πάπηα, απφ ηελ Κλσζφ (εηθ. 6), θαη δχν αθφκε, θηηαγκέλεο απφ 

θνξλαιίλε, απφ ην Παιαίθαζηξν (εηθ. 7).
7
 «Απφ ην λεθξνηαθείν ησλ Αεδνληψλ 

βξέζεθαλ αξθεηέο ράληξεο ζε ζρήκα πάπηαο, ζε δηάθνξα κεγέζε, θηηαγκέλεο απφ 

ζηεαηίηε, γπαιί, θαη θαγεληηαλή».
8
 

                                                           
2
 Laffineur 2000, 904. 

3
 Γεκαθνπνχινπ 1988, 50. 

4
 Παλαγησηάθε 2000, 126. 

5
 Παλαγησηάθε 2000, 124. 

6
 Παλαγησηάθε 2000, 124. 

7
 Σειεβάληνπ 1984, 38. 

8
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Σν θφζκεκα ηνπ «Πφηληνπ» (εηθ. 8) απφ ηνλ Θεζαπξφ ηεο Αίγηλαο, ν νπνίνο θξαηά 

δχν πάπηεο, απνηειεί έλα αθφκα παξάδεηγκα, εθφζνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνπιηψλ 

απεηθνλίδνληαη θαζαξά. Αθφκε, ζηελ ηνηρνγξαθία ηεο «Πφηληαο» ζηε Θήξα, φπσο θαη 

ζην θφζκεκα κε ηνλ «Πφηλην», νη κνξθέο πνπ απεηθνλίδνληαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, 

ίζσο αλαπαξηζηνχλ θάπνηα ζεφηεηα, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηελ ζξεζθεπηηθή 

ζεκαζία πνπ ίζσο είρε ε πάπηα ηελ πεξίνδν εθείλε.
9
 

Σν δεχηεξν πεξηδέξαην ηεο «Πφηληαο», απνηειείηαη απφ πέληε κεγάιεο ράληξεο ζε 

ζρήκα ιηβεινχιαο. Οη ράληξεο απηέο θξέκνληαη απφ έλα είδνο αιπζίδαο ζε ζρήκα 

ζρνηληνχ, κε θάζεηεο ή δηαγψληεο γξακκέο. Οη ιηβεινχιεο είραλ αλνηρηά θηεξά, ζαλ λα 

πξφθεηηαη λα πεηάμνπλ. Σν επάλσ δεπγάξη θηεξψλ είλαη θακπχιν, ελψ ην θάησ είλαη 

επίπεδν. Οη θεξαίεο ηνπο απνηεινχλ ην ζεκείν έλσζεο κε ηελ αιπζίδα. 

Έλα κνλαδηθφ ράιθηλν πεξίαπην κε ηε κνξθή ιηβεινχιαο (εηθ. 9),
10

 έρεη βξεζεί 

ζηνλ Μφριν ηεο Κξήηεο. Αθφκε, ζε έλα ρξπζφ ζθξαγηζηηθφ δαρηπιίδη απφ ηηο Αξράλεο 

αλαπαξηζηψληαη δχν ιηβεινχιεο (εηθ. 10).
11

 Δπίζεο, δηάθνξα άιια έληνκα, φπσο κχγεο 

(Ατδνλία ζηε Νεκέα) θαη ρξπζαιίδεο ή πεηαινχδεο (Καπαθιί, Μπθήλεο) είλαη γλσζηά 

απφ ηελ Κξήηε θαη ηελ Ζπεηξσηηθή Διιάδα.
12

  

«ηελ Αίγππην εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ηα έληνκα ζπκβφιηδαλ ηελ ςπρή, γη‟ απηφ θαη 

είραλ ζξεζθεπηηθή ζεκαζία».
13

 

Σν κέγεζνο ησλ ιηβεινχισλ είλαη ίζσο πνιχ κεγάιν γηα λα ζεσξεζνχλ ράληξεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο απεηθνλίζεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζαλή ζξεζθεπηηθή ηνπο ζεκαζία 

θαη ην γεγνλφο φηη ίζσο βξίζθνληαλ γχξσ απφ ηνλ ιαηκφ κηαο ζεφηεηαο ή έζησ ηέξεηαο, 

πηζαλφλ λα ππνδείθλπε φηη απηέο νη ιηβεινχιεο αλαπαξηζηνχζαλ θνζκήκαηα πνπ 

θνξηνχληαλ ζαλ θπιαρηά. 

Έλα δαθηπιηόζρεκν θίηξηλν ελώηην κε ζηαπξνεηδή δηαθόζκεζε ζην θέληξν ηνπ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ελψηην απεηθνλίδεηαη ζηελ ηνηρνγξαθία ηεο «Ηέξεηαο» (εηθ. 11) 

απφ ηε Γπηηθή Οηθία, Γσκάηην 5. «Μηα πνιχ πεηζηηθή ζχγθξηζε κπνξεί λα γίλεη 

αλάκεζα ζην ελψηην ηεο «Ηέξεηαο» θαη ζε έμη ρξπζά ζηνιίδηα απφ ηνλ Θνισηφ Σάθν ΗΗΗ, 

ηνπ Σαθηθνχ Κχθινπ Β, ζηηο Μπθήλεο (εηθ. 12). Σν ζηαπξφζρεκν ζρέδηφ ηνπο κνηάδεη 

αξθεηά κε ην ζρέδην ζην θέληξν ηνπ ελσηίνπ ηεο «Ηέξεηαο», παξφιν πνπ ηα 

ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα δελ είλαη ελψηηα».
14

 Απηφο ν ηχπνο ηνπ ζηνιηδηνχ θηηάρηεθε 

απφ δχν ιεπηά θχιια ρξπζνχ, κε ηειείσκα ζε ζρήκα θχιινπ, ηα νπνία ελψλνληαλ 

ζηαπξσηά ζην θέληξν ηνπο, γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα αζηέξη, ην νπνίν θέξεη έθηππε 

δηαθφζκεζε απφ ιεπηέο γξακκέο, θνπθθίδεο θαη δίζθνπο. 

Παξφκνηα ζηαπξφζρεκα θνζκήκαηα έρνπλ βξεζεί θαη ζε άιιεο ηαθέο γπλαηθψλ 

ζηνπο δχν Σαθηθνχο Κχθινπο θαη γη‟ απηφ ζεσξείηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο 
                                                           

9
  Nilsson 1950, 367-8; Televantou 1984, 39. 

10
 Soles 2012, 457. 

11
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θνζκήκαηνο ρξεζηκνπνηείην θπξίσο απφ γπλαίθεο.
15

 Σν ζηνιίδη απηφ είλαη επίζεο 

γλσζηφ σο quatrefoil (άλζνο κε ηέζζεξα πέηαια) θαη πξσηνεκθαλίζηεθε ζηελ 

Μεζνπνηακία θαη ηελ πξία. Ίζσο, επξφθεηην γηα έλα είδνο απινπνηεκέλνπ ξφδαθα. 

Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείην ζηελ Αίγππην σο ηεξνγιπθηθφ ζχκβνιν (wn). ην Αηγαίν έγηλε 

γλσζηφ θαηά ηελ ΠΜ ΗΗ θαη ΠΔ ΗΗ πεξίνδν.
16

 Απηφο ν ηχπνο ελσηίνπ είλαη αζπλήζηζηνο 

θαη κνλαδηθφο ζηε Θήξα, θαζψο επίζεο θαη ζε κηλσηθέο θαη κπθελατθέο ζέζεηο. Ο 

ζηαπξφο θαη νη παξαιιαγέο ηνπ (αγθπισηφο ζηαπξφο θαη αζηέξη γηα παξάδεηγκα) είραλ 

κηα πξνθαλή ζξεζθεπηηθή ζεκαζία ζην Αηγαίν ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. ηαπξνί έρνπλ 

απεηθνληζηεί επάλσ ζε ζθξαγηδφιηζνπο θαη αλάκεζα ζε θέξαηα ηαχξσλ. Θα κπνξνχζαλ 

λα ζπκβνιίδνπλ αζηέξηα ή ηνλ ήιην, κε ηηο γξακκέο ηνπ ζηαπξνχ λα απνηεινχλ ηηο 

αθηίλεο ηνπ.
17

 

 Ζ ζεκαζία ηνπ ήιηνπ θαη ηεο ζειήλεο έρεη αλαιπζεί εθηεηακέλα απφ ηνλ Nilsson. 

Δξκήλεπζε ηηο απεηθνλίζεηο απηέο σο παξνπζίεο κίαο, ή πεξηζζφηεξσλ ζενηήησλ. «Δάλ 

ήηαλ απηή ε πεξίπησζε, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν ζρήκα δελ ήηαλ κφλν δήηεκα 

θαιισπηζκνχ αιιά έλα ζχκβνιν πνπ θνξνχζαλ νη ηέξεηεο, νη νπνίεο ππεξεηνχζαλ ηε 

ζεφηεηα».
18

 

Πεξόλε καιιηώλ κε θξηλόζρεκε θεθαιή 

Ζ «Λαηξεχηξηα» (εηθ. 13) θνξά κηα πεξφλε καιιηψλ, δσγξαθηζκέλε θίηξηλε, 

πηζαλψο αλαπαξηζηψληαο ρξπζφ. Απεηθνλίδεηαη έλα ρνληξφ θίηξηλν ζηέιερνο, ην νπνίν 

αθνχ ζηξίβεη, θαηαιήγεη ζε ζρήκα θξίλνπ ζηελ θεθαιή. Οη δηαζηάζεηο ηεο είλαη αξθεηά 

κεγάιεο, ίζσο φκσο ν θαιιηηέρλεο επέιεμε λα απεηθνλίζεη ηελ θαξθίηζα κε απηφ ηνλ 

ηξφπν γηα λα ηελ ηνλίζεη. «Οη πεξφλεο πηζαλφλ θνξηνχληαλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε 

ηπιηγκέλεο ζηα καιιηά, λα θαίλεηαη κφλν ε θεθαιή ηνπο».
19

Απηφο ν ηχπνο δηαθφζκεζεο 

ησλ καιιηψλ αλήθεη ζε κηα παξάδνζε πνπ μεθίλεζε θαηά ην ηέινο ηεο 3
εο

 ρηιηεηίαο θαη 

δηήξθεζε 1500 ρξφληα. Οη πξψηεο πεξφλεο κε αλζφζρεκε θεθαιή πξνήιζαλ απφ ην 

λεθξνηαθείν ηνπ Μφρινπ θαη ήηαλ θηηαγκέλεο απφ ρξπζφ. Σα άλζε πνπ αλαπαξίζηαλην 

ήηαλ θξφθνη ή καξγαξίηεο θαη ίζσο ήηαλ αλαηνιηθήο πξνέιεπζεο. ηνπο κπθελατθνχο 

ηάθνπο ηνπ Βφινπ βξέζεθαλ ηξία ρξπζά θνζκήκαηα ζε ζρήκα θξίλνπ, ηα νπνία είραλ 

νκνηφηεηεο κε ηηο ζεξατθέο ηνηρνγξαθίεο (εηθ. 14).
20

 

Κιαδί κπξηηάο/ειηάο 

Σν ζπγθεθξηκέλν θφζκεκα απεηθνλίδεηαη επίζεο ζηελ ηνηρνγξαθία ηεο 

«Λαηξεχηξηαο». Απεηθνλίδεη έλα θιαδί κπξηηάο, ή ειηάο, ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη πξψηε 

θνξά ζηε κηλσηθή θαη κπθελατθή ηέρλε. Σν θνηζάλη είλαη θίηξηλν θαη ηα θχιια θίηξηλα 

θαη γθξη, ίζσο γηα ρξπζφ θαη αζήκη αληηζηνίρσο. 

Παξφκνηα θνζκήκαηα πεξηιακβάλνληαη ζηα ρξπζά επξήκαηα ηνπ Μφρινπ: θχιια 

ζε δηάθνξα ζρήκαηα, θάπνηα απφ απηά ίδηα κε εθείλα ηεο ζεξατθήο ηνηρνγξαθίαο. Σα 
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θχιια απηά ρξεζηκνπνηνχληαλ ζαλ ηκήκαηα αιπζίδσλ θαη νξηζκέλεο θνξέο ζρεκάηηδαλ 

θιαδηά, κε ηε δηαθνξά φηη ην θνηζάλη ηνπο δελ ήηαλ ζηαζεξφ. Οξηζκέλα θχιια σζηφζν, 

είραλ θνηζάληα θηηαγκέλα απφ ζχξκα θαη ήηαλ ελσκέλα κεηαμχ ηνπο, ζρεκαηίδνληαο 

θιαδηά (εηθ. 15, 16). Σν θιαδί ζηε ζεξατθή ηνηρνγξαθία, αλ απεηθφληδε θφζκεκα θαη φρη 

αιεζηλφ θιαδί, ζα ήηαλ θηηαγκέλν κε παξφκνην ηξφπν, κε ρξπζά θαη αζεκέληα θχιια, 

θνιιεκέλα ζε έλα ρξπζφ θνηζάλη. Ζ απεηθφληζε απηνχ ηνπ θιαδηνχ ππνδεηθλχεη φηη ε 

παξάδνζε απηή δελ μεράζηεθε αιιά ζπλερίζηεθε θαηά ηελ ΤΜ ΗΑ πεξίνδν.
21

 

Παξφκνηα ρξπζά άλζε θαη θχιια κε εθείλα απφ ην λεθξνηαθείν ηνπ Μφρινπ, 

βξέζεθαλ ζην βαζηιηθφ λεθξνηαθείν ηεο Οπξ, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Leonard 

Woolley, πνπ έθαλε ηελ αλαζθαθή ην 1922-34, απνηεινχζαλ ηκήκαηα ελφο πνιχ 

εληππσζηαθνχ θαη πεξίπινθνπ δηαδήκαηνο, ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, αλήθε 

ζηελ βαζίιηζζα Pu-abi (εηθ. 17).
22

 Αθφκε, ζηνλ ηάθν ηεο Pu-abi βξέζεθαλ ζηνιίδηα, ηα 

νπνία ζχκθσλα κε ηνλ Woolley ήηαλ ηκήκαηα ελφο δηαδήκαηνο. Αλάκεζα ζηα ζηνιίδηα 

απηά, ππήξραλ ρξπζά θιαδηά (εηθ. 18) παξφκνηα κε ην θιαδί ηεο ζεξατθήο 

ηνηρνγξαθίαο.
23

 

πκπεξάζκαηα 

Απηέο νη νκνηφηεηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα θνζκήκαηα πνπ απεηθνλίδνληαλ ζηηο 

ζεξατθέο ηνηρνγξαθίεο, κηκνχληαλ ή ήηαλ εκπλεπζκέλα απφ πξαγκαηηθά θνζκήκαηα. Οη 

θαιιηηέρλεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ηηο ηνηρνγξαθίεο, επέιεμαλ λα απεηθνλίζνπλ ηα 

θνζκήκαηα απηά γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Δίηε νη ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη θνζκεκάησλ 

ήηαλ δεκνθηιείο ζηελ Θήξα θαη ζε άιια κέξε ηνπ Αηγαίνπ θαηά ηελ πεξίνδν πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ νη ηνηρνγξαθίεο είηε είραλ θάπνην ηδηαίηεξν λφεκα γηα ηνπο αλζξψπνπο 

πνπ επέιεμαλ λα δηαθνζκήζνπλ ηνπο ηνίρνπο ηεο Οηθίαο ησλ Γπλαηθψλ, ηε Γπηηθή 

Οηθία, ηελ Ξεζηή 3 θαη ηα άιια θηίξηα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηνηρνγξαθίεο. ε θάζε 

πεξίπησζε, νη θαιιηηέρλεο επέιεμαλ λα δηαθνζκήζνπλ ηηο ζεκαληηθέο απηέο θηγνχξεο, 

κε ηχπνπο θνζκεκάησλ νη νπνίνη ηνπο ήηαλ γλσζηνί. 

Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζε πξαγκαηηθά θνζκήκαηα θαη ζηηο απεηθνλίζεηο ηνπο ζηηο 

ηνηρνγξαθίεο ζα γίλεη πεξηζζφηεξν μεθάζαξε, φηαλ έξζνπλ ζην θσο πεξηζζφηεξα 

επξήκαηα. 
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Σα λεζηά ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθό Πέιαγνο. 

Απνκόλσζε θαη αιιειεπίδξαζε θαηά ηε Μηλσηθή πεξίνδν 

 

Αιεμάλδξα Κξήηε  

 

Πεξίιεςε 

Σν ζέκα ηεο παξνπζίαζεο είλαη ηόζν ην γεσγξαθηθό όζν θαη ην πνιηηηζκηθό πιαίζην κέζα 

ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη όξνη «λήζνο» θαη «λεζηά ηεο λήζνπ». Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ε αλαγσγή 

ησλ όξσλ απηώλ ζην νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθό πιαίζην ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ πνπ 

αξραηνινγηθά εξκελεύνπκε σο «Μηλσηθή». Ωο θέληξν αλαθνξάο αμηνινγείηαη ε λήζνο ηεο 

Κξήηεο, σο κέξνο ηεο γεσγξαθηθήο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο ζπλάθεηαο ησλ λήζσλ ηεο ζην 

Ληβπθό Πέιαγνο, δειαδή ηνπ Κνπθνλεζίνπ, ηεο Υξπζήο (Γατδνπξνλεζίνπ) θαη ηεο Γαύδνπ. 

Μειεηώληαο ζπλνπηηθά ηηο ηζηνξηθέο πεγέο αιιά θαη ηα δεκνζηνπνηεκέλα αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα πνπ αθνξνύλ ηα λεζηά ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθό Πέιαγνο, επηρεηξώ λα αλαδείμσ ηηο 

ζρέζεηο απνκόλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηύρζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο «Μηλσηθήο» 

πεξηόδνπ κεηαμύ απηώλ θαη ηεο κεγαινλήζνπ. εκαληηθό ξόιν ζε απηό ην επίπεδν 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνζέγγηζεο δηαδξακαηίδεη θαη ν εληνπηζκόο, ε κειέηε θαη ε εξκελεία ησλ 

αξραηνπεξηβαιινληηθώλ δεδνκέλσλ. Καηά απηό ηνλ ηξόπν, επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ησλ λήζσλ ηεο 

Κξήηεο ζην Ληβπθό Πέιαγνο από «κάξηπξεο» ηνπ εξκελεπηηθνύ κνληέινπ ηνπ «αλαθηνξηθνύ Μηλσηθνύ 

πνιηηηζκνύ» ζε θαηαδόηεο ηνπ μεπεξαζκέλνπ θαη ζαθώο πξνηεζηαληηθά ηδενινγηθά θνξηηζκέλνπ 

εξκελεπηηθνύ απηνύ πιαηζίνπ. 

Λέμεηο-Κιεηδηά: Νήζνο, λεζηά ηεο λήζνπ, «Μηλσηθή επνρή», θνηλσληθννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζρέζεηο απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο, αξραηνπεξηβαιινληηθά 

δεδνκέλα, φζηξεα πνξθχξαο, παξαγσγηθή εμεηδίθεπζε-αληαγσληζκφο(;), απηνδηάζεζε, «απφ ηα 

θάησ» 

Δηζαγσγή 

Ήδε απφ ηνλ ηίηιν ηεο εξγαζίαο ππνδεηθλχεηαη ε δηεμνδηθή ελαζρφιεζή κνπ ηφζν 

κε ην γεσγξαθηθφ φζν θαη κε ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν εγγξάθνληαη νη 

φξνη «λήζνο», θαη αθφκα πεξηζζφηεξν «λεζηά ηεο λήζνπ». Δπηπιένλ, επηρεηξείηαη ε 

αλαγσγή ησλ ζχγρξνλσλ ελλνηψλ ηεο «λήζνπ» θαη ησλ «λεζηψλ ηεο λήζνπ» ζην 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ πνπ αξραηνινγηθά 

απνδίδνπκε σο «Μηλσηθή». Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ην ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ έρεη έλα 

γεσγξαθηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ θέληξν αλαθνξάο, φπσο απηφ εθδειψλεηαη κέζα 

απφ ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα ηεο επνλνκαδφκελεο σο «Μηλσηθήο» πεξηφδνπ, ην 

νπνίν επαλεμεηάδεηαη -ίζσο θαη λα ακθηζβεηείηαη- κέζα απφ ην πξίζκα ηφζν ησλ 

ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ζεσξεηηθψλ απφςεσλ φζν θαη ησλ δεκνζηνπνηεκέλσλ πιηθψλ 

θαηαινίπσλ, ησλ ζχγρξνλσλ ζε απηφ, γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ 

δνξπθφξσλ ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, σο θέληξν αλαθνξάο αμηνινγείηαη ε «λήζνο» ηεο Κξήηεο, 

δειαδή ηεο μεξάο πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηνλ πδάηηλν φγθν ηεο ζάιαζζαο ηεο 
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Μεζνγείνπ, ε νπνία εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο απφζηαζεο ηεο απφ νπνηαδήπνηε 

επεηξσηηθή θξεπίδα νξίδεη ηελ Μεζφγεην ζάιαζζα ζε επηκέξνπο πδάηηλνπο 

γεσγξαθηθνχο φξνπο, απηνχο ηνπ Αηγαίνπ Πειάγνπο ζηα βφξεηα, θαη ηνπ Ληβπθνχ 

Πειάγνπο ζηα λφηηα. Δπηπιένλ, ε εληχπσζε απηνλνκίαο πνπ πξνθαιεί ε λήζνο ηεο 

Κξήηεο ηφζν ζηνπο θαηνίθνπο ηεο -πξνζσξηλνχο ή θαη κφληκνπο- φζν θαη ζηνπο 

δηάθνξνπο κειεηεηέο ηεο, είλαη ηέηνηα πνπ νπνηαδήπνηε άιιν κεζνγεηαθφ λεζί 

βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε απφ απηήλ -δειαδή είλαη θαηά κία έλλνηα 

δνξπθφξνο ηεο- εκπίπηεη ζηελ γεσγξαθηθή ηεο πεξηθέξεηα, κεηαηξέπνληαο ην ζε «λεζί 

ηεο Κξήηεο».
1
 

Ζ γεσγξαθηθή θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθή νληφηεηα ηεο Κξήηεο ηειηθά δελ 

πεξηιακβάλεη κφλν ηελ επνλνκαδφκελε λήζν, αιιά θαη κία ζεηξά απφ λεζηά, λεζίδεο 

θαη βξαρνλεζίδεο πνπ γεηηληάδνπλ κε απηή. Σν γεγνλφο απηφ επηηείλεη ζεκαληηθά ηελ 

εληχπσζε απηνλνκίαο ηεο κεγαιφλεζνπ, αθήλνληαο θαηά κέξνπο ηηο αληίζηνηρεο 

εληππψζεηο απηνλνκίαο πνπ κπνξεί θάπνηε λα πξνθιήζεθαλ ή θαη λα πξνθαινχληαη 

αθφκε απφ ηνπο κφληκνπο, εκηκφληκνπο ή πξφζθαηξνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηψλ ηεο. 

Πέξα απφ θάζε εληχπσζε, νη ζρέζεηο απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ 

αλέπηπμαλ νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο ηεο Κξήηεο θαη ησλ λεζηψλ ηεο, καο επηβάινπλ λα 

ηηο αληηκεησπίδνπκε σο έλα ππνζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο 

έθθξαζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε -ηνπιάρηζηνλ- ζηνλ επξχηεξν πδάηηλν θαη επεηξσηηθφ 

γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Σειηθήο θαη 

Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ.
2
 

 Γηα απηφ ηνλ ιφγν, φζν πξνβιεκαηηθφ είλαη λα αληηκεησπίδνπκε ηελ Κξήηε θαη ηα 

λεζηά ηεο σο έλα αλεμάξηεην νιηζηηθφ κηθξφ/κάθξνπεξηβάιινλ, άιιν ηφζν 

πξνβιεκαηηθφ είλαη λα αληηκεησπίδνπκε ηα λεζηά ηεο Κξήηεο σο απνδεηθηηθφ κέζν, έλα 

«κάξηπξα» κε αλαζθαθηθνχο φξνπο, ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλερεηψλ ή θαη 

αζπλερεηψλ ηεο κεγαινλήζνπ.
3
 

ηελ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ, κειεηψληαο ζπλνπηηθά ηηο ηζηνξηθέο πεγέο αιιά 

θαη ηα δεκνζηνπνηεκέλα αξραηνινγηθά θαηάινηπα πνπ αθνξνχλ ηα λεζηά ηεο Κξήηεο 

πνπ πεξηβάιινληαη απφ ηνλ ζαιάζζην φγθν ηνπ Ληβπθνχ Πειάγνπο, επηρεηξψ λα 

αλαδείμσ ηηο ζρέζεηο απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ, κεηαμχ απηψλ θαη ηεο λήζνπ ζηελ νπνία εκπίπηνπλ. 

εκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ην επίπεδν θνηλσληθννηθνλνκηθήο πξνζέγγηζεο θαίλεηαη λα 

παίδεη ν εληνπηζκφο, ε κειέηε θαη ε εξκελεία θαη ησλ αξραηνπεξηβαιινληηθψλ 

δεδνκέλσλ. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, επειπηζηψ λα δηαηππψζσ κία ζεηξά απφ 

παξαηεξήζεηο θαη εξσηήκαηα πνπ έρνπλ ζπλεηδεηά ηνλ ζθνπφ λα ππνβάινπλ ζε θξίζε 

νιφθιεξν ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ νηθνδφκεκα ηνπ επνλνκαδφκελνπ 

Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ. 
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Με άιια ιφγηα, επηρεηξψ λα ζπκβάισ κε ηνλ ηξφπν κνπ ζηελ αληηζηξνθή ηεο 

θαζεζηεθπίαο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ αξραηνινγηθψλ θαηαινίπσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ηφζν ζηελ Κξήηε φζν θαη ζηα λεζηά ηεο, θαη απνδίδνληαη ρξνλνινγηθά 

ζηελ Σειηθή θαη Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, ή αιιηψο ζηελ επνλνκαδφκελε 

«Μηλσηθή» πεξίνδν.  

Σα λεζηά ηεο Κξήηεο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ απφ «κάξηπξεο» ππεξάζπηζεο ηνπ 

αλαθηνξηθνχ κνληέινπ θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο 

Μηλσηθήο πεξηφδνπ, ζε θαηαδφηεο ηνπ μεπεξαζκέλνπ θαη ζαθψο πξνηεζηαληηθά 

ηδενινγηθά θνξηηζκέλνπ -θαηά ηελ άπνςε κνπ- πνιηηηζκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

νηθνλνκηθνχ κνληέινπ ηεο αλαθηνξηθήο Μηλσηθήο Κξήηεο. 

Σα λεζηά ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθό Πέιαγνο 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε Κξήηε εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο αιιά θαη ηεο 

απφζηαζεο ηεο απφ νπνηαδήπνηε επεηξσηηθή θξεπίδα, ρσξίδεη ηνλ φγθν ηεο ζάιαζζαο 

ηεο Μεζνγείνπ πνπ ηελ πεξηβάιεη ζε δχν επηκέξνπο πδάηηλνπο γεσγξαθηθνχο φξνπο ηνπ 

Αηγαίνπ πειάγνπο, ζηα ζρεηηθά βφξεηα ηεο, θαη ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο ζηα λφηηα. Σν 

γεγνλφο απηφ, θαηά ηελ γλψκε κνπ, κπνξεί λα ππνδεηθλχεη ηφζν ηελ γεσγξαθηθή φζν 

θαη ηελ θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ζέζε ηεο λήζνπ ηεο Κξήηεο ζην φξην, ή θαιχηεξα ζην 

κεηαίρκην, ηνπιάρηζηνλ δχν επξχηεξσλ γεσγξαθηθψλ θαη θνηλσληνπνιηηηζκηθψλ 

ζπλφισλ ηεο λνηηφηεξεο απφιεμεο ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ, δειαδή ηεο επξχηεξεο 

γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ησλ Βαιθαλίσλ, θαη ηεο βνξεηναλαηνιηθήο αθηήο ηεο 

Αθξηθαληθήο επείξνπ. Δπηπιένλ, ε εμ νξηζκνχ αλαγθαζηηθή δηάζρηζε ηνπ πδάηηλνπ 

ζχκπαληνο πνπ πεξηβάιιεη ηφζν ηελ Κξήηε φζν θαη ηα λεζηά ηεο, δειαδή ε εκπεηξία 

ελφο ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ κε ηα κέζα, ηηο ηερλνινγίεο, ηηο δπλαηφηεηεο αιιά θαη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ απηφ ελέρεη, πηζαλφλ λα επηζήκαλε ηνλ νξηαθφ γεσγξαθηθφ θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ηεο Κξήηεο θαη ησλ λεζηψλ ηεο. 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ηα λεζηά ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ 

πέιαγνο, δειαδή νη ζηεξηέο πνπ πεξηβάιινληαη απφ ηνλ πδάηηλν φγθν ηνπ Ληβπθνχ 

πειάγνπο θαη εγγξάθνληαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο. Οη ζηεξηέο απηέο 

αλάινγα κε ην κέγεζνο, ηελ απφζηαζε αιιά θαη ηνλ ηξφπν ή ηνλ βαζκφ αμηνπνίεζεο 

ηνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηηο παξαηήξεζαλ, επηζθέθηεθαλ ή έδεζαλ ζε απηέο 

δηαρξνληθά, αμηνινγνχληαη γεσγξαθηθά ζε ηξεηο (3) θχξηεο θαηεγνξίεο ησλ λεζηψλ, ησλ 

λεζίδσλ θαη ησλ βξαρνλεζίδσλ.
4
 

Σα λεζηά, νη λεζίδεο θαη νη βξαρνλεζίδεο πνπ πεξηβάιινληαη απφ ηνλ πδάηηλν φγθν 

ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο θαη εγγξάθνληαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, είλαη 

ζπλνιηθά δεθαεπηά (17). Αλ φρη φια, αξθεηά απφ απηά ζπγθξνηνχλ κία ζεηξά απφ 

επηκέξνπο δεπγαξσηά ή νκαδηθά λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα, ηα νπνία δηαθξίλνληαη 

θπξίσο, είηε απφ ηελ γεσγξαθηθή ηνπο γεηηλίαζε, είηε απφ ηα λεζηψλπκα ηνπο.
5
 Σν 

γεγνλφο απηφ ίζσο λα επηζεκαίλεη ηηο επηκέξνπο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 
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ζρέζεηο απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαπηχρζεθαλ δηαρξνληθά ζε απηά ηφζν 

ζε ζρέζε κε ηελ λήζν ηεο Κξήηεο, φζν θαη αλά κεηαμχ ηνπο. 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε, ηα πεξηβαιινληνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζψο θαη ν ηξφπνο 

θαη βαζκφο αμηνπνίεζεο ησλ λεζηψλ ηεο Κξήηεο απφ ηηο εθάζηνηε αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο πνπ ελέδξεπζαλ ζε απηέο, θαίλεηαη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα ζρνιηάδνληαη 

ήδε απφ ηελ θιαζζηθή θαη χζηεξε αξραηφηεηα. Ήδε απφ ηνλ 3ν αηψλα π.Υ. επηγξαθηθή 

πεγή αλαθέξεη θαη ζρνιηάδεη ηνλ ηξφπν θνηλσληθήο ζπγθξφηεζεο θαη παξαγσγηθήο 

αμηνπνίεζεο ηεο λήζνπ ηεο Γαχδνπ, ελψ επηγξαθηθέο ελδείμεηο αξρεηαθνχ ραξαθηήξα, 

γηα ην ίδην λεζί πηζαλφηαηα, εκθαλίδνληαη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μπθελατθήο 

πεξηφδνπ.
6
 Αλάινγεο αλαθνξέο ζηελ αξραία γξακκαηεία ππάξρνπλ θαη γηα άιια λεζηά 

ηεο Κξήηεο, φπσο ζα ζρνιηάζνπκε θαη παξαθάησ. 

Χζηφζν, πέξα απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο ηεο αξραίαο γξακκαηείαο, 

ππάξρνπλ πεγέο πνπ καο πιεξνθνξνχλ ηφζν γηα ηα αξραία πιηθά θαηάινηπα θαη 

εγθαηαζηάζεηο, φζν θαη γηα ηελ ζχγρξνλε νηθηζηηθή θαηάζηαζε ησλ λήζσλ ηεο Κξήηεο 

ζην Ληβπθφ πέιαγνο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζπλνπηηθά ζηηο εμήο:
7
 

 Σαμηδησηηθέο/Πεξηεγεηηθέο καξηπξίεο (15ν-19ν αηψλα) 

 Νεζησηηθέο εμεξεπλήζεηο (19ν/20ν αηψλα) 

 Αξραηνινγηθή έξεπλα (20ν/21ν αηψλα) 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο πεγψλ ζπκβάιεη ζηελ δηακφξθσζε κίαο 

δπλακηθήο εηθφλαο γηα ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα θαη 

ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ λεζηψλ ηεο Κξήηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ έμη (6) 

αηψλσλ, ελψ επηπιένλ παξνπζηάδεη ηελ αδηακθηζβήηεηα εληππσζηαθή εμέιημε ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ, θαη φρη κφλν, επηζηεκψλ απφ ην επίπεδν ηεο επηιεθηηθήο θαη ακηγψο 

ππνθεηκεληθήο πξνζσπηθήο παξαηήξεζεο, ζην επίπεδν ηνπ νξζνχ επηζηεκνληθνχ ιφγνπ. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, πίζσ απφ θάζε έλαλ απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο θξχβνληαη 

εθήκεξνη επηζθέπηεο, πεξαζηηθνί παξαηεξεηέο, ζαξξαιένη ηαμηδηψηεο, πξσηνπφξνη 

εμεξεπλεηέο, ηνικεξνί αξραηνιφγνη θαη –νκνινγνπκέλσο- ηξεινί θνηηεηέο, νη νπνίνη 

επηρείξεζαλ -θαη ζπλερίδνπλ λα επηρεηξνχλ- λα πεξηγξάςνπλ ηελ δηθή ηνπο ζέζε 

πξφζιεςεο ζε ζρέζε κε ηελ δηαρξνληθή ηζηνξηθή πνξεία ηεο Κξήηεο θαη ησλ λεζηψλ 

ηεο. 

Σν απνηέιεζκα ησλ παξαηεξήζεσλ, πεξηγξαθψλ θαη εξεπλψλ φισλ ησλ παξαπάλσ 

ζπλζέηεη κία επξχηεξε εηθφλα γηα ηελ ηζηνξηθή πνξεία ησλ νηθηζηηθψλ θαη δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ δηαρξνληθά ζην επίπεδν ηνπ 

αξραηνινγηθά θαη καθξνζθνπηθά νξαηνχ ζηα λεζηά ηεο Κξήηεο, ζην Ληβπθφ πέιαγνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αξραηνινγηθή έξεπλα θαη ε καθξνζθνπηθή παξαηήξεζε πνπ έρνπλ 

δηεμαρζεί θαη δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα, καο πιεξνθνξνχλ γηα ηελ χπαξμε ηφζν 

αξραίσλ φζν θαη ζχγρξνλσλ αλζξψπηλσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα λεζηά ηεο Υξπζήο
8
 θαη 

                                                           
6
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ηεο Γαχδνπ,
9
 ζηηο λεζίδεο ηεο Γαπδνπνχιαο, ηεο Κνπθνλήζνπ,

10
 ηνπ Μηθξνλεζίνπ, ηνπ 

Σξαθνχ
11

 θαη ησλ Καβαιψλ θαζψο θαη ζηηο βξαρνλεζίδεο ησλ Πξαζνλήζσλ θαη ηνπ 

Μαξκάξνπ.
12

 

χκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αξραηνινγηθέο κειέηεο θαη ηηο βηβιηνγξαθηθέο ηνπο 

ζπλάθεηεο, ηα λεζηά θαη νη λεζίδεο ηεο Κξήηεο ζηα νπνία θαίλεηαη λα ππήξμε 

ζπζηεκαηηθή θαηνίθεζε, εγθαηάζηαζε, ληφπηα νηθνλνκηθή παξαγσγή θαη εκπνξηθή 

ζπλαιιαγή θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνησλ ή θαη φισλ ησλ πεξηφδσλ ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, είλαη κε θαηεχζπλζε απφ Α πξνο Γ, ην Κνπθνλήζη, ε Υξπζή (Γατδνπξνλήζη) 

θαη ε Γαχδνο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, απηά ηα λεζηά θαη νη λεζίδεο, ηφζν σο γεσθπζηθέο 

νληφηεηεο φζν θαη σο θνξείο νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ γεγνλφησλ, ζα 

απνηειέζνπλ ηνπο αδηακθηζβήηεηνπο πξσηαγσληζηέο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 
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 Γαπδνπνχια 
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Πίλαθαο 1: Οη δεθαεπηά (17) ζηεξηέο πνπ πεξηβάιινληαη απφ ηνλ πδάηηλν φγθν ηνπ 

Ληβπθνχ πειάγνπο θαη εγγξάθνληαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο, θαζψο 

θαη ηα λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα πνπ δηακνξθψλνπλ κε θαηεχζπλζε απφ Α πξνο Γ. [Α. 

Κξήηε] 

Απνκόλσζε θαη αιιειεπίδξαζε θαηά ηε Μηλσηθή πεξίνδν 

Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ λήζσλ ηεο Κξήηεο, θαη πφζν πεξηζζφηεξν απηψλ πνπ 

πεξηβάιινληαη απφ ηνλ πδάηηλν φγθν ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο, έπαημε δηηηφ θαη 

θαηλνκεληθά αληηθαηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ εμάξηεζεο ηφζν 

αλακεηαμχ ηνπο, φζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ζηελ νπνία 

εγγξάθνληαη, απηή ηεο λήζνπ ηεο Κξήηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζρεηηθά κηθξή απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηα πεξηζζφηεξα απφ 

απηά κε ηελ κεγαιφλεζν, ηα έθαλε, θαη ζπλερίδεη λα ηα θάλεη, νξηαθή γεσγξαθηθή 

ελφηεηα ηνπ θξεηηθνχ ηνπίνπ. Ζ πξφζιεςε ηνπο σο ηέηνηα απφ ηηο εθάζηνηε αξραίεο ή 

αθφκε θαη ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο, πηζαλφηαηα λα ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ 
                                                           

9
   Κφπαθα 1996. 

10
  Παπαδάθεο 1976. 

11
  Blackmann & Branigan 1975. 

12
 Kopaka & Kossyva 1999, 439/40; Παπαδάθεο 1978. 
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αμηνιφγεζε ηνπο σο αθαηνίθεηεο πεξηνρέο θαη σο δψλεο πεξηζηαζηαθήο θαη ίζσο 

αλαγθαίαο εθκεηάιιεπζεο απφ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο.
13

 

Σα γεσθπζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έθηαζε θαη ε 

αξδεπζηκφηεηα ηνπο, πηζαλφηαηα θαηά θαηξνχο λα επέηεηλε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο σο 

νξηαθέο γεσγξαθηθέο ελφηεηεο, αλίθαλεο λα ηθαλνπνηήζνπλ έζησ θαη ζην ειάρηζην ηεο 

αλάγθεο κίαο αθφκα θαη πξφζθαηξεο αλζξψπηλεο εγθαηάζηαζεο. κσο, άιια 

γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο γηα παξάδεηγκα απφκεξα αγθπξνβφιηα θαη ζπάληεο 

πξψηεο χιεο, κπνξεί θαηά θαηξνχο λα ηα κεηέηξεςαλ ζε δεκνθηιείο πξννξηζκνχο 

αμηνπνίεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ηφζν απφ κέξνπο ησλ θαηνίθσλ ηεο Κξήηεο, φζν θαη 

άιισλ απνίθσλ. Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηζηνξηθφηεηαο ησλ ζρέζεσλ απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ λήζσλ ηνπ 

Ληβπθνχ πειάγνπο θαη ηεο Κξήηεο, είλαη ε δπλαηφηεηα πιεχζεο, δειαδή, ε 

πξνζπειαζηκφηεηα ηνπ πδάηηλνπ φγθνπ πνπ παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο Κξήηεο θαη ησλ 

λεζηψλ ηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο.
14

 

Ζ πξφζβαζε κεηαμχ ηεο Κξήηεο θαη ησλ λήζσλ ηεο επηηπγράλεηαη, κέρξη θαη 

ζήκεξα, απνθιεηζηηθά απφ ηα ζαιάζζηα κέζα πιεχζεο. Σν γεγνλφο απηφ, πξνυπνζέηεη 

κία ζεηξά απφ ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαη αλζξψπηλεο εκπεηξίεο πνπ λα πξνζέδηδαλ 

ζε απηφ ην ηαμίδη θάηη παξαπάλσ απφ ηπραηφηεηα. Αηηία θαη ζθνπφ.  

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ επηηπγράλεηαη ε αμηνπηζηία ηεο πιεχζεο θαη ηνπ πξννξηζκνχ, 

νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο πνπ δηαρξνληθά έδεζαλ ηνπιάρηζηνλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο ΝΑ ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ, θαίλεηαη λα αμηνπνίεζαλ ηελ γεσγξαθηθή θαη 

γεσθπζηθή παξνπζία ησλ λήζσλ ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ζε θάζε έλα απφ ηα λεζηά ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο, 

νη νηθηζηηθέο θαη γεληθψο ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη, κέρξη ζήκεξα, 

αξραηνινγηθά νξαηέο ζην επίπεδν ηεο Σειηθήο θαη Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, 

δηαθέξνπλ ηφζν αλάινγα κε ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ελφο απφ απηά, 

φζν θαη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο πνπ ήζειαλ λα 

αλαπηχμνπλ νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ, έδεζαλ ή πέξαζαλ απφ 

απηά. αθψο θαη νη ζρέζεηο απηέο επεξεάδνληαη δηαρξνληθά απφ ην εθάζηνηε 

νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ κφξθσκα πνπ αλαπηχζζεηαη ζηελ κεγαιφλεζν, 

ην γεγνλφο απηφ φκσο δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη ελ ησ ζπλφισ, ηελ θνηλσληθντζηνξηθή 

πνξεία ησλ λήζσλ ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο. 

Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα νθείιεη λα ην αλαγλσξίζεη απηφ, θαη λα επαλαπξνζεγγίζεη 

δηαιεθηηθά ηηο ζρέζεηο απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ, απφ θαη πξνο ηηο 

λήζνπο ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο.  

ηε βάζε απηή ζα επηρεηξεζεί κία ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ θνηλσληθντζηνξηθή 

πνξεία ηνπο, κέζα απφ ην θξηηηθφ πξίζκα ησλ αξραηνινγηθά νξαηψλ πιηθψλ 

θαηαινίπσλ πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο νη ζρέζεηο απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο, πνπ 
                                                           

13
 Κφπαθα 2001, 64. 

14
 Kopaka & Kossyva 1999, 439/40. 
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αλέπηπμαλ νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο πνπ θαηνίθεζαλ ηηο λήζνπο απηέο, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο επνρήο. πγθεθξηκέλα απηέο νη λήζνη είλαη, κε θαηεχζπλζε απφ 

Α πξνο Γ, ην Κνπθνλήζη, ε Υξπζή (Γατδνπξνλήζη) θαη ε Γαχδνο. 

Σν Κνπθνλήζη 

Με ην λεζηψλπκν Κνπθνλήζη νξίδεηαη ζήκεξα ε λεζίδα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ 

πδάηηλν φγθν ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο θαη εγγξάθεηαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ 

Λαζηζίνπ Κξήηεο. Απέρεη πεξίπνπ 5,5 ρικ απφ ην αθξσηήξη Γνχδνπξαο θαη έρεη έθηαζε 

4,5 η.ρικ κε κήθνο αθηνγξακκήο 13 ρικ.
15

 πσο πξναλαθέξζεθε παξαπάλσ, απνηειεί 

κέινο ελφο επξχηεξνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηα ζρεηηθά ΝΑ ηεο 

λήζνπ Κξήηεο (βι. Πίλαθα 1, ζει.71). 

Παξφηη ζήκεξα δελ έρεη πιένλ κφληκνπο θαηνίθνπο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε 

παξακέλεη ζεκαληηθή γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ δηάθνξσλ δηεξρφκελσλ ζθαθψλ θαζψο 

ιεηηνπξγεί θάξνο ζε θάπνην απφ ηα αθξσηήξηα ηεο. ε πξφζθαηε επίζθεςε ηνπο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, αξραηνιφγνη αλαθέξνπλ πσο ηνπιάρηζηνλ ην 1/3 ηεο 

λεζίδαο θαιιηεξγνχληαλ ζπζηεκαηηθά ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

εθαηφ (100) εηψλ θαζψο ε επηθάλεηα ηεο θέξεη ζεκάδηα ζπζηεκαηηθήο θαιιηέξγεηαο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα πεδνχιεο θαη αλαιιήκαηα ρσξαθηψλ.
16

 Αλάινγε αλαθνξά γηα ηελ 

αγξνηηθή αμηνπνίεζε ησλ εδαθψλ ηεο ππάξρεη θαη ζε άιιε αξραηνινγηθή δεκνζίεπζε, 

ε νπνία φκσο θαηαδεηθλχεη πσο θξεηηθνί αγξφηεο θαηέθζαλαλ ζην λεζί γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ ‟50.
17

 

Παξφηη ην ζρεηηθά πξφζθαην παξειζφλ καο παξέρεη κία πξψηε δηάζηαζε ηεο 

αμηνπνίεζεο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη ησλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

λεζίδαο, νη αξραίεο πεγέο θαίλεηαη λα καο παξαζέηνπλ κία ζεηξά απφ επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο. Πην αλαιπηηθά, ήδε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, ε 

χπαξμε ηεο λεζίδαο θαίλεηαη λα είλαη γλσζηή ζηνλ Ρσκαίν ηζηνξηνγξάθν Plinius, ν 

νπνίνο θαίλεηαη λα ηελ θαηνλνκάδεη κε ην λεζηψλπκν Οθηνχζα ζην έξγν ηνπ Naturalis 

Historiae. Δπηπιένλ, ζε επηγξαθή ηεο Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ, ε λεζίδα νξίδεηαη κε ην 

λεζηψλπκν Λεπθή, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη πηζαλφλ ζηελ ιεπθή απφρξσζε ησλ βξάρσλ 

πνπ απνηεινχλ κέξνο ηεο αθηνγξακκήο ηεο.
18

 Καη ηα δχν παξαπάλσ λεζηψλπκα 

ηαπηίδνληαη αληίζηνηρα ζχκθσλα κε ηνλ πινίαξρν θαη πεξηεγεηή T.A. Spratt ην 1865, 

θαη ηελ επηγξαθνιφγν M.Guarducci ην 1940, κε ηελ λεζίδα πνπ ζήκεξα νλνκάδεηαη 

Κνπθνλήζη, ε νλνκαζία ηεο νπνίαο δελ είλαη γλσζηή ε πξνέιεπζε. 

Ζ αλαθνξά ηεο χπαξμεο ηεο λεζίδαο ζηελ αξραία ειιεληζηηθή επηγξαθηθή θαη ηελ 

ξσκατθή γξακκαηεία θαίλεηαη πσο δελ είλαη θαζφινπ ηπραία. Ο αξραηνιφγνο θαη 

έθνξνο αξραηνηήησλ Ν.Παπαδάθεο, μεθηλά ηηο εξγαζίεο ηεο αξραηνινγηθήο ζθαπάλεο 

ην 1976 θαη πνιχ ζχληνκα θέξλεη ζην θσο κία αξθεηά ζπζηεκαηνπνηεκέλε νηθηζηηθά 

θαη ιεηηνπξγηθά ξσκατθή εγθαηάζηαζε. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βηνηερληθήο 
                                                           

15
 Κφπαθα 1996-98, (ππφ δεκνζίεπζε). 

16
 Grove et al.1991, 306 -308, 433 -437. 

17
 Rackham & Moody 1996, 205. 

18
 Παπαδάθεο 1983, 58 – 65. 
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παξαγσγήο θαίλεηαη λα απνηεινχζε ε αιηεία, θαηεξγαζία θαη εκπνξία ησλ φζηξεσλ 

πνξθχξαο (murex trunculus, murex brandaris θαη purpura haemastoma).  

χκθσλα κε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν ίδηνο, ηα εξγαζηήξηα 

θαηεξγαζίαο πνξθχξαο ζηε λεζίδα ήηαλ ηφζν απνδνηηθά πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ εμππεξεηνχζαλ ηφζν ηηο αλάγθεο ησλ εγεκνληθψλ ηάμεσλ ηφζν 

ηεο Κξήηεο θαη ηεο Αηγχπηνπ, φζν θαη άιισλ αλψηεξσλ ιατθψλ ηάμεσλ. πσο ήηαλ 

αλακελφκελν ην γεγνλφο απηφ πνιχ ζχληνκα απνηέιεζε αηηία ζνβαξψλ δηελέμεσλ 

κεηαμχ ησλ θξεηηθψλ πφιεσλ ηεο Ηηάλνπ θαη ηεο Ηεξάππηλαο, νη νπνίεο έιαβαλ ηέινο κε 

ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο απφ ηνπο Ρσκαίνπο.
19

 

Ζ βηνηερληθή θαη εκπνξεπκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο λεζίδαο απφ ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο απνίθνπο ηεο θαίλεηαη πσο δελ πεξηνξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ειιεληζηηθήο θαη ηεο ξσκατθήο πεξηφδνπ. Ήδε απφ 

ην 1903, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο επίζθεςεο ζηελ λεζίδα ηνπ αξραηνιφγνπ 

R.C.Bosanquet, αλαθέξεηαη ε αλαθάιπςε κίαο ζπλάθεηαο πιηθψλ θαηαινίπσλ ηεο 

Μεζνκηλσηθήο πεξηφδνπ, ζηελ νπνία ζπλππάξρνπλ έλαο ζσξφο ζπαζκέλσλ φζηξεσλ 

πνξθχξαο θαη δχν ζξαπζκάησλ θηάιεο απφ ζηεαηίηε. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ν ίδηνο 

θαηαιήγεη ακέζσο ζην ζπκπέξαζκα πσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ ε 

λεζίδα έρεη αμηνπνηεζεί σο ζηαζκφο ησλ αιηέσλ φζηξεσλ πνξθχξαο, πνπ πηζαλφηαηα 

έξρνληαλ απφ ην Παιαίθαζηξν.
20

 Κάηη αλάινγν παξαηεξεί θαη ν Παπαδάθεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αλαζθαθψλ πνπ δηελήξγεζε ζηελ λεζίδα ζρεδφλ εβδνκήληα (70) ρξφληα 

αξγφηεξα.
21

 

Σέινο, ην 1994 ν αξραηνιφγνο R.R Stieglitz, κε αθνξκή ηελ έξεπλα πνπ δηεμάγεη 

γηα ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ δηαθίλεζε ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο ζηε Μηλσηθή Κξήηε, 

θαηαθέξλεη λα εληνπίζεη ηελ κηλσηθή εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ν 

Bosanquet θαη ν Παπαδάθεο. ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ζρνιηάδεη εκθαηηθά ηελ πιεζσξηθή 

παξνπζία ζξαπζκάησλ φζηξεσλ πνξθχξαο ζε ζπλάθεηα κε ζξαχζκαηα θεξακηθψλ 

αγγείσλ ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ θαη κε απνιεπίζκαηα ιεπίδσλ νςηαλνχ ζηα ρσξηθά 

πιαίζηα κίαο ιηζφθηηζηεο θαηαζθεπήο. Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί θαη απηφλ ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ζηε λεζίδα ιεηηνπξγνχζε βηνηερλία θαηεξγαζίαο πνξθχξαο ηφζν θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο Διιεληζηηθήο, φζν θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ.
22

 

Ζ ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε θαη εκπνξία ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο ζηελ λεζίδα ηνπ 

Κνπθνλεζίνπ, ήδε απφ ηελ Μηλσηθή πεξίνδν, εγείξνπλ κία ζεηξά απφ εξσηήκαηα 

ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο ηεο λεζίδαο κε ηελ κεγαιφλεζν θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο Σειηθήο θαη Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Αξρηθά, ε εγθαηάζηαζε κίαο 

αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο ζε κία λεζίδα πξνυπνζέηεη ηελ εμνηθείσζε ηεο κε ηα 

ηερλνινγηθά κέζα θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο λαπζηπινΐαο, γεγνλφο ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλν ζηηο θνηλσλίεο ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ 

ΝΑ ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. κσο, ε εγθαηάζηαζε κηαο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο ζε έλα 
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λεζησηηθφ ρψξν, θαη πφζν κάιινλ ζε κία λεζίδα, πξνυπνζέηεη ηελ επαξθή θάιπςε ησλ 

«επηβησηηθψλ» ηνπο αλαγθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζίηηζε θαη ε χδξεπζε, ή έζησ ηελ 

δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπο κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ληφπησλ πξψησλ 

πιψλ, θαη ηεο αληαιιαθηηθήο εκπνξίαο ηνπο. Ζ ηφζν ζπζηεκαηηθή θαη ζαθψο 

επηζθαιήο κεηαθίλεζε πνιχηηκσλ, θαη φρη κφλν, πξψησλ πιψλ επηβίσζεο, κε πισηά 

κέζα απφ θαη πξνο κία λεζίδα πνπ κέρξη ζήκεξα είλαη γλσζηή γηα ηνπο δπλαηνχο 

αέξεδεο θαη ηα ξεχκαηα ηεο, ζεσξψ πσο δελ ζα απνηεινχζε θαζεκεξηλή πξνηεξαηφηεηα 

ησλ θαηνίθσλ ηεο. Δθηφο θαη αλ ε αμηνπνηνχκελε θαη εκπνξεχζηκε πξψηε χιε ηεο 

λεζίδαο ήηαλ αξθεηά πνιχηηκε γηα ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθά 

ζπκθξαδφκελα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θαη ηφπνπ. Κάηη ηέηνην θαίλεηαη λα ηζρχεη 

γηα ηα φζηξεα πνξθχξαο ζε ζρέζε κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Μηλσηθήο πεξηφδνπ.
23

 

Καηά ζπλέπεηα, ζα κπνξνχζε ε λεζίδα ηνπ Κνπθνλήζηνπ λα έρεη απνηειέζεη έλα 

πισηφ εξγαζηήξην αιηείαο, θαηεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο πςειήο, πηζαλφηαηα, αληαιιαθηηθήο θαη ρξεζηηθήο ηνπο αμίαο απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ; Αλ λαη, νη θάηνηθνη 

ηεο λεζίδαο αλαγλψξηδαλ σο απνθιεηζηηθέο ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κε ηελ 

κεγαιφλεζν, ή είραλ ηελ δπλαηφηεηα ηεο απηνδηαρείξηζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο ζηελ 

βάζε ηεο θάιπςεο ησλ επηβησηηθψλ ηνπο αλαγθψλ; Παξφηη ηα εξσηήκαηα απηά ζε 

θακία πεξίπησζε δελ πξφθεηηαη λα απαληεζνχλ ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζεκαληηθφ είλαη 

λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο κειινληηθνχο κειεηεηέο ε παξαηήξεζε ηνπ αξραηνιφγνπ 

η.Αιεμίνπ, πσο ε χπαξμε ελφο πξναλαθηνξηθνχ ηείρνπο ζε κία επίθαηξε θπζηθή νθξχ 

ηεο λεζίδαο θαηαδεηθλχεη πσο νη θάηνηθνη ηνπ Κνπθνλεζίνπ αληηκεηψπηδαλ έλαλ 

θίλδπλν θαη απφ ηελ απέλαληη θξεηηθή αθηή.
24

 

Υξπζή (Γατδνπξνλήζη) 

Με ην λεζηψλπκν Υξπζή ή Γατδνπξνλήζη νξίδεηαη ζήκεξα ε λεζίδα πνπ 

πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ πδάηηλν φγθν ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο θαη εγγξάθεηαη ζηελ 

γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Λαζηζίνπ Κξήηεο. Απέρεη πεξίπνπ 15 ρικ. ΝΓ απφ ηελ 

Ηεξάπεηξα θαη έρεη έθηαζε 4,7 η.ρικ κε αθηνγξακκή 14 ρικ.
25

 πσο πξναλαθέξζεθε, 

απνηειεί κέινο ελφο επξχηεξνπ λεζησηηθνχ ζπκπιέγκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηα ζρεηηθά 

ΝΑ ηεο λήζνπ Κξήηεο (βι. Πίλαθα 1, ζει.71). 

Παξφηη παξακέλεη αθαηνίθεηε, ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο 

εηθνζαεηίαο, ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε παξακέλεη ζεκαληηθή γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

δηάθνξσλ δηεξρφκελσλ ζθαθψλ θαζψο ιεηηνπξγεί θάξνο ζην βνξεηφηεξν ηκήκα ησλ 

δπηηθψλ αθηψλ ηεο. Ζ λαπηηιηαθή αμηνπνίεζε ηεο λήζνπ θαίλεηαη πσο δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά ζχγρξνλν θαηλφκελν θαζψο, ζχκθσλα κε ζρεηηθά πξφζθαηεο ηζηνξηθέο 
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κειέηεο,
26

 ε λήζνο ρξεζηκνπνηνχληαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δλεηνθξαηίαο απφ 

Αιγεξηλνχο πεηξαηέο σο ζηαζκφο θαη νξκεηήξην ησλ επηδξνκψλ ηνπο.
27

 

κσο ην λεζηψλπκν ηεο, ή γηα ηελ αθξίβεηα ηα λεζηψλπκα ηεο, καο παξέρνπλ κία 

ζεηξά απφ επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα γεσθπζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηνλ 

ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπο ζην ζρεηηθά πξφζθαην, ή θαη φρη, παξειζφλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νλνκαζία Γατδνπξνλήζη πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη παιαηφηεξα νη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ είραλ πνιιά γατδνπξάθηα γηα λα εμππεξεηνχληαη 

ζηηο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο.
28

 Ζ γεσξγηθή 

αμηνπνίεζε ηεο λήζνπ απφ θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο θαηαδεηθλχεηαη απφ άιιεο ηζηνξηθέο 

κειέηεο κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50,
29

 φηαλ αθφκε 

θαιιηεξγνχληαλ ην Γ. κέξνο ηνπ λεζηνχ κε ζηηεξά θαη ππαίζξηα θεπεπηηθά. Ζ χδξεπζε 

ησλ θαηνίθσλ, αιιά θαη ε άξδεπζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ εμαζθαιίδνληαλ 

απφ ηελ χπαξμε ηεζζάξσλ (4) πεγαδηψλ κε πφζηκν λεξφ πνπ ήηαλ ζθακκέλα ζην 

βξάρν. Δπηπιένλ, ε χπαξμε ελφο αξθεηά εθηεηακέλνπ δάζνπο θέδξσλ, πνπ ζήκεξα 

θαιχπηεη κία έθηαζε πεξίπνπ 1500 ζηξεκκάησλ, πηζαλφηαηα λα θάιππηε κέξνο ησλ 

αλαγθψλ επηβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο. Ζ χπαξμε ηφζν ηνπ εθηεηακέλνπ θεδξνδάζνπο, 

φζν θαη παξάιησλ αιπθψλ αλαθέξεηαη ήδε απφ ηνλ 19ν αηψλα απφ ηηο παξαηεξήζεηο 

πνπ θάλεη ν πεξηεγεηήο θαη βνηαλνιφγνο V.Raulin, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο 

ηνπ ζην λεζί.
30

 

ζνλ αθνξά ην λεζηψλπκν Υξπζή, ε πξνέιεπζή ηνπ καο πξνζθέξεη άιιε κία 

ελδηαθέξνπζα πηπρή ησλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ 

λεζηνχ απφ ηνπο εθάζηνηε θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε έλα 

κχζν, κεηά ηελ έληαμε ηεο Κξήηεο ζην Διιεληθφ θξάηνο ην 1913 θαη ησλ αληαιιαγψλ 

πιεζπζκψλ πνπ ηελ αθνινχζεζαλ ην 1923, νη κνπζνπικάλνη Κξεηηθνί θαηέθπγαλ ζην 

λεζί πξνθεηκέλνπ λα ζάςνπλ εθεί ηηο πεξηνπζίεο ηνπο ζε ρξπζφ. Παξφιν πνπ θάηη 

ηέηνην δελ έρεη επηβεβαησζεί εξεπλεηηθά κέρξη ζήκεξα, ε απνκλεκφλεπζε ζην ιατθφ 

αίζζεκα ηεο αμηνπνίεζεο ηεο λήζνπ σο θέληξνπ δηαθπγήο ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο, 

είλαη αδηακθηζβήηεηα θάηη ζεκαληηθφ γηα λα θαηαλνήζνπκε ηπρφλ άγλσζηεο πηπρέο ηεο 

θνηλσληθντζηνξηθήο πνξείαο ηεο λήζνπ. χκθσλα κε κία άιιε άπνςε, θαη κέρξη 

ζήκεξα επξχηεξα απνδεθηή, ην λεζηψλπκν Υξπζή νθείιεηαη ζηελ απφρξσζε ηεο άκκνπ 

ηεο λήζνπ, εμαηηίαο ηεο πνιππιεζνχο ζπγθέληξσζεο θειπθψλ θαη ζξαπζκάησλ 

ζαιάζζησλ φζηξεσλ ζηηο ακκψδεο αθηέο ηεο.
31

 Κάηη αλάινγν πηζαλφηαηα λα 

παξαηήξεζαλ θαη νη Ρσκαίνη Plinius θαη Pomponius Mela, ηζηνξηνγξάθνο θαη 

γεσγξάθνο αληηζηνηρα, νη νπνίνη ζηα έξγα ηνπο Naturalis Historiae θαη Chorographie 

αλαθέξνπλ ηελ λήζν κε ην ιαηηληθφ λεζηψλπκν Chrysa, δειαδή Υξπζή. 
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ρεηηθά πξφζθαηα, δειαδή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ ηεηάξηνπ ηνπ 20νπ 

αηψλα, ε δηάζεζε ηνπ ΝΑΣΟτθνχ Διιεληθνχ θξάηνπο λα κεηαηξέςεη ηελ λήζν ζε ζηφρν 

ππξαπιηθψλ αζθήζεσλ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε 

ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο ζην λεζί. Έηζη, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξψηεο επίζθεςεο 

ηνπ αξραηνιφγνπ Κ. Γαβάξα ζηελ λήζν ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄70, εληνπίζηεθαλ 

δηάζπαξηα θηλεηά θαη αθίλεηα πιηθά θαηάινηπα ρξνλνινγνχκελα απφ ηελ 

Πξσηνκηλσηθή κέρξη ηνπιάρηζηνλ θαη ηελ Ρσκαηθή πεξίνδν.
32

 Μφιηο ιίγν δηάζηεκα 

αξγφηεξα, απηέο νη αξραηνινγηθέο παξαηεξήζεηο επηβεβαηψζεθαλ απφ ηνλ Αιεμίνπ, ν 

νπνίνο κάιηζηα ππαηλίρζεθε ηελ χπαξμε ελφο αξραίνπ λεθξνηαθείνπ ζηελ πεξηνρή 

Μλήκαηα ηεο λήζνπ.
33

 Ληγφηεξν απφ δχν (2) δεθαεηίεο αξγφηεξα, δειαδή ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90, ν αξραηνιφγνο Κ. Παπαγεσξγίνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςήο ηνπ ζην λεζί, δηαθξίλεη ίρλε κηλσηθήο εγθαηάζηαζεο,
34

 γεγνλφο ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη εκθαηηθά απφ ηνπο αξραηνιφγνπο θαη εξεπλεηέο Ol.Rackham θαη 

J.Moody.
35

 

Μεηά απφ κία ζρεηηθά καθξφρξνλε παχζε ηεο αξραηνινγηθήο έξεπλαο, ην 2009 ε 

ΔΠΚΑ Αλαηνιηθήο Κξήηεο ζε ζπλεξγαζία κε ην INSTAP δηνξγάλσζαλ θαη δηεμήγαγαλ 

αλαζθαθηθέο εξγαζίεο νη νπνίεο έθεξαλ, επηηέινπο ζην θσο, κέξνο ηεο κηλσηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ λεζηνχ. Παξά ηε κηθξή ζε έθηαζε αξραηνινγηθή ζθαπάλε, νη 

ζπλάθεηεο ησλ επξεκάησλ εληφο ηνπ ιηζφθηηζηνπ θηεξίνπ πνπ απνθαιχθζεθε, 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ ζπζηεκαηηθή ελαζρφιεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ κε ηελ αιηεία 

θαη ηελ θαηεξγαζία ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο. Ζ πνζφηεηα αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ 

θηλεηψλ θαη αθίλεησλ επξεκάησλ, πνπ ρξνλνινγήζεθαλ ζηελ Τζηεξνκηλσηθή 

1Β/Σειηθή Μηλσηθή πεξίνδν, θαίλεηαη λα απνηεινχλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ χπαξμε 

κίαο κφληκα εγθαηεζηεκέλεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο πνπ δνχζε κε άλεζε θαη επάξθεηα 

αγαζψλ πξψηεο αλάγθεο ζην λεζί.
36

 

πσο γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ, ε αμηνπνίεζε ησλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο λήζνπ ηεο Υξπζήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ ζε θακία πεξίπησζε 

δελ απνηειεί έλα ηπραίν γεγνλφο. Ζ ζπλεηδεηή θαη νξγαλσκέλε αμηνπνίεζε ηεο θχξηαο 

παξαγσγηθήο θαη, πηζαλφλ, πινπηνπαξαγσγηθήο πεγήο ηνπ λεζηνχ, δειαδή ησλ 

φζηξεσλ πνξθχξαο, θαίλεηαη λα απνηειεί βαζηθή αηηία ηεο εγθαηάζηαζεο ζε απηήλ 

αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ πηζαλφηαηα πξνεξρφκελνπ απφ ηελ Κξήηε, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Ζ επηηεδεπκέλε αμηνπνίεζε ηεο ζπιινγήο θαη ηεο 

θαηεξγαζίαο ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο, πηζαλφηαηα απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε ελφο αξθεηά 

δηεπξπκέλνπ θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλνπ αληαιιαθηηθνχ εκπνξηθνχ δηθηχνπ απφ θαη πξνο 

ηελ λήζν. Ζ πηζαλή χπαξμε ελφο ηέηνηνπ εκπνξεπκαηηθνχ δηθηχνπ αλαδεηθλχεη θάπνηα 

ζεκαληηθά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηαπηφηεηα απηψλ πνπ παξήγαγαλ αιιά θαη απηψλ 

πνπ ηειηθά ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα φζηξεα πνξθχξαο θαη ηα παξάγσγα ηνπο. 
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Οη ξπζκνί παξαγσγήο πξντφλησλ πνξθχξαο ,ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηα λεζηά ηεο 

Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο, θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά πςεινί, νπφηε πνηνί ζα 

κπνξνχζαλ λα είλαη νη ηειηθνί παξαιήπηεο ησλ πξντφλησλ απηψλ; Οη θαηεξγαζηέο 

ηαπηίδνληαη κε ηνπο θαηαλαισηέο; Αλ φρη, νη θαηαλαισηέο ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο θαη 

ησλ πξντφλησλ ηνπο, κπνξνχζαλ λα αζθήζνπλ θάπνηαο κνξθήο έιεγρν ζηνλ ηξφπν θαη 

ηα κέζα παξαγσγήο ηεο; Αλ λαη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

θαηεξγαζίαο ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο, θαη θαηά ζπλέπεηα θάηνηθνη ηεο Υξπζήο, είραλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα απηνδηαρεηξηζηνχλ ηε παξαγσγή ηνπο ζε πεξίπησζε πνπ νη ζρέζεηο 

«αιιειεπίδξαζεο» κε ηελ κεγαιφλεζν, κεηαηξέπνληαλ ζε ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο; 

Παξφιν πνπ ηα εξσηήκαηα απηά κπνξεί λα απνηειέζνπλ δεηήκαηα θάπνηαο 

κειινληηθήο έξεπλαο, ζεκαληηθφ είλαη λα εκπλεπζηνχκε απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ζήκεξα αληηκεησπίδεη ην λεζί ε «κεγαιφλεζνο» ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο… ην 1933 ηελ 

πνχιεζε ζε ηξεηο (3) ηδηψηεο κεγαιναθηήκνλεο θαη ζήκεξα ηα εδάθε ηεο αλήθνπλ 

ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπο.  

Γαύδνο 

Με ην λεζηψλπκν Γαχδνο νξίδεηαη ζήκεξα ε λεζίδα πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηνλ 

πδάηηλν φγθν ηνπ Ληβπθνχ πειάγνπο θαη εγγξάθεηαη ζηελ γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα 

Υαλίσλ Κξήηεο. Απέρεη πεξίπνπ 48 ρικ απφ ηε Υψξα θαθίσλ θαη έρεη έθηαζε 29,6 

η.ρικ. πσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί κέινο ελφο επξχηεξνπ λεζησηηθνχ 

ζπκπιέγκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηα ζρεηηθά ΝΓ ηεο λήζνπ Κξήηεο (βι. Πίλαθα 1, ζει. 

71). Δίλαη ε κνλαδηθή λήζνο ηεο Κξήηεο ε νπνία θαηνηθείηαη ζήκεξα, κε ηελ απνγξαθή 

ηνπ 2001 λα ηεο απνδίδεη 98 κφληκνπο θαηνίθνπο. 

Ζ Γαχδνο είλαη ε κεγαιχηεξε θαη ε πην απνκαθξπζκέλε απφ ηηο λήζνπο ηεο 

Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπζθνιία θαη 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ επηθπιάζζεη ε δηάζρηζε ηνπ πδάηηλνπ φγθνπ πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ 

απηήο θαη ηεο κεγαινλήζνπ, πηζαλφηαηα λα δηθαηνινγεί ηελ ηαχηηζε ηεο κε ηελ νκεξηθή 

Χγπγία
37

 ην λεζί ζην νπνίν ν Οδπζζέαο ππνθχπηνληαο ζηελ επήξεηα ησλ καγηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο Καιπςνχο, παξέκεηλε ζε απηφ γηα ηνπιάρηζηνλ επηά (7) νιφθιεξα 

ρξφληα. 

κσο δελ είλαη κφλν ηα νκεξηθά έπε ζηα νπνία αλαθέξεηαη ε λήζνο ηεο Γαχδνπ. 

ε κία θαη κνλαδηθή απνζπαζκαηηθή πηλαθίδα ηεο Γξακκηθήο Β‟ απφ ηελ Κλσζζφ, 

θάλεη ηελ εκθάληζε ηεο ε ηξηζχιιαβε ιέμε ka-u-da. Ζ παξαπνκπή απηήο ηεο ιέμεο ζε 

θάπνην ηφπν ή πξφζσπν πνπ είλαη ή πξνέξρεηαη απφ ηελ λήζν ηεο Γαχδνπ, δεκηνπξγεί 

ήδε ηα πξψηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο Σειηθήο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, κεηαμχ ηεο επνλνκαδφκελεο λήζνπ θαη ηεο Κξήηεο. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηελ ελλνηνινγηθή ηαχηηζε ηνπ φξνπ ka-u-da εληείλεηαη 

αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ έλαο αλάινγνο εηπκνινγηθά φξνο, ν φξνο ka-u-de-ta, θάλεη 

ηελ εκθάληζε ηνπ ζε πηλαθίδα ηεο Γξακκηθήο Α‟ απφ ηελ Αγία Σξηάδα.
38

 ζν 
                                                           

37
 Ζ Γαχδνο ζπλδέεηαη γηα πξψηε θνξά κε ηελ Χγπγία ζην έξγν ηνπ Αληίκαρνπ θαη ηνπ Καιιίκαρνπ,  

Wyss 1974; Preiffer 1949. 
38

 Κφπαθα 2002, 193/4. 
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αδηεπθξίληζηεο θαη αλ είλαη αθφκε νη πιεξνθνξίεο πνπ καο παξέρνπλ ηα δεδνκέλα ηεο 

κπθελατθήο θαη κηλσηθήο επηγξαθηθήο, ε λεζησλπκηθή θαη γεσγξαθηθή ηαχηηζε ηεο 

Γαχδνπ απφ επηγξαθέο ηεο Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ, είλαη αξθεηή γηα λα εγείξεη ην 

δήηεκα ηεο απνίθηζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο Γαχδνπ. 

Οη δχν (2) ειιεληζηηθέο επηγξαθέο ζηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ην λεζηψλπκν ηεο 

Γαχδνπ είλαη είηε αθηεξσκαηηθήο, είηε δηνηθεηηθήο ρξήζεο. ζνλ αθνξά ηελ επηγξαθή 

δηνηθεηηθήο ρξήζεο, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο φρη κφλν βξέζεθε ζηελ 

Γφξηπλα, αιιά θαη αλαθέξεηαη δηεμνδηθά ζηελ δηεπζέηεζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη 

εκπνξεπκαηηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ απηήο θαη ηεο Γαχδνπ. Δπηπιένλ, ε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ γεο ηεο Γαχδνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρξήζε ηνπ 

πεξηθξαζηηθνχ «νη ελ Καπδνί Φνηθίνληεο» ζα κπνξνχζε λα επηβεβαηψζεη έλα 

δηαρξνληθφ ελδηαθέξνλ θάπνησλ απφ ηνπο εθάζηνηε θαηνίθνπο ηεο Κξήηεο,
39

 φρη κφλν 

σο πξνο ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Γαχδνπ, 

αιιά θαη σο πξνο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ άκεζσλ αλαγθψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο. 

Απφ ηνλ 1ν αηψλα π.Υ. ην λεζηψλπκν ηεο Γαχδνπ παξακέλεη ζρεδφλ απαξάιαρην 

θαη ε έθηαζε ηεο κεηαηξέπεηαη επαλεηιεκκέλα ζε αληηθείκελν παξαηήξεζεο, κειέηεο 

θαη εμεξεχλεζεο θαζψο θαη ζε ζθεληθφ λαπαγίσλ, πεηξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αξραηνινγηθψλ πεξηπεηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Ρσκαίνη Plinius θαη Pomponius 

Mela, ηζηνξηνγξάθνο θαη γεσγξάθνο αληίζηνηρα, ηελ κλεκνλεχνπλ ζηα έξγα ηνπο 

Naturalis Historiae θαη Chorographie, ελψ ζηηο Πξάμεηο ησλ Απνζηφισλ ζπλδέεηαη κε 

ην λαπάγην ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ. Αληηζέησο, ην ελδηαθέξνλ γηα απηήλ θαίλεηαη λα 

πεξηνξίδεηαη δξακαηηθά απφ κέξνπο ησλ Δλεηηθψλ αξρψλ, θαζψο ε απφζηαζε ηεο απφ 

ηελ κεγαιφλεζν θαη νη ζπζηεκαηηθέο, θαη πηζαλφηαηα επηηεδεπκέλεο, ζπλαιιαγέο ηεο 

κε πεηξαηέο, παξαλφκνπο θαη ηπρνδηψθηεο ηεο Μεζνγείνπ θαίλεηαη λα ηελ έρνπλ 

κεηαηξέςεη, θαηά ηελ δηάξθεηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ζε έλα αλεθκεηάιιεπην θαη 

αθαηνίθεην νξηαθφ κηθξφθνζκν.
40

 

Ζ εηθφλα απηή δελ θαίλεηαη λα κεηαβάιιεηαη ηδηαίηεξα, κε εμαίξεζε ηηο πεξηφδνπο 

ζπνξάο θαη ζπγθνκηδήο ζηηεξψλ θαη δεκεηξηαθψλ φηαλ, φπσο αλαθέξεη ν κεραληθφο 

R.Monani, θαηαθζάλνπλ κεξηθέο εθαηνληάδεο νηθνγέλεηεο απφ ηελ απέλαληη θξεηηθή 

αθηή, δειαδή ηα θαθηά. Ζ ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εδαθψλ ηεο 

Γαχδνπ απφ ηνπο θαηνίθνπο ησλ θαθίσλ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηνλ 

πεξηεγεηή F. Pouqueville, ν νπνίνο ζηα ηέιε ηνπ 18νπ αηψλα επηζεκαίλεη ηελ 

ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα θξηζαξηνχ, ηελ βνζθή θνπαδηψλ θαη ηελ πεξηζπιινγή 

αιαηηνχ απφ ηνπο θαθηψηεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, νη θαηαγξαθέο ησλ 

πεξηεγεηψλ V. Raulin, T.A.B. Spratt θαη V. Simonelli ζπκθσλνχλ ζηελ πεξηγξαθή ελφο 

εξεκνπνηεκέλνπ αγξνηηθνχ ηνπίνπ, ηα ιίγα πξντφληα ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη λα 

εθκεηαιιεχνληαη ζρεδφλ κνλνπσιηαθά θάπνηεο νηθνγέλεηεο θαθηαλψλ. Σν γεγνλφο 

απηφ, αλαγθάδεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ησλ Γαπδησηψλ λα πεξηνξίδνληαη, ζε 

έλα κεγάιν βαζκφ, ζην πιαίζην ηεο παξαλνκίαο. Παξφιε φκσο ηελ εγθαηάιεηςε ηεο 

λήζνπ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ζηελ πξψηε επίζεκε απνγξαθή ηνπ 1881 εκθαλίδεη 
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ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο Ρφδνο 2015         

πιεζπζκφ ηεο ηάμεο ησλ 117 νηθνγελεηψλ, ή αιιηψο 417 αλζξψπσλ, πιεζπζκφο ν 

νπνίνο θαίλεηαη λα δηαηεξήζεθε ζε απηά ηα επίπεδα κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα.
41

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο ηνπο ζην λεζί ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νη 

αξραηνιφγνη D.Levi θαη A.Colini πξνρψξεζαλ ζε κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηφζν ησλ 

γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λήζνπ, κε πην δηαθξηηφ ίζσο ηελ χπαξμε 

θαξπνθφξσλ θέδξσλ (Juniperus oxycedrus, Juniperus macrocarpa θαη Juniperus 

phonicea), φζν θαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ηνπ ζπλερψο απνδεθαηηδφκελνπ 

πιεζπζκνχ ηεο. Παξφιεο ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο, δελ δίζηαζαλ λα παξαηεξήζνπλ, έζησ 

θαη καθξνζθνπηθά, ηα πιηθά θαηάινηπα αξραηφηεξεο θαηνίθεζεο, θαη κάιηζηα λα 

αλαγάγνπλ ηελ πξσηκφηεξε θαηνίθεζε ηεο λήζνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ.
42

 Σν γεγνλφο απηφ επαιεζεχζεθε παλεγπξηθά απφ ηα επξήκαηα ηεο 

δηεπηζηεκνληθήο επηθαλεηαθήο έξεπλαο θαη ηεο αξραηνινγηθήο ζθαπάλεο πνπ δηεμήρζε 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, θαη ζπλερίδεη λα δηεμάγεηαη αθφκε, απφ ηελ 

ΚΔ‟ ΔΠΚΑ Υαλίσλ θαη απφ ην Παλεπηζηήκην Κξήηεο. 

Σν 2005, ππφ ηελ επίβιεςε θαη δηεχζπλζε ησλ αξραηνιφγσλ Κ. Κφπαθα, Γ. 

Γφληπθα θαη ηνπ αλζξσπνιφγνπ Γ. Νηθνιαθάθε, αξρίδνπλ νη εξγαζίεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αλαζθαθηθήο έξεπλαο ζηελ ζέζε Καηαιχκαηα ζηα ηψπαηα ηεο Γαχδνπ, 

φπνπ πνιχ ζχληνκα έξρεηαη ζην θσο έλα πνιχρσξν θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ηεο 

Μηλσηθήο πεξηφδνπ. χκθσλα κε ηνπο αλαζθαθείο θαη κειεηεηέο ηεο εγθαηάζηαζεο, 

ζηνλ πνιχρσξν δνκεκέλν αιιά θαη ππαίζξην ρψξν ηνπ θηεξίνπ θηινμελήζεθαλ κηθηέο 

δξαζηεξηφηεηεο δσήο απφ ηελ Πξψηκε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ κέρξη θαη ηηο ηειεπηαίεο 

θάζεηο ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ.
43

 ε αλαινγία κε ηα νηθνλνκηθά θαη 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθά ζπκθξαδφκελα ηεο κεγαινλήζνπ, ην θηήξην ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο έπαπιε ή αγξέπαπιε. Ο ραξαθηήξαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο εγθαηάζηαζεο θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξντζηνξηθήο γαπδηψηηθεο θεξακεηθήο, ηα νπνία ζαθψο εγγξάθνληαη ζηα πιαίζηα κίαο 

ληφπηαο, ζπλερνχο, πνηθίιεο θαη εκπνξεχζηκεο βηνηερληθήο παξαγσγήο.
44

 Καηά απηφ 

ηνλ ηξφπν, επηβεβαηψλνληαη νη ακθίδξνκεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

ζρέζεηο ηεο Γαχδνπ κε ηελ κεγαιφλεζν. 

 κσο εθθξεκνχλ αθφκε αξθεηά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηήξα απηψλ ησλ 

„ακθίδξνκσλ‟ ζρέζεσλ. Δμαηηίαο ηεο έθηαζεο, ηεο θαιιηεξγεζηκφηεηαο αιιά θαη 

άιισλ γεσθπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο λήζνπ, πηζαλφηαηα παξάγνληαλ θάηη 

παξαπάλσ απφ ηα απνιχησο απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Αλ απηφ 

ηζρχεη, ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη κία ηάζε παξαγσγηθήο εμεηδίθεπζεο, φπσο ζπκβαίλεη 

ζρεδφλ ηαπηφρξνλα ζηηο ππφινηπεο λήζνπο ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο; Αλ λαη, 

πνηφ πξντφλ ζα κπνξνχζε λα είλαη απηφ; ε θάζε πεξίπησζε, νη θάηνηθνη ηνπ 

καθξηλφηεξνπ θαη κεγαιχηεξνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

απνθαζίδνπλ νη ίδηνη γηα ηηο κεζφδνπο, ηα κέζα θαη ηνπο ηξφπνπο δηαλνκήο ηεο 
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παξαγσγήο ηνπο; Αλ λαη, πψο; Καη αλ φρη, ζε πνηνχο είραλ λα ινγνδνηήζνπλ; 

εκαληηθφ, θαηά ηελ γλψκε κνπ, γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ ελδερφκελσλ 

κνξθψλ απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηεο Γαχδνπ θαη ηεο Κξήηεο, αθφκε 

θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, απνηειεί ε ζπλεηδεηή πνιηηηθή 

ζθνπηκφηεηα πνπ ελέρεη ην πεξηθξαζηηθφ «νη ελ Καπδνί Φνηθίνληεο» κε ην νπνίν 

ραξαθηεξίδνληαη νη θάηνηθνη ηεο Γαχδνπ απφ ηνπο Γνξηχληνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

Διιεληζηηθήο πεξηφδνπ.
45

 

Ο Μηλσηθόο πνιηηηζκόο «από ηα θάησ» (;) 

Καζέλα απφ ηα λεζηά ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο θαίλεηαη λα ράξαμε ηελ 

δηθή ηνπ ηδηαίηεξε θνηλσληθντζηνξηθή πνξεία κέζα ζην ρξφλν. Πξσηαγσληζηέο ζε θάζε 

πεξίνδν απηήο ηεο πνξείαο απνηέιεζαλ αδηακθηζβήηεηα νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο πνπ 

θαηνίθεζαλ ζε απηέο, θαζψο θαη ε δηαιεθηηθή ζρέζε πνπ αλέπηπμαλ ηφζν ζε ζρέζε κε 

ηα γεσθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθάζηνηε λεζηνχ, φζν θαη κε ηελ δπλακηθή 

γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ κέζα ζην πδάηηλν φγθν ηεο Μεζνγείνπ, αιιά θαη ηελ γεσγξαθηθή 

ελφηεηα ηνπ κε ηελ Κξήηε. Απφ κφλν ηνπ, ην γεγνλφο απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα 

δεκηνπξγήζεη κία ζεηξά απφ θαηλνκεληθά πεξίπινθεο πιηθέο θαη ηδενινγηθέο ζρέζεηο 

απνκφλσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ απηψλ θαη ηεο κεγαινλήζνπ. Ση γίλεηαη φκσο 

ζε πεξίπησζε πνπ επηρεηξήζνπκε λα ξίμνπκε έζησ κία καηηά ζηνλ Μηλσηθφ πνιηηηζκφ 

«απφ ηα θάησ»; 

Παξφιν πνπ ε θξάζε απηή μεθίλεζε σο έλα καξμηζηηθφ ινγνπαίγλην κε αθνξκή 

ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ησλ λήζσλ ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο ζε ζρέζε κε ηελ ίδηα 

ηελ Κξήηε -θαζψο βξίζθνληαη Ν. ηεο Κξήηεο, άξα απφ «θάησ» ηεο φπσο βιέπνπκε 

ζπλήζσο ηνλ ράξηε- ηειηθά θαηέιεμε ζε κία ζεηξά ινγηθψλ, θαηά ηελ γλψκε κνπ, 

εξσηεκάησλ θαη ζπλεηξκψλ. ε θακία πεξίπησζε, δελ πηζηεχσ πσο ηα εξσηήκαηα θαη 

νη ζθέςεηο απηέο είλαη πξσηφηππεο αληηζέησο, είλαη βαζηζκέλεο ζε απινχζηαηεο 

δηαηππψζεηο ηεο καξμηζηηθήο ζθέςεο, φπσο ε δηαιεθηηθή θαη ν ηζηνξηθφο πιηζκφο.
46

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, νη πην επξέσο απνδεθηέο απφςεηο γχξσ απφ ην Μηλσηθφ 

πνιηηηζκφ είλαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηνπο φξνπο 

«αλάθηνξν», «βαζηιηάο», «πξνζθνξά», «ζεφηεηεο» θαη «ηειεηνπξγία», φκσο ην πξψην 

πξάγκα ην νπνίν ζπκάκαη λα έκαζα γηα ηνπο κηλσίηεο είλαη πσο δελ γλσξίδνπκε ζρεδφλ 

ηίπνηα γηα απηνχο κε ζηγνπξηά. Αλ απηφ φλησο ηζρχεη, ηφηε πσο είλαη δπλαηφλ απφςεηο 

πνπ αθνξνχλ ην ηδενινγηθφ θαη πνιηηηζκηθφ επνηθνδφκεκα κίαο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο, 

λα γίλνληαη άγξαθνο θαλφλαο γηα ηελ εξκελεία ησλ νπνησλδήπνηε πιηθψλ θαηαινίπσλ 

ηεο;  

Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, ζεσξψ πσο ε νπνηαδήπνηε εξκελεία θαη άπνςε 

ζρεηηθά κε ηηο θνηλσλίεο ηνπ παξειζφληνο, θαη πφζν πεξηζζφηεξν γηα ηηο πξντζηνξηθέο 

θνηλσλίεο, πξέπεη λα γίλνληαη θαηαξρήλ ζηελ βάζε ησλ αξραηνινγηθψλ δεδνκέλσλ, 

δειαδή ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ πνπ έρνπλ αθήζεη πίζσ ηνπο νη άλζξσπνη πνπ έδεζαλ 

3,5 ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ.  
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Θεσξψληαο σο δεδνκέλν πσο αλήθνπκε ζην ίδην αλζξψπηλν είδνο (homo sapiens), 

απνδερφκαζηε πσο νη αηζζεηεξηαθέο θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ κηλσηηψλ είλαη 

αθξηβψο νη ίδηεο κε ησλ αλζξψπσλ πνπ δνχκε ζήκεξα. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, κπνξνχκε 

λα εξκελεχζνπκε ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα θαηαξρήλ ζηε βάζε ησλ αλαγθψλ καο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζίηηζε, ε ζηέγαζε, ε κεηαθνξά θιπ. ηαλ γηα παξάδεηγκα, έλαο 

ιαμεπηφο παξαιιειφγξακκνο ιάθθνο απνθαιχπηεηαη ζε κηα νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε 

φπνπ ε θνληηλφηεξε πεγή πφζηκνπ λεξνχ κπνξεί λα απέρεη κεξηθά ρηιηφκεηξα καθξηά, 

κνπ θαίλεηαη εληειψο παξάινγν απηφο ν ηερλεηφο ιάθθνο λα ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

«δεμακελή θαζαξκψλ»! Γπζηπρψο, λνκίδσ πσο ε κηλσηθή αξραηνινγία έρεη λα κνπ 

δψζεη πνιιά ηέηνηα παξαδείγκαηα… 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ην λα επηρεηξεζεί ζε απηή ηελ απιντθή πιηθή βάζε κία έζησ 

πξψηε απφπεηξα απφδνζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ησλ θαηνίθσλ Κξήηεο θαη ησλ λεζηψλ ηεο ζην Ληβπθφ πέιαγνο, 

είλαη ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξνπζα. ια ηα εξσηήκαηα ηα νπνία δηαηππψζεθαλ ζε απηή 

ηελ εξγαζία εψο απηφ ην ζεκείν είραλ αθξηβψο απηφ ηνλ ζθνπφ λα ζέζνπλ δειαδή κία 

ζεηξά απφ επίθαηξα δεηήκαηα ηνπ ηξφπνπ νξγάλσζεο ηεο θαζεκεξηλήο αλζξψπηλεο 

δσήο ζην «ηζηνξηθφ» πιαίζην ησλ κηλσηθψλ, πηζαλφηαηα, θνηλνηήησλ πνπ πήξαλ ηελ 

απφθαζε λα ηαμηδέςνπλ, λα εγθαηαζηαζνχλ θαη λα δήζνπλ ζηνπο «νξηαθνχο 

κηθξφθνζκνπο» ηνπ θξεηηθνχ ηνπίνπ.  

πκπεξάζκαηα 

Κνηλφο παξαλνκαζηήο, γηα ηηο αλζξψπηλεο θνηλφηεηεο πνπ έδεζαλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ ζηε λεζίδα ηνπ Κνπθνλεζίνπ θαη ηε λήζν ηεο 

Υξπζήο, απνηειεί ε χπαξμε εξγαζηεξίσλ θαηεξγαζίαο φζηξεσλ πνξθχξαο. 

Απνδερφκελνη ην γεγνλφο πσο ε πξνζθνξά δεκηνπξγεί ηελ δήηεζε θαη φρη ην 

αληίζηξνθν, απνθιείνπκε θαηεπζείαλ ην ελδερφκελν νη πξψηνη έπνηθνη ηνπ λεζηνχ λα 

εγθαηαζηάζεθαλ εθεί ηπραία. Σφζν ε χπαξμε ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο, φζν θαη ησλ 

πξντφλησλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα παξάμνπλ, ήηαλ ήδε γλσζηέο ζηνπο πξψηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ λεζηνχ. Πηζαλφηαηα, ε δήηεζε ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο εθείλε ηελ 

πεξίνδν λα ήηαλ αξθεηά πςειή, αιιά ηαπηφρξνλα νη θίλδπλνη ηεο θαζεκεξηλήο 

κεηαθίλεζεο δηα κέζσ ζαιάζζεο αξθεηά κεγάινη. Ζ δεκηνπξγία, ινηπφλ, κία κφληκεο 

νηθηζηηθήο θαη βηνηερληθήο εγθαηάζηαζεο ζηελ θαξδηά ηεο παξαγσγηθήο θαη 

πινπηνπαξαγσγηθήο πεγήο, ίζσο λα απνηέιεζε ηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε γηα ηνπο 

αιηείο πνπ έξρνληαλ απφ ηελ Κξήηε. 

 Θεσξψληαο, ινηπφλ, σο δεδνκέλε ηελ πξνέιεπζε ησλ πξψησλ επνίθσλ ηνπ 

Κνπθνλεζίνπ θαη ηεο Υξπζήο, απνδερφκαζηε πσο, θάησ απφ ην βάξνο ηεο 

απμαλφκελεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ φζηξεσλ πνξθχξαο ζηελ κεγαιφλεζν, 

θάπνηνη –πξνθαλψο κηλσίηεο- παίξλνπλ ηελ ζαξξαιέα απφθαζε λα επνηθίζνπλ ζηα 

λεζηά απηά. Καηά ζπλέπεηα, ε παξαγσγή ηνπο φθεηιε λα εμππεξεηήζεη απνθιεηζηηθά ηηο 

αλάγθεο ηεο «κεηξφπνιεο» ή θαη ην αλάπνδν. Ζ «κεηξφπνιε» κπνξεί λα φθεηιε λα 

εμαζθαιίζεη ηελ θάιπςε ησλ «επηβησηηθψλ» ηνπο αλαγθψλ, πξνθεηκέλνπ νη ζαξξαιένη 

εθείλνη θάηνηθνη φρη απιψο λα αιηεχνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ηα φζηξεα πνξθχξαο, 



Σα λεζηά ηεο Κξήηεο ζην Ληβπθφ Πέιαγνο. Απνκφλσζε θαη αιιειεπίδξαζε θαηά ηε Μηλσηθή πεξίνδν 
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αιιά θαη λα είλαη ππνρξεσκέλνη, θαηά θάπνην ηξφπν, λα ηα εκπνξεχνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε ηελ κεγαιφλεζν. Σα φζηξεα πνξθχξαο θαη ηα πξντφληα ηνπο 

ζεσξνχληαλ πνιχηηκα θαη δεκνθηιή ζε αξθεηνχο κεζνγεηαθνχο πνιηηηζκνχο εθείλεο 

ηεο πεξηφδνπ θαη ε κηλσηθή Κξήηε θαίλεηαη λα έπαηδε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηαθίλεζε ηεο.
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Ζ παξαγσγή θαη ε δηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ γεο ηεο Γαχδνπ απνηέιεζε ηελ αηηία 

γηα ηελ πξψηε επηγξαθηθή αλαθνξά ηνπ λεζηψλπκνχ ηεο. Σν γεγνλφο απηφ, δελ 

πξνυπνζέηεη απιψο ηελ θαηνίθεζε θαη ηελ παξαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ 

πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ ηνπ λεζηνχ, αιιά θαη ηελ ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ ηεο πσο 

αλήθνπλ ζε έλα ζαθψο δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ, νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πιαίζην πνπ νλνκάδνπλ Γαχδν. Καηά ζπλέπεηα, έρνπλ ζαθψο ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηακνξθψζνπλ ηνλ ηξφπν, ηα κέζα θαη ηελ δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Οπνηαδήπνηε εξκελεία απαγφξεπζεο ή επηβνιήο 

φζνλ αθνξά ηηο ζρέζεηο αιιειεπίδξαζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Μηλσηθήο πεξηφδνπ, 

θαιφ ζα ήηαλ λα επαλεμεηαζηεί θάησ απφ ην πξίζκα ησλ ίδησλ ησλ επηγξαθηθψλ πεγψλ, 

νη νπνίεο εξκελεχνληαη κε ηνπιάρηζηνλ δχν (2) ηξφπνπο. Καλέλα αξραηνινγηθφ εχξεκα 

κέρξη ζήκεξα δελ θαίλεηαη λα επηβεβαηψλεη απνθιεηζηηθέο πιηθέο ή ηδενινγηθέο ζρέζεηο 

ζην φλνκα θαλελφο «αλαθηφξνπ», «βαζηιηά», «ζεφηεηαο» ή νηηδήπνηε άιινπ. 
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Οη Μηλσηθέο επηδξάζεηο ζηηο ηνηρνγξαθίεο Αλαηνιηθώλ θέληξσλ 

Γέζπνηλα Πιηάηζηθα 

Πεξίιεςε  

Σν παξόλ πόλεκα είλαη κηα κειέηε ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε κηλσηθώλ εηθνλνγξαθηθώλ κνηίβσλ 

θαη ηερλνηξνπηώλ από ηα θέληξα ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ζηα πιαίζηα ηεο 

γεληθόηεξεο δηαθίλεζεο ηδεώλ θαη αγαζώλ κεηαμύ ησλ δύν πεξηνρώλ. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ε Tel el 

Daba‟a, ην αλάθηνξν ζην δέιηα ηνπ Νείινπ, πνπ έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ Άβαξηο, ηελ αξραία πξσηεύνπζα 

ησλ Τμώο. ηε ζπλέρεηα, κεηαθηλνύκαζηε ζηε δπηηθή Γαιηιαία, ζην Tel Kabri, κηα κεγάιε νρπξσκέλε 

πόιε πνπ πηζαλόλ λα ηαπηίδεηαη κε ηελ αξραία Rehov, όπσο αλαθέξεηαη ζε αηγππηηαθά θείκελα. 

Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη ην Tel Atchana, πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ αξραία πόιε Alalakh θαη βξίζθεηαη ζηε 

πεδηάδα ηνπ Amuq, πνηακνύ ζηε ζεκεξηλή Σνπξθία. Αλαθνξέο γίλνληαη θαη ζηε Qatna, έλα από ηα 

κεγαιύηεξα θέληξα ηεο δπηηθήο αξραίαο πξίαο, θαζώο επίζεο θαη ζην Μari ζηε Μεζνπνηακία, θαη 

ζηε Hattusha πξσηεύνπζα ηνπ ρεηηηηθνύ βαζηιείνπ ζηελ Αλαηνιία. Σα ζύλνια ησλ ηνηρνγξαθηώλ ζηα 

κέξε πνπ αλαθέξζεθαλ εμεηάδνληαη ηόζν σο πξνο ην εηθνλνγξαθηθό πιαίζην ζην νπνίν θηλνύληαη όζν 

θαη σο πξνο ηελ ηερλνηξνπία ηνπο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Σνηρνγξαθίεο, επηδξάζεηο, κηλσηθή ηέρλε, ηέρλε ηεο αλαηνιήο, αλαθηνξηθή 

ηέρλε, λσπνγξαθίεο, μεξνγξαθία, κηλσηθά κνηίβα, ζπείξεο, ξφδαθεο, κνηίβν ηπηάκελνπ 

θαιπαζκνχ, δηαπνιηηηζκηθέο επαθέο 

Δηζαγσγή 

Κάλνληαο κηα κηθξή ηζηνξηθή αλαδξνκή, βιέπνπκε πσο ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ 

ζχλδεζε ησλ κηλσηθψλ ηνηρνγξαθηψλ κε ηελ Αλαηνιή δηαηππψζεθε γηα πξψηε θνξά 

απφ ηνλ Sir L.R Wooley ην 1939, φηαλ ζε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζρεηηθά κε ηηο 

αλαζθαθέο ηνπ ζην Αιαιαρ, έθαλε ιφγν γηα ελ ηνηρία δηαθφζκεζε πνπ έρεη ζπγγέλεηα 

κε ηε κηλσηθή ηέρλε. Σν παξάδεηγκα ηνπ αθνινχζεζαλ ζηε ζπλέρεηα θαη νη αλαζθαθείο 

ησλ ππφινηπσλ ζέζεσλ έθεξαλ ζην θσο ηνηρνγξαθίεο κε κηλσηθέο επηδξάζεηο. Παξφηη 

κάιηζηα αξθεηνί εξεπλεηέο έζπεπζαλ λα ηνπο θαηεγνξήζνπλ γηα κηα αγαηνθεληξηθή 

ζεψξεζε ησλ πξαγκάησλ, νη κειεηεηέο απηνί ζπλέρηζαλ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο ζεσξίεο 

ηνπο, νη νπνίεο έβιεπαλ κηα μεθάζαξε ζχλδεζε ηεο κηλσηθήο ηέρλεο κε ηηο ηνηρνγξαθίεο 

πνπ θνζκνχζαλ ηα αλάθηνξα ηεο αλαηνιήο. 

Tel el Daba’a 

ηαλ αλαζθάθεθε ην 1991 βξέζεθαλ ηνηρνγξαθίεο, ζηπι θαη κνηίβα ησλ πνπ 

ζεσξήζεθαλ ακέζσο απφ ηνπο αλαζθαθείο κηλσηθά. Οη ηνηρνγξαθίεο ρξνλνινγνχληαη 

ζηε πεξίνδν ηνπ Tuthmosis III, ην 1500/1490 πεξίπνπ. 

Κάπνηεο ηνηρνγξαθίεο βξίζθνληαη ζηε πεξηνρή H11, βνξεηναλαηνιηθά ηνπ 

παιαηηνχ (F). ε απηέο ππάξρνπλ παξαζηάζεηο κε ηαπξνθαζάςηα (bull-leaping and bull- 

fighting scenes), αθξνβαηηθά, ζθελέο θπλεγηνχ, αηινπξνεηδή, ιηνληάξηα θαη άιια 

νπιεθφξα δψα. Δπίζεο, εληνπίδνληαη ζθελέο ιηηαλείαο θαη εκβιεκαηηθά κνηίβα, γξχπεο 

θαη αλάγιπθα ηαχξσλ απφ γχςν. Σν παιάηη (F) κάιινλ πξννξηδφηαλ σο ηεξαηηθφο 
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ρψξνο θαη φρη σο ρψξνο θαηνίθεζεο θαζψο εθεί ζπλαληάκε κηα αίζνπζα ζξφλνπ θαη κηα 

θεληξηθή ππφζηπιε αίζνπζα ζην λφην. ε απηή ηελ αίζνπζα, ην πίζσ κέξνο ηνπ ηνίρνπ 

θηινμελνχζε ηελ ηνηρνγξαθία κε ηνπο γξχπεο πνπ ίζσο ζπλνδεπφηαλ απφ ιηνληάξηα θαη 

ιενπαξδάιεηο. Πέξα απφ απηέο ηεο ζθελέο, ππάξρνπλ θαη ζθελέο ιηηαλείαο κε κηα 

κνξθή αλδξφο πνπ θαίλεηαη λα ηξέρεη. 

 Σνηρνγξαθίεο εληνπίδνληαη θαη ζην παιάηη (G). Απνζπάζκαηα πεξηιακβάλνπλ 

θπηηθά θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα κε αλακθηζβήηεηα κηλσηθά ζηνηρεία, κηα θπξία κε 

κπιε θνζκήκαηα αζηξαγάινπ, ελψ αιιά πξνέξρνληαη απφ πξφζνςε ιηζνδνκήο 

αηγηαθνχ ηχπνπ. Δπίζεο, βξίζθνπκε επξήκαηα κηαο θηγνχξαο κπξνζηά απφ θφθθηλν 

βάζνο θαη κέξνο ελφο θίηξηλνπ θεξάηνπ ηεο ίδηαο ηερληθήο. ην παιάηη (G) βξέζεθαλ, 

επίζεο, γχςηλα ζξαχζκαηα κε κπιε θπηηθά κνηίβα πνπ αλαθαιχθζεθαλ ην 2005. 

Σα Μνηίβα 

Τπάξρνπλ νξηζκέλεο ζπκβάζεηο πνπ απηφκαηα ζπλδέεη θαλείο κε ηηο κηλσηθέο 

ηνηρνγξαθίεο.  

 Σνηρνγξαθίεο ηαπξνκαρηψλ. Σα αγσλίζκαηα κε ηαχξνπο ήηαλ θνηλά θαη ζηελ 

πξντζηνξηθή Αίγππην θαη εγγχο Αλαηνιή, ζηελ πεξηνρή ηεο πξίαο ηδηαίηεξα ήηαλ 

γλσζηά απφ ην 1800-1700π.X. Γελ απνηεινχζαλ επνκέλσο κηλσηθφ κνλνπψιην. 

Χζηφζν, ζηελ Αίγππην δελ έρνπκε άιιεο παξαζηάζεηο πνπ λα απεηθνλίδνπλ ζθελέο 

ηαπξνθαζαςίσλ. Δδψ έρνπκε έλα καθξχ δηάδσκα φπνπ αλαπαξηζηνχληαη ηαχξνη θαη 

ηαπξνκάρνη. Ζ ηνηρνγξαθία απνηεινχληαλ απφ ηνπιάρηζηνλ 2 ηνκείο ρσξηζκέλνπο απφ 

κηα θάζεηε γξακκή πιαηζίνπ. ηα δεμηά έρνπκε ηαχξνπο ζε ιαβπξηλζψδεο βάζνο, ελψ 

αξηζηεξά ζε κπεδ βάζνο (bull and maze frieze) (beige frieze). ηελ άθξε ηεο 

ηνηρνγξαθίαο αλαπαξηζηψληαη θνίληθεο ελψ εκηξφδαθεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζην θάησ 

κέξνο απηήο. Σν ίδην ζπλζεηηθφ ζρήκα ζπλαληάκε ζε αηγηαθά δαρηπιίδηα θαη ζθξαγίδεο 

ζηα νπνία ε θεληξηθή ζθελή είλαη πιαηζησκέλε ζηε βάζε ηεο απφ εκηξφδαθεο. ζνλ 

αθνξά ηνπο ηαχξνπο, ε κνξθή ηνπο καο παξαπέκπεη ζηε ίδηα λαηνπξαιηζηηθή 

απεηθφληζε ηαχξσλ πνπ ζπλαληάκε ζε ζθξαγίδεο λεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ, ζχγρξνλεο 

κε ηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Άβαξηο. Δίλαη θπζηνθξαηηθνί, ελψ νη αλαηνκηθέο ιεπηνκέξεηέο 

ηνπο κε θνθθηλσπά θίηξηλα θαη κπιε ζηίγκαηα απνηεινχλ ζχλδεζκν κε ηε Κλσζφ, φπσο 

θαη ηα κπιε θέξαηα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ. Ζ δηάξζξσζή ηνπο 

είλαη ρηαζηή, ζχκθσλε κε ηα κηλσηθά πξφηππα. ηνπο ηαπξνκάρνπο, παξαηεξνχκε φηη 

έρνπλ δεκέλα κε επηδέζκνπο ηα ρέξηα θάηη πνπ γλσξίδνπκε φηη ζπλέβαηλε θαη απφ ηηο 

ηνηρνγξαθίεο ηεο Κλσζνχ, ελψ ε ελδπκαζία ηνπο είλαη κηλσηθή, θαζψο θέξνπλ ην 

κηλσηθφ «θηιη», φπσο θαη κηλσηθέο κπφηεο. 

Δπίζεο, κηα αθφκε θνηλή ζχκβαζε πνπ εληνπίδεηαη, απηή ηε θνξά κε ηηο ζεξατθέο 

ηνηρνγξαθίεο, είλαη ην μπξηζκέλν θεθάιη νξηζκέλσλ ηαπξνκάρσλ ην νπνίν έρεη 

ζεσξεζεί απφ ηελ έξεπλά σο ζχκβνιν λεφηεηαο. Τπάξρεη, σζηφζν, κηα δηαθνξά θαζψο 

ηα δέξκαηα ησλ ηαπξνκάρσλ ζηε Κλσζφ είλαη θαθέ ή άζπξα ελψ εδψ είλαη είηε θαθέ, 

είηε άζπξα ή θίηξηλα. 

Μπνξνχκε, σζηφζν, λα ζεσξήζνπκε φηη ην γεληθφηεξν ζέκα ηεο ηαπξνκαρίαο, νη 

ηαχξνη θαη νη ηαπξνκάρνη απνηεινχλ κηλσηθέο επηδξάζεηο. 
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Άιιεο επηδξάζεηο εληνπίδνπκε ζην ιαβπξηλζψδεο κνηίβν, ηππηθφ ηεο κηλσηθήο 

παξάδνζεο, ην νπνίν κάιηζηα ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα δείμεη ζπκβνιηθά ηελ 

αλαθηνξηθή πεξηνρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πεξηβάιινληνο γχξσ ηεο. Δπίζεο, ηα 

θηεξά ησλ γξππψλ ζηελ αίζνπζα ηνπ ζξφλνπ είλαη δηαθνζκεκέλα κε ηνλ ίδην ηξφπν κε 

ηνπο γξππέο πίζσ απφ ηε ζεά Ξεζηή ζηε Θήξα. Τπάξρεη, επίζεο, ην ιεγφκελν ζέκα ηνπ 

ηπηάκελνπ θαιπαζκνχ (flying gallop), κηλσηθφ ζέκα πνπ ζπλαληάκε θαη εδψ ζε ζθελέο 

κε δψα. Μία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζπκβάζεηο είλαη ην θφθθηλν θπκαηηζηφ βάζνο πνπ 

ζπλαληάκε ηφζν ζηε Κλσζφ φζν θαη ζηελ Αγία Σξηάδα.
1
 

Δπίζεο, έρνπκε κηα αθφκε πνιχ ζεκαληηθή ζχλζεζε, ε νπνία απεηθνλίδεη 

ιενπαξδάιεηο θαη ηνπιάρηζηνλ 10 ιηνληάξηα πνπ επηηίζεληαη ζε ηαχξνπο θαη ειάθηα ζε 

θφθθηλν ε θίηξηλν βάζνο. Πέξα απφ ηα παξάιιεια πνπ εληνπίδνληαη ζε κηλσηθέο 

ζθξαγηζηηθά δαρηπιίδηα θαη ζθξαγίζκαηα, ην ζεκαληηθφηεξν παξάιιειν πξνέξρεηαη 

απφ ηε Κλσζφ. Πηζαλφηαηα λα απεηθνλίδεηαη ζε κηα ηνηρνγξαθία έλα ιηνληάξη πνπ 

επηηίζεηαη ζην ζήξακα ηνπ κε βάζε νξηζκέλα απνζπάζκαηα πνπ βξέζεθαλ ζην 

αλάθηνξν.
2
 

Ζ ηερληθή 

Οη ηνηρνγξαθίεο έγηλαλ απφ κείγκα buon fresco θαη secco πάλσ ζε 

αζβεζηνθνλίακα. Πξηλ κπνπλ ηα ρξψκαηα, νη θηγνχξεο, ην ηνπίν θαη θάπνηεο 

ιεπηνκέξεηεο δσγξαθηδφηαλ κε θφθθηλν πεξίγξακκα, κηα ηερληθή πνπ ζπλαληάκε θαη 

ζηε Θήξα. Με βάζε ηερληθέο αλαιχζεηο πνπ έγηλαλ, δηαπηζηψζεθε ε ρξήζε 

ζπλζιηκκέλσλ θνρπιηψλ πνξθχξαο ζην θνλίακα, θάηη πνπ απνηειεί απφδεημε γηα ην 

θνηλφ ηερλνινγηθφ ππφβαζξν ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ αηγηαθνχ ρψξνπ θαη ηεο Άβαξηο, 

θαζψο ηελ ίδηα ηερληθή απαληάηαη θαη ζηε Θήξα. Δίλαη σζηφζν αθφκε πην ζεκαληηθφ ην 

γεγνλφο φηη ζηελ Αίγππην ε ηερληθή alfresco ήηαλ άγλσζηε θαζψο ρξεζηκνπνηνχζαλ 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ηελ alsecco ηερληθή θαη επίζεο αληί γηα άζβεζην θνλίακα 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θνλίακα πεινχ θαη γχςνπ. Ζ ηερληθή κε ηελ νπνία εηνηκαδφηαλ ν 

γχςνο θαζψο θαη ε ηερληθή ηεο ρξήζεο γξακκψλ πιέγκαηνο, γηα ηε δεκηνπξγία 

επαλαιακβαλφκελσλ κνηίβσλ πνπ ζπλαληάκε εδψ, είλαη επίζεο κηλσηθέο. 

Υξσκαηηθέο κηλσηθέο ζπκβάζεηο 

πκβάζεηο πνπ δελ ζπλαληνχκε πνηέ ζηελ θαιιηηερληθή παξάδνζε ηεο Αίγππηνπ, 

αιιά ππάξρνπλ ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Avaris, είλαη ε ρξήζε κπιε ρξψκαηνο αληί γηα 

γθξη. Σα θπηά απεηθνλίδνληαη ζε κπιε αληί γηα πξάζηλν φπσο θαη ε θφθθηλε δψλε ζην 

βάζνο, ζε ζθελέο κε ηνπίν. 

Tel Kabri 

Αηγηαθή ηέρλε πνπ πξσηναλαθαιχθζεθε ζην Tel Kabri ην 1989, φηαλ ήξζαλ ζην θψο 

έλα δάπεδν ζε ζρήκα ζθαθηέξαο κε απεηθνλίζεηο αηγηαθήο παλίδαο, θαζψο θαη 2,000 

ρξσκαηηζηά γχςηλα ζξαχζκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε ηεο 

κηλσηθέο ηνηρνγξαθίεο. Οη αλαζθαθέο ην 2008-2009 έθεξαλ ζην θσο εθαηφ θαηλνχξγηα 

                                                           
1
 Bietak, et al. 2007, 45-100. 

2
 Marinatos 2012, 114-116. 
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ζξαχζκαηα, ελψ νη ππεχζπλνη ησλ αλαζθαθψλ A. Yasur-Landau θαη E.H Cline πξνηείλνπλ 

γηα ην ζχλνιν ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηε ρξνλνιφγεζε ζηνλ χζηεξν 17
ν
αηψλα π.Υ.

3
 

Σα κνηίβα 

ε θάπνηα απφ ηα ζξαχζκαηα απηά ππάξρεη θαθέ ρξψκα πνπ θαηαιήγεη ζηηο 

πξνεμνρέο ζαλ θφκπνο. Απηφ απνηειεί κηα κηλσηθή ζχκβαζε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ αλαπαξάζηαζε πεηξψδνπο εδάθνπο. Σελ ίδηα απηή αθξηβψο ζπκβαηηθή 

απεηθφληζε ζπλαληψκαη ζηε κηθξνγξαθηθή δσνθφξνπ ηεο λενπνκπήο πνπ βξέζεθε ζην 

Αθξσηήξη.  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ σζηφζν ην γεγνλφο φηη εμεηάδνληαο ηε γεσγξαθία ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Ηζξαήι, ζα ζπλαληήζνπκε ακκνπδεξέο αθηέο θαη επίπεδεο πεδηάδεο πνπ 

δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο κηλσηθέο βξαρψδεηο αθηέο. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Niemeir,
4
 ε 

παξάζηαζε φρη κφλν αθνινπζεί κηα ηππηθή κηλσηθή ζχκβαζε αιιά καο παξνπζηάδεη 

έλα ηππηθφ αηγηαθφ ηνπίν. Σα απνζπαζκαηηθά απηά θνκκάηηα αλήθαλ ζε κηα 

κηθξνγξαθηθή ηνηρνγξαθία παξφκνηα κε απηή ηεο Θήξαο. 

Οη δηάθνξεο νκνηφηεηεο πνπ εληνπίδνληαη ζπλνςίδνληαη σο εμήο: θαη ζηηο δπν 

ηνηρνγξαθίεο έρνπκε ρξήζε ηνπ ίδηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο 

άγξηαο ζάιαζζαο. Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε απεηθφληζε αξρηηεθηνληθψλ ζηνηρείσλ. 

Τπάξρεη απεηθφληζε ηζφδνκεο ηνηρνπνηίαο ζε άζπξν θαη κπιε θαη ηελ απεηθφληζε 

δνθψλ πνπ δε ζπλαληάκε πνηέ ζηελ εηθνλνγξαθία ηεο αλαηνιήο. ια απηά ηα ζηνηρεία 

νδεγνχλ ην Νiemeir ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ κηληαηνχξα ηνπ Tel Kabri δελ έρνπκε 

απιά θαη κφλν ρξήζε κηλσηθψλ ζηνηρείσλ ζηε δσγξαθηθή, αιιά κηα πηζηή 

αλαπαξάζηαζε κηαο Αηγηαθήο πφιεο. Δπίζεο, κηα άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε πνπ 

ζπλαληάκε είλαη νη παξάιιειεο νξηδφληηεο γξακκέο κε ελαιιαζζφκελα θακππισηά 

ηξίγσλα θαη ηειείεο αλάκεζα ηνπο. Απηφ είλαη ην κνηίβν πνπ αλαγλψξηζε ν Evans σο 

„notched plume‟ motif, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε δηαθνξεηηθέο εθθξάζεηο ηεο κηλσηθήο 

ηέρλεο ζηα θηεξά γξππψλ θαη ζθηγγψλ.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ζην Tel Kabri είλαη ην δσγξαθηζηφ δάπεδν 

πνπ βξέζεθε ζηελ αίζνπζα 611 ζην θέληξν ηεο αλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ αλαθηφξνπ. 

Γλσξίδνπκε φηη ηα δσγξαθηζκέλα δάπεδα ήηαλ άγλσζηα ζηελ Αλαηνιή ηεο επνρήο ηνπ 

Υαιθνχ, αιιά απνηεινχλ ηππηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ Αηγηαθψλ πνιηηηζκψλ θαη ηεο 

αηγηαθήο ηέρλεο. Σν δάπεδν απηφ είρε έλα δσγξαθηζκέλν κνηίβν πιέγκαηνο απφ 

θφθθηλεο γξακκέο πνπ κηκνχληαη έλα πάησκα απφ πέηξηλεο πιάθεο, ελψ ε δηαθφζκεζε 

κηκείηαη ηε καξκάξσζε απφ πιάθεο γχςνπ. Μηκήζεηο πέηξηλνπ δαπέδνπ ζπλαληάκε θαη 

ζηε Κλσζφ, ζην παιάηη ηνπ Yarimlim ζην Alalakh, πνπ είλαη ρξνλνινγηθά ζχγρξνλα κε 

ην Tel Kabri, ελψ πξσηκφηεξα εληνπίδνληαη ζην Mari ζην παιάηη ηνπ Zimri Lim. Δθεί 

κάιηζηα ηα αξραηφηεξα παξαδείγκαηα δσγξαθηθψλ απνκηκήζεσλ καξκάξηλσλ πέηξηλσλ 

πιαθψλ κηκνχληαη ην γχςν, έλα πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξθεηά ζηε κηλσηθή 

αξρηηεθηνληθή. ζνλ αθνξά ηε δηαθφζκεζε ηνπ δαπέδνπ, ππάξρνπλ επίζεο θίηξηλα θαη 

ζθνχξα κπιε ινπινχδηα πνπ γεκίδνπλ ηα ηεηξάγσλα ζε κνηίβν ζθαθηέξαο. Σα κπιε 

                                                           
3
 Cline and Landau 2008. 

4
 Niemeier 1997, 71-78. 
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ινπινχδηα απεηθνλίδνληαη κε ην ζηπιηδαξηζκέλν γξακκηθφ ηξφπν ησλ αλζψλ ίξηδαο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κηλσηθνχ «V-type», ελψ έρνπκε θαη πην θακππισηέο ίξηδεο θαζψο 

θαη θίηξηλνπο θξφθνπο, ηππηθά ηεο κηλσηθήο ηνηρνγξαθίαο θαη θεξακηθήο. 

Μηα άιιε ζεκαληηθή ζχκβαζε πνπ ζπλαληάκε θαη εδψ είλαη ην notched plume motif. 

Σερληθή  

Σφζν ε ηνηρνγξαθία πνπ βξέζεθε ζην Tel Kabri φζν θαη ην δάπεδν, 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε ηερληθή ηεο λσπνγξαθίαο. ηε ηνηρνγξαθία αλαγλσξίζηεθε 

επίζεο ε ρξήζε αηγππηηαθνχ κπιε. 

Tel Atchana /Alalakh 

ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ ‟30 θαη ‟40, βξέζεθαλ ηνηρνγξαθίεο ζηελ 

αλαζθαθή ηνπ Tel Atchana, ζην έβδνκν επίπεδν ζην παιάηη ηνπ Yarim Lim θαη ζε κηα 

ηδησηηθή θαηνηθία ηνπ επηπέδνπ IV. Υξνλνινγνχληαη ζηνλ 17
ν
-16

ν
 αηψλα. 

Σα κνηίβα 

Σα απνζπάζκαηα ησλ ηνηρνγξαθηψλ είλαη πνιχ κηθξά γηα λα αλαγλσξίζνπκε ην 

ζέκα ηεο ηνηρνγξαθίαο, αιιά καο δίλνπλ ζπγθξίζηκεο ιεπηνκέξεηεο. Υξεζηκνπνηείηαη 

θφθθηλν βάζνο γηα κνξθέο, κνηίβν ζθάιαο ζε πξαζηλσπφ γθξη, θαη ίζσο κίζρνη 

ινπινπδηψλ πνπ κπνξεί λα ιείπνπλ. Δπίζεο, θιαδηά θαη θχιια δσγξαθηζκέλα ζε 

ζθνχξν γθξη πνπ ζπλαληάκε θαη ζηε κηθξνγξαθία ηνπ ηεξνχ ηάθνπ ζηε Κλσζφ. ε 

θφθθηλν βάζoο ππάξρνπλ άζπξα θπηά πνπ ηα θπζάεη ν άλεκνο «in the spirit of cretan 

art». Τπάξρεη, επίζεο, έλα θέξαην ηαχξνπ πνπ αλήθεη ζηελ αλαπαξάζηαζε ελφο 

βνπθξαλίνπ πνπ θέξεη κάιηζηα έλα ηεξφ αληηθείκελν. Ο Νiemeir εξκελεχεη ην 

αληηθείκελν απηφ σο έλαλ δηπιφ πέιεθπ, θάηη πνπ ζα απνηεινχζε ηζρπξή απφδεημε ηνπ 

κηλσηθνχ ραξαθηήξα ηεο ηνηρνγξαθίαο. Δπίζεο, ν Niemeir αλαθέξεηαη ζην κηλσηθφ 

θαηλφκελν ηεο θπθιηθήο ζχλζεζεο θαη ζηα δηαθνζκεηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηβάιινπλ κηα 

δσνθφξν, κέζα ζηελ νπνίαλ πηζαλφλ απεηθνληδφηαλ έλαο γξχπαο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ 

κηλσηθφ ηξφπν απεηθφληζεο (notched plume motif).
5
 

Ζ ηερληθή 

Ζ ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην Αlalakh είλαη απηή ηεο λσπνγξαθίαο. Γίλεηαη 

επίζεο ρξήζε αζβεζηνθνληάκαηνο θαη θνληάκαηνο πνπ έρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε απηφ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ηνηρνγξαθίεο ηεο Κλσζνχ. Τπάξρεη, σζηφζν, κηα ηερληθή 

δηαθνξά θαζψο πνιιά ηειεηψκαηα πάλσ ζηε ηνηρνγξαθία έγηλαλ κε ηελ ηερληθή 

alsecco. 

Qatna 

Σν 2000 π.Υ αλαθαιχθζεθαλ ζην αλάθηνξν ηεο Qatna ηνηρνγξαθίεο πνπ εμαξρήο 

έκνηαδαλ λα βξίζθνληαη πην θνληά ζε αηγηαθά πξφηππα απ‟ φ,ηη ζε ζπξηαθά. Οη 

ηνηρνγξαθίεο ρξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηεο ΤΔΥI. Κνζκνχζαλ ηνπο δπηηθνχο θαη 

λφηηνπο ηνίρνπο ηνπ δσκαηίνπ Ν ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηνπ αλαθηφξνπ. ην δπηηθφ 

ηνίρν, έρνπκε κηα ηαηλία απφ δπν ζπείξεο κε αληίζεηε θνξά. Σξίθπιια γεκίδνπλ ηηο 

                                                           
5
 Niemeier 1997, 69-71. 
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ζρηζκέο. Δίλαη ηνπνζεηεκέλε ζε έλα ηξαπεδνεηδέο πιαίζην. Απφ πάλσ πιαηζηψλεηαη απφ 

κηα θφθθηλε πεξηνρή κε εγθάξζηα ηαηλία, απνηεινχκελε απφ ηνμσηέο γξακκέο, θαη απφ 

θάησ απφ άζπξεο θαη θίηξηλεο γξακκέο. Παξνκνίσο, ην πάλει πνπ ππνζέηνπκε φηη 

ππήξρε ζηα δεμηά ζα ήηαλ ηξαπεδνεηδέο θαη δηαθνζκεκέλν κε κηα δηαγψληα 

ηνπνζεηεκέλε ηαηλία πνπ ζα έθεξε ην κνηίβν καχξσλ θχιισλ. Ήηαλ ελζσκαησκέλν 

αλάκεζα ζε κηα αλνηρηή θφθθηλε πεξηνρή απφ ηα δεμηά θαη κηα πεξηνρή κε πιαηηέο 

ηαηλίεο δηαθνξεηηθνχ θφθθηλνπ ρξψκαηνο, πνπ ελαιιαζζφηαλ κε ιεπθέο ηαηλίεο απφ ηα 

αξηζηεξά θαη απφ πάλσ. Απεηθνλίδνληαη επίζεο θαη θνίληθεο. 

ην δπηηθφ ηνίρν άλεθε επίζεο κηα απεηθφληζε ελφο παπχξνπ, ηεο νπνία ζψδεηαη 

έλα πνιχ κηθξφ θαη θακέλν κέξνο. ην λφηην ηνίρν απφ ηελ άιιε, έρνπκε ηελ 

απεηθφληζε ελφο ππνζαιάζζηνπ ηνπίνπ κε ρειψλεο, θαβνχξηα θαη έλα ςάξη. Σε ζχλζεζε 

ζπκπιεξψλεη έλα δειθίλη. Σφζν απηφ φζν θαη ην ςάξη απεηθνλίδνληαη κπξνζηά ζε 

θφθθηλν βάζνο. 

Σα κνηίβα 

ζνλ αθνξά ηα θαιιηηερληθά παξάιιεια δχζθνια ζα κπνξνχζακε λα ηα εληνπίζνπκε 

αθνχ ζην ζχλνιν ηνπο, νη ηνηρνγξαθίεο ηεο Qatna είλαη κνλαδηθέο. Απνδνκψληαο, σζηφζν, 

ηηο ζπλζέζεηο, πξνθχπηνπλ κνηίβα θαη ζηηιηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα 

πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθξηηηθέο παξαηεξήζεηο ζε ζρέζε κε ηα αηγηαθά/κηλσηθά. Οη θνίληθεο 

ηνπ κηθξνγξαθηθνχ ηνπίνπ κε ηα κπιε ηνπο θχιια θαη ηα αθαλφληζηα πεξηγξάκκαηα ηνπο 

είλαη ζπλεπήο κε αηγηαθά πξφηππα, φπσο θαη ν αθηηλσηφο ηξφπνο δηάηαμεο ησλ δέληξσλ. 

Δπίζεο, ηα βξάρηα απεηθνλίδνληαη κε ηα ζπλήζεο γηα ηα αηγηαθά δεδνκέλα, θπκαηηζηά 

πεξηγξάκκαηα. ην βφξεην ηνίρν, ην αθαλφληζην έδαθνο ηνπ ππνζαιάζζηνπ ηνπίνπ είλαη 

εμαηξεηηθά αζχλεζεο γηα ηα δεδνκέλα ηεο ζχξην/ιηβαλέδηθεο εηθνλνγξαθίαο. Αληηζέησο, κηα 

απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο κηλσηθέο ζπκβάζεηο απνηειεί θαη ην θφθθηλν βάζνο ζηελ 

παξάζηαζε ηνπ ςαξηνχ θαη ηνπ δειθηληνχ. Οη κπηεξέο πξνεμνρέο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ 

σο κίκεζε ηνπ αηγηαθνχ ηξφπνπ απεηθφληζεο θηεξψλ ηεο ζάιαζζαο (είδνο θξηλνεηδνχο). Σν 

δειθίλη επίζεο είλαη δηακνξθσκέλν κε βάζε ηα αηγηαθά πξφηππα, απνθιίλεη σζηφζν απφ 

απηά φζνλ αθνξά ην ρξψκα. ηελ αηγηαθή ηέρλε έρνπκε κπιε θαη γθξη δειθίληα, ελψ ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρεη θνθθηλσπφ θαη θαθέ ρξψκα. Ζ ζπείξα, σζηφζν, είλαη έλα 

κηλσηθφ κνηίβν πνπ πηνζεηήζεθε απηνχζην. πλνςίδνληαο, νξηζκέλα κνηίβα θαη ζηηιηζηηθά 

ζηνηρεηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνπο θαιιηηέρλεο ζηε Qatna πεξηζζφηεξν φκσο κηκνχληαη 

παξαθνινπζνχλ πηζηά ηηο επηθξαηνχζεο αηγηαθέο ζπκβάζεηο. 

Ζ ηερληθή 

Οη ηνηρνγξαθίεο ζηε Qatna είλαη λσπνγξαθίεο (buon fresco). Κάπνηα ζξαχζκαηα 

δείρλνπλ ίρλε απφ ζρνηλί, απφδεημε φηη ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή ηνπ λήκαηνο πνπ 

πξννξίδεηαη γηα ηνλ αξρηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηηο ηνηρνγξαθίαο θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ ην 

αηγαίν. Δληνπίδνληαη, σζηφζν, θαη νξηζκέλεο ηερλνινγηθέο δηαθνξέο. Γίλεηαη ρξήζε κηαο 

ηερληθήο, γηα λα εηζρσξήζεη ην αζβεζηνθνλίακα ζην ππφζηξσκα απφ άξγηιν πνπ 

ζπλαληάκε επίζεο ζην αλάθηνξν ηνπ Tel Sakka, ην εηθνλνγξαθηθφ πιαίζην θαη ε 

ηερλνινγία ηνπ φπνηνπ είλαη θαζαξά αλαηνιίηηθεο πξνέιεπζεο. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο 

ην γεγνλφο, φηη έρνπκε απνπζία ζεκαδηψλ ππμίδαο θαη άιισλ ραξαθψζεσλ πνπ ζπλαληάκε 
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ζρεδφλ πάληνηε ζηελ αηγηαθή ηερλνηξνπία. πλεπψο, εδψ κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα 

ηνπηθνχο δεμηνηέρλεο πνπ πηνζεηνχλ απιψο νξηζκέλεο αηγηαθέο ηερλνηξνπίεο.
6
 

Malqata 

ην παιάηη ηνπ Φαξαψ Ακέλσθηο III ζηε Malqata έρνπλ αλαθαιπθζεί 

ηνηρνγξαθίεο κε παξαδνζηαθά αηγππηηαθά ζέκαηα θαη λέα ζηνηρεία, ηα νπνία 

αληαλαθινχλ επηξξνέο απφ ηελ αηγηαθή ηέρλε. ηελ αίζνπζα ησλ αθξνάζεσλ πνπ 

αλαθαιχθζεθε απφ ηε Daressy, ππήξρε έλα πάησκα δσγξαθηζκέλν κε παπχξνπο, 

πνπιηά θαη ςάξηα, πνπ ζπλέζεηαλ έλα λεηισηηθφ ηνπίν, ηππηθφ ηεο αηγππηηαθήο ηέρλεο. 

ηελ θεληξηθή βαζηιηθή αίζνπζα απεηθνλίδεηαη έλαο έλζξνλνο θαζηζηφο βαζηιηάο, ελψ 

ζηε ζθεπή ελφο άιινπ δσκαηίνπ απεηθνλίδεηαη έλαο γχπαο κε αλνηρηά θηεξά, έλα 

εηθνλνγξαθηθφ κνηίβν θνηλφ ζηελ αηγππηηαθφ ηέρλε, ην νπνίo ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

δείμεη ηελ πξνζηαζία ηνπ ζείνπ ζην κνλάξρε.  

Απεηθνλίδνληαη επίζεο ε αηγππηηαθή ζεφηεηα Βes, ελψ ζηηο ηνηρνγξαθίεο 

εληνπίδνπκε θαη ηα αηγππηηαθά ζχκβνιά Αnkh θαη Sa. Tα παξαπάλσ ζηνηρεία 

εληάζζνπλ ηηο ηνηρνγξαθίεο ζηα πιαίζηα ηεο αηγππηηαθήο εηθνλνγξαθηθήο παξάδνζεο. 

Μπνξνχκε σζηφζν λα εληνπίζνπκε νξηζκέλεο κεκνλσκέλεο κηλσηθέο επηξξνέο ζε 

θάπνηεο ηνηρνγξαθίεο. ην δσκάηην ηνπ βαζηιηά ε νξνθή είλαη δσγξαθηζκέλε κε 

θεθάιηα ηαχξσλ πνπ θέξνπλ ξνδέηεο αλάκεζα ζηα θέξαηα ηνπο ελψ ζηελ νξνθή ηνπ 

δσκαηίνπ N5 ε δηαθφζκεζε δηακνξθψλεηαη κε ξφδαθεο ζε θφθθηλν θαη κπιε ρξψκα. 

Αλαγλσξίδεηαη επίζεο ζε άιιεο ηνηρνγξαθίεο ην κηλσηθφ κνηίβν ηνπ ηπηακέλνπ 

θαιπαζκνχ αιιά θαη άιια κηλσηθά δηαθνζκεηηθά κνηίβα. Απεηθνλίδεηαη έλα νξεηλφ 

ηνπίν αλάκεζα ζε κηα θπκαηηζηή επηθάλεηα κε ρξήζε ηνπ θφθθηλνπ, θίηξηλνπ θαη κπιε, 

ζε έλα ρξσκαηηθφ ζπλδπαζκφ, ηππηθφ ηεο κηλσηθήο δσγξαθηθήο, ελψ έρεη βξεζεί θαη ε 

απεηθφληζε ελφο ιηνληαξηνχ ην νπνίν πιαηζηψλεηαη απφ ξφδαθεο.  

Πάξα ην γεγνλφο φκσο φηη εληνπίδνπκε αξθεηέο κηλσηθέο επηδξάζεηο ην ζχλνιν 

ηνπο νη ηνηρνγξαθίεο έρνπλ θαζαξά αηγππηηαθφ ραξαθηήξα. Ζ ηερληθή ηνπο άιισζηε 

είλαη θαζαξά αηγππηηαθή, θαζψο εδψ γίλεηαη ρξήζε ηεο μεξνγξαθίαο. 

Mari 

ην αλάθηνξν ηνπ Μάξη έρνπλ αλαθαιπθζεί ηνηρνγξαθίεο ππνδεηγκαηηθέο ηεο 

κεζνπνηακηαθήο ηέρλεο πνπ ρξνλνινγνχληαη πεξί ην 1759. Ζ ηερληθή είλαη ηειείσο 

δηαθνξεηηθή, ελψ εδψ γίλεηαη ρξήζε ηεο alsecco ηερληθήο.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ν ραξαθηήξαο ησλ ηνηρνγξαθηψλ είηε απφ εηθνλνγξαθηθή είηε 

απφ ηερλνηξνπηθή άπνςε είλαη θαζαξά κεζνπνηακηαθφο, ελ ηνχηνηο ππάξρνπλ ζεσξίεο 

πνπ εληνπίδνπλ θαη εδψ νξηζκέλα αηγηαθά κνηίβα φπσο γηα παξάδεηγκα ην κνηίβν ηεο 

ζπείξαο. Οη ζεσξίεο απηέο εληζρχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη γξαπηέο πεγέο ηεθκεξηψλνπλ 

έληνλν δίθηπν αληαιιαγψλ κε ηελ Κξήηε, κε ην Μάξη λα ελεξγεί σο ελδηάκεζνο ηεο 

κεηαθνξάο θαζζίηεξνπ ζηελ Κξήηε, σο αληάιιαγκα γηα πεξίηερλα θξεηηθά πξντφληα 

πνιπηειείαο. 

                                                           
6
 Von Ruden 2013, 55-78. 
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Καη ζην Μάξη έρνπκε δηαθφζκεζε κε κίκεζε πεηξψλ, φπσο είδακε παξαπάλσ. Μηα 

εμέδξα ζηελ αλαηνιηθή κεξηά ηνπ δσκαηίνπ 64 δηαθνζκείηαη κε ζπλερφκελε ηαηλία 

ιεπθνχ επί κειαλνχ, κε ζπείξεο πνπ πεξηθιείνπλ πιαίζηα πνιχρξσκσλ 

ςεπδνκαξκαξψζεσλ ζε κειαλφ βάζνο, ζην θάησ κέξνο ηνπ ηνίρνπ, φπσο επίζεο θαη ζε 

κηα πιαηθφξκα ζηελ βνξεηνδπηηθή πιεπξά απηήο. Ο αλαζθαθέαο ηνπ Μάξη, A. Parrot, 

ζπλέδεζε πξψηνο ηηο δσγξαθηζηέο απνκηκήζεηο ιίζσλ κε απηέο ζηε Κλσζφ.
7
 

Ζattusha 

ηε Hattusha έλαο κηθξφο αξηζκφο ζξαπζκάησλ αλαθαιχθζεθε ην 1956 θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ αλαζθαθψλ ηνπ αλαθηνξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζην Büyükkale. Οη 

ηνηρνγξαθίεο ρξνλνινγηθά ηνπνζεηνχληαη ζηνλ 15
ν
-14

ν 
αηψλα θαη είλαη νη κνλαδηθέο 

πνπ έρνπκε σο ηψξα απφ ηελ θεληξηθή Αλαηνιία ηεο δεχηεξεο ρηιηεηίαο. 

Ο κηθξφο αξηζκφο ησλ ζξαπζκάησλ θαη ην κηθξφ κέγεζνο απηψλ απνηεινχλ 

εκπφδηα ζηελ πξνζπάζεηα αλαζχλζεζεο ηνπ εηθνλνγξαθηθνχ ξεπεξηνξίνπ ησλ 

ηνηρνγξαθηψλ. Γλσξίδνπκε, σζηφζν, φηη κηα απφ ηηο ηνηρνγξαθίεο θηινμελνχζε κηα 

αλαπαξάζηαζε ηπηάκελσλ παπηψλ παξφκνηα ηεο δηάζεκεο ηνηρνγξαθίαο ζηελ Tel 

Amarna. Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη ζε θάπνηα ζξαχζκαηα ην κνηίβν ηνπ ξφδαθα. 

Γηαθνζκεηηθά θαη γεσκεηξηθά κνηίβα, ζπείξεο, ηαηλίεο θαη απεηθνλίζεηο θηεξψλ έρνπλ 

επίζεο αλαθεξζεί. 

Oη ηνηρνγξαθίεο ζηα πιαίζηα ελόο εθηεηακέλνπ δηθηπνύ επηθνηλσλίαο πνπ 

αλαπηύζζεηαη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. 

Πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα πψο είλαη δπλαηφ λα ππάξρνπλ 

κηλσίδνπζεο ηνηρνγξαθίεο ζε κέξε εθηφο ηεο Κξήηεο, ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο 

ηνηρνγξαθίεο σο κηα απφ ηηο εθθάλζεηο ησλ δηαπνιηηηζκηθψλ δηαιφγσλ πνπ 

αλαπηχρζεθαλ κεηαμχ ησλ ιαψλ ηεο κεζνγείνπ. 

Αξρηθά, ζηελ Σel el Daba‟a ππάξρεη κηα μεθάζαξε κεηαθνξά πιηθνχ, ηερλνινγίαο 

θαη γλψζεσλ, ζηνηρεία πνπ επαξθνχλ γηα ηε ζεκειίσζε κηαο ζεσξίαο πνπ ππνζηεξίδεη 

ηε κεηαθίλεζε ηερληηψλ απφ ην αηγαίν ζηελ Αίγππην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ηνηρνγξαθηψλ γηα ηηο νπνίεο ήηαλ δηάζεκνη. H παξνπζία ηνπο ζα πξέπεη λαήηαλ 

ειεγρνκέλε απφ θάπνηα βαζηιηθή ε αλψηεξε ηεξαξρηθά θνηλσληθή ηάμε. Ο Bietak,
8
 

σζηφζν, γηα λα εμεγήζεη ηε παξνπζία ησλ κηλσηηψλ ηερληηψλ εθεί ζα πξνηείλεη ηελ 

ππφζεζε ελφο δηπισκαηηθνχ γάκνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ε ηνηρνγξαθίεο ζπλφδεςαλ κηα 

κηλσηθή πξηγθίπηζζα, ε νπνία απνηεινχζε έκςπρν αληηθείκελν αληαιιαγψλ ζηε 

ζχλαςε δηπισκαηηθψλ ζρέζεσλ. 

Πξάγκαηη, γλσξίδνπκε φηη ήηαλ κηα πάγηα δηπισκαηηθή ηαθηηθή, θαηά ηε ΜΔΥ, 

ζηα δηάθνξα αλαθηνξηθά θέληξα ηεο Αηγχπηνπ θαη ηεο πξνπαιαηζηίλεο. Ζ ζεσξία 

φκσο απηή γηα πνιινχο ιφγνπο ακθηζβεηείηαη, θαη δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη ζηα 

ππφινηπα θέληξα ζηα νπνία εληνπίζηεθαλ ηνηρνγξαθίεο. Να ππάξρεη άξαγε κηα 

πξηγθίπηζζα θαη ζηε Qatna θαη ζην Tel Kabri θαη ζην Αlalakh; Γελ είλαη ηφζν πηζαλφ.  

                                                           
7
 Parrot 1936. 

8
 Bietak et al. 2007, 86. 
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Ο Νiemeir, εμεηάδνληαο ηα θέληξα απηά, ππνζηεξίδεη φηη ην ζηπι θαη ε 

εηθνλνγξάθεζε ηνπο είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλε απφ ηε θαιιηηερληθή παξάδνζε ηφζν 

ηεο Αηγχπηνπ φζν θαη ηελ πξνπαιαηζηίλε. Τπάξρνπλ ζεσξίεο πνπ απνδίδνπλ ηηο 

νκνηφηεηεο ζηελ εηθνλνγξαθία ζην εκπφξην πθαζκάησλ πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ 

Κξήηεο θαη αλαηνιήο. Απηή ε ζεσξία σζηφζν δελ εμεγεί ηε ρξήζε ηεο ηερληθήο 

λσπνγξαθίαο (alfresco) ε νπνία δελ απαληάηαη ζηελ αλαηνιηθή ηέρλε φπνπ αληίζεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη ηέκπεξα ή μεξνγξαθία (alsecco). Δλ αληηζέζεη, θνηηίδα ηεο ζεσξείηαη ε 

Κξήηε φπνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην 2000 π.Υ.  

Πέξα απφ εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα ηηο κηλσηθέο ζπκβάζεηο, ηα κνηίβα θαη ηα 

ρξψκαηα, απηφ πνπ απνηειεί θαηά ηνλ Niemer ην κεγαιχηεξν επηρείξεκά ηνπ είλαη ε 

ρξήζε ηεο κηλσηθήο ηερληθήο ηεο λσπνγξαθίαο. Οη ηνηρνγξαθίεο πξέπεη, ινηπφλ, λα 

δσγξαθίζηεθαλ απφ κηλσίηεο ηερλίηεο ή απφ ηερλίηεο ηεο πξνπαιαηζηίλεο πνπ 

εθπαηδεπηήθαλ απφ αηγηαθνχο.
9
 Αληίζεηα, δηαπηζηψλνπκε φηη ζην Mari δελ ππάξρεη 

αηγηαθή ηερληθή άξα κπνξνχκε λα θάλνπκε ιφγν γηα δηάδνζε κνηίβσλ κέζσ 

εκπνξεπκάησλ ή άιισλ κνξθψλ ηέρλεο. 

ηε Qatna επίζεο, νη δηαθνξέο ζηελ ηερληθή εθηέιεζε θαη ζηε ζχλζεζε, πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, εκπνδίδνπλ ηελ απφδνζή ηνπο ζε αηγηαθνχο ηερλίηεο. ε απηή 

ηε πεξίπησζε έρνπκε ηνπηθή παξάγσγε ησλ ηνηρνγξαθηψλ πνπ πηνζέηεζε κηα ζεηξά απφ 

κνηίβα, φπσο επίζεο θαη ηελ ηερληθή ηελ νπνία εθηέιεζαλ κε βάζε ηηο δηθέο ηνπο 

ηερλνινγηθέο γλψζεηο. 

Σέινο, ζηε Malkata ε παξνπζία ησλ κηλσηθψλ επηδξάζεσλ κπνξεί λα ήηαλ είηε 

απνηέιεζκα κηαο έκκεζεο επαθήο κε ην Αηγαίν δηακέζνπ ησλ ηνηρνγξαθηψλ ηεο Tel el 

Daba‟a, νη νπνίεο πηζαλψο λα απνηέιεζαλ πξφηππα γηα ηνπο αηγππηηαθνχο θαιιηηέρλεο 

ζηε Malqata, είηε κηαο άκεζεο επαθήο κε ην Αηγαίν. Τπάξρνπλ άιισζηε αξραηνινγηθά 

δεδνκέλα, φπσο ηα ηνπσλπκία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ηνπνγξαθηθέο επηγξαθέο ζην Κom 

El Hetan, κε βάζε ηα νπνία ηεθκεξηψλεηαη ε παξνπζία αηγχπηησλ πξεζβεηψλ ζηνλ 

αηγηαθφ ρψξν. Ίζσο ινηπφλ, νη πξέζβεηο λα είδαλ, λα γλψξηζαλ θαη λα κεηέθεξαλ ηα 

θαιιηηερληθά κνηίβα απφ ην Αηγαίν ζηε Μalqata. 

Οη ηνηρνγξαθίεο γεληθά ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζηα πιαίζηα κηαο εμειηθηηθήο 

πνξείαο ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο επηθνηλσλίαο. Σα αγαζά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Αηγαίν 

είραλ θαζηεξσζεί σο έλα ζχκβνιν γηα άηνκα πνπ αλήθαλ ζε αλψηεξν θνηλσληθφ 

επίπεδν. Γη απηφ ην ιφγν, ίζσο λα επηιεγφηαλ κηλσηθά ζηνηρεία απφ ηνπο εγεκφλεο ηεο 

Qatna θαη ηνπ Σel Kabri γηα ηελ εηθνλνγξάθεζε ησλ παιαηηψλ ηνπο. Ζ Ναλλψ 

Μαξηλάηνπ
10

 ζα θάλεη ιφγν γηα κηα θνηλή βαζηιηθή ηδενινγία θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο 

ηνπ Αηγαίνπ, πνπ εθθξαδφηαλ κε ηα ίδηα θαιιηηερληθά κέζα, έλα νπηηθφ ιεμηιφγην, κηα 

εηθνλνγξαθηθή θνηλή πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζά ηνπο.  

ζνλ αθφξα ηνπο αηγηαθνχο ηερλίηεο, ίζσο ήηαλ θαη απηνί αληηθείκελα αληαιιαγψλ 

αλάκεζα ζε αλαθηνξηθνχο νίθνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη θαη απηνί ηεο 

                                                           
9
  Niemer 1997, 78-97. 

10
 Marinatos 2012, 114-116. 
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Κξήηεο, παξφιν πνπ βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ελφο ηφζν εθηεηακέλνπ δηθηπνχ βαζηιηθψλ 

επαθψλ πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην Σίγξε θαη ηνλ Δπθξάηε.  

πκπεξάζκαηα 

Δλδερνκέλσο, νη Μηλσίηεο ηερλίηεο πνπ δσγξάθηζαλ ηηο ηνηρνγξαθίεο ζην Alalakh, 

Tel Kabri, θαη ζηελ Άβαξη δεκηνχξγεζαλ έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζπλέβαιε ζηε 

ζπλέρεηα ζηελ αλάπηπμε ηνπ απνθαινχκελνπ Γηεζλνχο ηπι („International Style‟) 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. πσο δηαπηζηψζακε 

φκσο, ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ πνιηηηζκψλ ηεο πεξηνρήο είρε μεθηλήζεη απφ πνιχ πην 

πξηλ θαη έρεη απνηππσζεί κάιηζηα ζηνπο ηνίρνπο κεγάισλ αλαθηνξηθψλ θέληξσλ, φπσο 

είλαη ε Άβαξηο, ε Qatna, ην TelKabri,ην Alalakh, ην Mari θαη ε Hattusha. 
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Allies or foes? Aspects of the Egyptian ideology towards 

 their Near Eastern neighbors* 

Grigorios I. Kontopoulos 

Abstract 

The Egyptian involvement in the wide system of diplomacy established around the 

southeastern Mediterranean basin during 1500 B.C. was reflected in several aspects of the 

Egyptian civilization (art-literature). Aspects such as the Egyptian ideology towards foreigners, 

the imperial policies of Egypt as the diplomatic correspondence between Egypt and its neighbor 

states confirmed a higher level of diplomatic contacts between Egyptians and foreigners. All of 

these aspects reached their peak during the New Kingdom and left their trace in the 

archaeological and textual evidence from that period. In this paper I will try to shed some light 

at the Egyptian interconnections with the Near East during the New Kingdom and explore 

aspects of the Egyptian ideology towards foreigners. This paper falls within the scope of my 

ongoing doctorate research in the Department of the Mediterranean Studies of the University of 

the Aegean. The doctorate research is funded by the YPATIA scholarships program of the 

University of the Aegean. 

Keywords: Egyptians, foreigners, diplomatic contacts, ideology, diplomacy, imperial policy 

Introduction 

The economic and military strength of Egypt during the LBA
1
 made the country an 

ideal destination for foreigners. Egypt‟s position, serving as a “bridge” connecting 

Africa, Asia and Europe, proved advantageous for the creation of a well-balanced 

structured system of international interactivity between Egypt and the Near East around 

1500 B.C. Within this nexus of international interactivity, several diplomatic contacts 

and alliances between Egypt and its neighbor states were established. Nevertheless, the 

contacts maintained were not free of bonds: the Egyptian ideology towards foreigners 

influenced the perception of the aforementioned contacts by the internal audience of 

Egypt
2
 and dictated the way these contacts presented inwards (Egypt) and outwards 

(Near East). 

The Egyptian ideology towards foreigners 

Egypt was considered by the Egyptians as the dominant center of the world.
3
 This 

imagery of universalism was suggested by Middle Kingdom texts
4
 while its threads can 

                                                           
* I am especially grateful to my supervisor Dr. Panagiotis Kousoulis for reading my paper and providing 

me with fruitful feedback at every stage. All opinions and errors remain of course my own responsibility.   
1
 A propitious era in the history of the Egyptian state characterized by the codification and consolidation 

of the society‟s morals and ethics inwards and the establishment of the Egyptian imperialism in Nubia, 

Libya and Palestine outwards. 
2
 Cashman 2005; Panagiotopoulos 2006; Schneider 2003, Ibid., 2006, Ibid., 2010, 154-9. 

3
 Allen 2003, 23; Gordon 2001, 544. Indicative towards Egypt‟s notion of dominance over foreigners was 

the division of humanity by the Egyptians into humans (rmT), Asiatics (aAmw), Nubians (nHsw), and 

Libyans (THnw)  as the classification of the Egyptians to people (rmT) in the fourth hour of the book of the 

Gates, see Hornung 1979-80, I, 176-8; Ibid., II, 134-7.Cf. Leahy 1995.  
4
 Muller 1961, 126-44. 
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be traced back to the Old Kingdom.
5
 According to this perception Egypt was created for 

the Horus-Pharaoh and designed to be a place in which Maat (mAat), the representation 

of the cosmic order, exists,
6
 an ethnocentric perception of Egypt prominent in some of 

the Pyramid Texts.
 7
 

Despite the ethnocentric character of some of the Pyramid Texts, the attitude the 

Egyptians had towards foreigners was not that of a superior race. Foreigners were 

treated as equal beings under the divine creation. They were considered as valuable 

“objects” in the service of gods and as an inherent part of the created world.
8
 Several 

hymns dated during the New Kingdom such as these to Amun-Ra in P. Boulaq 17
9
 or 

the hymns to Aten
10

 are indicative towards that kind of attitude from the Eighteenth 

Dynasty onwards.
11

The only precondition in order foreigners continue to be considered 

as valuable “objects” by the gods was the necessity to function under the orders of 

Maat.
12

 Furthermore, they need to be harmonized to the hierarchy the Sun god Ra 

established for all beings in the world, a hierarchy which placed the foreigners between 

human (Egyptians) and non-human (nature) creations.
13

 Under that perception, they 

were expected to act supportively towards Egypt. On the contrary, foreigners who were 

members of national groups were perceived as the enemy of the universal harmony.
14

 

Only foreigners presented as individuals with Egyptian characteristics and names could 

be fully integrated in the Egyptian society.
15

  

Through their acculturation in the Egyptian way of life they could be fully 

assimilated in the Egyptian society no matter their social status. Indicative is the 

inscription on Sabaset‟s statuette from the Louvre museum (E11673), dated to the 

Eighteenth Dynasty.
16

 The king‟s hairdresser Sabastet appeared to seal a deed of 

manumission of one of his slaves in front of the court. In order for the slave to gain his 

freedom and marry an Egyptian woman, he needed to take an Egyptian name and adopt 

                                                           
5
  Baines 1996, 372-3; Kousoulis 2012, 258. 

6
  Assman 1995; Baines 1995, 6-8.  

7
  See for example PT 1588-1606: “The doors that are you rise in protection. They do not open to the 

westerners, they do not open to the easterners, they do not open to the southerners, they do not open to 

the northerners. They open for Horus. It is he who was made them, who was raised them, he who has 

saved them against all attacks against them by Seth,” translation after Bresciani 1997, 221-22. 
8
  Kousoulis 2012, 259; O‟Connor and Quirke 2003, 11. 

9
 “It is Atum who has created men, who has defined their nature and has made them live, who has 

distinguished one from the other by the color of their skin.”, translation after Bresciani 1997, 223. 
10

“O sole God beside whom there is none! You made the earth as you wished, you alone, all peoples, 

herds and flocks: All upon earth that walk on legs, all on high that fly on wings, the lands of Khor and 

Kush, the land of Egypt. You set every man in his place.”, translation after Lichtheim 1976, II, 98. 
11

 Kousoulis 2012, 258; Poo 2005, 97. 
12

 Assmann 1995; Kousoulis 2012, 261-2. 
13

 O‟Connor and Quirke 2003, 11. 
14

 Under that perception, the foreigners stand as the disordered forces of the chaotic, unorganized world 

that threatened the creation and the Egyptian world system. This conception of foreigners was expressed 

through the “smiting of the enemy” topos, one of the most frequently depicted themes in royal imagery 

and iconography, see Hall 1986. 
15

 Baines 1996; Kousoulis 2012, 259; Schneider 2010, 144-6; Ibid., 2003.  
16

 Pestman 1961, 7. 
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the Egyptian customs and lifestyle.
17

 The adaptation of the Egyptian lifestyle and 

customs seemed prerequisite even for the Egyptians. As reflected in the tale of Sinuhe, 

the adoption of the foreign way of life by an Egyptian was something intolerable. When 

Sinuhe returned to Egypt, his clothing and manners that have been disintegrated by the 

long term contact with the foreigners became subject of conversation.
18

 It was only 

through the redefinition of his identity and his accordance with the Egyptian lifestyle 

which allowed him to be accepted in Egypt again.
19

 

The aforementioned aspects of the Egyptian ideology towards foreigners 

constituted the ideological frame under which the diplomatic contacts Egypt had with 

its neighbor states (Hatti, Mitanni, Babylon) presented in its internal audience. Despite 

the one-sided attribution of the diplomatic contacts by the Egyptian sources in favor of 

Egypt,
20

 several text corpuses such as the Amarna letters, the Boghazkoi archive etc. 

revealed that these contacts were maintained inside a system of diplomacy which was 

characterized by reciprocity and equality. In order reciprocity and equality among the 

participants achieved, the proposed attitude the Egyptians had towards foreigners was a 

subject of constant change: while the use of propagandistic features in the way these 

contacts were presented inwards (Egypt) was vital for ideological purposes,
21

 the way 

Egypt entered the diplomatic procedure and Pharaoh negotiated with his peers was far 

from that of a superior state. In addition, these contacts were often characterized by the 

constant balance of power among them and by a never-changing picture of rapidly 

changing alliances. 

The Egyptian interconnections with the Near East during New Kingdom Period 

Egypt, during its first fifteen hundred years of history, never used mechanisms of 

imperial rule in order to control the political fermentations and the turbulences beyond 

its borders.
22

 It was the time span between the fifteenth and eleventh centuries B.C. that 

significant changes according the way Egypt was related with its neighboring states 

introduced.
23

 From a power which had as its main ambitions the securing of its frontiers 

                                                           
17

 “(As for) the slave belonging to me called Ameniuy, I captured him with my strong arm when I was 

following the ruler...I have given to him the daughter of my sister Nebetta as wife, her name being 

Takemet.”, translation after Robins 1993, 56. 
18

“And the royal children were ushered in, and his Majesty said to the queen, “Look, Sinuhe has returned 

as an Asiatic, an offspring of the Syrians.” She gave a very great cry, and the royal children shrieked as 

one. And they said unto his majesty: “It is really he, Sovereign, my lord?” And his Majesty said, “It is 

really He” […]”, translation after Parkinson 1997, 42. 
19

“Then years were made to pass from my limbs; I became clean-shaved, and my hair was combed. A 

load was given back to the foreign country, and clothes back to the sand-farers. I was clad in fine linen; I 

was anointed with fine oil. I slept in a bed. I returned the sand to those who are upon it and the tree oil to 

those smeared with it…”, translation after Parkinson 1997, 41. 
20

 According to Liverani it is impossible to derive practical information from ancient sources, see 

Liverani 1973, 178-194. 
21

 In order to maintain what was essential for cultural perpetuation: doctrines of kingship, royal ideology, 

ideals of right behavior, balance among people and gods etc. The importance of world view and 

ideologies in the actions of people and states of Egypt and the Near East was masterfully demonstrated by 

Liverani, see Liverani, 1990. Contra Warburton 2001. 
22

 Helck 1958; Redford 1992, 148. 
23
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and the acquisition of desirable products from abroad,
24

 Egypt, adopted a more daringly 

expansionist vision than ever before. This expansionist pattern emerged after the 

Second Intermediate Period through the Egyptian expulsion of the Hyksos.
25

 

The Second Intermediate Period (1650-1550 B.C.) was a time of decline and 

disruption. Immigrants of Near Eastern origin, the Hyksos, settled in the Delta and 

created a line of kings
26

  which first from Memphis and later from Avaris ruled Egypt 

until 1550 B.C.
27

 The Egyptian reaction against Hyksos came from Thebes. The Theban 

revolt was recorded in a pair of stele erected before the temple of Amun at Thebes by 

Kamose (1555-1550 B.C.) during his 3
rd 

regnal year.
28

 According to stele, it was he who 

started  the Theban  revolution.
29

 Similarly, the supposed letter from Apophis (c.1555 

B.C.),  King of Hyksos,to the King of Kush is indicative of Kamose‟s attack.
30

 Finally, 

it was Kamose‟s brother,
31

Ahmose (1552-1526 B.C.), who expelled Hyksos from Egypt 

signaling the start of a new era for the Egyptian state.
32

 

 The effective campaign against the Hyksos signaled the beginning of the 

disruption of the equilibrium of power between Egypt and its neighbors. After its 

success, the aggressive militarism and the expansionist ambitions created led Ahmose 

and his successors to conduct several military campaigns in Nubia southwards and in 

Syria and Palestine northwards.
33

 Despite the dubious outcome of Ahmose‟s campaigns, 

the whole of Nubia was brought under Egyptian control by Amenhotep I (1526-1506 

B.C.) and Thutmose I (1506-1493 B.C). Furthermore, the successful military campaigns 

of the latter in Syria turned Egypt into a major player in the international 

affairs.
34

Although Amenhotep‟s I and Thutmose‟s I campaigns allowed Egypt to 

retrieve its strength, a period of abatement of most of their conquests obliged Egypt to 

retain its power only in the southern part of Palestine.
35

 Despite the fact that the 

campaigns mentioned above created a direct threat to the Mitannian plans for 

expansion, the adaptation of a milder foreign policy during the reign of Thutmose II and 

Hatshepsut gave Mitanni the space to become a significant player in the Syrian 
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26
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th 

year rule of six foreign kings, see Gardiner 1959; Redford 1992, 
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affairs.
36

 Mitanni adopted an expansive policy and started to expand through 

Mesopotamia and eastern Anatolia over the states of northern Syria, an area which was 

in the Egyptian sphere of interest. Hence, it was a matter of time to come to a direct 

conflict with Egypt.The accession of Thutmose III in the throne of Egypt changed the 

balance of power between the two states and created new perspectives and alliances in 

the political scene of Near East. For Babylon, Hatti and Assyria, Thutmose‟s III 

campaigns in Syria was a kind of resistance towards the Mitannian expansionism. 

Therefore, diplomatic gifts to Pharaoh have been sent,
37

diplomatic relationships 

maintained and peace treaties between Egypt and the countries mentioned above 

sealed.
38

 It was Thutmose III (1474-1425 B.C.) who ignited several campaigns
39

 in the 

Levant, turned the rulers of the Asiatics into vassals and created a reputation as one of 

the greatest warlords of Egyptian history.
40

 Indicative towards his campaigns against the 

Asiatics are his annals carved in the temple of Amon Re at Karnak
41

 and the Gebel 

Barkal stela.
42

 

Despite the fact that Thutmose‟s III military achievements proved a threat for 

Mitanni, the accession of Shaushtatar (1425-1401 B.C.) in their throne changed the 

equilibrium of power once again. After becoming the chief Hurrian state, Mitanni soon 

controlled the Mesopotamia and the northern part of Tigris.
43

 At Shaushtatar‟s plans for 

expansion in Syria and Palestine the major obstacles were Egypt and Hatti. If Mitanni 

was in conflict with both at the same time it would probably be entrapped in a war with 

two of the most powerful states of the time. The profound solution was a diplomatic 

alliance.
44

 Saushtatar‟s successor Artatama I, entered into negotiations with Amenhotep 

II (1425-1401 B.C.) seeking for an alliance. Indicative is the inscription on the columns 

at Karnak temple:  

“The Chiefs of Mitanni came to him, their tribute upon their backs, to seek the 

peace of His Majesty, desirous of his sweet breath of life”(Urk. IV: 1326).
45

 

It was during Thutmose IV‟s reign (1401-1390 B.C.) when, after time-consuming 

negotiations,
46

 a peace treaty between the two states and a diplomatic marriage among 

Thutmose IV and a Mitannian princess was sealed.
47

 After that diplomatic alliance the 

way for the Mitanni expansion in the region of Syro-Palestine was wide open. During 

these halcyon days for Egypt, Amenhotep‟s successor, Akhenaten (1348-1338 B.C.), 
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ignited the Amarna revolution and transported the capital to his new city named 

Akhetaten. It was during his reign when the Mitannian expansion in the Syro-Palestine 

region came to an end. The Hittites, under the inspired guidance of Suppiluliuma I, 

defeated Mitanni and expanded their territory to the western part of Euphrates, having 

as its vassal cities such as Ugarit, Qadesh, Amuru and Damascus. The death of 

Suppiluliuma I found Hittites having under their control the biggest part of northern 

Syria and Mitanni as their vassals. His successor, Mursilli II, brought under Hittite 

control the whole Syria and in the same time he dictated his interests in the territory of 

Anatolia. It was several years later, after the restoration of polytheism by Tutankhamen 

and almost 50 years of fruitless Egyptian campaigns against the Hittites at Kadesh by 

Tutankhamun,
48

 Seti I, Ramesses II
49

 and probably Horemheb,
50

 when Ramesses II 

conducted a peace treaty with the Hittites during his 21
st 

regnal year and sealed it with a 

couple of diplomatic marriages. 

Conclusions 

Summarizing the above one could argue that although the creation of the Egyptian 

empire in Western Asia started as a result of the expansionism created after the 

expulsion of Hyksos, it evolved into an amalgam of international relationships through 

which Pharaoh‟s suzerainty was recognized by the native rulers of the states of Western 

Asia.
51

 Despite the existence of several official war monuments and campaign 

memorials, the traces of the creation of a system of international relationships quite 

similar with the one presented in the politically behavior of the modern states were 

reflected in the diplomatic correspondence between Egypt and its Near Eastern 

neighbors during the New Kingdom. Despite the fact that the diplomatic 

correspondence found in the city of Akhetaten
52

 was not the earliest system of 

diplomacy established in the Near Eastern territory,
53

 its discovery revealed a fully 

developed system of diplomatic interconnections between Egypt and its Near Eastern 

neighbors maintained among states having different perceptions in vital terms such as 

kingship, brotherhood and equality.
54

 

Apart from revealing the existence of an international network of diplomacy, the 

Egyptian interconnections with the Near East during the New Kingdom unveiled an 

increase in the contacts the Egyptians had with foreigners. These contacts were 

expressed through several ways such as military campaigns, diplomatic contacts, 

diplomatic marriages between Pharaohs and foreign princesses, exchanges of diplomatic 

gifts, exchanges of human personnel etc.The Egyptian ideology towards foreigners 

proved an unsurpassed obstacle and standarized the way these contacts presented in the 
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internal (Egyptians) and external (foreigners) audience of Egypt. When the texts which 

recorded the several types of contacts with the foreigners were addressed to an Egyptian 

audience, foreigners were depicted as inferior human beings in the service of the 

Pharaoh, as chieftains (wr) who came “begging the breath of life” or as “marvels 

brought to his majesty”. Indicative is the case of the marriage between Amenhotep III 

and the Mitannian princess Gilukhepa, recorded in the marriage scarabs of Amenhotep 

III:
55

 

“Year 10 under the majesty of Horus, Majesty of Horus, strong bull who appears 

in truth, He of the two ladies, He who establishes the laws and pacifies the two lands, 

the golden Horus, great in valiance who smites the Asiatics, King of upper and lower 

Egypt, master of the performance of rituals, Nebmaatre Setepenre, son of Ra, 

Amenhotep ruler of Thebes, given life, (and) the Great royal wife Tiye-may she live! 

Yuyu is the name of her father and Tuyu the name of her mother. Marvels brought to his 

majesty-L.P.H: The daughter of the King of Naharina Shuttarna [called] Gilukhepa, 

along with the most [beautiful] women of his harem (namely) 317 women”.
56

 

The change in style when these texts were addressed to foreigners is remarkable. In 

several examples such asthe Amarna Letters or the several peace treaties recorded 

among Egyptians and foreigners during the New Kingdom, a different attitude based on 

the terms of equality and brotherhood was adopted: In order Egypt to become a major 

player in the international affairs shaped during the LBA, Pharaoh, the biological son of 

God and embodiment of the country, its people and its wealth had to be condescended 

in aspects of ideology towards the others.That change in attitude seemed to be fully 

developed during the New Kingdom, a period on the Egyptian history when the 

Egyptian culture charged with the innovative impulse and adopted a new expression of 

national self-awareness.
57
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Aegyptiaka in Archaic Greece: The multiple connotations of faience amulets 

and figurines representing Egyptian deities. 

 

Electra Apostola 

 

Abstract 

In the Early Iron Age Aegyptiaka were spread in various areas of the Mediterranean 

world. The assemblage from the Aegean is one of the richest and includes authentic Egyptian 

imports and local imitations, which were mostly uncovered in sanctuaries and tombs of the 

Αrchaic Period. Among the most popular Aegyptiaka are faience amulets and figurines 

depicting Egyptian deities. In ancient Egypt these images were mainly used as magical charms 

against various dangers (i.e. diseases, animals, evil powers) and as votive offerings. How can 

images of Egyptian gods be interpreted within the Greek religious framework of the Archaic 

Period? Was their initial symbolical and religious significance preserved or altered? Which 

were the motives for their use as votive offerings or grave goods and which were the reasons for 

the production of local imitations? This paper aims at investigating these issues by studying the 

geographical distribution and the archaeological context of the representations and by 

associating the evidence with the complex nexus of commercial and cultural relations in the 

Eastern Mediterranean region. This study falls within the scope of my ongoing PhD 

dissertation, which is financed by the Operational Programme “Education and Lifelong 

Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) –Research Funding 

Programme Heraclitus II. It also consists part of the international, interdisciplinary research 

project “Aegyptiaka”, co-directed by the University of the Aegean and the University of Bonn, 

which focuses on the systematic study and re-evaluation of the Egyptian and Egyptianizing 

objects from Late Geometric and Archaic Greece. 

Keywords: Intercultural relations- Late Period- Archaic Period- Egyptian deities- Egyptian 

artifacts in Greece -magic – amulets 

Introduction  

In the Early Iron Age various Egyptian and Egyptianizing artifacts (amulets, 

vessels, figures, scarabs, etc) were spread out in sanctuaries and tombs of the Aegean, 

owing to the tense reactivation of commercial and cultural networks in the 

Mediterranean.
1
 Aegyptiaka were also found in Syro-Palestine,

2
 Cyprus,

3
 Italy and 

Etruria,
4
 Sardinia,

5
 Carthage, Malta, Ibiza and other sites of the Mediterranean.

6
 From 

the late 8
th

/ early 7
th

 century BC onwards till the end of the 6
th

 century BC local 

                                                           
1
 The most recent and complete catalogue is that of Skon-Jedele 1994, which incorporates more than 5000 

artifacts. For most recent relevant studies, see Hölbl 2005, Kousoulis and Morenz 2007. 
2
 For the rich assemblage of Egyptian and Egyptianizing amulets and scarabs of Israel and Palestine, see 

Herrmann 1994; Keel 1995. 
3
 Clerc et al. 1976 (Kition); Clerc 1991 (Amathus).  

4
 Hölbl 1979. 

5
 Hölbl 1986. 

6
 For Carthage, see Vercoutter 1945; For the distribution of Egyptian and Egyptianizing scarabs in the 

Mediterranean see Gorton 1996. 



Electra Apostola 

 

100                                                     3
ν
 Παλειιήλην Φνηηεηηθφ πλέδξην Αξραηνινγίαο Ρφδνο 2015         

imitations of Egyptian objects were manufactured in workshops of East Greece and later 

in Naucratis.
7
 

A significant category of Aegyptiaca in the Aegean incorporates faience amulets 

and figurines representing Egyptian deities. This paper aims to trace the multiple 

connotations of these artifacts in the Archaic Greece, by analyzing their archaeological 

and historical context and by commenting on comparanda from ancient Egypt and other 

sites of the Mediterranean. The focus will be on Egyptian divinities frequently found in 

archaeological contexts, such as Bes, Ptah-Pataikos, Sekhmet, Nefertum and Isis with 

Horus. 

Faience amulets and figurines depicting Egyptian divinities in the Aegean 

In ancient Egypt amulets were worn during life and most of them would have been 

attached to mummies and set in the tomb of their owner for use in the Afterlife.
8
 They 

could be used in crisis situations, such as childbirth or illness, while others were 

perpetually worn providing a permanent protection, mostly to children and women, as it 

is indicated by a great concentration in their tombs. Magical and protective power was 

intrinsic in material, shape and color of an amulet. They were usually linked to specific 

spells and practices found in funerary and magico–medical texts. Amulets representing 

deities were mostly prophylactic, endowing the wearer with the protective power of the 

depicted deity. In other cases, they could be considered as homopoeic, by identifying 

the wearer with the depicted divinity, or they could also be worn to show devotion and 

confirm patronage of a deity.
9
 

In the Aegean the greatest amount of figurines and amulets representing Egyptian 

deities comes from the sanctuaries of Athena at Ialysos, Lindos and Camirus, in 

Rhodes, which flourished during the 7
th

 and 6
th

 century BC, while a minor proportion 

has been found in tombs of the island. Most of them have been recognized as imports 

from Egypt, while other have been associated with workshops outside Egypt
10

or even 

with the Greek faience workshop in Rhodes.
11

 

The lion headed dwarf demon-god Bes was the most frequent deity in Rhodes and in 

the Aegean as a whole. Bes was considered as a deity of popular religion.
12

 He is usually 

represented standing, facing front, with hands on his thighs, spread feet and a protruding 

belly. As a manifestation of the sun god, Bes, with his protective and apotropaic power 

affected different spheres of human life. He was mainly regarded as protector of the 

household, women and childbirth, fecundity and sexual potency.
13

 In magical spells for 

speeding up delivery, a Bes figurine had to be placed on the vertex or forehead of the 
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pregnant woman. He was equally significant in the sphere of the underworld.
14

 In the New 

Kingdom Bes becomes protector of music and dance, sleep and dreams, and later he is 

associated with warfare and wine.
15

 He could also function as a protector against various 

dangerous and poisonous animals.
16

 Bes amulets were mainly worn by children and women 

and were often placed in the tomb to continue their protective role in the Afterlife.
17

 

Σhe greatest assemblage of Bes figures in the Aegean has been found in the three 

sanctuaries of Athena at Lindos,
18

 Camirus
19

 and Ialysos.
20

 A restricted number of Bes 

figures has been also discovered in burial contexts at Ialysos necropolis.
21

Most of Bes 

representations from Rhodes - mainly amulets- date to the 7
th

 century and follow the 

typical representation of the New Kingdom and Late Period. At the sanctuary of Athena 

at Lindos a significant quantity of double Bes amulets was unearthed (fig. 1), 

incorporating a group of thirty-four almost identical pieces.
22

 The same size and 

features of this group indicate that these amulets may have been strung together, as a 

necklace. G. Hölbl
23

 underlined their striking similarity in size and form with figures of 

Bes found in Etruria and Syro-Palestine and associated the figures with an authentic 

Egyptian type of the 25
th

 Dynasty spread. Of special interest is a small votive mask and 

two mask amulets from Lindos (fig. 2).
24

 A Bes head of similar size which could be 

interpreted as votive mask has been found in Ephesus.
25

 In Egypt, Bes masks and mask 

amulets have been unearthed in domestic contexts and are clearly associated with 

childbirth rituals.
26

 Indicative of the symbolical connotations of Bes are two large Bes 

fragmentarily preserved figures holding a baby from the sanctuary of Athena in 

Ialysos.
27

 Egyptian figures of this type appear in the Third Intermediate Period
28

 and 

could serve as finials for furniture or as parts of ritual sistra.
29

  

Another dwarf like god found in Rhodes is Ptah-Pataikos. Ptah-Pataikoi were 

originally considered as a special form of Ptah, the creator god of Memphis, and 

protector of craftsmanship, but their complex iconography indicates that they 
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constituted manifestation of various deities including Horus, Amun-Re, Osiris, Min, 

Sokar.
30

 Amulets of Ptah-Pataikoi were closely associated with the ideas of birth or 

regeneration and they could also provide the living, especially children, with protection 

against dangerous diseases or serpents.
31

 Their solar regenerating associations are 

stressed by specific attributes, such as a scarab on their head, a lotus flower or symbols 

of the sun-god incorporated in inscriptions on the back pillar.
32

 The simple type of Ptah-

Pataikos amulet usually depicts the god standing with shaven or bald head crowned by a 

scarab, with his arms hanging on the sides. The composite type often depicts him 

standing on two crocodiles, grasping snakes or knives, with two falcons perched on his 

shoulders, and his back usually carved with a winged Isis-Hathor.
33

 Herodotus 
34

 as well 

as some modern scholars,
35

 associated Ptah Pataikoi with Phoenician Pataikoi and 

Greek Kabeiroi, and considered them also as protectors of the sea and seafarers. 

In Rhodes the greatest amount of Ptah-Pataikos amulets derives from Lindos and 

incorporates mostly composite types, with snakes on hands or in the mouth, usually backed 

by Isis-Hathor and occasionally flanked by Isis and Nephthys (fig. 3),
36

 whereas a small 

amount derives from Ialysos
37

 and Camirus.
38

 The mixture of anthropomorphic and 

zoomorphic (falcons, wings, snakes, scarab) features in these figures creates a strange 

image with an apotropaic role, which was perceivable even by those who were not familiar 

with the complex connotations of Ptah- Pataikoi. Composite figures could have been easily 

associated with indigenous divine or demonic beings, such as Potnia Theron or Gorgo.
39

 

A significant number of amulets in Rhodes represent the lion headed goddess 

Sekhmet. Sekhmet is one of the most significant deities within the official Egyptian 

religion, as well as within popular religion and magic.
40

 As a personification of the 

destructive aspects of solar energy, she was at the same time invoked in magic rituals to 

protect the state, the country and its inhabitants.
41

 She could also provide protection to 

the dead.
42

 Since the Old Kingdom (c. 2686-2181 BC) Sekhmet was closely associated 

and gradually merged with the calm and protective cat-headed Bastet, a goddess of love 
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and fertility.
43

 Distinction between the two deities is often difficult, although Bastet was 

more often depicted as cat from the Late Period onwards.
44

 On New Year‟s Day 

celebrations Egyptians used to exchange Sekhmet or Bastet amulets hoping to pacify 

the “messengers” of Sekhmet, demonic entities spreading diseases during the last days 

of the Year.
45

 Most Sekhmet figurines and amulets derive from votive deposits of the 

sanctuaries of Athena at Ialysos and Lindos,
46

 while a small amount comes from 

Camirus (fig. 4).
47

 The goddess is most frequently represented standing upright or 

striding on a rectangular base and holding in her left hand a scepter that terminates in a 

blossom. More limited are the representations of a seated type or an aegis with the head 

of Sekhmet.
48

 

Another god frequently represented on figurines and amulets from Rhodes is the 

son of Ptah and Sekhmet, Nefertum. Nefertum, the youthful god of the lotus blossom 

which rose from the primeval waters, was identified with the sun god.
49

 He was 

considered as the son of the creator god Ptah and the goddess Sekhmet or Bastet. He 

was represented as a standing or striding young man with a water lily flower headdress. 

Nefertum amulets were used as good luck charms, but they could also provide 

protection-especially to children- against snake bites and other dangerous animals.
50

 

Nefertum was the most commonly found Egyptian deity after Bes in Rhodes. A great 

amount of Nefertum amulets and figurines has been found at the sanctuaries of Athena 

Lindos,
51

 Camirus,
52

 and Ialysos (fig. 5). 
53

 Two amulets have been also discovered in 

the necropolis of Ialysos.
54

  

On the other hand, representations of the most popular Egyptian goddess, Isis, were 

rare in Rhodes and generally in the Aegean.
55

 One of the main mythological aspects of 

Isis was her role as mother and protector of Horus and the Pharaoh, but she was also 

venerated as the protector of the deceased and as a divinity of magical knowledge and 

healing.
56

 Her most characterized pose is as seated on throne and an infant Horus in her 
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left hand. Amulets of this type would protect women and children in this world and 

even in the Afterlife.
57

  

In the Aegean the above mentioned type is the most common representation of the 

goddess. Large figurines of Isis with Horus were manufactured in the Rhodian faience 

workshop (fig. 6).
58

 Many examples have been discovered in the votive deposit of Athena 

sanctuary at Camirus.
59

 Similar figures as well as amulets representing Isis wearing the 

horned sun disc have been discovered at the sanctuaries of Athena at Lindos
60

 and Ialysos,
61

 

while an amulet of Isis has been found in necropolis of Camirus.
62

 It is noticeable that these 

votive offerings, with prevalent protective role over women, motherhood and childbirth 

correspond perfectly to the character of the greek goddess.  

Important groups of amulets representing Egyptian deities have also been 

discovered outside Rhodes. In Crete a significant number of amulets depicting deities 

derives from cultic caves associated with fertility such as the sanctuary of Eileithyia at 

Inatos
63

 and of Zeus Thenatas at Amnisos.
64

 These groups include the dwarf demon-god 

Bes, Isis with Horus, Nefertum, Sekhmet, as well as seated figures identified with 

Bastet, and might have been transferred to Crete by Greek traders from East 

Greece.
65

The group of deities dedicated to the above mentioned sanctuaries, which were 

closely linked to the mythological birth of Zeus incorporates divinities, such as Bes, Isis 

with Horus, as well as monkey and cat amulets, closely connected with motherhood and 

childbirth.
66

 It is possible that affinities of specific Egyptian deities with some greek 

divinities were recognized. That being the case, Nefertum could function as the 

offspring who needed protection, as an Egyptian counterpart of the newborn Zeus, 

surrounded by a fertility goddess, such as Isis and dwarf gods, such as Bes figures, who 

might correspond to greek demons associated with childbirth, Kouretes or Idaioi 

Daktyloi. However these suggestions require further investigation. 

Two figurines, one representing Nefertum and the other Ptah-Pataikos, were 

discovered in a 7
th

 century BC tomb in the North Cemetery of Knossos.
67

 Another 

simpler type of Pataikos along with a faience alabaster has been found in a 

contemporary burial context at Fortetsa.
68

 Given the regenerative power of the depicted 

deities, Nefertum and Ptah-Pataikos could have been appropriate grave goods with 

prevalent amuletic value. 
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Two faience figurines depicting Sekhmet and Nefertum were also unearthed within 

the Temple B at Kommos, in southern Crete, which dates to c.745-630 BC.
69

 The 

figurines were placed between the pilasters of a Phoenician tri-pillar sanctuary which 

had been set up within the Greek temple. J.W Shaw convincingly suggested that 

Sekhmet and Nefertum figurines as two members of the Memphite triad might also 

correspond to members of a Greek trinity-Leto, Apollo and Artemis- who would be 

portrayed symbolically by the three stone pillars of the shrine.
70

  

In Samos the small number of faience figures representing deities at the Heraion 

contradicts with the rich assemblage of bronze statuettes found at the sanctuary, which 

depicted divinities of the formal Egyptian religion, like Osiris, Horus, Neith, Resheph
71

 

and with numerous faience human and animal figurines probably produced in the Greek 

faience workshop.
72

 Among the Egyptian amulets were Bes, Isis with Horus, Sekhmet 

and some mummified deities.
73

 Of special importance is a group of thirteen fragments 

(at least six complete figures) representing seated Isis suckling Horus, which have been 

attributed to the Archaic Greek faience workshop in Rhodes.
74

  

Faience figurines and amulets representing deities were also discovered in 

Cyclades, in assemblages dating from 8
th

 to 6
th

 centuries BC. At the sanctuary of 

Aphrodite on Thera Nefertum and Bes figures were found.
75

 These artifacts date to late 

8
th

/ early 7
th

 century and were more likely transferred there by Phoenician or Euboean 

traders.
76

 A significant group including Bes, Pataikos and Sekhmet was also discovered 

at Delion of Paros and and on the small nearby island Despotikon.
77

 Two Bes amulets 

were found at the Sanctuaries on Aegina.
78

 In Mainland Greece figures representing 

deities are quite restricted. In Perachora thirteen out of eighteen amulets depict Bes.
79

 At 

the Heraion of Argos the small group of deities incorporates Bes, Nefertum and Ptah-

Pataikos.
80

 

Historical Contextualization 

After the Dark Age, commercial and cultural networks were reactivated in the 

Mediterranean, mainly as a result of intense Phoenician and Cypriot trade.
81

 Phoenician 

commercial activity in the Aegean has been testified archaeologically mainly on Crete and 
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in the Dodecanese, but also in the Northern Aegean, Cyclades and Attica.
82

 In Rhodes 

morphological affinities of certain shapes of pottery to Phoenician prototypes led some 

scholars to believe that Phoenicians established a workshop on the island, and perhaps even 

a settlement at Ialysos.
83

 The discovery of Cypriot pottery and local imitations in burial 

contexts of the 9
th
 century, along with Cypriote statuettes with Phoenician inscriptions on 

the island reveals equally close contacts and influence from Cyprus.
84

 

The late 7
th

 and 6
th

 centuries BC, however, was also a period of significant direct 

commercial and cross-cultural contact between the Egyptians and the Greek world, 

especially Rhodes.
85

 Herodotus‟ references
86

 about the employment of Greek (Ionian) 

and Carian mercenaries by Psammetichos I (664-610 BC), as well as the foundation of 

the Greek emporion at Naukratis in the Nile delta in the late 7
th

 century
87

 have been 

thoroughly discussed and cannot further analyzed in the restricted space of this paper. 

References about Kolaios‟s journey,
88

 the dedication of pharaonic gifts in Greek 

Sanctuaries by Amasis and his famous alliance with Polycrates of Samos
89

 indicate 

direct commercial, diplomatic, and cultural relations between Egypt and East Greece 

during the Saitic Dynasty.
90

 Possible Egyptian influences in technology, monumental 

architecture and sculpture of the Archaic Period have been thoroughly studied and -in a 

great extent- confirmed.
91

  

Archaeological evidence indicates that Greek soldiers living in Egypt were familiar 

with some the Egyptian customs, they would marry native women, adopt Egyptian 

names or dedicate gifts to Egyptian sanctuaries.
92

 Intense cultural interaction between 

Egyptians and Greeks settled in Egypt would have led Greeks to become familiar with 

some Egyptian religious ideas. Stories and magical practice could have been even 

transmitted through traders, or artisans working together on the production of figures 

and scarabs at the faience workshops of Rhodes or Naucratis. Egyptian statuettes with 

Greek inscriptions found at sanctuaries in eastern Greece imply that the 

owners/dedicators may have been Greek traders, craftsmen or mercenaries returning 

home.
93

 It has been suggested that the introduction of amulets into the Aegean tracks the 

presence of Egyptian or Syro-Palestinian craftsmen, healers, seers and magicians, who 

                                                           
82

 See Lipinski 2004, 145-146, where further bibliography. 
83

 See Kourou 2003, 252-53, where previous bibliography. 
84

 Ibid., 250-255. 
85

 Malkin 2011, 81-87. 
86

 Hdt. 2.152-2.154. 
87

 Hdt. 2.178. 
88

 Hdt. 4.152 
89

 Hdt. 2.178, 2.182 
90

 For further bibliography see Lloyd 2007, 35-50; Kousoulis and Morenz 2007. 
91

 For further discussion and bibliography see Malkin 2011, 81-95; Villing and Sholtzhauer 2006. 
92

 Villing and Scholzhauer 2006, 7-8. 
93

 Cf. the statuette of Pedon at Priene and the statuette of Smyrdes at Camirus, Höckmann and Vittman 

2005, 99-100, fig.2; Kourou 2003, 250. 



Aegyptiaka in Archaic Greece: The multiple connotations of faience amulets and figurines representing 

Egyptian deities 

 

 Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ     107 

spread magic spells and other stories that may have been incorporated later into the 

Greek mythological tradition.
94

  

Conclusions 

Investigation of the historical context implies that diffusion of these items in the 

Aegean should be associated with different trade networks. In Rhodes, Phoenicians or 

Cypriots could have served as intermediaries, since their trade activity is evident. The 

same applies for some sites of Crete, such as Kommos or Knossos or some islands of 

the Aegean. However, the large amount of Egyptian amulets in Greek Sanctuaries in the 

7
th

 and 6
th

 century BC must be associated with intense trade activity of Greeks.  

The large concentration of amulets and figurines representing Egyptian deities in 

Rhodes agrees with the high percentage of Aegyptiaca on the island. Affinities of some 

pieces with examples from Palestine or Etruria imply that Rhodes served as a 

distributional centre. The presence of identical or similar types in the same contexts 

indicates that some of them were worn as necklaces. The appropriateness of Egyptian 

deities closely connected with childbirth in cultic places of nursing deities implies that 

in many cases dedicants were familiar with their symbolic connotations, an assumption 

enhanced by the discovery of similar amulets in women‟s and children‟s tombs. The 

predilection for deities associated with Memphis, like Nefertum, Sekhmet, and Ptah-

Pataikos can be explained by the familiarity of Greeks settled in Memphis or in 

Naucratis with the divine pantheon of Lower Egypt. The presence of divinities with 

regenerating powers in some burial contexts indicates that these properties may have 

been known. On the other hand the general scarcity of figures linked to death such as 

Osiris and Min implies that Greeks were not very familiar with Egyptian funeral ideas. 

Amulets and figurines of Egyptian divinities should not be considered just as exotic 

trade products, but mostly as materialized means for a gradual diffusion of Egyptian 

practices and beliefs of popular religion within Archaic Greece. This is further 

confirmed by the reproduction of specific types of figures in the Archaic Greek 

Workshop. Transmission of magical ideas and cultic practices was possible through 

Greek soldiers returning home, traders of itinerant craftsmen and magicians. Traders or 

itinerant magicians-healers may have provided information about the intrinsic magical 

power of these artifacts in order to intrigue potential clients. Although there were not 

considered as luxury items, faience amulets and figurines depicting Egyptian deities 

could also endow their owners and wearers with a special social credit due to their 

exotic origin, since they would allow people to „advertise‟ themselves as participants in 

the spiritual glory of ancient Egypt. 
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πγθξηηηθέο αζηξνλνκηθέο κεηξήζεηο ζε Απνιιώληνπο λανύο κε καληεία. 

Belén Castro Martín 

Πεξίιεςε 

Πξόζθαηε κειέηε έρεη δείμεη ηελ ζρέζε αλάκεζα ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ απνιιώληνπ λανύ 

θαη καληείνπ ησλ Γειθώλ θαη ηελ ζέζε νξηζκέλσλ αζηεξηζκώλ ζηνλ δειθηθό νπξαλό. Ζ έξεπλα 

έδεημε πσο ν νπξάληνο ζόινο πάλσ από ην λαό, ζε ζπλδπαζκό κε ην αλάγιπθν ησλ βνπλνθνξθώλ 

ζηνλ νξίδνληα, δεκηνπξγνύλ κηα «αλαπαξάζηαζε» ηνπ κύζνπ ηνπ Τπεξβνξείνπ Απόιισλνο, θαηά 

ηνλ νπνίν ν ζεόο απνρσξνύζε από ην λαό θαη κεηά από έλα δηάζηεκα επέζηξεθε, «παίδνληαο ιύξα 

πάλσ από άξκα πνπ έζεξλαλ θύθλνη». Ζ παξαηήξεζε ησλ αζηεξηζκώλ πάλσ από ην ρώξν ηνπ 

λανύ έδεημε όηη νη αζηεξηζκνί ηεο Λύξαο θαη ηνπ Κύθλνπ είλαη νξαηνί ζηνλ δειθηθό νπξαλό όιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο. Eκθαλίδνληαη κόλν ιίγεο ώξεο κεηά ηελ 

δύζε θαηά ην θζηλόπσξν, δελ είλαη νξαηνί θαηά ην ρεηκώλα θαη εκθαλίδνληαη μαλά γηα ιίγεο ώξεο 

πξηλ ηελ αλαηνιή θαηά ηελ άλνημε. Μεηά από απηέο ηηο πξώηεο κεηξήζεηο θαη αθνύ 

δηαπηζηώζεθαλ ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ε ζπλέρεηα ηεο έξεπλαο εζηίαζε ζηελ ζπγθξηηηθή κειέηε 

άιισλ απνιιώλησλ καληείσλ θαη λαώλ. Ο ζθνπόο ήηαλ λα δηαπηζησζεί αλ ζε άιια γεσγξαθηθά 

πιαίζηα ηα αζηξνλνκηθά δεδνκέλα ήηαλ όκνηα κε απηά ησλ Γειθώλ θαη αλ ν κύζνο ηνπ 

Τπεξβνξείνπ Απόιισλνο, ζρεηηθό κε ηηο ζέζεηο ησλ αζηεξηζκώλ ηεο Λύξαο θαη ηνπ Κύθλνπ, είρε 

επίζεο άκεζε ζρέζε κε ηελ αξρηηεθηνληθή άιισλ απνιιώλησλ λαώλ. Γηα ην δεύηεξν ζε ζεκαζία 

απνιιώλην ηεξό θαη καληείν, επηιέρζεθε ν Μεγάινο Ναόο ηνπ Απόιισλα ζηελ πόιε ησλ Γηδύκσλ 

(6
νο

 αη. πΥ), θνληά ζηελ νκώλπκε ζεκεξηλή πόιε ηεο Σνπξθίαο. Σν απνηέιεζκα έδεημε όηη θαη ζε 

απηό ην λαό ην αζηξνλνκηθό ζθεληθό ήηαλ όκνην κε ην δειθηθό. Σα απνιιώληα καληεία δείρλνπλ 

λα αθνινπζνύλ κηα εζθεκκέλε αξρηηεθηνληθή, ηεο νπνίαο ν πξνζαλαηνιηζκόο θαη ην ύςνο ηνπ 

νξίδνληα εμππεξεηνύλ αζηξνλνκηθνύο ζθνπνύο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο αζηεξηζκνύο άκεζα 

ζπλδεδεκέλνπο κε ηνλ ζεό θαη πηζαλόλ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πξαθηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

καληείνπ, σο πξνο ηνλ νξηζκό εκεξνκεληώλ, ώζηε λα γίλνπλ νη ρξεζκνδνηήζεηο. 

Λέμεηο-θιεηδηά: Γειθνί, Γίδπκνη, Απφιισλ, καληείν, ρξεζκφο, αξραίν-αζηξνλνκία 

Δηζαγσγή  

ε κηα ζχληνκε πεξίιεςε, νη αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζεηο πάλσ απφ ηνπο Γειθνχο 

έρνπλ απνδείμεη φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ λανχ έρεη σο ζηφρν ηε παξαθνινχζεζε ησλ 

θηλήζεσλ ησλ δχν αζηεξηζκψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε ιαηξεία ηνπ Απφιισλα. Ζ 

Λχξα θαη ν Κχθλνο.  

Σν κπζνινγηθφ ππφβαζξν πνπ ζρεηίδεη ηνλ Απφιισλα κε απηνχο ηνπο δχν 

αζηεξηζκνχο, αλαθέξεη ηνλ κχζν ηνπ εηήζηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζενχ ζηε γε ησλ 

Τπεξβνξείσλ. Μία θνξά ην ρξφλν ν Απφιισλαο άθελε ην ηεξφ ηνπ λα πάεη ζηα 

Τπεξβφξεηα θαη ην έθαλε πεηψληαο, κε έλα άξκα πνπ έζεξλαλ θχθλνη, ελψ έπαηδε ην 

αγαπεκέλν ηνπ φξγαλν, ηελ ιχξα. Ο ζεφο έιεηπε ηφηε γηα ιίγν δηάζηεκα, κφλν γηα λα 

επαλέιζεη κεηά απφ κηα πεξίνδν, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα κέζα ηνπ θχθλεην άξκαηνο, 

θαζψο έπαηδε ηελ ιχξα ηνπ. 

Οη αζηεξηζκνί ηεο Λχξαο θαη ηνπ Κχθλνπ είλαη θαη νη δχν νξαηνί πάλσ απφ ηνπο 

Γειθνχο, ην έλα κεηά ην άιιν, αθνινπζψληαο έλα «εηθνληθφ» κνλνπάηη πάλσ απφ ην 
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κεγάιν λαφ. Πξψηα, ε Λχξα αλαηέιιεη ζην αθξηβέο ζεκείν ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο 

πξφζνςεο πάλσ απφ ην ςειφ νξεηλφ αλάγιπθν κπξνζηά απφ ην λαφ θαη κεηά απφ ιίγν, 

αθνινπζεί ν Κχθλνο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ίδην ζεκείν. Οη δχν αζηεξηζκνί ζα 

ζπλερίζνπλ λα αλεβαίλνπλ κέζα ζηελ νπξάληα ζθαίξα θαη κεηά ηελ επίηεπμε ηνπ δελίζ 

πάλσ απφ ην λαφ, ζα αξρίζνπλ λα θαηεθνξίδνπλ κέρξη λα εμαθαληζηνχλ ζην ζεκείν ηνπ 

νπηζζφδνκνπ ή ην πίζσ κέξνο ηνπ λανχ.  

Χζηφζν, ε αζηξνλνκηθή πνξεία απηψλ ησλ δχν ζρεκαηηζκψλ δελ είλαη πάληα 

νξαηή πάλσ απφ ηνπο Γειθνχο. Αλάινγα κε ηελ επνρή θαη ηελ ψξα ηεο αλαηνιήο θαη 

δχζεο ηνπ ειίνπ, ζα έρνπκε δηαθνξεηηθέο δηάξθεηεο γηα ηελ λχρηα θαη έηζη απφ ηελ ψξα 

ηνπ ειηνβαζηιέκαηνο ηα αζηέξηα ζα βξεζνχλ ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηνπο 

πάλσ απφ ην ηεξφ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Καηά ζπλέπεηα, ην ηαμίδη ηνπο θαηά 

κήθνο ηνπ νπξάληα ζθαίξα, πάλσ απφ ην λαφ, ζα έρνπλ επίζεο δηαθνξεηηθέο δηάξθεηεο 

ζηηο δηάθνξεο επνρέο ηνπ έηνπο. 

Αλαδεηψληαο ηελ πην πηζαλή εκεξνκελία γηα ηελ «εηθνληθή» επηζηξνθή ηνπ ζενχ, 

κεηά απφ ην ηαμίδη ηνπ ζηα Τπεξβφξεηα, ε έξεπλα έδεημε φηη νη αζηεξηζκνί θαίλνληαλ 

λα εκθαλίδνληαη ζηαζεξά θαηά ηελ άλνημε, φηαλ έθηαζαλ ζην δελίζ γηα πξψηε θνξά ηελ 

ψξα ηεο αλαηνιήο ηνπ ήιηνπ, ηελ εκέξα ηεο αλνημηάηηθεο ηζεκεξίαο. Αξγφηεξα, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, νη ίδηνη αζηεξηζκνί ήηαλ νξαηνί θαηά ηελ δηάξθεηα φιεο ηεο 

λχρηαο. Απηήλ ηελ εηθφλα ηνπ νινλπθηίνπ ηαμίδη ηνπο πάλσ απφ ην λαφ γηλφηαλ ηελ 

λχρηα ηνπ ζεξηλνχ ειηνζηαζίνπ. Δθείλν ην βξάδπ νη αζηεξηζκνί εκθαλίδνληαλ ζηελ 

πξφζνςε ηνπ λανχ θαηά ην ειηνβαζίιεκα θαη εμαθαλίδνληαλ ζην πίζσ κέξνο ηνπ λανχ 

θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. Με ηελ ηζεκεξία ηνπ θζηλνπψξνπ νη αζηεξηζκνί ήηαλ ήδε 

ζην δελίζ πάλσ απφ ην λαφ, θαηά ην ειηνβαζίιεκα, θαη έηζη άξρηζαλ λα είλαη νξαηνί γηα 

πνιχ ιίγεο ψξεο θάζε βξάδπ. Με έλα «κεηαθνξηθφ» ηξφπν, νη δχν αζηεξηζκνί 

εκθαλίδνληαη γηα πνιχ ιίγεο ζηηγκέο κεηά ην ειηνβαζίιεκα, κφλν γηα λα δεκηνπξγεζεί ε 

εηθφλα φηη νη αζηεξηζκνί «αλαρσξνχζαλ» καδί κε ηνλ ήιην. Μέρξη πνπ ην βξάδπ ηνπ 

ρεηκεξηλνχ ειηνζηάζηνπ νη αζηεξηζκνί δελ ήηαλ θαζφινπ νξαηνί θαηά ηηο λπρηεξηλέο 

ψξεο, δίλνληαο ηελ εηθφλα φηη ν Απφιισλαο «απνπζίαδε» (εηθ. 1) Ο ίδηνο ν 

Πινχηαξρνο, ν νπνίνο είρε ππεξεηήζεη ζην λαφ θαη είρε κπεζεί ζηα δειθηθά κπζηήξηα, 

παξαηεξεί επίζεο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

λανχ θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πην ζσζηήο εκεξνκελίαο γηα ηελ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ 

ρξεζκνδνηήζεσλ ( Πινχηαξρνο, Ζζηθά Γ‟).
1
 

Σν καληείν ζην λαφ βξίζθεηαη πάλσ απφ έλα γεσινγηθφ ζεηζκηθφ ξήγκα. ε 

νξηζκέλεο επνρέο ηνπ ρξφλνπ, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ππφγεησλ ξεπκάησλ λεξνχ, 

αλαβιχδνληαλ αλαηζζεηηθά αέξηα απφ ην ξήγκα. Απηά ήηαλ ην «πλεχκα 

ελζνπζηαζηηθψλ» θαη «ιάισλ χδσξ» πνπ αλαθέξνληαη ζηηο αξραίεο πεγέο. Απηά 

πξνθαινχζαλ ηελ θαηάζηαζε «έθζηαζεο» ζηελ νπνία ε Ππζία έδηλε ηνπο ρξεζκνχο 

                                                           
1
 Loeb Classical Library, 1936. vol.V, ζει. 347-501. Πέξη ηνπ ΔΗ ελ Γειθνίο, (de E apud Delphos), Πεξί 

ηνπ κε ρξαλ λπλ έκκεηξα ηελ Ππζίαλ (de Pythiae oraculis) & Πεξί ησλ εθιεινηπόησλ ρξεζηεξίσλ (de 

Defectu Oraculorum). Γεληθά νη δηάινγνη ηνπ Πινπηάξρνπ ζηα Ζζηθά ηνπ είλαη γεκάηα κε αλαθνξέο 

ζηνπο Γειθνχο. ε άιιν δηάινγν Πεξί ηνπ πξώηνπ ςπρξνύ (De primo frigido) δειψλεη φηη ν ρεηκψλαο 

κπνξεί λα είλαη δχζθνιε ( αθφκα θαη επηθίλδπλε επνρή) γηα λα ηαμηδέςεη θαλείο ζηνπο Γειθνχο. κσο νη 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ην ίδην ην καληείν εκθαλίδνληαη ζηνπο δηαιφγνπο απφ ηα Ζζηθά Γ‟. 
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ηεο.
2
 Έηζη, θαίλεηαη φηη νη Γειθνί ήηαλ έλα αζηξνλνκηθφ παξαηεξεηήξην φπνπ ε 

παξαθνινχζεζε ησλ αζηεξηζκψλ ηεο Λχξαο θαη ηνπ Κχθλνπ βνεζνχζε ζηνλ νξηζκφ 

ελφο ζειεληαθφ-ειηαθφ-αζηξηθφ εκεξνιφγην, πνπ επέηξεπε ην ππνινγηζκφ ησλ ζσζηψλ 

επνρψλ θαη εκεξψλ ζηηο νπνίεο ε πνζφηεηα αεξίσλ ήηαλ επαξθή γηα λα δνζνχλ νη 

ρξεζκνί.
3
  

 Γίδπκα 

Ο Μεγάινο Ναφο ηνπ Απφιισλα ζηα Γίδπκα βξίζθεηαη θνληά ζηελ ζεκεξηλή 

νκψλπκε πφιε ζηελ Σνπξθία. Απηφο ν λαφο ήηαλ, κεηά απφ ηνπο Γειθνχο, ην δεχηεξν 

πην θεκηζκέλν καληείν ηνπ αξραίνπ ειιεληθνχ θφζκνπ. Υξνλνινγείηαη ζρεδφλ ηελ ίδηα 

πεξίνδν κε ην δειθηθφ λαφ θαη έδεζε κηα ηαξαρψδε ηζηνξία ηεο νπνίαο ε πην βάλαπζε 

ζηηγκή ήηαλ ε θαηαζηξνθή ηνπ, ην 494 π.Υ. απφ ηνπο Πέξζεο. Αξγφηεξα, χζηεξα απφ 

έλα δηάζηεκα ζησπήο, πεξίπνπ 160 εηψλ, κεηά απφ ηελ εθζηξαηεία ηνπ Αιεμάλδξνπ, 

λαφο θαη καληείν γλψξηζαλ κηα λέα πεξίνδν επεκεξίαο κε ηελ αλνηθνδφκεζή ηνπο θαηά 

ηελ ειιεληζηηθή πεξίνδν. 

Ζ έξεπλά ζηα Γίδπκα δηεμήρζε κε ηε βνήζεηα ηεο ηειεπηζθφπεζεο. Γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ, ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε (ππνινγηζκφ κήθνπο 

θαη πιάηνπο) ην αδηκνχζην θαη ην χςνο ηνπ νξίδνληα (AAS) Γηα απηέο ηηο γεσγξαθηθέο 

ζπληεηαγκέλεο, θαζψο θαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθξηβέο πξνζαλαηνιηζκνχ (αδ.) θαη 

ην AAS, ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ δηάθνξεο εθαξκνγέο κέζν Google Earth 

φπσο είλαη ηα εξγαιεία ππμίδαο (Google Earth θαη Google compass) θαζψο θαη ην 

εξγαιείν ππνινγηζκνχ ηεο θιίζεο εδάθνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ππνινγηζηή 

απνζηάζεσλ θαη χςνπο (Google Earth-slope calculator).
4
  

ηελ εηθφλα πνπ ιακβάλεηαη απφ ην Google Earth, δεκηνπξγείηαη κηα επζεία 

γξακκή πνπ απνηειεί επηκήθπλζε ηεο επζείαο ηνπ ίδηνπ ηνπ λανχ θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηείλεη ζηνλ νξίδνληα πξνο ην πςειφηεξν δπλαηφ ζεκείν. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ 

εθαξκνγή γηα ηνλ ππνινγηζκφ θιίζεο κπνξνχκε πξαγκαηηθά λα δνχκε ην αλάγιπθν ηνπ 

ηνπίνπ κπξνζηά απφ ην λαφ ελψ κε ηελ επζεία γξακκή πνπ δεκηνπξγήζεθε κπνξνχκε 

επίζεο λα νξίζνπκε πνηφ είλαη ην πςειφηεξν ζεκείν ηνπ νξίδνληα. Ζ εθαξκνγή 

επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πςνκέηξνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκείνπ θαζψο θαη ηελ 

απφζηαζε ζε επζεία γξακκή αλάκεζα ηνπ θαη ηνπ λανχ. Ζ γσλία ζε κνίξεο πνπ νξίδεη 

ην χςνο ηνπ νξίδνληα (AAS) είλαη ε ζπλεκηηνλεηδήο ζπλάξηεζε (cos) πνπ ππνινγίδεηαη 

κε απηέο ηηο δπν κεηξήζεηο.  

Άιιεο δχν εθαξκνγέο: ην Google Compass Tool θαη ην Google Compass 

(εθαξκνγή εμειηγκέλε απφ ηελ εηαηξία Barcelona Field Studies Centre
5
 ην 2013) 

κπνξνχλ λα ππνινγίδνπλ ηνλ αδηκνχζην ηνπ λανχ. Απηά ηα δπν γεσγξαθηθά ιεηηνπξγηθά 

ζπζηήκαηα εθαξκφδνληαη πάλσ απφ ηνπο ράξηεο εδάθνπο ηνπ google earth 

πξνζθέξνληαο κεηξήζεηο αδηκνχζηνπ, πάλσ ζηηο επζείεο ησλ λαψλ θαη θηεξίσλ, πνπ 

είλαη αληηθείκελν κειέηεο (εηθ. 3). 

                                                           
2
 De Boer et al. 2001. 

3
 Liritzis & Castro. 2013. 

4
 Αθξηβή ζπγθξηηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηειηθφ πίλαθα. 

5
 www.googlecompass.com 

http://www.googlecompass.com/
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Ζ εθαξκνγή ινγηζκηθνχ επηηξέπεη ηελ απφθηεζε κεηξήζεσλ πνπ έρεη απνδείμεη φηη 

έρεη κηθξή απφθιηζε ή ζθάικα απφ ηηο in situ κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

GPS ππμίδα θαη θιηλφκεηξν θαη απνηεινχλ ζπλεπψο έλα πνιχ πξαθηηθφ θαηλνηφκν 

εξγαιείν κειέηεο ζηελ αξραηναζηξνλνκία. 

Μεηά απφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ κεηξήζεσλ ην επφκελν βήκα είλαη λα ππνινγηζηεί 

κε ηελ ζεηξά ε ζέζε ησλ αζηεξηζκψλ, ζε ζρέζε κε ην λαφ θαηά ηελ θαηάιιειε 

επνρή. Σν ινγηζκηθφ πνπ εθαξκφζηεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζέζεο ησλ άζηξσλ ζηνλ 

αξραίν νπξαλφ ήηαλ Stellarium έθδνζε .0.12.4. Σν απνηέιεζκα έδεημε φηη ε Λχξα 

αλαηέιιεη ζην αθξηβέο αδ. ηνπ λανχ, θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ ρεηκεξηλνχ ειηνζηαζίνπ 

(εηθ. 4). 

Χζηφζν, πξνέθπςε έλα πξφβιεκα φζνλ αθνξά ην χςνο ηνπ νξίδνληα (AAS). Παξά 

ην γεγνλφο φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ λανχ θαίλεηαη λα εμππεξεηεί απφιπηα ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ θαηλφκελνπ πνπ παξαηεξείηαη ζηνπο Γειθνχο, ην χςνο ηνπ 

νξίδνληα ζηα Γίδπκα φπνπ δελ ππάξρεη ην νξεηλφ αλάγιπθν ηνπ Γειθηθνχ ηνπίνπ, δελ 

ήηαλ αξθεηά πςειφ ψζηε λα «θαιχςεη» ηνπο αζηεξηζκνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεηκψλα. Χο εθ ηνχηνπ, ν κχζνο ηνπ ζενχ πνπ ιείπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ζηε 

γε ηνπ Τπεξβνξείσλ δελ ζα κπνξνχζε λα αλαπαξαρζεί.  

Δθ πξψηεο φςεσο, ν λαφο ζηα Γίδπκα, δελ θαίλεηαη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί έηζη 

ψζηε λα αθνινπζεί ηηο ίδηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

αζηξνλνκηθά ζηνπο Γειθνχο. κσο, έλα ηφζν ηέιεην πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηνλ Ζιηαθφ 

ξζν ηεο Λχξαο θαίλεηαη πάξα πνιχ αθξηβέο γηα λα είλαη ηπραίν θαη ζαθψο έπξεπε λα 

εθπιεξψζεη θάπνην ζθνπφ. Ζ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο έξρεηαη φηαλ παξαηεξνχκε ηε 

κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ λανχ. 

Ο ίδηνο ν λαφο ήηαλ κηα πξφζηπιε, ηεηξάζηπιε θαηαζθεπή κε έλα λαφ ή ζεθφ θαη πξφλαν 

(εηθ. 5). 

Πηζαλφηαηα, φπσο θαη ζε φινπο ηνπο ειιεληθνχο λανχο, ρξεζίκεπζε γηα λα θπιάμεη 

ην ιαηξεπηηθφ άγαικα ηνπ ζενχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ Γηδχκσλ απηφ 

ήηαλ ην άγαικα πνπ νη Πέξζεο πήξαλ ζηα Δθβάηαλα, κεηά ηελ εθζηξαηεία ηνπο θαη 

αξγφηεξα ζηάιζεθε πίζσ ζηε ζέζε ηνπ απφ ηνλ έιεπθν καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 

βνήζεηα γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ λανχ. Χο εθ ηνχηνπ, γλσξίδνπκε απφ φιεο ηηο πεγέο, 

φηη ηα πξψηα ζηάδηα θαηαζθεπήο ηνπ λανχ ρξνλνινγνχληαη ζηελ αξρατθή επνρή θαη φηη 

ν ειιεληζηηθφο λαφο είλαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ αξραηφηεξνπ λανχ. Χζηφζν, θαίλεηαη 

επίζεο ζαθέο, φηη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηεξίνπ ήηαλ ίδηα θαηά ηε δηάξθεηα 

φισλ ησλ πεξηφδσλ θαη είλαη γεγνλφο φηη ν κεγάινο λαφο θαη καληείν ζηα Γίδπκα έρεη 

θάπνηα ζεκαληηθά πξσηφηππα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζε θαλέλα 

άιιν λαφ. 

Απηφ ην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ λανχ ζηα Γίδπκα ήηαλ φηη ν κηθξφο απηφο 

λαφο ή «λαΐζθνο» θαηαζθεπάζηεθε κέζα ζε έλα ηεξάζηην πεξίβνιν απφ ηζρπξά ηείρε 

ησλ νπνίσλ ην χςνο έρεη ππνινγηζηεί αλάκεζα ζηα 25κ. κε 30κ. (εηθ. 6). 
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Κάζε επηζθέπηεο πνπ επηζπκνχζε λα εηζέξζεη ζην λαφ ζα βξηζθφηαλ κπξνζηά απφ 

κηα ηεξάζηηα θαηαζθεπή ησληθνχ ξπζκνχ. Ο ηξάβσλ ζηελ Γεσγξαθία (XIV.1.5) 

αλαθέξεη φηη ήηαλ: «Σν ηέηαξην κεγαιύηεξν ηεξό ζηνλ ειιεληθό θόζκν κεηά ην λαό ηεο 

Αξηέκηδνο (θαη ην Ζξαίν ηεο άκνπ θαη ηνλ Οιπκπηείνπ ζηελ ηθειία), ην Γηδπκαίν 

ρηίζηεθε γηα λα αληαγσληζηεί ην Αξηεκίζην, ρξεζηκνπνηώληαο έλαλ από ηνπο ίδηνπο 

αξρηηέθηνλεο, ν νπνίνο είρε νινθιεξώζεη ην έξγν ηνπ εθεί, θαη έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο 

θαηά πξνζέγγηζε». 

 Πάλσ απφ έλα θξεπίδσκα κε δεθαηέζζεξα επίπεδα ππάξρεη κηα δηπιή ζεηξά 

θηφλσλ (δηπινχ πεξηζηπιίνπ ή δίπηεξνο λαφο) είθνζη έλα θαηά κήθνο ησλ πιεπξψλ (ΒΓ 

θαη ΝΑ) θαη δέθα (δεθάζηπινο) ζε πξφζνςε θαη νπηζζφδνκν (ΒΑ θαη ΝΓ). 

 Ζ είζνδνο ηνπ λανχ είρε πξφλαν κε άιινπο δψδεθα θίνλεο πνπ δίλνπλ ηελ 

εληχπσζε ελφο κηθξνχ δάζνπο. Έρνληαο πεξάζεη απηφ ην ζεκείν, κέζα ζε έλα 

ζπλεζηζκέλν ειιεληθφ λαφ, ν επηζθέπηεο βξίζθεη ηελ θχξηα είζνδνο ηνπ ίδηνπ ηνπ λανχ, 

αιιά ε κνλαδηθφηεηα ηεο δνκήο ζηα Γίδπκα ήηαλ φηη αληί απηνχ θηίζηεθε έλαο λένο 

ρψξνο, πνπ πηζαλφηαηα ρξεζηκνπνηήζεθε απφ νη ηεξείο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ζεαηξηθέο 

εκθαλίζεηο πξνθεηκέλνπ λα κεηαδνζνχλ νη ρξεζκνί απφ ην καληείν. ηηο δχν πιεπξέο 

απηνχ ηνπ ρψξνπ ππήξραλ δχν ζνισηά πεξάζκαηα πνπ θαηεβαίλνπλ ζην ζθνηάδη. Απηνί 

είλαη νη πξαγκαηηθνί είζνδνη ζην ηεξφ πνπ ήηαλ ππαίζξην θαη δελ είρε ζθεπή. Σν 

εζσηεξηθφ ηνπ ζεθνχ ήηαλ εθηεζεηκέλνο ζηνλ νπξαλφ, παξέρνληαο έλα κεγάιν ππαίζξην 

ηεξφ (άδπην) κέζα ζηα κεγάια, επηβιεηηθά ηείρε ηεο θχξηαο θαηαζθεπήο ηνπ λανχ. 

Μέζα ζε απηήλ ηελ αθάιππηε εζσηεξηθή απιή βξηζθφηαλ ν ηεηξάζηπινο λαφο πνπ 

πεξηβαιιφηαλ απφ ηεξέο δάθλεο θαη κηα θπζηθή πεγή ή πεγάδη, ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία 

γηα λα γίλνπλ νη ρξεζκνδνηήζεηο. Ζ ζεκειηψζεηο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ είλαη 

νξαηέο ζην λαφ ζήκεξα (εηθ.7α θαη 7β). 

Οη εηδηθνί ζην Γηδπκαίν λαφ ζπκθσλνχλ φηη ε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ, πνπ 

θξχβεη ην λαφ θαη ην ίδην καληείν κέζα ζε πειψξηα ηείρε, είρε σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

ελφο είδνπο ππνγείνπ «άδπην» ζην νπνίν νδεγνχλ κφλν νη δπν ζθνηεηλνί θαζνδηθνί 

δηάδξνκνη πνπ βξίζθνληαη εθαηέξσζελ ηεο αίζνπζαο κεηά ηνλ πξφλαν. Σν πξψην 

εξψηεκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη, γηαηί έλαο ρψξνο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα είλαη θξπθφ θαη ππφγεην έκεηλε αθάιππην, αλνηθηφ ζηνλ νπξαλφ; 

ιεο νη πεξηγξαθέο πνπ έρνπκε απφ ηηο αξραίεο πεγέο θάλνπλ ιφγν γηα «αίζξησλ» θαη ε 

αξραηνινγηθή έξεπλα θαίλεηαη επίζεο λα απνδείμεη φηη ηελ εζσηεξηθή απιή ηνπ λανχ 

δελ ήηαλ θαιπκκέλε. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα θξπκκέλα, ζθνηεηλά πεξάζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε απηφ ην 

εζσηεξηθφ ρψξν, δεκηνπξγνχζαλ ηελ εληχπσζε φηη έηζη εηζέξρεηαη θαλείο ζε έλα ηεξφ, 

θξπθφ κέξνο κελ πξνζβάζηκν γηα φινπο. Απηφ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε έλλνηα 

ηνπ άδπην. ε απηά ηα κέξε έπξεπε λα ππάξρεη ε αχξα ηνπ πην ηεξνχ ηφπνπ, φπνπ κφλν 

πνιχ ιίγνη άλζξσπνη είραλ ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζνπλ. ε θάζε 

πεξίπησζε «άδπην» είλαη κηα ηεξά απαγνξεπκέλε πεξηνρή, αιιά απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

ζα πξέπεη λα βξεζεί αλαγθαζηηθά «ππνγείσο». 
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Γλσξίδνπκε απφ ηνπο Γειθνχο φηη ην άδπησλ, ήηαλ κέζα ζηνλ ίδην ην λαφ θαη 

πηζαλφηαηα ήηαλ κηα εζσηεξηθή θαηαζθεπή ρηηζκέλε πάλσ απφ ην ράζκα απφ φπνπ 

αλέβιπδαλ ηα αέξηα πνπ πξνθαινχζαλ ηελ θαηάζηαζε έθζηαζεο ζηελ Ππζία. Έρεη 

απνδεηρζεί κέζα απφ γεσινγηθή έξεπλα
6
 φηη δελ ππάξρεη ππφγεηνο ρψξνο ή πέξαζκα 

θάησ απφ ην λαφ, ψζηε ε ηδέα ηεο θαζόδνπ ζην ηεξό άδπησλ λα είλαη αθξηβήο θαη 

πηζαλφηαηα λα πξνέξρεηαη απφ ηελ επηξξνή πνπ νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο είραλ απφ ην 

ιαηηληθφ θφζκν φπνπ ηα «άλδεξα» ησλ ξσκατθψλ πβηιιψλ, ησλ νπνίσλ νη νησλνί ήηαλ 

επίζεο εκπλεπζκέλνη απφ ηνλ Απφιισλα, ήηαλ πξαγκαηηθά ζπήιαηα. Χζηφζν, απηφ ην 

ππφγεην ηνπίν γηα ηνπο ρξεζκνχο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί απφιπηα κε ηνλ ειιεληθφ 

θφζκν. 

Ζ εμήγεζε γηα ηε κνλαδηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ Γηδπκαίνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αζηξνλνκηθή παξαηήξεζε. Οη κεηξήζεηο έρνπλ απνδείμεη φηη ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηνπ λανχ θαη ην AAS πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην χςνο ησλ ηεηρψλ ππεξεηνχζε ηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ ίδηνπ απνηειέζκαηνο κε ηνπο αζηεξηζκνχο ηνπ Απφιισλα (Lyra θαη 

Cygnus) λα «εκθαλίδνληαη» θαη «εμαθαλίδνληαη» απφ ηνλ νπξαλφ, ζχκθσλα κε ην κχζν 

ηνπ εηήζηνπ ηαμίδη ζηε γε ησλ ππεξβνξείσλ. ε κηα αλαθαηαζθεπή ηεο δηαδξνκήο ησλ 

δχν αζηεξηζκψλ πάλσ απφ ην λαφ ησλ Γηδχκσλ παξφκνηα κε απηή πνπ είρακε γηα ηνπο 

Γειθνχο ην απνηέιεζκα θαη ηηο εκεξνκελίεο πνπ εκθαλίδνληαη θαη εμαθαλίδνληαη ηα 

αζηέξηα είλαη αθξηβψο, ην ίδην πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζηνλ Γειθηθφ νπξαλφ (εηθ. 8). Ζ 

πην ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη ην γεγνλφο φηη ζηνπο Γειθνχο ην «θαηλφκελν» είλαη 

θπζηθά δεκηνπξγεκέλν απφ ην ηνπίν, ελψ ζηα Γίδπκα είλαη ηερλεηφ θαηαζθεπαζκέλν 

απφ ηνλ ηεξάζηηνπ πεξίβνιν ηεο εζσηεξηθήο απιήο ηνπ λανχ. 

Σα ηείρε έρνπλ ην ζθνπφ λα «θξχβνπλ» ηελ εκθάληζε ηεο Λχξαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρεηκψλα, φηαλ ν ζεφο ιείπεη θαη ε ιχξα ηνπ δελ ζα πξέπεη λα είλαη αθφκα νξαηή 

(εηθ. 9), ελψ επηηξέπνπλ ηελ ζέαζε ηεο αλαρψξεζεο ησλ αζηεξηζκψλ ζηε δπηηθή 

πιεπξά ηνπ λανχ θαηά ην ειηνβαζίιεκα ηεο θζηλνπσξηλήο ηζεκεξίαο, φηαλ ε 

«απνρψξεζε» ηνπ ζενχ αξρίδεη. 

Δπίζεο, ζηηο ππφινηπεο επνρέο, παξαηεξνχληαη ζηα Γίδπκα, ηα ίδηα Γειθηθά 

αζηξνλνκηθά θαηλφκελα κε ηνπο δχν αζηεξηζκνχο λα εκθαλίδνληαη θαη λα 

εμαθαλίδνληαη ζε νξηζκέλεο εκεξνκελίεο ηνπ έηνπο. 

Πψο ζρεηίδνληαη νη δπν λανί, ψζηε ε Γειθηθή αξρηηεθηνληθή λα αλαπαξάρζεθε ζηα 

Γίδπκα; Οη απαληήζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηφζν ζε κπζνινγηθφ φζν θαη ζε ηζηνξηθφ 

επίπεδν. χκθσλα κε ην κχζν ν Γεκνθιήο, έλαο άλζξσπνο απφ ηνπο Γειθνχο, 

ζπκβνπιεχηεθε απφ ην καληείν λα αλνίμεη παληά γηα ηε Μίιεην, καδί κε ην γην ηνπ, ην 

κίθξν, φηαλ ην αγφξη είρε ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ δεθαηξηψλ. Μεηά απφ κηα 

ζηάζε ζηελ Μηιήζηα αθηή, ν Γεκνθιήο ζπλέρηζε ην ηαμίδη ηνπ, αθήλνληαο πίζσ ηνλ γην 

ηνπ. Έλαο βνζθφο ηνλ βξήθε θαη έηζη ν κίθξνο ζπλέρηζε λα αλαπηχζζεηαη κε ηε λέα 

ηνπ νηθνγέλεηα. Μεηά απφ έλα δηάζηεκα ν κίθξνο παληξεχηεθε ηελ θφξε ελφο 

εμέρνληά άλζξσπν απφ ηελ Μίιεην. ηαλ ε γπλαίθα ηνπ ήηαλ έγθπνο είδε ζε έλα φλεηξν 

φηη ν ήιηνο κπήθε ζην ζψκα ηεο κέζα απφ ην ζηφκα ηεο θαη βγήθε κέζα απφ ηα 

                                                           
6
 De Boer & Hale 2000. 
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γελλεηηθά φξγαλα ηεο. ηαλ χζηεξα γέλλεζε έλα γην ηνλ νλφκαζε Βξάγρν, επεηδή ν 

ήιηνο είρε κπεη ζην ζψκα ηεο κέζα απφ ην ιαηκφ ηεο. Ο Απφιισλ έδεημε κεγάιε αγάπε 

γηα ηνλ λεαξφ Βξάγρν θαη ηνλ ελέπλεπζε ζηελ καληηθή ηέρλε. Γηα απηφλ ρηίζηεθε ν 

πξψηνο λαφο πνπ απφ ηφηε νλνκάζηεθε λαφο ησλ Βξαγρηδψλ.  

Ο κχζνο απηφο έρεη ελεκεξσζεί απφ ηνλ Κφλσλ θαη ηνλ Βάξν,
7
 ζπγγξαθέσλ ηεο 

ξσκατθήο επνρήο. Δηζη πηζαλφηαηα, κεζα απφ ην κχζν, ππήξρε ζηφρνο λα εδξαησζνχλ 

κπζνινγηθά ηα δηθαηψκαηα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Βξαγρηδψλ ζηελ δηνίθεζε ηεο πφιεο 

θαη ηνπ καληείνπ ησλ Γηδχκσλ. Δμνπζία επί ηνπ ρψξνπ πνπ ε ηζρπξή απηή νηθνγέλεηα 

θξαηνχζε γηα αηψλεο ήδε πξηλ απφ ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ζε ζεκείν πνπ ην φλνκα 

ηνπ ηδίνπ ηνπ καληείνπ ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηηο πεγέο σο «καληείν ηνπ 

Βξαγρηδψλ». ε θάζε πεξίπησζε, νη δχν ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα 

ππελζπκίζνπλ φηη ε θαηαγσγή ηνπ κίθξνπ, γελάξρε ηεο νηθνγέλεηαο, ήηαλ απφ ηνπο 

Γειθνχο. 

ε ηζηνξηθφ πιαίζην δελ ππάξρνπλ θαζαξέο πεγέο πνπ λα αλαθέξνπλ ηελ ίδξπζε 

ησλ Γηδχκσλ απφ απνίθνπο απφ ηνπο Γειθνχο. Ζ Μίιεηνο ζίγνπξα ηδξχζεθε θαη 

θαηαζθεπάζηεθε θαηά ηελ Ησληθή κεηαλάζηεπζε (1200 - 1000 π.Υ.) απφ απνίθνπο ηεο 

επεηξσηηθήο Διιάδαο. πσο θαηαγξάθνπλ ν Ζξφδνηνο θαη ν Παπζαλίαο, απηφο ν 

πξψηνο απνηθηζκφο πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηελ αξρατθή επνρή, φηαλ ν ζεζκφο ηεο 

πφιεσο δελ είρε αθφκε απνθξπζηαιισζεί. Άπνηθνη ήξζαλ ζηα παξάιηα ηνπ Ηνλίνπ απφ 

πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο. Ο Ζξφδνηνο αλαθέξεη: «Άβαληεο 

απφ ηελ Δχβνηα, Μηλχεο ηνπ Οξρνκελνχ, Καδκείνη, Γξχνπεο, Φσθείο, νη Μνινζζνί, 

Αξθαδηθνί Πειαζγνί, Γνξεηνί Δπηδαχξηνη θαη άιια έζλε». Ο Παπζαλίαο αλαθέξεη: «νη 

Θεβαίνη (= Καδκεηνί) Μηλχεο ηνπ Οξρνκελνχ, θαη Άβαληεο καδί κε ηνπο Αζελαίνπο». 

Απηφο ν πιεζπζκφο αλακείρηεθε κε ηνπο ηνπηθνχο Κάξεηνπο θαη ίδξπζαλ ην ηεξφ ηνπ 

Απφιισλα.  

Απηή ε ηζηνξηθή άπνςε δελ ζπζρεηίδεη Γίδπκα θαη Γειθνχο, αιιά κηα πηζαλή 

εξκελεία ζα ήηαλ ην γεγνλφο φηη, αθξηβψο επεηδή επξφθεηην, σο επί ην πιείζηνλ, γηα 

κηθηφ πιεζπζκφ, φηαλ ήξζε ε ψξα ε θαηλνχξηα πφιε λα επηιέμεη ηνλ πλεπκαηηθφ ηεο 

ππξήλα, ινγηθφ ήηαλ λα πξνηηκεζεί ηε ιαηξεία ζεφηεηαο κε ηεξφ παλειιήληνπ 

ραξαθηήξα, φπσο είλαη νη Γειθνί. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα
8
 δηαπίζησζε φηη ηα 

παιαηφηεξα ιείςαλα ηνπ αξρατθνχ λανχ είλαη απηά ηνπ εζσηεξηθνχ λαΐζθνπ θαη ηα 

ζεκέιηα ησλ ηξηψλ απφ ηα κεγάια ηείρε γχξσ απφ απηφλ. Γηα ηελ αθξίβεηα ηα 

παιαηφηεξα θαη, ίζσο ζηελ αξρή, ηα κφλα ηείρε γχξσ απφ ηνλ εζσηεξηθφ λαΐζθν ήηαλ 

ηα ΒΑ, ΒΓ θαη ΝΓ ηείρε αθήλνληαο «αθάιππηε» ηελ λνηηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ λανχ 

πνπ βιέπεη ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ. Απηφ είλαη αθξηβψο ην ίδην ηνπίν πνπ κπνξεί λα 

βξεζεί ζηνπο Γειθνχο, φπνπ ηα βνπλά γχξσ απφ ην λαφ βξίζθνληαη ζηα ίδηα ζεκεία ηνπ 

νξίδνληα. ε θάπνην ζεκείν ηεο ηζηνξίαο, ε εζσηεξηθή απιή ηνπ λανχ έθιεηζε κε έλα 

άιιν ηείρνο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ην άδπην.  

                                                           
7
 Fontenrose 1988. 

8
 Fontenrose 1988. 
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Με ηελ Διιεληζηηθή πεξίνδν, ν λαφο πνπ αλνηθνδνκήζεθε αθνινχζεζε ην ίδην 

ζρέδην, αιιά ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. Δθείλε ηελ επνρή, ν λαφο είρε ήδε θαζηεξσζεί σο 

ην δεχηεξν ζε ζπνπδαηφηεηα ηεξφ θαη καληείν ηνπ Απφιισλα, κεηά απφ ηνπο Γειθνχο. 

πγθξηηηθέο κεηξήζεηο απνιιώλησλ λαώλ θαη καληείσλ ζε Γειθνύο θαη Γίδπκα 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

& ΝΑΟ 

Δίδνο 

κέηξεζεο 

Γεσγξαθηθόο 

Μήθνο θαη πιάηνο 
Αδ. AAS Τς. 

ΓΔΛΦΟΗ 

Μεγάινο λαόο 

θαη καληείν 

ηνπ 

Απόιισλα. 

(6
νο

 αηώλαο 

π.Υ.) 

In situ 

κέηξεζε 

38° 28' 55.4" N 

22° 30' 2.5" Δ 

48 ° -51 

° 

27° ± 1 απφ 

νπηζζφδνκν. 

23° ± 1 αλακ. 

Ηακβεία-

Ναππιία 

581 κ. 

Software 

 

38° 28' 56,33" Ν 

22° 30' 04,78" E 

50 ° 23° ± 0,75 ° 579 κ. 

ΓΗΓΤΜΑ 

Ναόο θαη 

καληείν ηνπ 

Απόιισλα 

(6
νο

 αηώλαο 

π.Υ.) 

Software 
37° 23' 06.0" Ν 

27° 15' 23. 0" Δ 
56 ° 

3.32° Έμση. 

37° κέζα 

ζην άδπηνλ 

70κ. 
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Καηάινγνο Δηθόλσλ 

 Δηθ. 1: Δκθάληζε θαη «δηαδξνκή» ησλ αζηεξηζκψλ πάλσ απφ ην λαφ ηνπ Απφιισλα 

ζηνπο Γειθνχο, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 2: Ζ εθαξκνγή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ χςνπο νξίδνληα ζηνλ λαφ ησλ Γηδχκσλ, 

Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 3: Δθαξκνγή ηνπ Google compass πάλσ απφ ην λαφ. 

Δηθ. 4: Λχξα ζην αθξηβέο αδ ηνπ λανχ ησλ Γηδχκσλ θαηά ηελ αλαηνιή ηνπ ειίνπ ζην 

ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 5: Κάηνςε ηνπ λαΐζθνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ λανχ ησλ Γηδχκσλ (Von Gerkan 1959). 

 Δηθ. 6: Αλαθαηαζθεπή θαη αμνλνκεηξηθφ ζρέδην ηνπ λανχ ηνπ Απφιισλα ζηα Γίδπκα.  

© Δθδφζεηο Αθαδεκίαο. Ίδξπκα Μείδνλνο Διιεληζκνχ . 

http://www.fhw.gr/choros/miletus/en/didima.php?submenu_top_id=0b 

Δηθ 7α: Αεξνθσηνγξαθία ηνπ λανχ πνπ απφ Quickbird-2 κέζσ Apollomapping.com. 

Δηθ. 7β: Σα δηάθνξα κέξε ηνπ λανχ, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 8: Ζ πνξεία ησλ αζηεξηζκψλ πάλσ απφ ηνλ λαφ ησλ Γηδχκσλ, Πξνζσπηθφ αξρείν 

ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 9: Ζιηαθή αλαηνιή ηεο Λχξαο ην πξσί θαηά ην Υεηκεξηλφ Ζιηνζηάζην 

ππνινγίδνληαο ην χςνο ησλ εζσηεξηθψλ ηεηρψλ.  

http://www.hist.uib.no/antikk/dias/Tyrkia/Didyma/index.htm 

  

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.fhw.gr/choros/miletus/en/didima.php%3Fsubmenu_top_id%3D0b
http://www.hist.uib.no/antikk/dias/Tyrkia/Didyma/index.htm
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Ζ ρξήζε ηνπ θπζηθνύ θσηόο ζηελ εθθιεζηαζηηθή αξρηηεθηνληθή ηεο Κύπξνπ 

 

Υαξαιακπία Α. Οιπκπίνπ 

Πεξίιεςε 

Αλακθίβνια, ε βπδαληηλή ζξεζθεπηηθή αξρηηεθηνληθή έθαλε ζπλεηδεηή θαη ζπζηεκαηηθή 

ρξήζε ηνπ θπζηθνύ θσηόο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εληύπσζεο ηνπ ζείνπ, νύησο ώζηε ε ιεηηνπξγηθή 

πξάμε λα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή όρη κόλν δηακέζνπ ηνπ ιόγνπ, αιιά θαη δηακέζνπ ησλ 

αηζζήζεσλ. Σν θπζηθό θσο ρξεζίκεπε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, σο ην λνεηό όρεκα γηα ηε 

ζύιιεςε ηνπ «αιεζηλνύ» θσηόο ηεο ζετθήο θύζεο. Σν παξόλ άξζξν έρεη ζθνπό ηελ εμέηαζε ηεο 

κπζηεξηώδνπο αηκόζθαηξαο ηνπ εζσηεξηθνύ ρώξνπ ηεο βπδαληηλήο εθθιεζίαο πνπ δεκηνπξγείηαη 

κε ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνύ θσηόο. Τπνζηεξίδεη όηη ε θαηαλπθηηθή αίζζεζε πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ 

επηζθέπηε είλαη απνηέιεζκα ελόο εμαηξεηηθά πξνζεθηηθνύ ζρεδηαζκνύ ηεο εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνύ 

θσηόο ζην εζσηεξηθό ηνπ λανύ. Ζ ρξήζε θαηόπηξσλ θαη ζπξσκάησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηνλ 

θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκό ησλ θηηξίσλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ άξηζηε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

ειηαθνύ θσηόο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ επηζπκεηώλ εληππώζεσλ. Οη βπδαληηλνί αξρηηέθηνλεο 

πξνζπαζνύζαλ λα δηαρεηξηζηνύλ όζν ην δπλαηό θαιύηεξα ην θπζηθό θσο, ηόζν θαηά ην ζεξηλό, 

όζν θαη θαηά ην ρεηκεξηλό ειηνζηάζην, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ην ρώξν θαη ην ρξόλν ζηνλ νπνίν 

ιάκβαλαλ ρώξα ηα δηάθνξα κπζηήξηα ηεο Δθθιεζίαο. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνύζαο αλαθνίλσζεο 

ζα κειεηεζνύλ εθθιεζηαζηηθά κλεκεία ηεο Κύπξνπ, πνπ ρξνλνινγνύληαη ζηνλ 12ν θαη 13ν αηώλα, 

όπσο γηα παξάδεηγκα ν λαόο ηεο Παλαγίαο Φνξβηώηηζζαο (Αζίλνπ) θνληά ζην ρσξηό Νηθεηάξη, ε 

Δγθιείζηξα ηνπ Αγίνπ Νενθύηνπ ζηελ Πάθν, θαζώο επίζεο θαη ν λαόο ηεο Παλαγίαο 

Αξαθηώηηζζαο ζηα Λαγνπδεξά. 

Λέμεηο-Κιεηδηά: θπζηθφο θσηηζκφο, βπδαληηλή λανδνκία, Κχπξνο, ηνηρνγξαθίεο θαη αδηκνχζην 

Δηζαγσγή 

Απφ ηελ αξραηφηεηα ην θσο είρε θαη ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα θαη ήηαλ άκεζα 

ζπλδεδεκέλν κε ηηο ζξεζθεπηηθέο θαη θνζκνινγηθέο πεπνηζήζεηο ησλ αλζξψπσλ.
1
 ην 

νξζφδνμν δφγκα, ην θσο έρεη ζεσξεζεί σο αιιεγνξηθή, πλεπκαηηθή απφδεημε ηεο 

παξνπζίαο ηνπ ζενχ ζηε γε
2
 δηακέζνπ ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο.

3
 Χο εθ ηνχηνπ, ε 

βπδαληηλή ζξεζθεπηηθή αξρηηεθηνληθή έθαλε ζπλεηδεηή
4
 θαη ζπζηεκαηηθή ρξήζε ηνπ 

θπζηθνχ θσηφο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εληχπσζεο ηνπ ζείνπ, νχησο ψζηε ε ιεηηνπξγηθή 

πξάμε λα κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηή φρη κφλν δηα κέζσ ηνπ ιφγνπ, αιιά θαη δηα κέζνπ 

ησλ αηζζήζεσλ. Σν θπζηθφ θσο ρξεζίκεπε, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, σο 

αιιεγνξηθφ φρεκα γηα ηελ αλαγσγή ζην „αιεζηλό‟ θσο, δειαδή ηνλ Θεφ [πξβι. ζηφ 

χκβνιν ηῆο Πίζηεσο: Φῶο ἐθ θσηόο!].  

                                                           
1
 Plotinus 1969, 3.  

2
 Μαηζ. 17:2, 5:14, Μάξθ. 9:3, 1:10, Λνπθ. 3:22, Ησάλ. 1:5, 1:32 3:16, Πξάμεηο Απνζηφισλ 13:47. Ζ 

Αγία Γξαθή βξίζεη αλαθνξψλ ζην θσο, θαζψο θαη ζείσλ απνθαιχςεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ.  
3
 Άγηνο Γξεγφξηνο ν Θενιφγνο 1857, „Λφγνο 32‟. Κνξπθαίν παξάδεηγκα κεηνρήο ζην νπξάλην, άθηηζην 

θσο είλαη ε Μεηακφξθσζηο ηνπ Υξηζηνχ ζην φξνο Θαβψξ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη δχν θνξπθαίνη 

Πξνθήηεο θαη νη Απφζηνινη ην είδαλ ζηνλ κεηακνξθνχκελν Υξηζηφ.  
4
 Cameron 1985. Ζ αλαθνξά ηνπ Πξνθφπηνπ γηα ηελ Αγηά νθηά.  
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H ρξήζε, ινηπφλ, ηνπ θσηφο ζηηο βπδαληηλέο εθθιεζίεο απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία 

κηαο θαηαλπθηηθήο αηκφζθαηξαο, φπνπ νη πηζηνί κπνξνχλ λα πξνζεπρεζνχλ θαη λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε ην ζείν.
5
 Γηα ην ιφγν απηφ, νη αξρηηέθηνλεο πξνζπαζνχζαλ λα ην 

δηαρεηξηζηνχλ, φζν ην δπλαηφ θαιχηεξα, επηιέγνληαο αλάινγα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ηε γεσκεηξία θάζε εθθιεζίαο.
6
 Σν θσο κε θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο δηνρεηεπφηαλ κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα θσηίδεη θαηά ηε δηάξθεηα νξηζκέλσλ πεξηφδσλ ηεο κέξαο, 

ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ λανχ, κε απψηεξν ζθνπφ λα δίλεηαη νπηηθή έκθαζε ζην 

κήλπκα πνπ επεδίσθε λα κεηαδψζεη θάζε θνξά ε ηεξή αθνινπζία.
7
 ηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη κηα γεληθή εηθφλα ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηνπ θσηφο 

ζηνπο βπδαληηλνχο λανχο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξσηλνχ:
 8
 

 

Σνπνζεζία Illuminance 

lm/m2 

Πξνζαλαηνιηζκφο Δίδνο αθηηλνβνιίαο 

Ηεξφ Βήκα 300 Οξηδφληηνο / Κάζεηνο Γηάρπηε 

Άκβσλαο 200 Οξηδφληηνο / Κάζεηνο Γηάρπηε 

Κπξίσο λαφο 100-200 Οξηδφληηνο Γηάρπηε 

 

 Παξφιν πνπ νη κεηξήζεηο έδεημαλ φηη ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο θαη 

ζηηο ελ ιφγσ εθθιεζίεο θηλείηαη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα, παξάιιεια πξνθχπηεη φηη ηα 

επίπεδα θσηηζκνχ δηαθνξνπνηνχληαη ζε θάζε ρψξν, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

έλα πεξηβάιινλ θαηάιιειν, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ νη πηζηνί κπνξνχζαλ λα 

αηζζαλζνχλ ζξεζθεπηηθή θαηάλπμε. ηελ πξνζπάζεηα απηή ζπλέηεηλε θαη ην γεγνλφο 

φηη νη πεξηζζφηεξεο ηεξέο αθνινπζίεο ηεο Δθθιεζίαο, φπσο είλαη ε δνμνινγία θαη ν 

εζπεξηλφο, ζπλδένληαη κε ηελ αλαηνιή θαη ηε δχζε ηνπ ειίνπ αληίζηνηρα.
9
  

 Γίλεηαη ινηπφλ ζαθέο, φηη ε βπδαληηλή λανδνκία δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο. Ζ θαηεχζπλζε ηνπ θσηφο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο, αιιά θαη ε θαηαλπθηηθή επίδξαζε ζηνλ πηζηφ θαίλεηαη λα 

πξνζδηφξηζαλ ηνλ θχξην άμνλα ηεο θάηνςεο, ελψ έλαο δεχηεξνο άμνλαο 

θαζνδεγνχκελνπ θσηφο θαζφξηδε ζπλήζσο, ηε ζέζε ηεο εηθφλαο ηνπ επψλπκνπ άγηνπ, 

εδξαηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζρέζε ηνπ πξνο ην λνεηφ νπξαλφ.
10

 

                                                           
5
 Cunningham 1986. 

6
 Πνηακηάλνο 2000, 144. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο γεσκεηξίαο θάζε λανχ, νη βπδαληηλνί αξρηηέθηνλεο 

ιάκβαλαλ ππφςε ηνπο ηελ πεξηθνξά ηνπ ειίνπ. Ο θαζνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπ ειίνπ γηα θάζε επνρηαθή 

ψξα ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε δπν ηξφπνπο. Πξψηνλ κε κηα θιεςχδξα ή αλαθνξηθφ εκεξνιφγην θαη 

δεχηεξν κε ηελ ππνδηαίξεζε ηεο δηαδξνκήο ηνπ ειίνπ ζηνλ νπξαλφ ζε δψδεθα ίζα κέξε.  
7
 Ο.π.π., ζ. 43. 

8
 Antonakaki 2007. 

9
 Σξηαληαθπιιίδεο 1964. ην έξγν απηφ ν Σξηαληαθπιιίδεο κειέηεζε ηηο ζπλζήθεο θσηηζκνχ νξηζκέλσλ 

βπδαληηλψλ εθθιεζηψλ ρξεζηκνπνηψληαο έλα θσηφκεηξν θαη ιακβάλνληαο ζπζηεκαηηθέο κεηξήζεηο ηεο 

έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ. Γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπ επέιεμε θάπνηα ψξα ηεο κέξαο, ε νπνία δελ παξαθψιπε ηε 

Θεία Λεηηνπξγία. πλεπψο ζηελ θαηά ηα άιια ζεκαληηθή κειέηε δελ αλαγλσξίδεηαη θακία ζρέζε ησλ 

ζπλζεθψλ θσηηζκνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ιεηηνπξγηθή αθνινπζία.  
10

 Πνηακηάλνο 2000, 162.  
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ρεηηθά κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ βπδαληηλψλ εθθιεζηψλ ζεσξείηαη φηη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε θφγρε ηνπ ηεξνχ βήκαηνο ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε αλαηνιηθά. 

Σελ άπνςε απηή ελζηεξλίδνληαη ελ κέξεη νη Πνηακηάλνο
11

 θαη Ζιηάδεο.
12

 Αληίζεηα, νη 

Λπξηηδήο θαη Βαζηιείνπ, έρνληαο κειεηήζεη δείγκα απφ 21 κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο 

ηεο Διιάδαο ππνζηεξίδνπλ φηη νη κεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο δελ αθνινπζνχλ πάληνηε 

πηζηά ηνλ αλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ.
13

  

ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ζα εμεηαζηεί ε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ θσηφο 

ζε ηξεηο βπδαληηλέο εθθιεζίεο ηεο Κχπξνπ πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 12
ν
 θαη 13

ν
 αηψλα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα έρεη επηθεληξσζεί ζην λαφ Παλαγίαο Φνξβηψηηζζαο ζηελ 

Αζίλνπ, ζηελ Δγθιείζηξα ηνπ Οζίνπ Νενθχηνπ ζηελ Σάια θαη ηέινο ζηελ εθθιεζία 

ηεο Παλαγίαο Αξαθηψηηζζαο ζηα Λαγνπδεξά. ε φινπο ηνπο ππφ κειέηε λανχο ππήξμε 

ε επθαηξία γηα επηηφπηα έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμαζθαιίδνληαο άδεηα απφ ηελ Ηεξά 

Μεηξφπνιε Μφξθνπ, ηελ Ηεξά Μνλή Αγίνπ Νενθχηνπ, θαζψο επίζεο θαη απφ ην 

Σκήκα Αξραηνηήησλ έγηλε κεηάβαζε ζηνπο ελ ιφγσ λανχο θαη ιήθζεθαλ θσηνγξαθίεο 

ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο κέξαο.
14

  

Ο λαφο ηεο Παλαγίαο Φνξβηψηηζζαο βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Νηθεηάξη θαη 

απνηειεί ην κνλαδηθφ θαηάινηπν ηεο κνλήο Φνξβίσλ (εηθ. 1, 2). Ηδξχζεθε ην 1099 κε 

ρνξεγία ηνπ κάγηζηξνπ Νηθεθφξνπ Ηζρχξηνπ ζηνλ ηχπν ηνπ κνλφθιηηνπ 

θακαξνζθέπαζηνπ λανχ, ελψ θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 12
νπ

 αη. πξνζηέζεθε ν 

λάξζεθαο.
15

 Ο λαφο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο γσλία αδηκνπζίνπ 90.48 κνηξψλ.
16

 Ζ 

έξεπλα έιαβε ρψξα ηε 10
ε
 ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ θαη άξρηζε απφ ην ρψξν ηνπ ηεξνχ 

βήκαηνο ηελ ηξίηε βπδαληηλή ψξα, δειαδή θαηά ην κέζνλ ηνπ πξσηλνχ, δηάξθεηα θαηά 

ηελ νπνία ηειείηαη ε Λεηηνπξγία.
17

 Παξαηεξήζεθε φηη κηα θαζαξά δηαθξηλφκελε δέζκε 

θσηφο πξνεξρφκελε απφ ην ηξίινβν παξάζπξν ηεο θφγρεο ηνπ ηεξνχ βήκαηνο θάλεθε 

λα ηπιίγεη ηελ αγία ηξάπεδα, θσηίδνληαο ηα ζεία δψξα, ηελ ψξα πνπ απηά 

πξνζθέξνληαη ζην Θεφ (εηθ. 3). Σαπηφρξνλα, ην ιακπξφ θσο πεξηέινπδε ηηο 

απεηθνλίζεηο ζην ρψξν ηνπ ηεξνχ βήκαηνο, φπσο ηελ απεηθφληζε ηεο Θενηφθνπ ζην 

ηεηαξηνζθαίξην ηεο αςίδαο (εηθ. 4), ηελ παξάζηαζε ηεο Κνηλσλίαο ησλ Απνζηφισλ θαη 

ησλ ζπιιεηηνπξγνχλησλ αγίσλ ζηνλ εκηθχιηλδξν ηεο αςίδαο, θάλνληάο ηνπο κε απηφ 

                                                           
11

 Ο.π.π., 180. 
12

 Illiades 2006. 
13

 Liritzis and Vassiliou 2006.  
14

 Γηα ηε ζπγγξαθή ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ επραξηζηψ ζεξκά ηνλ παληεξφηαην Μεηξνπνιίηε Μφξθνπ – θ. 

Νεφθπην, θαη ην ζενθηιέζηαην επίζθνπν Υχηξσλ – θ. Λεφληην, θαζψο επίζεο ηε δηεπζχληξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Αξραηνηήησλ Κχπξνπ γηα ηελ παξαρψξεζε άδεηαο θσηνγξάθηζεο θαη κειέηεο ησλ ελ ιφγσ 

λαψλ. 
15

 Stylianou 1997; Papageorgiou 2013. 
16

 πληεηαγκέλεο ζην ζχζηεκα UTM: Δ497583.30, Ν3878181.04, πςφκεηξν 427 κ., αδηκνχζην 90.48 

κνίξεο.  
17

 Πνηακηαλφο 2000, 141-143. Καηά ηνπο βπδαληηλνχο ρξφλνπο ε βπδαληηλή κέξα (luminus) ππνδηαηξείην 

ζε 12 ίζα κέξε θαη ε ίδηα ππνδηαίξεζε εθαξκνδφηαλ θαη ηε λχθηα. Έηζη ππήξραλ 12 ψξεο κέξα θαη 12 

ψξεο λχθηαο, πνπ απνηεινχζαλ ην λπρζεκεξόλ. ζνλ αθνξά σζηφζν ηε ξχζκηζε ησλ δεκφζησλ ενξηψλ 

πξνζέιαβαλ ην φλνκα ηεο ψξαο θαηά ηελ νπνία ιάκβαλε ρψξα. Αξρηθά ππήξραλ ε ηξίηε, ε έθηε, ε ελάηε 

θαη ε δσδεθάηε, αιιά απφ ηνλ 6
ν
 αη. θαη έπεηηα πξνζηέζεθε αθφκε κηα ψξα ζηελ έλαξμε θαη ζην ηέινο 

θάζε κέξαο. Έηζη ε αληηζηνηρία κε ηελ ειηαθή εκέξα ήηαλ: πξψηε ψξα θαηά ηελ αλαηνιή, ηξίηε ψξα 

θαηά ην κέζνλ ηνπ πξσηλνχ, έθηε ψξα θαηά ην κεζεκέξη, ελάηε ψξα θαηά ην κέζν ηνπ απνγεχκαηνο, 

εζπεξηλφο κία ψξα πξηλ απφ ηε δχζε θαη απφδεηπλν θαηά ηε δχζε.  
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ηνλ ηξφπν κέηνρνπο ηνπ κπζηεξίνπ ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο. ηαλ πάιη ην απφγεπκα, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελάηεο βπδαληηλήο ψξαο, δειαδή θαηά ην κέζνλ ηνπ απνγεχκαηνο, 

θσηνγξαθήζεθε μαλά ν ρψξνο ηνπ ηεξνχ βήκαηνο, παξαηεξήζεθε φηη απηφο ήηαλ 

ζθνηεηλφο (εηθ. 5, 6). 

Δθείλν, σζηφζν, πνπ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξε εληχπσζε ζην ζπγθεθξηκέλν λαφ, είλαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ θσηφο ζε ζρέζε κε ηελ απεηθφληζε ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι, ζην 

ηχκπαλν ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηνπ εκηθχιηλδξνπ ηεο βφξεηαο αςίδαο ηνπ λάξζεθα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε βπδαληηλή ηξίηε θαη ηελ 

έθηε ψξα δελ παξαηεξήζεθε θάηη αμηνπεξίεξγν, θαζψο φιεο ζρεδφλ νη παξαζηάζεηο ζην 

ρψξν ηνπ λάξζεθα θσηίδνληαλ κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν (εηθ. 7). ηαλ ν ρψξνο 

θσηνγξαθήζεθε θαη πάιη θαηά ηελ ελάηε βπδαληηλή ψξα, παξαηεξήζεθε φηη ε 

απεηθφληζε ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι θαη ηνπ δεφκελνπ κνλαρνχ Λενληίνπ μερψξηδαλ 

απφ ηηο ππφινηπεο. Φσηεηλή αθηηλνβνιία πξνεξρφκελε απφ ην κνλαδηθφ παξάζπξν ηνπ 

λάξζεθα έπεθηε επάλσ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο παξαζηάζεηο (εηθ. 8, 9). Παξφιν πνπ νη 

παξαζηάζεηο απηέο είλαη κεηαγελέζηεξεο ηεο νηθνδφκεζεο ηνπ λάξζεθα, θαη 

ρξνλνινγνχληαη ζηνλ 14
ν
 αη., θαίλεηαη φηη ν βπδαληηλφο δσγξάθνο ηηο επέιεμε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ ην θπζηθφ θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ. ην απφθξπθν θείκελν ηεο 

Απνθάιπςεο ηεο Θενηφθνπ ν αξράγγεινο Μηραήι παξνπζηάδεηαη λα ηελ νδεγεί ζην 

ππεξθπζηθφ ηεο ηαμίδη, αιιά παξάιιεια παξνπζηάδεηαη θαη σο ςπρνπνκπφο αθνχ 

απηφο κεηαθέξεη ηηο ςπρέο ησλ λεθξψλ,
18

 ελψ ζηελ Απνθάιπςε ηνπ Ησάλλε 

εκθαλίδεηαη σο πνιέκηνο ηνπ δηαβφινπ.
19

 Δθείλν πνπ ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, είλαη φηη εηζεξρφκελνη νη κνλαρνί ζην λαφ θαηά ηελ ελάηε 

βπδαληηλή ψξα, γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζπεξηλνχ, έξρνληαλ 

ακέζσο ζε επαθή κε ηελ απεηθφληζε ηνπ αξραγγέινπ Μηραήι. Αλ σζηφζν, ε 

ζπγθεθξηκέλε απεηθφληζε εμεηαζηεί θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζχλζεζε ηεο Γεπηέξαο 

Παξνπζίαο, πνπ απεηθνλίδεηαη ηκεκαηηθά θαη ζην ηεηαξηνζθαίξην ηεο βφξεηαο αςίδαο 

ηνπ λάξζεθα, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν αξράγγεινο Μηραήι, ςπρνπνκπφο θαηά ηελ 

εθθιεζηαζηηθή παξάδνζε, ιεηηνπξγεί σο δηακεζνιαβεηήο κεηαμχ Θενχ θαη αλζξψπσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μέιινπζαο Κξίζεο. Σε βνήζεηα ηνπ αξραγγέινπ θαίλεηαη λα 

επηδεηά γηα απηφ ην ζθνπφ θαη ν Λεφληηνο κνλαρφο, πνπ ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα 

πνξηξαίηα δσξεηψλ πνπ δένληαη πξνο ηε Θενηφθν Διενχζα, απηφο ζηξέθεηαη πξνο ην 

Μηραήι ζθεπηφκελνο πηζαλφλ θαη ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο ςπρνπνκπνχ.
20

  

Δπφκελν πξνο κειέηε κλεκείν απνηέιεζε ε Δγθιείζηξα ηνπ Οζίνπ Νενθχηνπ, ε 

νπνία βξίζθεηαη ζην ρσξηφ Σάια, ηεο επαξρίαο Πάθνπ (εηθ. 10, 11). ‟ απηήλ 

εγθαηαζηάζεθε ν Άγηνο Νεφθπηνο πηζαλφηαηα πεξί ην 1159. Ζ Δγθιείζηξα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζε γσλία αδηκνπζίνπ 114.20 κνηξψλ.
21

 Υσξίδεηαη ζε ηέζζεξα 

επηκέξνπο ηκήκαηα, ην λάξζεθα, ηνλ θπξίσο λαφ πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηνλ Σίκην 

ηαπξφ, ην ηεξφ βήκα θαη ην θειί ηνπ αγίνπ. Ζ Δγθιείζηξα είλαη δηαθνζκεκέλε κε 

                                                           
18

 Baun 2007, 205-206, 391-400. 
19

 Απνθάιπςηο 12:7-9; Hannay 1998. 
20

 Weissbrod 2003.  
21

 πληεηαγκέλεο ζην ζχζηεκα UTM: Δ449393.30, Ν3856160.56, πςφκεηξν 427κ., αδηκνχζην 114,20 

κνίξεο.  
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ηνηρνγξαθίεο πνπ ρξνλνινγνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο κεηαμχ ηνπ 1183 θαη 

1503.
22

  

 Ζ έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν λαφ, πξαγκαηνπνηήζεθε ηε 14
ε
 ηνπ κελφο Ννεκβξίνπ. 

Αξρίδνληαο ηελ έξεπλά θαηά ηελ ηξίηε βπδαληηλή ψξα, παξαηεξήζεθε φηη θάπνηεο 

απεηθνλίζεηο θσηίδνληαλ πεξηζζφηεξν απφ θάπνηεο άιιεο. Γηαπηζηψζεθε, ινηπφλ, φηη ε 

απεηθφληζε ηνπ Διθφκελνπ Υξηζηνχ (εηθ. 12), ζηελ άλσ δψλε ηνπ βνξεηαλαηνιηθνχ 

κέξνπο ηνπ θπξίσο λανχ, θαζψο επίζεο ε απεηθφληζε ηνπ νζίνπ Νενθχηνπ 

πιαηζησκέλνπ απφ ηνπο αξραγγέινπο Μηραήι θαη Γαβξηήι (εηθ. 13), ζηελ επηθιηλή 

νξνθή, απέλαληη απφ ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν ηνπ ηεξνχ βήκαηνο, αιιά θαη ε παξάζηαζε 

ηεο Αλαιήςεσο (εηθ. 14) άλσζελ ηεο αγίαο ηξάπεδαο ήηαλ θσηεηλφηεξεο.
23

 Με έθπιεμε 

έγηλε αληηιεπηφ φηη, θαζψο νη ψξεο πεξλνχζαλ εμαθνινπζνχζαλ λα θσηίδνληαη νη 

απεηθνλίζεηο απηέο. Δθείλν σζηφζν, πνπ δεκηνπξγεί ηδηαίηεξε εληχπσζε είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ θσηφο ζε ζρέζε κε ηελ απεηθφληζε ησλ αγίσλ κνλαρψλ ζην δπηηθφ ηνίρν 

ηνπ ηεξνχ βήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ηε 

βπδαληηλή ηξίηε θαη ηελ έθηε ψξα, δειαδή θαηά ην κέζνλ ηνπ πξσηλνχ, αιιά θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ κεζεκεξηνχ, δελ παξαηεξήζεθε θάηη αμηνπεξίεξγν, θαζψο φιεο νη 

κνξθέο ησλ αγίσλ κνλαρψλ θσηίδνληαλ κε ηνλ ίδην πεξίπνπ ηξφπν (εηθ. 15). ηαλ, 

σζηφζν, ν ρψξνο θσηνγξαθήζεθε θαη πάιη θαηά ηελ ελάηε βπδαληηλή ψξα, ήηαλ πιένλ 

μεθάζαξν, φηη ε απεηθφληζε ηνπ αγίνπ Γεξαζίκνπ ήηαλ επδηάθξηηα πην θσηεηλή (εηθ. 

16).  

 Γηαηί θσηίδνληαη πεξηζζφηεξν νη απεηθνλίζεηο απηέο; Ζ απεηθφληζε ηνπ αγίνπ 

Νενθχηνπ κε ηνπο αξραγγέινπο, ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε ηελ παξάζηαζε ηεο 

Αλαιήςεσο πνπ απεηθνλίδεηαη αθξηβψο απέλαληη. Παξφιν πνπ γηα ηελ πξψηε 

απεηθφληζε, έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο ζεσξίεο,
24

 ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε επηινγή απηή απνηειεί κηα δέεζε ηνπ αγίνπ γηα ζσηεξία. ζνλ 

αθνξά πάιη ηηο απεηθνλίζεηο ησλ αγίσλ αζθεηψλ, ίζσο ν άγηνο Νεφθπηνο ηηο επέιεμε, 

θαζψο απνηεινχλ πξφηππν ηεο κνλαρηθήο δσήο. Οη επηγξαθέο, πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 

εηιεηάξηα πνπ νη άγηνη θξαηνχλ, πξνηξέπνπλ ηνπο κνλαρνχο λα είλαη ηαπεηλνί, 

ππάθνπνη, επζεβείο θαη λα κεηαλννχλ. Γηα ην γεγνλφο σζηφζν, φηη θαηά ηελ ελάηε 

βπδαληηλή ψξα, έρεη επηιερζεί λα θσηίδεηαη κφλν ε κνξθή ηνπ αγίνπ Γεξαζίκνπ, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ δπν ππνζέζεηο. Απφ ηε κηα, ν άγηνο Γεξάζηκνο απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν εθπξφζσπν ηνπ παιαηζηηληαθνχ κνλαρηζκνχ. ηαλ, πεξί ην 1158, ν 

φζηνο Νεφθπηνο επηζθέθηεθε ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, είλαη πηζαλφλ λα θηινμελήζεθε ζην 

κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Γεξαζίκνπ, θαη λα επεξεάζηεθε απφ ην έξγν ηνπ. Απφ ηελ άιιε, 

αλ ιεθζεί ππφςε θαη ην θείκελν πνπ αλαγξάθεηαη ζην εηιεηάξην, πνπ θξαηάεη ν άγηνο 

Γεξάζηκνο θαη ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε κεηάλνηα,
25

 δελ απνθιείεηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εζπεξηλνχ λα θσηίδεηαη ε κνξθή ηνπ, ψζηε κε απηφ ηνλ ηξφπν λα εληζρχεηαη θαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ αγίνπ Νενθχηνπ γηα κεηάλνηα θαη ζπγρψξεζε. 

                                                           
22

 Mango and Hawkins 1960, 119-206; Stylianou 1997, 353-355; Παπαγεσξγίνπ 2004, 13-16. 
23

 Σξηαληαθπιιφπνπινο 2010.  
24

 Υνηδάθνγινπ 2010; Galatariotou 1991.  
25

 Υαξαθηεξηζηηθά αλαγξάθεηαη: «„ξγνλ ηῆο κεηαλνῖαο ηὸ θαζ‟ αίξεη ηνπο ινγηζκνύο θαζαηξνῦληεο θαη 

δηάγεηλ». 
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Ζ ελ ιφγσ έξεπλα νινθιεξψλεηαη κε ηε κειέηε ηνπ λανχ ηεο Παλαγίαο 

Αξαθηψηηζζαο, ν νπνίνο βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Λαγνπδεξά (εηθ. 17, 18).
26

 

Πξφθεηηαη γηα ην θαζνιηθφ νκψλπκεο κνλήο πνπ νηθνδνκήζεθε πεξί ην 1192. Ο λαφο 

αλήθεη ζηνλ αξρηηεθηνληθφ ηχπν ηνπ ζπλεπηπγκέλνπ ζηαπξνεηδνχο εγγεγξακκέλνπ κε 

ηξνχιν. Πηζαλφηαηα ζηα κέζα ηνπ 14
νπ

 αηψλα, ν λαφο θαιχθζεθε κε μχιηλε ακθηθιηλή 

ζηέγε.
27

 Δζσηεξηθά ν λαφο είλαη θαηάγξαθνο. χκθσλα κε επηγξαθή πνπ βξίζθεηαη 

πάλσ απφ ηε βφξεηα είζνδφ ηνπ, δηαθνζκήζεθε κε δαπάλε ηνπ Λένληνο Απζέληε ην 

Γεθέκβξην ηνπ 1192.  

Δμαηηίαο ησλ κεηαγελέζηεξσλ επεκβάζεσλ ηνπ 14
νπ

 αηψλα, ν θπζηθφο θσηηζκφο 

ηνπ λανχ είλαη ζρεηηθά ιηγνζηφο. Σα αλνίγκαηα ζην ρψξν ηνπ ηεξνχ βήκαηνο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλα ζε γσλία αδηκνπζίνπ 76.71 κνηξψλ
28

 γηα λα δέρνληαη ην κέγηζην θσο 

θαηά ηελ ηξίηε βπδαληηλή ψξα θαη ηε δηάξθεηα ηεο Θείαο Λεηηνπξγίαο (εηθ. 19). Αο κε 

μερλάκε άιισζηε, φηη ην πξψην πξάγκα πνπ αληίθξηδαλ νη πηζηνί εηζεξρφκελνη απφ ην 

ρψξν ηνπ λάξζεθα είλαη ε θφγρε ηνπ ηεξνχ βήκαηνο πνπ δηαγξαθφηαλ δηακέζνπ ηεο 

σξαίαο πχιεο. Βιέπνληαο απηφ ην ιακπξφ θσο νη πηζηνί θαη εηδηθφηεξα, νη 

θαηερνχκελνη, έλησζαλ πηζαλφλ λα πξνζειθχνληαη απφ απηφ, απφ ην ζεκείν δειαδή 

πνπ έπξεπε λα θηάζνπλ σο ηειηθφ ζηφρν.
29

 Αμηνζεκείσην σζηφζν, ζηνλ ελ ιφγσ λαφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη θαηά ην κέζνλ ηνπ πξσηλνχ ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Θενηφθνπ, ηελ 21
ε
 

Ννεκβξίνπ, θαηά ηνλ 12
ν
 αη. ν ήιηνο θαίλεηαη λα εηζεξρφηαλ κε γσλία αδηκνπζίνπ 87 

κνηξψλ θαη επζπγξακκηδφηαλ κε ηελ αγία ηξάπεδα, κέζσ ηνπ δεμηνχ πξνο ην λφην 

παξαζχξνπ ηελ ψξα πνπ εηειείην ε Θεία Δπραξηζηία, γηα λα εμαθαληζηεί κηζή ψξα 

αξγφηεξα ζε γσληά αδηκνπζίνπ 95 κνηξψλ.  

 ζνλ αθνξά ζηα παξάζπξα ηνπ δσδεθάπιεπξνπ ηπκπάλνπ ηνπ ηξνχινπ, νη πνδηέο 

ήηαλ αξρηθά ηνπνζεηεκέλεο ζην εζσηεξηθφ πξηλ απφ ην παινζηάζην, φπσο αθξηβψο 

ζπκβαίλεη θαη ζηνλ ηξνχιν ηεο Αγίαο Θέθιαο Κσλζηαληηλνππφιεσο.
30

 ηελ πεξίπησζε 

ησλ πξνο ηα έμσ θεθιηκέλσλ πνδηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη πξηλ απφ ην παινζηάζην, ην 

θσο αληαλαθιάηαη πξνο ηα πάλσ, δειαδή πξνο ηνλ ηξνχιν. Έηζη, ε πνδηά ρξεζηκεχεη 

ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε σο αληαλαθιαζηηθή επηθάλεηα,
31

 ε νπνία πξνκεζεχεη 

δηάρπην θσο ζηελ εηθνλνγξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ηξνχινπ θαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζηελ απεηθφληζε ηνπ Παληνθξάηνξα (εηθ. 20).
32

 Φπζηθά, φπσο έρεη 
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 Ζ έξεπλα ζηνλ ελ ιφγσ λαφ έγηλε ηελ 21
ε
 κελφο Ννεκβξίνπ. 

27
 Stylianou 1997, 157-158.  

28
 πληεηαγκέλεο ζην ζχζηεκα UTM: Δ500661.47, Ν3869221.20, πςφκεηξν 1032 κ., αδηκνχζην 76.71 
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 Μηρειήο 1990; Καιιηγάο 1946, 24-27. χκθσλα κε ηνλ Καιιηγά, φηαλ ε σξαία πχιε αλνίμεη νη πηζηνί 

είραλ ηελ επηινγή γηα ην εάλ ζα πξνρσξνχζαλ πξνο ηνλ θπξίσο λαφ θαη αλέξρνληαλ ζπκβνιηθά πξνο ηνλ 

παξάδεηζν, πξνο ηνπο νπξαλνχο θαη ην θσο. 
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ζπληεηαγκέλεο θαζψο απνηειεί κηα γσλία ηνπ ηξηγψλνπ ζέζεσο. πλήζσο κεηξηέηαη απφ ηνλ Βνξξά. Σα 
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Nicolaidou Δ. 2002, 119-127. 
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πξναλαθεξζεί θαηά ηνλ 14
ν
 αη. πξνζηέζεθε ζην αξρηθφ θηίζκα ε μχιηλε ζηέγε. Ζ 

κεηαγελέζηεξε απηή παξέκβαζε είρε σο απνηέιεζκα λα θαιπθζνχλ ελ κέξεη ηα έμη απφ 

ηα δψδεθα παξάζπξα ζην ηχκπαλν ηνπ ηξνχινπ. Μηα ηέηνηα ελέξγεηα, σζηφζν, είρε σο 

ζπλέπεηα ηε δξαζηηθή αιιαγή ηεο αξρηθήο ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ ζην λαφ. 

Δπνκέλσο, παξφιν πνπ ζήκεξα θαίλεηαη λα θσηίδνληαη πεξηζζφηεξν νη παξαζηάζεηο 

ησλ Δηζνδίσλ θαη ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ, ζην ηχκπαλν ηνπ βφξεηνπ θαη ηνπ 

λφηηνπ θεληξηθνχ αςηδψκαηνο ηνπ θπξίσο λανχ αληίζηνηρα, δελ είλαη μεθάζαξν πνηεο 

παξαζηάζεηο θσηίδνληαλ αξρηθά. Φπζηθά θάηη ηέηνην ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ 

αλ ιάβεη θαλείο ππφςε, φηη ν λαφο είλαη αθηεξσκέλνο ζηε Θενηφθν.  

 Απφ ηα πην πάλσ παξαδείγκαηα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί φηη ζηηο ππφ κειέηε 

εθθιεζίεο πξνθχπηνπλ ηξία δηαθνξεηηθά θαηλφκελα πνπ αθνξνχλ ζην γεληθφ ζρέδην 

θσηηζκνχ ησλ εθθιεζηψλ. Σν πξψην θαηλφκελν, πνπ παξαηεξήζεθε αθνξά ζηηο αθηίλεο 

ηνπ θσηφο πνπ πέθηνπλ πάλσ ζηελ αγία ηξάπεδα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θείαο 

Λεηηνπξγίαο, θσηίδνληαο ηα πξνζθεξφκελα δψξα ηε ζηηγκή πνπ απηά αθηεξψλνληαη ζην 

Θεφ. Ζ πην ζεκαληηθή ψξα ηεο κέξαο γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ήηαλ ε 

ηξίηε βπδαληηλή ψξα, ελψ ε εκεξνκελία θαίλεηαη λα δηέθεξε γηα θάζε εθθιεζία.
33

 Σα 

αλαηνιηθά αλνίγκαηα ζην ρψξν ηνπ ηεξνχ βήκαηνο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε νη αθηίλεο ηνπ θπζηθνχ θσηφο λα θσηίδνπλ ηελ αγία ηξάπεδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εηνηκαζίαο ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο.
34

 Κάπνηνη λανί κάιηζηα, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Αξαθηψηηζζα, ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

θσηίδνληαη πεξηζζφηεξν απηέο ηηο εηδηθέο εκέξεο ηνπ ενξηαζκνχ. 

 Σν δεχηεξν θαηλφκελν, πνπ παξαηεξήζεθε αθνξά ζηηο αθηίλεο θσηφο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα παξάζπξα ζην ηχκπαλν ηνπ ηξνχινπ θαη πνπ αλάινγα ζπκβάιινπλ, 

είηε ζηνλ ηνληζκφ ηεο ζχλζεζεο πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ, θάλνληαο ηελ λα 

αθηηλνβνιεί, είηε επεξεάδνπλ άκεζα ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ λανχ, κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο εηθνλνγξαθηθέο παξαζηάζεηο λα ηνπνζεηνχληαη ζε ζεκεία, νχησο ψζηε 

λα θσηίδνληαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο.  

 Σν ηξίην θαη ηειεπηαίν θαηλφκελν, ζρεηίδεηαη κε ηελ απεηθφληζε ηνπ επψλπκνπ 

άγηνπ ή ηνπ θηήηνξα ηνπ λανχ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ηδέαο πνπ επεδίσθε 

λα κεηαδψζεη ε εθάζηνηε Θεία Λεηηνπξγία, φπσο ζπκβαίλεη ζην λαφ ηεο Παλαγίαο 

Φνξβηψηηζζαο θαη ζηελ Δγθιείζηξα ηνπ Αγίνπ Νενθχηνπ. 
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 Downey 1960, 114,127.  
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 Πξάμεηο Απνζηόισλ 2: 1-15, φπνπ αλαθέξεηαη ραξαθηεξηζηηθά: «Καὶ ἐληῷζπκπιεξνῡζζαη ηὴλ ἡκέξαλ 

ηῆο πεληεθνζηῆο ἦζαλ ἅπαληεο ὁκνζπκαδὸλ ἐπὶ ηὸ αὐηό..Καὶ ἐγέλεην ἄθλσ ἐθηνῦ νὐξαλνῦ ἦρνο ὥζπεξ 

θεξνκέλεο πλνῆο βηαίαο, θαὶ ἐπιήξσζελ ὅινλ ηὸλ νἶθνλνὗ ἦζαλ θαζήκελνη θαὶ ὤθζεζαλ αὐηνῖο 

δηακεξηδόκελαη γιῶζζαη ὡζεὶ ππξόο, ἐθάζηζέ ηε ἐθ᾿ ἕλα ἕθαζηνλ αὐηῶλ, θαὶ ἐπιήζζεζαλ ἅπαληεο 

Πλεύκαηνο Ἁγίνπ, θαὶ ἤξμαλην ιαιεῖλἑηέξαηο γιώζζαηο θαζὼο ηὸ Πλεῦκα ἐδίδνπ αὐηνῖο ἀπνθζέγγεζζαη. 

Ἦζαλ δὲ ἐλ Ἱεξνπζαιὴκ θαηνηθνῦληεο Ἰνπδαῖνη, ἄλδξεο εὐιαβεῖο ἀπὸ παληὸο ἔζλνπο ηῶλ ὑπὸ ηὸλ νὐξαλόλ· 

γελνκέλεο δὲ ηῆο θσλῆο ηαύηεο ζπλῆιζεηὸ πιῆζνο θαὶ ζπλερύζε, ὅηη ἤθνπνλεἷο ἕθαζηνο ηῇ ἰδίᾳ δηαιέθηῳ 

ιαινύλησλ αὐηῶλ». χκθσλα κε ηελ Καηλή Γηαζήθε ην Άγην Πλεχκα θαηέβεθε ηελ ηξίηε ψξα ηεο 

Πεληεθνζηήο κε ηε κνξθή θσηφο, γηα λα θσηίζεη ηνπο Απνζηφινπο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηδάμνπλ ην 

Λφγν ηνπ Θενχ. Αληίζηνηρα ηελ ηξίηε ψξα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Θείαο Δπραξηζηίαο ην Άγην Πλεχκα 

θαηαπέκπεηαη, ψζηε λα κεηαηξέςεη ηνλ άξην θαη ηνλ νίλν ζε ζψκα θαη αίκα Υξηζηνχ (επρή επηθιήζεσο).  
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 Απφ ηηο δηεξεπλήζεηο ησλ ηξηψλ απηψλ εθθιεζηψλ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα, φηη 

ζε γεληθέο γξακκέο ηα θηήξηα ησλ λαψλ ζρεδηάδνληαλ κε ζθνπφ λα ελδπλακψζνπλ ηελ 

απήρεζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ δηδαζθαιηψλ, κε ην θσο λα έρεη πξσηεχνληα ξφιν ηελ 

πξνζπάζεηα απηή. ηφρνο ησλ βπδαληηλψλ αξρηηεθηφλσλ δελ ήηαλ ε νπηηθή απάηε ησλ 

πηζηψλ. Αληίζεηα, νη κέζνδνη θσηηζκνχ ήηαλ επηιεγκέλεο πξνζεθηηθά, ζηνρεχνληαο 

ζηελ πξνζσπηθή αλάηαζε θαη αλχςσζε ησλ πηζηψλ πέξαλ απφ ηνλ θφζκν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε επηινγή ησλ αξρηηεθηνληθψλ κνξθψλ ησλ 

θηεξίσλ θαη ε ξχζκηζε ησλ αλνηγκάησλ επεξεάζηεθαλ άκεζα απφ ηελ αλάγθε 

θαζνδήγεζεο ηνπ θσηφο ζην εζσηεξηθφ ησλ εθθιεζηψλ.
35

 Καηά ζπλέπεηα, ε 

ηνπνζέηεζε ησλ λαψλ ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε φρη πξνο ηνλ αλαηνιηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ηεξνχ, αιιά πξνο ηελ εηζαγσγή ησλ ειηαθψλ αθηηλψλ ζην ρψξν 

ηεο αγίαο ηξάπεδαο θαηά ηηο εκέξεο ζεκαληηθψλ ενξηψλ. Ο πξνζαλαηνιηζκφο θάζε 

εθθιεζίαο δελ αθνινπζνχζε ηπθιά ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, αιιά παξνπζίαδε 

παξαιιαγέο. Οη κεγάινη θαζεδξηθνί λανί πξνζαλαηνιίδνληαλ πξνο ηελ ηξίηε βπδαληηλή 

ψξα, ελψ ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ κηθξφηεξσλ εθθιεζηψλ ζρεηηδφηαλ κε ηελ εκέξα 

ενξηαζκνχ ηνπ επψλπκνπ άγηνπ, κε απνηέιεζκα ην θσο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηα 

αλνίγκαηα λα ηνπο αλαγλσξίδεη επδηάθξηηα. Φπζηθά γηα λα επηηεπρζεί απηφ ππήξρε ε 

πιήξεο ζπλελλφεζε θαη ζπλεξγαζία αξρηηέθηνλα θαη δσγξάθνπ, θαηαδεηθλχνληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφ φηη ν ρψξνο, ν ρξφλνο θαη ην θσο ζπληζηνχλ ηα ηζρπξφηεξα κέζα ηεο 

αξρηηεθηνληθήο έθθξαζεο!  
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απέλαληη απφ ηνλ αλαηνιηθφ ηνίρν ηνπ ηεξνχ βήκαηνο, απεηθφληζε ηνπ νζίνπ Νενθχηνπ 

κεηαμχ ησλ αξραγγέισλ, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο.  
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Δηθ. 14: Δγθιείζηξα Αγίνπ Νενθχηνπ (1159), ηεξφ βήκα, απεηθφληζε ηεο Αλαιήςεσο 

άλσζελ ηεο αγίαο ηξάπεδαο, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 15: Δγθιείζηξα Αγίνπ Νενθχηνπ (1159), δπηηθφο ηνίρνο ηνπ ηεξνχ βήκαηνο, 

απεηθφληζε ησλ ζπιιεηηνπξγνχλησλ αγίσλ θαηά ηελ ηξίηε θαη έθηε βπδαληηλή ψξα, 

Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 16: Δγθιείζηξα Αγίνπ Νενθχηνπ (1159), δπηηθφο ηνίρνο ηνπ ηεξνχ βήκαηνο, 

απεηθφληζε ησλ ζπιιεηηνπξγνχλησλ αγίσλ θαηά ηελ ελάηε βπδαληηλή ψξα, ιεπηνκέξεηα 

ν άγηνο Γεξάζηκνο, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 17: Ναφο Παλαγίαο Αξαθηψηηζζαο (1192), γεληθή άπνςε, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο 

ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 18: Ναφο Παλαγίαο Αξαθηψηηζζαο (1192), θάηνςε, Nicolaïdès 1996, 12. 

Δηθ. 19: Ναφο Παλαγίαο Αξαθηψηηζζαο (1192), ηχκπαλν ηνπ ηξνχινπ, ε απεηθφληζε ηνπ 

Παληνθξάηνξα, Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

Δηθ. 20: Ναφο Παλαγίαο Αξαθηψηηζζαο (1192), ηχκπαλν ηεο βφξεηαο θαη λφηηαο αςίδαο 

ηνπ θπξίσο λανχ, νη παξαζηάζεηο ησλ Δηζνδίσλ θαη ηεο Κνηκήζεσο ηεο Θενηφθνπ, 

Πξνζσπηθφ αξρείν ηεο ζπγγξαθέσο. 

  



Υαξαιακπία Α. Οιπκπίνπ 
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ΠΔΡΗΛΖΦΔΗ ΔΗΖΓΖΔΧΝ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΣΑ 

ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

«Ακαδφλεο θαη πνιηηηθή ζηελ Αζήλα ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ» 

πύξνο πξόπνπινο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Αξραίαο Διιεληθήο Γξακκαηείαο κε έκθαζε ζηελ 

Ηζηνξηνγξαθία θαη Αλαπιεξσηήο Πξύηαλε Γηεζλώλ πλεξγαζηώλ, Φνηηεηηθώλ 

Θεκάησλ θαη Θεκάησλ Απνθνίησλ, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

ην Γ‟ βηβιίν ησλ Ηζηνξηώλ ηνπ Ζξνδφηνπ γίλεηαη ζπρλή αλαθνξά ζηηο Ακαδφλεο 

θαη ηελ εηζβνιή ηνπο ζηελ Αηηηθή. Οη Ακαδφλεο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζε έλα 

απφ ηα πην ζεκαληηθά κλεκεία ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, ηνλ Παξζελψλα. Ζ παξνχζα 

νκηιία επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ηελ εηθφλα ησλ Ακαδφλσλ ζηε κπζνινγηθή παξάδνζε 

ηεο Αζήλαο, ηελ ηαχηηζε ησλ Ακαδφλσλ κε ηνλ εμ‟ αλαηνιάο θίλδπλν θαη ηελ πξνβνιή 

ηνπο κέζα απφ ην ηζηνξηνγξαθηθφ έξγν ηνπ Ζξνδφηνπ αιιά θαη κέζα απφ ηε 

ζεκεηνινγία ηνπ δηαθφζκνπ ηεο Αθξφπνιεο ησλ Αζελψλ. Τπνζηεξίδεηαη φηη ν κχζνο 

εμππεξεηεί κία πνιχ ζπγθεθξηκέλε πνιηηηθή ιεηηνπξγία, ππέξ ηεο αλσηεξφηεηαο ηεο 

Αζήλαο. 

Δπηθνηλσλία: siropoulos@rhodes.aegean.gr 

 

«Πξνζέγγηζε ηνπ Νενιηζηθνχ Μεηαζρεκαηηζκνχ σο απφξξνηα ηεο θηλεηηθφηεηαο 

αλζξψπηλσλ νκάδσλ ζην Αηγαίν θαη ηε Μεζφγεην» 

Μαξία Φσηίνπ 

Φνηηήηξηα, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

Έλα απφ ηα πιένλ ζρνιηαζκέλα θαη πνηθηινηξφπσο εξκελεπκέλα δεηήκαηα ηεο 

αξραηνινγηθήο επηζηήκεο είλαη ε κεηάβαζε ζηε λενιηζηθή πεξίνδν θαη ε έλαξμε ηνπ 

ηξνθνπαξαγσγηθνχ ζηαδίνπ. Απαζρνιεί εληφλσο ήδε απφ ην 19
ν
 αηψλα θαη απνηειεί 

κία απφ ηηο πην θιέγνπζεο εθθξεκείο δηαθνξέο ζηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. ηελ 

παξνχζα εηζήγεζε ζα ήζεια λα πξνζεγγίζσ ηα δεηήκαηα απηήο ηεο πξνβιεκαηηθήο 

εληάζζνληάο ηα ζην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζπλεδξίνπ. Καηά πφζν θαη πσο, 

δειαδή, επεξέαζε ηε δηαδηθαζία ηνπ λενιηζηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ε ηθαλφηεηα 

αλζξψπηλσλ νκάδσλ ζην Αηγαίν θαη ηε Μεζφγεην λα δηαζρίδνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο. 

Δπίζεο, αλ θαη πνηα δεδνκέλα «κηιάλε» γηα ζρέζεηο ησλ νκάδσλ απηψλ κε άιιεο ζην 

ρψξν ηεο Μεζνγείνπ. 

Πέξα απφ κηα παξάζεζε ησλ κνληέισλ «λενιηζηθνπνίεζεο», ζα μεθηλήζσ 

εζηηάδνληαο ζε κηα πξνζπάζεηα γηα εξκελεία ηνπ φξνπ «ιαφο» ζηελ Πξντζηνξία. Δίλαη 

δπλαηφ λα θάλνπκε ιφγν γηα χπαξμε ιαψλ ζηελ Πξντζηνξία; ε δεχηεξε θάζε, ζα 

επηρεηξεζεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ρψξσλ ζηνπο νπνίνπο δξνχζαλ ηα ζχλνια 

αηφκσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαζψο θαη ησλ αξραηνινγηθψλ καξηπξηψλ πνπ άθεζαλ 

εθεί νη φζεο δξαζηεξηφηεηεο απηά αλέπηπμαλ: α) πήιαην Κχθισπα, Γηνχξα 

mailto:siropoulos@rhodes.aegean.gr
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Αιινλήζνπ, β) Μαξνπιάο, Κχζλνο, γ) κεζνιηζηθέο ζέζεηο ηεο Κχπξνπ θαη δ) Κξήηε. 

ηε ζπλέρεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί παξαιιειηζκφο ησλ ζέζεσλ απηψλ κε άιιεο ζηε 

Μηθξά Αζία θαη ηε Μέζε Αλαηνιή. Πνηνη νη ζχλδεζκνη κεηαμχ ηνπο θαη πνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά εληνπίδνληαη εμεηάδνληαο ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα ησλ πεξηνρψλ 

πνπ θάζε θνξά παξαβάιινληαη; Πξνρσξψληαο, ζα εμεηαζζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

δεηθλχνπλ πσο ε θηλεηηθφηεηα γηα ηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο ήηαλ εθηθηή. Τπήξρε ε 

δπλαηφηεηα γηα «ηαμίδηα» θαη κεηαθηλήζεηο. Δίλαη, σζηφζν, πεηζηηθή θαη επαξθήο σο 

απφδεημε ε ζπγθέληξσζε νςηαλνχ ηεο Μήινπ ζην Φξάγρζη; «πκθσλνχλ» ηα ξεχκαηα 

ηεο επηθάλεηαο ηεο ζάιαζζαο κε φζα πηζηεχνληαη απφ ηνπο αξραηνιφγνπο, πνπ θάζε 

θνξά θαηαπηάλνληαη κε ην παξφλ δήηεκα, γηα ηηο πνξείεο πνπ αθνινπζνχληαλ απφ ηνπο 

«ηαμηδηψηεο ηεο πξντζηνξίαο»; Δίλαη θαηνξζσηφ λα ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ κεηαθηλήζεσλ νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ πνπ εμεηάδνληαη; Πνηεο γλψζεηο έρνπκε γηα ηελ χπαξμε 

πισηψλ κέζσλ θαη ηη «ιέλε» ηα εζλνγξαθηθά παξάιιεια θαη ε πεηξακαηηθή 

αξραηνινγία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο; 

Ο λενιηζηθφο κεηαζρεκαηηζκφο δελ ήηαλ έλα ζπνξάθη πνπ «θχηξσζε εθεί πνπ δελ 

ην έζπεηξαλ». Οη εμσγελείο επηξξνέο αλαληίξξεηα κεγαιεηψδνπο ζεκαζίαο θαη ην 

απηφρζνλ «έδαθνο» αληηζηνίρσο. Οχηε έλα νχηε δχν, αιιά δηαδνρηθά επεηζφδηα 

ρξεηάζηεθε λα ζπκβνχλ γηα λα επέιζεη ε αξρή ηεο γεσξγίαο θαη ηεο θηελνηξνθίαο 

ζηελ Διιάδα. Δίηε ήηαλ φλησο ζρέζεηο είηε απιά κεηαθηλήζεηο «απφ θαη πξνο» θαη 

κεηαθνξά αληηθεηκέλσλ, ρσξίο απηέο λα δηαδξακαηηζηνχλ ζα ήηαλ ζίγνπξα 

δηαθνξεηηθή θαη δπζθνιφηεξε ε πνξεία πξνο ηε λενιηζηθή. Δμάιινπ είλαη ήδε 

πνιχπινθε ε εμήγεζε γηα ηελ απηφρζνλε εμέιημε θαη φρη «ηθαλνπνηεηηθή» γηα φινπο 

απηή ηεο «ex oriente lux» ζεσξία. ια απηά, ππφ ην ηαπεηλφ, αλαζθαιέο θαη 

επηθπιαθηηθφ, θαζ‟ φια φκσο αλήζπρν, πξίζκα κηαο πξνπηπρηαθήο θνηηήηξηαο. 

Δπηθνηλσλία: maria.fotiou92@gmail.com 

 «Ζ εηδσινπιαζηηθή ηεο Μεγάιεο Θεάο 

Οη ζπκβνιηζκνί ηεο κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ Νενιηζηθνχ 

αλζξψπνπ απφ ηελ Αλαηνιία έσο ηε Βαιθαληθή Υεξζφλεζν» 

Βαζηιηθή Σνπηζίδνπ 

Φνηηήηξηα, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

χκθσλα κε αξραηνινγηθά, κπζνινγηθά θαη αλζξσπνινγηθά ζηνηρεία, ε Μεγάιε 

Θεά ήηαλ πηζαλψο ε θχξηα ζεφηεηα θαη ιαηξεπφηαλ θαηά κήθνο ηεο Μεζνγείνπ, ζηελ 

Δπξψπε, ηελ Δγγχο Αλαηνιή, έλα κεγάιν κέξνο ηεο Ρσζίαο, ηε Βφξεηα Αθξηθή, ηελ 

Ηλδία θαη αθφκε θαη ηκήκαηα ηεο Κίλαο θαηά ηελ Αλψηεξε Παιαηνιηζηθή (30.000-

10,000 ΠΚΔ) θαη ηε Νενιηζηθή (πεξίπνπ 7.000 έσο 2.500 1111)..  Ζ Μεγάιε Θεά ζε έλα 

επίπεδν θαίλεηαη πσο ήηαλ πξνζσπνπνίεζε ησλ αλαπαξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

θχζεο -ηεο γέλλεζεο, ηνπ ζαλάηνπ, ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο κεηξφηεηαο, φπσο 

ππνδειψλνπλ πνιιαπιά δείγκαηα εηδσινπιαζηηθήο. Καζψο ε ιαηξεία ηεο 

εγθαζηδξχζεθε ζε επνρέο γηα ηηο νπνίεο δελ δηαζέηνπκε γξαπηά θείκελα, ε καξηπξία 
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ηεο έθηαζεο ηεο ζξεζθείαο ηεο είλαη δηαζέζηκε κφλνλ κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ 

ζρεηηθψλ ηερλέξγσλ, θαη απφ ηηο ζρεηηθέο κπζνινγίεο ησλ αλάινγσλ πνιηηηζκψλ. Ζ 

ζχλζεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ππνδεηθλχεη φηη νη άλζξσπνη ζε εθείλεο ηηο καθξηλέο 

επνρέο ιάηξεπαλ κία ζειπθή ζεφηεηα πνπ πξνζσπνπνηνχζε ηηο δεκηνπξγηθέο θαη 

πξνζηαηεπηηθέο δπλάκεηο. Αλ θαη ζε θάζε δηαθξηηφ πνιηηηζκφ ηνχηε ε ζεφηεηα είρε 

δηαθνξεηηθφ φλνκα, θαίλεηαη πσο ήηαλ ε ίδηα ζεά πξνζαξκνζκέλε ζε δηαθνξεηηθέο 

γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηζκηθέο αλάγθεο. 

ηνηρεία δηαζέζηκα απφ ηηο αλαζθαθηθέο έξεπλεο, ηδσκέλα κέζα απφ ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο γλσζηηθήο αξραηνινγίαο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά 

ζηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ λενιηζηθνχ αλζξψπνπ θαη λα καο 

δψζνπλ πηζαλέο εξκελείεο ζηηο εθθάλζεηο ηεο κέζσ ηεο ηέρλεο σο δήισζε ηεο 

αλζξψπηλεο αληίιεςεο ελφο ζπζηήκαηνο εζηηαζκέλνπ ζηε ιαηξεία ηεο Μεηέξαο Θεάο 

θαζψο θαη ηελ πξνβνιή ηεο θνηλσληθήο ζεκαζίαο απηήο ηεο έθθαλζεο. Δπί ηνπ 

πξνθεηκέλνπ επηρεηξείηαη κηα ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθνί 

πνιηηηζκνί απφ ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Αλαηνιίαο κέρξη θαη ηε Βαιθαληθή, απφ 

ηνλ ζεκαληηθφ πνιηηηζκφ ηνπ Σζαηαιρνπγηνχθ έσο ηνλ πνιηηηζκφ Βεινχζθα- 

Πνξνληίλ. ηελ παξνχζα παξνπζίαζε δηεξεπλψληαη πηπρέο ηεο ζπλέρεηαο θαη 

αζπλέρεηαο ησλ εθθάλζεσλ απηψλ ζηελ επξχηεξε απηή γεσγξαθηθή πεξηνρή, 

ζηεξηγκέλεο ζηηο νκνηφηεηεο ησλ επξεκάησλ. 

Δπηθνηλσλία: ms12140@aegean.gr 

 

«Οη ζρέζεηο Κξήηεο - Αίγππηνπ θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ»  

Διέλε Αξβαλίηε 

Φνηηήηξηα, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Σελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ (3ε θαη 2ε ρηιηεηία π .X.) γχξσ απφ ηνλ Αηγαηαθφ ρψξν 

ππήξραλ κεγάια θξάηε φπσο ε Αίγππηνο, αιιά θαη πνιιά κηθξφηεξα ζηελ Μηθξά 

Αζία (Αλαηνιία), ζηελ Δγγχο Αλαηνιή (πξνπαιαηζηίλε) θαη ζηελ Ηηαιηθή 

Υεξζφλεζν. Ζ ζάιαζζα φρη κφλν δελ απνκνλψλεη ηνπο ιανχο γχξσ ηεο αιιά γίλεηαη 

δίαπινο πνπ ηνπο ελψλεη. Σελ Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ εηδηθά, ζηηο πεξηνρέο απηέο 

είραλ αλαπηπρζεί έζλε-θξάηε θαη γηγάληηεο απηνθξαηνξίεο φπσο εθείλε ηεο Αηγχπηνπ 

κε ηνπο Τμψο ζηελ Άλσ Αίγππην θαη ηνπο Αηγππηίνπο ζηελ Κάησ. Πνιιά απφ απηά 

δελ ήηαλ ζηαζεξά θαη ζηαηηθά έζλε-θξάηε αιιά νληφηεηεο πνπ απμνκεηψλνληαλ επί 

πάλσ απφ κία ρηιηεηία. 

Σν φηη ππήξραλ ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ιανχο γχξσ απφ ηελ Μεζφγεην θαίλεηαη 

απφ ηηο γξαπηέο πεγέο θαζψο θαη απφ ηηο αληαιιαγέο αληηθεηκέλσλ θαη ηηο 

ηνηρνγξαθίεο ζηηο νπνίεο ζα αλαθεξζνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

Δπηθνηλσλία: eleni-21-23@hotmail.com 

mailto:ms12140@aegean.gr
mailto:eleni-21-23@hotmail.com
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«Ζ “Αηγαηαθή” ζηήιε ηνπ Ακελρνηέπ Γ θαη νη επαθέο ηνπ Νένπ 

Βαζηιείνπ κε ην ρψξν ηνπ Αηγαίνπ: Νεφηεξεο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο»  

Γηνλύζεο Αληύπαο 

Φνηηεηήο, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

Ζ Όζηεξε Δπνρή ηνπ Υαιθνχ ζην Αηγαίν είλαη κία πεξίνδνο ε νπνία έρεη αθήζεη 

πνιιέο πιηθέο θαη ιίγεο γξαπηέο - αξρεηαθνχ ραξαθηήξα - καξηπξίεο. Σελ επνρή απηή 

θαίλεηαη πσο νη Αηγαηαθνί πνιηηηζκνί δελ ήηαλ απνθνκκέλνη απφ ηνπο γείηνλέο ηνπο 

θαη ππήξραλ ζηαζεξέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα ζηελ Αίγππην έρεη 

απνθαιχςεη πιεζψξα Αηγαηαθψλ θαηαινίπσλ, ηα νπνία βνεζνχλ λα μεθαζαξίζνπκε 

πεξηζζφηεξν ηελ εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηελ θαηάζηαζε ζην Αηγαίν ηεο Τζηεξφραιθεο 

πεξηφδνπ. 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 αλαθαιχθζεθαλ πέληε βάζεηο αγαικάησλ ζηνλ 

ηαθηθφ λαφ ηνπ Ακελρνηέπ Γ' (1391-1353 π.Υ.) ζην Κνκ-Δι-Υεηάλ, ζηηο νπνίεο 

αλαγξάθεηαη έλαο θαηάινγνο κε νλφκαηα πεξηνρψλ πνπ ελδηέθεξαλ ηνπο Αηγππηίνπο. 

ε κία βάζε αλαθέξνληαη σο επηθεθαιίδεο ηνπ θαηαιφγνπ νη ρψξεο kftiw (= Keftiu, 

πηζαλψο ε Κξήηε) θαη tny (=ti-n3-y-w/Tanajia: ίζσο, ε ρψξα ησλ Γαλαψλ, ε 

επεηξσηηθή Διιάδα) θαη, θάησ απφ ηηο επηθεθαιίδεο, ηνπσλχκηα ηα νπνία ηαπηίδνληαη 

κε γλσζηά θέληξα ηεο Τζηεξφραιθεο πεξηφδνπ. 

Γηα ηελ εξκελεία ηεο επηγξαθήο απηήο ζε ζρέζε κε ην Αηγαίν ππάξρνπλ δηάθνξεο 

ζεσξίεο. Πηζαλφηαηα ν θαηάινγνο αλαθέξεηαη ζε κία δηπισκαηηθή απνζηνιή ησλ 

Αηγππηίσλ ζην Αηγαίν κε ζθνπφ λα επηβεβαηψζεη ηηο θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο παιαηνχο 

γλσζηνχο, ηνπο Μηλσίηεο, θαη λα δεκηνπξγήζεη θαιέο ζρέζεηο κε ηελ αλεξρφκελε 

δχλακε, ηνπο Μπθελαίνπο (Kitchen 1965, «Theban topographical lists, old and new», 

1-9.). Λφγσ φκσο ηεο εηζαγσγηθήο επηγξαθήο: «...νη ζπνπδαίνη άλδξεο φισλ απηψλ. 

ησλ ρσξψλ ήξζαλ γνλαηηζηνί γηα λα δνζεί ζ‟ απηνχο ε αλάζα ηεο δσήο, κε ηνλ θφξν 

ππνηειείαο ζηελ πιάηε ηνπο» (Edel, Görg 2005, Die Ortsnamenlisten im nördlichen 

Säulenhof des Totentempels Amenophis‟ III, 161-66.) ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη 

αλαθνξά θαη ζε αθίμεηο μέλσλ δηπισκαηψλ ζηελ Αίγππην κέζσ απηήο ηεο νδνχ πνπ 

πεξηιάκβαλε ηηο αλαγξαθφκελεο πεξηνρέο ή, απιψο, ζε αθίμεηο δηπισκαηψλ απφ απηέο 

ηηο πεξηνρέο. 

ην θείκελν απηφ ινηπφλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν “Αηγαηαθφο” θαηάινγνο αιιά θαη 

άιια αξραηνινγηθά δεδνκέλα ψζηε λα γίλνπλ λέεο πξνζεγγίζεηο θαη εξκελείεο γηα ηηο 

ζρέζεηο ηνπ Αηγαίνπ ηεο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ θαη ησλ Αηγππηίσλ. 

Δπηθνηλσλία: dantypas2@gmail.com 

mailto:dantypas2@gmail.com
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«Έλαο αξραίνο Γήκνο ηεο Ρφδνπ έξρεηαη ζην θσο.  

Ζ αξραηνινγηθή έξεπλα ηνπ Σκήκαηνο Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ 

Παλ/κίνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Δθνξείαο Αξραηνηήησλ Γσδεθαλήζνπ ζηελ Κπκηζάια» 

Μαλόιεο I. ηεθαλάθεο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο θαη Ννκηζκαηηθήο 

Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, ρνιή Αλζξσπηζηηθώλ Δπηζηεκώλ 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Πεξίπνπ 70 ρηιηφκεηξα λφηηα απφ ηελ πφιε ηεο Ρφδνπ, ζε κηα ππθλά δαζσκέλε 

θαη εκηνξεηλή πεξηνρή, θείηνληαη ηα θαηάινηπα, ηνπ Γήκνπ ησλ Κπκηζαιέσλ. 

Δπξηζθφκελνο ζηε λφηηα εζραηηά ηεο Κακηξίδνο Υψξαο, θαη ππαγφκελνο δηνηθεηηθά 

ζηελ άιινηε θξαηαηή Κάκηξν, ν Γήκνο ησλ Κπκηζαιέσλ θαίλεηαη πσο θαηνηθείην 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 7
ν
 αη. π.Υ., κέρξη θαη ηελ Όζηεξε Αξραηφηεηα (4

νο
-6

νο
 αη. κ.Υ.). 

Ζ έθηαζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζήκεξα νη αξραηφηεηεο μεπεξλά ηα 13.000 ζηξέκκαηα. 

Απφ ην 2006 ζηελ πεξηνρή δηεμάγεηαη ζπζηεκαηηθή αξραηνινγηθή έξεπλα απφ ην 

Σκήκα Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηελ ΚΒ‟ Δθνξεία 

Πξντζηνξηθψλ θαη Κιαζηθψλ Αξραηνηήησλ, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ γξάθνληνο θαη ηεο 

Αξραηνιφγνπ Γξνο Βαζηιηθήο Παηζηαδά, κε ζθνπφ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εκθαλψλ 

ππέξγεησλ κλεκείσλ, ηνλ εληνπηζκφ πεξηζζφηεξσλ κλεκείσλ θαη αξραηνινγηθψλ 

ζέζεσλ, ηε ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφ απηά θαη, 

κεζνπξφζεζκα, ηελ αλάδεημε ηνπ ρψξνπ. 

Ο ηφπνο βέβαηα δελ παξνπζηάδεη κφλν ηεξάζηην αξραηνινγηθφ ελδηαθέξνλ. Οη 

αξραηνινγηθέο ζέζεηο ηνπ Γήκνπ ησλ Κπκηζαιέσλ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο 

πεξηνρήο «Αθξακίηεο-Αξκεληζηήο-Αηάβπξνο», ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην Δπξσπατθφ 

δίθηπν νηθνηφπσλ «Natura 2000» (θσδηθφο GR 4210005), θαζψο, πέξαλ ηεο ηδηαίηεξεο 

γεσκνξθνινγίαο, ηνπ θπζηθνχ θάιινπο θαη ηνπ ππθλνχ δάζνπο πεχθεο θαη 

θππαξίζζνπ, ζπγθεληξψλεη κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο. 

Δπηθνηλσλία: stefanakis@rhodes.aegean.gr 

 

«Ζ επίδξαζε αλαηνιηθψλ ζηνηρείσλ ζηελ γιππηηθή θαηά 

ηελ αξρατθή πεξίνδν: Κνχξνη-Κφξεο»  

Δηξήλε Καδακηάθε 

Φνηηήηξηα, Δζληθό θαη Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ 

H Αξρατθή Δπνρή είλαη απηή πνπ, πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε πεξίνδν ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλεο αλαηνιηθέο επηδξάζεηο. Έρνπλ 

πξνεγεζεί νη θνηεηλνί Υξφλνη θαη ε Γεσκεηξηθή πεξίνδνο, κεηά απφ ηελ νπνία νη 

εκπνξηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζρέζεηο κε ηελ Αλαηνιή εληάζεθαλ. Οη επαθέο απηέο δελ 

είραλ ζηακαηήζεη πνηέ εληειψο. Αληηγξαθή ηερληθψλ επεμεξγαζίαο κεηάιισλ, 

ηδηαίηεξα ηνπ ρξπζνχ θαη ηνπ ζηδήξνπ, εηζαγσγή πνιχηηκσλ πξψησλ πιψλ ή έηνηκσλ 

mailto:stefanakis@rhodes.aegean.gr
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αληηθεηκέλσλ, δαλεηζκφο εηθνληζηηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ ζεκάησλ, αθφκε θαη 

εγθαηάζηαζε αλαηνιηηψλ ηερληηψλ ζε ειιεληθέο πεξηνρέο, δελ ήηαλ ζπάλην θαηλφκελν. 

Ζ ζρέζε κε ηελ ηέρλε ησλ αλαηνιηθψλ βαζηιείσλ ζεσξήζεθε ηφζν θαζνξηζηηθή γηα 

ηνπο χζηεξνπο ρξφλνπο ηνπ 8
νπ

 θαη ηδηαίηεξα γηα ηνλ 7
ν
 αη., πνπ ν ηειεπηαίνο έγηλε 

γλσζηφο ζηελ αξραηνινγία σο «αλαηνιίδνπζα» πεξίνδνο. 

Ση ελλννχκε φκσο, ζε απηή ηελ πεξίνδν, φηαλ ιέκε «Αλαηνιή»; Δλλννχκε ηνπο 

πνιηηηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην ρψξν ηεο Δγγχο Αλαηνιήο, θαη θαηά ηνλ 8
ν 

θαη 7
ν
 

αηψλα π.Υ. βξίζθνληαλ ζε άλζεζε. Απφ απηνχο, νη Αηγχπηηνη, νη Φνίληθεο, θαη νη 

θάηνηθνη ησλ λενρεηηηηηθψλ βαζηιείσλ ηεο Βφξεηαο πξίαο είλαη απηνί πνπ επεξέαζαλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο Έιιελεο ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ γιππηηθή, πνπ 

καο ελδηαθέξεη ζε απηή ηελ εξγαζία. 

ηφρνο καο ινηπφλ είλαη λα εληνπίζνπκε ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ δαλείζηεθαλ νη 

Έιιελεο απφ ηνπο ιανχο ηεο Αλαηνιήο θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ ζηε δηθή ηνπο 

γιππηηθή, θαηά ηελ αξρατθή πεξίνδν· ζπγθεθξηκέλα, ζηνπο Κνχξνπο θαη ηηο Κφξεο πνπ 

είλαη νη θπξίαξρνη ηχπνη αγαικάησλ απηήο ηεο πεξηφδνπ. Δπηπιένλ, κέζα απφ απηή ηε 

δηεξεχλεζε, ζηνρεχνπκε λα δείμνπκε πσο νη Έιιελεο αληέγξαςαλ κελ ηερληθέο, 

ζέκαηα θαη κνηίβα αιιά ηα αθνκνίσζαλ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε πνιιέο θνξέο ην 

αλαηνιηθφ ηνπο πξφηππν δελ είλαη αληρλεχζηκν. Οη Έιιελεο δαλείδνληαλ κφλν ηα 

ζηνηρεία εθείλα πνπ εμππεξεηνχζαλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη φ,ηη πξνσζνχζε ηελ 

εμέιημε πξνο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ήδε είραλ επηιέμεη. πσο αθξηβψο ζπλέβε θαη κε ην 

θνηληθηθφ αιθάβεην, αλέπιαζαλ ηα αλαηνιηθά δάλεηα πξνζαξκφδνληάο ηα ζηηο δηθέο 

ηνπο αηζζεηηθέο απαηηήζεηο: έηζη εμεγείηαη ε έληαζε θαη δσληάληα πνπ μερσξίδεη ηα 

ειιεληθά έξγα απφ ηα αλαηνιηθά πξφηππά ηνπο. 

Μέζσ κηα ζχγθξηζεο Κνχξσλ θαη Κνξψλ πξνεξρφκελσλ απφ ηνλ ειιεληθφ ρψξν 

θαη αληίζηνηρσλ αγαικάησλ αλαηνιηθψλ εξγαζηεξίσλ, ζα επηζεκάλνπκε ηηο 

νκνηφηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα θαηαζηήζνπκε θαλεξέο 

ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο. 

Δπηθνηλσλία: eirinikaz@hotmail.com 

 

«Οη ζρέζεηο ησλ Δπβνέσλ κε ην Βνξεηνειιαδηθφ ρψξν»  

Νηθόιανο θηαδάο 

Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο Α.Π.Θ. 

Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζθνπφ έρεη λα θαηαδείμεη ηηο ζρέζεηο ησλ Δπβνέσλ κε 

ηνλ βνξεηνειιαδηθφ ρψξν θαη ηδίσο κε ηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο. Οη Δπβνείο 

ππήξμαλ αλακθηζβήηεηα ζπνπδαίνη ζαιαζζνπφξνη θαη ηθαλφηαηνη έκπνξνη κε 

αλαπηπγκέλν εκπνξηθφ δίθηπν ζε φιε ηε ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. Βαζηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ ηεθκεξίσζε ηεο παξνπζίαο ησλ Δπβνέσλ ζηε Μαθεδνλία απνηειεί ε ίδξπζε 

επβντθψλ απνηθηψλ θαη εκπνξηθψλ ζηαζκψλ θαζψο θαη ε εχξεζε, ζε πνιιέο 

αξραηνινγηθέο ζέζεηο, επβντθήο θεξακηθήο φπσο «ζθχθσλ κε θξεκαζηά εκηθχθιηα» 

mailto:eirinikaz@hotmail.com
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(PSC), «ζθχθσλ κε θάζεηεο γξακκέο πνπ νξίδνπλ θελέο κεηφπεο» θαη «ζθχθσλ κε 

θάζεηεο θαη ινμά ηεκλφκελεο γξακκέο». Σέηνηα αγγεία έρνπλ απνθαιπθζεί επίζεο 

ζηνλ αξραίν νηθηζκφ ζην Καξακπνπξλάθη ηεο Θεζζαινλίθεο. Σν πιηθφ ηεο 

παξνπζίαζεο πξνέξρεηαη απφ παιηφηεξεο επηθαλεηαθέο έξεπλεο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ζέζε θαη απνηέιεζε κέξνο ηεο θχξηαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κνπ. 

Δπηθνηλσλία: sknikolas@yahoo. gr 

 

«Σν Δκπφξην ηεο Διιεληθήο θεξακηθήο ζηελ Δηξνπξία» 

Αλληέδα Μπάκπε 

Φνηηήηξηα, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ 

Ζ παξνχζα εξγαζία, αξρηθά, αλαθέξεηαη γεληθά ζην εκπφξην ηεο επνρήο θαη ζηελ 

ζπλέρεηα, εηδηθά ζην εκπφξην κε ηελ πεξηνρή ηεο Δηξνπξίαο. Δπηπιένλ αλαιχεηαη ε 

αμία ησλ θεξακηθψλ εκπνξεπκάησλ θαζψο θαη ηα ζρήκαηα ησλ αγγείσλ, ηα νπνία 

επηζπκνχλ νη Δηξνχζθνη. Λφγνο γίλεηαη επίζεο θαη γηα ηα εηθνληζηηθά ζέκαηα ησλ 

αγγείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Δηξνπξίαο. 

ηελ ζπλέρεηα, αλαιχεηαη ε ρξήζε ησλ αγγείσλ πνπ εκπνξεχνληαλ νη Δηξνχζθνη απφ 

ηηο ειιεληθέο πεξηνρέο. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ζπξξίθλσζε ησλ εκπνξηθψλ 

ζρέζεσλ, θαζψο θαη ζηηο επηξξνέο πνπ άζθεζε ε ειιεληθή θεξακηθή ζηελ εηξνπζθηθή. 

Αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ε βηβιηνγξαθία. 

Δπηθνηλσλία: annimp18-81@hotmail.com 

 

 «Ζ πάιε ηνπ Θεζέα κε ηνλ Μηλψηαπξν ζηελ Αζελατθή αγγεηνγξαθία 

ηεο αξρατθήο επνρήο θαη ε δηάδνζε ελφο Αζελατθνχ κχζνπ ζηελ Ηηαιία» 

Γεώξγηνο Μαπξνπδήο 

Τπνςήθηνο δηδάθηνξαο Κιαζηθήο Αξραηνινγίαο, Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Αηγαίνπ 

Ο Θεζέαο ζεσξείηαη σο ν θαη‟ εμνρήλ ήξσαο ηεο Αζήλαο θαη εηδηθφηεξα ηεο 

Αζελατθήο Γεκνθξαηίαο. Ο παιαηφηεξνο κχζνο γηα ηνλ Θεζέα είλαη απηφο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πάιε ηνπ κε ηνλ Μηλψηαπξν θαη ηνλ ζπλαληάκε πνιχ λσξίο ζηελ 

αζελατθή αγγεηνγξαθία. Θα πεξίκελε θαλείο απηφ λα αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο 

παξαζηάζεηο ησλ αζελατθψλ αγγείσλ ηεο αξρατθήο θαη θιαζηθήο επνρήο θαη κάιηζηα 

ζε απηά πνπ βξέζεθαλ ζηελ Αζήλα. κσο, ηα πεξηζζφηεξα αγγεία κε παξαζηάζεηο ηνπ 

Θεζέα πνπ αλαπαξηζηνχλ ηελ πάιε ηνπ κε ην Μηλψηαπξν βξέζεθαλ ζηελ Ηηαιία θαη 

κάιηζηα ζηελ πεξηνρή ηεο Δηξνπξίαο. Απηφ ηειηθά δεκηνπξγεί εξσηεκαηηθά φζνλ 

αθνξά ηελ πξνέιεπζε ηνπ κχζνπ. 

Δπηθνηλσλία: mavroudi@otenet.gr 

mailto:sknikolas@yahoo.gr
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«Διιεληζηηθφ θαη Ρσκατθφ Θέαηξν ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία»  

Αζπαζία Φξόλε 

Μεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Ζ παξνπζίαζε έρεη ζθνπφ λα δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ζεάηξνπ θαη 

ηελ χπαξμή ηνπ. Δπίζεο, έρεη ζθνπφ λα πιεξνθνξήζεη ζρεηηθά κε ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ειιεληζηηθνχ ζεάηξνπ, ηελ εμέιημε πνπ είρε ζε ζρέζε κε ην θιαζηθφ ζέαηξν θαη 

λα δψζεη παξαδείγκαηα ειιεληζηηθψλ θαη ξσκατθψλ ζεάηξσλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία. 

Δπηθνηλσλία: askleop@hotmail.com 

 

«Ο Ρσκαίνο πνιίηεο ζην Imperium: επηιεγκέλεο πξνζεγγίζεηο κέζα 

απφ ην Γίθαην θαη ηελ Πνιηηηθή»  

Αλαζηάζηνο Υακνπδάο 

Τπνςήθηνο Γηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 

Ζ έλλνηα ηνπ Ρσκατθνχ Γηθαίνπ θαη απηή ηνπ civis Romanus θαηαγξάθεθαλ 

ηζηνξηθά σο ε αλαληίξξεηα κέγηζηε πξνζθνξά ηεο Ρψκεο ζηνλ ζεκεξηλφ θφζκν. Οη 

Ρσκαίνη αμηνπνηψληαο ηα κέγηζηα ηελ ειιεληθή ζθέςε, αθξηβέζηεξα ηελ θηινζνθηθή 

θαη πνιηηηθή δηαλφεζε, θαηφξζσζαλ κε κέζν ην Γίθαην λα ζπκβάινπλ ζηε 

δηακφξθσζε θνηλήο δηθαηηθήο νξγάλσζεο, πνιηηηθήο, αιιά θαη λνκηθήο παηδείαο, αθνχ 

ην αλήγαγαλ ζπζηεκαηηθά ζε αιεζηλή επηζηήκε. Ζ παξνχζα εηζήγεζε δηακνξθψλεηαη 

κε κηα επξεία επνπηεία ηνπ ξσκατθνχ θφζκνπ. Πξνζεγγίδεη κεηαμχ άιισλ ηνπο 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ιανχο ζηηο θαηαθηεκέλεο επαξρίεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε 

ηελ αληίιεςε ηνπ πνιίηε κηαο απέξαληεο απηνθξαηνξίαο σο θνξέα δηθαησκάησλ θαη 

ππνρξεψζεσλ. Υξεζηκνπνηείηαη δηαζάθεζε θαη εμήγεζε γεληθψλ λνκηθψλ ελλνηψλ, νη 

νπνίεο κπφξεζαλ λα θαηνρπξψζνπλ ζηαδηαθά ηελ επηζηεκνληθή ζεψξεζε ηνπ 

ζχγρξνλνπ δηθαίνπ θαη λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κειεηεηψλ. 

Δπηθνηλσλία: chamouzas@aegean. gr 

 

«Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ρξνλνιφγεζεο εξγαιείσλ απφ Οςηδηαλφ 

ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο πξψηκεο λαπζηπινΐαο ζην Αηγαίν»  

Νηθόιανο Λάζθαξεο 

Δληεηαικέλνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο,  

Σκήκα Σερλνινγίαο Ήρνπ & Μνπζηθώλ Οξγάλσλ 

ρνιή Μνπζηθήο Σερλνινγίαο, ΣΔΗ Ηνλίσλ Νήζσλ 

Λεμνύξη, Κεθαιινληά 

Ο νςηδηαλφο είλαη έλα εθαηζηεηαθφ πέηξσκα κε παιψδε κνξθή, ρσξίο φκσο 

θξπζηαιιηθή δνκή. Δμαηηίαο απηήο αθξηβψο ηεο ζχζηαζεο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηα ηέιε ηεο Αλψηεξεο Παιαηνιηζηθήο πεξηφδνπ κέρξη θαη ηελ 

mailto:askleop@hotmail.com
mailto:chamouzas@aegean.gr
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Νεψηεξε Νενιηζηθή γηα ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ θαη φπισλ. 

Μηα θξεζθνθνκκέλε επηθάλεηα νςηδηαλνχ πεξηέρεη κηθξνζθνπηθέο ξσγκέο, κέζα 

ζηηο νπνίεο δηεηζδχεη λεξφ. Παξάιιεια εθηίζεηαη ζηελ πεξηβαιινληηθή πγξαζία. Σν 

ζχλνιν απηήο ηεο πγξαζίαο δηαρέεηαη κεηέπεηηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηέρλεξγνπ ζε κηα 

δηαδηθαζία πνπ δελ έρεη ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. Χο δηαδηθαζία ελπδάησζεο ππαθνχζεη 

ζηνλ 1ν θαη 2ν Νφκν ηνπ Fick θαη ν ζπληειεζηήο ελπδάησζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ 

ζπγθέληξσζε ηνπ λεξνχ. Με ηελ ρξήζε ηεο ππξεληθήο κεζφδνπ SIMS γίλεηαη κέηξεζε 

ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ λεξνχ ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο θαη ην απνηέιεζκα 

κνληεινπνηείηαη κε έλα 3 νπ βαζκνχ πνιπψλπκν ην νπνίν απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο 

κεζφδνπ ρξνλνιφγεζεο εξγαιείσλ απφ νςηαδηαλφ, SIMS-SS. 

Οςηδηαλφο ζηελ Διιάδα κπνξεί λα βξεζεί κφλν ζηε Μήιν, κε ιίγα θνηηάζκαηα 

ζηελ Αληίπαξν θαη ζηε λήζν Γπαιί. Απφ εθεί θαη κέζσ ηεο πξψηκεο λαπζηπινΐαο θαη 

ηνπ εκπνξίνπ δηαδφζεθε ζε φιν ην Αηγαίν θαη ηελ επεηξσηηθή ρψξα. πλδπάδνληαο ηηο 

ρξνλνινγήζεηο ζε δείγκαηα νςηδηαλνχ κε ηα ππφινηπα αξραηνινγηθά επξήκαηα γηα 

δηάθνξεο αξραηνινγηθέο ζέζεηο ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα κπνξνχκε λα θαηαιήμνπκε 

κε αζθάιεηα ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Πξψηκε Ναπζηπινΐα ζην Αηγαίν. 

Δπηθνηλσλία: nikolaos.laskaris@gmail.com 

 

«Technological characterization and thermoluminescence dating of 

metallurgical furnaces in northeastern Greece»  

Ioanna K. Sfampa
1
  

PhD Candidate, Aristotle University of Thessaloniki 

The development and organization of iron production in northern Greece and its 

concomitant economic importance has rarely attracted scholarly attention. This lack in 

the study of industrial activity is to a large extent embedded within broader attitudes 

towards cultural heritage strategies, which often overlooked the evidence for rural 

production sites or indeed large-scale industrial districts. 

Whilst Western technological trajectories have been woven into narratives of 

industrialisation and rational science, Eastern European traditions have been sidelined 

with the pivotal political role of metal procurement and production being tacitly 

accepted but not addressed. Contrasting attitudes to efficiency and consumption 

highlight the independent trajectories that were followed in this area and as such stress 

the need for a more complete understanding including both socioeconomic and 

technical parameters. 

Northern Greece and in particular eastern Macedonia and Thrace have been 

among the most important metal producing regions of ancient times from the Archaic 

period onwards. Its geological wealth in metallic minerals found as extensive oxidized 

                                                           
1
 Nerantzis N., Giannoulatou V., Afouxenidis D., Polymeris G. S., Kitis G., Tsirliganis N.C. 
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and sulphidic ore deposits made it possible for the development of thriving metal 

producing workshops that supplied iron, silver and gold at various sites. 

Until quite recently the spatial analysis of metallurgical sites has been very 

limited and was primarily based on geological survey data acquired for reasons other 

than archaeological inquiry. Previous fieldwork had attempted to identify and 

characterize known, forgotten and suspected sites of mining and smelting across the 

southern Balkans. Whilst such studies were successful, limited survey within northern 

Greece has highlighted the scale of unrecorded sites in this area. Although these earlier 

attempts provided some clues to the technology of mining and iron smelting, a critical 

aspect of the work, which has been completely lacking in these studies is the secure 

dating of these sites by using the Thermoluminescence Dating method. 

Δπηθνηλσλία: isfaba@physics.auth.gr 

 

«Ζ Ρφδνο σο πνιηηηζκηθφ ζηαπξνδξφκη ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 

θαηά ηελ Όζηεξε Αξραηφηεηα.  

Ζ καξηπξία ηνπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ» 

Νεθηάξηνο Εάξξαο 

Γηδάζθσλ Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο, Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ 

Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, σο ζεκαληηθνχ θαιιηηερληθνχ 

θέληξνπ ζηελ Όζηεξε Αξραηφηεηα νθείιεηαη ζηελ αξκνληθή ζπλέλσζε ηεο αμηφινγεο 

παξάδνζεο απφ ηε ξσκατθή απηνθξαηνξία κε ηελ ηέρλε ησλ θέληξσλ ηεο αλαηνιήο. Ζ 

Ρφδνο κέρξη ζήκεξα εμαθνινπζεί λα πξνζθέξεη πνιχηηκεο εηθαζηηθέο καξηπξίεο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηνλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ξφιν ηεο σο ζπνπδαίνπ θέληξνπ ηεο 

Μεζνγείνπ, ζην νπνίν αζθνχληαη έληνλεο θαη δηαθνξεηηθέο θαιιηηερληθέο επηξξνέο. 

Μέζα απφ ηελ εμέηαζε πνηθίινπ αξραηνινγηθνχ πιηθνχ, φπσο ςεθηδσηά δάπεδα, 

γιππηηθή θαη θεξακηθή παξνπζηάδνληαη νη πνιιαπιέο ζρέζεηο ηεο Ρφδνπ θαη ηεο 

Γσδεθαλήζνπ κε ηηο κηθξαζηαηηθέο αθηέο θαη ηελ ππφινηπε Αλαηνιηθή Μεζφγεην. Ζ 

θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ λεζηνχ εμεηάδεηαη ζε ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο: α) 

ζηελ εηθαζηηθή ζπλχπαξμε ηεο ξσκατθήο παξάδνζεο, πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ηε 

ιεγφκελε «Κνηλή» θαιιηηερληθή αληίιεςε, κε ηελ εληφπηα ηέρλε ηεο Γσδεθαλήζνπ 

θαη ησλ άιισλ θέληξσλ, β) ζηελ παξαγσγή ηνπηθψλ θαιιηηερληθψλ ηδησκάησλ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ έλα ηζρπξφ ξεχκα ζηελ ηέρλε ηεο επνρήο θαη γ) ζηελ παξνπζία 

αηγαηνπειαγίηηθσλ εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ επξχηεξν 

γεσγξαθηθφ ρψξν ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. 

Δπηθνηλσλία: nzarras@gmail.com 

mailto:isfaba@physics.auth.gr
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«Ζ λνκηζκαηηθή θπθινθνξία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 

 απφ ην 13
ν 
εσο θαη ην 15 αηψλα»  

Διέλε Ληάληα 

Βπδαληηλνιόγνο-Ννκηζκαηνιόγνο, Αξραηνινγηθό Σκήκα, Μεηξό Θεζζαινλίθεο 

ηελ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα πεξηγξάςνπκε ζπλνπηηθά ηε λνκηζκαηηθή 

θπθινθνξία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην απφ ηηο αξρέο ηνπ 13 
νπ

 έσο θαη ηα κέζα ηνπ 

15
νπ

 αηψλα. Ο ρψξνο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ ζηελ χζηεξε κεζαησληθή πεξίνδν 

απνηειεί ειθπζηηθφ πεδίν έξεπλαο, εμαηηίαο α) ηεο θαηάθηεζεο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ ηνπο επηθεθαιείο ηεο Σέηαξηεο ηαπξνθνξίαο ζηηο 12 

Απξηιίνπ ηνπ 1204, θαη ηεο δηάιπζεο ηνπ εληαίνπ πνιηηηθνχ ρψξνπ ηεο Βπδαληηλήο 

Απηνθξαηνξίαο ζε δηάθνξεο λέεο πνιηηηθέο νληφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ 

πεξηθεξεηαθέο λνκηζκαηηθέο δψλεο, θαη β) ηεο θπξηαξρίαο ησλ δπηηθψλ εκπφξσλ, 

ηδηαίηεξα ησλ Ηηαιψλ, θαη ηεο δηείζδπζεο ζηηο αλαηνιηθέο αγνξέο, απφ ηα κέζα ηνπ 

13
νπ

 αηψλα, δπηηθψλ λνκηζκάησλ. Ζ παξνπζίαζε θαη ε αλάιπζε ελφο ζπλφινπ απφ 

επηιεγκέλνπο θαη δεκνζηεπκέλνπο λνκηζκαηηθνχο «ζεζαπξνχο» ζπγθείκελνπο απφ 

βπδαληηλά θαη μέλα λνκίζκαηα, θαη ηαμηλνκεκέλνπο κε βάζε ηε ρξνλνινγία 

απφθξπςήο ηνπο θαη ην εηδνινγηθφ ηνπο πεξηερφκελν, ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

θπθινθνξίαο ησλ βπδαληηλψλ λνκηζκάησλ θαη ησλ θνπψλ ησλ μέλσλ πνιηηηθψλ 

νληνηήησλ ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαηά ηελ πεξίνδν απφ ην 13
ν
 έσο θαη ην 15

ν 

αηψλα, αιιά θαη ηεο ζρέζεο ηνπ βπδαληηλνχ λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε άιια 

ζχγρξνλά ηνπ λνκηζκαηηθά ζπζηήκαηα. 

Δπηθνηλσλία: elenilianta@hotmail.com 
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