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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η παρούσα εργασία πραγµατεύεται τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ των 

Φοινίκων και της Κρήτης στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, δηλαδή από τον 11ο έως 

τον 6ο αι. π.Χ. Αρχικά θα αναφερθούµε στις ιδιαίτερες συνθήκες της παραπάνω 

περιόδου και κατόπιν θα προχωρήσουµε στην γνωριµία µε τους Φοίνικες και την 

παρουσίαση των παραγόντων που τους ώθησαν στους θαλάσσιους δρόµους της 

Μεσογείου. Στην συνέχεια θα παρουσιαστούν τα ευρήµατα ανατολικής προέλευσης 

που βρέθηκαν στην Κρήτη ανά κατηγορία υλικού και θα εξαχθούν κάποια επιµέρους 

συµπεράσµατα. Τέλος, θα γίνει λόγος για την λατρεία και τα ταφικά έθιµα του 

νησιού, εκείνα τουλάχιστον, που φανερώνουν ανατολική επιρροή και ενδεχόµενη 

εµπλοκή των Φοινίκων. Μέσα από την µελέτη των παραπάνω θα συναχθούν τα 

συµπεράσµατα µας αφενός για την ύπαρξη εµπορικών σχέσεων µεταξύ Φοινίκων και 

Κρήτης και αφετέρου για την παρουσία ανατολιτών µεταναστών στο νησί, 

εξετάζοντας παράλληλα την σηµασία και τον ρόλο της Κρήτης στον δρόµο του 

φοινικικού εµπορίου. 

∆εν θα έπρεπε να παραλειφθούν οι ιδιαίτερες και ειλικρινείς ευχαριστίες προς 

τους επόπτες καθηγητές, κ. Νικόλαο Σταµπολίδη για τις πάντα σηµαντικές του 

επισηµάνσεις και συµβουλές, κα Νότα Κούρου και κ. Μανόλη Στεφανάκη για την 

άψογη συνεργασία. Επίσης θερµές ευχαριστίες οφείλω στον σύντροφο µου Αλέξιο 

Αλέξη και στους φίλους και συναδέλφους Αντώνη Κοτσώνα και Μαρίνα Αϊβαλιώτου 

για την αµέριστη ηθική συµπαράσταση και τις πολύτιµες συζητήσεις. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η ταραγµένη περίοδος του 12ου και εν µέρει του 11ου αι. π.Χ. στην ανατολική 

Μεσόγειο, κατά την διάρκεια της οποίας σηµειώνονται η κατάλυση της κεντρικής 

εξουσίας στα µυκηναϊκά βασίλεια και οι επιδροµές των «λαών της θάλασσας» στην 

Συροπαλαιστινιακή ακτή, µπορεί να επέφερε αναστάτωση στους θαλάσσιους 

δρόµους, και συνεκδοχικά στην επικοινωνία, ωστόσο δεν κατάφερε να αποµονώσει 

την επικοινωνία µεταξύ των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Η Κρήτη δεν 

παραµένει ανεπηρέαστη από τα προαναφερθέντα γεγονότα αλλά, όπως δείχνουν τα 

αρχαιολογικά δεδοµένα, οι σχέσεις της µε την Κύπρο, αν και περιορισµένες, 

διατηρήθηκαν, ενώ οι θαλάσσιες διαδροµές από το Αιγαίο και την Κρήτη προς την 

Ανατολή και το αντίθετο προοδευτικά βελτιώνονταν1. Από τα έως σήµερα δεδοµένα 

φαίνεται ότι οι επαφές µε την Ανατολή εντάθηκαν από τα τέλη του 10ου αι. π.Χ. και 

έγιναν πιο συστηµατικές µέσα στον 9ο και 8ο αι. π.Χ. όπως µαρτυρούν όχι µόνο τα 

εισηγµένα ανατολικά προϊόντα που βρέθηκαν στους τάφους και τα ιερά του νησιού 

αλλά και οι ανατολικές επιρροές στην ντόπια παραγωγή. 

Η Κρήτη λόγω της γεωγραφικής της θέσης (χάρτης 1) θεωρείται ότι ευεργετήθηκε 

από τις επαφές µε την ανατολή και µάλιστα χωρίς να χρειάζεται να αναλάβει η ίδια 

την πρωτοβουλία, καθώς οι Φοίνικες, ανάµεσα σε άλλους λαούς, λ.χ. Κύπριους2, 

ήταν αυτοί που την επισκέπτονταν στα ταξίδια τους προς τα δυτικά3. Πριν όµως 

περάσουµε σε οποιαδήποτε συζήτηση, είναι αναγκαίο να τεθούν και να απαντηθούν 

κάποια ερωτήµατα όπως: ποιοί ήταν οι Φοίνικες, πού κατοικούσαν, ποιές οι συνθήκες 

που τους ώθησαν να εξαπλωθούν στη Μεσόγειο και ποιά η δράση που ανέπτυξαν. 

 
                                                 
1 Σταµπολίδης (1998), σελ. 102-8. Σταµπολίδης (2003α), σελ. 41-2. 
2 Ό.π., σελ. 47-9.  
3 Coldstream  (2003), σελ. 288, 384. Whitley (2001), σελ. 121. Morris (1997), σελ. 556. 
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Η καταγωγή του ονόµατος 

Οι Φοίνικες, όνοµα που αποτελεί ελληνική επινόηση, αναφέρονται στα έπη του 

Οµήρου άλλοτε σαν επιδέξιοι τεχνίτες στα µέταλλα και τα υφάσµατα και άλλοτε σαν 

απαγωγείς και αφερέγγυοι έµποροι4.  

Ετυµολογικά η λέξη «Φοίνικας» ίσως προκύπτει από την ελληνική λέξη 

«φοινός», που σηµαίνει «φονικός, κόκκινος ως αίµα, αιµατώδης». Ενισχυτικό ως 

προς την παραπάνω άποψη είναι το γεγονός ότι σε πινακίδες Γραµµικής Β από την 

Κνωσό και την Πύλο βρίσκουµε τη λέξη «po-ni-ki-ja»5, κάτι που δείχνει ότι ίσως οι 

Μυκηναίοι έδωσαν αυτό το όνοµα στους Φοίνικες. Καθώς οι φοινικικές πόλεις 

φηµίζονταν στην αρχαιότητα για την κατεργασία της πορφύρας και την παραγωγή 

πορφυρής βαφής, έχει υποστηριχθεί ότι οι Έλληνες, συνδέοντας τους κατοίκους των 

πόλεων αυτών µε την συγκεκριµένη δραστηριότητα και χρησιµοποιώντας τη λέξη 

«φοινός» για την περιγραφή του χρώµατος της βαφής, ονόµασαν τους παραγωγούς 

αυτής της βαφής «Φοίνικες»6. 

Οι Φοίνικες αυτοπροσδιορίζονταν ως κάτοικοι της γης της Χαναάν ή 

µεµονωµένων πόλεων, λ.χ. Τύριοι, Σιδόνιοι, κλπ. Στα βιβλικά κείµενα 

χρησιµοποιείται το όνοµα «Χαναανίτες» για να οριστούν οι κατοίκοι της τεράστιας 

παράκτιας πεδιάδας στα βόρεια του Ισραήλ, ωστόσο περιστασιακά ο όρος Χαναάν 

αναφέρεται σε µια πιο περιορισµένη περιοχή γύρω από την Τύρο. Στα εβραϊκά όµως 

cana΄ni ή kina΄nu εκτός από «Χαναανίτες» σηµαίνει και «έµπορος» και έτσι Χαναάν 

θα σήµαινε «γη των εµπόρων»7.  

                                                 
4 Ιλιάδα 6. 288κ.ε. Ό.π. 23.740 κ.ε. Οδύσσεια 14. 288-9. Ό.π. 14. 290. Ό.π. 14.296. Ό.π. 15.403-484. 
Ό.π. 15.416. Muhly (1970), σελ. 21. Winter (1995), σελ. 247-9. Sherratt  (1996), σελ. 91.  
5 Astour (1965), σελ. 348. Ventris  and Chadwick  (1956), σελ. 344, 405. Aubet (2001), σελ. 7.  
Ακόµη η καταγωγή της ελληνικής λέξης «φοίνιξ» έχει αποδοθεί σε εβραϊκές  (puwwa ή pwt) ή 
αιγυπτιακές (fnhw) λέξεις που σηµαίνουν «βαφέας» ή ένα φυτό στη Συρία, την Παλαιστίνη και την 
Αίγυπτο που παρήγαγε κόκκινη βαφή. Forbes (1956), σελ. 106. Astour (1965), σελ. 348-9. Aubet 
(2001), σελ. 9. 
6 Muhly (1970), σελ. 25. 
7 Ό.π., σελ. 29. Aubet  (2001), σελ. 10. Markoe  (2000), σελ. 10. Σταµπολίδης (1998), σελ. 108. 
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Ακόµη, κάποιοι γλωσσολόγοι υποστηρίζουν ότι η λέξη «φοίνιξ» αποτελεί 

µετάφραση του Ακκαδικού kinahhu και εµφανίζεται σε κείµενα των µέσων της 

δεύτερης χιλιετίας π.Χ. που βρέθηκαν στο Nuzi. Στα παραπάνω κείµενα ο όρος αυτός 

αναφέρεται σε έναν τύπο πορφυρού µαλλιού που εισάγεται από την γη των Kinahhu, 

δηλαδή τη γη της Χαναάν8. Τα Χουρητικά κείµενα του Nuzi, λοιπόν, φανερώνουν 

την ισχυρή σύνδεση ανάµεσα στους όρους «Χαναανίτες» και «πορφυρό». Έτσι, οι 

Έλληνες που θα ήρθαν σε επαφή µε ένα τοπωνύµιο που δήλωνε το ερυθρό χρώµα και 

µε µια αντίστοιχη λέξη στο ιδίωµα τους, «φοίνιξ», το µόνο που είχαν να κάνουν ήταν 

να το µεταφράσουν9. 

Στην σύγχρονη ορολογία, µε τον όρο «Χαναανίτες» χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι 

που µιλούσαν Βορειοδυτικά Σηµιτικά και ζούσαν στην περιοχή της 

Συροπαλαιστινιακής ακτής τουλάχιστον από τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. 

Αυτοί οι ίδιοι πληθυσµοί είναι γνωστοί σαν Φοίνικες από το 1200 π.Χ. και εξής. 

Πρόκειται για έναν πιθανότατα συµβατικό διαχωρισµό ανάµεσα στην Εποχή του 

Χαλκού και την Εποχή του Σιδήρου, που προσδίδει χρονολογική σηµασία στους δύο 

όρους και έγινε µε βάση τις γεωπολιτικές αλλαγές που ακολούθησαν τις αναταραχές 

του τέλους της Εποχής του Χαλκού στην ανατολική Μεσόγειο10. 

 

Η επικράτεια των Φοινίκων 

Η παράκτια περιοχή ανάµεσα στο Όρος Κάσσιον και την Αίγυπτο αποτελούσε 

την γη της Χαναάν στην Εποχή του Χαλκού. Ωστόσο, στην Πρώιµη Εποχή του 

Σιδήρου µια σειρά γεγονότων επέφεραν τον περιορισµό της χαναανιτικής 

επικράτειας, της οποίας η  Άραδος αποτέλεσε το βόρειο όριο, η Akko το νότιο, ενώ 

                                                 
8 Speiser (1936), σελ. 143. Speiser (1936a), σελ. 121-6. Albright (1961), σελ. 356. Moscati (1959), σελ. 
268. Astour (1965), σελ. 346-8. 
9 Aubet (2001), σελ. 11. 
10 Ό.π., σελ. 11-2.  
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τα βουνά του Λιβάνου το ανατολικό. Η Άραδος, η Βύβλος, η Βηρυτός, η Σιδώνα, η 

Τύρος, η Akhziv και η Άκκο ήταν οι κύριες φοινικικές πόλεις και βρίσκονταν κατά 

µήκος της Συροπαλαιστινιακής ακτής, σε ακρωτήρια και σε µικρά νησάκια µε 

λιµάνια καλά προστατευµένα από τους ανέµους (χάρτης 2 και 3). Το κλίµα της 

Φοινίκης ήταν ήπιο, διέθετε γόνιµες κοιλάδες, πλούσια ξυλεία κέδρου, κοιτάσµατα 

σιδήρου και λιγνίτη στα γειτονικά βουνά, πορφύρα από την θάλασσα και παρήγαγε 

µεγάλες ποσότητες παστών ψαριών. Ωστόσο, η περιοχή ήταν πυκνοκατοικηµένη και 

συχνά όλα τα παραπάνω δεν αρκούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων. 

Επιπλέον η γεωµορφολογία αυτής της παράκτιας περιοχής ευνόησε την ανάπτυξη 

πόλεων-κρατών, που ποτέ δεν προσπάθησαν να ενωθούν, ακόµα και σε περιστάσεις 

µεγάλου κινδύνου και πίεσης από τους Ασσυρίους. Εποµένως, για τις φοινικικές 

πόλεις που βρίσκονταν σε µια στενή ζώνη ανάµεσα στα βουνά του Λιβάνου και τη 

θάλασσα της Μεσογείου και µε έναν ιδιαίτερα πυκνό πληθυσµό από τον 10ο αι. π.Χ. 

και εξής, ο µόνος δυνατός δρόµος για εξάπλωση ήταν η Μεσόγειος. Ακόµη η 

γεωγραφική της θέση και ο συνεπαγόµενος έλεγχος της θάλασσας ήταν το κλειδί για 

την διεθνή πολιτική της περιόδου και τα ενδιαφέροντα των γειτόνων τους και 

απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί η προσπάθεια ελέγχου των φοινικικών λιµανιών και του 

θαλάσσιου εµπορίου, αρχικά από τους Αιγύπτιους και αργότερα από τους 

Ασσύριους11. Μάλιστα η πίεση των τελευταίων απετέλεσε έναν ακόµη παράγοντα 

ώθησης των Φοινίκων στη ∆ύση. 

Οι Ασσύριοι ως παράγοντας ώθησης των Φοινίκων στη Μεσόγειο 

Οι Ασσύριοι αναδεικνύονται στον 9ο αι. π.Χ. σε µια µεγάλη δύναµη στην 

Ανατολή, µε ισχυρό στρατό, που ήδη στη διάρκεια της βασιλείας του Ασουρνασιρπάλ 

(884-858 π.Χ.) είχε φτάσει για πρώτη φορά στις ακτές της Μεσογείου. Οι πολιτικές 

                                                 
11 Ό.π., σελ. 13-7. Markoe (2000), σελ. 10-11.  
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συνθήκες αλλάζουν δραµατικά µε τον γιο και διάδοχό του, Σαλµανάσαρ ΙΙΙ (858-824 

π.Χ.), ο οποίος επιτίθεται εναντίον της βόρειας Συρίας και της νοτιοανατολικής Μ. 

Ασίας, καταλήγοντας στην Μεσόγειο. Ο πρωταρχικός στόχος του Σαλµανάσαρ ΙΙΙ 

ήταν να καθυποτάξει τα Αραµαϊκά και Νέο-Χιττιτικά βασίλεια, και αφού εξασφάλισε 

τον έλεγχο στο στρατηγικό δυτικό σταυροδρόµι του Ευφράτη προωθήθηκε νότια 

στην Συροπαλαιστινιακή ακτή. Η Τύρος, η Σιδώνα και η Βύβλος προτίµησαν να 

πληρώσουν φόρο, παρά να εναντιωθούν στην δύναµη των Ασσυρίων12. 

Το τέλος του 9ου και οι αρχές του 8ου αι. π.Χ. σηµατοδοτούν µια περίοδο 

µεγαλύτερης πολιτικής ελευθερίας για τους Φοίνικες, κατά την διάρκεια της οποίας 

ήταν πιθανώς ελεύθεροι να διεξάγουν το εµπόριο τους ανεµπόδιστα από εξωτερικές 

δυνάµεις. Απασχολούµενοι µε την αυξανόµενη στρατιωτική δύναµη της Ουραρτού 

στη νότια Μ. Ασία, οι Ασσύριοι, ακολουθώντας τον Σαλµανάσαρ ΙΙΙ, έστρεψαν την 

προσοχή τους βόρεια, αφήνοντας την περιοχή της Συροπαλαιστινιακής ακτής. 

Επιπλέον, η Αίγυπτος µαστιζόταν από την αναρχία και τις εσωτερικές αναταράξεις 

και δεν είχε ενέργεια για εξωτερικά ζητήµατα13. 

Έως τα µέσα του 8ου αι. π.Χ., λοιπόν, οι Ασσύριοι µονάρχες δεν έβλαπταν το 

εµπόριο των Φοινίκων, ούτε επενέβαιναν, αλλά περιορίζονταν στην είσπραξη φόρων, 

απαιτώντας κυρίως µέταλλα. Πραγµατική πολιτική και στρατιωτική πίεση στις 

φοινικικές πόλεις και εναντίωση στο εµπόριο τους σηµειώθηκε για πρώτη φορά από 

τον Τιγκλαπιλίσερ ΙΙΙ (745-727 π.Χ.), ο πρώτος που κατέκτησε ένα µεγάλο µέρος της 

φοινικικής ακτής. Η Τύρος, όµως, δεν εντάχθηκε στην ασσυριακή αυτοκρατορία, 

αφού παραδόθηκε γρήγορα και δέχτηκε έτσι ειδική µεταχείριση χάνοντας µόνο λίγα 

από τα εδάφη της στην ενδοχώρα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στον 8ο αι. π.Χ. 

οι Ασσύριοι δεν ήταν σε θέση να αντικαταστήσουν την Τύρο στο θαλάσσιο εµπόριο 

                                                 
12 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 109. Markoe (2000), σελ. 39-40. Aubet (2001), σελ. 54-55. 
13 Markoe (2000), σελ. 40-1. 
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και έτσι φρόντισαν να την ενισχύσουν ως προς τη συνέχιση των επιχειρήσεων της, 

που συντελούσαν σε έναν βαθµό στην εξασφάλιση της καλής οικονοµικής 

κατάστασης της αυτοκρατορίας14.  

Ωστόσο, ο βασιλιάς Λύλι (729-694 π.Χ.) της Τύρου άσκησε αντιασσυριακή 

πολιτική που οδήγησε σε συγκρούσεις διαδοχικά µε τον Σαλµανάσαρ V (727-722 

π.Χ.), τον Σαργκόν ΙΙ (722-705 π.Χ.) και τέλος τον Σενναχερίµπ (705-681 π.Χ.). Μια 

από τις συνέπειες όλων αυτών ήταν η πολιορκία της πόλης από το 724 έως το 720 

π.Χ. Ο Σαργκόν ΙΙ εφάρµοσε στρατηγική συστηµατικών καταστροφών και µαζικών 

απελάσεων στις κατακτηµένες περιοχές, κυρίως στην Φοινίκη και το Ισραήλ, χωρίς, 

ωστόσο, να προχωρήσει στην τελική καταστροφή της Τύρου. Η δύσκολη κατάσταση 

συνεχίστηκε έως το 701 π.Χ. που σήµανε το τέλος της συνοµοσπονδίας Τύρου-

Σιδώνας. Στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. το βασίλειο της Τύρου ήταν ένα µικρό κράτος 

απέναντι σε µια γιγαντιαία αυτοκρατορία15. Μεταξύ 675 και 671 π.Χ. υπεγράφη 

συµφωνία ανάµεσα στο βασιλιά της Τύρου, Baal I, και τον Εσαρχαντόν της 

Ασσυρίας, σύµφωνα µε την οποία η πόλη αποκτούσε πλήρη ελευθερία στο να 

εµπορεύεται µε το βορρά και τη δύση.  Ωστόσο, η αυτονοµία του βασιλιά µειώθηκε 

καθώς η συµφωνία επέβαλε Ασσύριους αντιπροσώπους στις υποθέσεις του λιµανιού 

και περιόρισε την εµπορική ναυσιπλοΐα λόγω της απειλής κατάσχεσης των 

εµπορευµάτων. Όλα αυτά αναµφίβολα υποχρέωσαν την Τύρο να τονώσει την δύναµη 

και την αυτονοµία κάποιων δυτικών αποικιών της. Οι συνεχείς αποκλεισµοί της 

Τύρου από τον Εσαρχαντόν στα 671-667 π.Χ. και τον Ασουρµπανιπάλ στα 663 π.Χ., 

οδήγησαν την πόλη σε αποµόνωση και στην µεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της. 

Γύρω στα 640 π.Χ. όλα τα εδάφη της αποτελούν µέρος της ασσυριακής 

αυτοκρατορίας. Ωστόσο, η Τύρος δεν καταστράφηκε και διατήρησε κάποια εµπορική 

                                                 
14 Aubet (2001), σελ. 55-7. Markoe (2000), σελ. 41-2.  
15 Aubet (2001), σελ. 57-59. 
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και ναυτική αυτονοµία στην ανατολική Μεσόγειο για ένα διάστηµα16. Όσον αφορά 

στην Ασσυριακή κυριαρχία στην Συροπαλαιστινιακή ακτή,  σταδιακά απεσυντίθετο. 

Μαστιζόµενη από εµφύλιες αναταραχές, η Ασσυρία δεν θα επιστρέψει πλέον στην 

φοινικική ακτή. Κατά το τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ., η φοινικική ακτή 

φαίνεται ότι βρίσκεται υπό αιγυπτιακό έλεγχο. Ο Ψαµήτιχος Ι, εκµεταλλευόµενος το 

πολιτικό κενό στην Συροπαλαιστινιακή ακτή, επανεδραίωσε τους αιγυπτιακούς 

δεσµούς µε τον βορρά. Η Τύρος θα ιδρύσει σε αυτό το διάστηµα έναν εµπορικό 

σταθµό στην Μέµφιδα, την πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Στο µεταξύ στην ανατολή 

αναπτύσσεται µια νέα δύναµη, η νεοβαβυλωνιακή αυτοκρατορία. Στα 605 π.Χ. οι 

Βαβυλώνιοι υπό τον Nebuchadnezzar κατάφεραν να συντρίψουν τις ενωµένες 

δυνάµεις της Αιγύπτου και της Ασσυρίας στο Carchemish, σηµειώνοντας την έναρξη 

της βαβυλωνιακής ηγεµονίας στην Συροπαλαιστινιακή ακτή17. 

Οι παραπάνω συνθήκες πίεσης από τους Ασσύριους σαφώς επηρέασαν  την 

εµπορική δράση των Φοινίκων και υπήρξαν ένας καθοριστικός παράγοντας που όρισε 

την εξάπλωση τους στην δυτική Μεσόγειο µε βασικό στόχο την αναζήτηση 

µετάλλων. Συνάµα, προκάλεσαν αναστάτωση στην ζωή των πληθυσµών που συχνά 

µετακινούνταν προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης. Σήµερα είµαστε σε 

θέση, µετά από µια σειρά µελετών και νέων ανασκαφικών δεδοµένων, να 

προσδιορίσουµε καλύτερα τόσο την παρουσία των Φοινίκων όσο και τις εµπορικές 

τους επαφές µε διάφορες περιοχές της Μεσογείου, ανάµεσα τους και την Κρήτη, που 

ιδιαίτερα πραγµατευόµαστε εδώ. 

                                                 
16 Ό.π., σελ. 59. 
17 Markoe (2000), σελ. 46-7. 
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ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Οι φιλολογικές µαρτυρίες που σχετίζονται µε το θέµα µας, δηλαδή την δράση που 

ανέπτυξαν οι Φοίνικες στην Κρήτη κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, 

περιορίζονται σε δύο χωρία της οµηρικής Οδύσσειας. Στο πρώτο από αυτά (Οδύσσεια 

15.453κ.ε.) ο ποιητής αναφέρει τους Φοίνικες ως εµπόρους που συχνάζουν στο 

Αιγαίο, ιδιαίτερα στα µέρη από όπου θα περίµενε κανείς να περάσουν για το µακρύ 

ταξίδι τους προς την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, δηλαδή ανάµεσα στη Ρόδο, τις 

Κυκλάδες και τις βόρειες ακτές της Κρήτης18. Στο δεύτερο (Οδύσσεια 13. 256-286), ο 

Όµηρος αναφέρει ότι ο Οδυσσέας προσποιούµενος τον Κρητικό κατάφερε να φύγει 

από την Κρήτη µε ένα φονικικό πλοίο που είχε αγκυροβολήσει στις ακτές του νησιού. 

Πρόκειται δηλαδή για δύο γενικές αναφορές, οι οποίες µπορεί να είναι χρήσιµες αλλά 

δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Έτσι, προσπαθώντας να προσδιορίσουµε το είδος 

των σχέσεων που ανέπτυξαν οι Φοίνικες19 µε την Κρήτη, δηλαδή αν ήταν µόνο 

εµπορικές ή περιλάµβαναν και κάποια µορφή εγκατάστασης, θα βασιστούµε στην 

µελέτη των αρχαιολογικών δεδοµένων. Θα ασχοληθούµε, λοιπόν, όχι µόνον µε τα 

αρχαιολογικά ευρήµατα φοινικικής καταγωγής αλλά και µε εκείνα ανατολικής 

προέλευσης. Ο λόγος της µελέτης των τελευταίων είναι όχι µόνο η δυσκολία να 

οριστεί σαφώς ποιά από αυτά είναι σαφώς φοινικικά αλλά και το γεγονός ότι η 

βιβλιογραφία αποδίδει τη µεταφορά τους στους Φοίνικες, καθώς µάλιστα λαοί όπως 

οι Αιγύπτιοι ή οι Ασσύριοι φαίνεται να µην πραγµατοποιούν υπερπόντια ταξίδια. Θα 

ασχοληθούµε επίσης µε εντόπια τέχνεργα που είναι έντονα επηρεασµένα από 

                                                 
18 Stampolidis (2003), σελ. 218. 
19 Με τον όρο «Φοίνικες» δεν αναφερόµαστε µόνο στους κατοίκους των παράκτιων φοινικικών 
πόλεων αλλά και περιοχών που βρίσκονται στα βόρεια και βορειοανατολικά τους, όπως η Βόρεια 
Συρία. Και αυτό προκύπτει από την δυσκολία να ορίσουµε τους Φοίνικες καθώς µάλιστα έχουµε να 
κάνουµε µε ετερογενείς οµάδες πληθυσµού από διάφορες περιοχές της Συροπαλαιστινιακής ακτής, της 
δυτικής Ασίας και γενικότερα της ανατολικής Μεσογείου, όπως θα σχολιαστεί και στην συνέχεια της 
µελέτης. Frankenstein (1979), σελ. 288. 
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ανατολικά πρότυπα και ίσως φανερώνουν την εµπλοκή ανατολιτών τεχνιτών στην 

κατασκευή τους. 

 Τα ευρήµατα θα παρουσιαστούν κατά κατηγορία υλικού, αφενός γιατί το υλικό 

αποτελεί ένα κριτήριο που επιτρέπει σαφή διαχωρισµό και αφετέρου γιατί είναι ένας 

τρόπος να αποφευχθεί η εντύπωση που δηµιουργείται από την µελέτη της 

γεωγραφικής διασποράς, καθώς η έρευνα δεν είναι τόσο εκτεταµένη σε όλο το νησί, 

π.χ. δυτική Κρήτη, και δεν επιτρέπει αντικειµενικά συµπεράσµατα. Τέλος, η µελέτη 

κατά υλικό επιτρέπει την εξέταση ειδικότερων θεµάτων όπως λ.χ. το ζήτηµα της 

εισαγωγής κάποιας τεχνικής που σχετίζεται µε το υλικό. Κατόπιν, µε τη βοήθεια 

γραφηµάτων θα εξαχθούν κάποια καταρχήν συµπεράσµατα σχετικά µε την 

προέλευσή τους, τις θέσεις και το χώρο εύρεσής τους, την χρονολόγησή και την 

ερµηνεία τους τόσο για τον τρόπο άφιξης τους στο νησί όσο και για τις σχέσεις που 

υποδηλώνουν ανάµεσα στους Φοίνικες και την Κρήτη της περιόδου που µας αφορά.  
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Κεραµική 

 

• Φοινικική οινοχόη, δίχρωµου ρυθµού. Από το βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού. Το συγκεκριµένο σχήµα αγγείου απαντάται συχνά στην Τύρο, όπου 

µε βάση τα αρχαιολογικά δεδοµένα χρονολογείται στα τέλη του 9ου αι. π.Χ. 

Ένα παρόµοιο αγγείο έχει βρεθεί στο Κίτιο, και θεωρείται ότι αποτελεί µια 

από τις πρωιµότερες φοινικικές εισαγωγές20.  

• Φοινικική τρίλοβη οινοχόη µε Ερυθρό Επίχρισµα. Από το βόρειο νεκροταφείο 

της Κνωσού. Το πιο κοντινό της παράλληλο αποτελεί ένα αγγείο από το 

Khirbet Selim, που εντάσσεται στο πρώιµο στάδιο της φοινικικής κεραµικής 

µε Ερυθρό Επίχρισµα21.  

• Φοινικικό ληκύθιο µε Ερυθρό Επίχρισµα. Από το βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού. Ο τραχύς πηλός και ο γκρίζος πυρήνας του είναι τυπικός της 

πρώιµης µε Ερυθρό Επίχρισµα φοινικικής κεραµικής22. 

• Φοινικικό ληκύθιο µε µανιταρόσχηµο χείλος, διακοσµηµένο µε Ερυθρό 

Επίχρισµα (εικ. 1). Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. Το συγκεκριµένο 

σχήµα αγγείου επικρατεί στο υστερότερο ρεπερτόριο της φοινικικής 

κεραµικής µε Ερυθρό Επίχρισµα και συνδέεται µε την εξάπλωση των 

Φοινίκων στη δυτική Μεσόγειο. Ο τύπος αυτός απαντάται για πρώτη φορά 

στην Τύρο στον ύστερο 8ο αι. π.Χ. αλλά επιβιώνει και µέσα στον 7ο αι. π.Χ.23.  

• Όστρακο πιθανότατα από φοινικικό ληκύθιο µε Ερυθρό Επίχρισµα. Από το 

βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού24.  

                                                 
20 Coldstream (1996), σελ. 408, 107.80, σχ. 108, πίν. 152. 
21 Ό.π., σελ. 408, 292.80, σχ. 146. 
22 Ό.π., σελ. 409, 283.50, σχ. 136, πίν. 214. 
23 Ό.π., σελ. 409, 56.10, πίν. 110. 
24 Ό.π., σελ. 409, 292.211, πίν. 248. 
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• 308 όστρακα φοινικικών αµφορέων. Από τον Κοµµό. Πιθανότατα η Σαρέπτα 

αποτελεί τον τόπο κατασκευής τους. Όλα τα όστρακα από χείλη που 

προέρχονται από τον Κοµµό είναι του τύπου Storage Jar 9, ενός τύπου 

αποθηκευτικού αµφορέα που απαντάται στην Τύρο, στο στρώµα που 

χρονολογείται στα 1070/50-800 π.Χ., αλλά και στην Σαρέπτα και το Κεϊσάν 

σε όµοια χρονολογικά στρώµατα25.  

• Όστρακο από λαιµό και λαβή φοινικικού φλασκιού. Από τον Κοµµό. 800-750 

π.Χ.26. 

• Όστρακα φοινικικού ληκυθίου µε Ερυθρό Επίχρισµα. Από τον Κοµµό. 800-

750 π.Χ.27.  

• Όστρακα φοινικικής ληκύθου. Από τον Κοµµό. 800-750 π.Χ.28. 

• Φοινικικό ληκύθιο (εικ. 2). Από τη νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. 750-700 π.Χ. Πρόκειται για εισηγµένο φοινικικό αγγείο του τύπου 

neck decorated / bichrome mushroom-lipped juglet. Ο συνδυασµός σφαιρικού 

σχήµατος και µανιταρόσχηµου χείλους απαντάται σε ληκύθια που βρέθηκαν 

σε σύνολα του β΄ µισού του 8ου αι. π.Χ. στην Τύρο. Ο τύπος του 

συγκεκριµένου ληκυθίου θεωρείται σπανιότατος δυτικά της Κύπρου. Η 

λήκυθος από τον Κοµµό που αναφέρθηκε παραπάνω, ενδεχοµένως ανήκει 

στον ίδιο τύπο29. 

• Φοινικικό ληκύθιο. Από θολωτό τάφο στον  Άγιο Ιωάννη Φαιστού. 

ΥΓ/ΠρΑ30.  

                                                 
25 Bikai (2000), σελ. 302-10. 
26 Johnston (2000), σελ. 197. 
27 Bikai (2000), σελ. 306-7. 
28 Ό.π., σελ. 308. 
29 Σταµπολίδης (2004), σελ. 255, αρ. 289. 
30 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 181, αρ. 185. 
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• Φοινικικό ληκύθιο. Από θολωτό τάφο στον  Άγιο Ιωάννη Φαιστού. 

ΥΓ/ΠρΑ31.  

• Φοινικικό ληκύθιο. Από θολωτό τάφο στους Κουνάβους. Γ32.  

• Οινοχόη, πιθανόν συριακής καταγωγής. Από το γεωµετρικό νεκροταφείο 

στους Κούρτες. Τέλος του 9ου-αρχές 8ου αι. π.Χ. 33. 

• Τρίλοβη οινοχόη BOR34. Από τη νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. ΜΓ35. 

• Τρίλοβη οινοχόη BOR. Από τη νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. ΜΓ36. 

• Αλαβαστροειδές ληκύθιο BOR. Από την Φορτέτσα. ΥΓ37. 

• ∆ίωτο ληκύθιο BOR. Από την Φορτέτσα. ΜΓ/ΥΓ(;)38. 

• Τρίλοβη οινοχόη BOR. Από γεωµετρικό τάφο στο Ατσαλένιο Κνωσού. 

ΜΓ(;)/ΥΓ39. 

• Τρίλοβη οινοχόη BOR. Από θαλαµοειδή τάφο στους Αµπελοκήπους της 

Κνωσού. ΜΓ/ΥΓ40. 

• Θραύσµα οινοχόης BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑΙ41. 

• Οινοχόη BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 42. 

• Οινοχόη ΒΟR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 43. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΓ ΙΙΙ 44. 
                                                 
31 Ό.π., σελ. 182, αρ. 186. 
32 Ό.π., σελ. 181, αρ.184. 
33 Roccheti (1988-89), σελ. 199, αρ. 66, εικ. 66. Jones (2000), σελ. 283. 
34 BOR: Black on Red. Πρόκειται για κυπροφοινικική κεραµική µε µελανό διάκοσµο επί ερυθρού 
επιχρίσµατος. 
35 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 148, αρ. 100. 
36 Ό.π., σελ. 151, αρ. 108. 
37 Ό.π., σελ. 163, αρ. 132. 
38 Ό.π., σελ. 168, αρ. 148. 
39 Ό.π., σελ. 149, αρ. 104. 
40 Ό.π., σελ. 150, αρ. 105. 
41 Coldstream (1996), σελ. 406 (107.199). 
42 Ό.π., σελ. 406 (292.94), σχ. 146. 
43 Ό.π., σελ. 406 (175.52). 
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• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΓ ΙΙΙ 45.  

• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΓ ΙΙΙ 46. 

• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΓ ΙΙΙ 47. 

• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΓ ΙΙΙ 48. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 49. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 50. 

• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 51. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 52. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 53. 

• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 54. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 55. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 56. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 57. 

• Λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 58. 

• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 59. 

• Θραύσµα ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΑ Ι 60. 

• ∆ίωτη λήκυθος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΓ ΙΙΙ 61. 

                                                                                                                                            
44 Ό.π., σελ. 407 (285.88), σχ. 141, πίν. 227. 
45 Ό.π., σελ. 407 (292.62), πίν. 62. 
46 Ό.π., σελ. 407 (219.40), πίν. 201. 
47 Ό.π., σελ. 407 (134.33).  
48 Ό.π., σελ. 407 (125.16). 
49 Ό.π., σελ. 407 (285.45), σχ. 140, πίν. 223. 
50 Ό.π., σελ. 407 (285.49), σχ. 140, πίν. 223. 
51 Ό.π., σελ. 407 (285.52).  
52 Ό.π., σελ. 407 (285.80), πίν. 228. 
53 Ό.π., σελ. 407 (285.85), πίν. 228. 
54 Ό.π., σελ. 407 (285.151). 
55 Ό.π., σελ. 407 (292.48), σχ. 145, πίν. 239. 
56 Ό.π., σελ. 407 (292.51), σχ. 145. 
57 Ό.π., σελ. 407 (292.97), πίν. 239. 
58 Ό.π., σελ. 407 (292.132). 
59 Ό.π., σελ. 407 (104.123). 
60 Ό.π., σελ. 407 (219.98). 
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• Θραύσµα δίωτης ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΚΓ 

ΙΙΙ 62. 

• Θραύσµα δίωτης ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού.  

ΚΑ Ι 63. 

• Θραύσµα δίωτης ληκύθου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού.  

            ΚΑ Ι 64. 

• Θραύσµα αλαβαστροειδούς ληκυθίου BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού. ΚΑ Ι 65. 

• Αµφορίσκος BOR. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού.  ΚΑ Ι 66. 

 

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η ποσότητα φοινικικής κεραµικής που έχει 

βρεθεί στην Κρήτη δεν είναι µεγάλη, ενώ τα σχήµατα που απαντώνται είναι οινοχόες, 

ληκύθια, φλασκιά και κυρίως αµφορείς.  

Η µεγαλύτερη συγκέντρωση φοινικικής κεραµικής εντοπίζεται στον Κοµµό και 

σώζεται σε όστρακα (308 όστρακα αµφορέων, όστρακα µιας ληκύθου, ενός ληκυθίου 

και ενός φλασκιού). Η πλειονότητά της έχει φτιαχτεί από τον χαρακτηριστικό µαλακό 

πηλό της φοινικικής ακτής, ενώ το 68% αυτής περιέχει ερυθρά σιδηρούχα 

εγκλείσµατα, τα οποία αποτελούν ένα ακόµη ιδιαίτερο γνώρισµα της κεραµικής των 

παράκτιων φοινικικών πόλεων. Οι αµφορείς, που απαντώνται στον Κοµµό σε 

ποσοστό 100%, λόγω της αξιοσηµείωτης οµοιότητας τους, έχει προταθεί ότι 

προέρχονται από ένα µόνο φορτίο που έφτασε στην Κρήτη γύρω στο 900 π.Χ. Το 

φλασκί και τα ληκύθια από την ίδια περιοχή χρονολογούνται στα 800-750 π.Χ. και 

                                                                                                                                            
61 Ό.π., σελ. 407 (104.8), σχ. 104, πίν. 141. 
62 Ό.π., σελ. 407 (Η15), σχ. 64. 
63 Ό.π., σελ. 407 (292.244), σχ. 149, πίν. 250. 
64 Ό.π., σελ. 407 (292.245), πίν. 250. 
65 Ό.π., σελ. 408 (292.96). 
66 Ό.π., σελ. 408 (219.22), σχ. 132, πίν. 199. 
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αντιπροσωπεύουν το 24,99%67 του συνόλου. Τα υπόλοιπα φοινικικά αγγεία, ληκύθια 

και οινοχόες, προέρχονται από ταφές σε ποσοστό 74,97% του συνόλου της φοινικικής 

κεραµικής (δεν περιλαµβάνονται τα όστρακα των αµφορέων του Κοµµού) και πιο 

συγκεκριµένα από την Κνωσό (41,66%), την Φαιστό (16,66%), την Ελεύθερνα 

(8,33%) και τους Κουνάβους (8,33%), ενώ µια οινοχόη, πιθανόν συριακής καταγωγής 

προέρχεται από τάφο στις Κούρτες. Τα παραπάνω αγγεία χρονολογούνται στα τέλη 

του 9ου και κυρίως µέσα στον 8ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 84-5, πίν. 1-3)68. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι δεν παρατηρείται επίδραση της φοινικικής κεραµικής 

στην ντόπια κρητική παραγωγή, σε αντίθεση µε τις κυπριακές εισαγωγές που ασκούν 

έντονη επιρροή στην κρητική κεραµική κυρίως στον 8ο αι. π.Χ.69.  

Πέρα όµως από τα φοινικικά αγγεία που βρέθηκαν στην Κρήτη θα πρέπει να 

αναφερθούµε και στην κυπροφοινικική κεραµική µε µελανό διάκοσµο επί ερυθρού 

επιχρίσµατος (Black on Red) η οποία αντιπροσωπεύεται µε 32 συνολικά αγγεία. Από 

αυτά το 100% έχει βρεθεί σε τάφους και πιο συγκεκριµένα το 87,5% αυτών στην 

Κνωσό, το 6,24% στην Φορτέτσα και το 6,24% στην Ελεύθερνα. Τα αγγεία αυτά 

χρονολογούνται στα τέλη του 9ου και κυρίως στον 8ο και 7ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 86-8, 

πίν. 1-3). Τόσο η εύρεσή και η χρονολόγησή τους όσο και το πλήθος των υπολοίπων 

κυπριακών εισαγωγών που έχει βρεθεί στο νησί, αποτελούν ένδειξη ότι ίσως πολλά 

από τα προϊόντα της Ανατολής που έφταναν στην Κρήτη, και ιδιαίτερα στην Κνωσό, 

µεταφέρονταν από Φοίνικες εγκατεστηµένους στην Κύπρο από τα τέλη του 9ου αι. 

π.Χ. 

                                                 
67 Στα ποσοστά που αφορούν στην φοινικική κεραµική στο παρόν κεφάλαιο δεν συµπεριλαµβάνονται 
τα 308 όστρακα αµφορέων του Κοµµού καθώς δεν είναι γνωστό σε τι αριθµό αγγείων αντιστοιχούν. 
68 Roccheti (1988-89), σελ. 199. Johnston (1993), σελ. 370-5. Bikai (2000), σελ. 302-10. Johnston 
(2000), σελ. 197, αρ. 11. 
69 Coldstream (1984). Σταµπολίδης (1998), σελ. 122-124. Ας σηµειώσουµε το ΥΓ ληκύθιο από τον 
τάφο Ρ της Φορτέτσας που αποτελεί µείξη φοινικικών, κυπριακών και κρητικών στοιχείων, βλ. Brock 
(1957), σελ. 108, αρ. 1251, πίν. 109. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 183, αρ. 190. 
Σταµπολίδης (2003), σελ. 233, αρ. 33. 
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Η µίµηση κεραµικής του ρυθµού µε µελανό διάκοσµο επί ερυθρού επιχρίσµατος 

(Black on Red)70 στην Κρήτη, και ιδιαίτερα των ληκυθίων, ξεκινά, σύµφωνα µε τον 

Coldstream, αµέσως µετά από την ίδρυση της αποικίας της Τύρου στο Κίτιο, που 

λειτούργησε σαν ορµητήριος βάση για τους Φοίνικες εµπόρους. Ερµηνεύτηκε ως 

αποτέλεσµα µεγάλης ζήτησης που προκάλεσαν οι εισαγωγές αυτών των αγγείων και 

το περιεχόµενό τους, ζήτηση που τελικά ικανοποιήθηκε όταν Φοίνικες ίδρυσαν στην 

Κνωσό γύρω στο 800 π.Χ. ένα µικρό εργαστήριο παρασκευής αρωµατικών ελαίων. 

Τα αγγεία της κατηγορίας µε µελανό διάκοσµο επί ερυθρού επιχρίσµατος, 

προορισµένα για την συσκευασία των αρωµατικών ελαίων, που παρήγαγαν οι 

Φοίνικες στην Κνωσό, φτιάχνονταν από ντόπιους κεραµείς, αρκετά αδέξια στην αρχή, 

αλλά µετά το 750 π.Χ. σχεδόν όµοια µε τα γνήσια71. 

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες πιθανές υποθέσεις που θα µπορούσαν να 

ερµηνεύσουν την πιστή µίµηση της συγκεκριµένης κεραµικής στην Κρήτη, όπως η 

προτίµηση στο ίδιο το αγγείο, άσχετα από το περιεχόµενό του, ή η προσπάθεια να 

πειστεί ο καταναλωτής ότι το περιεχόµενο του ήταν εισηγµένο και όχι τοπικά 

κατασκευασµένο προϊόν72. Επιπλέον, οι Φοίνικες έµποροι ήταν ικανοί να εντοπίσουν 

ή να δηµιουργήσουν ανάγκες για  εξειδικευµένα αγαθά, όπως  µια συγκεκριµένη 

ποιότητα αρωµατικών ελαίων, των οποίων το υψηλό κόστος θα αποθάρρυνε την 

ντόπια παραγωγή. Έτσι, καθώς είχαν πρόσβαση σε αυτά τα προϊόντα και ήταν σε 

θέση να τα εφοδιάσουν µε χαµηλό µεταφορικό κόστος, φαίνεται αρκετά πιθανό ότι τα 

αρωµατικά έλαια εισάγονταν µέσα σε µεγάλα δοχεία, και συσκευάζονταν τοπικά 

                                                 
70 Η κεραµική του ρυθµού µε µελανό διάκοσµο επί ερυθρού επιχρίσµατος θεωρείται κυπριακής  
καταγωγής, πιθανότατα όµως η συγκεκριµένη διακόσµηση έχει εµπνευστεί από αντίστοιχη 
πρωιµότερη κεραµική της Συροπαλαιστινιακής ακτής. Schreiber (2003), σελ. 308. 
71 Coldstream (1982), σελ. 268-9. Coldstream (1998), σελ. 258. Coldstream (2003), σελ. 383. 
72 Hoffman (1997), σελ. 181-2. 
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στην Κρήτη σε αντίγραφα ξένων ληκυθίων, καθιστώντας έτσι απίθανη την ανάγκη 

ίδρυσης από Φοίνικες ενός εργαστηρίου  παραγωγής αρωµατικών ελαίων στο νησί73. 

Επιπρόσθετα, έχει σηµειωθεί ότι η περιορισµένη φοινικική κεραµική που βρέθηκε 

στην Κνωσό, η οποία µάλιστα δεν προκαλεί ντόπιες µιµήσεις, δεν είναι αρκετή 

απόδειξη για να συνδέσουµε τους Φοίνικες µε µια παραγωγή κεραµικής ή 

αρωµατικών ελαίων εκεί74. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι µπορεί η φοινικική 

κεραµική της Κνωσού να είναι λίγη αλλά στην περιοχή αυτή συγκεντρώνεται το 

87,5% των κυπροφοινικικών αγγείων, Black on Red, που έχουν βρεθεί στο νησί. 

Σηµαντικό όµως σχετικά µε την ύπαρξη εργαστηρίου παραγωγής αρωµατικών ελαίων 

παραµένει το επιχείρηµα ότι, αν οι Φοίνικες ίδρυαν ένα τέτοιου είδος εργαστήριο 

στην Κρήτη, σκοπό θα είχαν το κέρδος  και την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση του  

εµπορίου της ντόπιας αυτής παραγωγής. Οι ντόπιες µιµήσεις όµως των αγγείων 

αυτών, που υποτίθεται ότι περιείχαν τοπικά κατασκευασµένα αρωµατικά έλαια, 

σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, δεν απαντώνται έξω από το νησί, κάτι που 

δείχνει ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονταν για την αγορά της Κρήτης. Η απουσία 

λοιπόν µιας ευρύτερης κυκλοφορίας των εντόπιων αγγείων δείχνει ότι τα 

πλεονεκτήµατα για τους Φοίνικες από την οργάνωση µιας τέτοιας επιχείρησης θα 

ήταν µηδαµινά75. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
73 Frankenstein (1979), σελ. 274. Sherratt (1993), σελ. 365. Hoffman (1997), σελ. 182-4. 
74 Schreiber (2003), σελ. 301-3. 
75 Ό.π., σελ. 301-3.   
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Μετάλλινα 

 

• Χάλκινη ηµισφαιρική ενεπίγραφη φιάλη (εικ. 3). Από τον τάφο J του βορείου 

νεκροταφείου της Κνωσού. 900 π.Χ. περίπου76. 

• Χάλκινη πρόχους µε λαβή διακοσµηµένη µε άνθος λωτού (εικ. 4). Από το 

Ιδαίον Άντρο. ΠρΓ Α (τέλος 2ης-αρχές 1ης χιλιετίας π.Χ.). Η λαβή 

προσηλώνεται στο χείλος µε δυο ήλους, ανάµεσα στους οποίους και άλλοι 

τρεις διακοσµητικοί. Ο τύπος ήταν ευρύτατα διαδεδοµένος στην Αίγυπτο και 

τη Νουβία αλλά εξήχθη και στη ∆ύση, στην Κύπρο και το Αιγαίο77. 

• Χάλκινη πρόχους µε λαβή διακοσµηµένη µε άνθος λωτού. Από το Ιδαίον 

Άντρο. ΠρΓ Α. ∆ιακοσµητικοί ήλοι ανάµεσα στους λειτουργικούς που 

προσηλώνουν τη λαβή στο χείλος78. 

• Χάλκινη πρόχους µε λαβή διακοσµηµένη µε άνθος λωτού. Από την Φορτέτσα. 

ΥΠρΓ Α. Ένας διακοσµητικός ήλος ανάµεσα στους λειτουργικούς που 

προσηλώνουν τη λαβή στο χείλος79. 

• Χάλκινη πρόχους µε λαβή διακοσµηµένη µε άνθος λωτού. Από την Φορτέτσα. 

ΥΠρΓ Α80. 

• Θραύσµα πρόχου µε λαβή διακοσµηµένη µε άνθος λωτού. Από το βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού81. 

• Θραύσµα πρόχου µε λαβή διακοσµηµένη µε άνθος λωτού (;). Από το βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού82. 

                                                 
76 Catling (1977), σελ. 12. Sznycer (1979). Catling (1996), σελ. 563-4. Σταµπολίδης και Καρέτσου  
(1998), σελ. 238, αρ. 286. 
77 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 228, αρ. 268. 
78 Ό.π., σελ. 228-9, αρ. 269. 
79 Brock (1957), σελ. 136, αρ. 1572, πίν. 113. Hoffman (1997), σελ. 31, αρ. 8. Σταµπολίδης και 
Καρέτσου (1998), σελ. 229, αρ. 270. 
80 Brock (1957), σελ. 136, αρ. 1571, πίν. 113. Hoffman (1997), σελ. 30-1, αρ. 7. Σταµπολίδης και 
Καρέτσου (1998), σελ. 229, αρ. 270 (παρατηρήσεις). 
81 Catling (1996), σελ. 565, 100.f31, σχ.160, πίν. 271. 
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• Θραύσµα πρόχου µε λαβή διακοσµηµένη µε άνθος λωτού. Από το βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού. Η λαβή έχει πέντε µεγάλα πιρτσίνια στο εσωτερικό 

του χείλους, µόνο δύο εκ των οποίων στερέωναν τη λαβή στο λαιµό του 

αγγείου, τα άλλα ήταν απλά διακοσµητικά83. 

• Χάλκινο προχοΐδιο (εικ. 5). Από το Ιδαίον Άντρο. ΥπΜ/ΠρΓ Α (τέλος 2ης-

αρχές 1ης χιλιετίας π.Χ.). Τα πλησιέστερα παράλληλα για αγγεία αυτού του 

τύπου εντοπίζονται σε στρώµατα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της 

Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου (13ος-11ος αι. π.Χ.) στο Ισραήλ και την 

Ιορδανία84. 

• Χάλκινη τρίλοβη πρόχους (εικ. 6). Από το Ιδαίον Άντρο. ΥΠρ Α-ΠρΑ (9ος-8ος 

αι. π.Χ.) 85. 

• Χάλκινη οµφαλωτή γλωσσωτή φιάλη (εικ. 7). Από τη νεκρόπολη της Ορθής 

Πέτρας στην Ελεύθερνα. ΥΓ/ΠρΑ86. 

• Χάλκινη οµφαλωτή γλωσσωτή φιάλη (εικ. 8). Από τη νεκρόπολη της Ορθής 

Πέτρας στην Ελεύθερνα87. 

• Χάλκινη γλωσσωτή φιάλη µε ρόδακα (εικ. 9). Από τη νεκρόπολη της Ορθής 

Πέτρας στην Ελεύθερνα. ΥΓ/ΠρΑ. Το σχήµα και η διακόσµησή της µε την 

επιπλέον προσθήκη του ρόδακα, δείχνουν ότι ίσως προέρχεται από τη Συρία, 

το Luristan ή την Ασσυρία88. 

• Χάλκινη οµφαλωτή γλωσσωτή φιάλη (εικ.10). Από το Ιδαίον Άντρο. 

ΥΓ/ΠρΑ89. 

                                                                                                                                            
82 Ό.π., σελ. 565, Ν.f10, σχ. 157, πίν. 269. 
83 Ό.π., σελ. 565, G.f5, σχ. 156, πίν. 268. 
84 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 229-30, αρ. 271. 
85 Ό.π., σελ. 230, αρ. 272. 
86 Σταµπολίδης (1994), σελ. 118, αρ. 70. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 244, αρ. 300. 
87 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 245, αρ. 301. 
88 Σταµπολίδης (1994), σελ. 117, αρ. 69. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 245, αρ. 302. 
89 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 246, αρ. 303. 
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• Χάλκινη οµφαλωτή γλωσσωτή φιάλη (εικ. 11). Από τους Αµπελοκήπους της 

Κνωσού. ΜΓ/ΥΓ90.  

• Χάλκινη αβαθής φιάλη µε Ω-σχηµη λαβή (εικ. 12). Από την νεκρόπολη της 

Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα. ΥΓ/ΠρΑ91.  

• Χάλκινη αβαθής φιάλη µε Ω-σχηµη λαβή (εικ. 13). Από την νεκρόπολη της 

Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα. ΥΓ/ΠρΑ92. 

• Χάλκινη αβαθής φιάλη µε Ω-σχηµη λαβή (εικ. 14). Από το Ιδαίον Άντρο. 

ΥΓ/ΠρΑ93. 

• Χάλκινη φιάλη (εικ. 15). Από το Ιδαίον Άντρο. ΥΓ. Θεωρείται εισηγµένο, 

χωρίς να αποκλείεται η δηµιουργία του από κρητικό καλλιτέχνη που 

εµπνεύστηκε από φοινικικά πρότυπα94. 

• Χάλκινη φιάλη (εικ. 16). Από το Ιδαίον Άντρο. ΥΓ95. 

• Χάλκινη φοινικική φιάλη (εικ.17). Από τη νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. 730-700 π.Χ.96. 

• Θραύσµα χάλκινης φιάλης (εικ. 18). Από το Ιδαίον Άντρο. ΥΓ97. 

• Χάλκινη φιάλη (εικ. 19). Από τους Αρκάδες. ΥΓ/ΠρΑ. Κυπροφοινικικές 

επιδράσεις, αιγαιακή προέλευση98.  

• Χάλκινη κυπρο(;)φοινικική ηµισφαιρική φιάλη (εικ. 20). Από την Φορτέτσα. 

ΥΓ99.  

                                                 
90 Σταµπολίδης (1998), σελ. 125. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 244, αρ. 299. 
91 Σταµπολίδης (1994), σελ. 112, αρ. 64.  Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 242, αρ. 295. 
92 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 242, αρ. 297. 
93 Ό.π., σελ. 242, αρ. 296. 
94 Markoe (1985), σελ. 114, 164, Cr3. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 248, αρ. 307.  
95 Markoe (1985), σελ. 35, 113, 163-4, Cr2. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 249, αρ. 308. 
96 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 249, αρ. 309. Σταµπολίδης (2003), σελ. 438, αρ. 744. 
Σταµπολίδης (2004), σελ. 277, αρ. 349. 
97 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 250, αρ. 310. 
98 Levi (1927-9), σελ. 308, 458-9, εικ. 408, πίν. ΧΧ. Markoe (1985), σελ. 167-9, 240 Cr12. 
Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 251-2, αρ. 314. 
99 Brock (1957), σελ. 133-4, αρ. 1559, πίν. 114. Markoe (1985), σελ. 156, 162. Hoffman (1997), σελ. 
32-34, αρ. 14. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 252, αρ. 315.  
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• Χάλκινο φιαλίδιο (εικ. 21). Από το Ιδαίον Άντρο. ΥΠρΓ Α-ΠΓ. Ο ρυθµός του 

διακόσµου είναι βορειοσυριακός100. 

• Χάλκινη φιάλη (εικ. 22). Από το Ιδαίον Άντρο. Γ. Συνδυάζει στοιχεία 

συροφοινικικής καταγωγής µε τυπικά κρητικά χαρακτηριστικά, όπως το 

σχοινοειδές µοτίβο. Η φιάλη είναι ένα τυπικό παράδειγµα του συγκεκριµένου 

ρυθµού που πρέπει να αναπτύχθηκε στα κρητικά εργαστήρια κατά τη διάρκεια 

του 9ου και 8ου αι. π.Χ.101. 

• Θραύσµα µεσόµφαλης φοινικικής φιάλης (εικ. 23). Από το βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού. Πιθανότατα φοινικικής κατασκευής. Ο τάφος G 

χρονολογείται στην ΠρΓΒ-ΠΓ, αλλά η παρουσία αυτής της φιάλης δείχνει ότι 

η χρήση του συνεχίστηκε αρκετά υστερότερα102. 

• Χάλκινη “ασπίδα” (εικ. 24). Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. 830-730 π.Χ.103. 

Μια από τις πρωιµότερες χάλκινες φιάλες που φανερώνει δεσµούς µε την 

Συροπαλαιστινιακή ακτή είναι η ενεπίγραφη φιάλη που βρέθηκε στον τάφο J του 

Τεκκέ (εικ. 3). Την πρώτη δηµοσίευση της φιάλης αποτέλεσε µια αναφορά που 

σηµείωνε ότι ο τάφος, στον οποίο βρέθηκε, ανήκε στην πρώιµη Πρωτογεωµετρική 

περίοδο, χρονολόγηση που βασιζόταν στα πολλά εισηγµένα αττικά αγγεία της 

ύστερης Πρωτογεωµετρικής περιόδου104. Ωστόσο, στον ίδιο τάφο υπάρχει και µια 

δεύτερη φάση από ταφές, που απέχει µια γενιά περίπου από την πρώτη φάση, όπως 

δείχνει η ντόπια κεραµική του πρώιµου 9ου αι. π.Χ. Μεταξύ των κρητικών αυτών 

αγγείων βρέθηκε και η ενεπίγραφη φιάλη. Η φοινικική επιγραφή της χρονολογήθηκε 

                                                 
100 Σακελλαράκης (1983), σελ. 440, εικ. 1, πίν. 261α. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 247-8, 
αρ. 306. 
101 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 250, αρ. 311. 
102 Catling (1996), σελ. 564, G.f1, σχ. 156, πίν. 269. 
103 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 255, αρ. 319. Stampolidis (1998), σελ. 182. Σταµπολίδης 
(2003), σελ. 474, αρ. 853. Σταµπολίδης (2004), σελ. 281-2, αρ. 360. 
104 Catling (1977), σελ. 12. 
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περίπου στο 900 π.Χ. - χρονολόγηση που συνάδει µε το αρχαιολογικό πλαίσιο της 

φιάλης - και διαβάστηκε ως «η φιάλη του Χ, γιού του Υ»105.  Φέρει λοιπόν µια 

φόρµουλα κατοχής, η οποία συναντάται συχνά σε ενεπίγραφες αιχµές βελών του 11ου 

αι. π.Χ. από τον Λίβανο106. Παλαιογραφικά κριτήρια οδήγησαν κάποιους 

µελετητές107 να υποθέσουν ότι η φιάλη του Τεκκέ ήταν σύγχρονη µε τις 

προαναφερθείσες αιχµές βελών. Ωστόσο, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η τοποθέτηση 

του αρχαιολογικού συνόλου της φιάλης στον 9ο αι. π.Χ. είναι καλά τεκµηριωµένη, 

ενώ οι περισσότερες από τις αιχµές βελών είναι αγνώστου προελεύσεως και επιπλέον 

αµφισβητείται η χρονολόγησή τους στον 11ο αι. π.Χ.108.  

Έχει προταθεί ότι η φιάλη ανήκε σε κάποιον Φοίνικα που είχε εγκατασταθεί στην 

Κνωσό109. Ωστόσο, έχει διατυπωθεί και η άποψη ότι η παρουσία της δεν απαιτεί 

απαραίτητα την εγκατάσταση κάποιου Φοίνικα καθώς το αντικείµενο αυτό ήταν 

δυνατό να έχει καταλήξει στην Κρήτη µέσω του εµπορίου110. Η ενεπίγραφη φιάλη θα 

µπορούσε να είχε βρει τον δρόµο της προς την Κρήτη µαζί µε άλλα ευβοϊκά, αττικά ή 

κυπριακά τέχνεργα προερχόµενη είτε από την Κύπρο είτε από την 

Συροπαλαιστινιακή ακτή. Θα αποτελούσε λοιπόν είτε µια έµµεση εισαγωγή είτε µια 

από τις φοινικικές επαφές, που µε την βοήθεια Κυπρίων ή Ευβοέων/Κυκλαδιτών 

                                                 
105 Sznycer (1979). Η επιγραφή έχει διαβαστεί και ως «κύπελλο του Sama, γιου του Labanon», 
«κύπελλο του Sama γιού του Li’aminos» ή «κύπελλο του Shema, γιού του L…» και έχει χρονολογηθεί 
στον 11ο αι. π.Χ. µε βάση παλαιογραφικά κριτήρια. Cross (1979). Cross (1980), σελ. 15-7. Puech 
(1983), σελ. 374-91. Lipiński (1983), σελ. 129-33.  
106 Cross (1993). 
107 Βλ. υποσηµείωση 105. 
108 Negbi (1992), σελ. 608. 
109 Coldstream (1982), σελ. 271. Markoe (1998), σελ. 233.  
110 Muhly (1985), σελ. 184.  Την κυπριακή καταγωγή της συγκεκριµένης φιάλης υποστηρίζουν οι 
Coldsream (1982), σελ. 271, Muhly (1985), σελ. 183, Boardman (1990), σελ. 177, ενώ ο Catling 
σηµειώνει την πιθανότητα η φιάλη να αποτελεί εισαγωγή από την Συροπαλαιστινιακή ακτή αλλά και 
ότι αρκετές από τις ηµισφαιρικές φιάλες από τη Κύπρο της ΥΕΧ φέρουν επιγραφές λίγο κάτω από το 
χείλος, σε Κυπρο-Μινωϊκή γραφή, Catling (1996), σελ. 564. 
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θαλασσοπόρων θα προσέγγιζαν και θα γνώριζαν τα λιµάνια και τις αγορές της 

Κρήτης στα τέλη του 10ου και στο α΄ µισό του 9ου αι. π.Χ.111. 

Οι χάλκινες πρόχοι µε λαβή, διακοσµηµένη µε άνθος λωτού, που έχουν βρεθεί 

στην Κρήτη συγκεντρώνονται στο Ιδαίον Άντρο (εικ. 4), την Φορτέτσα και το βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού. Από το Ιδαίον µάλιστα προέρχονται δεκαπέντε 

παραδείγµατα αυτού του τύπου αγγείου, περισσότερα δηλαδή από όσα έχουν βρεθεί 

σε όλο το υπόλοιπο Αιγαίο. Αυτός ο τύπος διακόσµησης θεωρείται αιγυπτιακή 

δηµιουργία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και η παραγωγή του συνεχίζεται και 

κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Ήταν ευρύτατα διαδεδοµένος στην Αίγυπτο 

και τη Νουβία και φαίνεται ότι υιοθετήθηκε από φοινικικά εργαστήρια, όπως 

φανερώνουν ευρήµατα από την Σιδώνα και τη Nimrud. Ένα κριτήριο διαχωρισµού ως 

προς την κατασκευή αυτών των αντικειµένων αποτελεί, σύµφωνα µε τον Culican112, η 

ύπαρξη διακοσµητικών ήλων ανάµεσα στους δύο ακραίους λειτουργικούς ήλους 

προσήλωσης της λαβής στο χείλος που χαρακτηρίζει τις αιγυπτιακές πρόχους ενώ 

απουσιάζει από τις φοινικικές. Οι πρόχοι µε λαβή, διακοσµηµένη µε άνθος λωτού 

γνωρίζουν ευρεία διάδοση στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς απαντώνται στην 

Κύπρο, το Λευκαντί, τη Θήρα, το ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, την Κνωσό και 

το Ιδαίον Άντρο, και οι Φοίνικες έµποροι έχουν θεωρηθεί υπεύθυνοι για την διάδοσή 

τους αυτή113. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι η παρουσία τους στην Κρήτη δείχνει 

ότι φτιάχτηκαν από ανατολίτες, είτε στο ίδιο το νησί είτε στην Ανατολή, ως 

προσωπικά δώρα παρά ότι αποτελούν δείγµα εµπορίου114. Η ευρεία όµως διασπορά 

τους, το µεγάλο χρονικό διάστηµα διακίνησής τους αλλά και η παρουσία τους τόσο 

σε ιερά όσο και σε τάφους δείχνουν ότι πιθανότατα αποτελούν προϊόντα εµπορίου. 

                                                 
111 Σταµπολίδης  (2003α), σελ. 55. 
112 Lefkandi I, σελ. 249-50. 
113 Matthäus (2000), σελ. 268-9. Matthäus (2000a), σελ. 523. 
114 Catling (1996), σελ. 565. 
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Κάποιες από αυτές τις πρόχους χρονολογούνται πρώιµα, ιδιαίτερα αυτές του Ιδαίου 

Άντρου (10ος αι. π.Χ.), ενώ τα µέρη εύρεσης τους στη Μεσόγειο µας επιτρέπουν να 

ανασυνθέσουµε τον θαλάσσιο  δρόµο εισαγωγής τους στο νησί. Έτσι, τα 

συγκεκριµένα τέχνεργα φαίνεται ότι κάποια χρονική στιγµή ταξίδεψαν από την 

Αίγυπτο στη Συροπαλαιστινιακή ακτή, την Κύπρο και, ίσως µέσω των Κυκλάδων, 

έφτασαν τελικά στην Κρήτη115. Αξιοσηµείωτη είναι και η µικρή πρόχους (εικ. 5) από 

το Ιδαίον Άντρο, η οποία χρονολογείται στα τέλη της δεύτερης ή τις αρχές της 

πρώτης χιλιετίας π.Χ. ενώ παράλληλα της έχουν βρεθεί στο Ισραήλ και την 

Ιορδανία116.  

Μια χάλκινη τρίλοβη πρόχους (εικ. 6) από το Ιδαίον Άντρο αποτελεί το µοναδικό 

γνωστό παράδειγµα από το Αιγαίο. Ανήκει στον τύπο απιόσχηµων πρόχων που 

κατασκευάζονταν σε φοινικικά εργαστήρια στην ίδια την Φοινίκη αλλά ίσως και στην 

Κύπρο. Ο τύπος µπορεί να αναγνωριστεί σε πήλινα, χάλκινα, αργυρά ακόµη και 

υάλινα παραδείγµατα. Ανάλογες πρόχοι, µε πλουσιότερη όµως διακόσµηση, 

απαντώνται στην κεντρική και νότια Ιταλία, την Σαρδηνία, την Ισπανία και την 

Πορτογαλία και αποτελούν εξαγωγές από την Φοινίκη  στον ύστερο 8ο και πρώιµο 7ο 

αι. π.Χ. Ωστόσο, τα πλησιέστερα παράλληλα για την πρόχου του Ιδαίου εντοπίζονται 

σε αργυρά και πήλινα παραδείγµατα του 9ου και 8ου αι. π.Χ. από την Κύπρο117. 

Στη διάρκεια του 8ου και 7ου αι. π.Χ. µια σειρά χάλκινων φιαλών διαφόρων τύπων 

φτάνουν στην Κρήτη. Ανάµεσα τους φιάλες που ανήκουν στον λεγόµενο γλωσσωτό ή 

ραβδωτό τύπο, οι οποίες απαντώνται στους Αµπελοκήπους της Κνωσού, την 

Ελεύθερνα και το Ιδαίον Άντρο. Ο συγκεκριµένος τύπος φιάλης µε  προδρόµους στην 

2η χιλιετία π.Χ. στην Αίγυπτο και την Συροπαλαιστινιακή ακτή αναπτύχθηκε µέσα 
                                                 
115 Σταµπολίδης (2003α), σελ. 50-1. 
116 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 229-30, αρ. 271. Σταµπολίδης  (1998), σελ. 106. Matthäus 
(2000), σελ. 268. Matthäus (2000a), σελ. 521-2. 
117 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 230, αρ. 272. Matthäus (2000), σελ. 270-1. Matthäus 
(2000a), σελ. 524-5. Σταµπολίδης (2003), σελ. 447, αρ. 774. 
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στον 9ο αι. στη Βόρεια Συρία ή την Ασσυρία και στην διάρκεια του 8ου αι. π.Χ. 

εξαπλώθηκε στην Φοινίκη και σε όλη σχεδόν την Εγγύς Ανατολή και κατόπιν στο 

Αιγαίο και την Κρήτη, όπως φανερώνουν τα παραδείγµατα που βρέθηκαν στο νησί 

(εικ. 11, 7, 8). Από τον ύστερο 8ο αι. π.Χ. αρχίζει η εξαγωγή των γλωσσωτών φιαλών 

και στην Ιταλική χερσόνησο, όπως αφήνει να φανεί η εύρεση τους, κυρίως ως 

κτερίσµατα σε τάφους, στην Ετρουρία, την Καµπανία, τη νότια και 

ανατολικοκεντρική Ιταλία. Ορισµένα από τα παραδείγµατα, τα οποία µας είναι 

γνωστά, κυρίως από την Κρήτη και την Ετρουρία, είναι πιθανόν, τοπικές παραγωγές. 

Μια ανάλογη φιάλη από την Ελεύθερνα, αυτή της εικ. 9, λόγω του σχήµατος και της 

διακόσµησής της µε την επιπλέον προσθήκη του ρόδακα, θεωρείται ότι προέρχεται 

από την Συρία, το Luristan ή την Ασσυρία. Τέλος, η φιάλη της εικ. 10 από το Ιδαίον, 

αποτελεί κρητική αποµίµηση του γενικότερου τύπου των γλωσσωτών φιαλών118. 

Ο τύπος φιάλης µε  Ω-σχηµη λαβή (εικ. 12-14), στον οποίο ανήκουν τα 

παραδείγµατα του 9ου και 8ου αι. π.Χ. από την Ελεύθερνα, το Ιδαίον Άντρο και τους 

Αρκάδες µαζί µε ορισµένες λαβές από την Κνωσό, την Αµνισό και το Παλαίκαστρο, 

εµφανίζεται στην Αίγυπτο, την Συροπαλαιστινιακή ακτή και την Κύπρο ήδη στην 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Ο συγκεκριµένος τύπος γνωρίζει µεγάλη εξάπλωση στον 

9ο και 8ο αι. π.Χ. και κυκλοφορεί σε πολλές παραλλαγές στην Κύπρο στα τέλη του 8ου 

και στον 7ο αι. π.Χ., γεγονός που δυσκολεύει την εξαγωγή συµπεράσµατος για το αν 

έχουν παραχθεί από φοινικικά εργαστήρια της Συροπαλαιστινιακής ακτής ή από 

αντίστοιχα στην Κύπρο. Παρόµοιες δυσκολίες προκύπτουν και στην προσπάθεια να 

διακρίνει κανείς αν τα παραδείγµατα των απλών φιαλών µε Ω-σχηµη λαβή από την 

Κρήτη αποτελούν εισαγωγές ή ντόπιες αποµιµήσεις119.  

                                                 
118 Σταµπολίδης (1998), σελ. 125. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 244-6, αρ. 299-303. 
Σταµπολίδης (2003α), σελ. 67. 
119 Σταµπολίδης (1998), σελ. 125. Σταµπολίδης (2003α), σελ. 66. 
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Στον τύπο των ρηχών χάλκινων φιαλών µε διακόσµηση στο εσωτερικό τους - που 

θεωρείται ότι παράγονταν σε φοινικικά εργαστήρια - εντάσσονται τρία παραδείγµατα 

φιαλών από την Ελεύθερνα και το Ιδαίον Άντρο (εικ. 15, 16 και 17). Πρόκειται για 

έργα αιγυπτιάζουσας φοινικικής τεχνοτροπίας, που παραπέµπουν στην χαλκουργία 

και την ελεφαντουργία του Arslan Tash και της Nimrud κατά την περίοδο της 

βασιλείας του Σαργκόν ΙΙ. Αν και συνήθως θεωρούνται εισηγµένα αντικείµενα, δεν 

αποκλείεται ορισµένες να έχουν δηµιουργηθεί από κρητικούς καλλιτέχνες 

επηρεασµένους από φοινικικά πρότυπα120. Έχει υποστηριχθεί επίσης  ότι οι 

συγκεκριµένες φιάλες αποτελούν δηµιουργίες ενός εργαστηρίου που ιδρύθηκε στην 

Κρήτη από κάποιον ανατολίτη περιπλανώµενο καλλιτέχνη, ο οποίος µετανάστευσε 

στο νησί, εµπνέοντας συνάµα την σύγχρονη καλλιτεχνική παράδοση121.  

Από το Ιδαίον Άντρο προέρχεται η χάλκινη φιάλη της εικ. 18  που ανήκει στον 

τύπο φοινικικών φιαλών από τη  Nimrud  “marsh pattern group”. Αυτός ο τύπος 

φιαλών χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ. και εξαγόταν από την Φοινίκη στην Κύπρο και 

την Κρήτη. Μείξη κυπροφοινικικών επιδράσεων και κρητικών χαρακτηριστικών 

αποτελεί η φιάλη από τους Αρκάδες (εικ. 19), ενώ η κυπροφοινικική φιάλη της 

Φορτέτσας (εικ. 20) προκαλεί δυσκολίες για την χρονολόγησή της, αν και µάλλον 

ανήκει στα τέλη του 8ου αι. π.Χ.122.  

Αντικείµενα ανατολικής έµπνευσης και καταγωγής θεωρούνται οι χάλκινες 

«ασπίδες» που έχουν βρεθεί στην Κρήτη. Οι περισσότερες προέρχονται από το Ιδαίον 

Άντρο (εικ. 25-27), ενώ υπάρχουν παραδείγµατα από το Παλαίκαστρο, την Φαιστό, 

το νεκροταφείο των Αρκάδων123 και την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

                                                 
120 Ό.π., σελ. 66. 
121 Markoe (2003), σελ. 211-2. 
122 Σταµπολίδης (1998), σελ. 127. 
123 Kunze (1931), σελ.  6-18. 
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Ελεύθερνα124 (εικ. 24). Οι «ασπίδες» αυτές πιθανότατα δεν αποτελούν εισαγωγές 

άλλα έργα κατασκευασµένα στην Κρήτη. Κάποιοι µελετητές υποστηρίζουν ότι είναι 

έργα Κρητών που εκπαιδεύτηκαν από ανατολίτες τεχνίτες125, ενώ άλλοι ότι είναι έργα 

µεταναστών ανατολιτών τεχνιτών εγκατεστηµένων στην Κρήτη, οι οποίοι, ζώντας και 

δουλεύοντας κοντά στο Ιδαίον,  έφτιαχναν αντικείµενα µε θέµα κατάλληλο για τη 

λατρεία στο ιερό, αλλά µε εµφάνιση ανατολική126. Αυτό που µπορούµε να πούµε 

είναι ότι «οι άνθρωποι δεν αντιγράφουν ξαφνικά την τέχνη εντελώς ξένων λαών που 

έγινε γνωστή σε αυτούς µέσα από περιστασιακές εισαγωγές»127, ούτε είναι εύκολο να 

παράγουν τόσο εξεζητηµένα τέχνεργα απλά µιµούµενοι κάποιες από αυτές.  

Σχετικά µε τη χρήση των αντικειµένων αυτών, η ερµηνεία τους ως ασπίδων 

κρεµασµένων πάνω στο δέντρο έχει στηριχθεί σε παρερµηνεία128 του χωρίου του 

Θεόφραστου (Φυτών Ιστορ., Γ, 3-4), ο οποίος δεν αναφέρεται σε ασπίδες, αλλά σε 

αναθήµατα που βρίσκονται µέσα στο Ιδαίον Άντρο. Όπως δείχνουν τα ανασκαφικά 

δεδοµένα αλλά και η µελέτη ενός ανάλογου αντικειµένου από τη νεκρόπολη της 

Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα, φαίνεται ότι οι αποκαλούµενες «ασπίδες» 

χρησίµευαν ως καπάκια σε λέβητες, που έχουν άλλωστε βρεθεί και στο Ιδαίον Άντρο. 

Οι λέβητες µε καπάκια αυτού του τύπου, θα πρέπει να σχετίζονται µε κάποιες 

τελετουργίες, όπως ιεροπραξίες, τελετές µύησης, ταφικές τελετουργίες, έπαθλα 

ταφικών αγώνων,  τόσο στην Ελεύθερνα όσο και στο Ιδαίον Άντρο129.     

Τα υψηλής ποιότητας χάλκινα τέχνεργα του Ιδαίου Άντρου, έχει σηµειωθεί ότι 

έφταναν εκεί από ένα εργαστήριο που βρισκόταν στην Κνωσό, η οποία «είχε 

                                                 
124 Σταµπολίδης (1998), σελ. 114-5. 
125 Kunze (1931), σελ. 263-4. 
126 Boardman (1961), σελ. 138. Boardman (1980), σελ. 58. Επίσης, έχει θεωρηθεί ότι Φοίνικες είχαν 
κατασκευάσει τα πρωιµότερα χάλκινα τέχνεργα που δεν έχουν ωστόσο διασωθεί, ενώ αυτά που 
γνωρίζουµε σήµερα έχουν φτιαχτεί από Κρήτες τεχνίτες, αν και κάτω από άµεση ξένη εποπτεία. 
Dunbabin (1957), σελ. 40-41.   
127 Coldstream (1982), σελ. 272. 
128 Σακελλαράκης (1987), σελ. 253, όπως έχει σηµειωθεί στο Σταµπολίδης (1998), σελ. 115. 
129 Σταµπολίδης (1998), σελ. 115. Σταµπολίδης (2003α), σελ. 59. 
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ισχυρούς δεσµούς µε το ιερό και έως την 1η χιλιετία π.Χ. αποτελούσε το ηγετικό 

πολιτιστικό κέντρο του νησιού»130. Ωστόσο, η ανασκαφική έρευνα στην Κνωσό έχει 

δείξει ότι τα χάλκινα αγγεία της περιοχής είναι λίγα, ενώ δεν θα πρέπει να 

αγνοήσουµε ότι υπάρχουν σηµαντικές πόλεις της ίδιας περιόδου, όπως η Ελεύθερνα 

και η Αξός, που βρίσκονται πιο κοντά στο Ιδαίον Άντρο σε σχέση µε την Κνωσό. 

Εξάλλου, από την µελέτη των µετάλλινων τεχνέργων παρατηρούµε ότι οι οµοιότητες 

τόσο στις χάλκινες φιάλες όσο και τις λεγόµενες «ασπίδες» από τον Ιδαίον Άντρο και 

την Ελεύθερνα, φανερώνουν µια σύνδεση των παραπάνω περιοχών131. Έχει προταθεί 

µάλιστα ότι ένα εργαστήρι ανατολιτών τεχνιτών εγκατεστηµένων στην Ελεύθερνα 

εφοδίαζε το Ιδαίον µε χάλκινα τέχνεργα132. Άλλωστε, η ανακάλυψη στην Ελεύθερνα 

δύο λίθινων µικρών µητρών133 για τη σφυρηλάτηση (ή τη χύτευση) χάλκινων 

αντικειµένων (εικ. 28), οι οποίες χρονολογούνται στον 8ο-7ο αι. π.Χ., ενισχύει την 

υπόθεση ύπαρξης ενός σηµαντικού εργαστηρίου χαλκουργίας στην περιοχή. 

Παρατηρούµε όµως ότι οι χάλκινες φιάλες και οι «ασπίδες» δεν περιορίζονται µόνο 

στην Ελεύθερνα αλλά έχουν βρεθεί και σε άλλες πόλεις της κεντρικής Κρήτης, 

γεγονός που καθιστά πιθανή την προέλευση τους από διάφορες περιοχές που θα 

µπορούσαν να έχουν σχέση µε το ιερό134. 

Συµπερασµατικά, στην Κρήτη έχουν βρεθεί 20 ανατολικά και 5 φοινικικά  

µετάλλινα τέχνεργα. Από τα ανατολικά το ποσοστό 35% συγκεντρώνεται στο Ιδαίον 

Άντρο, 25% στην Ελεύθερνα, 25% στην Κνωσό και 15% στην Φορτέτσα. Το 65% 

                                                 
130 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 237-8, αρ. 284 (παρατηρήσεις). Matthäus (2000), σελ. 274. 
Matthäus (2000a), σελ. 541-2. Η παραπάνω άποψη διατυπώθηκε πρόσφατα και από την Eleonora 
Pappalardo, η οποία θεωρεί ότι τα ανατολικά τέχνεργα της Ελεύθερνας ήταν το αποτέλεσµα ενός 
δεύτερου επιπέδου εσωτερικών ανταλλαγών στο νησί και έφταναν εκεί µέσω της Κνωσού. Pappalardo 
(υπό έκδοση). 
131 Σταµπολίδης (1998), σελ. 128. 
132 Markoe (2003), σελ. 212. 
133 Θέµελης (2002), σελ. 31: «Η µια µήτρα σώζει µέρος πιθανώς από ζωστήρα ή πόδι τρίποδα, ενώ η 
άλλη φέρει έγκοιλη τη µορφή υδρόβιου πτηνού». 
134 Ας αναφέρουµε όµως και την άποψη του Matthäus ο οποίος υποστηρίζει ότι «το Ιδαίον Άντρο 
συνδέονταν µε αρκετές πόλεις της Κρήτης µόνο από την ύστερη αρχαϊκή περίοδο και µετά». Matthäus 
(2000a), σελ. 542. 
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του συνόλου δηλαδή έχει βρεθεί σε τάφους ενώ το 35% σε ιερό. Τέλος 

διαπιστώνουµε ότι υπάρχει µια έξαρση των εισαγωγών που χρονολογούνται στον 8ο 

και 7ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 89-91, πίν.1-3). Όσον αφορά στα φοινικικά, το 60% αυτών 

εντοπίζεται στο Ιδαίον Άντρο, το 20% στην Ελεύθερνα και το 20% στην Κνωσό. Το 

60% δηλαδή έχει βρεθεί σε ιερό ενώ το 40% σε τάφους. Σχετικά µε τη χρονολόγησή 

τους παρατηρούµε ότι το 100% του συνόλου χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 

92-3, πίν. 1-3). Η µεγαλύτερη συγκέντρωση τόσο των ανατολικών όσο και των 

φοινικικών εισαγωγών εντοπίζεται στο Ιδαίον Άντρο και ιδιαίτερα στον 8ο αι. π.Χ. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα χάλκινα τέχνεργα από την Ανατολή αποτελούσαν 

αντικείµενα ιδιαίτερης συµβολικής αξίας και κύρους και αφιερώνονταν από τους 

κατόχους τους, πιθανότατα αριστοκράτες, στο ιερό σπήλαιο του ∆ία ως µέσο 

προβολής και επίδειξης πλούτου. 
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Χρυσά κοσµήµατα 

 

Στην Κρήτη έχουν εντοπιστεί ελάχιστα χρυσά κοσµήµατα που θεωρούνται 

εισαγωγές από την Συροπαλαιστινιακή ακτή, και αυτό χωρίς βεβαιότητα. 

Συγκεκριµένα, ένα χρυσό περίαπτο από το Ιδαίον Άντρο, το οποίο µε βάση 

τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά χρονολογείται περίπου στα 700 π.Χ., δεν είναι σαφές 

αν πρόκειται για φοινικική εισαγωγή ή για κρητική αποµίµηση135. Επίσης, δεν είναι 

βέβαιο εάν ο τύπος τεσσάρων χρυσών χαντρών, από το βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού, το ανασκαφικό σύνολο των οποίων χρονολογείται στην πρώιµη 

Ανατολίζουσα περίοδο, προέρχεται από την Κύπρο ή την Φοινίκη136. 

Ωστόσο, τα χρυσά κοσµήµατα του  θολωτού τάφου 2 του Κανιαλή Τεκκέ137 έχουν 

απασχολήσει ιδιαίτερα τους µελετητές τόσο για τον τόπο κατασκευής τους όσο και 

για την καταγωγή των δηµιουργών τους.  

Τα κοσµήµατα του Τεκκέ (εικ. 29-30) περιλαµβάνουν χρυσά περιδέραια και 

περίαπτα, ένα χρυσό διάδηµα, ένα ζευγάρι αργυρών περονών µε χρυσές απολήξεις, 

καθώς και τµήµατα άλλων κοσµηµάτων. Το περιδέραιο (εικ. 31) είναι σύνθετο ως 

δηµιουργία και είναι φτιαγµένο µε την τεχνική της κοκκίδωσης138, της συρµατερής 

αλλά και της προσαρµογής ενθεµάτων. Τα ενθέµατα του είναι από ορεία κρύσταλλο - 

η κοπή και κατεργασία της οποίας θεωρείται δύσκολη - και ήλεκτρο, που δεν υπάρχει 

στο υπέδαφος της Κρήτης139. Ο συνδυασµός χρυσού και ηλέκτρου στο περιδέραιο 

φέρνει στον νου την απαγωγή του Ευµαίου από Φοίνικες εµπόρους όταν αυτοί 

                                                 
135 Higgins (1969), σελ. 152, εικ. 1. 
136 Higgins (1996), σελ. 542, 285.f19, πίν. 265. 
137 Για την δηµοσίευση του τάφου βλ. Hutchinson (1954). 
138 Η τεχνική της κοκκίδωσης έχει χρησιµοποιηθεί και στην κατασκευή των κοσµηµάτων των εικόνων 
32 και 33. Στο τελευταίο µάλιστα συνδυάζεται µε την τεχνική της συρµατερής. 
139 Το ήλεκτρο γενικά εισαγόταν από την Βαλτική αν και θεωρείται ότι υπήρχαν πηγές στο Λίβανο. 
Coldstream (1982), σελ. 272 (συζήτηση: Riis, P. J.). Hoffman (1997), σελ. 218, υποσηµ. 98.  
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απασχολούσαν την µητέρα του και τις υπηρέτριες µε το παζάρεµα ενός αντίστοιχου 

κοσµήµατος (Οδύσσεια 15. 459-60)140.  

Το µηνοειδές µοτίβο, που εµφανίζεται στα κοσµήµατα του Τεκκέ, είναι πολύ 

συνηθισµένο στην Εγγύς Ανατολή, όπου και έχει µακρά παράδοση. Τέτοια µοτίβα 

εµφανίζονται και σε κρητικά, κυρίως λίθινα, έργα, η χρονολόγηση των οποίων 

προηγείται και έπεται αυτής των κοσµηµάτων του Τεκκέ141. Εξάλλου, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των µηνίσκων του Τεκκέ, όπως οι µεγαλύτερες αναλογίες αλλά και 

το γεγονός ότι η ανοιχτή πλευρά τους είναι στραµµένη προς τα πάνω, υποστηρίζεται 

ότι τους κατατάσσουν σε µια εικονογραφική παράδοση του συγκεκριµένου µοτίβου 

που αναπτύχθηκε στην Κρήτη142. Κρητικό «άρωµα» αποπνέουν και τα γεωµετρικά 

στην όψη πουλιά αλλά και τα σχεδόν τριγωνικά κεφάλια γυναικών  µε  χαµηλό πόλο, 

που κοσµούν το περίαπτο της εικ. 32143. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σκηνή του διαδήµατος του Τεκκέ (εικ. 34), όπου 

παριστάνονται δύο Μεσοποτάµιοι ήρωες, ίσως ο Gilgamesh και ο Enkidu, να 

στέκονται πλάτη µε πλάτη και να µάχονται ο καθένας µε ένα λιοντάρι. Η ίδια σκηνή, 

η οποία µάλιστα είναι πιθανό να έχει παραχθεί από την ίδια µήτρα, κοσµεί ένα χρυσό 

διάδηµα που κάποτε βρισκόταν στην συλλογή Nelidow144. Το συγκεκριµένο µοτίβο 

του ήρωα µε το λιοντάρι έχει µακρά παράδοση στην Ανατολή, αν και το διάδηµα του 

Τεκκέ πιθανότατα έχει κατασκευαστεί στην Κρήτη. Βέβαια, η τεχνοτροπία του και το 

θέµα του παραµένουν ανατολικά και θεωρείται ότι εισήγαγε τους ντόπιους τεχνίτες 

στην εικονογραφία της ανατολικής µυθολογίας, υποκινώντας παράλληλα µια ντόπια 

                                                 
140 Hoffman (1997), σελ. 219. 
141 Ό.π., σελ. 219. 
142 Ό.π., σελ. 220-1. 
143 Coldstream (1982), σελ. 267. 
144 Hutchinson (1954), σελ. 217. Boardman (1967), σελ. 68. 
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κνωσιακή παράδοση εικονογραφηµένης µεταλλοτεχνίας145. ∆είγµατά της αποτελούν 

η χάλκινη ανάγλυφη ζώνη (εικ. 35) και η επένδυση φαρέτρας (εικ. 36) από την 

Φορτέτσα, η ανάγλυφη επένδυση από το Καβούσι (εικ. 37), κάποιες από τις 

λεγόµενες «ασπίδες» του Ιδαίου Άντρου και ίσως µια χάλκινη ζώνη από την Κνωσό 

µε έκτυπη παράσταση που εικονίζει µάχη µε ιππείς τοξότες, που ιππεύουν 

αντίστροφα, και τοξότες και ηνιόχους πάνω σε άρµατα (εικ. 38)146. 

Τα χρυσά κοσµήµατα του Τεκκέ φαίνεται ότι έχουν κατασκευαστεί στην Κρήτη 

και η δηµιουργία τους µάλιστα αποδίδεται στο εργαστήριο ενός ανατολίτη 

χρυσοχόου, ίσως από το Tell Halaf147, που ιδρύθηκε στην Κνωσό γύρω στο 800 

π.Χ.148 Το εργαστήριο του χρυσοχόου αυτού θεωρήθηκε υπεύθυνο για την 

επαναχρησιµοποίηση των τεχνικών  της προσαρµογής ενθεµάτων, της συρµατερής 

και της κοκκίδωσης αλλά και την κατεργασία σκληρών λίθων, που θεωρείται ότι 

είχαν ξεχαστεί στην Κρήτη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού149. Η παραπάνω 

υπόθεση δεν γίνεται αποδεκτή από όλους τους µελετητές, καθώς, όπως 

υπογραµµίζεται, σε µια τέτοια περίπτωση τα προϊόντα της πρώτης γενιάς µεταναστών 

τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι εντελώς ανατολικού χαρακτήρα, κάτι που δεν 

συµβαίνει στα πρωιµότερα παραδείγµατα, όπου παρατηρούνται διαφορές, σε σχέση 

                                                 
145 Αυτή η ανάµεικτη καλλιτεχνική παράδοση έχει ερµηνευτεί και ως το αποτέλεσµα της ένταξης ενός 
επιδέξιου ανατολίτη τεχνίτη στην ντόπια κοινωνία µέσω του γάµου του µε µέλος αριστοκρατικής 
οικογένειας,  ο οποίος έµαθε στους απογόνους του την τέχνη του. Coldstream (1993), σελ. 99-100. 
146 Coldstream (1982), σελ. 268. Coldstream (1996a), σελ. 74. Μπάνου (2002), σελ. 313. 
147 Η Porada σηµειώνει ότι τα κοσµήµατα του Tell Halaf δεν αντιπροσωπεύουν ντόπια συριακή 
τεχνοτροπία αλλά µπορεί να είναι είτε εισηγµένα είτε προϊόντα µεταναστών καλλιτεχνών 
εγκατεστηµένων στο Tell Halaf. Ακόµη υποστηρίζει ότι τα κοσµήµατα του Τεκκέ είναι ξένα στην 
Κρήτη και βρίσκει παράλληλα στην Κύπρο και την Φοινίκη. Porada (1970), σελ. 98-9. Hoffman 
(1997), σελ. 235-6. 
148 Σχετικά µε την άποψη ότι ο τάφος στον οποίο βρέθηκαν τα συγκεκριµένα κοσµήµατα αποτελεί τον 
οικογενειακό τάφο ενός ανατολίτη χρυσοχόου και τα κοσµήµατα έχουν τοποθετηθεί ως «εγκαίνειο» 
βλ. σελ. 69-71 της παρούσας εργασίας. 
149 Boardman (1967), σελ. 63-7. Carter (1972), σελ. 43.  
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µε ανατολικά τέχνεργα, στην εκτέλεση των τεχνικών µεθόδων αλλά και στην 

απόδοση των µοτίβων150.  

Ευρήµατα από την Κρήτη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού επιβεβαιώνουν την 

χρήση των τεχνικών της προσαρµογής ενθεµάτων, της συρµατερής και της 

κοκκίδωσης στο νησί κατά την παραπάνω περίοδο.  Ωστόσο, οι προαναφερθείσες 

τεχνικές σταµατούν να εφαρµόζονται γύρω στο 1100 π.Χ., επανεµφανίζονται στα 

κοσµήµατα του Τεκκέ και γίνονται ιδιαίτερα κοινές γύρω στο 700 π.Χ.151 Η 

επαναχρησιµοποίηση τους έχει αποδοθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην 

εγκατάσταση ανατολιτών τεχνιτών στην Κρήτη καθώς µάλιστα η εφαρµογή τους 

απαιτεί τεχνικές δεξιότητες που δεν θα µπορούσαν να έχουν οι ντόπιοι τεχνίτες χωρίς 

την βοήθεια των ανατολιτών152. Ας σηµειώσουµε όµως και την άποψη αυτών που 

υποστηρίζουν ότι οι τεχνικές της συρµατερής και της κοκκίδωσης δεν σταµάτησαν 

ποτέ να χρησιµοποιούνται, αλλά επιβίωσαν σε µέρη όπου και η µινωική παράδοση 

διατηρήθηκε153, καθώς και αυτών που θεωρούν ότι οι συγκεκριµένες τεχνικές είναι 

σχετικά εύκολες και δεν απαιτούν ιδιαίτερη δεξιοτεχνία154. Όπως φαίνεται από τα έως 

σήµερα δεδοµένα οι προαναφερθείσες τεχνικές λησµονήθηκαν στο τέλος της 

Ύστερης Εποχής του Χαλκού και επανεµφανίστηκαν µε την παρουσία µεταναστών 

χρυσοχόων από την Εγγύς Ανατολή. 

                                                 
150 Lebessi (1975), σελ. 173. 
151 Ξανθουδίδης (1904), εικ. 13. Πλάτων (1960), σελ. 305, πίν. 244. Σακελλαράκης (1966), πίν. 444. 
Popham, Catling and Catling (1974), πίν. 36-7. Hoffman (1997), σελ. 215-6. 
152 Boardman (1967), σελ. 63-7. Boardman (1970), σελ. 15. Boardman (1980), σελ. 57. Coldstream 
(1982), σελ. 267. Blome (1982), σελ. 12. 
153 Higgins (1969), σελ. 150.  Higgins (1980), σελ. 92. 
154 Hoffman and Davidson (1965), σελ. 47. Ogden (1992), σελ. 52-3. 
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Φαγεντιανή, γυαλί, αιγυπτιακό µπλε, στεατίτης 

 

• Ειδώλιο του Ptah-Seker, από φαγεντιανή (εικ. 39). Από το βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού. 8ος-7ος αι. π.Χ. Πρόκειται για εισηγµένο ειδώλιο 

από την περιοχή της Συροπαλαιστινιακής ακτής. Βρέθηκε σε πλούσια 

κτερισµένη νηπιακή ταφή του 700 π.Χ.155. 

• Ειδώλιο του θεού Nefertum, από φαγεντιανή. Από το βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού. Περ. 700 π.Χ. Πρόκειται για το µεγαλύτερο εισηγµένο ειδώλιο από 

φαγεντιανή που έχει βρεθεί στο Αιγαίο. Η κατεργασία του και η απουσία 

οποιασδήποτε ιερογλυφικής γραφής υποδηλώνει ότι προέρχεται µάλλον από 

την Συροπαλαιστινιακή ακτή, παρά από την Αίγυπτο156. 

• Ειδώλιο, πιθανότατα της Sekhmet, από φαγεντιανή. Από τη Φορτέτσα. 

Απροσδιόριστης χρονολόγησης. Εισηγµένο αιγυπτιακό157. 

• Θραύσµα ειδωλίου, από φαγεντιανή. Από την Φορτέτσα. Βρέθηκε σε 

ανασκαφικό σύνολο του 700-620 π.Χ.158. 

• Ειδώλιο της Sekhmet, από φαγεντιανή (εικ. 40). Από το «ιερό των τριών 

πεσσών» στον Κοµµό. 8ος-7ος αι. π.Χ. Βρέθηκε ανάµεσα στον κεντρικό και 

τον νότιο πεσσό, πάνω σε ένα χάλκινο άλογο µε το κεφάλι  στραµµένο προς 

την ανατολή159. 

                                                 
155 Webb (1996), σελ. 605-6, σχ. 182, πίν. 297. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 223, αρ. 261. 
Καρέτσου,  Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 355-6, αρ. 388. 
156 Webb (1996), σελ. 604-5, σχ. 182, πίν. 297. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 220, αρ. 255. 
Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 355, αρ. 387. 
157 Brock (1957), σελ. 30, 208, πίν. 21, αρ. 264. Shaw (1980), σελ. 247, υποσηµ. 102. Hoffman (1997), 
σελ. 39. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 356, αρ. 389β. Ας σηµειωθεί 
ότι περιλαµβάνονται τέχνεργα αιγυπτιακής καταγωγής επειδή η µεταφορά τους αποδίδεται στους 
Φοίνικες όπως σχολιάζεται  στην σελίδα  49 της παρούσας εργασίας. 
158 Brock (1957), σελ. 83, 208 αρ. 924, πίν. 59. Hoffman (1997), σελ. 41. 
159 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 219, αρ. 252. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και 
Παπαδάκης (2000), σελ. 353, αρ. 384. 
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• Ειδώλιο όρθιας ανδρικής µορφής, από φαγεντιανή. Από το Ιδαίον Άντρο. Νέο 

Βασίλειο ή µεταγενέστερο (περ. 1200-600 π.Χ.)160. 

• Τµήµα αγαλµατιδίου, από φαγεντιανή. Από το Ιδαίον Άντρο. Νέο Βασίλειο ή 

µεταγενέστερο (περ. 1200-600 π.Χ.) 161. 

• Βάση ειδωλίου, από φαγεντιανή. Από το Ιδαίον Άντρο. Αβέβαιη 

χρονολόγηση162. 

• Ειδώλιο Bes, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας στην  Ίνατο. 

Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Το ειδώλιο αποτελούσε αναντίρρητα 

φυλαχτό, ιδιαίτερα για θέµατα ερωτικά ή που σχετίζονται µε την 

γονιµότητα163. 

• Ειδώλιο Bes, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας στην  Ίνατο. 

Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Ο πίθηκος που εικονίζεται µαζί του 

συνδέεται µε την γυναικεία σεξουαλικότητα164. 

• Ειδώλιο θεού, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας στην  Ίνατο. 

Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Πιθανότατα παριστάνεται ο Ώρος ή ο 

Monthu που προστάτευαν από την κακοτυχία165. 

• Ειδώλιο Bes, από φαγεντιανή. Από την ακρόπολη της Γόρτυνας. ΠρΑ/Α166.  

• Ειδώλιο του Bes, από φαγεντιανή. Από το ιερό του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό. 

7ος-6ος αι. π.Χ.167. 

                                                 
160 Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 344, αρ. 366. 
161 Ό.π., σελ. 345, αρ. 367. 
162 Ό.π., σελ. 345, αρ. 369. 
163 Ό.π., σελ. 338, αρ. 356. 
164 Ό.π., σελ. 338-9, αρ. 357. 
165 Schäfer (1992), πίν. 78,7, αρ. D1. c.4.  Andrews (1994), σελ. 29, εικ. 26.  Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-
Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 340, αρ. 359.  
166 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 222, αρ. 260. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και 
Παπαδάκης (2000), σελ. 354, αρ. 386. 
167 Μαρινάτος (1934), σελ. 98, εικ. 4.1.  Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 
346, αρ. 371.  
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• Ειδώλιο του Bes, από φαγεντιανή (εικ. 43). Από το ιερό του ∆ιός Θενάτα στην 

Αµνισό. 7ος αι. π.Χ.168. 

• Ειδώλιο όρθιας µορφής, από φαγεντιανή. Από το ιερό του ∆ιός Θενάτα στην 

Αµνισό. 7ος-6ος αι. π.Χ.169. 

• Τµήµα γυναικείου ειδωλίου, από φαγεντιανή. Από το ιερό του ∆ιός Θενάτα 

στην Αµνισό. 7ος-6ος αι. π.Χ.170. 

• Τµήµα ειδωλίου καθιστής γυναικείας µορφής, από φαγεντιανή. Από το ιερό 

του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό. 7ος-6ος αι. π.Χ. Η στάση της, ο ποδήρης 

χιτώνας και το αντικείµενο στα γόνατά της θυµίζουν την Ίσιδα-Hathor ή την 

Mut να κρατάει ή να θηλάζει βρέφος171. 

• Τµήµα ανδρικού ειδωλίου σε διασκελισµό, από φαγεντιανή. Από το ιερό του 

∆ιός Θενάτα στην Αµνισό. 7ος-6ος αι. π.Χ. Η στάση του θυµίζει τον 

Nefertum172. 

• Τµήµα ειδωλίου όρθιας ανδρικής µορφής, από φαγεντιανή. Από το ιερό του 

∆ιός Θενάτα στην Αµνισό. 7ος-6ος αι. π.Χ.173. 

• Περίαπτο της αιγυπτιακής θεότητας Nefertum, από φαγεντιανή (εικ. 41). Από 

το «ιερό των τριών πεσσών» στον Κοµµό. 8ος-7ος αι. π.Χ. Το περίαπτο 

                                                 
168 Μαρινάτος (1935), σελ. 198.  Schäfer (1992), σελ. 232, 252, αρ. D, 1. c10, πίν. 78:13.14.  
Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 222, αρ. 259.  Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και 
Παπαδάκης (2000), σελ. 347, αρ. 372.  
169 Μαρινάτος (1935), σελ. 198.  Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 348, 
αρ. 374.  
170 Μαρινάτος (1935), εικ. 2,6. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 348, αρ. 
375. 
171 Μαρινάτος (1934), εικ. 4,3. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 349, αρ. 
376. 
172 Ό,π., σελ. 349, αρ. 377. 
173 Μαρινάτος (1935), εικ. 2,1. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 349, αρ. 
378. 
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βρέθηκε όρθιο ανάµεσα στον κεντρικό και βόρειο πεσσό. Θεωρείται µάλλον 

αιγυπτιακό παρά αιγυπτιάζον174. 

• Περίαπτο της αιγυπτιακής θεότητας Sekhmet, από φαγεντιανή (εικ. 42). Από 

την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα. 790-710 π.Χ. Η επιγραφή 

που βρίσκεται στο πίσω µέρος του πεσσού που ακουµπά η θεά, δεν είναι 

γραµµένη στα ιερογλυφικά και, αν δεν είναι ένα κείµενο χωρίς νόηµα, ίσως 

πρόκειται για γράµµατα που µοιάζουν φοινικικά ή αραµαϊκά. Η απουσία της 

ιερογλυφικής γραφής ίσως υποδηλώνει µια προέλευση από την 

Συροπαλαιστινιακή ακτή. Είναι ένα από τα πρωιµότερα σαφώς 

χρονολογηµένα παραδείγµατα από τα έως σήµερα γνωστά περίαπτα ή ειδώλια 

από φαγεντιανή της θεάς που υπάρχουν στην Κρήτη. Μόνο το µικρό 

παράδειγµα της Φορτέτσας175 φαίνεται ότι είναι χρονολογικά 

προγενέστερο176. 

• Περίαπτο του θεού Nefertum, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας 

στην  Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.)177. 

• Περίαπτο καθιστής Ίσιδος, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας 

στην  Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Στα γόνατά της Ίσιδος ο 

Ώρος178. 

• Περίαπτο καθιστής Ίσιδος, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας 

στην  Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Κρατά το βρέφος Ώρο 

µπροστά στο στήθος της179. 

                                                 
174 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 220, αρ. 255. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και 
Παπαδάκης  (2000), σελ. 353, αρ. 383. 
175 Brock (1957), σελ. 30, 208, πίν. 21, αρ. 264. 
176 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 219, αρ. 251. Stampolidis (1998), σελ. 178. Καρέτσου, 
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 359, αρ. 394. Σταµπολίδης (2003), σελ. 510, αρ. 
974. Σταµπολίδης (2004), σελ. 294, αρ. 359. 
177 Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 339, αρ. 358. 
178 Ό.π., σελ. 340, αρ. 360. 
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• Περίαπτο καθιστής Ίσιδος, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας 

στην  Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Κρατά το βρέφος Ώρο 

µπροστά στο στήθος της180. 

• Περίαπτο της Bastet ή της Sekhmet, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της 

Ειλειθυίας στην  Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Η ταύτιση του 

περίαπτου µε την λεοντόµορφη θεά Sekhmet ή τη γατόµορφη  Bastet  είναι 

αδύνατη εάν δεν συνοδεύεται από κάποια επιγραφή. Και οι δύο είναι θεές της 

µητρότητας και της γονιµότητας, γενικά προστατευτικές αλλά και βίαιες181. 

• Περίαπτο της Bastet, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας στην  

Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.)182. 

• Περίαπτο σε µορφή γερακιού, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της 

Ειλειθυίας στην  Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). Το γεράκι 

συµβολίζει τον θεό Ώρο, προστάτη του φαραώ και των απλών ανθρώπων, 

τόσο στην επίγεια όσο και στην µετά θάνατο ζωή183. 

• Περίαπτο σφίγγας ή λιονταριού, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο της 

Ειλειθυίας στην  Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.). ∆εν είναι δυνατό 

να αναγνωριστεί αν εικονιζόταν λιοντάρι ή σφίγγα. Η σφίγγα πάντως ήταν πιο 

δηµοφιλής ως µέσο προστασίας στο Μέσο και το Νέο Βασίλειο και 

θεωρούνταν ικανότατος φύλακας. Προστάτευε επίσης τους νεκρούς184. 

• Περίαπτο του Nefertum, από φαγεντιανή. Από το ιερό του ∆ιός Θενάτα στην 

Αµνισό. 7ος-6ος αι. π.Χ.185. 

                                                                                                                                            
179 Ό.π., σελ. 341, αρ. 361β. 
180 Ό.π., σελ. 342, αρ. 361γ. 
181 Ό.π., σελ. 342, αρ. 362. 
182 Ό.π., σελ. 343, αρ. 363. 
183 Ό.π., σελ. 343, αρ. 364. 
184 Ό.π., σελ. 344, αρ. 365. 
185 Μαρινάτος (1934), εικ. 4,4. Μαρινάτος (1935), εικ. 2,4. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και 
Παπαδάκης (2000), σελ. 350, αρ. 379. 
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• Περίαπτο της Sekhmet από φαγεντιανή. Από το ιερό του ∆ιός Θενάτα στην 

Αµνισό. Τέλη 7ου-6ος αι. π.Χ.186. 

• Γυναικεία κεφαλή, από φαγεντιανή. Από το σπήλαιο Λιλιανού. ΠρΑ. 

Πιθανότατα ανήκει σε γυναίκα παρά σε θεότητα ή βασίλισσα, αφού το τµήµα 

που διατηρείται δεν διαθέτει κάποια σύµβολα θεϊκής ή βασιλικής εξουσίας. 

∆εν είναι σαφές αν πρόκειται για αιγυπτιακή παραγωγή ή για έργο που 

κατασκευάστηκε στην Συροπαλαιστινιακή ακτή µε ισχυρή αιγυπτιακή 

επίδραση187. 

• Κεφάλι σφίγγας, από φαγεντιανή. Από το Ιδαίον Άντρο188. 

• ∆αχτυλίδι από φαγεντιανή µε «ιερογλυφικά». Από την Φορτέτσα. Βρέθηκε σε 

ανασκαφικό σύνολο του 990-920 π.Χ.189. 

• Χάνδρα περιδεραίου ή σφονδύλι(;). Από την ακρόπολη της Γόρτυνας. ΠρΑ190. 

• Θραύσµα οινοχόης, από φαγεντιανή. Από την Πραισό. Βρέθηκε σε 

ανασκαφικό σύνολο της Γεωµετρικής περιόδου191. 

• Αλάβαστρο, από φαγεντιανή. Από την Φορτέτσα. ΠρΑ. Ίσως αποτελεί τοπική 

κρητική παραγωγή192. 

• Λεοντόµορφο αγγείο, από φαγεντιανή (εικ. 44). Από το βόρειο νεκροταφείο 

της Κνωσού. ΥΓ. Το αγγείο είναι εισηγµένο από την Παλαιστίνη και ανήκει 

στα λεγόµενα «απατηλά» αγγεία (trick vases). Η αιγυπτιάζουσα κυβόσχηµη 

                                                 
186 Μαρινάτος (1934), σελ. 131, εικ. 2,3. Schäfer (1992), σελ. 232, 252, αρ. D,1.c9, πίν. 78, 12.17. 
Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 220, αρ. 253. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και 
Παπαδάκης (2000), σελ. 350, αρ. 380. 
187 Κάντα (1971), 438-9. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 221-2, αρ. 258.  
188 Hoffman (1997), σελ. 47. 
189 Brock (1957), σελ. 15, 208, πίν. 173, αρ. 106. Hoffman (1997), σελ. 39, αρ. 24.  
190 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 225, αρ. 267. 
191 Hoffman (1997), σελ. 44. 
192 Brock (1957), σελ. 83, πίν, 59, αρ. 923. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 216-7, αρ. 246. 
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κεφαλή του λέοντα βρίσκει τα παράλληλα της σε παρόµοια αγγεία που 

βρέθηκαν στο Ιδαίον Άντρο και την Ιαλυσό της Ρόδου193. 

• Λεοντόµορφο αγγείο, από φαγεντιανή. Από το Ιδαίον Άντρο. ΥΓ (;)194. 

• Άωτο ληκύθιο, από φαγεντιανή. Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. 700-630 π.Χ. Μάλλον προέρχεται από κάποιο εργαστήριο της 

Εγγύς Ανατολής και ίσως µιµείται «αυγό στρουθοκαµήλου» 195. 

• Θραύσµα αγγείου, από φαγεντιανή. Από τον θολωτό τάφο του Τεκκέ. 

Βρέθηκε σε ανασκαφικό σύνολο του ύστερου 8ου-7ου αι. π.Χ. Ίσως προέρχεται 

από την Συροπαλαιστινιακή ακτή196. 

• Θραύσµατα φιάλης, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε 

ανασκαφικό σύνολο του ύστερου 9ου αι. π.Χ.197.  

• Θραύσµα φιάλης, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο του 9ου-8ου αι. π.Χ.198.  

• Θραύσµα φιάλης, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο του ύστερου 9ου-πρώιµου 8ου αι. π.Χ.199.  

• Θραύσµα φιάλης, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο του ύστερου 8ου αι. π.Χ.200. 

• Θραύσµατα φιάλης, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε 

ανασκαφικό σύνολο του ύστερου 8ου αι. π.Χ.201. 

                                                 
193 Webb (1996), σελ. 606-7, σχ. 180, πίν. 299-300. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 217-8, αρ. 
248. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 356, αρ. 390. 
194 Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 345, αρ. 368. 
195 Σταµπολίδης (1994), σελ. 126, αρ. 78. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 214, αρ. 240. 
Σταµπολίδης (2003), σελ. 487, αρ. 891. Σταµπολίδης (2004), σελ. 256, αρ. 293. 
196 Hoffman (1997), σελ. 43. Boardman (1967), σελ. 70, αρ. 79. 
197 Shaw (1981), σελ. 241, υποσηµ. 96. Schwab (2000), σελ. 397,  πίν. 5.53, αρ. 11. 
198 Shaw (1981), σελ. 241, υποσηµ. 96. Schwab (2000), σελ. 397,  πίν. 5.52 και 5.56, αρ. 12. 
199 Schwab (2000), σελ. 397,  πίν. 5.52 και 5.56, αρ. 13. 
200 Ό.π., σελ. 397,  πίν. 5.53, αρ. 14. 
201 Ό.π., σελ. 397-8, πίν. 5.53, αρ. 15. 
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• Θραύσµατα φιάλης, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε 

ανασκαφικό σύνολο του 8ου αι. π.Χ.202. 

• Θραύσµατα φιάλης, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε 

ανασκαφικό σύνολο του 7ου αι. π.Χ.203. 

• Θραύσµα αγγείου, από γυαλί. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

Ύστερος 8ος αι. π.Χ. Πιθανόν προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή204. 

• Λυκήθιο, από γυαλί. Από την Φορτέτσα. Ίσως του ύστερου 8ου αι. π.Χ. 

Πιθανόν προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή205.  

• Ηµισφαιρική φιάλη, από γυαλί. Από την Φορτέτσα. Ύστερος 8ος-αρχές 7ου αι. 

π.Χ. Ανατολικής προέλευσης206. 

• Φιάλη από γυαλί (εικ. 46). Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα207. 

• Αµφορόσχηµο εφυαλωµένο ληκύθιο (εικ. 45). Από την νεκρόπολη της Ορθής 

Πέτρας στην Ελεύθερνα. 750-700 π.Χ. Παρόµοια αγγεία, καταγόµενα από τη 

Βόρεια Συρία ή Ασσυρία, διακινούνταν από την Συροπαλαιστινιακή ακτή 

στην Κύπρο, τα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη και έφταναν έως το 

Pontecagnano, όπως φανερώνουν τα αµφορόσχηµα ληκύθια που εντοπίστηκαν 

στις παραπάνω περιοχές208. 

• Αµφορόσχηµο εφυαλωµένο ληκύθιο. Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας 

στην Ελεύθερνα. 750-700 π.Χ.209. 

                                                 
202 Ό.π., σελ. 398, πίν. 5.53, αρ. 16. 
203 Shaw (1981), σελ. 233. Schwab (2000), σελ. 398, πίν. 5.53, αρ. 17. 
204 Webb (1996), σελ. 603, 609,  Τ292, f56, σχ. 183. 
205 Brock (1957), σελ. 139, πίν. 76, αρ. 1650. Webb (1996), σελ. 603, 609. 
206 Brock (1957), σελ. 134, πίν.112, αρ. 1567. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 218, αρ. 250. 
Σταµπολίδης (2003α), σελ. 73. 
207 Stampolidis (1990), σελ. 104. Σταµπολίδης (1990b), σελ. 294. Σταµπολίδης (1999), σελ. 147. 
208 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 212, αρ. 236. Σταµπολίδης (2003α), σελ. 71.  Σταµπολίδης 
(2004), σελ. 255, αρ. 290. 
209 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 213, αρ. 237. 
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• Αµφορόσχηµο εφυαλωµένο ληκύθιο. Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας 

στην Ελεύθερνα. 750-700 π.Χ.210. 

• Εφυαλωµένο αγγείο, από φαγεντιανή. Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας 

στην Ελεύθερνα. 700-650 π.Χ. Πιθανόν εισηγµένο από εργαστήριο της Εγγύς 

Ανατολής211. 

• Φιάλη, από αιγυπτιακό µπλε. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. ΥΓ(;) 

Πιθανόν προέρχεται από την Εγγύς Ανατολή212. 

• Πυξίδα, από αιγυπτιακό µπλε. Από το ιερό του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό. 7ος-

6ος αι. π.Χ. Το σχήµα του αγγείου ανακαλεί το τυπικό αιγυπτιακό αγγείο «nu». 

Ο ρόδακας ίσως κατάγεται από την Εγγύς Ανατολή (βόρεια Συρία;) αλλά ο 

τύπος του είναι αρκετά κοινός και στην Αίγυπτο ειδικά στην περίοδο του 

Νέου Βασιλείου. Το συγκεκριµένο θέµα µε τα στρογγυλεµένα πέταλα 

φαίνεται περισσότερο αιγυπτιακό παρά ανατολικό213. 

• Χάντρες, από φαγεντιανή. Από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην 

Ελεύθερνα. 870-810 π.Χ. Εκατοντάδες χάντρες φαγεντιανής που πιθανότατα 

αποτελούσαν διακοσµητικά στοιχεία του νεκρικού ενδύµατος του κατόχου 

τους. Παρόµοιες χάντρες έχουν ερµηνευθεί ως χάντρες περιδεραίων ενώ 

κάποιες φορές φαίνεται ότι αποτελούσαν την εξωτερική ποικιλµένη επιφάνεια 

ενός πουγκιού. Η περιοχή της Συροπαλαιστινιακής ακτής προβάλλει ως το πιο 

πιθανό µέρος προέλευσης τους214. 

                                                 
210 Ό.π., σελ. 213, αρ. 238. Σταµπολίδης (2003), σελ. 488, αρ. 894. Σταµπολίδης (2004), σελ. 255, αρ. 
291. 
211 Σταµπολίδης (1994), σελ. 125, αρ. 77. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 214-5, αρ. 242. 
Σταµπολίδης (2004), σελ. 256, 292. 
212 Webb (1996), σελ. 607,  Τ219, f83, σχ. 180. 
213 Μαρινάτος (1933), σελ. 99, εικ. 5. Μαρινάτος (1934), σελ. 99, εικ. 5. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-
Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 350-1, αρ. 381. 
214 Stampolidis (1990a), σελ. 383, εικ.11. Σταµπολίδης (1994), σελ. 126, αρ. 79. Σταµπολίδης (1999), 
σελ. 147. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 224, αρ. 264. Stampolidis (1998), σελ. 177. 
Σταµπολίδης (2003), σελ. 522, αρ. 1020. Σταµπολίδης (2004), σελ. 289, αρ. 383. 
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• Χάντρες, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκαν σε ανασκαφικά σύνολα 

του 9ου-7ου αι. π.Χ.215. 

• Χάντρες, από γυαλί. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. Από την ΠΓ 

έως τις αρχές του 7ου. Οι πιο πρώιµες µπορεί να είναι επαναχρησιµοποιηµένα 

µινωικά ευρήµατα. Οι υπόλοιπες πιθανότατα προέρχονται από την Εγγύς 

Ανατολή216. 

• Χάντρες, από γυαλί. Από τον Κοµµό. Βρέθηκαν σε ανασκαφικά σύνολα του 

9ου-7ου αι. π.Χ.217. 

• Σκαραβαίος, από λευκό στεατίτη. Από την Παναγιά Αφρατί. 21η-22α 

δυναστεία (1075-713 π.Χ.). Τυχαίο εύρηµα που δεν χρονολογείται από 

συνευρήµατα218. 

• Σκαραβαίος, από λευκή ύλη. Από την Φαιστό, Άγιος Ονούφριος. Πιθανώς 21η 

δυναστεία (1075-945 π.Χ.)219.  

• Σκαραβαίος, από πρασινωπό σύνθετο υλικό. Από την Φαιστό. 10ος-7ος αι. 

π.Χ.220. 

• Σκαραβαίος, από σύνθετο υλικό. Από την Φαιστό, Άγιος Ονούφριος. 750-600 

π.Χ.(;)221. 

• Σκαραβαίος, από λευκό στεατίτη. Από τους Αρκάδες, Προφήτης Ηλίας. 21η 

δυναστεία (1075-945 π.Χ.)222. 

• Σκαραβαίος, από λευκό στεατίτη. Από τους Αρκάδες. Επιφανειακό εύρηµα. 

26η δυναστεία (664-525 π.Χ.)223. 

                                                 
215 Dabney (2000), σελ. 341-8, πίν. 5.4. 
216 Webb (1996), σελ. 600-3. 
217 Dabney (2000), σελ. 341-7, πίν. 5.4. 
218 Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 326, αρ. 341. 
219 Ό.π., σελ. 329, αρ. 346. 
220 Ό.π., σελ. 329, αρ. 347. 
221 Ό.π., σελ. 330, αρ. 348. 
222 Ό.π., σελ. 330, αρ. 349. 
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• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή φαιού χρώµατος. Από το Ιερό Σύµης. 750-600(;) 

π.Χ.224. 

• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή. Από τον Κοµµό. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο του 7ου αι. π.Χ. ∆ιατηρείται σε άσχηµη κατάσταση και δεν είναι σαφές 

αν προέρχεται από την Συροπαλαιστινιακή ακτή ή το Αιγαίο225. 

• Σκαραβαίος, από αιµατίτη. Από αποθέτη ιερού στο Παλαίκαστρο. 10ος-9ος αι. 

π.Χ.226.  

• Σκαραβαίος, από πρασινωπό στεατίτη. 26η δυναστεία (664-525 π.Χ.)227. 

• Σκαραβαίος, από αιγυπτιακό µπλε. Από τους Αµπελοκήπους της Κνωσού228. 

• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή. Από τους Γυψάδες. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο της ΜΓ229. 

• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή. Από την Φορτέτσα. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο της ΠρΑ230. 

• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή. Από την Φορτέτσα. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο της ΠρΑ231. 

• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή. Από την Φορτέτσα. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο της ΠρΑ232. 

• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

Βρέθηκε σε ανασκαφικό σύνολο της ΥΓ/ΠρΑ233. 

                                                                                                                                            
223 Ό.π., σελ. 331, αρ. 350. 
224 Ό.π., σελ. 331, αρ. 351. 
225 Skon-Jedele and Dabney (2000), σελ. 351, πίν. 5.12 και 5.13, αρ. 1. 
226 Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 332-3, αρ. 353. 
227 Ό.π., σελ. 333, αρ. 354. 
228 Μπάνου (2002), σελ. 313. 
229Coldstream Callagan and Musgrave (1981), σελ. 157, αρ. 122. Webb (1996), σελ. 604. 
230 Brock (1957), σελ. 97, αρ. 1076, πίν. 75, 173. Webb (1996), σελ. 604. 
231 Brock (1957), σελ. 97, αρ. 1077, πίν. 75, 173. Webb (1996), σελ. 604. 
232 Brock (1957), σελ. 97, αρ. 1078, πίν. 75, 173. Webb (1996), σελ. 604. 
233 Webb (1996), σελ. 604, Τ.229. f3, σχ. 183, πίν. 301. 
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• Σκαραβαίος, από φαγεντιανή. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

Βρέθηκε σε ανασκαφικό σύνολο της ΥΓ/ΠρΑ234. 

• Σκαραβαίος από αιγυπτιακό µπλε. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

Βρέθηκε σε ανασκαφικό σύνολο της ΥΓ/ΠρΑ235. 

• Σκαραβαίος, από αιγυπτιακό µπλε. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

Βρέθηκε σε ανασκαφικό σύνολο της ΥΓ/ΠρΑ236. 

• Σκαραβαίος, από αιγυπτιακό µπλε. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

Βρέθηκε σε ανασκαφικό σύνολο της ΥΓ/ΠρΑ237. 

• Σκαραβαίος, από αιγυπτιακό µπλε. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

Βρέθηκε σε ανασκαφικό σύνολο της ΥΓ/ΠρΑ238. 

• Σκαραβαίος, από αιγυπτιακό µπλε. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

7ος αι. π.Χ.239. 

• Σκαραβαίος, από αιγυπτιακό µπλε. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. 

7ος αι. π.Χ. Προέρχεται από την Ναύκρατη240. 

• Σκαραβαίος, από λευκό στεατίτη µε ασηµένιο περίβληµα (εικ. 47). Από την 

νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα. 25η δυναστεία (712-644 

π.Χ.)241. 

Τα παραπάνω πολυάριθµα ευρήµατα (φαγεντιανά ειδώλια και περίαπτα, χάντρες 

από φαγεντιανή και γυαλί, εφυαλωµένα αγγεία, αγγεία από γυαλί, αιγυπτιακό µπλε 

και φαγεντιανή αλλά και σκαραβαίοι από φαγεντιανή, αιγυπτιακό µπλε και στεατίτη) 

συγκεντρώνονται στην Κνωσό, την Αµνισό, την Ελεύθερνα, το Ιδαίον Άντρο, τον 

                                                 
234 Ό.π., σελ. 604, Τ.229. f4, σχ. 183, πίν. 301. 
235 Ό.π., σελ. 604, Τ.78. f3, σχ. 182. 
236 Ό.π., σελ. 604, Τ.78. f4, σχ. 182. 
237 Ό.π., σελ. 604, Τ.78. f9, σχ. 182. 
238 Ό.π., σελ. 604, Τ.78. f10, σχ. 182. 
239 Ό.π., σελ. 604, Τ.48. f4, σχ. 182, πίν. 292. 
240 Ό.π., σελ. 604, Τ.107. f6, σχ. 183, πίν. 298. 
241 Stampolidis (1998), σελ. 178-9. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 332, 
αρ. 352. Σταµπολίδης (2004), σελ. 293, αρ. 394. 
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Κοµµό, το σπήλαιο της Ινάτου, την Γόρτυνα, το Αφρατί, το Παλαίκαστρο, την 

Φαιστό και την Πραισό. Πέρα από τον µεγάλο τους αριθµό παρατηρούµε ότι έχουν 

µια ευρεία διάδοση στο νησί και απαντώνται τόσο σε ιερά όσο και σε τάφους.  

Τα προϊόντα αυτά προέρχονται από την Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο και η 

µεταφορά τους στην Κρήτη έχει αποδοθεί στους Φοίνικες. Ωστόσο, υπάρχει και η 

άποψη ότι ορισµένα αντικείµενα από φαγεντιανή ίσως κατασκευάζονταν τοπικά στην 

Κρήτη242 καθώς επίσης και ότι αυτοί που τα µετέφεραν στο νησί δεν ήταν οι Φοίνικες 

αλλά οι Σάµιοι243. 

Όσον αφορά στα ειδώλια από φαγεντιανή, 19 συνολικά, η πλειονότητα τους 

συγκεντρώνεται στην Αµνισό (36,8%), την Ίνατο (15,78%) και το Ιδαίον Άντρο 

(15,78%) ενώ ακολουθούν η Φορτέτσα (10,5%) και η Κνωσός (10,5%) και τέλος ο 

Κοµµός (5,26%) και η Γόρτυνα (5,26%). Το 73,64% έχει βρεθεί σε ιερά και το 

21,04% σε τάφους ενώ η πλειονότητα τους χρονολογείται στον 7ο-6ο αι. π.Χ. Τα 

φαγεντιανά ειδώλια αναπαριστούν αιγυπτιακούς και άλλους ανατολικούς θεούς. 

Συγκεκριµένα, παρατηρούµε µια προτίµηση στον Bes (26,3%), τον Nefertum (10,5%) 

και τη Sekhmet (10,5%), ενώ αγαπητοί είναι ο Ptah-Seker (5,26%) και η Ίσιδα 

(5,26%) (βλ. σελ. 94-6, πιν.1-4). Στο «ιερό των τριών πεσσών» η Sekhmet και ο 

Nefertum αναπαριστούν τη µητέρα και το γιο. Η Sekhmet πέρα από τον ρόλο της και 

ως µητέρας και ως τροφού, ήταν επίσης θεά του πολέµου, της µαγείας και της 

ιατρικής. Ο Nefertum, του οποίου η παρουσία είναι ευρέως διαδεδοµένη στην Κρήτη 

και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο, είναι γιος της Sekhmet και του Ptah, µαζί 

µε τους οποίους αποτελούσε τη θεϊκή τριάδα της Μέµφιδας. Ο µύθος τον σχετίζει µε 

την ανανέωση και την αναγέννηση αλλά συχνά σαν γιος της λεοντόµορφης θεάς 

Sekhmet είναι ταυτόχρονα ευεργέτης και καταστροφέας. Ο Ptah-Seker είναι ένα 

                                                 
242 Hoffman (1997), σελ. 136-9. 
243 Marinatos (2000), σελ. 185. 
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συνηθισµένο θέµα για φυλαχτά. Στην Αίγυπτο, αναφέρεται σε επιγραφές ειδωλίων 

νάνων που αποτελούσαν τους βοηθούς του Ptah στις καλλιτεχνικές του 

δραστηριότητες. Ίσως οι Έλληνες αντιλαµβάνονταν λανθασµένα τα φαγεντιανά 

ειδώλια που αναπαρίσταναν τον Ptah-Seker σαν εικόνες ενός παιδιού ή ακόµα ενός 

εµβρύου. Ένα ειδώλιο, που τον αναπαρίστανε, βρέθηκε µάλιστα στον τάφο ενός 

κοριτσιού στο βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού. Οι υπόλοιποι θεϊκοί χαρακτήρες, η 

Ίσιδα και ο Bes (και οι δύο εντοπίζονται µόνο σε ιερά), συνδέονται σαφώς µε τη 

γονιµότητα, την εγκυµοσύνη και τη γέννηση, η πρώτη ως µητρική θεότητα, ο 

δεύτερος ως ο πολύ γνωστός αιγυπτιακός βοηθός της γέννας και τροµακτικός 

δαίµονας που προστατεύει τη µητέρα και το παιδί244. 

Κάποια από τα φαγεντιανά ειδώλια φέρουν θηλειά και φοριούνταν σαν περίαπτα, 

κυρίως από παιδιά και γυναίκες. Στην περίπτωση των τελευταίων θα προστάτευαν τη 

γονιµότητα αλλά και τον τοκετό τους.  Λειτουργούσαν δηλαδή σαν φυλαχτά, όπως 

άλλωστε και οι σκαραβαίοι, και προστάτευαν από το κακό, την αρρώστια ή τον 

θάνατο. Από τα 12 περίαπτα από φαγεντιανή που απαντώνται στο νησί, το 66,6% έχει 

βρεθεί στην Ίνατο, το 16,6% στην Αµνισό, ενώ τα υπόλοιπα στην Ελεύθερνα (8,3%) 

και τον Κοµµό (8,3%). Το 91,6% συγκεντρώνεται σε ιερά και µόλις το 8,3% σε 

τάφους ενώ η πλειονότητά τους (83,3%)  χρονολογείται στον 7ο-6ο αι. π.Χ.  Σε αυτά 

τα περίαπτα αναπαρίσταται ο Nefertum σε ποσοστό 24,99%, η Sekhmet (24,99%), η 

Ίσιδα (24,99%) και η Bastet(;) (8,33%) (βλ. σελ. 97-9, πιν. 1-4). Στο ιερό της Ινάτου, 

όπου λατρευόταν η ελληνική θεά της γέννησης Ειλείθυια, βρέθηκε πληθώρα τέτοιων 

φυλαχτών (66,66% του συνόλου) και φαίνεται ότι τα είχαν αναθέσει γυναίκες, οι 

οποίες εκτιµώντας την αξία τους ως εξωτικών αντικειµένων τα αφιέρωναν στη θεά 

                                                 
244 Σταµπολίδης (1998), σελ. 132-3.  Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 219-23. Σταµπολίδης 
(2003α), σελ. 72. Shaw, M. C. (2000), σελ. 168-9. Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης 
(2000), σελ. 338-40. 
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είτε για την ευχαριστήσουν για την προστασία που τους παρείχε είτε για να 

επικαλεστούν την βοήθειά της245.  

Η πλειονότητα των σκαραβαίων246 συγκεντρώνεται στην Κνωσό (41,6%) και την 

Φορτέτσα (12,48%). Από τους 24 που έχουν βρεθεί στην Κρήτη διαπιστώνουµε ότι 

το 58,24% του συνόλου εντοπίζεται σε τάφους ενώ το 12,48% σε ιερά, καθώς και ότι 

οι περισσότεροι σκαραβαίοι χρονολογούνται στον 8ο-7ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 100-2, πίν. 

1-3). 

Όπως παρατηρούµε τα ειδώλια και περίαπτα από φαγεντιανή αλλά και οι 

σκαραβαίοι εκτός από τα ιερά απαντώνται και σε τάφους προστατεύοντας την ψυχή 

από κινδύνους στην µεταθανάτιο ζωή, ιδιαίτερα από δαίµονες και πνεύµατα247. 

Η λατρευτική, αναθηµατική και η αποτροπαϊκή παράµετρος των φαγεντιανών 

ειδωλίων και περιάπτων που βρέθηκαν στα ιερά και τα νεκροταφεία της Κρήτης 

δείχνει ότι πιθανότατα υπήρχε διείσδυση των θρησκευτικών αντιλήψεων που τα 

συνόδευαν, ένα θέµα µε το οποίο θα ασχοληθούµε σε επόµενο κεφάλαιο. 

Μελετώντας τα αγγεία παρατηρούµε ότι το 100% των εφυαλωµένων (βλ. σελ. 

103-4, πίν. 1-3) εντοπίζεται σε ταφές στην Ελεύθερνα και χρονολογείται κυρίως στον 

8ο αι. π.Χ. (75%) αλλά και 7ο αι. π.Χ. (25%). Το σύνολο των υάλινων αγγείων 

(100%) έχει βρεθεί σε ταφές στην Φορτέτσα (50%), την Ελεύθερνα (25%) και την 

Κνωσό (25%) και η πλειονότητά τους χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 105-6, 

πίν. 1-3) Στον 9ο και κυρίως στον 8ο αι. π.Χ. χρονολογούνται τα αγγεία από 

φαγεντιανή, τα οποία εντοπίζονται σε ποσοστό 33,32% σε τάφους και 66,64% σε 

                                                 
245 Η πιθανότητα ότι αρκετά φυλαχτά χρησιµοποιούνταν µαζί σε ένα κορδόνι και αφιερώνονταν σαν 
οµάδα δεν µπορεί να αποκλειστεί. Marinatos (2000), σελ. 185. 
246 Το ίδιο το έντοµο µπορεί να ζει για αρκετό καιρό κάτω από το έδαφος, να το διατρυπά και να 
αναδύεται στο φως. Έτσι δηµιουργήθηκε η εντύπωση ότι µπορεί και να ανασταίνεται. Σε συνδυασµό 
µε την ταύτισή του µε το δηµιουργό θεό Atum και µε τον θεό Ήλιο δηµιουργήθηκε επίσης η πίστη ότι 
είχε τη µαγική δύναµη να ανασταίνει τους νεκρούς. Γι’ αυτό και τα περίαπτα, φυλαχτά σε σχήµα 
σκαραβαίου ήταν πολύ δηµοφιλή για νεκρική χρήση στην αρχαιότητα. Σταµπολίδης (2003α), σελ. 75. 
247 Shaw, M. C. (2000), σελ. 169. Marinatos (2000), σελ. 184-5. 
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ιερά,  µε την µεγαλύτερη συγκέντρωση στο ιερό του Κοµµού όπου εντοπίζεται 

ποσοστό 58,31% του συνόλου των συγκεκριµένων αγγείων (βλ. σελ. 107-8, πίν. 1-3). 

Ακόµη, από τα 2 αγγεία από αιγυπτιακό µπλε, το ένα (50%) έχει βρεθεί στο ιερό του 

∆ιός Θενάτα στην Αµνισό και χρονολογείται στο 7ο-6ο αι. π.Χ., ενώ το δεύτερο 

(50%) σε τάφο στην Κνωσό και χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 109-10, πίν. 

1-3). Όσον αφορά στα 2 σύνολα χαντρών από φαγεντιανή, το 50% έχει βρεθεί σε 

χώρο καύσεων στην Ελεύθερνα και χρονολογείται στον 9ο αι. π.Χ., ενώ το δεύτερο 

σύνολο (50%) έχει βρεθεί στο ιερό του Κοµµού σε ανασκαφικό σύνολο του 9ου-7ου αι. 

π.Χ. (βλ. σελ. 111-2, πίν. 1-3). Στον 9ο-7ο αι. π.Χ. χρονολογούνται επίσης τα 2 

σύνολα (100%) των υάλινων χαντρών που εντοπίζονται στο βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού (50%) και στο ιερό του Κοµµού (50%) (βλ. σελ. 113-4, πίν. 1-3). Τέλος, τα 

υπόλοιπα ανατολικά τέχνεργα από φαγεντιανή, όπως τµήµατα µορφών ή 

κοσµηµάτων, προέρχονται από το Ιδαίον Άντρο (25%), την Φορτέτσα (25%), το 

σπήλαιο Λιλιανού (25%) και την Γόρτυνα (25%). Το 50% αυτών προέρχεται από ιερά 

σπήλαια και το 25% από ταφή, ενώ η πλειονότητά τους χρονολογείται στον 7ο αι. 

π.Χ. (βλ. σελ. 115-6, πίν.1-3). 
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Ελεφαντοστό 

 

• Θραύσµα ριπιδίου, τµήµα των ποδιών (αποκατάσταση ριπιδίου εικ. 48). Από 

το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ 

παλατιού της Nimrud248.  

• Θραύσµα ριπιδίου, τµήµα των ποδιών. Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά 

εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud249.  

• Θραύσµα ριπιδίου, τµήµα των ποδιών. Από το Ιδαίον Άντρο Τεχνοτροπικά 

εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud250. 

• Θραύσµα ριπιδίου, άνθος λωτού. Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά 

εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud251.  

• Θραύσµα ριπιδίου, τµήµα από άνθος λωτού. Από το Ιδαίον Άντρο. 

Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud252. 

• Θραύσµα ριπιδίου, τµήµα από το πίσω µέρος του κορµού γυναικείας µορφής. 

Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ 

παλατιού της Nimrud253.  

• Θραύσµα ριπιδίου, τµήµα του στελέχους. Από το Ιδαίον Άντρο.  

Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud254.  

                                                 
248 Kunze (1935-1936), σελ. 227, 231 αρ. 11, πίν. 84. Barnett (1948), σελ. 4, αρ. 25.  Sakellarakis 
(1992), σελ. 113, πίν. 2a. Hoffman (1997), σελ. 54-55, αρ. 41. 
249 Kunze (1935-1936), σελ. 227, 231, αρ. 12, πίν. 86. Sakellarakis (1992), σελ. 113, πίν. 3a-b. 
Hoffman (1997), σελ. 55, αρ. 42. 
250 Kunze (1935-1936), σελ. 227, 231 αρ. 13, πίν. 84Α. Sakellarakis (1992), σελ. 113. Hoffman (1997), 
σελ. 55, αρ. 43, πίν. 20. 
251 Kunze (1935-1936), σελ. 221, 232 αρ. 19, πίν. 86. Sakellarakis (1992), σελ. 114, πίν. 4b. Hoffman 
(1997), σελ. 56, αρ. 44. 
252 Sakellarakis (1992), σελ. 114, πίν. 4c. 
253 Ό.π., σελ. 113-4, πίν. 3e. 
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• Θραύσµα ριπιδίου, τµήµα του στελέχους. Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά 

εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud255. 

• Θραύσµα ριπιδίου, στέλεχος. Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται 

στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud256.  

• Θραύσµα ριπιδίου, µήλο. Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται 

στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud257.  

• Θραύσµα ριπιδίου, µήλο. Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται 

στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud258.  

• Θραύσµατα πυξίδας µε ανάγλυφη παράσταση βοδιών (εικ. 49). Από το Ιδαίον 

Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud259.  

• Θραύσµα  από καπάκι πυξίδας µε εγχάρακτη διακόσµηση. Από το Ιδαίον 

Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud260.  

• Θραύσµα  από καπάκι πυξίδας µε εγχάρακτη διακόσµηση. Από το Ιδαίον 

Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud261. 

• Θραύσµα  από καπάκι πυξίδας µε εγχάρακτη διακόσµηση. Από το Ιδαίον 

Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud262. 

                                                                                                                                            
254 Ό.π., σελ. 114, πίν. 5a-b.  
255 Ό.π., σελ. 114, πίν. 5c-d.  
256 Ό.π., σελ. 114, πίν. 6a.  
257 Ό.π., σελ. 114, πίν. 7.  
258 Ό.π., σελ. 114, πίν. 7.  
259 Kunze (1935-1936), σελ. 231, αρ. 7, πίν. 85. Sakellarakis (1992), σελ. 114, πίν. 11a-b. Hoffman 
(1997), σελ. 57-8, αρ. 48. 
260 Σακελλαράκης (1984), σελ. 551, εικ. 4. Sakellarakis (1992), σελ. 114, πίν. 9a. 
261 Σακελλαράκης (1984), σελ. 551, εικ. 4. Sakellarakis (1992), σελ. 114, πίν. 9b. 
262 Σακελλαράκης (1984), σελ. 551, εικ. 4. Sakellarakis (1992), πίν. 9c. 
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• Θραύσµατα από καπάκι πυξίδας. Από το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά 

εντάσσονται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της Nimrud263.  

• Τρία θραύσµατα καθιστών βοδιών, ενθέµατα σε καπάκι πυξίδας (εικ. 50). Από 

το Ιδαίον Άντρο. Τεχνοτροπικά εντάσσονται στην οµάδα Loftus του ΝΑ 

παλατιού της Nimrud264.  

• Θραύσµατα πυξίδας µε παράσταση σφιγγών. Από το Ιδαίον Άντρο. 

Τεχνοτροπικά εντάσσονται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud265. 

• Πόδι λιονταριού. Από το Ιδαίον Άντρο. Πιθανότατα Βορειοσυριακής 

τεχνοτροπίας του 9ου-8ου αι. π.Χ.266.  

• Αντικείµενο µε παράσταση λιονταριού. Από το Ιδαίον Άντρο. Πιθανότατα 

Βορειοσυριακής τεχνοτροπίας του 9ου αι. π.Χ.267.  

•  Φιάλη(;). Από το Ιδαίον Άντρο. Πιθανότατα Βορειοσυριακής τεχνοτροπίας 

του 9ου αι. π.Χ.268.  

• Θραύσµα περίτµητου πλακιδίου µε διακόσµηση σπείρας. Από το Ιδαίον 

Άντρο. Πιθανότατα φοινικικής τεχνοτροπίας του 800 περίπου π.Χ.(;) 269.  

• Θραύσµα πλακιδίου µε παράσταση ιερού δέντρου. Από το Ιδαίον Άντρο. 

Πιθανότατα φοινικικής τεχνοτροπίας του 800 περίπου π.Χ.(;)270.  

• Θραύσµα πλακιδίου µε διακόσµηση τρέχουσας σπείρας. Από το Ιδαίον Άντρο. 

Ίσως φοινικικής τεχνοτροπίας του 800 περίπου π.Χ.(;)271. 

                                                 
263 Kunze (1935-1936), σελ. 231 αρ. 10, πίν. 85. Sakellarakis (1992), σελ. 114, πίν. 11c. Hoffman 
(1997), σελ. 56, αρ. 45. 
264 Sakellarakis (1992), σελ. 114-5, πίν. 12a-d. 
265 Ό.π., σελ. 114-5, πίν. 10a. 
266 Kunze (1935-1936), σελ. 232, αρ. 16, πίν. 86. Sakellarakis (1992), σελ. 113, αρ. 6, πίν. 1a-c. 
Ηoffman (1997), σελ. 62, αρ. 59. 
267 Kunze (1935-1936), σελ. 223, 232, αρ. 17, πίν. 84Α, 86. Hoffman (1997), σελ. 56-7, αρ. 46. 
268 Kunze (1935-1936), σελ. 222, 232 αρ. 14, πίν. 84. Sakellarakis (1993), σελ. 353, εικ. 27. Hoffman 
(1997), σελ. 57, αρ. 47. 
269 Kunze (1935-1936), σελ. 230, αρ. 3, πίν. 85. Hoffman (1997), σελ. 58, αρ. 49. 
270 Kunze (1935-1936), σελ. 231, αρ. 6, πίν. 85. Hoffman (1997), σελ. 58, αρ. 50. 
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• Θραύσµα περίτµητου πλακιδίου µε παράσταση σφίγγας. Από το Ιδαίον 

Άντρο. Πιθανότατα φοινικικής τεχνοτροπίας του 800 περίπου π.Χ.(;)272.  

• Θραύσµα πλακιδίου. Από το Ιδαίον Άντρο. Χρονολογείται περίπου στο 800 

π.Χ. (;)273.  

• Θραύσµα πλακιδίου µε παράσταση άνθους. Από το Ιδαίον Άντρο. 

Χρονολογείται περίπου στο 800 π.Χ.(;)274.  

• Θραύσµα πλακιδίου µε παράσταση γαζέλας. Από το Ιδαίον Άντρο. 

Πιθανότατα φοινικικής τεχνοτροπίας του 800 περίπου π.Χ.(;)275.  

• Θραύσµα, πιθανότατα ρυτού. Από το Ιδαίον Άντρο. Ίσως Βορειοσυριακής 

τεχνοτροπίας του 9ου-8ου αι. π.Χ.(;)276.  

• Θραύσµα από κεφάλι βοδιού. Από το Ιδαίον Άντρο. Ίσως φοινικικής 

τεχνοτροπίας του 9ου-8ου αι. π.Χ.(;)277.  

• Θραύσµατα, ίσως από κάποιο είδος επίπλωσης(;). Από το Ιδαίον Άντρο. 

Πιθανότατα φοινικικής τεχνοτροπίας του 9ου-8ου αι. π.Χ.(;)278.  

• Θραύσµατα εγχάρακτων πλακιδίων. Από το Ιδαίον Άντρο. Ίσως αιγυπτιακής 

τεχνοτροπίας του 11ου αι. π.Χ.(;)279.  

• Κεφαλή ανδρικής µορφής, ένθεµα σε ξύλινη επιφάνεια (εικ. 51). Από το 

Ιδαίον Άντρο. 8ος αι. π.Χ. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην λεγόµενη «τρίτη 

σειρά» ελεφαντοστέινων του Β∆ παλατιού της Nimrud280.  

                                                                                                                                            
271 Kunze (1935-1936), σελ. 231, αρ. 9, πίν. 85. Hoffman (1997), σελ. 58-9, αρ. 51. 
272 Kunze (1935-1936), σελ. 227, αρ. 1, πίν. 84. Barnett (1948), σελ. 3.  Hoffman (1997), σελ. 59, αρ. 
52. 
273 Kunze (1935-1936), σελ. 221, 230, αρ. 4, πίν. 85.  Hoffman (1997), σελ. 59, αρ. 53. 
274 Kunze (1935-1936), σελ. 221, 231, αρ. 5, πίν. 85. Ηoffman (1997), σελ. 60, αρ. 54. 
275 Kunze (1935-1936), σελ. 220, 230. Barnett (1948), σελ. 4, εικ. 1. Sakellarakis (1993), σελ. 355. 
Ηoffman (1997), σελ. 60, αρ. 55. 
276 Kunze (1935-1936), σελ. 223, 232, αρ. 20, πίν. 87. Ηoffman (1997), σελ. 60-1, αρ. 56. 
277 Kunze (1935-1936), σελ. 222-3, 232, αρ. 15, πίν. 84. Sakellarakis (1993), σελ. 355. Ηoffman 
(1997), σελ. 61, αρ. 57. 
278 Kunze (1935-1936), σελ. 223, 232, αρ. 18α,β, πίν. 87. Ηoffman (1997), σελ. 61, αρ. 58. 
279 Kunze (1935-1936), σελ. 219, 231, αρ. 8a-c, πίν. 84Α. Ηoffman (1997), σελ. 62, αρ. 60. 
280 Sakellarakis (1992), σελ. 115, πίν. 13. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 270, αρ. 339. 
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• Στήθος γυναικείας µορφής, ένθεση σε ξύλινη επιφάνεια. Τεχνοτροπικά 

εντάσσεται στην λεγόµενη «τρίτη σειρά» ελεφαντοστέινων του Β∆ παλατιού 

της Nimrud281.  

• Ολόγλυφη κεφαλή περόνης µε ιανόµορφη γυναικεία κεφαλή. Από το Ιδαίον 

Άντρο. 8ος αι. π.Χ. Βορειοσυριακής τεχνοτροπίας282. 

• Λαβή σωληνωτή, ίσως τµήµα ριπιδίου. Από το βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud283.  

• Θραύσµα στελέχους, ίσως τµήµα ριπιδίου. Από το βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του ΝΑ παλατιού της 

Nimrud284. 

• Λαβή σχηµατιζόµενη από δύο γυµνές γυναικείες µορφές. Από το βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού. Τεχνοτροπικά εντάσσεται στην οµάδα Loftus του 

ΝΑ παλατιού της Nimrud (;)285. 

• Λαβή σχηµατιζόµενη από γυµνές γυναικείες µορφές. Από το σπήλαιο στο 

Ψυχρό. ΠΓ-ΜΓ286. 

• Λαβή ξίφους (;). Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού287. 

• Θραύσµα κυκλικού ενθέµατος. Από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού288. 

• Κυκλικό ένθεµα. Από τον θολωτό τάφο του Τεκκέ. ΥΓ(;)289.  

                                                 
281 Sakellarakis (1992), σελ. 115, πίν. 14. 
282 Ό.π., σελ. 116,  πίν. 18b-d. Ηoffman (1997), σελ. 63, αρ. 65. Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), 
σελ. 270, αρ. 340. 
283 Evely (1996), σελ. 630, Τ219.f35, πίν. 309, σχ. 189. 
284 Ό.π., σελ. 630, Τ219.f87, πίν. 309, σχ. 189. 
285 Ό.π., σελ. 630, Τ219.f27, πίν. 309, σχ. 190. 
286 Hogarth (1899-1900), σελ. 112, εικ. 47. 
287 Evely (1996), σελ. 630, Τ292.f49, πίν. 301, σχ. 192. 
288 Ό.π., σελ. 632, Τ219.f16, πίν. 309, σχ. 190. 
289 Hutchinson (1954), σελ. 227, αρ. 72, πίν. 29. 



 58

• Ένθεµα σε σχήµα µατιού. Από τον θολωτό τάφο του Τεκκέ. ΠΓ ή υστερότερο. 

Τα ενθέµατα αυτού του σχήµατος θεωρείται ότι ανήκαν σε αγαλµάτια. Από 

τον ύστερο 8ο αι. π.Χ. είναι πολύ συνηθισµένα σε όλα τα εργαστήρια της 

Εγγύς Ανατολής290.  

• Ένθεµα σε σχήµα µατιού. Από την Αµνισό291.  

• Ενθέµατα σε σχήµα µατιού. Από το Ιδαίον Άντρο. ΠΓ-ΜΓ292. 

• Θραύσµατα λαβής. Από τον θολωτό τάφο του Τεκκέ. Βρέθηκε σε ανασκαφικό 

σύνολο του 840-680 π.Χ. Ίσως φοινικικής τεχνοτροπίας293. 

• Ειδώλιο της Ίσιδος από ελεφαντόδοντο. Από το σπήλαιο Ειλειθυίας στην 

Ίνατο. Σαϊτική περίοδος (;) (664-525 π.Χ.) 294. 

• Ειδώλιο γυµνής όρθιας γυναικείας µορφής. Από το σπήλαιο της Ειλειθυίας 

στην Ίνατο. α΄ µισό 7ου αι. π.Χ.. Αυτός ο τύπος ειδωλίου συναντάται στη 

Συροπαλαιστινιακή ακτή και η καταγωγή του, αν όχι και η προέλευση του, 

είναι Συροφοινικική. Ο συγκεκριµένος τύπος χρησιµοποιήθηκε ως 

διακόσµηση σε λαβές κατόπτρων, ριπιδίων και σε άλλα αντικείµενα 

καλλωπισµού. Θα πρέπει να ερµηνευθεί ως φυλαχτό που προστάτευε τον 

ιδιοκτήτη του. Αφιερώθηκε στο σπήλαιο της Ειλειθυίας λόγω της άµεσης 

σχέσης της µε τη γονιµότητα295. 

 

Η πλειονότητα των ελεφαντοστέινων αντικειµένων φοινικικής και ανατολικής 

προέλευσης συγκεντρώνεται στο Ιδαίον Άντρο ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από την 

Κνωσό, το Ψυχρό, την Αµνισό και την Ίνατο. Στα ελεφαντοστέινα του Ιδαίου 

                                                 
290 Ό.π., σελ. 227, αρ. 73, πίν. 29. Evely (1996), σελ. 632. 
291 Marinatos (1937), σελ. 222, 227, εικ. 6.  
292 Kunze (1935-1936), σελ. 219, πίν. 86. 
293 Hutchinson  (1954), σελ. 227, αρ. 70, πίν. 29. Ηoffman (1997), σελ. 63, αρ. 61. 
294 Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), σελ. 341, αρ. 361α. 
295 Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 271-2, αρ. 342. Σταµπολίδης (2003), σελ. 537, αρ. 1057. 



 59

Άντρου296 περιλαµβάνονται ανθρώπινες ή θεϊκές µορφές ολόγλυφες και ανάγλυφες, 

ζώα, πουλιά, αγγεία, πυξίδες, περόνες, χάντρες, σφραγίδες, λαβές και τµήµατα 

ενθεµάτων. Ανάµεσα τους ξεχωρίζουν τα ριπίδια (εικ. 48), που πιθανόν 

χρησιµοποιούνταν σε τελετουργίες, οι πυξίδες αλλά και τα καθιστά βοειδή που 

χρησίµευαν ως ενθέµατα σε καπάκια πυξίδων (εικ. 50). Τα παραπάνω είναι µέρος των  

εισαγωγών βορειοσυριακής τεχνοτροπίας και βρίσκουν παράλληλα στην οµάδα 

Loftus από το ΝΑ παλάτι της Nimrud297.  Πολυάριθµη επίσης είναι η οµάδα 

φοινικικών ελεφαντοστέινων από το Ιδαίον, όπως τα ενθέµατα που απεικονίζουν 

ανθρώπινες µορφές, µε παράλληλα στην οµάδα Layard του Β∆ παλατιού της 

Nimrud298.  

Πιο συγκεκριµένα από τα 38 ελεφαντοστέινα τέχνεργα ανατολικής προέλευσης 

που έχουν βρεθεί στην Κρήτη τα 3 είναι πλακίδια, τα οποία σε ποσοστό 100% 

εντοπίζονται στο Ιδαίον Άντρο, ενώ το 66,66% αυτών χρονολογείται στα 800 π.Χ. 

(βλ. σελ. 117-8,  πίν. 1-3). Επίσης, το σύνολο των ανατολικών ελεφαντοστέινων 

αγγείων συγκεντρώνεται στο Ιδαίον Άντρο (100%) και η πλειονότητά τους 

χρονολογείται στον 9ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 119-20, πίν. 1-3). Όσον αφορά στα 

ανατολικά ελεφαντοστέινα ενθέµατα  το 60% του συνόλου εντοπίζεται στην Κνωσό, 

το 20% στο Ιδαίον Άντρο και το υπόλοιπο 20% στην Αµνισό. Από αυτά το 60% έχει 

βρεθεί σε τάφους και το 20% σε ιερό, ενώ η πλειονότητά τους χρονολογείται στον 9ο-

8ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 121-2, πίν. 1-3). Τέλος, από τα υπόλοιπα ελεφαντοστέινα 

τέχνεργα ανατολικής προέλευσης, όπως θραύσµατα ριπιδίων και µορφών, το 68,18% 

                                                 
296 Ο Kunze µελετώντας το υλικό από τις ανασκαφές του Federico Halbherr στα 1885 θεώρησε όλα τα 
ελεφαντοστέινα αντικείµενα ως εισηγµένα. Kunze (1936). 
297 Ο Barnett διέκρινε σε δύο κατηγορίες τα ελεφαντοστέινα από τη Nimrud: 1. την οµάδα Layard, που 
βρέθηκε στο Β∆ παλάτι, θεωρείται φοινικικής τεχνοτροπίας και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο 
του 8ου αι. π.Χ., και 2. την οµάδα Loftus, που βρέθηκε στο ΝΑ παλάτι, θεωρείται Βορειοσυριακής 
τεχνοτροπίας και χρονολογείται στον 9ο αι. π.Χ. Επίσης σηµείωσε την συσχέτιση κάποιων 
ελεφαντοστέινων από το Ιδαίον µε αυτά της Nimrud. Barnett (1948). 
298 Sakellarakis (1992), σελ. 113-5. 
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του συνόλου εντοπίζεται στο Ιδαίον Άντρο, ενώ το 81, 72% αυτών έχει βρεθεί σε ιερά 

και το 18,16% σε τάφους. Η πλειονότητά τους χρονολογείται κυρίως στον 9ο αι. π.Χ. 

αλλά και στον 8ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 123-4, πίν. 1-3). 

Τα φοινικικά ελεφαντοστέινα τέχνεργα που έχουν βρεθεί στην Κρήτη, δέκα 

συνολικά, είναι σαφώς λιγότερα από τα αντίστοιχα ανατολικά. Από αυτά, το σύνολο 

των πλακιδίων (100%) έχει βρεθεί στο Ιδαίον Άντρο και χρονολογείται στα 800 π.Χ. 

(βλ. σελ. 125-6, πίν. 1-3). Από τα υπόλοιπα φοινικικά τέχνεργα, όπως θραύσµατα 

λαβών και µορφών, το 80% του συνόλου εντοπίζεται στο Ιδαίον Άντρο και το 20% 

στην Κνωσό. Το 80% δηλαδή προέρχεται από ιερό σπήλαιο και το 20% από τάφο ενώ 

η πλειονότητά τους χρονολογείται στον 9ο και 8ο αι. π.Χ. (βλ. σελ. 127-8, πίν. 1-3). 

Έχει υποστηριχθεί ότι οι ανατολίτες τεχνίτες που ειδικεύονταν στην κατεργασία 

του ελεφαντόδοντου ήταν οργανωµένοι σε συντεχνίες µε αυστηρά ελεγχόµενη 

πρόσβαση και ταξίδευαν σε  περιοχές όπου γνώριζαν ότι θα έβρισκαν σίγουρα µια 

καλή αγορά, όπως το λ.χ. το ιερό του Ιδαίου Άντρου299. Την πιθανότητα 

εγκατεστηµένων ανατολιτών τεχνιτών από την Βόρεια Συρία και την Φοινίκη στην 

Κρήτη υποστήριξε και ο Γιάννης Σακελλαράκης300, ερµηνεύοντας την ύπαρξη 

ελεφαντοστέινων τοπικά κατασκευασµένων αντικειµένων301 σαν το αποτέλεσµα της 

µαθητείας ντόπιων δίπλα σε ανατολίτες. Ωστόσο, πρόσφατα διατυπώθηκε η άποψη 

ότι κείµενα από την Χεττιτική Ανατολία, την Ουγκαρίτ και την φαραωνική Αίγυπτο 

κάνουν σαφές ότι οι τεχνίτες ήταν κάτω από τον έλεγχο των αρχών και ότι για να 

απασχολήσει κάποιος έναν εξειδικευµένο τεχνίτη απαιτούνταν διπλωµατικές 

                                                 
299 Barnett (1948), σελ. 2-6. Ο Barnett ωστόσο το 1982 αναθεώρησε την άποψη του για την ύπαρξη 
συντεχνιών των τεχνιτών ελεφαντόδοντου. Barnett (1982), σελ. 9-11. Για την µετακίνηση ανατολιτών 
τεχνιτών βλ. Zaccagnini (1983). 
300 Sakellarakis (1992), σελ. 116-7. Sakellarakis (1993), σελ. 360-1. 
301 Η πρώτη ύλη ωστόσο παραµένει πάντα εισηγµένη και τα τέχνεργα επηρεασµένα ως προς την 
σύνθεση κυρίως από αντίστοιχα ανατολικά. 
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διαπραγµατεύσεις σε υψηλό επίπεδο, χωρίς το αίτηµα να γίνεται πάντα δεκτό302. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι η µετακίνηση των τεχνιτών από την ανατολή στην 

Κρήτη συνδέεται µε τις εκστρατείες των Ασσυρίων στην Συροπαλαιστινιακή ακτή 

και την αναζήτηση, µετά από ένα χρονικό διάστηµα, των µεταναστών για µια 

καλύτερη τύχη καθώς η κατάκτηση δεν τους επέτρεπε να εξασκήσουν την τέχνη τους 

δηµιουργικά303.  

Ο µεγάλος αριθµός των φοινικικών ελεφαντοστέινων αντικειµένων του Ιδαίου, 

συχνά µεγάλων διαστάσεων, έχει αποδοθεί στην διακόσµηση ενός θρόνου του ∆ία, 

τον οποίο µάλιστα είδε ο Πυθαγόρας κατά την επίσκεψή του στο Ιδαίον Άντρο, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει µια αρχαία µαρτυρία304. 

Συµπερασµατικά, το 71,05% από το σύνολο των 38 ανατολικών ελεφαντοστέινων 

τεχνέργων προέρχεται από το Ιδαίον Άντρο, το 18,41% από την Κνωσό, το 2,63% 

από το σπήλαιο του Ψυχρού, το 5,26% από το σπήλαιο της Ειλειθυίας στην Ίνατο και 

το 2,63% από την Αµνισό. Το 78,9% αυτών δηλαδή προέρχεται από ιερά σπήλαια και 

το 18,41% από τάφους, ενώ η πλειονότητά τους χρονολογείται στον 9ο και 8ο αι. π.Χ. 

(βλ. σελ. 129, πίν. 1-3). 

Επιπρόσθετα, από το σύνολο των 10 φοινικικών ελεφαντοστέινων τεχνέργων το 

90% προέρχεται από το Ιδαίον Άντρο, δηλαδή από ιερό σπήλαιο, και µόλις το 10% 

από τάφο, ενώ η πλειονότητά και αυτών χρονολογείται στον 9ο και 8ο αι. π.Χ. (βλ. 

σελ. 130, πίν. 1-3). 

Σχετικά µε τα ευρήµατα από το βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού305 αποτελούν 

και αυτά εισαγωγές από την Φοινίκη και κυρίως τη Βόρεια Συρία µε αρκετά 

παράλληλα στην οµάδα Loftus από το ΝΑ παλάτι της Nimrud, οµάδα τεχνέργων 

                                                 
302 Muhly  (υπό έκδοση). 
303 Σταµπολίδης (1998), σελ. 110. 
304 Porphyrius, Vita Pythagorae, 17. Sakellarakis (1992), σελ. 115. Σακελλαράκης (υπό έκδοση). 
305 Evely (1996), σελ. 629-32. 



 62

ιδιαίτερα πολυπληθή και στο Ιδαίον Άντρο. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι ενώ τα 

µετάλλινα τέχνεργα του Ιδαίου Άντρου συνδέονται τεχνοτροπικά µε αυτά της 

Ελεύθερνας, τα ελεφαντοστέινα του Ιδαίου και της Κνωσού εντάσσονται στην ίδια 

τεχνοτροπική οµάδα, την οµάδα Loftus. 

Ωστόσο, τα ελεφαντοστέινα αντικείµενα τόσο της Κνωσού όσο και της Ινάτου, 

της Αµνισού και του Ψυχρού, είναι ελάχιστα µπροστά στην πληθώρα των 

αντίστοιχων τεχνέργων από το Ιδαίον. Είναι φανερό λοιπόν ότι τόσο τα εισηγµένα, 

ανατολικά και φοινικικά, όσο και τα τοπικά κατασκευασµένα ελεφαντοστέινα 

αντικείµενα κατευθύνονται κυρίως και συνδέονται µε το ιερό στο Ιδαίον Άντρο.  
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ΛΑΤΡΕΙΑ 

 

Οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς θυµούνται την Κρήτη για την συµβολή της στη 

θρησκεία και αναφέρουν ότι οι Κρήτες επινόησαν τελετουργίες που για πρώτη φορά 

εµφανίζονται στην Εγγύς Ανατολή306.  

Ένα παράδειγµα επιβίωσης ανατολικών δοξασιών µε µυστικιστικό δυναµισµό 

θεωρείται ότι αποτελεί ο συµβολισµός του κενού θρόνου, η λατρεία του οποίου ήταν 

γνωστή ήδη από τα προϊστορικά χρόνια στους Χεττίτες και τους Μινωίτες307. 

Παράδειγµα τέτοιας λατρείας φαίνεται ότι έχουµε και στο Ιδαίον Άντρο308, όπου 

υπήρχε ένας θρόνος του ∆ία, τον οποίο είδε ο Πυθαγόρας κατά την επίσκεψή του 

εκεί. Σε αυτόν τον θρόνο µάλιστα, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έχουν αποδοθεί 

πολυάριθµα ελεφαντοστέινα αντικείµενα του Ιδαίου. 

Μια άλλη κατηγορία αντικειµένων, που φανερώνει  θρησκευτικούς δεσµούς µε 

την Συροπαλαιστινιακή ακτή, είναι τα φαγεντιανά ειδώλια και περίαπτα ανατολικών 

θεοτήτων αλλά και οι σκαραβαίοι309.  Η διάδοσή τους στο νησί, τόσο σε ιερά όσο και 

σε τάφους, είναι µεγάλη, µε τα ειδώλια του Bes, του Nefertum, της Sekhmet, του 

Ptah-Seker και της Αστάρτης να απαντώνται συχνότερα. Φαίνεται πάντως ότι υπήρχε 

διείσδυση των θρησκευτικών αντιλήψεων που τα συνόδευαν, καθώς µάλιστα 

παρατηρείται προτίµηση σε συγκεκριµένες θεότητες, που σχετίζονται µε την 

γονιµότητα και την παιδική ηλικία, αλλά και η απόθεση τους σε ταφές, συχνά 

παιδικές. Ωστόσο, πιθανό είναι να µην υπήρχε ουσιαστική εισαγωγή στην θεολογία 

της Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής αλλά µια µάλλον επιφανειακή γνώση που 

παρείχαν τα πρόσωπα που εισήγαγαν και εµπορεύονταν αυτά τα θρησκευτικά 

                                                 
306 Morris (1992), σελ. 164-5. 
307 Σταµπολίδης (1985), σελ. 243-4. 
308 Σακελλαράκης  (υπό έκδοση). Sakellarakis  (υπό έκδοση).  
309 Βλ. σελ. 37-51 της παρούσας εργασίας. 
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αντικείµενα. Την παραπάνω άποψη ενισχύει ο προσωρινός χαρακτήρας της 

εισαγωγής αυτών των ειδωλίων,  των οποίων ο αριθµός µειώνεται αισθητά µετά τον 

7ο αι. π.Χ.310. 

Τα θρησκευτικά αντικείµενα θα µπορούσαν να χρησιµοποιούνται σε τελετουργίες 

στην Κρήτη, ίσως γιατί κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή κάποια παράστασή 

τους ταίριαζε µε την λατρεία των ντόπιων πληθυσµών και τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα 

των θεοτήτων τους. Ένα χάλκινο σείστρο (εικ. 52) από το ιερό της Σύµης Βιάννου, 

που αποτελεί αιγυπτιάζον αντικείµενο του τύπου τους 18ης ∆υναστείας και 

πιθανότατα κατασκευάστηκε στην Συροπαλαιστινιακή ακτή µεταξύ του 9ου και 7ου αι. 

π.Χ., φαίνεται να ταιριάζει σε µια τέτοια ερµηνεία. Τις τέσσερις πλευρές του 

κεντρικού του τµήµατος κοσµούν δύο Αθωρικές κεφαλές και δυο µετωπικές γυµνές 

γυναικείες µορφές311. Πιθανότατα το σείστρο χρησιµοποιούνταν σαν µουσικό όργανο 

στις τελετουργίες του ιερού της Σύµης, χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα ότι ο 

συµβολισµός  των παραστάσεων που έφερε ήταν κατανοητός και αποδεκτός. Έτσι οι 

συµµετέχοντες  στις τελετουργίες ίσως συνέδεαν τις γυµνές γυναικείες µορφές του 

σείστρου µε την Αφροδίτη, που λατρευόταν, µαζί µε τον Ερµή, στο ιερό σαν θεά της 

βλάστησης και της γονιµότητας312. 

Εκτός από τα παραπάνω, ιδιαίτερης σηµασίας για την ανάδειξη των 

θρησκευτικών σχέσεων µε την Συροπαλαιστινιακή ακτή είναι το ιερό των «τριών 

πεσσών» του Κοµµού (εικ. 53). 

Ο Κοµµός στην Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού αποτελούσε έναν παράκτιο 

οικισµό, µε µεγάλα δηµόσια κτίρια, ενίοτε για αποθηκευτική χρήση. Ωστόσο, στην 

πρώτη χιλιετία π.Χ., η περιοχή µετατρέπεται σε θρησκευτικό κέντρο. Την αλλαγή 

σηµατοδοτεί γύρω στο 925 π.Χ. η κατασκευή, πάνω στα ερείπια ενός µινωικού 
                                                 
310 Shaw, M. C. (2000), σελ. 170. 
311 Lambropoulou (1999). Λεµπέση (2000), σελ. 176.  
312 Lebessi and Muhly (2003), σελ. 97. 
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κτίσµατος, του µικρού τετράγωνου ναού Α, ανοιχτού στα ανατολικά και πιθανότατα 

µε χτιστά θρανία  στο εσωτερικό. Γύρω στα 800 π.Χ. τον Α αντικατέστησε,  στην ίδια 

πάντα θέση, ο ναός Β (περίπου 800-600 π.Χ.), ο οποίος µετά από ένα κενό περίπου 

200 ετών, καλύφθηκε από το ναό C (περίπου 400 π.Χ.-150 µ.Χ.). Στις τελετουργίες 

και των τριών προαναφερθέντων ναών περιλαµβάνονται οι θυσίες ζώων, τα συµπόσια 

και η προσφορά ειδωλίων, ιδιαίτερα βοδιών. Όσον αφορά στις λατρευόµενες 

θεότητες, τουλάχιστον για τις πρωιµότερες περιόδους των ναών Α και Β, είναι 

δύσκολο να οριστούν σαφώς. Αντίθετα, στην περίπτωση του ναού C, επιγραφές της 

υστερότερης φάσης του ναού τον συνδέουν µε την λατρεία  του ∆ία, της Αθηνάς, και 

πιθανόν του Ποσειδώνα313.  

Ο ναός Β ήταν επίσης ανοιχτός στην ανατολική πλευρά, στο κέντρο της οποίας 

υπήρχε ένας πεσσός. Το εσωτερικό του ήταν εφοδιασµένο µε θρανία στον βόρειο, 

ίσως και τον νότιο, τοίχο αλλά και µε µια εστία στο µέσον, δυτικά της οποίας µια 

ασυνήθιστη κατασκευή χρησίµευε ως κέντρο λατρείας. Η συγκεκριµένη κατασκευή, 

το λεγόµενο «ιερό των τριών πεσσών», αποτελείται από τρεις ιστάµενους ανισοϋψείς, 

στην σηµερινή τους µορφή, και ανισοπαχείς πεσσούς, τοποθετηµένους στις υποδοχές 

µιας τριγωνικής λίθινης επαναχρησιµοποιηµένης βάσης. Ανάµεσα στους δύο 

νοτιότερους πεσσούς βρέθηκε σφηνωµένο ένα χάλκινο ειδώλιο αλόγου και πάνω του 

ένα φαγεντιανό ειδώλιο της Sekhmet, ενώ ανάµεσα στους δύο βόρειους πεσσούς ένα 

ακόµη φαγεντιανό ειδώλιο, πιθανότατα του Nefertum, γιου της Sekhmet, ο οποίος 

αποτελούσε το δεύτερο µέλος της Μεµφιτικής τριάδας της Sekhmet, του Nefertum 

και του Ptah. Πίσω από τους πεσσούς, τοποθετήθηκε µια χάλκινη ασπίδα314. Κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας φάσης του ναού Β το επίπεδο του πατώµατος ανέβηκε και τα 

                                                 
313 Shaw (1989), σελ. 165. Shaw (1998), σελ. 13-8. Shaw (2000), σελ.  679. Shaw, M. C. (2000), σελ. 
171. 
314 Πρόκειται για µια ελαφρά και λεπτή ασπίδα µε διακόσµηση σειρών κύκλων και ρόδακα στο κέντρο, 
χωρίς εικονιστική διακόσµηση. Shaw (1998), σελ. 26. 
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θρανία καλύφθηκαν, ενώ το πάνω µέρος των τριών πεσσών ενσωµατώθηκε στη 

δυτική πλευρά µιας εστίας, γεµάτης µε οστά και στάχτη315.  

Η περίπτωση του ιερού του Κοµµού µε τους τρεις ιστάµενους πεσσούς σε µια 

τριγωνική λίθινη πλάκα µέσα στο ναό αλλά και η τοποθέτησή τους στην σειρά δεν 

έχει ακριβή παράλληλα στην Κρήτη, αν και η λατρεία πεσσού ήταν πολύ γνωστή στο 

Αιγαίο, και  ιδιαίτερα στην µινωική Κρήτη316. Την διάταξη του «ιερού των τριών 

πεσσών» του Κοµµού θυµίζει ένα φοινικικό ιερό του 9ου ή 8ου αι. π.Χ. στην Σαρέπτα 

(εικ. 54) µε θρανία στους τοίχους και έναν πεσσό, ως κέντρο της λατρείας. Ακόµη, 

ένας µικρός πεσσός από το Κίτιο,  ίσως από την περιοχή του ναού της Αστάρτης, 

φέρει φοινικική επιγραφή του 7ου αι. π.Χ. που αναφέρει «αυτό φτιάχτηκε από τον 

Ashmounhilleç, τον γλύπτη, για τον αφέντη του, για τον Reshef Shed». Μάλιστα έχει 

προταθεί ότι πάνω στον πεσσό ήταν τοποθετηµένο ένα κεφάλι του Bes. Αυτό το 

παράδειγµα είναι πολύ σηµαντικό καθώς η επιγραφή του το χρονολογεί στον 7ο αι. 

π.Χ.  και δείχνει ότι ο συγκεκριµένος τύπος πεσσού (εικ. 55) χρησιµοποιήθηκε 

κάποτε από Φοίνικες. Αυτή η χρήση των πεσσών στην Κύπρο προέρχεται πιθανόν 

από την Συροπαλαιστινιακή παράδοση, καθώς µάλιστα ένα από τα πρώτα στάδια 

στην επέκταση των Φοινίκων στη δύση αποτέλεσε η εγκατάσταση τους στην 

Κύπρο317.  

Επιπλέον, από την φοινικική δύση προέρχονται ανάγλυφες στήλες µε 

παραστάσεις ιερών µε πεσσούς που θυµίζουν το ιερό του Κοµµού. Συγκεκριµένα, 

πρόκειται για  τη στήλη της εικ. 56 από την Σαρδηνία, τη στήλη της εικ. 57 από την 

θέση Sousse στην Τυνησία, η οποία χρονολογείται περίπου στο 400 π.Χ., και τέλος 

µια στήλη που χρονολογείται ίσως στον 4ο αι. π.Χ. ή στην ελληνιστική περίοδο και 

προέρχεται από το Lilybaeum στη Σικελία (εικ. 58). Οι στήλες αυτές, που συχνά 
                                                 
315 Shaw (1989), σελ. 165-72. Shaw (1998), σελ. 18. 
316 Kourou  (2000), σελ. 1068.  
317 Shaw (1989), σελ. 174-6. 
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αποτελούσαν σήµατα τάφων, φαίνεται ότι συµβόλιζαν στην απεικόνισή τους την 

παρουσία και την µεσολάβηση του θεού. Οι πρωιµότερες πρέπει να είναι περίπου 

τέσσερεις αιώνες υστερότερες από το «ιερό των τριών πεσσών» του Κοµµού. Επίσης, 

κατασκευές που ίσως αποτελούν ιερά µε τρεις πεσσούς απαντώνται στη φοινικική 

δύση στο Tas Silg στη Μάλτα (εικ. 59), στο Capidazzu της Μοτύης (εικ. 60) – 

χρονολογείται περίπου στον 5ο αι. π.Χ. -, στο Σολούντο (εικ. 61) και τον Σελινούντα 

(εικ. 62). Τέλος,  µια κατασκευή στη Φοινίκη, στο Amrit (εικ. 63), είναι πραγµατικά 

ένας µικρός ναός ίσως του 3ου-2ου αι. π.Χ., γνωστός σαν Ma’abed d’ Amrit. Χτίστηκε 

στο κέντρο ενός µεγάλου περιβόλου και ήταν τοποθετηµένος πάνω σε πόδιο. Το 

εσωτερικό του ναού αποκαταστάθηκε µε µια διάταξη τριών πεσσών, αν και ποτέ δεν 

βρέθηκαν οι πεσσοί318. 

Ο συµβολισµός των πεσσών του ιερού του Κοµµού θα ήταν γνωστός στους 

Φοίνικες. Ίσως ένας µεµονωµένος πεσσός συµβόλιζε έναν συγκεκριµένο θεό και οι 

τρεις µαζί µια τριάδα, όπως Ba΄al, Ashera και Astarte ή Tanit, Ashera και Astarte, 

που λατρεύονταν χωριστά ή και σαν σύνολο. Στα µάτια των Κρητών οι τρεις πεσσοί 

ίσως ισοδυναµούσαν µε την απολλώνεια τριάδα.  Τέτοιες τριάδες έχει προταθεί ότι 

έφτασαν στην Κρήτη από την Αίγυπτο στον 8ο αι. π.Χ., είτε άµεσα είτε έµµεσα µέσω 

της Φοινίκης319. Το «ιερό των τριών πεσσών» του Κοµµού φαίνεται ότι είναι 

τουλάχιστον επηρεασµένο από φοινικικά πρότυπα και χρησιµοποιούνταν τόσο από 

Φοίνικες320 όσο και από Έλληνες321. Επιπλέον, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, αν το ιερό 

είναι φοινικικό, οι Κρήτες επέτρεψαν στους Φοίνικες να το χτίσουν, υποδηλώνοντας 

                                                 
318 Ό.π., σελ. 176-80, εικ. 18-22. 
319 Price (1971), σελ. 59. Shaw (2000), σελ. 712. 
320 Ας µην ξεχνάµε ότι εκεί βρέθηκε η µεγαλύτερη ποσότητα φοινικικής κεραµικής στην Κρήτη, 
λαµβάνοντας πάντα υπόψη το ενδεχόµενο να προέρχεται από ένα φορτίο. 
321 Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το «ιερό των τριών πεσσών» του Κοµµού δεν συνδέεται ιδιαίτερα µε 
την Φοινίκη, αλλά αποτελεί αποτέλεσµα συνδυασµού ανατολικών και κρητικών στοιχείων. Pappalardo 
(2002). Επιπλέον, πρόσφατα η Μ. Melfi διατύπωσε την άποψη ότι στο «ιερό των τριών πεσσών» δεν 
λατρευόταν κάποια ξένη θεότητα αλλά ο Απόλλωνας µε τη µορφή βαιτύλου, λατρεία που είναι γνωστή 
από υστερότερες  αρχαιολογικές και φιλολογικές πηγές. Melfi (υπό έκδοση). 
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όχι µόνο ότι οι Κρήτες είχαν σχηµατίσει µια ανοιχτή κοινωνία που δέχονταν τους 

ξένους και τις θρησκευτικές τους αντιλήψεις αλλά και ότι διατηρούσαν σχέσεις 

συνεργασίας µε τους Φοίνικες. Και αν ακόµη οι Κρήτες δεν αντιλαµβάνονταν τους 

τρεις πεσσούς ως απολλώνεια τριάδα θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι, χωρίς να 

απεµπολήσουν τις δικές τους θρησκευτικές πεποιθήσεις, έδειχναν σεβασµό και 

άρχισαν να πιστεύουν και να λατρεύουν τις ξένες θεότητες του ιερού. Σύγχρονο 

παράδειγµα τέτοιας συµπεριφοράς αποτελεί ο ναός του Αγίου Γεωργίου στο Κάιρο, 

τόπος ορθόδοξης χριστιανικής λατρείας, τον οποίο επισκέπτονται µουσουλµάνοι της 

περιοχής, που πιστεύουν στις δυνάµεις του και προσκυνούν χωρίς να έχουν χάσει την 

πίστη στον δικό τους θεό322. 

 

                                                 
322 Την εκκλησία αυτή επισκέφθηκα ως προπτυχιακή φοιτήτρια το Νοέµβριο του 2000 µε το τµήµα 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Ο πατήρ ∆αυίδ, ιερέας στην εκκλησία αυτή, µας 
ξενάγησε στο ναό και µας περιέγραψε την πίστη των καθηµερινά πολυάριθµων µουσουλµάνων 
επισκεπτών λέγοντας χαρακτηριστικά για την εικόνα του Αγίου Γεωργίου ότι «σε αυτήν την εικόνα 
πιστεύει όλο το Ισλάµ».  
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ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ 

 

Ένα βασικό επιχείρηµα ως προς την εγκατάσταση ανατολιτών στην Κρήτη 

αποτέλεσε ο θολωτος τάφος 2 του Τεκκέ. Ο τάφος αυτός, µια µινωική κατασκευή που 

ξαναχρησιµοποιήθηκε στην Γεωµετρική περίοδο, περιείχε υπολείµµατα τουλάχιστον 

δεκαεννέα καύσεων, που χρονολογούνται από την Πρωτογεωµετρική Β έως την 

Πρώιµη Ανατολίζουσα περίοδο, αλλά και αδιευκρίνιστο αριθµό ενταφιασµών της 

Εποχής του Χαλκού323.  

Οι ταφές  ήταν πλούσια κτερισµένες µε αντικείµενα εµπνευσµένα ή εισηγµένα 

από την Ανατολή και την Κύπρο, αλλά και έναν ασκό από την Σαρδηνία324, καθώς 

και ένα πήλινο οµοίωµα ναού ή σπιτιού, το οποίο βάσει της διακόσµησής του 

χρονολογείται στην Πρωτογεωµετρική Β περίοδο325.  

Κάτω από το δάπεδο του θαλάµου µέσα σε δύο λάκκους σκαµµένους στον φυσικό 

βράχο εκατέρωθεν των παραστάδων της πόρτας βρέθηκαν δύο αγγεία της 

Πρωτογεωµετρικής Β περιόδου. Τα αγγεία αυτά περιείχαν κοσµήµατα από χρυσό και 

άργυρο326, σκαραβαίους, ένα µηνοειδές ελεφαντοστέινο αντικείµενο, χάντρες από 

ορεία κρύσταλλο, ήλεκτρο και γυαλί, ράβδους χρυσού, περισσεύµατα από την 

κατεργασία χρυσού και αργύρου αλλά και έναν βώλο από ήλεκτρο327. 

Έχει υποστηριχθεί ότι χρυσοχόοι από την Εγγύς Ανατολή, ίσως το Tell Halaf, 

έφτασαν στην Κνωσό  στα τέλη του 9ου αι. π.Χ. ως αποτέλεσµα της κατάκτησης από 

τους Ασσύριους. Οι χρυσοχόοι αυτοί, δουλεύοντας οργανωµένοι σε οικογενειακή 

επιχείρηση, σταδιακά εµπλούτισαν µε ελληνικά στοιχεία την τεχνοτροπία τους, 

διατηρώντας συνάµα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνης τους αλλά και 
                                                 
323 Hutchinson  (1954), σελ. 222. Boardman (1967), σελ. 55. 
324 Vagnetti (1989). 
325 Boardman (1967), σελ. 66. 
326 Βλ. σελ. 33-36 της παρούσας εργασίας. 
327 Hutchinson (1954). Boardman (1967). 
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ακολουθώντας στην καθηµερινή τους ζωή τις δικές τους λατρευτικές και ταφικές 

πρακτικές. Θεωρήθηκε λοιπόν, ότι ο θολωτός τάφος του Τεκκέ αποτελεί τον 

οικογενειακό τάφο ενός ανατολίτη χρυσοχόου µε το απαραίτητο απόθεµα για την 

δουλειά του να βρίσκεται στα δυο αγγεία που τοποθετήθηκαν σαν «εγκαίνειο» 

εκατέρωθεν της πόρτας του ίδιου τάφου328. 

Η παραπάνω υπόθεση έχει γίνει ευρέως αποδεκτή ανάµεσα στους µελετητές, 

χωρίς ωστόσο να απουσιάζει και η αµφισβήτηση. Έτσι, η Λεµπέση σηµειώνει ότι η 

χρήση των τάφων για µεγάλα χρονικά διαστήµατα στην Κρήτη της Εποχής του 

Σιδήρου απαιτούσε τον περιοδικό καθαρισµό τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 

πολύτιµα κτερίσµατα των προηγούµενων ταφών συγκεντρώνονταν σε κάποιο αγγείο 

και κάτι τέτοιο υποστηρίζεται ότι συνέβη και στον θολωτό τάφο του Τεκκέ329. 

Επιπλέον, όσον αφορά στα «εγκαίνεια», που αποτελούν µια συµβολική πρακτική µε 

στόχο την προστασία ενός κτιρίου, υπογραµµίζεται ότι δεν συνδέονται µε 

οποιονδήποτε τρόπο µε τον ιδιοκτήτη του κτιρίου ή το επάγγελµά του330. Και καθώς 

µάλιστα «εγκαίνεια» δεν απαντώνται σε τάφους στην Ανατολή, τα θεωρούµενα 

«εγκαίνεια» του τάφου του Τεκκέ ερµηνεύονται σαν θησαυρός που ανήκε πιθανότατα 

σε κάποιον άρχοντα331.   

Σύµφωνα µε µια πιο πειστική θεωρία ο θολωτός τάφος του Τεκκέ πιθανότατα δεν 

αποτελεί τον τάφο κάποιου ανατολίτη τεχνίτη, ενώ ο χρυσός που βρέθηκε εκεί 

φαίνεται ότι ανήκε στον άρχοντα και ιδιοκτήτη του παρά στον δηµιουργό. Η 

παραπάνω άποψη ενισχύεται από ένα χωρίο της Οδύσσειας (γ, 455-7) όπου 

αναφέρεται ότι ο τεχνίτης Λαέρκης χρυσώνει τα κέρατα αλλά ο Νέστορας, ο βασιλιάς 

της Πύλου, του προµηθεύει τον χρυσό. Αν ωστόσο ο χρυσός βρισκόταν στην κατοχή 

                                                 
328 Boardman (1967), σελ. 63, 67.  
329 Lebessi (1975), σελ. 169. 
330 Hoffman (1997), σελ. 195-6. 
331 Ό.π., σελ. 196-209. 
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του τεχνίτη, τότε θα περίµενε κανείς να αφήσει το πολύτιµο υλικό της τέχνης του 

στον γιό του ή τον µαθητή του, όπως απαιτεί η συνήθης πρακτική της συνέχειας του 

επαγγέλµατος από τον πατέρα στον γιο τόσο στους Ανατολίτες όσο και στους 

Έλληνες τεχνίτες332. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, φαίνεται ότι η αρχική 

υπόθεση αναγνώρισης του θολωτού τάφου του Τεκκέ σαν τον οικογενειακό τάφο 

ενός ανατολίτη χρυσοχόου δεν στηρίζεται σε ισχυρά επιχειρήµατα και τελικά 

µπορούµε να ασπαστούµε την άποψη ότι ο συγκεκριµένος τάφος ανήκε σε κάποιον 

άρχοντα. 

Ένα ακόµη επιχείρηµα για την εγκατάσταση ανατολιτών στην Κρήτη αποτέλεσε 

το νεκροταφείο στο Αφρατί333. Η έναρξη του τοποθετείται στον ύστερο 9ο αι. π.Χ. 

ενώ οι περισσότερες ταφές χρονολογούνται στον 7ο αι. π.Χ. Σε 135 περίπου ταφές 

αυτού του νεκροταφείου παρατηρείται ένα έθιµο ταφής που θεωρήθηκε ανατολικό. 

Πιο συγκεκριµένα οι ταφές αυτές συνίστανται από τεφροδόχα, τοποθετηµένα όρθια 

είτε σε έναν λάκκο είτε πάνω σε κάποιο ρηχό αγγείο, τα οποία καλύπτονται από ένα 

µεγαλύτερο αγγείο (εικ. 64α). Τα τεφροδόχα αυτά βρίσκονταν στην επιφάνεια του 

εδάφους ή πολύ ρηχά θαµµένα στη γη. Μια παρόµοια πρακτική εφαρµόστηκε και στο 

νεκροταφείο  Yunus στο Carchemish334 στον ποταµό Ευφράτη (εικ. 64β). Καθώς «οι 

άνθρωποι δεν αντιγράφουν ταφικά έθιµα µακρινών περιοχών και µάλιστα 

λεπτοµερώς»335 θεωρήθηκε ότι οι οµοιότητες στην ταφική πρακτική στο Αφρατί και 

στο Carchemish θα µπορούσε να ερµηνευτεί µόνο µε την ύπαρξη ενός πολιτισµικού 

δεσµού ανάµεσα στις δυο περιοχές. Έτσι, προτάθηκε ότι στο Αφρατί είναι θαµµένοι 

µετανάστες από το Carchemish που εγκαταστάθηκαν εκεί στη διάρκεια του 7ου αι. 

π.Χ. Επιπλέον, οι πήλινες αποµιµήσεις λίθινων και µετάλλινων τεχνέργων από την 

                                                 
332 Σταµπολίδης (1998), σελ. 110. 
333 Levi (1927-9). 
334 Woolley (1939-40). 
335 Boardman (1970), 22. 
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Εγγύς Ανατολή, που απαντώνται στην γύρω περιοχή, ερµηνεύθηκαν ως παραγγελίες 

των µεταναστών αυτών σε ντόπιους τεχνίτες336. 

Τα κοινά σηµεία στην ταφική πρακτική των δύο περιοχών βρίσκονται στην 

ύπαρξη ενός τεφροδόχου, τοποθετηµένου πάνω σε ένα ρηχό αγγείο, καλυµµένου από 

ένα αναποδογυρισµένο µεγαλύτερο αγγείο. Ωστόσο, παρατηρούνται και 

αξιοσηµείωτες διαφορές, όπως η τοποθέτηση των κτερισµάτων µέσα στο τεφροδόχο 

αγγείο στο Αφρατί ενώ στο Carchemish γύρω από αυτό. Επιπλέον, στο Carchemish 

ως κάλυµµα στο στόµιο των τεφροδόχων χρησιµοποιούνται ρηχά αγγεία ή πινάκια 

ενώ στο Αφρατί κανονικά πώµατα. Τα τεφροδόχα στο Carchemish πατούν πάντα 

πάνω σε αγγείο είτε από πηλό είτε από βασάλτη και ποτέ κατευθείαν πάνω στο 

έδαφος, κάτι που συχνά συµβαίνει στο Αφρατί. Τέλος, οι τάφοι στο Αφρατί ήταν 

υπέργειοι, ή έστω ρηχά θαµµένοι, ενώ στο Carchemish τοποθετηµένοι µέσα στην 

γη337. 

Πέρα όµως από τα παραπάνω, αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η 

συγκεκριµένη ταφική πρακτική δεν εφαρµόζεται για πρώτη φορά στο Αφρατί αλλά 

ήδη από το τέλος της Εποχής του Χαλκού και τις αρχές της Εποχής του Σιδήρου σε 

διάφορες θέσεις στην Κρήτη. Συγκεκριµένα ο G. Biondi πρόσφατα ανέφερε 

παράλληλα αυτής της ταφικής πρακτικής στο Μπεράτι, το Ρύτιο, τον Πρινιά και την 

Ελεύθερνα αλλά και µετά την αρχαϊκή περίοδο στην Γέλα και την Καµάρινα που 

σαφώς συνδέονταν µε την Κρήτη338.  

Πιο ισχυρές ενδείξεις για την παρουσία Φοινίκων στην Κρήτη αποτελούν τα 

φοινικικά ταφικά σήµατα που βρέθηκαν στο νησί. Συγκεκριµένα, στην Κνωσό, 

                                                 
336 Ό.π., σελ. 20-22. 
337 Hoffman (1997), σελ. 168. Böhm (2001), σελ. 129-30. 
338 Biondi (1994). Biondi (υπό έκδοση). Πλάτων (1955), σελ. 657: «κατά τη διάνοιξιν της κοινοτικής 
οδού από Πύργου εις Ροτάσι και εις θέσιν Φαρµακαρά, ανεκαλύφθη εκτεταµένον νεκροταφείον µε 
ταφάς κυρίως εντός πίθων, ανηκουσών εις γεωµετρικούς χρόνους, αναλόγων δε εκείνων οίτινες 
ανεσκάφησαν υπό Ντόρο Λέβι εις Αρκάδες». Kanta and  Karetsou (1998). 
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µεταξύ της ελληνορωµαϊκής πόλης και του βορείου νεκροταφείου, βρέθηκε ένα 

ανθρωπόµορφο cippus (εικ. 65), το οποίο είχε χρησιµοποιηθεί σαν δοµικό υλικό στην 

περιοχή των ρωµαϊκών τάφων. Ανήκει στον φοινικικό τύπο “cippo antropoido” που 

εµφανίζεται ευρέως σε δυτικοφοινικικές περιοχές στην Σαρδηνία, στην Σικελία και 

την Βόρεια Αφρική. Το πρωιµότερο γνωστό cippus αυτού του τύπου προέρχεται από 

λαθρανασκαφές στο tophet της Τύρου και χρονολογείται στον πρώιµο 7ο αι. π.Χ., µια 

χρονολόγηση που είναι πιθανή και για το cippus της Κνωσού339. 

Ακόµη, στον θαλαµωτό τάφο ΙΙΙ της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στο 

Ατσαλένιο της Κνωσού εντοπίστηκε ένα cippus (εικ. 66) να φράζει την είσοδο του 

στοµίου του, η αρχική θέση του οποίου παραµένει υποθετική. Η δεύτερη χρήση του 

µπορεί να χρονολογηθεί µε βάση τα ανασκαφικά δεδοµένα πριν το 700 περίπου π.Χ. 

Ανήκει στον τύπο στήλη-cippus, που αποτελεί µια από τις πρωιµότερες µορφές των 

cippi. Ο συγκεκριµένος τύπος, που είναι κυρίως γνωστός από υστερότερα 

παραδείγµατα στη φοινικική δύση, βεβαιώνεται από πρώιµα παραδείγµατα στην 

Τύρο, τα οποία χρονολογούνται στον 8ο και 7ο αι. π.Χ., και που αποτελούν πολύ 

στενά παράλληλα για το cippus της Κνωσού340. 

Στην Ελεύθερνα, και συγκεκριµένα στη νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, κατά την 

καθαίρεση ενός σύγχρονου αναληµµατικού τοίχου, κατασκευασµένου µε αρχαίο 

αρχιτεκτονικό υλικό, εντοπίστηκε ένα φοινικικό cippus (εικ. 67). Τα πιο κοντινά 

παράλληλα για το ταφικό αυτό σήµα είναι τα cippi-arulae από τη Θάρρο που 

χρονολογούνται στον 5ο και 4ο αι. π.Χ., µια cippus-stela (;) τανιτικού σχήµατος από 

την Καρχηδόνα καθώς και ένα cippus-arula από την καρχηδονιακή νεκρόπολη του St. 

                                                 
339 Kourou and Grammatikaki (1998). Kourou (2000), σελ. 1071. 
340 Kourou and Karetsou (1998). Kourou (2000), σελ. 1071. 
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Louis. Cippi αυτού του τύπου θα υπήρχαν και στην Φοινίκη πριν την εξάπλωση στην 

δύση, όπως µάλιστα δείχνει ένα ακόµη παράδειγµα που βρέθηκε στην Dor341.  

Κατά την καθαίρεση του ίδιου αναληµµατικού τοίχου εντοπίστηκε ένα ακόµη 

φοινικικό cippus (εικ. 68) του τύπου idolo a bottiglia που οµοιάζει µε υστερότερα 

παραδείγµατα σε στήλες από τη Θάρρο του 5ου ή 4ου αι. π. Χ. και περισσότερο µε το 

πρωιµότερο παράδειγµα του 6ου αι. π. Χ. από τη Μοτύη342.  

Καθώς τα τέσσερα προαναφερθέντα cippi (δύο από την Κνωσό και δύο από την 

Ελεύθερνα) δεν βρέθηκαν στην αρχική τους θέση δεν µπορούν να συνδεθούν µε 

κάποια ταφή. Έτσι µπορεί να θεωρηθεί ότι δεν αποτελούν ισχυρά επιχειρήµατα για 

την ανάπτυξη µιας υπόθεσης εγκατάστασης και  ταφής Φοινίκων στο νησί και 

συγκεκριµένα στην Κνωσό και την Ελεύθερνα, αν και δεν µπορούµε να αγνοήσουµε 

το γεγονός ότι βρέθηκαν µέσα ή πολύ κοντά σε νεκροταφείο. Το κενό όµως έρχεται 

να συµπληρώσει ένα ακόµη cippus (εικ. 69) από την  νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, 

το οποίο αποκαλύφθηκε σε ένα καλά ανασκαµµένο πλαίσιο (εικ. 70). Πιο 

συγκεκριµένα, βρέθηκε στα Ν∆ του κτιρίου Λ, πάνω σε ένα στρώµα κεραµικής, η 

χρονολόγηση του οποίου συµφωνεί µε την χρονολόγηση του κτιρίου  από το 720  έως 

τα µέσα του 7ου αι. π.Χ. Το σχήµα του cippus δείχνει ότι είναι φοινικικής καταγωγής, 

ενώ η πρώιµη χρονολόγησή του επιβεβαιώνεται και από τα αρχαιολογικά δεδοµένα. 

Η αρχική του θέση πρέπει να ήταν στη Ν∆ γωνία του κτιρίου και είναι πιθανό ότι το 

cippus της εικόνας 61 ήταν τοποθετηµένο στην Β∆ γωνία του ίδιου κτιρίου. Μια 

τέτοια αποκατάσταση θα όριζε την περιοχή που «προορίζονταν για αυτούς (τους 

Φοίνικες;) που είχαν χρησιµοποιήσει τα cippi για να για να ορίσουν τον ταφικό τους 

χώρο στο νεκροταφείο»343, ενώ ο ανασκαφέας προτείνει ότι ανάµεσα στα δύο cippi 

                                                 
341 Stampolidis (1990), πίν. 2-3.  Σταµπολίδης (1994α), σελ. 55. Stampolidis (2003), σελ. 221, υποσηµ. 
10. 
342 Stampolidis (2003), σελ. 221-3. 
343 Ό.π., σελ. 224. 
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στεκόταν ένας πεσσός σαν και αυτούς που συχνά εντοπίζονται στην γύρω περιοχή. 

Έτσι θα δηµιουργούνταν µια διάταξη που συχνά εµφανίζεται σε cippi “a tre pilastri”, 

όπως το παράδειγµα από την Θάρρο που χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ. (εικ. 71) 344.  

                                                 
344 Ό.π., σελ. 223-4. Σταµπολίδης (2004α), σελ. 67-8. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι επαφές ανάµεσα στην Κρήτη και την Συροπαλαιστινιακή ακτή µπορεί να 

διακόπηκαν ή να µειώθηκαν για ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά µε την 

βελτίωση των συνθηκών στα τέλη του 10ου αι. π.Χ. επανεδραιώθηκαν, για να γίνουν 

πιο πυκνές και σταθερές από τα τέλη του 9ου και µέσα στον 8ο και 7ο αι. π.Χ., όπως 

φανερώνουν τα φοινικικά και ανατολικά προϊόντα που απαντώνται στην Κρήτη της 

παραπάνω περιόδου. Συγκεκριµένα, τα ανατολικά τέχνεργα χρονολογούνται κυρίως 

στον 9ο-7ο αι. π.Χ. και συγκεντρώνονται κυρίως στην Ελεύθερνα (9,66%), την Κνωσό 

(20,01%), το Ιδαίον Άντρο (26,91%), τον Κοµµό (8,28%), την Φορτέτσα (7,59%), 

την Ίνατο (8,97%) και την Αµνισό (7,59%), ενώ δεν λείπουν από την Φαιστό, την 

Πραισό, την Γόρτυνα, το Αφρατί, το Παλαίκαστρο, τη Σύµη, του Κούρτες, το 

σπήλαιο του Ψυχρου και το σπήλαιο Λιλιανού (βλ. χάρτη 4). Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι η πλειονότητα των αντικειµένων αυτών εντοπίζεται σε ιερά, από όπου προέρχεται 

το 53,82%, ενώ το 38,64% αυτών προέρχεται από ταφές (βλ. σελ. 133-4, πιν. 1-4).  

Όσον αφορά στα φοινικικά τέχνεργα, η πλειονότητα των οποίων χρονολογείται 

επίσης στον 9ο-7ο αι. π.Χ., προέρχονται345 από την Κνωσό (59,15%), το Ιδαίον Άντρο 

(20,28%), την Ελεύθερνα (6,76%), τον Κοµµό346 (5,07%), αλλά και την Φορτέτσα 

(3,38%), την Φαιστό (3,38%) και τους Κουνάβους (1,69%). Το 74,36% εντοπίστηκε 

σε ταφές ενώ το 25,35% σε ιερά (βλ. σελ. 131-2, πιν. 1-4). Η πλειονότητα, λοιπόν, 

τόσο των ανατολικών όσο και των φοινικικών τεχνέργων χρονολογείται όπως 

προαναφέραµε από τα τέλη του 9ου έως τον 7ο αι. π.Χ. και συγκεντρώνεται κυρίως 

στο Ιδαίον Άντρο, την Κνωσό και την Ελεύθερνα. 

                                                 
345 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στα ποσοστά αυτά πειλαµβάνεται η κυπροφοινικική κεραµική (BOR) 
ενώ δεν περιλαµβάνονται τα 308 όστρακα των αµφορέων του Κοµµού. 
346 Το ποσοστό αυτό θα ήταν σαφώς µεγαλύτερο αν γνωρίζαµε και συµπεριλαµβάναµε τον ακριβή 
αριθµό των αµφορέων. 
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Είναι συχνά δύσκολο να ορίσουµε από ποιό µέρος της Εγγύς Ανατολής 

προέρχονται τα αντικείµενα, που βρέθηκαν στην Κρήτη, και δυσκολότερο να 

µπορέσουµε να πούµε µε βεβαιότητα ποιά από αυτά είναι φοινικικής προέλευσης. Η 

δυσκολία αυτή πηγάζει και από την αδυναµία να ορίσουµε τους Φοίνικες, καθώς µε 

τον όρο αυτό χαρακτηρίζονταν ετερογενείς οµάδες πληθυσµού που ζούσαν στις 

παράκτιες πόλεις της Συροπαλαιστινιακής ακτής και προέρχονταν από διάφορες 

περιοχές της Συροπαλαιστίνης, της δυτικής Ασίας και γενικότερα της ανατολικής 

Μεσογείου347. Οι δυσκολίες εντείνονται και λόγω του χαρακτήρα της φοινικικής 

τέχνης, ιδιαίτερα των ελεφαντοστέινων και µετάλλινων τεχνέργων, που αποτελεί ένα 

αµάλγαµα τεχνοτροπιών διαφορετικών παραδόσεων, είναι δηλαδή έντονα 

επηρεασµένη τόσο από την αιγυπτιακή τέχνη όσο και από τον Ύστερο Χεττιτικό 

κόσµο της βόρειας Συρίας στον 8ο και 7ο αι. π.Χ.348.  

Η εξάπλωση των Φοινίκων στην Μεσόγειο συνδέεται άρρηκτα µε την ανάδειξη 

της ισχυρής στρατιωτικής δύναµης των Ασσυρίων, οι οποίοι εµφανίζονται στις ακτές 

της Μεσογείου στην διάρκεια του 9ου αι. π.Χ. και πιέζουν τις πόλεις της 

Συροπαλαιστινιακής ακτής να τους καταβάλουν φόρους. Στις λίστες µε τους φόρους 

που απαιτούσαν οι Ασσύριοι πρώτη θέση κατέχουν τα µέταλλα ενώ ακολουθούν το 

ελεφαντόδοντο, τα υφάσµατα και τα αρώµατα349. Λόγω της προαναφερθείσας 

ασσυριακής απειλής ξεκινά ένα κύµα φυγής στα τέλη του 9ου αι. π.Χ. πληθυσµών από 

την Ανατολή προς την Κύπρο και το Αιγαίο. Οι πληθυσµοί αυτοί, στους οποίους 

πιθανότατα περιλαµβάνονταν, εκτός από τεχνίτες, άνθρωποι διαφόρων επαγγελµάτων 

και δραστηριοτήτων αλλά και γυναίκες, µετακινούνται αναζητώντας καλύτερες 

συνθήκες διαβίωσης. Με την περίοδο της φυγής τους συµπίπτει χρονικά η ίδρυση της 

φοινικικής αποικίας στο Κίτιο, αλλά και η παραδοσιακή χρονολογία ίδρυσης της 
                                                 
347 Frankenstein (1979), σελ. 288. 
348 Niemeyer (2003), σελ. 203-4. 
349 Aubet (2001), σελ. 90. 
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Καρχηδόνας (814 π.Χ.) από την Ελίσσα ή ∆ιδώ, χρονολογία που τα αρχαιολογικά 

ευρήµατα και δεδοµένα στην περιοχή κατεβάζουν κατά µισό αιώνα περίπου350. 

Στο δεύτερο µισό του 8ου αι. π.Χ. µε τον  Τιγκλαθπιλισάρ ΙΙΙ και τον Σαργκόν ΙΙ  

η ασσυριακή πίεση στις οικονοµικά ισχυρές αλλά πολιτικά αδύναµες φοινικικές 

πόλεις ενισχύεται, προκαλώντας ένα δεύτερο κύµα φυγής προς την Κύπρο, τα 

∆ωδεκάνησα, την Κρήτη και το Αιγαίο351. Ταυτόχρονα, η εντονότερη απαίτηση της 

Ασσυρίας για µέταλλα αλλά και η µεγάλη συγκέντρωση πληθυσµού στις παράκτιες 

φοινικικές πόλεις, δηλαδή σε µια λωρίδα γης ανάµεσα στα βουνά του Λιβάνου και 

την Μεσόγειο θάλασσα, επέβαλε την εξάπλωση των Φοινίκων στην δυτική 

Μεσόγειο. Έτσι, από τα µέσα του 8ου αι. π.Χ. ιδρύεται µια σειρά φοινικικών αποικιών 

και εµπορικών σταθµών στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο (χάρτης 1) που 

επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στα πλούσια κοιτάσµατα µετάλλων, κυρίως 

αργύρου, µολύβδου, σιδήρου και κασσίτερου, της Σαρδηνίας και της Ιβηρικής 

χερσονήσου. Με την ίδρυση αποικιών σε σηµεία όπως η Μάλτα, η δυτική Σικελία, η 

νοτιoδυτική Σαρδηνία, η Ίβιζα, η Καρχηδόνα και τα Γάδειρα δηµιουργείται ένα είδος 

«φοινικικού τριγώνου» στη ∆ύση που επιτρέπει τον έλεγχο αλλά και την 

µονοπωλιακή πρόσβαση στους θαλάσσιους δρόµους προς τη Ν∆ Μεσόγειο352. Οι 

φοινικικές πόλεις, λοιπόν, από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ., λόγω της δυνατότητας των 

εµπόρων τους να ταξιδέψουν, να φτάσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση στον 

πλούσιο ορυκτό πλούτο της δυτικής Μεσογείου, έγιναν οι κύριοι εφοδιαστές 

µετάλλων στην Εγγύς Ανατολή και µετατράπηκαν στον παράγοντα σταθερότητας και 

                                                 
350 Ό.π., σελ. 224-6. Σταµπολίδης (1998), σελ. 110.  
351 Σταµπολίδης (1998), σελ. 119. 
352 Sherratt (1993), σελ. 367. Aubet (2001), σελ. 193. 
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ενδυνάµωσης της  ασσυριακής αυτοκρατορίας που σύντοµα θα καταστρέψει και τις 

ίδιες353. 

Οι Φοίνικες στο µεγάλο ταξίδι τους προς την ∆ύση ξεκινώντας από την 

Συροπαλαιστινιακή ακτή έφταναν στην Κύπρο και από εκεί ο πιο πιθανός δρόµος 

άφιξης στις Ηράκλειες Στήλες και τα Γάδειρα, που τους επέτρεπαν την πρόσβαση 

στην Ταρτησσό (χάρτης 5-6)354, ήταν µέσω της Κρήτης, της Κυρηναϊκής και της 

Καρχηδόνας ή εναλλακτικά µετά την Καρχηδόνα µέσω της δυτικής Σικελίας, της 

Σαρδηνίας και των Βαλεαρίδων νήσων, συµπεριλαµβανοµένου µια ποικιλία 

ενδιάµεσων διαδροµών355. 

Σε µια τόσο µεγάλη χρονική διάρκεια πλεύσης απαραίτητες ήταν οι στάσεις σε 

ενδιάµεσους σταθµούς. Η Κρήτη λόγω της γεωγραφική της θέσης, στο σταυροδρόµι  

των θαλάσσιων δρόµων που οδηγούν από την ανατολική στην κεντρική και δυτική 

Μεσόγειο, ήταν ένα σηµείο από όπου περνούσαν τα φοινικικά πλοία (χάρτης 1). Η 

νότιά της ακτογραµµή, εξάλλου, που θα προτιµούσαν όσοι ήθελαν να αποφύγουν το 

Αιγαίο, πρόσφερε, ανάµεσα σε άλλες θέσεις και ένα προστατευµένο από τους 

ανέµους λιµάνι στον Κοµµό. Η θέση αυτή, στην οποία συγκεντρώνεται πληθώρα 

φοινικικών αµφορέων, φαίνεται ότι λειτούργησε ως ενδιάµεσος σταθµός στον δρόµο 

του φοινικικού εµπορίου προς την ∆ύση, ένα σηµείο όπου οι Φοίνικες έµποροι 

σταµατούσαν για ανεφοδιασµό και ανάπαυση. Στο λιµάνι αυτό είχαν επιπλέον την 

δυνατότητα να εκφράσουν την θρησκευτική τους πίστη στο «ιερό των τριών πεσσών» 

αλλά και να έρθουν σε επαφή µε ντόπιους, µε τους οποίους και θα συναλλάσσονταν. 

Αντίθετα, το ταξίδι της επιστροφής από την ∆ύση προς την Ανατολή φαίνεται ότι δεν 

                                                 
353 Για την εξάπλωση των Φοινίκων στη δυτική Μεσόγειο βλ. Carpenter (1958). Whittaker (1974).  
Frankenstein (1979). Culican (1970). Culican (1991). Krings (1995). Rodriguez (1997). Markoe 
(1996). Aubet (2001). Σχετικά µε τις πηγές µετάλλων και κατά πόσο αυτές αποτελούσαν κίνητρο για 
µεγάλα ταξίδια βλ. Muhly (1998). 
354 Η Ταρτησσός, µια περιοχή µε πλούσια κοιτάσµατα αργύρου, εκτείνεται κατά µήκος της κατώτερης 
κοιλάδας Guadalquivir και της Χουέλβα. Aubet (2001), σελ. 279. 
355 Σταµπολίδης (2003α), σελ. 64. 
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συµπεριελάµβανε την Κρήτη, καθώς τα φοινικικά πλοία, κυρίως λόγω των 

θαλάσσιων ρευµάτων, ακολουθούσαν την Αφρικανική ακτή και µέσω της 

Καρχηδόνας, της Υτίκης και της Αιγύπτου έφταναν στην Συροπαλαιστινιακή ακτή, 

περιλαµβάνοντας συχνά στο ταξίδι τους κάποια παράκαµψη µέσω της Ίβιζας και της 

Σαρδηνίας356. Ωστόσο, αν λάβουµε υπόψη µας αντικείµενα όπως λ.χ. τον σαρδηνιακό 

ασκό του θολωτού τάφου 2 στον Τεκκέ,  µπορούµε να συµπεράνουµε ότι τα 

θαλάσσια ρεύµατα δεν όριζαν πάντα την πορεία των φοινικικών πλοίων, τα οποία 

ίσως σε περιόδους ευνοικών καιρικών συνθηκών επέστρεφαν από την ∆ύση στην 

Συροπαλαιστινιακή ακτή µέσω της Κρήτης. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα κρητικά αντικείµενα που απαντώνται έξω από την 

Κρήτη στην περίοδο που µας ενδιαφέρει είναι ελάχιστα. Τι είχε λοιπόν η Κρήτη να 

προσφέρει στους Φοίνικες; Πέρα από την θέση της σαν ενδιάµεσος σταθµός, οι πηγές 

σιδήρου του δυτικού τµήµατος του νησιού, και συγκεκριµένα του νοµού Χανίων 

(χάρτης 7)357, αλλά και του Κουλούκωνα358 στην κεντρική Κρήτη κοντά στην 

Ελεύθερνα, δεν θα άφηναν αδιάφορους τους Φοίνικες εµπόρους. Επιπλέον, η Κρήτη 

είχε να προσφέρει λάδι, κρασί, µαλλί, υφαντά, µέλι, κερί και ξυλεία. Πολλά από τα 

προαναφερθέντα προϊόντα ήταν κοινά σε διάφορες περιοχές της ανατολικής 

Μεσογείου, αλλά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι η εξαιρετική ποιότητα ή τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισµένων από αυτά θα τα καταστούσαν δηµοφιλή ή 

ακόµα και είδος πολυτελείας σε κάποιες κοινωνίες. Επίσης, τα περίφηµα κρητικά 

βότανα για ιατρική χρήση και τα αρωµατικά φυτά, όπως η ρυτίνη του στύρακος για 

θυµίαµα ή άλλου είδους χρήσεις, θα µπορούσαν να θεωρηθούν εξειδικευµένα 

αγαθά359. Ο αναλώσιµος χαρακτήρας των παραπάνω προϊόντων αλλά ίσως και ο 

                                                 
356 Ό.π., σελ. 192. 
357 Markoe (1998).  
358 Σταµπολίδης (υπό έκδοση). 
359 Σταµπολίδης (1993), σελ. 11. Σταµπολίδης (1994), σελ. 32. Σταµπολίδης (1999), σελ. 149. 



 81

τρόπος µεταφοράς, λ.χ. σε καλάθια ή σακιά, κάποιων από αυτά  δεν µας επιτρέπει να 

ανιχνεύσουµε αρχαιολογικά τα µέρη προορισµού τους. Οι Φοίνικες έµποροι λοιπόν 

θα είχαν την δυνατότητα, σταµατώντας στην Κρήτη, να ανταλλάξουν κάποια από τα 

προϊόντα τους µε άλλα που ήταν απαραίτητα ή περιζήτητα σε πιο δυτικές περιοχές 

αλλά και να προωθήσουν στη ντόπια ελίτ εξειδικευµένα αγαθά, όπως τέχνεργα 

υψηλής αξίας, τόσο υλικής όσο και συµβολικής, σαν αυτά που µαρτυρούνται στους 

τάφους και στα ιερά του νησιού. Θα ήταν, εξάλλου, ασύµφορο για τους Φοίνικες 

εµπόρους κατά την διάρκεια ενός τόσο µεγάλου ταξιδιού να µην εµπορεύονταν στα 

διάφορα λιµάνια όπου θα σταµατούσαν. Και η Κρήτη τους έδινε την δυνατότητα 

αυτή.  

Πέρα όµως από τα αγαθά ανατολικής προέλευσης που θα µπορούσαν να έχουν 

φτάσει στην Κρήτη µέσω των εµπορικών συναλλαγών µε τους Φοίνικες, υπάρχουν 

ενδείξεις που ίσως υποδηλώνουν κάτι παραπάνω. Έτσι, η µίµηση εισηγµένων 

τεχνέργων, η παραγωγή των οποίων απαιτεί υψηλές τεχνικές δεξιότητες, αλλά και η 

δηµιουργία µιας καλλιτεχνικής παράδοσης µε ισχυρά ανατολικά τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά προσαρµοσµένης στις ντόπιες απαιτήσεις, αποτελεί ένδειξη για την 

εµπλοκή ανατολιτών τεχνιτών στην κατασκευή τους. Έχει, λοιπόν, θεωρηθεί πολύ 

πιθανή η εγκατάσταση στην Κρήτη µεταναστών από την Ανατολή που ειδικεύονταν 

στην µεταλλοτεχνία, την χρυσοχοΐα αλλά και την κατεργασία του ελεφαντόδοντου, η 

καταγωγή των οποίων είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί αν είναι από την 

Φοινίκη, την Βόρεια Συρία ή άλλη περιοχή της Ανατολής. Αυτοί, από τα τέλη του 9ου 

αι. π.Χ. θα ζούσαν ανάµεσα στους ντόπιους πληθυσµούς και θα εξασκούσαν 

δηµιουργικά την τέχνη τους, προσαρµόζοντας σταδιακά τον χαρακτήρα των 

προϊόντων τους στις τοπικές προτιµήσεις. Παράλληλα, ντόπιοι τεχνίτες, ίσως 

εκπαιδευόµενοι από τους ανατολίτες, θα ασκούνταν στις εξειδικευµένες τεχνικές.  
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Σαν επιχειρήµατα που στηρίζουν την υπόθεση εγκατάστασης ανατολιτών στο 

νησί αναφέρονται οι ταφές στο Αφρατί, το «ιερό των τριών πεσσών» στον Κοµµό, ο 

θολωτός τάφος του Τεκκέ αλλά και η ύπαρξη ενός εργαστηρίου παρασκευής 

αρωµατικών ελαίων στην Κνωσό. Όλα τα παραπάνω ωστόσο συχνά αµφισβητούνται, 

όπως έχει αναπτυχθεί στα προηγούµενα κεφάλαια, και µάλιστα σε κάποιες 

περιπτώσεις µε πειστικά επιχειρήµατα. Έτσι, ο µόνος ασφαλής τρόπος να µιλήσουµε 

για εγκατάσταση ανατολιτών, και πιο συγκεκριµένα Φοινίκων, στην Κρήτη, είτε µε 

µορφή παρεπιδηµίας είτε µε µορφή µετοίκησης, είναι η απόδειξη που µπορεί να 

δώσει  η «εγκατάστασή  στην τελευταία τους κατοικία»360. Οι σχετικές ενδείξεις που 

παρείχε η εύρεση, σε µεταγενέστερη χρήση, των ταφικών φοινικικών σηµάτων της 

Ελεύθερνας και της Κνωσού µετατράπηκαν σε αποδείξεις µε την αποκάλυψη του 

τρίτου φοινικικού cippus από την νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, αυτή τη φορά σε 

χρονολογηµένο ανασκαφικό σύνολο. Η θέση εύρεσής του το συνδέει µε το ταφικό 

κτίριο Λ, ένα κτίριο που τα ανασκαφικά δεδοµένα δείχνουν ότι πιθανότατα πρόκειται 

για χώρο απόθεσης τεφροδόχων αγγείων. Μια αποκατάσταση του κτιρίου Λ µε το 

cippus που βρέθηκε στα Ν∆ του να στέκει στη Ν∆ γωνία του και µε το cippus της εικ. 

67, που βρέθηκε σε παρακείµενο σύγχρονο αναληµµατικό τοίχο, να στέκει στη Β∆ 

γωνία του ίδιου κτιρίου, εάν αποδειχθεί ορθή, θα όριζε ενδεχοµένως τον χώρο ταφής 

των Φοινίκων µέσα στην νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας361. 

Η Κρήτη, λοιπόν, προσέλκυε τους Φοίνικες κυρίως λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης, των κοιτασµάτων σιδήρου αλλά και λόγω της εξαιρετικής ποιότητας 

προϊόντων που ήταν περιζήτητα, και ενίοτε σπάνια, σε άλλες περιοχές. Τα λιµάνια 

της ήταν τόπος ανεφοδιασµού για το µακρινό ταξίδι προς την ∆ύση αλλά και τόπος 

εµπορικών συναλλαγών. Ήταν ένα σηµείο συνάντησης ανθρώπων µε διαφορετική 

                                                 
360 Όπως έχει προταθεί στο Stampolidis (2003), σελ. 221. 
361 Stampolidis (2003), σελ. 224. 
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καταγωγή, νοοτροπία και θρησκεία, οι οποίοι, ερχόµενοι σε επαφή, είχαν την 

ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, δοξασίες και θρησκευτικές αντιλήψεις. Είχαν, επίσης,  

την δυνατότητα να µιλήσουν για την ζωή τους αλλά και τις εµπειρίες τους από τα 

ταξίδια σε διάφορους τόπους και παράλληλα να επωφεληθούν µέσα από την 

ανταλλαγή τεχνογνωσιών αλλά και την διάδοση ευκολιών για την καθηµερινή ζωή 

και τις εµπορικές συναλλαγές, όπως η γραφή και οι µονάδες µέτρησης βάρους, 

µήκους κτλ. 

Ταυτόχρονα, η ντόπια ελίτ του νησιού είχε τον πλούτο και την δύναµη να 

ζητήσει, να αποκτήσει και να επιδείξει εξειδικευµένα προϊόντα και εξωτικά 

αντικείµενα που θα της προσέδιδαν αίγλη και κύρος. Παράλληλα, φαίνεται ότι 

ορισµένες κοινωνίες της Κρήτης της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, λ.χ. η Ελεύθερνα, 

ήταν αρκετά εξωστρεφείς και ανοιχτές στο να συµβιώσουν οµαλά µε Φοίνικες 

εγκατεστηµένους ανάµεσα τους. Οι ανατολίτες αυτοί θα ήταν ενσωµατωµένοι στις 

ντόπιες κοινωνίες ενώ παράλληλα θα µπορούσαν να πιστεύουν στους δικούς τους 

θεούς και να θάβονται µε τα δικά τους έθιµα. Οι επιδέξιοι τεχνίτες, που βρίσκονταν 

ανάµεσά σε αυτούς τους ανατολίτες, θα εξασκούσαν την τέχνη τους και θα έβρισκαν 

µια προσοδοφόρα αγορά για τα προϊόντα τους, τα οποία ήταν ιδιαίτερα αγαπητά και 

επηρέασαν άµεσα και για µεγάλο διάστηµα τον χαρακτήρα της κρητικής τέχνης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Φοινικική κεραµική 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 
308 θραύσµατα 
αµφορέων Κοµµός 925-900 ιερό 

2 φλασκί Κοµµός 800-750 ιερό 
3 ληκύθιο Κοµµός 800-750 ιερό 
4 λήκυθος Κοµµός 800-750 ιερό 
5 οινοχόη Κνωσός 825-800 ταφή 
6 οινοχόη Κνωσός 825-750 ταφή 
7 ληκύθιο Κνωσός 825-750 ταφή 
8 ληκύθιο Κνωσός 750-700 ταφή 
9 ληκύθιο  Κνωσός 750-700 ταφή 

10 ληκύθιο Κούναβοι 810-710 ταφή 
11 ληκύθιο Ελεύθερνα 750-700 ταφή 
12 ληκύθιο Φαιστός 745-630 ταφή 
13 ληκύθιο Φαιστός 745-630 ταφή 
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Κυπροφοινικική κεραµική (BOR) 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 
τρίλοβη οινοχόη 
BOR Ελεύθερνα 790-745 ταφή 

2 
τρίλοβη οινοχόη 
BOR Ελεύθερνα 790-745 ταφή 

3 
αλαβαστροειδές 
ληκύθιο BOR Φορτέτσα 745-710 ταφή 

4 
δίωτο ληκύθιο 
BOR Φορτέτσα 790-710 ταφή 

5 
τρίλοβη οινοχόη 
BOR 

Κνωσός 
(Ατσαλένιο) 790-710 ταφή 

6 
τρίλοβη οινοχόη 
BOR 

Κνωσός 
(Αµπελόκηποι) 790-710 ταφή 

7 λήκυθος BOR Κνωσός 850-725 ταφή 

8 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 850-725 ταφή 

9 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 850-725 ταφή 

10 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 850-725 ταφή 

11 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 850-725 ταφή 

12 
δίωτη λήκυθος 
BOR Κνωσός 850-725 ταφή 

13 
θραύσµα δίωτης 
ληκύθου BOR Κνωσός 850-725 ταφή 

14 
θραύσµα 
οινοχόης BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

15 οινοχόη BOR Κνωσός 725-600 ταφή 
16 οινοχόη BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

17 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

18 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

19 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 725-600 ταφή 
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20 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

21 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

22 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

23 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

24 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

25 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

26 λήκυθος BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

27 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

28 
θραύσµα 
ληκύθου BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

29 
θραύσµα δίωτης 
ληκύθου BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

30 
θραύσµα δίωτης 
ληκύθου BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

31 

θραύσµα 
αλαβαστροειδούς 
ληκυθίου BOR Κνωσός 725-600 ταφή 

32 
αµφορίσκος 
BOR Κνωσός 725-600 ταφή 
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αγγεία BOR
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Μετάλλινα ανατολικής προέλευσης 
 

 Αντικείµενα Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 
φιάλη µε Ω-
σχηµη λαβή Ελεύθερνα 745-630 ταφή 

2 

φιάλη 
γλωσσωτή 
οµφαλωτή Ελεύθερνα 745-630 ταφή 

3 

φιάλη 
γλωσσωτή 
οµφαλωτή Ελεύθερνα 745-710 ταφή 

4 

φιάλη 
γλωσσωτή µε 
ρόδακα Ελεύθερνα 745-630 ταφή 

5 
φιάλη µε Ω-
σχηµη λαβή Ελεύθερνα 745-630 ταφή 

6 προχοΐδιο Ιδαίον Άντρο 1065-840 ιερό 

7 

πρόχους µε 
διακόσµηση 
άθους λωτού Ιδαίον Άντρο 970-840 ιερό 

8 

πρόχους µε 
διακόσµηση 
άθους λωτού Ιδαίον Άντρο 970-840 ιερό 

9 φιαλίδιο Ιδαίον Άντρο 870-790 ιερό 

10 πρόχους Ιδαίον Άντρο 870-700 ιερό 

11 

φιάλη 
γλωσσωτή 
οµφαλωτή Ιδαίον Άντρο 745-630 ιερό 

12 
φιάλη µε Ω-
σχηµη λαβή Ιδαίον Άντρο 745-630 ιερό 

13 

πρόχους µε 
διακόσµηση 
άθους λωτού Φορτέτσα 870-840 ταφή 

14 

πρόχους µε 
διακόσµηση 
άθους λωτού Φορτέτσα 870-840 ταφή 

15 
φιάλη 
ηµισφαιρική Φορτέτσα 745-710 ταφή 

16 
ενεπίγραφη 
φιάλη Κνωσός 900 ταφή 

17 

φιάλη 
γλωσσωτή 
οµφαλωτή 

Κνωσός 
(Αµπελόκηποι) 790-710 ταφή 
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18 

πρόχους µε 
διακόσµηση 
άθους λωτού Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 

19 

πρόχους µε 
διακόσµηση 
άθους λωτού Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 

20 

πρόχους µε 
διακόσµηση 
άθους λωτού Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 
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Μετάλλινα φοινικικής προέλευσης 
 

 Αντικείµενα Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 
1 φιάλη Ιδαίον Άντρο 745-710 ιερό 
2 φιάλη Ιδαίον Άντρο 745-710 ιερό 
3 φιάλη Ιδαίον Άντρο 745-710 ιερό 
4 φιάλη Ελεύθερνα 730-700 ταφή 

5 
φιάλη 
µεσόµφαλη Κνωσός 

αδιευκρίνιστη     
(ίσως 8ος αι. π.Χ.) ταφή 
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Ανατολικά ειδώλια από φαγεντιανή 
 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 ειδώλιο Φορτέτσα 700-620 ταφή 
2 ειδώλιο Sekhmet Φορτέτσα αδιευκρίνιστη ταφή 
3 ειδώλιο Ptah-Seker Κνωσός 799-700 ταφή 

4 ειδώλιο Nefertum Κνωσός 700 ταφή 
5 ειδώλιο Bes Ίνατος 664-525 ιερό 
6 ειδώλιο Bes Ίνατος 664-525 ιερό 
7 ειδώλιο Ίνατος 664-525 ιερό 
8 ειδώλιο Ιδαίον Άντρο 1200-600 ιερό 
9 ειδώλιο Ιδαίον Άντρο 1200-600 ιερό 

10 ειδώλιο Ιδαίον Άντρο αδιευκρίνιστη ιερό 
11 ειδώλιο Bes Γόρτυνα 700-600 αδιευκρίνιστος 
12 ειδώλιο Sekhmet Κοµµός 799-600 ιερό 
13 ειδώλιο Αµνισός 699-500 ιερό 
14 ειδώλιο Bes Αµνισός 699-600 ιερό 
15 ειδώλιο Αµνισός 699-500 ιερό 
16 ειδώλιο Bes Αµνισός 699-500 ιερό 
17 ειδώλιο Αµνισός 699-500 ιερό 
18 ειδώλιο Αµνισός 699-500 ιερό 
19 ειδώλιο Αµνισός 699-500 ιερό 

 
 



 95

Ανατολικά ειδώλια από φαγεντιανή
θέσεις εύρεσης

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

Φο
ρτέ
τσ
α

Κν
ωσ
ός

Αµ
νισ
ός

Ιδα
ίον

 Άν
τρο

Κο
µµ
ός

Γό
ρτ
υν
α

Ίνα
τος

Σύνολο 19

 
Πίνακας 1 

Ανατολικά ειδώλια από φαγεντιανή
χώρος εύρεσης

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

ταφή ιερό αδιευκρίνιστος

Σύνολο 19

 
Πίνακας 2 

Ανατολικά ειδώλια από φαγεντιανή
χρονολόγηση

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%

13
-7ο
ς α
ι. π

.Χ.

8ο
ς α
ι. π

.Χ.

8-7
ος

 αι
. π

.Χ.

7ο
ς α
ι. π

.Χ.

7-6
ος

 αι
. π

.Χ.

αδ
ιευ
κρ
ίνι
στ
η

Σύνολο 19

 
Πίνακας 3 



 96

Ανατολικά ειδώλια από φαγεντιανή
θεότητες

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

Ptah-S
ek

er

Nefertu
m

Sek
hmet Bes

Ώρ
ος

/M
on

thu

Ίσ
ιδα

/H
ath

or

αδ
ιευ
κρ
ίνι
στ
ο

Σύνολο 19

 
Πίνακας 4



 97

Ανατολικά περίαπτα από φαγεντιανή 
 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 
περίαπτο 
Nefertum Κοµµός 799-600 ιερό 

2 
περίαπτο 
Sekhmet Ελεύθερνα 790-710 ταφή 

3 
περίαπτο 
Nefertum Αµνισός 699-500 ιερό 

4 
περίαπτο 
Sekhmet Αµνισός 625-500 ιερό 

5 περίαπτο Bastet Ίνατος 664-525 ιερό 

6 
περίαπτο Bastet ή 
Sekhmet Ίνατος 664-525 ιερό 

7 
περίαπτο 
Nefertum Ίνατος 664-525 ιερό 

8 περίαπτο Ίσιδος Ίνατος 664-525 ιερό 
9 περίαπτο Ίσιδος Ίνατος 664-525 ιερό 

10 περίαπτο Ίσιδος Ίνατος 664-525 ιερό 

11 
περίαπτο σε 
µορφή γερακιού Ίνατος 664-525 ιερό 

12 
περίαπτο σφίγγας 
ή λιονταριού Ίνατος 664-525 ιερό 
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Σκαραβαίοι ανατολικής προέλευσης 

 Αντικείµενο Υλικό Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 σκαραβαίος στεατίτης 
Παναγιά 
Αφρατί 1075-713 αδιευκρίνιστος 

2 σκαραβαίος λευκός στεατίτης Αρκάδες 1075-945 αδιευκρίνιστος 
3 σκαραβαίος λευκός στεατίτης Αρκάδες 664-525 αδιευκρίνιστος 
4 σκαραβαίος λευκή ύλη Φαιστός 1075-945 αδιευκρίνιστος 

5 σκαραβαίος 
πρασινωπό σύνθετο 
υλικό Φαιστός 999-600 αδιευκρίνιστος 

6 σκαραβαίος σύνθετο υλικό Φαιστός 750-600 αδιευκρίνιστος 
7 σκαραβαίος αιµατίτης Παλαίκαστρο 999-800 ιερό 

8 σκαραβαίος φαγεντιανή Ιερό Σύµης 750-600 ιερό 
9 σκαραβαίος λευκός στεατίτης Ελεύθερνα 712-644 τάφη 

10 σκαραβαίος αιγυπτιακό µπλε Κνωσός 699-600 ταφή 

11 σκαραβαίος αιγυπτιακό µπλε Κνωσός 699-600 ταφή 

12 σκαραβαίος φαγεντιανή Κνωσός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 745-
630 ταφή 

13 σκαραβαίος φαγεντιανή Κνωσός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 745-
630 ταφή 

14 σκαραβαίος αιγυπτιακό µπλε Κνωσός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 745-
630 ταφή 

15 σκαραβαίος αιγυπτιακό µπλε Κνωσός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 745-
630 ταφή 

16 σκαραβαίος αιγυπτιακό µπλε Κνωσός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 745-
630 ταφή 

17 σκαραβαίος αιγυπτιακό µπλε Κνωσός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 745-
630 ταφή 

18 σκαραβαίος αιγυπτιακό µπλε 
Κνωσός 
(Αµπελόκηποι) 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 820-
710 ταφή 

19 σκαραβαίος φαγεντιανή 
Κνωσός 
(Γυψάδες) 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 800-
770  ταφή 

20 σκαραβαίος 
πρασινωπός 
στεατίτης αδιευκρίνιστη 664-525 αδιευκρίνιστος 
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21 σκαραβαίος φαγεντιανή Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 699-
600 ιερό 

22 σκαραβαίος φαγεντιανή Φορτέτσα 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 700-
630 ταφή 

23 σκαραβαίος φαγεντιανή Φορτέτσα 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 700-
630 ταφή 

24 σκαραβαίος φαγεντιανή Φορτέτσα 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 700-
630 ταφή 
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Ανατολικά εφυαλωµένα αγγεία 
 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 
ληκύθιο 
αµφορόσχηµο Ελεύθερνα 750-700 ταφή 

2 
ληκύθιο 
αµφορόσχηµο Ελεύθερνα 750-700 ταφή 

3 
ληκύθιο 
αµφορόσχηµο Ελεύθερνα 750-700 ταφή 

4 αγγείο Ελεύθερνα 700-650 ταφή 
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Ανατολικά εφυαλωµένα αγγεία
θέσεις εύρεσης
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Ανατολικά υάλινα αγγεία 
 

 Αντικείµενα Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 φιάλη Ελεύθερνα 800-710 ταφή 

2 ηµισφαιρική φιάλη Φορτέτσα 725-675 ταφή 
3 ληκύθιο Φορτέτσα 725-700 ταφή 

4 αγγείο Κνωσός 725-700 ταφή 
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Ανατολικά υάλινα αγγεία
θέσεις εύρεσης
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Ανατολικά αγγεία από φαγεντιανή 
 

 Χρονολόγηση Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 ληκύθιο άωτο Ελεύθερνα 700-630 ταφή 

2 
λεοντόµορφο 
αγγείο Κνωσός 745-710 ταφή 

3 αγγείο 
Κνωσός 
(Τεκκές) 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του ύστερου 
8ου-7ου αι. π.Χ. ταφή 

4 
λεοντόµορφο 
αγγείο Ιδαίον Άντρο 745-710 ιερό 

5 φιάλη Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του ύστερου 
9ου αι. π.Χ. ιερό 

6 φιάλη Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 9ου-8ου 
αι. π.Χ. ιερό 

7 φιάλη Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του ύστερου 
9ου-πρώιµου 8ου αι. 
π.Χ. ιερό 

8 φιάλη Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 8ου αι. 
π.Χ. ιερό 

9 φιάλη Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του ύστερου 
8ου αι. π.Χ. ιερό 

10 φιάλη Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του ύστερου 
8ου αι. π.Χ. ιερό 

11 φιάλη Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 7ου αι. 
π.Χ. ιερό 

12 οινοχόη Πραισός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του ύστερου 
9ου-8ου αι. π.Χ. ταφή 
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Ανατολικά αγγεία από φαγεντιανή
θέσεις εύρεσης
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Ανατολικά αγγεία από αιγυπτιακό µπλε 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 πυξίδα Άµνισός 699-500 ιερό 
2 φιάλη Κνωσός 745-710 ταφή 
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Ανατολικά αγγεία από αιγυπτιακό µπλε
θέσεις εύρεσης
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Ανατολικής προέλευσης χάντρες από φαγεντιανή 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 
1 χάντρες Ελεύθερνα 870-810 ταφή 

2 χάντρες Κοµµός 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 9ου-
7ου αι. π.Χ. ιερό 
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 Ανατολικής προέλευσης χάντρες από φαγεντιανή
θέσεις εύρεσης
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Ανατολικές υάλινες χάντρες 
 

 Αντικείµενο  Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 χάντρες  Κνωσός 810-675 ταφή 
2 χάντρες  Κοµµός 899-600 ιερό 
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Υάλινες χάντρες ανατολικής προέλευσης
θέσεις εύρεσης
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Λοιπά ανατολικά τέχνεργα από φαγεντιανή 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 κεφάλι σφίγγας Ιδαίον Άντρο αδιευκρίνιστη ιερό 

2 
γυναικεία 
κεφαλή 

σπήλαιο 
Λιλιανού 700-630 ιερό 

3 δαχτυλίδι Φορτέτσα 990-920 ταφή 

4 

χάνδρα 
περιδεραίου ή 
σφονδύλι Γόρτυνα 700-630 αδιευκρίνιστος 
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Λοιπά ανατολικά τέχνεργα από φαγεντιανή
θέσεις εύρεσης
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Ελεφαντοστέινα πλακίδια ανατολικής προέλευσης 
 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 

θραύσµατα 
εγχάρακτων 
πλακιδίων Ιδαίον Άντρο 1099-1000 ιερό 

2 θραύσµα πλακιδίου Ιδαίον Άντρο 800 ιερό 
3 θραύσµα πλακιδίου Ιδαίον Άντρο 800 ιερό 
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Ελεφαντοστέινα πλακίδια ανατολικής προέλευσης
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Ελεφαντοστέινα αγγεία ανατολικής προέλευσης 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 
1 θραύσµα πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

2 
θραύσµα από 
καπάκι πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

3 
θραύσµα από 
καπάκι πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

4 
θραύσµα από 
καπάκι πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

5 
θραύσµατα από 
καπάκι πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

6 
θραύσµατα από 
καπάκι πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

7 
θραύσµατα 
πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

8 φιάλη Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
9 θραύσµα ρυτού Ιδαίον Άντρο 899-700 ιερό 
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Ελεφαντοστέινα ενθέµατα ανατολικής προέλευσης 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 
ενθέµατα σε σχήµα 
µατιού Ιδαίον Άντρο 810-745 ιερό 

2 
θραύσµα κυκλικού 
ενθέµατος Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 

3 ένθεµα σε σχήµα µατιού Κνωσός (Τεκκές) 810-790 ταφή 
4 κυκλικό ένθεµα Κνωσός (Τεκκές) 745-710 ταφή 
5 ένθεµα σε σχήµα µατιού Αµνισός αδιευκρίνιστη αδιευκρίνιστος 
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Ελεφαντοστέινα ενθέµατα ανατολικής προέλευσης
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Λοιπά τέχνεργα ανατολικής προέλευσης από ελεφαντοστό  
 

 Αντικείµενα Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

2 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
3 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
4 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
5 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
6 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
7 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
8 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
9 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

10 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
11 θραύσµα ριπιδίου Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 
12 θραύσµα πυξίδας Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

13 

αντικείµενο µε 
παράσταση 
λιονταριού Ιδαίον Άντρο 899-800 ιερό 

14 πόδι λιονταριού Ιδαίον Άντρο 899-700 ιερό 
15 κεφαλή περόνης Ιδαίον Άντρο 799-700 ιερό 
16 λαβή ριπιδίου(;) Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 
17 θραύσµα ριπιδίου Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 

18 

λαβή 
σχηµατιζόµενη 
από γυµνές 
γυναικείες µορφές Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 

19 λαβή ξίφους Κνωσός αδιευκρίνιστη ταφή 

20 

λαβή 
σχηµατιζόµενη 
από γυµνές 
γυναικείες µορφές Ψυχρό 810-745 ιερό 

21 

ειδώλιο γυµνής 
γυναικείας 
µορφής Ίνατος 699-650 ιερό 

22 ειδώλιο Ίσιδος Ίνατος 664-525 ιερό 
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Φοινικικά ελεφαντοστέινα πλακίδια 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 

θραύσµα 
περίτµητου 
πλακιδίου Ιδαίον Άντρο 800 ιερό 

2 
θραύσµα 
πλακιδίου Ιδαίον Άντρο 800 ιερό 

3 
θραύσµα 
πλακιδίου Ιδαίον Άντρο 800 ιερό 

4 

θραύσµα 
περίτµητου 
πλακιδίου Ιδαίον Άντρο 800 ιερό 

5 
θραύσµα 
πλακιδίου Ιδαίον Άντρο 800 ιερό 
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Φοινικικά ελεφαντοστέινα πλακίδια
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Λοιπά φοινικικά τέχνεργα από ελεφαντοστό 
 
 

 Αντικείµενο Θέση εύρεσης Χρονολόγηση Χώρος εύρεσης 

1 
θραύσµα από 
κεφάλι βοδιού Ιδαίον Άντρο 899-700 ιερό 

2 

θραύσµατα 
από 
επίπλωση(;) Ιδαίον Άντρο 899-700 ιερό 

3 

κεφάλι 
ανδρικής 
µορφής Ιδαίον Άντρο 799-700 ιερό 

4 

στήθος 
γυναικείας 
µορφής Ιδαίον Άντρο 799-700(;) ιερό 

5 
θραύσµατα 
λαβής Κνωσός (Τεκκές) 

σε ανασκαφικό 
σύνολο του 840-680 
π.Χ. ταφή 
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Σύνολο φοινικικών ελεφαντοστέινων τεχνέργων 
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Σύνολο ανατολικών τεχνέργων 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΙΡΩΝ 

 

AA Archäologischer Anzeiger 

ΑΑΑ Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών 

Α∆ Αρχαιολογικόν ∆ελτίον 

ΑΕ Αρχαιολογική Εφηµερίς 

AJA American Journal of Archaeology 

AM Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische 

Abteilung 

ASAtene Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane 

in Oriente 

AR Archaeological Reports 

BASOR Bulletin of the American Schools of Oriental Research 

BICS Bulletin of the Institute of Classical Studies, University of London. 

BSA Annual of the British School at Athens 

CAH The Cambridge Ancient History 

JHS Journal of Hellenic Studies 

OJA Oxford Journal of Archaeology 

ΠΑΕ Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 

RDAC Report of the Department of Antiquities Cyprus 

 

 ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ-ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ 

Α Αρχαϊκός-ή-ό 

Γ 

ΚΑ 

Γεωµετρικός-ή-ό 

Κυπροαρχαϊκός-ή-ό 

ΚΓ Κυπρογεωµετρικός-ή-ό 

ΠΑ Πρώιµος Αρχαϊκός-ή-ό 

ΠΕΧ Πρώιµη Εποχή του Χαλκού 

ΠΓ Πρώιµος Γεωµετρικός-ή-ό 

ΠΠρΓ Α Πρώιµος Πρωτογεωµετρικός-ή-ό Α 

ΠρΑ Πρωτοαρχαϊκός-ή-ό 

ΠρΓ Πρωτογεωµετρικός-ή-ό 

ΠρΓ Α Πρωτογεωµετρικός-ή-ό Α 
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ΠρΓ Β Πρωτογεωµετρικός-ή-ό Β 

ΥΓ Υστερογεωµετρικός-ή-ό 

ΥΠρΑ Ύστερος Πρωτοαρχαϊκός-ή-ό 

ΥΠρΓ Α Ύστερος Πρωτοαρχαϊκός-ή-ό  

 

 ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ 

ed./s editor/s 
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Εικόνα 7 Από: Σταµπολίδης (1994), πίν. XVIII 

Εικόνα 8 Από: Σταµπολίδης (2004), σελ. 278, αρ. 351 

Εικόνα 9 Από: Σταµπολίδης (2004), σελ. 278, αρ. 352 

Εικόνα 10 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 246, αρ. 303 

Εικόνα 11 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 244, αρ. 299 

Εικόνα 12 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 242, αρ. 295 

Εικόνα 13 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 242, αρ. 297 

Εικόνα 14 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 242, αρ. 296 

Εικόνα 15 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 248, αρ. 307 

Εικόνα 16 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 249, αρ. 308 

Εικόνα 17 Από: Σταµπολίδης (2004), σελ. 277, αρ. 349 

Εικόνα 18 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 250, αρ. 310 

Εικόνα 19 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 251-2, αρ. 314 

Εικόνα 20 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 252, αρ. 315 

Εικόνα 21 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 247-8, αρ. 306 

Εικόνα 22 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 250, αρ. 311 

Εικόνα 23 Από: Coldstream and Catling (1996), σχ. 156, πίν. 269 

Εικόνα 24 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), 281-2, αρ. 360 

Εικόνα 25 Από: Σακελλαράκης (1984), σελ. 538, εικ. 2 

Εικόνα 26 Από: Coldstream (2003), σελ. 286, εικ. 93 

Εικόνα 27 Από: Coldstream (2003), σελ. 286, εικ. 93 

Εικόνα 28 Από: Θέµελης (2002), σελ. 31, εικ. 20-21 

Εικόνα 29 Από: Boardman (1967), πίν. 7 

Εικόνα 30 Από: Boardman (1967), πίν. 8 

Εικόνα 31 Από: Boardman (1967), πίν. 10 
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Εικόνα 32 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 263, αρ. 327 

Εικόνα 33 Από: Boardman (1967), πίν. 12, αρ. 18 

Εικόνα 34 Από: Boardman (1967), πίν. 12, αρ. 3 

Εικόνα 35 Από: Coldstream (1996a), σελ. 93, εικ. 61 

Εικόνα 36 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 256, αρ. 321 

Εικόνα 37 Από: Coldstream (2003), σελ. 285, εικ. 92α 

Εικόνα 38 Από: Μπάνου (2002), σελ. 313, εικ. 2 

Εικόνα 39 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 223, αρ. 261 

Εικόνα 40 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 219, αρ. 252 

Εικόνα 41 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 221, αρ. 256 

Εικόνα 42 Από: Σταµπολίδης (2004), σελ. 294, αρ. 395 

Εικόνα 43 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 222, αρ. 259 

Εικόνα 44 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 217-8, αρ. 248 

Εικόνα 45 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 212, αρ. 236 

Εικόνα 46 Από: Σταµπολίδης (1990b), σελ. 294, εικ. 60α 

Εικόνα 47 Από: Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), 

σελ. 332, αρ. 352 

Εικόνα 48 Από: Sakellarakis (1992), πίν. 7e 

Εικόνα 49 Από: Sakellarakis (1992), πίν. 11a-b 

Εικόνα 50 Από: Sakellarakis (1992), πίν. 12 a-c 

Εικόνα 51 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 270, αρ. 339 

Εικόνα 52 Από: Καρέτσου, Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη και Παπαδάκης (2000), 

σελ. 363, αρ. 398 

Εικόνα 53 Από: Shaw (1989), σελ. 169, εικ. 5 

Εικόνα 54 Από: Pritchard (1978), σελ. 135, εικ. 128 

Εικόνα 55 Από Shaw (1989), σελ. 176, εικ. 14 

Εικόνα 56 Από: Shaw (1989), σελ. 177, εικ. 15 

Εικόνα 57 Από: Shaw (1989), σελ. 177, εικ. 16 

Εικόνα 58 Από: Shaw (1989), σελ. 178, εικ. 17 

Εικόνα 59 Από: Shaw (1989), σελ. 179, εικ. 18 

Εικόνα 60 Από: Shaw (1989), σελ. 179, εικ. 19 

Εικόνα 61 Από: Shaw (1989), σελ. 179, εικ. 20 

Εικόνα 62 Από: Shaw (1989), σελ. 180, εικ. 21 



 158

Εικόνα 63 Από: Shaw (1989), σελ. 180, εικ. 22 

Εικόνα 64 Από: Coldstream (1996a), σελ. 79, εικ. 31 

Εικόνα 65 Από: Kourou and Grammatikaki (1998), πίν. 18 

Εικόνα 66 Από: Σταµπολίδης και Καρέτσου (1998), σελ. 276, αρ. 348 

Εικόνα 67 Από: Σταµπολίδης (1994α), σελ. 55 

Εικόνα 68 Από: Stampolidis (2003), σελ. 222, εικ. 2-3 

Εικόνα 69 Από: Σταµπολίδης (2004α), σελ. 67, εικ. 20 

Εικόνα 70 Από: Σταµπολίδης (2004α), σελ. 63, εικ. 14 

Εικόνα 71 Από: Stampolidis (2003), σελ. 226, εικ. 13 
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Χάρτης 1 
[Από: Aubet (2001), σελ. 161, εικόνα 34] 

 
 
 

 
 
 

Χάρτης 2 
[Από: Aubet (2001), σελ. 8, εικόνα 1] 
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Χάρτης 3 

[Από: Markoe (2000) detail B] 
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Χάρτης 4 

[Από: Jones (2000), χάρτης 8] 
 
 
 
 

 
 
 
 

Χάρτης 5 
[Από: Aubet (2001), σελ. 258, εικ. 62] 
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Χάρτης 6 

[Από: Aubet (2001), σελ. 272, εικ. 68] 
 
 
 

 
 

Χάρτης 7 
[Από: Markoe (1998), σελ. 234, εικ. 1 ] 



 167

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ 



 168

 

     
 
          Εικόνα 1      Εικόνα 2 
 
 
 
 

           
                    
                      Εικόνα 3                                                            Εικόνα 4 

 
 
 

 
 

Εικόνα 5 



 169

 
 

Εικόνα 6 
 
 
 

   
 
                 Εικόνα 7 Εικόνα 8 
 
 
 

  
 
                  Εικόνα 9                   Εικόνα 10 
 
 
 
 



 170

   
 
      Εικόνα 11            Εικόνα 12 

   
 
               Εικόνα 13                   Εικόνα 14 
 
 

 
    
                    Εικόνα 15     Εικόνα 16 
 
 
 
 
 



 171

     
 
            Εικόνα 17      Εικόνα 18 
 
 

     
 

Εικόνα 19      Εικόνα 20 
 

         
 
  Εικόνα 21      Εικόνα 22 
 

 
 

 
 
 



 172

  
 

Εικόνα 23.α     Εικόνα 23.β 
 

 
 

 
 

 Εικόνα 24 
 
 
 
 
 

 
 
 

Εικόνα 25 
 
 



 173

 
 

Εικόνα 26 
 
 

 
 

 
 
 
 Εικόνα 27 
 
 
 
 

 
                                    Εικόνα 28.α                        β 

 
 
 
 



 174

 

                         
 
         Εικόνα 29                Εικόνα 30 
 
 
 

 

   
 

Εικόνα 31 
 

 
 
 

                               
 
        Εικόνα 32        Εικόνα 33 



 175

 

 
 

Εικόνα 34.α 
 
 

 
 

Εικόνα 34.β 
 

 

 
 

Εικόνα 35 
 

                
 
Εικόνα 36                          Εικόνα 37                                            Εικόνα 38 

 
 



 176

       
    Εικόνα 39    Εικόνα 40     Εικόνα 41 
 

        Εικόνα 43 
Εικόνα 42.α         β 
 
 

                          
         
                Εικόνα 44                                                               Εικόνα 45 
 
 



 177

 

                         
 
 Εικόνα 46                         Εικόνα 47.α  β 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
Εικόνα 48     Εικόνα 49 
 
 
 



 178

  
α    β                                                      γ 
Εικόνα 50 
 
 

    
              Εικόνα 51     Εικόνα 52.α      β 
 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 53 



 179

      
             
                     Εικόνα 54                                               Εικόνα 55 
 
 
  
 
 
 
 

                    
   
 
            Εικόνα 56   Εικόνα 57                           Εικόνα 58 



 180

 
 

                     
 
                   Εικόνα 59                                                               Εικόνα 60 
 
 
 

                     
 
                 Εικόνα 61                                                            Εικόνα 62 
 

        
              Εικόνα 63                                     Εικόνα 64.α 

 
 
 

 
      Εικόνα 64.β 



 181

                                   
      
 
                  Εικόνα 65                                                                       Εικόνα 66 
 
 
 

                   
      
        Εικόνα 67  Εικόνα 68.α      Εικόνα 68.β 

 
 
 

                    
 
          Εικόνα 69                                                     Εικόνα 70 



 182

 

 
Εικόνα 71 

 


