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       Εισαγωγή 
 

Οι σχέσεις της Κρήτης με τις Κυκλάδες απασχόλησαν τους ερευνητές του 

προϊστορικού Αιγαίου από τα πρώτα κιόλας χρόνια της έρευνας των δύο πολιτισμών1. 

Η αφετηρία των σχέσεων αυτών τοποθετήθηκε, μάλιστα, σχετικά πρώιμα, στα πρώτα 

στάδια εξέλιξης των δύο πολιτισμών, ύστερα και από την ανακάλυψη αξιοσημείωτων 

ποσοτήτων οψιανού στα νεολιθικά στρώματα της Κνωσού2. Η παρουσία του 

θεωρούμενου ως μονοπωλιακού αυτού προϊόντος των Κυκλάδων στα όρια της 

Κρήτης μαρτυρεί με τρόπο αδιαμφισβήτητο τις σχέσεις ανταλλαγών μεταξύ των δύο 

περιοχών.  

Την τρίτη χιλιετία π.Χ., κατά την οποία οι δύο περιοχές αναπτύσσουν σχετικά 

ανεξάρτητους πολιτισμούς, οι σχέσεις αυτές φαίνεται πως γίνονται στενότερες. Και 

είναι γεγονός πως, εκτός από τον οψιανό που συνέδεε τις δύο περιοχές καθ’ όλη τη 

διάρκεια της προϊστορίας, στην πρώιμη εποχή του Χαλκού (ΠΕΧ), η Κρήτη εμφανίζει  

πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Κυκλαδικά. Μάλιστα, η 

συχνότητα εμφάνισης παρόμοιων ευρημάτων είναι τέτοια που συχνά θεωρήθηκε ότι 

ξεφεύγει από τα όρια των απλών ανταλλαγών.  

Συγκεκριμένα, μεγάλες ποσότητες κρητικών τεχνέργων της ΠΕΧ, που 

εμφανίζουν σοβαρές  ομοιότητες με αντίστοιχα κυκλαδικά της ίδιας εποχής, έχουν 

βρεθεί κυρίως στη βόρεια και βόρεια-κεντρική Κρήτη, σε θέσεις όπως το ταφικό 

Σπήλαιο του Πύργου3, το Κανλί Καστέλι4, ο θολωτός τάφος στο Κράσι5 ο θολωτός Γ 

στις Αρχάνες6, και πιο πρόσφατα το Κυπαρίσσι7, η Αγία Φωτιά8, ο Πόρος-

Κατσαμπάς9 και οι Γούρνες Πεδιάδος10, σε θέσεις της κρητικής ενδοχώρας όπως η 

Κουμάσα11 και ο Άγιος Ονούφριος στη Μεσαρά12, η ακόμα και το Σπήλαιο της 

Πλατυβόλας στο δυτικό τμήμα του νησιού13. Ταυτόχρονα, υπάρχουν και θέσεις που 

                                                 
1 Evans, 1895 
2 Evans, 1964, σελ 233 
3 Ξανθουδίδης, 1918 
4 Αλεξίου, 1951 
5 Μαρινάτος, 1929 
6 Σακελλαράκης, 1972, 1975, 1978,  Σακελλαράκης – Σακελλαράκη, 1976 και Papadatos, 2005. 
7 Σερπετσιδάκη, 1999, 2006 
8 Δαβαρας, 1971α, 1971β, 1972, 1972α    
9 Δημοπούλου- Ρεθεμιωτάκη, 1993, Dimopoulou-Rethemiotaki,1997  
10 Γκαλανάκη, 1999, 2006 
11 Ξανθουδίδης, 1924 
12 Evans, 1895 
13 Τζεδάκης, 1965, 1966,1967, 1968 
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απέδωσαν ευρήματα κυκλαδικού χαρακτήρα, σε μικρότερες όμως ποσότητες, κάποια 

από τα οποία θα αναφερθούν παρακάτω.     

Κατά καιρούς έχουν δημοσιευτεί οι απόψεις πολλών ερευνητών που εμφανίζουν 

ως κυκλαδικές εισαγωγές η, έστω, μιμήσεις κυκλαδικών προτύπων πολλά από τα 

ευρήματα που εντοπίζονται σε αμιγή ΠΜ περιβάλλοντα, είτε πρόκειται για 

αντικείμενα, είτε πρόκειται για συνήθειες και πρακτικές. Συγκεκριμένα, ξεκινώντας 

από την αναντίρρητη “κυκλαδικότητα” των μαρμάρινων ειδωλίων της Κρήτης, η 

σύγκριση με κυκλαδικά πρότυπα επεκτείνεται σε πήλινα και λίθινα αγγεία, σε 

μετάλλινα όπλα, σε εργαλεία και κοσμήματα, στη χρήση των μετάλλων, καθώς και 

στις αρχιτεκτονικές τάσεις της εποχής, όπως για παράδειγμα οι θολωτοί και οι 

κιβωτιόσχημοι τάφοι14.Οι ομοιότητες αυτές έκαναν πολλούς ερευνητές να προβούν 

σε ποικίλες ερμηνείες του φαινομένου αυτού, οι οποίες εν πολλοίς εξαρτήθηκαν από 

το κατά πόσο τα Κυκλαδικά αυτά στοιχεία ερμηνεύονταν από τους ίδιους ως 

πρωτότυπα ή αντίγραφα. Οι δύο βασικές λοιπόν θέσεις που διατυπώθηκαν και συχνά 

αναπαράχθηκαν έκαναν λόγω αφενός για αφίξεις Κυκλαδιτών εμπόρων15 και 

αφετέρου για κυκλαδικές αποικίες στην Κρήτη16. Δεν έλειψαν βέβαια και οι 

μετριοπαθέστερες απόψεις που υποβάθμιζαν τη σημασία των ομοιοτήτων μεταξύ των 

δύο περιοχών θεωρώντας τες, μικρής κλίμακας, συνηθισμένες εμπορικές συναλλαγές 

ή ανταλλαγές δώρων17.  

Όποιες, πάντως, ερμηνείες και αν διατυπώνονταν και, όσο αντιφατικές και εκ 

διαμέτρου αντίθετες αν ήταν αυτές μεταξύ τους, διακρίνονταν, πάντως, από μια κοινή 

συνισταμένη που φαίνεται πως γινόταν αποδεκτή -μέχρι πολύ πρόσφατα-, από όλους 

σχεδόν τους ερευνητές: Οι σχέσεις μεταξύ της Κρήτης και των Κυκλάδων, που 

ενδεχομένως να ξεκινούν ήδη από τη Νεολιθική εποχή, συνεχίζονται περιορισμένες 

στην ΠΧ Ι και αυξάνονται θεματικά στην ΠΧ ΙΙ εποχή, κατά την οποία βρίσκονται 

στο απόγειό τους18.     

Ωστόσο, η σχετικά πρόσφατη ανακάλυψη των δύο νεκροταφείων της πρώιμης 

εποχής του Χαλκού, και συγκεκριμένα του τέλους της ΠΜ Ι, στην Αγία Φωτιά 

Σητείας και στις Γούρνες Ηρακλείου, τα οποία απέδωσαν πλήθος από 

“κυκλαδίζοντα” αντικείμενα, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει περισσότερο κάποια 

                                                 
14 Σακελλαράκης, 1978,  σελ. 95-96, όπου και εκτενής βιβλιογραφία για τις εν λόγω συγκρίσεις. 
15 Frankfort 1927, p.114 
16 Platon 1966, pp. 28 
17 Warren, 1984, σελ. 61 
18 Renfrew, 1964, σελ. 125 
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νεκροταφεία των Κυκλάδων παρά της Κρήτης, βάζει κάτω από νέο πρίσμα την 

εξέταση του θέματος της σχέσης των δύο περιοχών κατά την περίοδο αυτή. Τα 

σχεδόν πανομοιότυπα νεκροταφεία των δύο απομακρυσμένων μεταξύ τους περιοχών, 

στην Αγία Φωτιά και στις Γούρνες, στα οποία αναγνωρίζονται αναμφισβήτητα 

κυκλαδικά χαρακτηριστικά τόσο στα κτερίσματα όσο και στην αρχιτεκτονική των 

τάφων, χρονολογούνται στην μεταβατική ΠΜ Ι/ΠΚ Ι – ΠΜ ΙΙ/ΠΚ ΙΙ περίοδο που, με 

κυκλαδικούς όρους, περιγράφεται ως Ομάδα ή Φάση Κάμπου19. Η ανακάλυψη των 

δύο αυτών κρητικών νεκροταφείων της Ομάδας Κάμπου, που μεταφέρει το ζήτημα 

των σχέσεων των δύο περιοχών από την ΠΧ ΙΙ στο τέλος της ΠΧ Ι, αλλά και η εν 

γένει αναγνώριση της κεραμικής της Ομάδας Κάμπου σε Κρήτη  και Κυκλάδες, είχε 

ως αποτέλεσμα την επανεξέταση της κεραμικής παλαιότερων ΠΜ θέσεων (π.χ. 

Πύργος, Κανλί Καστέλι), και τη διασαφήνιση της διασποράς της κεραμικής της 

Φάσης Κάμπου σε ολόκληρο την Κρήτη. Παράλληλα, στις νέες ΠΜ θέσεις που 

ερευνώνται αναζητείται πλέον και αναγνωρίζεται η παρουσία της κεραμικής του 

Κάμπου, με αποτέλεσμα η παρουσία της “κυκλαδικής” αυτής κεραμικής να γίνεται 

ολοένα και εντονότερη στην Κρήτη.     

Όπως θα επιχειρηθεί να διαφανεί παρακάτω, σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης 

είναι ο επαναπροσδιορισμός του μεγάλου θέματος των σχέσεων Κρήτης και 

Κυκλάδων κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Πιο συγκεκριμένα, με την 

επανεξέταση των ίδιων, σχεδόν, δεδομένων και την προσθήκη κάποιων νέων, θα 

επιχειρηθεί να επανακαθοριστεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνταν οι σχέσεις 

μεταξύ των δύο γειτονικών περιοχών και να διατυπωθεί, με τη μεγαλύτερη δυνατή 

πειστικότητα, η άποψη  πως οι σχέσεις αυτές, παρά τις επικρατούσες απόψεις, 

φαίνεται πως είναι εντονότερες στην ΠΧ Ι από ότι στην ΠΧ ΙΙ. Παράλληλα, θα 

επιχειρηθεί να αναδειχτεί πως είναι λάθος να εξετάζονται συνολικά οι σχέσεις 

Κρήτης και Κυκλάδων σαν ένα ενιαίο σύνολο καθ’ όλη τη διάρκεια της πρώιμης 

εποχής του Χαλκού, αφού, όπως διαπιστώνεται από τις πρόσφατες ανασκαφές, 

υπάρχουν εντελώς διαφορετικά δεδομένα στην ΠΧ Ι και στην ΠΧ ΙΙ.  

Αναλυτικότερα, ενώ στην ΠΧ ΙΙ οι σχέσεις των δύο περιοχών μπορούν να 

υπαχθούν μέσα σε ένα ευρύτερο ερμηνευτικό πλαίσιο πολιτιστικών και εμπορικών 

συναλλαγών, το οποίο δεν αμφισβητείται20, οι σχέσεις της προηγούμενης περιόδου 

βρίσκονται σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο, με σημαντικές κρητικές θέσεις 
                                                 
19 Warren- Hankey, 1989, σελ. 22-23 
20 Ντούμας, 1976, σελ. 74, Renfrew, 1967, 16-17 
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(Αγία Φωτιά, Γούρνες) να εμφανίζουν έναν εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα, που 

υποδηλώνει όχι μόνο επαφή με τις Κυκλάδες, αλλά ακόμα και παρουσία κοινών 

πολιτισμικών ομάδων στις δύο περιοχές. Με τα τελευταία αυτά δεδομένα, απώτερος 

στόχος της παρούσας εργασίας είναι να φανεί πως κάτι διαφορετικό συμβαίνει στο 

τέλος της ΠΧ Ι περιόδου στην Κρήτη, με την παρουσία μιας νέας πολιτισμικής 

ομάδας, της Ομάδας Κάμπου, που ξεκινά από μια άγνωστη ουσιαστικά αφετηρία, 

αλλά τα ίχνη της παρουσίας της είναι φανερά σε πολλές περιοχές του Αιγαίου.  

 

1.   Οι Θέσεις 
Άγιος Ονούφριος  

 

Η πρώτη σχετική με το θέμα, θέση που ερευνήθηκε στην Κρήτη είναι ο Άγιος 

Ονούφριος, βόρεια και σε μικρή απόσταση από το λόφο της Φαιστού, δίπλα στην 

ομώνυμη εκκλησία που βρίσκεται στο δρόμο Μοιρών - Τυμπακίου, λίγο πριν τους 

Βώρρους. Η θέση εντοπίστηκε τυχαία21 και δημοσιεύθηκε- στα τέλη του 19ου αιώνα 

από τον Evans, χαρακτηριζόμενη εξαρχής ως ταφική22. Η ίδια θέση αποτέλεσε 

ταυτόχρονα την αφετηρία της συζήτησης των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και 

Κυκλάδων, καθώς τα ευρήματά της χαρακτηρίστηκαν από την αρχή ως “αιγαιακά”. 

Συσχετίστηκαν, μάλιστα, με αντίστοιχα τέχνεργα του πολιτισμού που ονομάστηκε 

αργότερα Κυκλαδικός, γνωστά έως τότε κυρίως από ανασκαφές σε νεκροταφεία της 

Αμοργού23. Στη δημοσίευση των ευρημάτων από τον Άγιο Ονούφριο, επισημαίνονται 

οι ομοιότητες πήλινων και λίθινων αγγείων, περίαπτων, χαντρών, εγχειριδίων και, 

βέβαια, των λίθινων ειδωλίων, με παράλληλα από την Αμοργό και άλλα νησιά.   

Ζάκρος, Μόχλος, Σφουγγαράς, Ψείρα 

 
 Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα οι εν λόγω θέσεις της ανατολικής Κρήτης, 

αναφέρονται στα κεφάλαια της εξέτασης των σχέσεων της Κρήτης με τις Κυκλάδες. 

Στις αρχικές δημοσιεύσεις των νεκροταφείων αυτών, που ιδρύονται ήδη από την 

                                                 
21 Ο Χατζηδάκης (1931, σελ. 20) αναφέρει πως πρόκειται για τυχαία ανακάλυψη από χωρικούς, οι 
οποίοι αφού εντόπισαν τη θέση ύστερα από την ανεύρεση των ειδωλίων, ερεύνησαν και για άλλα 
αντικείμενα, τα οποία, τελικά, παρέδωσαν στον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο. Για την ιστορία του 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, που αποτέλεσε τον πρόδρομο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
στην Κρήτη, και του οποίου η συλλογή αποτέλεσε τον πυρήνα του μετέπειτα Μουσείου Ηρακλείου, 
βλ. Σακελλαράκης, 1998. 
22 Evans, 1895, σελ. 105-138 
23 Evans, ο.π. σελ. 105 
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τελική Νεολιθική και βρίσκονται σε χρήση κατά τη διάρκεια ολόκληρης της πρώιμης 

εποχής του Χαλκού, οι πρώτοι ανασκαφείς έκαναν λόγω για την παρουσία 

κιβωτιόσχημων τάφων, είτε χτισμένων με απλές πέτρες, είτε αποτελούμενων από 

όρθιες πλάκες24. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιήθηκαν αρκετά από τους 

μεταγενέστερους ερευνητές που αναζητούσαν τις σχέσεις των δύο περιοχών, 

δεδομένης της απουσίας τέτοιων τάφων από την ταφική αρχιτεκτονική παράδοση της 

Κρήτης, σε αντίθεση με τις Κυκλάδες, όπου αυτή η κατηγορία τάφων αποτελεί το 

κυρίαρχο τύπο ταφικού μνημείου25.  

Πύργος  

Η επόμενη, χρονικά, θέση που αναφέρεται είναι ο τάφος στον Πύργο Πεδιάδος, 

στη βόρεια ακτή του Ηρακλείου, που δημοσιεύτηκε το 1918 από τον Ξανθουδίδη26. Σε 

χρήση ήδη τη Πρωτομινωική Ι (ΠΜ Ι), που συμπίπτει χρονικά με τον Πολιτισμό 

Πηλού–Γκρότας στις Κυκλάδες, ο σπηλαιώδης τάφος του Πύργου απέδωσε 

κτερίσματα στα οποία είναι παραπάνω από εμφανείς οι σχέσεις των δύο περιοχών. 

Ήδη κατά τη δημοσίευση της ανασκαφής επισημαίνεται η κυκλαδικότητα των λίθινων 

ειδωλίων του τάφου27, ενώ οι μεταγενέστεροι ερευνητές επισημαίνουν την ομοιότητα 

των 5 εγχάρακτων απιόσχημων αγγείων, γνωστών ως μπουκαλιών (Bottles), με 

αντίστοιχα από τις Κυκλάδες28. Ιδιαίτερα, τα τελευταία αυτά εγχάρακτα αγγεία, σε 

συνδυασμό με τις κωνικές και σφαιρικές πυξίδες, και τις λεγόμενες φρουτιέρες, 

συνθέτουν, εν μέρει, την περίφημη κεραμική της κυκλαδικής Ομάδας Κάμπου, που 

αναγνωρίστηκε πολλά χρόνια αργότερα, και η οποία, όπως θα φανεί παρακάτω 

αποτελεί το σημείο αιχμής των σχέσεων μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων.    

 

Πάτημα Παλαικάστρου 

Μια άλλη θέση σημαντική για το θέμα που εξετάζεται, όχι για τον αριθμό των 

κυκλαδιζόντων ευρημάτων αλλά κυρίως για τη συχνότητα της επίκλησής της από τους 

                                                 
24 Για τη Ζάκρο βλέπε Hogarth, 1901-2, για το Μόχλο βλέπε Seager, 1912, για τον Σφουγγαρά βλέπε 
Hall, 1912, για την Ψείρα βλέπε Seager, 1910 και Betancourt-Davaras, 2003 
25 Doumas, 1977, σελ. 37 κ.ε.  
26 Ξανθουδιδης 1918 
27 Ο.π. σελ. 164,  πρβλ και τη μελέτη του Branigan για τα κυκλαδικά ειδώλια της Κρήτης όπου 
αναφέρεται σε ένα ΠΜΙ σχηματικό ειδώλιο από τον Πύργο (Branigan 1971, pp. 59-60, εικ. Ii). 
28 Renfrew 1972, σελ. 201 
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μελετητές, είναι η θέση Πάτημα, κοντά στο Παλαίκαστρο της Σητείας29. Από την 

ομάδα οστεοφυλακίων που ερευνήθηκαν προέρχεται  η  περίφημη κυλινδρική πυξίδα, 

που δε λείπει από καμία σχεδόν μελέτη πραγμάτευσης των Κρητοκυκλαδικών 

σχέσεων30. 

 
Κουμάσα 

 

Από τις παλαιότερα γνωστές θέσεις της Κρήτης που απέδωσαν κυκλαδικά 

στοιχεία της περιόδου αυτής είναι το νεκροταφείο της Κουμάσας που δημοσιεύτηκε 

μαζί με άλλους τάφους της Μεσαράς το 192431. Η θέση είναι πασίγνωστη, κυρίως, για 

την ομώνυμη κατηγορία κυκλαδικού τύπου ειδωλίων που πρωτοεντοπίστηκαν εδώ, 

και, όπως θα φανεί παρακάτω, εμφανίζονται συχνά σε ολόκληρη την Κρήτη. Από την 

ίδια θέση προέρχονται, εξάλλου, χάλκινα εγχειρίδια και πολλές λεπίδες οψιανού από 

την Μήλο32.              

 

Κράσι 

 

Μια άλλη Πρωτομινωική θέση που συγκρίθηκε από νωρίς με κυκλαδικές  είναι o 

θολωτός τάφος στο χωριό Κράσι της Επαρχίας Πεδιάδος, ο ποίος ερευνήθηκε το 1926 

και το 1929 από τον Μαρινάτο33.  Η αρχική χρήση του εν λόγω τάφου τοποθετείται 

στην πρώτη φάση της ΠΜ εποχής, την ΠΜ Ι και φαίνεται πως συνεχίζεται μέχρι και 

τα ΜΜ χρόνια. Ο ίδιος ο ανασκαφέας επισήμανε πολλές ομοιότητες των ευρημάτων 

της ανασκαφής, και, κυρίως, συσχέτισε την αρχιτεκτονική καθεαυτή του τάφου του 

Κράσι με σύγχρονους τάφους της Σύρου34. Ακόμα, η σύγκριση επεκτάθηκε και στα 

ταφικά έθιμα των δύο περιοχών, κατά την οποία εντοπίστηκαν ομοιότητες  στα 

κτερίσματα των νεκρών και,  κυρίως, υπογραμμίστηκε η παρουσία μετάλλων όπως ο 

άργυρος, που είναι σπάνιος στην Κρήτη αλλά συνηθέστατος στα νησιά, με τον οποίον 

κατασκευάστηκαν αντικείμενα πολυτελείας. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε 

ορισμένα σχήματα πήλινων αγγείων του ΠΜ τάφου στο Κράσι όπως το ποτήρι με πόδι 

                                                 
29 Bosanqet-Dawkins, 1923, εικ. 2 
30 Renfrew, ο.π. και Renfrew, 1964, σελ. 116, Πιν. ΣΤ.1  
31 Xanthoudides, 1924 
32 ο.π. σελ. 21 
33 Μαρινάτος 1929 
34 Μαρινάτος  ο.π. σελ. 137-141 
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και η φιάλη, που πιστεύεται ότι αντιγράφουν μεταλλικά πρότυπα  τα οποία έχουν 

αποκαλυφθεί στις Κυκλάδες.   

 

Τεκές 

 

Ιδιαίτερα σημαντικό για τα θέμα μας είναι και το εύρημα από τον Τεκέ 

Ηρακλείου, κοντά στην Κνωσό που εντοπίστηκε από τον Μαρινάτο. Η έρευνα σε, 

χαμένο σήμερα, τάφο της εν λόγω θέσης απέδωσε αξιόλογη ομάδα μαρμάρινων 

ειδωλίων, μεταξύ αυτών ένα καθιστό και δυο δίδυμα ειδώλια, μοναδικά στην Κρήτη35, 

καθώς και αιγαιακούς τύπους εγχειριδίων που χρονολογούνται στα ΠΜ ΙΙ- ΜΜ Ι 

χρόνια36.      

 

Κανλί Καστέλι              

                                                                                                                                                                 

Μια ακόμα κρητική θέση που απέδωσε στοιχεία κυκλαδικά βρίσκεται στο Κανλί 

Καστέλι, τον σημερινό Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, που ανασκάφτηκε το 1951 από το 

Στ. Αλεξίου37. Πρόκειται για αβαθή, φυσική κοιλότητα που χρησιμοποιήθηκε για 

ταφική χρήση και χρονολογήθηκε στην ΠΜ Ιβ-ΠΜ ΙΙα περίοδο. Τα κυκλαδικά 

στοιχεία που εντοπίστηκαν εδώ συνίστανται κυρίως στα σφαιρικά αγγεία με τις 

τρυπημένες αποφύσεις αντί λαβών, που ερμηνεύονται ως αγγεία προς ανάρτηση, και 

τα οποία θυμίζουν αντίστοιχα κυκλαδικά. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε μια εγχάρακτη 

κυλινδρική πυξίδα που χαρακτηρίζεται ως εισαγωγή ή απομίμηση κυκλαδικού 

προτύπου, και, βέβαια,  στην παρουσία λεπίδων οψιανού που μαρτυρούν επικοινωνία 

μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων. Οι ΠΜ ταφές στο Κανλί Καστέλι είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές για το υπό εξέταση θέμα, λόγω της παρουσίας αγγείων της περίφημης 

Ομάδας Κάμπου, που αν και όχι πολύ έντονη, μαρτυρά τη διείσδυση της Ομάδας 

αυτής στην κρητική ενδοχώρα.  

 

 

 

 

                                                 
35 Sakellarakis 1977, p. 152, εικ. 145,146 
36 Καραντζάλη 1996, σελ. 471-472 
37 Αλεξίου 1951. 
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Λέντας 

 

Ιδιαίτερης σημασίας για το θέμα των σχέσεων Κρήτης και Κυκλάδων είναι και οι 

ΠΜ θολωτοί τάφοι στο Λέντα που ερευνήθηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1950 

από τον Αλεξίου38. Από τη συστάδα των θολωτών τάφων που χρονολογούνται από την 

ΠΜ Ι εποχή προήλθε αρκετά αγγεία με κυκλαδικά παράλληλα, κυκλαδικού τύπου 

ειδώλια και πολλές λεπίδες οψιανών39.  

 

Πλατυβόλα  

 

Σημαντική για το εξεταζόμενο θέμα είναι και η θέση Πλατυβόλα της Δυτικής 

Κρήτης, η οποία απέδωσε αξιόλογα ευρήματα με κυκλαδικά χαρακτηριστικά, όπως οι 

κωνικές πυξίδες,  και τα τηγανόσχημα σκεύη, καθώς και ένα κυκλαδικού τύπου 

μαρμάρινο ειδώλιο40. Παρά την έντονη διατάραξη και , και την μακραίωνη χρήση από 

τη Νεολιθική έως και τη μέση εποχή του Χαλκού, στο σπήλαιο της Πλατυβόλας 

τεκμηριώθηκε η παρουσία της Ομάδας του Κάμπου,  που αν και σποραδική, αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία λόγω της παρουσίας της σε ένα απομακρυσμένο σπήλαιο στο 

δυτικό τμήμα της Κρήτης. 

 

Νέα Ρούματα  

 

Σε άμεση  συνάρτηση με τον Τάφο στο Κράσι, που αναφέρθηκε παραπάνω, 

βρίσκεται και ο τάφος στα Νέα Ρούματα της δυτικής Κρήτης που ερευνήθηκε από τον 

Τζεδάκη41. Ο εν λόγω τάφος που χρονολογείται επίσης στην ΠΜ Ι περίοδο 

παρουσιάζει πολλές κατασκευαστικές ομοιότητες με τον τάφο στο Κράσι, με τη 

διαφορά ότι είναι μικρότερος. Ο ίδιος ο ανασκαφέας χρονολογεί τον τάφο στην ΠΜ Ι 

και μάλιστα στο πρώτο της μισό, καθώς είναι έντονα τα στοιχεία της Νεολιθικής 

παράδοσης. Ο συσχετισμός του τάφου στα Νέα Ρούματα με κυκλαδικούς τάφους 

βασίζεται στην αρχιτεκτονική του πρώτου, που θυμίζει, κατά τον ανασκαφέα, 

αντίστοιχους ΠΚ τάφους από τη Σύρο.  

 
                                                 
38 Αλεξίου, 1961-1962 
39 Alexiou – Warren, 2004 
40 Τζεδάκης 1965, 1966,1967,1968 
41 Tzedakis, 1984 
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Αρχάνες 

 

Ιδιαίτερα σημαντική θέση με προφανείς επιρροές από τις Κυκλάδες είναι το 

νεκροταφείο στο Φουρνί των Αρχανών. Στο  Θολωτό Τάφο Γ΄ που χρονολογείται από 

τον ανασκαφέα στην ΠΜ ΙΙΙ περίοδο42 αποκαλύφθηκαν πολυάριθμα κυκλαδίζοντα 

αντικείμενα, τόσο πρωτότυπα κυκλαδικά όσο και απομιμήσεις, καθώς και αντικείμενα 

κοινά και στους δύο πολιτισμούς43. Συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για δεκατρία 

κυκλαδικά ειδώλια διαφόρων τύπων -ένα μάλιστα από ελεφαντόδοντο-, πάνω από 

χίλιες λεπίδες οψιανού,  και λίθινα κυκλαδικά αγγεία44. Αναφέρονται επίσης 

εγχειρίδια, χάνδρες, περίαπτα, περόνες, μολύβδινα και ασημένια αντικείμενα καθώς 

και κάποια ταφικά έθιμα που όλα βρίσκουν αντίστοιχα παραδείγματα στις 

Κυκλάδες45. 

 

Πόρος-Κατσαμπάς 

 

Σχετικά πρόσφατες σωστικές ανασκαφές στον Πόρο-Κατσαμπά Ηρακλείου, που 

ταυτίζεται με το επίνειο της Κνωσού, έδωσαν σημαντικά επιπρόσθετα στοιχεία για το 

θέμα των σχέσεων Κρήτης και Κυκλάδων. Στις προκαταρκτικές εκθέσεις των 

ανασκαφών της περιοχής και σε μεταγενέστερες μελέτες αναφέρεται η ανακάλυψη 

κυκλαδικής εισηγμένης κεραμικής καθώς και ιδιαιτέρως σημαντικών ποσοτήτων 

οψιανού, που υπερβαίνουν τα  15 κιλά.46. Οι τεράστιες αυτές ποσότητες πυρήνων, 

φολίδων, απολεπισμάτων και βέβαια, εργαλείων μηλιακού κυρίως οψιανού, αλλά και 

η απροσδόκητη διαπίστωση της κατεργασίας και χύτευσης χαλκού ήδη από την ΠΜ Ι, 

σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες κεραμικής κυκλαδικού χαρακτήρα που 

περισυλλέχτηκε, μαρτυρούν, κατά την ανασκαφέα, τη λειτουργία του λιμενικού 

οικισμού ως βιοτεχνικού-εργαστηριακού κέντρου της Βόρειας Κρήτης, και βασικής 

πύλης επικοινωνίας μεταξύ της Κρήτης και των Κυκλάδων47. Ιδιαίτερα σημαντικές 

ποσότητες της κεραμικής της ΠΜ Ι εποχής ανήκουν στην Ομάδα του Κάμπου, 

                                                 
42 Βλ. και Papadatos, 2005, όπου η τελική δημοσίευση του ίδιου τάφου, ο οποίος χρονολογείται εδώ 
στην ΠΜ ΙΙα.    
43 Σακελλαράκης 1978, σελ. 97 επίσης βλ. Σακελλαράκης 1972, 1975 σελ. 298, 1976 
44 Σακελλαράκης 1978, σελ. 100-101. 
45 ο.π. σελ.104-105. 
46 Δημοπούλου-Ρεθεμιωτάκη,1993, σελ. 451,458, Βλ. και Wilson, Day, Dimopoulou-Rethemiotaki, 
2008 
47  Dimopoulou-Rethemiotaki, 1997 p. 434 
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γεγονός που αναγάγει την εν λόγω θέση σε μια από τις κυριότερες για το υπό εξέταση 

θέμα.   

 

Κυπαρίσσι 

 

Πρόσφατη είναι και η ανακάλυψη μιας νέας θέσης της πρώιμης εποχής του 

Χαλκού στην Κρήτη  και συγκεκριμένα στο Κυπαρίσσι Ηρακλείου48. Πρόκειται για 

σπηλαιώδη τάφο της ΠΜ ΙΙβ-ΠΜ ΙΙΙ περιόδου που φαίνεται πως σχετίζεται με τις ΠΜ 

ταφές στο Κανλί Καστέλι, για τις οποίες έχει γίνει ήδη λόγος49. Παρά την 

ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή του τάφου, αποκαλύφθηκαν αξιόλογα ευρήματα 

που μαρτυρούν κυκλαδική επίδραση, όπως 2 λίθινα αγγεία και πέντε κυκλαδικά 

ειδώλια των τύπων Κουμάσας και Αγίου Ονουφρίου. 

  

Αγιά Φωτιά 

 

 Στην Αγία Φωτιά της Σητείας, που ανασκάφτηκε το 1971 από τον Δαβάρα και 

άρχισε να δημοσιεύεται πρόσφατα50 συντελείται πραγματικός καταιγισμός 

κυκλαδικών επιρροών.  Πρόκειται για νεκροταφείο της πρώιμης εποχής του Χαλκού 

στην Κρήτη με δίχωρους θαλαμοειδείς τάφους οι οποίοι χρονολογούνται μεταξύ του 

τέλους της ΠΜ Ι και των αρχών της ΠΜ ΙΙ εποχής. Στη σημαντικότατη αυτή θέση της 

ανατολικής Κρήτης, που είναι φυσικό να έχει δεσπόζουσα θέση στις μελέτες των 

πρώιμων σχέσεων Κρήτης και Κυκλάδων, αναφέρονται περισσότερα από 1500 

αντικείμενα κυκλαδικού χαρακτήρα, όπως πήλινα και μαρμάρινα αγγεία, μαρμάρινοι 

δίσκοι και εγχειρίδια51. Σύμφωνα και με τον ανασκαφέα, το νεκροταφείο της Αγίας 

Φωτιάς έχει αρκετές ομοιότητες με αντίστοιχα των Κυκλάδων, στενότερα όμως 

συνδέεται με εκείνα στο Επάνω Κουφονήσι, ΝΑ της Νάξου, καθώς και με άλλα σε 

περιοχές με στενές σχέσεις με τον Κυκλαδικό κόσμο, όπως είναι η Μάνικα52. Είναι 

χαρακτηριστικό πάντως το γεγονός ότι πάνω από το 90% της κεραμικής που βρέθηκε 

στους τάφους είναι εισηγμένη από περιοχές εκτός Κρήτης και το μεγαλύτερο 

                                                 
48 Σερπετσιδάκη, 1999 
49 Αλεξίου 1951 
50 Davaras-Betancourt 2004, βλ. Επίσης Δαβάρας 1971α, 1971β, 1972 
51 Davaras-Betancourt 2004. σελ. xxv 
52 ο.π. σελ. 238-239,  Για την ακριβή θέση των Κουφονησίων βλ. και εικόνα εξωφύλλου 
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ποσοστό της ανήκει σε αγγεία κυκλαδικού τύπου53. Το νεκροταφείο της Αγίας 

Φωτιάς πολιτισμικά ανήκει στη λεγόμενη Φάση Κάμπου, όπως ονομάζεται η εποχή ή 

ένα πολιτιστικό ρεύμα που, με τα έως τώρα δεδομένα, σημειώθηκε στις Κυκλάδες την 

περίοδο της μετάβασής από την ΠΚ Ι στης ΠΚ ΙΙ. 

 Έχει αναφερθεί πως η Αγία Φωτιά συγκεντρώνει τα περισσότερα κοινά 

στοιχεία μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων, σε ποικιλία αλλά και σε αριθμό, από 

οποιαδήποτε άλλη θέση μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν πως αποτέλεσε τη 

μόνη θέση της Κρήτης που, σε σχετικές συζητήσεις σχεδόν ανεπιφύλακτα 

αναγνωριζόταν ως κυκλαδική αποικία54. 

 

Γούρνες.  

 

Το ΠΜ Ι ταφικό σύνολο που εντοπίστηκε πρόσφατα στην πρώην Αμερικανική 

Βάση Γουρνών55 έχει πολλές ομοιότητες με το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς και 

αντίστοιχη σημασία για το υπό εξέταση θέμα, καθώς ανήκει στην ίδια πολιτισμική 

Ομάδα του Κάμπου, που προαναφέρθηκε. Στις προκαταρκτικές εκθέσεις των 36 

συνολικά ταφών που ερευνήθηκαν, συζητούνται οι ομοιότητες τους με κυκλαδικούς 

τάφους, οι οποίες συνοψίζονται αφενός στην ταφική αρχιτεκτονική, αλλά και στα 

κτερίσματα των τάφων, όπως είναι τα πήλινα αγγεία (σφαιρικές, κυλινδρικές, 

αμφικωνικές πυξίδες, μπουκάλια, οπωροδόχες56), οι οψιανοί και ένα περιδέραιο από 

άργυρο που βρέθηκε σχεδόν ορυκτοποιημένο57.  

 

Κουφωτά Σητείας 

 

Μια τελευταία από τις κύριες θέσεις για τη συζήτηση των κυκλαδιζόντων 

στοιχείων της Κρήτης αποτελεί το ΜΜ Ια κτίριο στα Κουφωτά της Σητείας58. Το εν 

λόγω κτίριο, αν και μεταγενέστερο από την περίοδο που μας απασχολεί, εμφανίζει 

πολλά στοιχεία που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κυκλαδικές επιρροές, με 

βασικότερο την οχύρωσή του που θυμίζει κάποιους αντίστοιχους ΠΚ οικισμούς.   

 
                                                 
53 Για εκτενέστερη συζήτηση της κεραμικής από την  Αγία Φωτιά βλέπε και Day et al, 2000 
54 Ντούμας, 1976, σελ. 79 
55 Γκαλανάκη, 1999, και 2006 
56 Γκαλανάκη, 2006, σελ. 230, Πιν. IV 
57 Ο.π, σελ. 230, Πιν. VΙ 
58 Τσιποπούλου, 1986 
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Άλλες Θέσεις. 

 

Εκτός από τις παραπάνω θέσεις, οι οποίες έχουν συχνά πρωταγωνιστικό ρόλο 

στις συζητήσεις για τις πολιτιστικές σχέσεις των δύο περιοχών, υπάρχουν αρκετές 

ακόμα θέσεις, που έχουν δώσει σποραδικά κυρίως στοιχεία, τα οποία μαρτυρούν 

κάποιου είδους επίδραση από τον Κυκλαδικό Πολιτισμό. 

Το νεκροταφείο του Μόχλου59, για παράδειγμα, αναφέρεται για τα λίθινα 

προχυτικά αγγεία του που θυμίζουν αντίστοιχα από τη Σύρο, τα οποία έχουν βρεθεί 

όμως και στο Σπήλαιο της Τραπέζας60. Στo  ίδιο σπήλαιο της Τραπέζας Λασιθίου61, 

εκτός από τα λίθινα αγγεία βρέθηκαν ακόμα αρκετά αγγεία, όπως για παράδειγμα 

πυξίδες, που μοιάζουν με γνωστούς κυκλαδικούς τύπους. Δυο άλλες θέσεις που 

αναφέρονται είναι η Βασιλική της Ιεράπετρας που απέδωσε ένα τμηματικά σωζόμενο 

κυκλαδικό ειδώλιο, εντοιχισμένο σε ΠΜ ΙΙβ62 τοίχο και η Σητεία, από την οποία 

προέρχεται ακέφαλος κορμός κυκλαδικού ειδωλίου63 . Η συζήτηση των σχέσεων 

Κρήτης και Κυκλάδων αναφέρεται συχνά σε πολλές περιοχές της Ανατολικής Κρήτης, 

όπου τα φερόμενα ως κυκλαδικά στοιχεία λέγεται πως εμφανίζουν μεγαλύτερη 

συχνότητα.  

 Εξάλλου, αν βασιστούμε στην παγιωμένη άποψη περί της Μηλιακής 

προέλευση του οψιανού  που συναντιέται στην Κρήτη, πρέπει να αναφερθεί πως το 

ηφαιστειακό αυτό πέτρωμα συναντιέται σε όλες σχεδόν τις ΠΜ θέσεις, σε μικρότερες 

ή μεγαλύτερες ποσότητες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστική σχετική μελέτη που 

εκπονήθηκε πρόσφατα για τους τάφους της Μεσαράς η οποία καταδεικνύει πως σε 

ελάχιστους μόνο από αυτούς δεν περιέχονται λεπίδες ή πυρήνες και φολίδες 

οψιανού64. 

 

 

 

 

                                                 
59 Seager, 1912 
60 Renfrew 1972, σελ. 200. 
61 Pendlebury et al. (1935-6) 
62 Ζώης, 1972, σελ. 283-284, Πιν. 255 
63 Evans, 1895, σελ. 128, εικ. 133 
64 Carter 1998, σελ. 62-63, πιν. 4.1. 
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2. Οι Ερμηνείες 

 

Τα στοιχεία που εν συντομία προαναφέρθηκαν, τα οποία αναμφίβολα 

φανερώνουν κάποιου είδους σχέσεις με τις Κυκλάδες, και που επισημάνθηκαν τις 

περισσότερες φορές από τους ίδιους τους ανασκαφείς των θέσεων, απασχόλησαν από 

νωρίς την έρευνα, σε μια προσπάθεια ερμηνείας του είδους των σχέσεων που αυτά 

προσδιόριζαν.  

Ο πρώτος από τους ανασκαφείς που έθεσε το θέμα είναι ο Evans, που κατά τη 

δημοσίευση του ταφικού συνόλου από τον Άγιο Ονούφριο της Φαιστού, βρέθηκε 

αντιμέτωπος με το ερώτημα της παρουσίας αιγιακού υλικού (αγγεία – ειδώλια- 

τέχνεργα) στην Κρήτη65. Είναι σκόπιμο να υπογραμμιστεί στο σημείο αυτό το 

ιδιαιτέρως πρώιμον, της εποχής της δημοσίευσης του Αγίου Ονουφρίου, ήδη από το 

1895, εποχή κατά την οποία ήταν παντελώς άγνωστη κάθε είδους χρονολογική αλλά 

και πολιτισμική κατηγοριοποίηση των ευρημάτων, καθώς οι γνώσεις για την ελληνική 

προϊστορία ήταν από περιορισμένες έως ανύπαρκτες. Να υπενθυμιστεί μόνο, πως οι 

ανασκαφές στην Κνωσό άρχισαν λίγα χρόνια αργότερα, και η συστηματοποίηση των 

πληροφοριών για ό,τι ονομάστηκε Κυκλαδικός Πολιτισμός, ξεκίνησε το 189866.  

Ωστόσο, ο Evans διέκρινε τις ομοιότητες των ταφικών κτερισμάτων του Αγίου 

Ονουφρίου με αντίστοιχα αιγαιακά, και απαρίθμησε τα κοινά στοιχεία ανάμεσα σε 

λίθινα αγγεία, περίαπτα, χάντρες, εγχειρίδια και ανθρωπόμορφα ειδώλια, της Κρήτης 

και των Κυκλάδων, αναζητώντας ταυτόχρονα την κοινή τους προέλευση, την οποία 

όμως τοποθετούσε σε περιοχές εκτός Αιγαίου67.  

Από τους πρώτους ανασκαφείς που τοποθετήθηκαν πάνω στο θέμα είναι και ο 

Μαρινάτος. Στη δημοσίευση του κτιστού θολωτού τάφου στο Κράσι ο Μαρινάτος, 

επισημαίνοντας με έμφαση τις ομοιότητες στην αρχιτεκτονική, στα κτερίσματα και 

στα ταφικά έθιμα, με αντίστοιχα από τα γνωστά τότε νεκροταφεία της Σύρου, 

πρότεινε ξεκάθαρα την κυκλαδική προέλευση του τάφου, προχωρώντας και σε μια 

περαιτέρω ερμηνεία, που τοποθετούσε στην περιοχή του Κράσι μια πρώιμη αποικία 

κάποιων Κυκλαδιτών που έφθασαν από τη Σύρο68. Ακόμα και σε μεταγενέστερες 

                                                 
65 Evans, 1895 
66 Τσούντας, 1898, 1899-1900 
67 Evans, ο.π. σελ. 105, 108-9, 116, 124 κ.ε, 127, 135 
68 Μαρινάτος 1929, σελ. 140 
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μελέτες, άλλοι ερευνητές όπως ο Branigan επισημαίνουν την ισχυρή συγγένεια του 

τάφου με τις Κυκλάδες και θεωρούν πως αποτελεί ισχυρή ένδειξη της κυκλαδικής 

επιρροής στην Κρήτη69. 

 Στην ίδια κατεύθυνση στράφηκαν και οι απόψεις του Hutchinson ο οποίος, 

αναφερόμενος στα κυκλαδίζοντα ευρήματα της Κρήτης, εκφράζει την πεποίθηση πως 

οι άνθρωποι που τα κατασκεύασαν πρέπει να είχαν έρθει από τις Κυκλάδες70. 

Εξετάζοντας το ίδιο θέμα και ορμώμενος από το πλήθος των κυκλαδικών στοιχείων 

της Κρήτης, ο Πλάτων αναφέρθηκε στις στενότατες σχέσεις των δύο περιοχών και 

έκανε λόγο για κυκλαδικούς οικισμούς στην Κρήτη71.  

Εξάλλου, ήδη από το 1964, ο Renfrew ομολογούσε πως οι κυκλαδικές επιρροές 

της Κρήτης είναι τόσο μεγάλες που δεν μπορούν να ερμηνευτούν απλά ως 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εμπορίου στον Αιγιακό κόσμο72. Επιπλέον, σε μελέτες 

του για την πρώιμη εποχή του Χαλκού ο Branigan δε διστάζει να χαρακτηρίζει κατ’ 

επανάληψιν τη βόρεια ακτή της Κρήτης, ως “Κυκλαδική Επαρχία”, λόγω της 

συγκέντρωσης της πλειοψηφίας των κυκλαδικών στοιχείων στο βόρειο τμήμα του 

νησιού73. 

Οι ανασκαφείς της σημαντικής για το θέμα θέσης στο Φουρνί των Αρχανών, 

υπαινίσσονται την ύπαρξη κυκλαδικής αποικίας στις Αρχάνες74, παραθέτοντας 

στοιχεία που διαφοροποιούν το εν λόγω εύρημα, ποσοτικά και ποιοτικά, σε σχέση με 

άλλες θέσεις της Κρήτης. Σε μεταγενέστερη όμως αναφορά στο θέμα, γίνεται σαφής 

διαχωρισμός των Αρχανών από τις άλλες, φερόμενες ως κυκλαδικές, αποικίες στον 

Ελλαδικό χώρο (Μάνικα, Άγιος Κοσμάς) και το εύρημα ερμηνεύεται ως τεκμήριο της 

παρουσίας Κυκλαδιτών στις Αρχάνες, πιθανότατα, ναυτικών ή εμπόρων ή τεχνιτών75. 

 Σε προκαταρκτικές εκθέσεις των ανασκαφών στην Αγία Φωτιά ο Δαβάρας 

διατυπώνει σαφώς την άποψη πως η κυκλαδική παρουσία στο νεκροταφείο είναι τόσο 

ισχυρή, που η θέση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κυκλαδική αποικία76. Το 

χαρακτηρισμό άλλωστε της Αγίας Φωτιάς -και μόνον αυτής- ως πιθανής κυκλαδικής 

                                                 
69 Branigan, 1971, σελ. 77 
70 Hutchinson, 1962, σελ. 139-140  
71 Platon, 1966, σελ. 28, 32 
72 Renfrew, 1964, σελ. 121, 122. 
73 Branigan, 1968 σελ. 226, 1971, σελ. 77. 
74 Sakellarakis, 1977, σελ. 152, Sapouna-Sakellaraki, 1987, σελ. 263 
75 Σακελλαράκη Γ.&Ε. 1997, σελ. 348-349 
76 Δαβάρας, ο.π. και Davaras 1976, σελ. 110 και Σακελλαράκης, 1978, σελ. 110, σημ. 97. 
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αποικίας φαίνεται να δέχεται και ο Ντούμας σε σχετικές για το θέμα τοποθετήσεις77. 

 Στην τελευταία δημοσίευση των τάφων της Αγίας Φωτιάς οι συγγραφείς 

αποφεύγοντας τον όρο “αποικία”, κάνουν λόγο για τεκμήρια κυκλαδικής διασποράς 

στις γειτονικές των Κυκλάδων περιοχές78. Στον εποικισμό της Κρήτης από κατοίκους 

των Κυκλάδων και ειδικότερα από την περιοχή των Κουφονησίων, με βάση τα 

ευρήματα της Αγίας Φωτιάς, δέχτηκε πρόσφατα και ο  Broodbank79, άποψη που 

φαίνεται πως υιοθετεί και η Ζαφειροπούλου που ανέσκαψε τα Κουφονήσια80 αλλά και 

ο Betancourt που συνδημοσιεύει με τον Δαβάρα το υλικό της Αγίας Φωτιάς81. 

 Βέβαια, η παρουσία των Κυκλαδικών στοιχείων στην Κρήτη δεν ερμηνεύτηκε 

πάντα ως τεκμήριο εποικισμού του νησιού από τους Κυκλαδίτες. Ήδη από το 1976 

αντικρούονταν  οι θεωρίες περί κυκλαδικού εποικισμού της Κρήτης και προτείνονταν  

η ερμηνεία των κυκλαδικών στοιχείων ως τεκμηρίων εμπορικών σχέσεων και 

ανταλλαγών82. Άλλες μελέτες, απέρριπταν -ορθά- τη συνολική εξέταση των 

κυκλαδιζόντων ευρημάτων της Κρήτης, προτείνοντας διαφορετική ερμηνεία κατά 

περίπτωση, ανάλογα με το χαρακτήρα κάθε θέσης83. Σε πρόσφατη μελέτη της και η 

Καράντζαλη απορρίπτει την υπόθεση των αποικιών, αναγνωρίζοντας στα κυκλαδικά 

στοιχεία της Κρήτης τα ίχνη της Κυκλαδικής παρουσίας “στα πλαίσια της διακίνησης 

των μετάλλων”84. Στο ίδιο περίπου πνεύμα κινούνται και τα συμπεράσματα νεώτερων  

ερευνητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Wilson, Day και Δημοπούλου, που στη 

δημοσίευση των κυκλαδικών στοιχείων του Πόρου, υπενθυμίζουν πως η 

εντατικοποίηση των κυκλαδικών εισαγωγών στην Κρήτη που συντελείται στην ΠΜ Ι, 

ταυτίζεται χρονολογικά με την πρώτη εμφάνιση των μετάλλων στο νησί85.  

Βασισμένη στα δεδομένα της ανάπτυξης του εμπορίου και της διακίνησης των 

μετάλλων από τις Κυκλάδες είναι, τέλος, και η πρόσφατα διατυπωθείσα άποψη του 

Παπαδάτου. Εξετάζοντας μόνο τα κυκλαδίζοντα ευρήματα της ΠΜ ΙΙ, που κατά 

κύριο λόγο αποκαλύπτονται σε νεκροταφεία, προτείνει αυτά να θεωρηθούν ως 

                                                 
77 Ντούμας, 1976,1979 
78 Davaras-Betancour,t 2004, p.239, για διαπραγμάτευση του ευρήματος της Αγίας Φωτιάς βλέπε 
επίσης και Day et al. 1998 
79 Broodbank, 2000, σελ. 302, κ.ε. 
80 Zapheiropoulou, 2008, σελ. 192 
81 Betancourt, 2003, Betancourt, 2008, σελ. 240 
82 Ντούμας, ο.π. 
83 Sapouna-Sakellaraki, 1987, σελ. 259-264 
84 Καραντζάλη, ο.π. σελ. 481. 
85 Wilson, Day, Dimopoulou-Rethemniotaki, 2008, σελ. 262 
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εμβληματικά στοιχεία κοινωνικής διαφοροποίησης μιας ιδιαίτερης κοινωνικής τάξης, 

των Κρητών εμπόρων που διεξήγαγαν το εμπόριο των πρώτων υλών από τα νησιά86.   

 

Οι πρόσφατες σχετικά αποκαλύψεις –και η πρόοδος των δημοσιεύσεων- των 

σημαντικών νεκροταφείων της Αγίας Φωτιάς και των Γουρνών, και η περαιτέρω 

τεκμηρίωση της Ομάδας του Κάμπου και σε άλλες θέσεις της Κρήτης, έχουν, σε 

μεγάλο βαθμό, αλλάξει τα δεδομένα στη συζήτηση των σχέσεων της Κρήτης και των 

Κυκλάδων. Έτσι, κι ενώ μέχρι πρόσφατα τα κοινά κρητοκυκλαδικά στοιχεία 

συνεξετάζονταν -σχεδόν από όλους τους ερευνητές- για ολόκληρη την εποχή του 

Χαλκού, σήμερα γίνεται αντιληπτή η αναγκαιότητα του διαχωρισμού των δεδομένων 

της ΠΜ Ι από τα μεταγενέστερα. Η παρουσία της Ομάδας του Κάμπου στην Κρήτη 

και ιδιαίτερα οι θέσεις στις οποίες αυτή τεκμηριώνεται καλύτερα, τα τελευταία χρόνια 

εξετάζονται από διαφορετική οπτική γωνία απ’ ότι παλαιότερα, και - ειδικότερα για 

την Αγία Φωτιά- επανέρχονται παλαιότερα διατυπωμένες γενικές θέσεις που 

αποδίδουν σε αυτήν χαρακτήρα αποικίας -ή εμπορικής αποικίας- των Κυκλαδιτών 

στην Κρήτη, η οποία μάλιστα αποτέλεσε την βασική πύλη εισόδου της κυκλαδικής 

τεχνογνωσίας στη Μεγαλόνησο87.         

 

     

         3. Τα Δεδομένα 

  

Στις σελίδες που ακολουθούν θα συζητηθούν, κατά το δυνατό διεξοδικότερα, τα 

δεδομένα που προκύπτουν από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών της μίας και της 

άλλης περιοχής, όπως αυτά επισημάνθηκαν από τους κατά καιρούς μελετητές του 

θέματος, με την παράλληλη όμως ανάδειξη και των όποιων διαφορών, κάποιες από 

τις οποίες φαίνεται πως υποτιμούνταν μέχρι πρόσφατα από τους ερευνητές. Αν και η 

σύγκριση των στοιχείων των δύο περιοχών αφορά συνήθως σε περισσότερα πεδία, η 

παρούσα εργασία θα περιοριστεί στα δεδομένα που προκύπτουν μόνο από τη μελέτη 

της αρχιτεκτονικής, της κεραμικής, των λίθινων αγγείων, των λίθινων ειδωλίων και 

των χάλκινων εγχειριδίων.  

 

 
                                                 
86 Papadatos, 2007 
87 Day et al. 1998, σελ. 138,  Broodbank, 2000, σελ. 302-303, Karantzali, 2008, σελ. 259 
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Α. Αρχιτεκτονική: 
 

Ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο στην μελέτη των σχέσεων Κρήτης και Κυκλάδων 

κατά την πρώιμη εποχή του Χαλκού αποτελεί η αρχιτεκτονική των δύο περιοχών, αν 

και οι ομοιότητες μεταξύ των δύο περιοχών δε συναντώνται σε πολλά παραδείγματα. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί απαριθμούνται τα κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία μεταξύ 

των μνημείων των δύο περιοχών, με την παράλληλη επισήμανση και των όποιων 

διαφορών τους.  

 

1. Οι κιβωτιόσχημοι τάφοι της Κρήτης. 

 

        Ήδη από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αι. επισημάνθηκαν οι σχέσεις της Κρήτης 

με τις Κυκλάδες στην ταφική αρχιτεκτονική. Η σύγκριση των δύο περιοχών 

αφορούσε στην αποκάλυψη ενός άγνωστου στην κρητική παράδοση τύπου τάφου, 

του κιβωτιόσχημου, που εντοπίστηκε στο νεκροταφείο του Μόχλου88. Ο τύπος του 

ορθογώνιου κιβωτιόσχημου τάφου, που σχηματίζεται από όρθιες πλάκες ή χτιστά 

τοιχώματα, και στεγάζεται με μεγάλες καλυπτήριες πλάκες, ήταν άγνωστος στην 

ταφική αρχιτεκτονική παράδοση της Κρήτης, αλλά κοινότατος στα νησιά των 

Κυκλάδων ήδη από την ΠΚ Ι εποχή89.  

  Ο πρώτος ανασκαφέας του νεκροταφείου του Μόχλου, χωρίς να παραθέτει 

αντίστοιχα σχέδια ή φωτογραφίες, αναφέρεται σε ορισμένα παραδείγματα 

κιβωτιόσχημων τάφων, που θυμίζουν αντίστοιχους κυκλαδικούς, τα τοιχώματα των 

οποίων αποτελούνταν από όρθιες πλάκες. Αναφέρει μάλιστα, πως το σύνολο των 

τάφων του τύπου αυτού κατασκευάστηκαν στην πρώιμη εποχή του Χαλκού, αν και 

κάποιοι χρησιμοποιήθηκαν και αργότερα90. Στην ίδια, πάντως, δημοσίευση γίνεται η 

επισήμανση πως, παρά την όποια ομοιότητα με τους κυκλαδικούς τάφους, στους 

κιβωτιόσχημους του Μόχλου δεν αποκαλύφθηκαν σε καμία περίπτωση οι 

καλυπτήριες πλάκες, που στεγάζουν, κατά κανόνα, τα κυκλαδικά πρότυπα91.    

 Αντίστοιχή έλλειψη στοιχείων για την τεκμηρίωση των κιβωτιόσχημων τάφων 

στην Κρήτη, αποδεικνύεται και για την περίπτωση του Σφουγγαρά κοντά στα 

                                                 
88 Seager, 1912, σελ. 13-14 
89 Doumas, 1977, σελ. 37 κ.ε.,  Renfrew, 2006, σελ. 223 
90 Seager, ο.π.  
91 Seager, ο.π., σελ. 16 
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Γουρνιά92. Αφορμή για την υπόθεση του ανασκαφέα αποτέλεσε η αποκάλυψη 

κάποιων ανθρώπινων οστών, τόσο όμως διαταραγμένων ώστε να μην πιστοποιείται 

αν πρόκειται για κανονική ταφή ή δευτερογενή απόθεση ή ανακομιδή. Τα οστά αυτά, 

σε συνδυασμό με κάποια ελάχιστα ίχνη τοίχου, οδήγησαν στο συμπέρασμα πως δεν 

αποκλείεται να πρόκειται για “πρώιμες ταφές σε κιβωτιόσχημους τάφους, πρόχειρα 

χτισμένους με μικρές πέτρες”93, ενδεχόμενο που είχε άλλωστε επισημανθεί 

παλαιότερα για κάποιες ταφές σε σπήλαια της Ζάκρου94. Στην ίδια δημοσίευση του 

Σφουγγαρά, πάντως, αναφέρεται το σοβαρό ενδεχόμενο τα οστά αυτά να μην 

προέρχονται από κιβωτιόσχημους τάφους αλλά να εμπεριέχονταν σε διαταραγμένες 

ταφές σε σαρκοφάγους, τμήματα των οποίων ήταν διάσπαρτα στη επιφάνεια της 

θέσης95.  

 Η ολιγόλογες αυτές αναφορές για τους ενδεχόμενους κιβωτιόσχημους τάφους 

στη Ζάκρο, το Μόχλο και τον Σφουγγαρά, παρά την ελλιπή τεκμηρίωσή τους, 

πέρασαν γρήγορα στη σχετική βιβλιογραφία, και το ενδεχόμενο την παρουσίας 

τέτοιων τάφων στην ανατολική Κρήτη παρουσιάστηκε σταδιακά ως βεβαιότητα96. Σε 

πολύ μεταγενέστερη, όμως, επανεξέταση του νεκροταφείου του Μόχλου, κατόπιν, 

μάλιστα, προηγηθέντος σχετικού καθαρισμού, ο Soles δεν εντόπισε τα εν λόγω 

παραδείγματα των κιβωτιόσχημων τάφων, και θεώρησε ότι αυτά δεν υπήρξαν ποτέ. 

Όσο για τις όρθιες πλάκες που αποτελούσαν, κατά των πρώτο ανασκαφέα, τα κύρια 

διαγνωστικά στοιχεία των τάφων αυτών, ο Soles πίστεψε πως ανήκαν στην 

πραγματικότητα σε μεγαλύτερα ταφικά κτίρια, των οποίων κάποια σωζόμενα 

παραδείγματα διατηρούσαν παρόμοια αρχιτεκτονική μορφή97. Ο ίδιος ερευνητής 

θεώρησε, μάλιστα, πως ο Seager, μιλούσε αορίστως για κιβωτιόσχημους τάφους, 

χωρίς, κατ’ ανάγκην, να αναφέρεται  στα κυκλαδικά πρότυπα, και σε σχετική 

παραπομπή για κιβωτιόσχημους τάφους στην Κρήτη, αναφέρει άρθρο του Δαβάρα98, 

το οποίο όμως αφορά μόνο στους θαλαμοειδείς τάφους της Αγίας Φωτιάς99. 

Αντίστοιχα, και στην αρκετά σχολαστική επανεξέταση του νεκροταφείου του 

                                                 
92 Hall, 1912  
93 Hall, ο.π., σελ. 48 
94 Hogarth, 1901-2 
95 Hall, ο.π. 
96 Branigan, 1970b, σελ. 25 
97 Soles, 1992, σελ. 42 
98 Soles, ο.π. σελ. 42, σημ. 5 
99 Δαβάρας, 1971γ, Για τους τάφους της Αγίας Φωτιάς, που δεν είναι κιβωτιόσχημοι αλλά 
θαλαμοειδείς, λαξευμένοι στο μαλακό βράχο, θα γίνει εκτενής λόγω παρακάτω.  
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Σφουγγαρά, δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά στον τύπο του κιβωτιόσχημου 

τάφου που είχε υποθέσει η Hall όταν πρωτοδημοσίευσε τη θέση100. 

 Η κατάσταση φαίνεται να είναι κάπως διαφορετική για το νεκροταφείο της 

Ψείρας. Ανάμεσα στους πολλούς τάφους, που ερευνήθηκαν στις αρχές του 20ου 

αιώνα101 και πρόσφατα102, διακρίθηκαν αρκετές κατηγορίες τάφων, όπως η 

βραχοσκεπή και το ταφικό κτίριο, αλλά και δύο τύποι κιβωτιόσχημων, -ο χτιστός 

κιβωτιόσχημος και εκείνος που σχηματίζεται από όρθιες πλάκες-, οι οποίοι 

παραπέμπουν σε αντίστοιχους κυκλαδικούς103.   

 Όσον αφορά τον πρώτο τύπο τάφου, που χρονολογείται κατά τους ανασκαφείς 

ήδη από την τελική Νεολιθική, αυτός χτίζεται, συνήθως, με μικρές και μεγαλύτερες 

πέτρες, οι οποίες ορίζουν το σχήμα του, ενώ το βάθος του εξαρτάται από τη 

σκληρότητα του εδάφους που είναι, κατά κύριο λόγω, βραχώδες, με αποτέλεσμα 

πολλά παραδείγματα των τάφων αυτών να μένουν ορατά στο ανώτερο, τουλάχιστον, 

τμήμα τους (Εικόνα 1). Αυτός ο τύπος τάφου σχετίζεται από τους τελευταίους 

ανασκαφείς με τον κυκλαδικό  κιβωτιόσχημο του τύπου Ε, όπως αυτός έχει διακριθεί 

παλιότερα από το Ντούμα104.  Από τους ίδιους ανασκαφείς αναφέρεται πως ο 

συγκεκριμένος τύπος κιβωτιόσχημου τάφου έχει αρκετά παράλληλα τόσο στην 

Ηπειρωτική Ελλάδα, (Άγιος Κοσμάς, Έλις, Τσέπι Μαραθώνα) όσο και στα νησιά του 

Αιγαίου (Κέα, Νάξο κ.α)105.  

  Ωστόσο, παρά τις όποιες ομοιότητες των τάφων μεταξύ των περιοχών, 

κάποιες επιφυλάξεις, αναφορικά με την σύνδεση της Ψείρας με τις Κυκλάδες, δεν 

πρέπει να παραβλεφθούν. Εκτός από την χτιστή διαμόρφωση του σχήματος που 

αποτελεί κοινό γνώρισμα, οι τάφοι της Ψείρας αποκτούν συχνά ένα αρκετά 

ακανόνιστο σχήμα, που εξαρτάται εν πολλοίς από τις ιδιομορφίες του βραχώδους 

εδάφους. Παράλληλα, λόγω της μεγάλης διάβρωσης, το σύνολο των τάφων σώζεται 

σε αποσπασματική κατάσταση και σε καμία περίπτωση δεν βρέθηκε κάποιος 

ακέραιος τάφος που θα τεκμηρίωνε με ασφάλεια την αρχιτεκτονική μορφή των τάφων 

αυτών, στα επιμέρους χαρακτηριστικά τους, όπως, ενδεχομένως η θύρα ή η οροφή, τα 

οποία αποτελούν βασικά στοιχεία για την όποια σύγκριση με τα εξωκρητικά 

                                                 
100 Για την επανεξέταση του νεκροταφείου του Σφουγγαρά βλ. Solles, ο.π., σελ. 1-39 
101 Seager, 1910 
102 Betancourt-Davaras, 2003 
103 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 123-124  
104 Doumas, 1977, σελ. 47.  
105 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 124-125, όπου και η σχετική με τις συγκρίσεις βιβλιογραφία. 
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παραδείγματα106. Δεν πρέπει, εξάλλου, να παραγνωριστεί η ευρεία διάδοση του 

τύπου, εκτός από τις Κυκλάδες, στην Αττική και στην Πελοπόννησο γεγονός που 

μαρτυρεί μια υπερτοπική επικράτηση στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Δεν είναι, 

επιπροσθέτως, χωρίς σημασία η επισήμανση των ανασκαφέων ότι, ενώ οι τάφοι των 

νησιών και της Ηπειρωτικής Ελλάδας ήταν ατομικοί, οι αντίστοιχοι τάφοι της Ψείρας 

περιελάμβαναν πάντα ομαδικές ταφές, γεγονός που τους φέρνει, αναμφίβολα, 

πλησιέστερα στην κρητική παράδοση107. Εξάλλου, εκτός από τη θεμελιώδη αυτή 

διαφοροποίηση στα ταφικά έθιμα μεταξύ των περιοχών, πρέπει να σημειωθεί πως 

ούτε από τα κτερίσματα που περιείχαν οι τάφοι, το σύνολο των οποίων ήταν κρητικά, 

δε διαφαίνεται κάποια ιδιαίτερη σχέση με τις Κυκλάδες108.  

  Ο δεύτερος τύπος κιβωτιόσχημου τάφου που επισημάνθηκε, όπως 

προαναφέρθηκε, στο νεκροταφείο της Ψείρας, ο οποίος σχηματίζεται με όρθιες 

πλάκες, είναι πιο κοντά στα κυκλαδικά πρότυπα. Στον τύπο αυτόν ανήκουν δύο 

παραδείγματα τάφων, που ονομάστηκαν Τάφοι 3 και 7  (Εικόνες 2-3)109. Μάλιστα, τα 

δύο αυτά παραδείγματα, σε μεταγενέστερη αναφορά των ίδιων ανασκαφέων του 

νεκροταφείου της Ψείρας αναφέρονται ως οι μόνοι τάφοι που μοιάζουν πραγματικά 

με αντίστοιχους κυκλαδικούς110. Ιδρυμένοι και οι δύο τάφοι ήδη από την τελική 

Νεολιθική αλλά και με μεταγενέστερη χρήση, αποτελούνται από πλάκες μεγάλου 

μεγέθους τοποθετημένες όρθιες μέσα σε λαξεύσεις του βραχώδους εδάφους, 

τουλάχιστον όσον αφορά τις τρείς τους πλευρές. Το δάπεδο των τάφων αποτελούνταν 

από το σταθερό βράχο ή πατημένο χώμα. Αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των δύο 

αυτών τάφων είναι πως εκτός από τις όρθιες πλάκες που διαμορφώνουν το σώμα, τα 

τοιχώματα των τάφων ενισχύονται εξωτερικά ή συμπληρώνονται σε κάποια σημεία 

από μικρούς λιθόχτιστους τοίχους. 

  Οι δύο αυτοί τάφοι, ανήκουν κατά τους ανασκαφείς, στον κυκλαδικό 

κιβωτιόσχημο τύπο Β1, όπως αυτός διακρίθηκε από τον Ντούμα111 (Εικόνα 4). 

Σύμφωνα με την παραπάνω διάκριση, στον τύπο αυτόν ανήκουν οι κυκλαδικοί 

κιβωτιόσχημοι τάφοι που χτίζονται με όρθιες πλάκες στις τρεις πλευρές, ενώ η 

τέταρτη πλευρά, που χρησίμευε ως θύρα, σφραγιζόταν με πέτρες. Το δάπεδό τους 

                                                 
106 Είναι ενδεικτική η αμφιβολία των ανασκαφέων αν οι οροφές των χτιστών κιβωτιόσχημων τάφων 
της Ψείρας σχηματίζονταν από πέτρες ή ξύλα (Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 124) 
107 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ.125 
108 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 3 
109 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 38, 68, 126 
110 Davaras-Betancourt, 2004, σελ.236 
111 Doumas, 1977, σελ. 44-45 
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ήταν καλυμμένο με βότσαλα ή, για απλούστερες κατασκευές, με πατημένο χώμα. 

Παραδείγματα τέτοιων τάφων έχουν εντοπιστεί στη Νάξο (Λακούδες-Άγιοι 

Ανάργυροι, Ακρωτήρι), στην Πάρο (Αβυσός-Καμάρι), στο Δεσποτικό και στη Σίφνο 

(Ακρωτηράκι)112. 

  Εκτός, πάντως, από τις όποιες ομοιότητες, υπάρχουν και σε αυτήν την 

περίπτωση, κάποιες σημαντικές διαφορές που απομακρύνουν τα μνημεία των δύο 

περιοχών. Όσον αφορά το σύστημα της θύρας, που για τις Κυκλάδες διαμορφώνεται 

με την σφράγιση μιας ανοιχτής πλευράς του τάφου με πέτρες, για τις περιπτώσεις των 

δύο τάφων της Ψείρας δεν υπάρχουν ασφαλείς ενδείξεις. Ο Τάφος 3 που είναι 

πιθανότερο να είχε τέτοια είσοδο, ερευνήθηκε ήδη από τα χρόνια του Seager, ο 

οποίος δεν άφησε λεπτομερή περιγραφή. Ο Τάφος 7, όμως, που διατηρεί τη μορφή 

του, δεν περιλαμβάνει κάποια σφραγισμένη είσοδο, γεγονός που σημαίνει ότι η 

πρόσβαση στον τάφο γινόταν είτε με τη μετακίνηση κάποιας πλάκας από τις πλευρές, 

είτε από επάνω113. Επιπροσθέτως, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι τάφοι της Ψείρας 

ήταν υπέργειοι και ορατοί κατά ένα, τουλάχιστο, τμήμα τους114, σε αντίθεση με τους 

κιβωτιόσχημους τάφους των Κυκλάδων που ήταν κατά κανόνα υπόγειοι115. 

Ενδεικτική είναι και η, μάλλον, άγνωστη στις Κυκλάδες, ενίσχυση των πλακών του 

Τάφου 3 με εξωτερικά τοιχάρια, που ενδεχομένως να στόχευαν στη συγκράτηση των 

πλευρών του τάφου, η οποία θα ήταν παράλογη αν ο τάφος ήταν κρυμμένος στο 

έδαφος. Στους τάφους του Τύπου Β1 των Κυκλάδων, που πρέπει να σημειωθεί πως 

ήταν συχνά διώροφοι, τέτοιου είδους ενισχυτικά τοιχάρια, παράλληλα στις όρθιες 

πλάκες, χτίζονταν, αφενός, μόνο στο εσωτερικό του τάφου και όχι έξω από αυτόν, 

όπως στο παράδειγμα της Ψείρας, και, αφετέρου, πάντα κατά μήκος των στενών 

πλευρών του, και όχι κατά μήκος των μακρών πλευρών, προκειμένου να αποτελέσουν 

τα στηρίγματα της οριζόντιας πλάκας, που προοριζόταν για δάπεδο της ταφής του 

δεύτερου ορόφου116. Σημαντική διαφορά, προκύπτει εξάλλου αναφορικά με τις 

διαστάσεις των μνημείων. Ιδιαίτερα ο Τάφος 7, που φτάνει τα 2,35 μ. σε μήκος117, 

διαφοροποιείται σαφώς από τα κυκλαδικά παραδείγματα, που κατά μέσο όρο δεν 

ξεπερνούν το 1,5 μ. σε μήκος118. Οι μνημειώδεις διαστάσεις, ιδίως του Τάφου 3, παρά 

                                                 
112 Betancourt-Davaras, ο.π, Doumas, ο.π. 
113 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 126 
114 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ.126-127 
115 Doumas, ο.π., σελ. 37 
116 Doumas, 1977, σελ. 45 
117 Betancourt-Davaras, 2003, σελ. 36, 126 
118 Doumas, ο.π., σελ. 38-39 
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το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των νεκρών που περιείχε,  

καθιστά πιθανή την υπαγωγή του στην κρητική παράδοση των ομαδικών ταφών, κάτι 

που, ενδεχομένως, υπαινίσσεται και η μακραίωνη χρήση των τάφων από την τελική 

Νεολιθική έως τη Μεσομινωική περίοδο. Παράλληλα, οι όποιες εξωτερικές 

ομοιότητες των τάφων αυτών με κυκλαδικά παραδείγματα, δεν ενισχύονται με 

αντίστοιχα κυκλαδικά ευρήματα119, όπως θα αναμενόταν, σύμφωνα και με τα 

παραδείγματα των κιβωτιόσχημων τάφων του Αγίου Κοσμά, του Μαραθώνα και της 

Ιασού, όπου, τόσο η ταφική αρχιτεκτονική όσο και τα ταφικά κτερίσματα, 

παραπέμπουν ευθέως στις Κυκλάδες120. Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο που 

προβάλει την αναγκαιότητα της αποσύνδεσης των κιβωτιόσχημων της Ψείρας από τα 

κυκλαδικά πρότυπα, εκτός από την παντελή απουσία κυκλαδικών κτερισμάτων, είναι 

η διαφορετική χρονολόγηση των παραδειγμάτων των δύο περιοχών, που ενώ  για την 

Κρήτη, όπως προαναφέρθηκε είναι η τελική Νεολιθική121, στις Κυκλάδες, εκτός από 

λάχιστες εξαιρέσεις ΤΝ παραδειγμάτων (Αγία Ειρήνη Κέας), η ευρεία διάδοση του 

τύπου δεν παρατηρείται πριν από την πρώιμη εποχή του Χαλκού122.  

 

2. Ο τάφος στο Κράσι 

 

Ένα από τα πρώτα μνημεία που θεωρήθηκε πως παρουσιάζει αξιόλογα 

κυκλαδικά χαρακτηριστικά, ως προς την αρχιτεκτονική του μορφή είναι ο ΠΜ Ι 

τάφος στο Κράσι Πεδιάδος123. Ο εν λόγω κυκλικός τάφος, ανήκει στον τύπο του 

πρωτόγονου θολωτού και είναι χτισμένος με ένα είδος πρώιμου εκφορικού 

συστήματος που ονομάζεται ψευδοθόλωση124 (Εικόνα 5). Οι δύο κατώτερες σειρές 

των δόμων του τάφου δεν παρουσιάζουν κλίση προς το εσωτερικό αλλά 

συμμορφώνονται στη νοητή κατακόρυφο των τοιχωμάτων του μνημείου. Οι επόμενες 

σειρές των λίθων όμως, συνεχίζουν προς τα πάνω εκφορικά, με κλίση που γίνεται 

                                                 
119 Βλέπε καταλόγους αντικειμένων από τους Τάφους 3 και 7 (Betancourt-Davaras, ο.π., σελ.36-37 και 
66-67)  
120 Sapouna-Sakellaraki, 1987, σελ. 259 
121 Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 126 
122 Doumas, ο.π., σελ. 50-51. Πρβλ. και την φράση των Betancourt-Davaras (ο.π. σελ. 126) «Similar 
graves come from cemeteries on Νaxos, Paros, Despotiko and Siphnos, with dates that are later than the 
Cretan tombs, suggesting that the earlier Cycladic graves await discovery.» (!) 
123 Μαρινάτος, 1929 
124 Ο.π. σελ. 139 
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βαθμηδόν εντονότερη από την τρίτη σειρά δόμων και εξής, ώστε, συνεχιζόμενοι προς 

τα πάνω με τον ίδιο τρόπο, στεγάζουν κυψελοειδώς των τάφο125.   

Ο θολωτός τάφος στο Κράσι θεωρήθηκε πως ανήκει στον τύπο το κυκλαδικού 

τάφου με κυψελοειδή μορφή και συχνά κυκλική κάτοψη. Τα χτιστά τοιχώματα του 

κλίνουν προς τα μέσα, ενώ η οροφή καλύπτεται με μία λίθινη πλάκα. Στα 

περισσότερα παραδείγματα τάφων αυτού του τύπου υπάρχει και πλευρική είσοδος 

που κλείνει από έξω, είτε με ξερολιθιά , είτε με μια όρθια πλάκα126.  

Αν και θεωρείται κυκλαδικός τύπος τάφου, οι διασπορά του στις Κυκλάδες είναι 

εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς μέχρι σήμερα έχει εντοπιστεί με βεβαιότητα 

αποκλειστικά στη Σύρο127. Τα παραδείγματα της Σύρου διατηρούν μάλιστα το ίδιο 

σύστημα της ψευδοθόλωσης, και οι δόμοι των τοιχωμάτων τους παρουσιάζουν 

εσωτερική κλίση, είτε αμέσως από τις πρώτες σειρές, είτε μετά από κάποιο ύψος, 

όπως ακριβώς και στον τάφο του Κράσι128 (Εικόνα 6). Πρέπει να αναφερθεί πάντως 

πως στα παραδείγματα της Σύρου ο τύπος του πρωτόγονου θολωτού δεν εξαντλείται 

μόνο στο κυκλικό σχήμα, όπως στο Κράσι, αλλά μπορεί να είναι ακόμα 

τραπεζιόσχημος, πεταλοειδείς ή ορθογώνιος129.   

Μια άλλη σημαντική ομοιότητα μεταξύ του τάφου του Κράσι και εκείνων της 

Σύρου, βρίσκεται στην κατασκευή των θυρών. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των τάφων 

και των δύο περιοχών είναι οι μικρές διαστάσεις των τετράγωνων θυρών, που δεν 

υπερβαίνουν τα  0,50 μ. – 0,60 μ. σε μήκος και πλάτος, οι οποίες προφανώς 

επιβάλουν τον ενταφιασμό των νεκρών από την οροφή του τάφου130. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι θύρες των ταφικών μνημείων δεν έχουν πρακτικό αλλά μόνο 

διακοσμητικό χαρακτήρα, ή και συμβολικό, αν γίνει δεκτή η άποψη του Τσούντα ότι 

οι τάφοι αυτού του τύπου χτίζονταν σε ανάμνηση του οίκου των ζωντανών131. 

Ομοίως, και η σφράγιση της εισόδου του τάφου γίνονταν με τον ίδιο τρόπο στο 

Κράσι και σε παραδείγματα τάφων από τη Σύρο, με την προσκόλληση μιας πλάκας 

στην έξω πλευρά της θύρας των τάφων132, αλλά και στη δημιουργία ενός 

                                                 
125 Μαρινάτος, ο.π. , σελ. 136 
126 Doumas, 1977, σελ. 47-94 
127 Doumas, ο.π., σελ. 47 
128 Τσούντας, 1899-1900, σελ. 82 (και όχι σελ. 92, όπου εκ παραδρομής παραπέμπει ο Μαρινάτος, ο.π.)  
129 Doumas, 1977, σελ. 48 
130 Είναι κατηγορηματική  η διατύπωση του Μαρινάτου, (ο.π) αφού διαπίστωσε πως το ταφικό στρώμα 
μέσα στον τάφο ήταν κατά πολύ ψηλότερα από το ύψος της θύρας.  
131 Μαρινάτος, ο.π., σελ. 138, Τσούντας, ο.π., σελ. 83.  
132 Μαρινάτος, ο.π., σελ. 139, Τσούντας, ο.π., σελ. 82. 
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υποτυπώδους δρόμου μπροστά από τις εισόδους των τάφων, με την τοποθέτηση 

λίθων σε θέση παραστάδων μπροστά από τις εισόδους133. 

 Ωστόσο, κατά σύγκριση των μνημείων του Κράσι και της Σύρου δεν πρέπει να 

παραβλεφθούν και οι σοβαρές διαφορές τους, κάποιες από τις οποίες επισημαίνονται 

ήδη από τον ανασκαφέα του κρητικού τάφου. Αναφορικά με τις διαστάσεις τους, ο 

τάφος στο Κράσι είναι σαφώς μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνους της Σύρου, με 

μέγιστη εσωτερική διάμετρο 4,20 μ. και υπολογιζόμενο ύψος μέχρι 2,5 μ. Αντίθετα, 

οι τάφοι της Σύρου είναι σαφώς μικρότεροι καθώς δεν υπερβαίνουν σε διάμετρο τα 

1,5 μ. και σε ύψος τα 0,60-0,80 μ.134. Δεν πρέπει εξάλλου να λησμονείται πως οι 

τάφοι της Σύρου είναι υπόγειοι σε αντίθεση με τον τάφο του Κράσι που είναι 

υπέργειος135, και, ενώ οι πρώτοι περιλάμβαναν ατομικές ταφές, με ελάχιστες 

εξαιρέσεις δύο ή τριών περιπτώσεων που περιλάμβαναν λίγες ακόμα ταφές, στον 

τάφο του Κράσι υπολογίστηκε η ύπαρξη περισσότερων από 50 σκελετών136.   

Για την προέλευση του αρχιτεκτονικού τύπου του ψευδοθολωτού τάφου που 

επιχωριάζει στη Σύρο, δε μπορεί να μιλήσει κανείς με σιγουριά. Το βέβαιο είναι 

πάντως πως δεν αποτελεί τυπικό κυκλαδικό τύπο τάφου. Σύμφωνα με σύγχρονές 

απόψεις, ο τύπος αυτός, που, ενδεχομένως, να έχει μια περιορισμένη διασπορά ακόμα 

στην Τήνο και στην Μύκονο, και βέβαια σε ΠΚ ΙΙ ταφικά μνημεία του Αγίου Κοσμά 

της Αττικής, ίσως έφτασε στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου από το Βορρά137.  

Ανάμεσα στα παραδείγματα της Σύρου και στον Τάφο του Κράσι υπάρχουν 

αναμφισβήτητες ομοιότητες αλλά, όπως φάνηκε παραπάνω, αρκετές επίσης, δύσκολα 

παραγνωρίσιμες, διαφορές. Η σημαντικότερη διαφορά όμως που δεν επιτρέπει οι 

τάφοι της Σύρου να θεωρηθούν πρότυπα για τον τάφο στο Κράσι βρίσκεται στη 

χρονολόγησή τους. Όσο και αν προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει τύχει της 

αρμόζουσας προσοχής, ο τάφος στο Κράσι που ιδρύθηκε στην ΠΜ Ι138 είναι 

παλαιότερος από τους αντίστοιχους της Σύρου, ο τύπος των οποίων δε φαίνεται να 

καθιερώνεται πριν από την ΠΚ ΙΙ περίοδο139.    

 

 

                                                 
133 Μαρινάτος, ο.π., και Doumas, 1977, σελ. 48 
134 Τσούντας, 1899, σελ. 82. 
135 Μαρινάτος, ο.π., σελ.138 
136 Μαρινάτος, ο.π., σελ. 110, Τσούντας, ο.π., σελ. 83. 
137 Broodbank, 2000, σελ, 199-200 
138 Μαρινάτος, ο.π., σελ.126, Branigan, 1970b, σελ. 144  
139 Doumas, 1977, σελ. 53, Barber, 1994, σελ. 82.  
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3. Ο τάφος στα Νέα Ρούματα 

  

 Οι ίδιες ομοιότητες με τους κυκλαδικούς τάφους της Σύρου, που 

προαναφέρθηκαν για τον τάφο στο Κράσι, ισχύουν και για τον τάφο στα Νέα 

Ρούματα140 (Εικονα 7). Οι δύο ΠΜ τάφοι έχουν πολλά στοιχεία τόσο στην κατασκευή 

όσο και στη χρονολόγηση. Σημαντικές διαφορές, όμως, αποτελούν αφενός το μικρό 

μέγεθος του δεύτερου τάφου, σε σχέση με τις μεγάλες διαστάσεις του τάφου του 

Κράσι και, αφετέρου, ο αριθμός των νεκρών, αφού στην περίπτωση των Νέων 

Ρουμάτων περιλαμβανόταν μόνο μια ατομική ταφή141. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό πως 

ο τάφος στα Νέα Ρούματα βρίσκεται πλησιέστερα μορφολογικά, αλλά και 

λειτουργικά, σε αντίστοιχους τάφους της Σύρου, απ’ ότι εκείνος στο Κράσι, κυρίως 

λόγω των μικρών διαστάσεων του (διάμετρος 1,10 μ., ύψος 0,60 μ.)142 και της 

ατομικής ταφής, στοιχεία που ανταποκρίνονται επακριβώς στα αντίστοιχα παράλληλα 

από τη Σύρο143. 

Και για την περίπτωση του τάφου των Νέων Ρουμάτων ισχύει, πάντως, το ίδιο 

χρονολογικό πρόβλημα, που αναφέρθηκε για τον τάφο στο Κράσι. Η πρώιμη 

χρονολόγησή του στην ΠΜ Ι και μάλιστα στις πρώιμες φάσεις της, αποκλείει το 

ενδεχόμενο αντιγραφής του πρότυπου των τάφων της Σύρου, οι οποίοι, όπως ήδη 

αναφέρθηκε παραπάνω, είναι μεταγενέστεροι. 

 

 

4. Οι τάφοι της Αγίας Φωτιάς 

 

 Οι 250 περίπου τάφοι του νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς, στη βόρεια ακτή 

της ανατολικής Κρήτης, αποτελούν, κατά κοινή ομολογία, το καλύτερο παράδειγμα 

που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να τεκμηριώσει τις σχέσεις μεταξύ Κρήτης 

και Κυκλάδων144. Εκτός από το πλήθος των κτερισμάτων, που θα συζητηθούν 

χωριστά, τα οποία παρουσιάζουν σαφείς κυκλαδικές αναφορές, οι ομοιότητες του 

νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς με αντίστοιχα κυκλαδικά επεκτείνονται και στα ίδια 

τα ταφικά μνημεία. Όπως αναφέρθηκε ήδη, το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς 

                                                 
140 Tzedakis, 1984, σελ. 6-7. 
141 Tzedakis, 1984, σελ. 6, υποσ. 15, 17 
142 Tzedakis, ο.π. 
143 Τσούντας, 1899, σελ. 82 
144 Betancourt – Davaras, 2004, σελ. 231-234 
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χρονολογείται στη μεταβατική ΠΜ Ι-ΙΙ και λόγω των κυκλαδικών του 

χαρακτηριστικών, χρησιμοποιείται σε αυτό και η κυκλαδική χρονολόγηση, που για 

την εποχή αυτή ονομάζεται Φάση Κάμπου145. Η ανασκαφή του νεκροταφείου της 

Αγίας Φωτιάς το 1971, αποκάλυψε ένα ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό τάφων, στη 

μεγάλη τους πλειοψηφία δίχωροι θαλαμοειδείς, που ήταν άγνωστοι μέχρι τότε στην 

ΠΜ Κρήτη. Αποτελούνται από δύο διακριτούς χώρους, τον προθάλαμο, που ήταν το 

σημείο πρόσβασης στον τάφο και τον θάλαμο, ο οποίος προοριζόταν για τις ταφές. 

Λίγοι ακόμα τάφοι ακολουθούσαν τον τύπο του απλού, σχετικά αβαθούς λαξεύματος, 

και μόλις ένας τάφος ανήκε στον τύπο της βραχοσκεπής146. 

Στα περισσότερα παραδείγματα των δίχωρων θαλαμοειδών τάφων ο 

προσανατολισμός της θύρας ήταν στα βορειοανατολικά, απευθείας δηλαδή προς την 

κατωφερική πλαγιά του χαμηλού λόφου, που κατέληγε στην θάλασσα147. Το δάπεδο 

του προθαλάμου ήταν στρωμένο με μικρούς πλακοειδείς λίθους ή, σπανιότερα, με 

θαλάσσια βότσαλα, τα οποία όμως ήταν συνηθέστερα για το δάπεδο του ταφικού 

θαλάμου. 

 Για την κατασκευή ενός τυπικού θαλαμοειδούς τάφου στην Αγία Φωτιά 

ανοιγόταν αρχικά ένα μάλλον άβαθές όρυγμα με κάθετα τοιχώματα και περίπου 

ορθογώνιο σχήμα. Από το ύψος του πυθμένα του ορύγματος ή λίγο ψηλότερα 

ξεκινούσε κάθετα σε αυτό η διάνοιξη ενός οριζόντιου υπόγειου θαλάμου, με σχήμα 

που ποικίλει, το οποίο είχε σαν οροφή την επιφάνεια του σταθερού έδαφος, που 

σκόπιμα δεν αφαιρούνταν πάνω από αυτόν148. Μεταξύ των δύο χώρων, του θαλάμου 

και του προθαλάμου, τοποθετούνταν  πάντοτε μια όρθια πλάκα, που σφράγιζε το 

θάλαμο μετά την ταφή (Εικόνες 8-9) Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση που γίνεται από 

τους μελετητές του χώρου, είναι πως σπάνια οι μεταγενέστεροι τάφοι έπεφταν μέσα 

στα όρια των παλαιότερων, γεγονός που ίσως να αποτελεί ένδειξη πως η θέση κάθε 

τάφου οριζόταν, μετά τη χρήση του, με ένα είδος σήματος149. 

 Ο τάφοι της Αγίας Φωτιάς, και, ειδικότερα, η συντριπτική τους πλειονότητα 

που ανήκει στον δίχωρο θαλαμοειδή τύπο, αποτελούν μάλλον άγνωστα για την ΠΜ 

Κρήτη ταφικά μνημεία. Κατά τη διάρκεια της 2ης χιλιετίας π.Χ., εκτός από τις ταφές 

στα σπήλαια, που φαίνεται πως συνεχίζονται σε προχωρημένες φάσεις της 
                                                 
145 Ο.π. 
146 Για τον μοναδικό αυτόν τάφο του τύπου της βραχοσκεπής δεν υπάρχουν στοιχεία χρονολόγησης, 
καθώς βρέθηκε άδειος και αποσπασματικά σωζόμενος (ο.π., σελ. 234). 
147 Ο.π., σελ. 233 
148 Betancourt, 2008, σελ. 237 
149 Betancourt – Davaras, ο.π., σελ. 231.  
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Προανακτορικής εποχής, στην Κρήτη χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί τύποι τάφων, με 

μικρή ή μεγαλύτερη διασπορά στα διάφορα τμήματα του νησιού. Εξέχουσα θέση 

καταλαμβάνει ο τύπος του μεγάλου, χτιστού, κυκλικού τάφου, συχνά με βοηθητικά 

ορθογώνια δωμάτια, γνωστού κυρίως από τη Μεσαρά και τη Νότια Κρήτη, με 

αρκετά, πάντως, παραδείγματα και στην κεντρική και βόρεια, ο οποίος 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως από την ΠΜ Ι έως, σε κάποιες περιπτώσεις, και την ΥΜ 

εποχή150.  Άλλος τύπος ΠΜ τάφου, με ευρεία διάδοση, είναι τα λεγόμενα Ταφικά 

Κτίρια (House-Tombs), που αποτελούσαν χτιστά συγκροτήματα ορθογώνιων 

δωματίων στα οποία πραγματοποιούνταν οι ταφές. Τέτοια ταφικά συγκροτήματα ήταν 

πολύ συνηθισμένα ήδη από τη 2η χιλιετία και εμφανίζουν ευρύτατη εξάπλωση σε 

ολόκληρη την Κρήτη151.  

 Ο τρίτος τύπος τάφου που χρησιμοποιείται στην ΠΜ περίοδο είναι ο 

κιβωτιόσχημος τάφος, που είναι πολύ συνηθισμένος στις Κυκλάδες, αλλά σπάνιος 

στην Κρήτη, με κάποια, μόνο, αβέβαια κυρίως, παραδείγματα που αναφέρονται για το 

ανατολικό τμήμα του νησιού, όπως για παράδειγμα στο Μόχλο, στην Ψείρα, και στην 

Ζάκρο152.  Ο τύπος αυτός αποτελείται από ανεξάρτητους τάφους, σχηματισμένους 

από μικρούς ή μεγαλύτερους λίθους, ή, ακόμα και όρθιες πλάκες153, όπως, 

συνηθέστατα, στις Κυκλάδες154.    

 Μια ακόμα ταφική πρακτική που βρίσκεται σε χρήση στην Κρήτη την πρώιμη 

εποχή του Χαλκού αποτελούν οι ταφές στα λεγόμενα βραχώδη στεγάσματα, με τα 

οποία φυσικές ή, συνηθέστερα, τεχνητές, σπηλαιώσεις μπροστά σε βράχους 

χρησιμοποιούνταν για την ταφή των νεκρών. Παραδείγματα τέτοιων ταφών είναι 

αρκετά στην Κρήτη, όπως π.χ. στα Γουρνιά, στον Σφουγγαρά και στο Κανλί 

Καστέλι155.  

 Με την ανακάλυψη των τάφων της Αγίας Φωτιάς, ένας νέος τύπος τάφου 

προστίθεται στην τυπολογία των ΠΜ τάφων. Για πρώτη φορά στην Κρήτη 

εγκαινιάζεται ένας νέος θαλαμοειδής τύπος, στον οποίο κάθε  τάφος αποτελείται 

αυστηρά από δύο διακριτούς χώρους που επικοινωνούν μεταξύ τους, τον προθάλαμο 

και τον θάλαμο, λαμβάνοντας την καινοτόμα για τα κρητικά δεδομένα, δίχωρη 

                                                 
150 Xanthoudides, 1924, Branigan, 1970b, Σακελλαράκης- Σακελλαράκη, 1997  
151 Soles, 1992.  
152 Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 236 
153 Davaras-Betancourt, ο.π. 
154 Doumas, 1977, σελ. 44-45 
155 Αλεξίου, 1951, για την ταφή στο Κανλί Καστέλι  και σχετική βιβλιογραφία για τις άλλες θέσεις. Για 
άλλες θέσεις στην ανατολική Κρήτη βλ. Betancourt- Davaras, 2003, σελ. 127 
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αρχιτεκτονική μορφή. Ο θάλαμος και ο προθάλαμος των τάφων του τύπου της Αγίας 

Φωτιάς, που μεταξύ τους χωρίζονταν με λίθινη θύρα, είχαν απολύτως διακριτούς 

ρόλους, καθώς ο μεν προθάλαμος, όπως αναφέρθηκε ήδη, αποτελούσε το σημείο της 

εισόδου του τάφου, από το οποίο μπορούσε να προσεγγίσει κανείς τον τάφο, ενώ ο 

θάλαμος προοριζόταν αποκλειστικά, και μόνο αυτός,  για τις ταφές156. 

 Ο τύπος του δίχωρου θαλαμοειδούς τάφου που εμφανίζεται για πρώτη φορά 

στην Κρήτη, δεν είναι άγνωστος στο υπόλοιπο Αιγαίο. Η ιδέα της δημιουργίας ενός 

τάφου με δύο διακριτούς χώρους, έχει αρκετά μεγάλη παράδοση στα νησιά του 

Αιγαίου αλλά και στις γειτονικές σε αυτά περιοχές που εμφανίζουν στενές σχέσεις με 

τον Κυκλαδικό Πολιτισμό157.  

 Όσον αφορά στις Κυκλάδες, το νησί στο οποίο υπάρχουν τάφοι παρόμοιου 

τύπου με εκείνους της Αγίας Φωτιάς είναι η Μήλος, και η σύγκριση αφορά σε τάφους 

από το νεκροταφείο της Φυλακωπής (Εικόνα 10). Ένας από τους τύπους των τάφων 

που ερευνήθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα, περιγράφεται ως θαλαμοειδής τάφος με 

δρόμο158. Περιλαμβάνει ένα ορθογώνιο υπόγειο θάλαμο που είναι λαξεμένος στο 

μαλακό βράχο. Ο θάλαμος του τάφου προσεγγιζόταν από ένα μικρό ακάλυπτο δρόμο, 

που πολλές φορές περιλάμβανε και ένα σκαλοπάτι, ενώ μεταξύ προθαλάμου και 

θαλάμου υπήρχε ορθογώνια θύρα. Οι περισσότεροι από τους τάφους ήταν 

προσανατολισμένοι προς την ανατολή, προς την οποία εκτείνεται και η κατωφερική 

πλαγιά, στην οποία είχε ιδρυθεί το νεκροταφείο. Σε νεώτερες μελέτες οι θαλαμοειδείς 

τάφοι της Φυλακωπής επανεξετάζονται και το σχήμα του ταφικού θαλάμου 

περιγράφεται είτε ως κυκλικό είτε ως καμπυλόγραμμο159.    

 Οι τάφοι της Μήλου, αν και διαφέρουν αισθητά στο σχήμα και στις 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες με εκείνους από την Αγία Φωτιά, διέπονται 

αναμφίβολα από την ίδια αρχιτεκτονική ιδέα, που περιλαμβάνει τη δίχωρη μορφή 

τάφων λαξευμένων στο μαλακό πέτρωμα, τον υπόγειο θάλαμο και τον αστέγαστο 

δρόμο, και τη θύρα μεταξύ των δύο χώρων, που προφανώς έκλεινε μετά την ταφή160.  

Δεν πρέπει να παραβλεφθεί εξάλλου η ομοιότητα στον προσανατολισμό των τάφων 

προς την κατωφερική πλαγιά του λόφου, η οποία βλέπει στη θάλασσα, όπως έχει 

αναφερθεί ήδη και για τους τάφους της Αγίας Φωτιάς. Ο σαφής προσανατολισμός 

                                                 
156 Davaras - Betancourt, ο.π., σελ. 237, Betancourt, ο.π., σελ. 237-8 
157 Davaras - Betancourt, ο.π., σελ. 238 
158 Edgar, 1904, σελ. 234-5 
159 Doumas, 1977, σελ. 49 
160 Για σχέδια, κατόψεις και τομές των τάφων της Φυλακωπής βλ. και Doumas, 1977, εικ. 35. 
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των τάφων προς τη θάλασσα είναι, εξάλλου, χαρακτηριστικό που έχει επισημανθεί 

για πολλά νεκροταφεία των Κυκλάδων161. 

 Αντίστοιχοι τάφοι με εκείνους στην Φυλακωπή που μαρτυρούν μια κάπως 

μεγαλύτερη διασπορά του τύπου, βρέθηκαν στα μέσα της δεκαετίας στο ΝΑ τμήμα 

της Μήλου, σε τοποθεσία με το χαρακτηριστικό τοπωνύμιο Φουρνάκια, που 

υποδηλώνει, προφανώς επακριβώς, την αρχιτεκτονική μορφή του τύπου των τάφων 

από τη Φυλακωπή που περιγράφτηκαν παραπάνω162.     

 Όσον αφορά τα εξωκυκλαδικά νεκροταφεία, ομοιότητες με τον τύπο των 

τάφων της Αγίας Φωτιάς αναφέρονται και για τους τάφους της Μάνικας στην Εύβοια, 

της οποίας οι πολιτιστικές σχέσεις με τις γειτονικές Κυκλάδες δεν αμφισβητούνται163. 

Στο νεκροταφείο της Μάνικας, κοντά στη Χαλκίδα, η συντριπτική πλειονότητα των 

τάφων εμφανίζει την δίχωρη αρχιτεκτονική μορφή, με ένα ορθογώνιο προθάλαμο, 

που σκάβεται σχεδόν κάθετα στο έδαφος, ο οποίος οδηγεί σε ευρύχωρο θάλαμο που 

προορίζεται για τις ταφές164 (Εικόνα 11). Η κατασκευή των τάφων της Μάνικας είναι 

περισσότερο προσεγμένη και πολλές φορές το σχήμα των τάφων, που είναι, βέβαια, 

εντελώς διαφορετικό από εκείνο της Αγίας Φωτιάς, παρουσιάζει μια πιο επιμελημένη 

μορφή165. Όπως αναφέρθηκε όμως και για τους τάφους της Μήλου, είναι εμφανής κι 

εδώ η τάση που είδαμε στην Αγία Φωτιά, για τη δημιουργία δύο ξεχωριστών χώρων, 

εκ των οποίων ο ένας αποτελεί τον θάλαμο για τις ταφές και ο άλλος ένα είδος 

προθαλάμου -δρόμο τον αναφέρουν οι ανασκαφείς-166.  Αναμφίβολα, οι δύο χώροι, 

θάλαμος και προθάλαμος, απομονώνονταν με μια χτιστή θύρα μετά την τοποθέτηση 

του νεκρού, όπως είδαμε και για το σύνολο των τάφων της Αγίας Φωτιάς167.  

 Για την καταγωγή του τύπου των τάφων της Μάνικας έχουν διατυπωθεί δύο 

αντίθετες μεταξύ τους απόψεις. Η πρώτη θεωρεί τους τάφους της Μάνικας 

καταγόμενους από τις Κυκλάδες και ειδικότερα από τη Μήλο168 ενώ η δεύτερη  

χαρακτηρίζει τον τύπο της Μάνικας τοπικό ευβοϊκό, που επηρέασε τη μορφή των 

                                                 
161 Doumas, 1977, σελ. 34-35 
162 Παπαδοπούλου, 1965, σελ. 513 
163 Sapouna- Sakellaraki, 1987, σελ. 262, Σάμψων, 1988, σελ. 115-119   
164 Sapouna- Sakellaraki, 1987, Σάμψων, 1988, σελ. 21 κ.ε.  
165 Για σχέδια κάτοψης και τομές τάφων από τις παλαιές ανασκαφές της Μάνικας βλ. και Doumas, 
1977, εικ. 33-34 
166 Sampson, 1985, σελ. 160, εικ. 3, Για το σύγκριση του τύπου του θαλαμοειδούς Τάφου στα 
παραδείγματα της Εύβοιας, της Μήλου και της Αγίας Φωτιάς και εκτενή συζήτηση για το θέμα, βλ. και 
Sapouna-Sakellaraki, 1987, σελ. 256 κ.ε.  
167 Sampson, 1985, σελ. 160, εικ. 3 
168 Doumas, 1983, (Νο 15), σελ. 78 
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λαξευμένων θαλαμοειδών τάφων των Κυκλάδων, και ειδικότερα εκείνων της 

Μήλου169.  

Εκτός όμως από τις θέσεις σε Κυκλάδες και σε γειτονικές σε αυτές περιοχές, 

στους τάφους των οποίων είδαμε ομοιότητες πάνω στις γενικές αρχιτεκτονικές αρχές 

που χαρακτηρίζουν τους τάφους της Αγίας Φωτιάς, υπάρχουν και περιπτώσεις κατά 

τις οποίες ακόμα και τα επιμέρους χαρακτηριστικά των τάφων μάλλον ταυτίζονται.  

Ένα μοναδικό έως σήμερα, τέτοιο παράδειγμα αποτελούν τα νεκροταφεία στο Επάνω 

Κουφονήσι, που χρονολογούνται, όπως και το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, στη 

Φάση Κάμπου. Εδώ ερευνήθηκαν δεκάδες τάφοι, που, εκτός από τις ομοιότητες στα 

κτερίσματα, παρουσιάζουν τα ίδια αρχιτεκτονικά στοιχεία με εκείνα των τάφων της 

Αγίας Φωτιάς170.  

 Ορισμένοι από τους τάφους στο Επάνω Κουφονήσι περιγράφονται ως απλοί 

λάκκοι σκαμμένοι στο μαλακό πέτρωμα, τραπέζιου ή ημιελλειψοειδούς σχήματος, 

στο ένα άκρο των οποίων υπήρχε μια όρθια πλάκα. Ο χώρος αυτός αποτελούσε τον 

προθάλαμο ενός τάφου με δύο χώρους στον οποίο τοποθετούνταν τα κτερίσματα της 

ταφής, ενώ ο νεκρός θαβόταν πίσω από την πλάκα, και, αν η σκληρότητα του 

πετρώματος το επέτρεπε, σε κανονικό θάλαμο171. Για τα νεκροταφεία στο 

Κουφονήσι, περιγράφεται λοιπόν ένας τύπος τάφου, άγνωστος μέχρι τότε, όπως 

επισημαίνεται, στις Κυκλάδες, που περιλαμβάνει θάλαμο και προθάλαμο, οι οποίοι 

απομονώνονται μεταξύ τους με μια πλάκα, και είναι ακριβώς όμοιος με εκείνους της 

Αγίας Φωτιάς (Εικόνα 12). Στις δημοσιευμένες φωτογραφίες, φαίνεται επιπλέον πως 

ο προθάλαμος είναι σκαμμένος κάθετα, ενώ ο ταφικός θάλαμος έχει διανοιχτεί από 

χαμηλό βάθος στη μια πλευρά του προθαλάμου, με οριζόντια διεύθυνση, ώστε να 

παραμείνει υπόγειος και η απείραχτη επιφάνεια του εδάφους πάνω από αυτόν να 

αποτελεί την οροφή του172. Σε μεταγενέστερη αναφορά της ανασκαφέως, και 

ειδικότερα για ένα από τα νεκροταφεία του νησιού, στη θέση Αγριλιά, ο τύπος για το 

σύνολο σχεδόν των 90 περίπου τάφων περιγράφεται ως δίχωρος, με προθάλαμο και 

θάλαμο, μεταξύ των οποίων τοποθετείται μια όρθια πλάκα173, όπως ακριβώς, δηλαδή, 

ισχύει και για τους τάφους της Αγίας Φωτιάς.  

                                                 
169 Sapouna- Sakellaraki, ο.π., σελ. 264  
170 Ζαφειροπούλου, 1970,1970α, Zapheiropoulou, 2008 
171 Ζαφειροπουλου, 1970α, σελ. 429 
172 Ζαφειροπουλου, 1970α, Πιν. 371δ 
173 Zapheiropoulou, 2008, σελ. 183 
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Είναι, επομένως, σαφείς και αδιαμφισβήτητες οι ομοιότητες μεταξύ των τάφων 

της Αγίας Φωτιάς και εκείνων από το Κουφονήσι, οι οποίες συνοψίζονται στην 

πανομοιότυπη απόδοση των δύο διακριτών χώρων για κάθε τάφο, και την απομόνωση 

του θαλάμου από τον προθάλαμο με μια όρθια πλάκα, που τοποθετείται μετά την 

ταφή. Για το Κουφονήσι επισημαίνεται, μάλιστα, πως η ορθογώνια αυτή πλάκα, 

συχνά εξείχε από την επιφάνεια του εδάφους ώστε να αποτελεί το σήμα του τάφου174, 

κάτι που επίσης έχει υποτεθεί για την Αγία Φωτιά. Οι ομοιότητες στα ταφικά μνημεία 

των δύο περιοχών επεκτείνονται και στις διαστάσεις των τάφων, που, κατά μέσο όρο, 

κυμαίνονται γύρω στο 1,50 μ. για τον προθάλαμο και κάπως μικρότερο μήκος για τον 

θάλαμο175. Σε μία τουλάχιστον περίπτωση τάφου από το νεκροταφείο της Αγριλιάς 

επισημαίνεται η ύπαρξη μεγάλης πλάκας στον πυθμένα του προθαλάμου, η οποία 

εύλογα συσχετίζεται με τα λιθόστρωτα δάπεδα των προθαλάμων των τάφων της 

Αγίας Φωτιάς176.    

   

5. Οι τάφοι του νεκροταφείου των Γουρνών 

 

 Ενώ μέχρι πρόσφατα το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς αποτελούσε ένα 

μεμονωμένο παράδειγμα “κυκλαδίζοντος” νεκροταφείου μέσα στα γεωγραφικά όρια 

της Κρήτης, η πρόσφατη ανακάλυψη ενός παρόμοιου νεκροταφείου στις Γούρνες 

Ηρακλείου ήρθε να θέσει τέλος στην παραπάνω μοναδικότητα177. Ιδρυμένο και πάλι 

στη βόρεια ακτή, αν και πολλές δεκάδες χιλιόμετρα δυτικότερα από το πρώτο, και την 

ίδια εποχή με το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, το νεκροταφείο των Γουρνών 

απέδωσε 36 τάφους, όμοιους με εκείνους της Αγίας Φωτιάς, τόσο στην αρχιτεκτονική 

μορφή, όσο στα κτερίσματα και στα ταφικά έθιμα (Εικόνα 13).  Είναι χαρακτηριστικό 

μάλιστα, ότι εκτός από τους 27 θαλαμοειδείς τάφους το νεκροταφείο των Γουρνών 

διαθέτει, σε 7 παραδείγματα, και τον τύπο των απλούστερων λαξευμάτων, που, όπως 

αναφέρθηκε, εντοπίστηκαν και στην Αγία Φωτιά και στο Κουφονήσι.   

 Στους  θαλαμοειδείς τάφους των Γουρνών αναπαράγεται ο άγνωστος στην 

Κρήτη, -πριν την ανακάλυψη της Αγίας Φωτιάς-, τύπος δίχωρου τάφου, με τον 

αστέγαστο προθάλαμο, που στρώνεται με πέτρες και τον στεγασμένο θάλαμο που 

προοριζόταν για τις ταφές. Ένας ή δύο πλακοειδείς λίθοι χρησίμευαν και πάλι ως 
                                                 
174 Zapheiropoulou, ο.π. 
175 Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 232-233 και Zapheiropoulou, ο.π., σελ. 188 
176 Zapheiropoulou, ο.π. σελ. 188 
177 Γκαλανάκη, 1999, 2006 
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θύρα που απομόνωνε τον θάλαμο από τον προθάλαμο178. Τα 7 παραδείγματα τάφων 

του τύπου των απλών λαξευμάτων των Γουρνών βρίσκουν και πάλι τα ακριβή ή, 

έστω, κατά προσέγγιση παράλληλά τους στα νεκροταφεία της Αγίας Φωτιάς και του 

Άνω Κουφονησίου179. Είναι περιττό να απαριθμηθούν στο σημείο αυτό οι ακριβείς 

ομοιότητες των τάφων των Γουρνών με τους αντίστοιχους τάφους της Αγίας Φωτιάς 

που συνεπάγονται αντίστοιχες ομοιότητες με τάφους των νεκροταφείων στο Επάνω 

Κουφονήσι, οι οποίες, άλλωστε, προαναφέρθηκαν. Αρκεί να υπενθυμιστεί μόνο  πως 

οι ομοιότητες αυτές συνοψίζονται στην ίδρυση των νεκροταφείων σε παράκτια θέση 

και στην αρχιτεκτονική των τάφων, καθώς και στα κτερίσματα και τα ταφικά έθιμα, 

για τα οποία θα γίνει λόγος σε επόμενα κεφάλαια.    

 

6. Το οχυρωμένο κτιριακό συγκρότημα στα Κουφωτά Σητείας 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, ενδεχόμενη επιρροή από κυκλαδικά πρότυπα εμφανίζεται 

και κατά την τελευταία Προανακτορική περίοδο, την ΜΜ Ια. Στη θέση Κουφωτά της 

Αγίας Φωτιάς, λίγα μέτρα μακρύτερα από το ομώνυμο ΠΜΙ νεκροταφείο,  

αποκαλύφθηκε μοναδικό για την εποχή ορθογώνιο κτιριακό συγκρότημα με κεντρική 

αυλή180. Το κτιριακό συγκρότημα που ιδρύθηκε πάνω σε χαμηλό λόφο δίπλα στη 

θάλασσα, διαθέτει ευρύχωρη κεντρική αυλή, γύρω από τον οποία οργανώνονται οι 

πολυάριθμοι χώροι, διαταγμένοι σε πτέρυγες (Εικόνα 14). Πέρα από τις απόψεις που 

έχουν διατυπωθεί για την όποια λειτουργία του, το εν λόγω συγκρότημα είναι πολύ 

σημαντικό και για το ισχυρότατο τείχος από το οποίο περιβάλλεται181. Έχει πάχος 1,30 

– 1,50 μ. και περιβάλει το συγκρότημα από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανομένης 

και της ανατολικής, όπου όμως δε σώζεται σήμερα, στην οποία εικάζεται και μια 

είσοδος σε αυτό. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί και ή ύπαρξη 4 χτιστών, ημικυκλικών 

περίπου ενισχύσεων, από τις οποίες οι 3 βρίσκονται στην βόρεια πλευρά και η τέταρτη 

στη νοτιοδυτική.  

Παρόμοια τείχη περιβάλλουν συνηθέστατα τις ΠΚ ακροπόλεις των Κυκλάδων, 

ενώ είναι, μάλλον, άγνωστα στην Προανακτορική Κρήτη. Ιδιαίτερης σημασίας 

στοιχείο είναι όμως και η παρουσία των 4 ημικυκλικών ενισχύσεων που παραπέμπουν 

στους λεγόμενους “πύργους” των κυκλαδικών οχυρώσεων όπως, για παράδειγμα, στο 
                                                 
178 Γκαλανάκη, 1999, σελ. 228 
179 Γκαλανάκη, ο.π. 
180 Τσιποπούλου 1986, βλέπε και Tsipopoulou 1992b. 
181 Ο.π., σελ. 33 
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Καστρί της Σύρου182 (Εικόνα 15). Ακόμα και αν παραβλεφθεί, πάντως, η σημαντική 

χρονολογική διαφορά μεταξύ των δύο θέσεων, που απομακρύνει το ΜΜ Ια κτίριο των 

Κουφωτών από την ΠΜ Ι και ΙΙ, στις οποίες παρατηρούνται οι έντονες ομοιότητες 

μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων, πρέπει να επισημανθεί επιπλέον πως, παρά την 

αναμφισβήτητη ομοιότητα στα επιμέρους στοιχεία των δύο οχυρώσεων (Καστρί-

Κουφωτά), υπάρχει και μια σημαντική διαφοροποίηση στον τρόπο κατασκευή τους. 

Ενώ δηλαδή οι “πύργοι” της Σύρου αποτελούσαν σχεδόν αυτόνομα κτίσματα με 

κανονική κάτοψη που σχημάτιζαν κανονικά δωμάτια, οι αντίστοιχες κατασκευές στα 

Κουφωτά, αποτελούν συμπαγείς ενισχύσεις του τείχους και δεν να είναι καθόλου 

βέβαιη η λειτουργία τους ως δωματίων ή ακόμα και παρατηρητηρίων183.  

 

7. Άλλες πιθανές οχυρωμένες θέσεις 

 

 Μιλώντας για ΠΜ οχυρώσεις θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν εδώ οι 

παρατηρήσεις του Αλεξίου για την ύπαρξη προανακτορικών οχυρωμένων οικισμών 

στην Κρήτη, ή προανακτορικών ακροπόλεων, όπως χαρακτηρίζονται από τον 

ερευνητή184. Μέσα από μια συστηματική απαρίθμηση δεκάδων προανακτορικών 

θέσεων που αποτέλεσαν οικισμούς που χτίστηκαν από την ΠΜ Ι έως και τη ΜΜ Ι, ο 

Αλεξίου εισάγει το θέμα των οχυρών ΠΜ θέσεων, αμφισβητώντας την παγιωμένη 

μέχρι τότε θεωρία της Μινωικής Ειρήνης185. Εκτός από την κατηγορία των φυσικά 

οχυρών οικισμών, που χτίστηκαν σε απομονωμένες και δυσπρόσιτες θέσεις, γίνεται 

λόγος και για ακροπόλεις που προστατεύονταν από βεβαιωμένα τείχη, όπως, για 

παράδειγμα, στο Μύρτο (Φούρνου Κορυφή), στην Κάτω Ζάκρο, στον Κάστελο της 

Βιάννου,  για να περιοριστούμε μόνο στις θέσεις της ΠΜ εποχής.  

 Οι προανασκαφικές παρατηρήσεις του Αλεξίου, που δε είχαν, βέβαια, ως 

αντικείμενο τις σχέσεις της Κρήτης με τις Κυκλάδες, δεν οδηγούν σε κάποιο σχετικό 

συμπέρασμα, εκτός από την τεκμηριωμένη αμφισβήτηση της “Μινωικής Ειρήνης”, 

και έναν, μάλλον αναπόφευκτο, από μέρους μας, συσχετισμό των ΠΜ ακροπόλεων με 

τις αντίστοιχες κυκλαδικές. Προς το τέλος όμως του καταλόγου των θέσεων, 

αναφέρεται το παράδειγμα του προανακτορικού οικισμού της νήσου Δίας (κν. Ντία), 

                                                 
182 Τσούντας, 1899-90, σελ. 116 κ.ε 
183 Τσούντας, ο.π., σελ. 118, και Τσιποπούλου, 1986, σελ. 44. 
184 Αλεξίου, 2002, που αποτελεί αναδημοσίευση της γνωστής διάλεξης στο Β΄ Διεθνές Κρητολογικό 
Συνέδριο του 1976, στο Ηράκλειο, η οποία παρατίθεται εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα. 
185 Ο.π., σελ. 118-119 



 35

αμέσως βόρεια της Πόλης του Ηρακλείου, όπου αναφέρεται η ύπαρξη τοιχισμένης 

ακρόπολης “στο δυτικό υψηλό άκρο” του νησιού, “πάνω από τον μικρό όρμο με τους 

ναούς του Αγίου Γεωργίου και της Αναλήψεως”186. Στο σημείο αυτό γίνεται μάλιστα 

η εντυπωσιακή παρατήρηση πως το εν λόγω τείχος, που ήταν γνωστό και στον 

Evans187 και σώζει σε ορισμένα σημεία του έως και τρεις σειρές ογκολίθων, 

“σχετίζεται, όπως είναι φυσικό, περισσότερο με τα άλλα προϊστορικά τείχη του 

Αιγαίου παρά με την Κρήτη” 188 (Εικόνα 16). 

 Αν οι παρατηρήσεις του Αλεξίου ισχύουν, που πρέπει πάντως να 

υπογραμμιστεί πως είναι προανασκαφικές,  τότε βρισκόμαστε μπροστά στο μοναδικό 

παράδειγμα μιας ΠΜ ακρόπολης με κυκλαδικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, έστω 

και αν αυτά περιορίζονται αποκλειστικά στη μορφή του εξωτερικού τείχους της 

Ακρόπολης189. Στην περίπτωση αυτή θα έχουμε επίσης το πρώτο παράδειγμα, στο 

οποίο τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των κατοίκων από τα μικρονήσια στη βόρεια 

ακτή της Κρήτης, θα απομακρύνονται από τα αντίστοιχα πολιτιστικά στοιχεία που 

γνωρίζουμε από την Κρήτη.  

  

8. Σύνοψη αρχιτεκτονικής 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω τα μνημεία της Κρήτης, η αρχιτεκτονική των 

οποίων παραλληλίζεται με εκείνη των Κυκλάδων δεν είναι πάρα πολλά. Θα 

μπορούσε, μάλιστα, να επισημάνει κανείς πως οι ομοιότητες των δύο περιοχών 

περιορίζονται μόνο στην ταφική αρχιτεκτονική αφού η συζήτηση σχετικά με το 

οχυρωμένο κτίριο των Κουφωτών, λόγω της έλλειψης ευρημάτων, καταλήγει συχνά 

σε αδιέξοδα. Παράλληλα, θα μπορούσε κανείς να υποβαθμίσει τη σημασία του σε 

σχέση με το θέμα των σχέσεων Κρήτης και Κυκλάδων στην πρώιμη εποχή του 

Χαλκού, εξαιτίας ακριβώς του γεγονότος ότι χρονολογήθηκε στην ΜΜ Ι, και είναι, 

επομένως, αρκετά υστερότερο από την ακρόπολη στο Καστρί της Σύρου, με την 
                                                 
186 Ο.π., σελ. 139-140 
187 “…blocks of an early wall” (Evans, Palace of Minos I, σελ. 298) και Αλεξίου ο.π.  
188 Αλεξίου, ο.π., σελ. 140. βλ. και σημ. 38 στο ίδιο άρθρο, όπου δίνεται βιβλιογραφία για “τα 
προϊστορικά τείχη των Κυκλάδων”, και “ χαρακτηριστικές εικόνες κυκλαδικών οχυρώσεων”. 
189 Σε προφορική μου επικοινωνία με τον τ. Προϊστάμενο της ΚΓ΄ ΕΠΚΑ κ. Κριτζά, τον οποίο ο 
Αλεξίου αναφέρει ως κάτοχο αεροφωτογραφίας που αποδίδει το τείχος της Ντίας σε ολόκληρη την 
έκτασή του, επιβεβαιώθηκε ή ομοιότητα του τείχους με αντίστοιχα κυκλαδικά, κυρίως λόγω της 
ύπαρξης ημικυκλικών κατασκευών που θυμίζουν αντίστοιχους «πύργους» των κυκλαδικών 
οχυρώσεων. Για τη χρονολόγηση του τείχους ο κ. Κριτζάς ήταν επιφυλακτικός, επισημαίνοντας, όμως, 
τις πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες του διάσπαρτου οψιανού στη θέση, τον οποίο, όπως είπε, 
“αφανίζουν” οι επισκέπτες.    
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οποία συχνά συσχετίζεται. Ωστόσο, η συνέχιση της έρευνας και η αποκάλυψη νέων 

θέσεων δεν αποκλείεται να φωτίσει περισσότερο το θέμα των προανακτορικών 

ακροπόλεων, και να δώσει, ενδεχομένως, νέα στοιχεία για τις σχέσεις τους με τις 

πρωτοκυκλαδικές ακροπόλεις, κάτι πάντως που δεν επιχειρήθηκε μέχρι σήμερα, παρά 

τις πρώιμες επισημάνσεις του Αλεξίου. 

Με τα μέχρι σήμερα, λοιπόν δεδομένα, η συζήτηση για τις σχέσεις των δύο 

περιοχών μάλλον θα πρέπει να περιορίζεται στην ταφική αρχιτεκτονική, για την οποία 

υπάρχουν πιο στέρεα δεδομένα. Ακόμα όμως και για αυτήν την κατηγορία των 

συγκρίσεων θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα όποια κοινά στοιχεία, μάλλον, 

έχουν υπερτονιστεί.  

Ξεκινώντας από την περίπτωση, των κιβωτιόσχημων τάφων της ανατολικής 

Κρήτης, χωρίς να παραβλεφθεί η “κυκλαδίζουσα” μορφή των εν λόγω μνημείων, η 

οποία μάλιστα είναι άγνωστη στην υπόλοιπη Κρήτη, εν τούτοις είναι δύσκολο να 

γίνει αποδεκτό πως τα κρητικά παραδείγματα αντλούν τα πρότυπά τους από τις 

Κυκλάδες. Όπως φάνηκε παραπάνω, δύο μόνο τάφοι από την Ψείρα αποτελούν τα 

μοναδικά βεβαιωμένα παραδείγματα, για τα οποία μπορεί να επιχειρείται κάποια 

σύγκριση. Η σύγκρισή τους, όμως με τους κυκλαδικά παραδείγματα της ίδιας 

κατηγορίας, υποβαθμίζει κατά πολύ τις βέβαιες εξωτερικές τους ομοιότητες. Πέρα 

από το γεγονός ότι εμφανίζουν κάποιες θεμελιώδεις αρχιτεκτονικές και λειτουργικές 

διαφορές, όπως για παράδειγμα ότι ήταν μεγαλύτεροι, υπέργειοι και μάλλον ομαδικοί, 

σε αντίθεση με τους μικρότερους, υπόγειους και κυρίως ατομικούς τάφους των 

Κυκλάδων, οι τάφοι της Ψείρας είναι, επιπλέον, και παλαιότεροι από τη μεγάλη 

πλειονότητα των αντίστοιχων κυκλαδικών. Με αυτό το δεδομένο, οι όποιες 

ομοιότητες μεταξύ των μνημείων των δύο περιοχών, αν επιβάλουν υποχρεωτικά την 

αναζήτηση επιδράσεων από την μια περιοχή στην άλλη, οι επιδράσεις αυτές δεν 

αποκλείεται να μαρτυρούν μια κατεύθυνση από την Κρήτη προς τις Κυκλάδες και όχι 

το αντίστροφο. Πιο ρεαλιστική φαίνεται, πάντως, βάσει και των σημαντικών 

κατασκευαστικών διαφορών των μνημείων των δύο περιοχών, η άποψη για μια 

αυτόνομη ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας  τάφων, η οποία εν πολλοίς 

μπορεί να είναι και τυχαία, ή να βασίστηκε, απλά, σε κοινές γεωγραφικές ή 

εδαφολογικές συνθήκες, όπως, για παράδειγμα, τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα, που 

διασπώνται σε μεγάλες πλάκες.    

Ομοίως και για την περίπτωση του Τάφου στο Κράσι, θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς πως οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύγκριση με τους αντίστοιχους 
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τάφους της Σύρου είναι τελικά σημαντικότερες από τις όποιες ομοιότητες. Οι μεγάλες 

διαστάσεις του κρητικού τάφου τον διαφοροποιούν σαφέστατα από τα κυκλαδικά 

παραδείγματα και τον φέρνουν πιο κοντά στους θολωτούς τάφους της ΠΜ 

παράδοσης. Υπενθυμίζεται πως ο τάφος στο Κράσι έχει εσωτερική διάμετρο που 

υπερβαίνει τα 4 μ. και υπολογιζόμενο ύφος τα 2,50 μ., ενώ τα αντίστοιχα 

παραδείγματα από τη Σύρο δεν ξεπερνούν σε διάμετρο τα 1,5 μ. και σε ύψος τα  0,60-

0,80 μ. Δεύτερο σημαντικό διαφοροποιητικό στοιχείο μεταξύ των παραδειγμάτων 

είναι πως, ενώ ο τάφος στο Κράσι περιγράφεται με σαφήνεια ως υπέργειος, ενώ για 

τα παραδείγματα της Σύρου δεν αφήνεται αμφιβολία από τον ανασκαφέα πως 

αποτελούν τάφους βαθιά θαμμένους στο έδαφος. Ένα τρίτο στοιχείο που 

απομακρύνει σημαντικά τα παραδείγματα των δύο περιοχών είναι πως ο τάφος στο 

Κράσι προορίστηκε για ομαδικές ταφές- περίπου 50 σκελετούς υπολόγισε ο 

Μαρινάτος- σε αντίθεση με τους τάφους στη Σύρο που περιλάμβαναν ατομικές ταφές, 

με ελάχιστες εξαιρέσεις λίγων περιπτώσεων που οι νεκροί ήταν περισσότεροι. 

Ιδιαίτερα το τελευταίο αυτό στοιχείο πρέπει να θεωρηθεί ένα από τα πλέον σημαντικά 

στη διαφοροποίηση των μνημείων, καθώς σχετίζεται με τα ταφικά έθιμα, τα οποία 

θεωρούνται καθοριστικά στοιχεία για τον προσδιορισμό ενός πολιτισμού. Θα πρέπει 

λοιπόν να δεχτούμε πως οι όποιες ομοιότητες στους εν λόγω τάφους είναι 

περισσότερο εξωτερικές, κατά κάποιον τρόπο, και περιορίζονται σε κάποιοι 

επιμέρους στοιχεία, που δεν αποκλείεται να είναι τυχαία. Εξάλλου δε θα πρέπει να 

λησμονείται πως ο συγκεκριμένος τύπος κτιστού τάφου δεν αποτελεί το πλέον 

χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλαδικού τάφου, καθώς εμφανίζεται μόνο στη Σύρο, 

και μάλιστα όχι πάντα με κυκλικό σχήμα. Ταυτόχρονα, οι ενδεχόμενες εξωτερικές 

ομοιότητες στην αρχιτεκτονική των τάφων Κράσι και Σύρου δεν ενισχύονται από 

ομοιότητες στην κεραμική, αφού δεν υπάρχουν κυκλαδικού τύπου αγγεία, ενώ η 

παρουσία των μετάλλινων αντικειμένων στον τάφο του Κράσι τα οποία θεωρήθηκαν 

κυκλαδίζοντα, δεν είναι τόσο ισχυρή που να ενισχύει την κυκλαδική καταγωγή των 

νεκρών που θάφτηκαν στον κρητικό τάφο. Το πιο σημαντικό όμως επιχείρημα για την 

αποσύνδεση του θολωτού τάφου του Κράσι από τα συριανά πρότυπα είναι πως ενώ ο 

πρώτος βρίσκεται σε χρήση κατά τη ΠΜ Ι περίοδο της Κρήτης, οι παρόμοιου τύπου 

τάφοι στη Σύρο είναι μεταγενέστεροι, καθώς δε φαίνεται  να ιδρύθηκαν πριν από την 

ΠΚ ΙΙ των Κυκλάδων190. Ακόμα δηλαδή και οι αμφιλεγόμενες, μάλλον, ομοιότητες 

                                                 
190 Barber, 1994, σελ. 82. 
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των δύο μνημείων να υφίστανται πραγματικά, αυτές δε μαρτυρούν μια σχέση 

εξάρτησης της Κρήτης από τις Κυκλάδες, αλλά, ίσως, ακόμα και το αντίθετο. 

Πιο κοντά στους τάφους της Σύρου, κυρίως λόγω των μικρών του διαστάσεων 

και της ατομικής ταφής, βρίσκεται ο ΠΜ τάφος στα Νέα Ρούματα. Η πρώιμη όμως 

χρονολόγηση του κρητικού μνημείου, που τοποθετείται στην αρχή της ΠΜ Ι, δεν 

αφήνει και πάλι περιθώρια για την ενδεχόμενη προέλευσή του από τους 

μεταγενέστερους τάφους της Σύρου.   

Οι ομοιότητες στην ταφική αρχιτεκτονική Κρήτης και Κυκλάδων είναι 

αδιαμφισβήτητες στην περίπτωση των ΠΜ νεκροταφείων στις Γούρνες και στην Αγία 

Φωτιά. Όπως φάνηκε παραπάνω,  σε δύο νεκροταφεία της Κρήτης, και μάλιστα της 

βόρειας ακτής, στην  Αγία Φωτιά της Σητείας και στις Γούρνες Ηρακλείου, βρέθηκαν 

δύο νεκροταφεία με τα ίδια αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά για το σύνολο σχεδόν των 

τάφων τους, στα οποία αναπαράγεται ο τύπος του λαξεμένου στο μαλακό έδαφος 

δίχωρου, θαλαμοειδούς τάφου.   

Όπως φάνηκε επίσης, οι θαλαμοειδείς τάφοι της Αγίας Φωτιάς και των Γουρνών 

δεν αποτελούν αρχιτεκτονική μοναδικότητα της Κρήτης. Αντίστοιχοι, αλλά όχι ίδιοι 

θαλαμοειδείς, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, όπως είναι η Μήλος και 

η Εύβοια. Ως προς την αρχιτεκτονική σύλληψη της δίχωρης θαλαμοειδούς 

κατασκευής, οι τάφοι των τριών αυτών θέσεων ταυτίζονται, αν και διαφέρουν 

σημαντικά στα επιμέρους στοιχεία των μνημείων. Θα μπορούσε να επισημάνει κανείς 

πως οι τάφοι της Μήλου και της Εύβοιας αποτελούν σχεδόν μνημειακές κατασκευές 

με κανονικούς χώρους αρκετά μεγάλων διαστάσεων, οι οποίοι μάλιστα παρουσιάζουν 

και κάποια σχετική συμμετρία. Ιδιαίτερα για τους τάφους της Μάνικας, θα μπορούσε 

να επισημάνει κανείς τη σχεδόν πανομοιότυπη κάτοψη και τομή που παρουσιάζει η 

μεγάλη πλειονότητα των πολυάριθμων τάφων του νεκροταφείου, οι οποίοι 

αποτελούνται από έναν μάλλον φρεατοειδή, με κατωφερική απόληξη, προθάλαμο 

(δρόμο), ο οποίος καταλήγει σε έναν θάλαμο που κατά κανόνα βρίσκεται χαμηλότερα 

από τον πυθμένα του προθαλάμου. Ούτε πάντως στην κάτοψη, ούτε στην τομή οι 

τάφοι της Μάνικας μοιάζουν απόλυτα με τους υπόλοιπους θαλαμοειδείς που 

αναφέρονται στο υπόλοιπο Αιγαίο και στην Κρήτη. 

 Οι τάφοι που μπορούν να συγκριθούν με τους αντίστοιχους της Αγίας Φωτιάς 

και των Γουρνών, τόσο σε σχέση με την κοινή αρχιτεκτονική ιδέα όσο και με τα 

επιμέρους στοιχεία τους, είναι μόνο εκείνοι από το Επάνω Κουφονήσι. Το γεγονός ότι 

και τα τελευταία ανήκουν στην πολιτισμική Ομάδα του Κάμπου, όπως και τα 
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νεκροταφεία της Αγίας Φωτιάς και των Γουρνών, προφανώς δεν αποτελεί σύμπτωση.  

Στα νεκροταφεία που εντοπίστηκαν στο Κουφονήσι, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός θαλαμοειδούς τύπου τάφου, μάλλον ευρύχωρου για τα 

κυκλαδικά δεδομένα, που είναι πανομοιότυπος με τον τύπο της Αγίας Φωτιάς και των 

Γουρνών.  

Ωστόσο, θα μπορούσε να επισημάνει κανείς πως ο συγκεκριμένος τύπος τάφου 

δεν αποτελεί έναν γενικευμένης χρήσης τύπο τάφου, αφού, με τα μέχρι σήμερα 

στοιχεία, δεν παρουσιάζει μεγάλη διασπορά στα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων. 

Στην πραγματικότητα, εκτός από την Αγία Φωτιά και τις Γούρνες της Κρήτης, 

συναντάται μέχρι σήμερα μόνο στα Κουφονήσια, όπου, άλλωστε, ανακαλύφθηκε για 

πρώτη φορά191.  Από αυτήν την άποψη, ο εν λόγω τύπος τάφου, που ανήκει στην, 

ούτως ή άλλως, σπάνια κατηγορία των δίχωρων λαξευτών θαλαμοειδών, και με 

δεδομένη την παρουσία του σε δύο νεκροταφεία της Κρήτης, αν και γενικότερα 

αναγνωρίζεται ως τύπος κυκλαδικού τάφου, δε μπορεί να ισχυριστεί κανείς πως είναι 

ο αντιπροσωπευτικός κυκλαδικός.   

 

        Β. Κεραμική 
 

Τα σχήματα της κεραμικής που έως σήμερα θεωρείται πως φανερώνουν κάποιου 

είδους σχέσεις με τις Κυκλάδες είναι πολυπληθή. Συνίστανται κυρίως στα λεγόμενα 

μπουκάλια ή μποτίλιες (bottles), στις πυξίδες (κυλινδρικές, σφαιρικές, κωνικές, 

αμφικωνικές), στους αμφορίσκους, στις οπωροδόχες, στο βαθύ κύπελλο με τις 

σωληνοειδείς λαβές και στα τηγανόσχημα αγγεία192.  

Εκτός από τις πολυπληθέστερες αυτές κατηγορίες, που εμφανίζουν τη 

μεγαλύτερη συχνότητα στην Κρήτη, υπάρχουν και άλλοι τύποι αγγείων, όπως το 

κύπελλο με πόδι, ένας τύπος ανοιχτού αγγείου και οι κέρνοι.  

 

1. Τα “Μπουκάλια” 

 

 Ο τύπος του αγγείου, που αποτέλεσε από την αρχή αντικείμενο εξέτασης των 

ερευνητών για τη στενή του σχέση με τις Κυκλάδες, είναι το λεγόμενο απιόσχημο, 

γνωστό κυρίως, ως μπουκάλι ή μποτίλια. Πρόκειται για αγγείο με ψηλό λαιμό και 
                                                 
191 Ζαφειροπούλου, ο.π.  
192 Καραντζάλη 1996, σελ. 451-469. 



 40

πεπλατυσμένο ωοειδές σώμα, που έχει για λαβές δύο κυλινδρικές διάτρητες 

αποφύσεις, τοποθετημένες ψηλά στον ώμο (Εικόνα 17). Ίσως έχει σημασία να 

αναφερθεί, μάλιστα, πως θεωρείται ο πρώτος τύπος αγγείου στο Αιγαίο που 

σχεδιάστηκε για την αποθήκευση ή τη μεταφορά υγρών193. Ο τύπος του αγγείου 

αυτού επικράτησε να ονομάζεται Μπουκάλι Tύπου Πύργου, καθώς εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά στην Κρήτη, με πέντε παραδείγματα στο ταφικό σπήλαιο του Πύργου194. 

Τα 5 αγγεία από τον Πύργο έχουν χρονολογηθεί εξαρχής στην ΠΜ Ι και μέχρι 

πρόσφατα χαρακτηρίζονταν ως τα μόνα βέβαια από τα θεωρούμενα ως εισηγμένα της 

εποχής αυτής στην Κρήτη από τις Κυκλάδες195. Όμοια αγγεία στην Κρήτη έχουν 

βρεθεί ακόμα στην Αγία Φωτιά196 και στις Γούρνες197.  

 Ακριβή παράλληλα ή παραλλαγές των κρητικών μπουκαλιών από τις 

Κυκλάδες έχουν εντοπιστεί στην Πάρο198, στους Αγίους Ανάργυρους της Νάξου199, 

στο Επάνω Κουφονήσι200 και αλλού (Εικόνα 18). Από την κυρίως Ελλάδα ο τύπος 

εμφανίζεται ξανά με κάποια παραδείγματα από τη Μάνικα201. Τα αγγεία αυτά από την 

Κρήτη και τις Κυκλάδες διαφέρουν μεταξύ τους μόνο στο μέγεθος και εμφανίζουν 

ομοιότητες στο σχήμα και στη διακόσμηση. Η εξωτερική τους επιφάνεια 

διακοσμείται με εγχάρακτα γραμμικά μοτίβα, (ιχθυάκανθα και ενάλληλες γωνίες, 

απλές χαράξεις) που καλύπτουν το κυρίως σώμα και, σπανιότερα, το λαιμό. Σήμερα, 

ο τύπος των αγγείων αυτών τοποθετείται σχεδόν ομόφωνα στη μεταβατική ΠΚ Ι –ΙΙ 

και περιλαμβάνεται στην Ομάδα Κάμπου202.  

Τα 5 Μπουκάλια από τον Πύργο αποτέλεσαν για πολλά χρόνια τα μοναδικά 

κρητικά παράλληλα ενός τύπου που στις Κυκλάδες εμφανιζόταν με μεγαλύτερη 

συχνότητα (περίπου 15 παραδείγματα)203. Έτσι η καθιερωμένη άποψη ότι τα δείγματα 

από τον Πύργο αποτελούσαν κυκλαδικές εισαγωγές φαινόταν ρεαλιστική. Ωστόσο, με 

τις πρόσφατες ανακαλύψεις και δημοσιεύσεις νέων κρητικών θέσεων και ειδικότερα 

των νεκροταφείων της Αγίας Φωτιάς και των Γουρνών, ο αριθμός των αγγείων αυτών 

                                                 
193 Broodbank, 2000, σελ. 301. 
194 Ξανθουδίδης, 1918, σελ. 152-153 
195 Renfrew, 1964, σελ. 115, 
196 Davaras-Betancourt, ο.π. (βλέπε και παρακάτω) 
197 Γκαλανακη, 2006, σελ. 230 
198 Βαρούχα, 1925-1926, σελ. 104, εικ.  7 
199 Doumas, 1977, Pl. XXXVI:f 
200 Zapheiropoulou, 1984, p. 37, fig. 3a 
201 Sapouna-Sakellaraki, 1987, σελ. 253, Πιν. 39: f-g 
202 Zapheiropoulou, ο.π. και Καράντζαλη, 1996, σελ. 463 
203 Καράντζαλη, 1996, σελ. 464 
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στην Κρήτη έχει αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό204, ώστε να τίθεται πλέον σοβαρά το 

ερώτημα για το αν η προέλευση του αρχικού τύπου είναι η Κρήτη τελικά αντί για τις 

Κυκλάδες205, χωρίς, βέβαια, να μπορεί να αποκλειστεί και η παράλληλη εξέλιξη του 

τύπου206. Δεν έλειψαν, ωστόσο, και οι διαφορετικές απόψεις που αναγνώριζαν 

εξαρχής την κυκλαδική έμπνευση του τύπου, θεωρώντας όμως πιθανότερη, για τα 

παραδείγματα της Κρήτης, την ερμηνεία τους ως κρητικών απομιμήσεων207. Πρέπει 

πάντως να σημειωθεί πως αγγεία αυτού του τύπου δεν περιορίζονται στον Πύργο, 

στην Αγία Φωτιά και στις Γούρνες. Ο ίδιος τύπος αναφέρεται και για το Κανλί 

Καστέλι208, και τον Άγιο Νικόλαο209, η παρουσία των οποίων, αν και σποραδική, 

αυξάνει το σύνολο των παραδειγμάτων του τύπου στην Κρήτη, σε αντίθεση με τις 

Κυκλάδες, που τα παραδείγματα παραμένουν, ουσιαστικά, ολιγάριθμα. Πρόσφατη, 

εξάλλου, είναι η αναφορά για ένα ακόμα παρόμοιο αγγείο που προέρχεται από τον 

παράλιο ΠΜ οικισμό του Πόρου – Κατσαμπά στο βόρειο μέτωπο της πόλης του 

Ηρακλείου210.  

 Η πετρογραφική ανάλυση των παραδειγμάτων από τις δύο περιοχές ίσως θα 

ήταν σε θέση να δώσει περισσότερα στοιχεία για το θέμα της προέλευσης του τύπου. 

Είναι πάντως αξιοσημείωτη η παρουσία  στην Αγία Φωτιά ενός εξελιγμένου τύπου 

του συγκεκριμένου αγγείου, που προήλθε από τον Τάφο 216211 (Εικόνα 19). Το σώμα 

και ο λαιμός του αγγείου παραμένει ως έχει, ενώ στις θέσεις των δύο λαβών 

προστίθενται πλαστική απόδοση κεφαλιού πτηνού και ουράς αντίστοιχα, που σε 

συνδυασμό με την τριποδική στήριξη στο κατώτερο τμήμα της βάσης, το απιόσχημο 

αγγείο, μετατρέπεται σε πτηνόμορφο, χωρίς παράλληλο μέχρι σήμερα212. Ο 

συγκεκριμένος αυτοσχεδιασμός, που παρατηρείται στην Αγία Φωτιά, πάνω σε 

προϋπάρχοντα τύπο αγγείου, αν δεν αποτελεί μια επιπλέον ένδειξη για την προέλευση 

                                                 
204Στην Αγία φωτιά, για παράδειγμα, (Davaras – Betancourt, 2004), στις αναλυτικές περιγραφές της 
κεραμικής κάθε τάφου απαριθμούνται σε σύνολο τουλάχιστο 135 ακέραια αγγεία του τύπου του 
μπουκαλιού, εκτός από τα πολυάριθμα όστρακα. Εικονίζονται δε 61 συνολικά ακέραια μπουκάλια. 
205 Στους Αγίους Αναργύρους της Νάξου, για παράδειγμα, στο νεκροταφείο που χρονολογείται 
ακριβώς στην Φάση του Κάμπου, στους 20 συνολικά τάφους που ερευνήθηκαν βρέθηκε μόνο ένα 
αγγείο του τύπου του μπουκαλιού (Doumas, 1977, σελ. 104) 
206 Καράντζαλη, 1996, σελ. 464-5 
207 Ντούμας, 1976, σελ. 70, Branigan, 1971, σελ. 78. 
208 Το αναφέρει ο Ντούμας (1976, σελ. 70. υποσημ. 6) αν και τέτοια αγγεία δεν αναφέρονται από τον 
ανασκαφέα. Πιθανώς, πάντως, να πρόκειται για το αποσπασματικό αγγείο με τη σωληνωτή προχοή που 
εικονίζεται στην εικ. 2:17. 
209 Το αναφέρει ο Ντούμας (1976, σελ. 70) που αναπαράγει αναφορά του Branigan (1971, σελ. 78) 
χωρίς παραπομπή.. 
210 Wilson,Day, Dimopoulou-Rethemniotaki, 2008,  σελ. 262 
211 Davaras-Betancourt, ο.π. σελ. 197, Εικ. 485: 216.10 
212 Δαβάρας, χ.χ., εικ. 5.  



 42

του τύπου από την Κρήτη, σίγουρα πάντως μαρτυρεί μια ιδιαίτερη εξοικείωση με τον 

εν λόγω τύπο αγγείου, που είναι άγνωστη, μέχρι σήμερα, στις Κυκλάδες. Ο ίδιος 

προβληματισμός μπορεί να μεταφερθεί σε ένα ακόμα παράδειγμα, σύνθετου αγγείου 

με βάση τον τυπικό τύπο του μπουκαλιού. Πρόκειται για το  μικρογραφικό διπλό 

μπουκάλι που βρέθηκε στον Τάφο 66 της Αγίας Φωτιάς213 (Εικόνα 20).  

 

2.    Οι Πυξίδες  

 Οι πυξίδες αποτελούν επίσης μια μεγάλη κατηγορία αγγείων με πολλές και 

σημαντικές ομοιότητες στα παραδείγματα από την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Το 

σχήμα της πυξίδας έχει μεγάλη παράδοση και στις δύο περιοχές, που ξεκινά για τις 

μεν Κυκλάδες ήδη από την ΠΚ Ι, ενώ για την Κρήτη υπάρχουν ενδείξεις για την 

παρουσία πυξίδων και πυξιδοειδών, από την ύστερη Νεολιθική κιόλας περίοδο, στο 

Σπήλαιο της Πλατυβόλας214.  Η κατηγορία των αγγείων αυτών διακρίνεται χονδρικά 

σε πολλούς τύπους πυξίδας, όπως η κυλινδρική, η κωνική, η σφαιρική, και η 

αμφικωνική.  

 

α. Κυλινδρική πυξίδα.     

 

 Η κυλινδρική πυξίδα που αποτελεί ένα από τα βασικά σχήματα της πρώιμης 

εποχής του Χαλκού, εμφανίζεται στις Κυκλάδες κατά την ΠΚ Ι και την αντίστοιχη 

ΠΜ Ι στην Κρήτη. Στα κυκλαδικά παραδείγματα του τύπου, που σχεδόν πάντοτε 

συνοδεύονται από πώμα, οι κάθετες αποφύσεις και η εγχάρακτη διακόσμηση 

αποτελούν σχεδόν τον κανόνα215. Στην Κρήτη, από την άλλη μεριά, που ο απλός 

κυλινδρικός τύπος είναι σχεδόν σπάνιος, τα αγγεία αυτά εμφανίζονται με πολλές 

παραλλαγές και ενδιάμεσους τύπους216. Συνηθέστατη είναι η τριποδική στήριξη, που 

είναι σπάνια στις Κυκλάδες217 και η δημιουργία οπών κάτω από το χείλος για την 

στερέωση του πώματος218.  

 Ένα από τα ελάχιστα κρητικά παραδείγματα κυλινδρικής πυξίδας με απλό 

κυλινδρικό σχήμα και εγχάρακτη διακόσμηση, όπως και οι κυκλαδικές πυξίδες, 

                                                 
213 Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 66, Εικ. 148: 66.7 
214 Τζεδάκης, 1967, σελ. 505 
215 Καράντζαλη, 1996. σελ. 451. 
216 Καράντζαλη, ο.π. 
217 Renfrew, 1964, p. 116 
218 Καράντζαλη, ο.π. 
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αποτελεί η ΠΜ ΙΙ πυξίδα από το Πάτημα Παλαικάστρου219 (Εικόνα 21α). Το κρητικό 

αγγείο διαφοροποιείται όμως ισχυρά από τα αντίστοιχα κυκλαδικά λόγω της έλλειψης 

των κάθετων αποφύσεων – λαβών, που για τις πυξίδες των Κυκλάδων αποτελούν τον 

κανόνα (Εικόνα 21β). Οι παραπάνω συγκρίσεις κάνουν τελικά τους ερευνητές να 

θεωρούν την πυξίδα από Πάτημα, περισσότερο ως κρητική παραλλαγή ενός γνωστού 

κυκλαδικού τύπου, παρά ως απευθείας εισαγωγή από τις Κυκλάδες220. 

Γενικότερα, πάντως, η κατάσταση με τις κυλινδρικές πυξίδες στην Κρήτη και 

στις Κυκλάδες παραμένει για την ώρα ασαφής, και το θέμα της προέλευσης ή των 

επιδράσεων αρκετά σκοτεινό, εξαιτίας της μεγάλης ποικιλομορφίας του σχήματος και 

της ταυτόχρονης εμφάνισης στις δύο περιοχές.  Αξίζει να παρατηρηθεί πάντως, ότι 

την ίδια εποχή η παρουσία του σχήματος στην Κρήτη εμφανίζεται σε περισσότερες 

παραλλαγές221. 

  

β. Κωνική πυξίδα.  

 

 Παραλλαγή της κυκλαδικής κυλινδρικής πυξίδας αποτελεί, όπως φαίνεται και 

η κωνική πυξίδα. Επικοινωνία μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων φανερώνει μια από τις 

παραλλαγές του σχήματος, που έχει διάμετρο χείλους και βάσης μεγαλύτερη από το 

ύψος της και ελαφρώς κωνικά τοιχώματα, στα οποία προστίθενται λοξά 

τοποθετημένες προς τα επάνω κάθετες κυλινδρικές αποφύσεις222 (Εικόνα 22). Ο 

τύπος αυτός υπάρχει σε λίγα αδημοσίευτα παραδείγματα από τη Νάξο223 και στα 

Κουφονήσια224. Στην Κρήτη ο τύπος αυτός εμφανίζεται σε τρία παραδείγματα από 

τον Πύργο225, κάποια παραδείγματα από το Κανλί Καστέλι226 στο Σπήλαιο της 

Πλατυβόλας227, όπου, όμως προστίθεται το μινωικό στοιχείο της τριποδικής στήριξης, 

καθώς και στην Αγία Φωτιά228 και στις Γούρνες Ηρακλείου που ανασκάφηκαν 

πρόσφατα229. Καθοριστική, πάντως, συμβολή στην ραγδαία αύξηση της παρουσίας 

                                                 
219 Bosanquet-Dawkins, 1923, εικ. 2 
220 Renfrew, 2006, σελ. 354.  
221 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 452 
222 Η Ζαφειροπούλου δεν ονομάζει τον τύπο κωνική πυξίδα αλλά παραλλαγή της κυλινδρικής 
(Zapheiropoulou 1984, σελ. 32)  
223 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 459 
224 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 32, εικ. 1 a-b, όπου αναφέρονται ως κυλινδρικές πυξίδες. 
225 Ξανθουδίδης, 1918, σελ. 147, εικ. 7: 30-32.  
226 Αλεξίου, 1951, σελ. 281, Πιν. ΙΔ΄, 1: 12 
227 Τζεδάκης 1968,  Πιν. 376 
228 Davaras-Betancourt, 2004. 
229 Γκαλανάκη 1999, σελ. 855 και Γκαλανάκη, 2006, σελ. 230. 
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του τύπου της κωνικής πυξίδας στην Κρήτη είχε η δημοσίευση του νεκροταφείου της 

Αγίας Φωτιάς στη Σητεία. Στην αναλυτική απαρίθμηση της κεραμικής των τάφων 

αναφέρονται 176 (!) παραδείγματα κωνικών πυξίδων, όπως τα γνωρίζουμε από τις 

προαναφερθείσες κρητικές θέσεις και τα Κουφονήσια230, ώστε τελικά ο αριθμός των 

παραδειγμάτων του τύπου να είναι ασύγκριτα μεγαλύτερος στην Κρήτη από εκείνον 

στα νησιά των Κυκλάδων.  

Μαζί με το μεγάλο πλήθος των κωνικών πυξίδων της Αγίας Φωτιάς πρέπει να 

αναφερθούν και οι πολυάριθμες παραλλαγές τους, όπως η διαμόρφωση του 

εσωτερικού τους με πολλαπλά διάχωρα, πρακτική που είναι άγνωστη σε άλλες 

θέσεις231, ή  η προσάρτησή τους σε ψηλό πόδι -που συναντάται στην Αγία Φωτιά σε 4 

τουλάχιστον παραδείγματα232 (Εικόνα 23)-, αλλά και η μετεξέλιξή του τύπου σε 

κέρνο,  με 23 τουλάχιστον παραδείγματα από το ίδιο νεκροταφείο, που σχηματίζονται 

με τη χρήση 2 ή 3 μικρογραφικών κωνικών πυξίδων στηριζόμενων σε πόδι233 (Εικόνα 

24). Δεν θα ήταν άτοπος, λοιπόν, και σε αυτό το σημείο ο προβληματισμός για το αν  

η πραγματική προέλευση του τύπου είναι τελικά όχι οι Κυκλάδες αλλά η Κρήτη234, 

όπου και εμφανίζεται η παρόμοια και από άλλα σχήματα εξοικείωση με τον τύπο της 

κωνικής πυξίδας που επιτρέπει και πάλι ποικίλους αυτοσχεδιασμούς. Το ασφαλές 

δεδομένο, που προκύπτει πάντως από την εξέταση των παραδειγμάτων της κωνικής 

πυξίδας, είναι πως προέρχονται όλες από θέσεις που χρονολογούνται -είτε αμιγώς, 

είτε εν μέρει- στην περίφημη Φάση Κάμπου.  

 

Γ. Πηνιόσχημη πυξίδα 

 

  Από μια παραλλαγή της κυλινδρικής πυξίδας προέρχεται και η λεγόμενη 

πηνιόσχημη235. Αποτελείται από δύο πανομοιότυπα τμήματα, το ανώτερο και το 

κατώτερο, από τα οποία το ένα είναι ευρύτερο για να μπορεί να ενσωματώσει το 

δεύτερο και το αγγείο να κλείνει (Εικόνα 25). Τα αγγεία αυτής της κατηγορίας που 

έχουν βρεθεί στην Κρήτη χρονολογούνται στην ΠΜ Ι και προέρχονται από τον 

                                                 
230 Βλέπε την απαρίθμηση των κτερισμάτων των τάφων της Αγίας Φωτιάς στο Davaras-Betancourt ο.π. 
σελ.7-230  
231 Karantzali, 2008, σελ. 259 
232 Davaras-Betancourt ο.π., σελ. 28,68,81,226 
233 Davaras-Betancourt ο.π., σελ. 14, 23, 30, 41, 54, 57, 67, 80, 85, 86, 90, 147, 175, 180, 185, 187, 
201, 206, 212, 226, 229 
234 Κάτι που επισημαίνει και η Καράτζαλη (1996 σελ. 460) 
235 Βλέπε π.χ. Καράτζαλη (ο.π., σελ. 452) που συνεξετάζει την κατηγορία των πηνιόσχημων με τις 
κυλινδρικές πυξίδες. 
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Πύργο236, το Κανλί Καστέλι237, τον Θολωτό ΙΙ του Λέντα238 την Αγία Φωτιά239, και 

τις Γούρνες240. Στις Κυκλάδες τα αρχαιότερα παραδείγματα αυτής της κατηγορίας 

πυξίδας δεν μπορούν να τοποθετηθούν πριν από την ΠΚ ΙΙ241. Σημαντικό παράδειγμα 

αποτελεί η γραπτή πυξίδα από τη Χαλανδριανή της Σύρου, όπου ο τύπος εμφανίζεται 

κάπως απότομα εξελιγμένος242. Η πηνιόσχημη έδωσε σημαντικά παραδείγματα σε 

μάρμαρο και άλλους λίθους, γνωστά τόσο στην Κρήτη όσο και στις Κυκλάδες, τα 

οποία θα αναφερθούν στο κεφάλαιο των λίθινων αγγείων. 

Αντίστοιχα, η εν λόγω κατηγορία πυξίδας έχει βρεθεί ΠΕ Ι στρώματα της 

Τροίας, γεγονός που συνηγορεί σε μια θεωρία της προέλευσης του τύπου, είτε από 

την Κρήτη είτε από την Τροία και τη μετέπειτα εισαγωγή του στις Κυκλάδες243. Η 

πολυπληθής παρουσία της πηνιόσχημης πυξίδας στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς 

αφήνει υπόνοιες για την υπαγωγή του τύπου στη λεγόμενη Ομάδα Κάμπου (Εικόνα 

26). Ωστόσο, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, η παρουσία του τύπου δεν έχει επιβεβαιωθεί 

σε αντίστοιχες κυκλαδικές θέσεις της ίδιας περιόδου, όπως π.χ. στα Κουφονήσια.  

Σημαντικό παράδειγμα και πάλι εξοικείωσης με τον τύπο της πηνιόσχημης πυξίδας 

στην Κρήτη προέρχεται από την Αγία Φωτιά, όπου δύο μικρά αμφικωνικά πυξίδια με 

πώμα τοποθετήθηκαν σε ψηλό πόδι για να αποτελέσουν  μια άγνωστη μέχρι 

πρόσφατα μορφή κέρνου (Εικόνα 27). 

 

γ. Σφαιρική – Αμφικωνική Πυξίδα  

 

 Η συγκεκριμένη κατηγορία πυξίδας έχει τα πολυπληθέστερα παραδείγματα 

και παραλλαγές αυτού του αγγείου στην Κρήτη και στις Κυκλάδες. Η εμφάνισή της 

και στις δύο περιοχές γίνεται από τις πρωιμότερες φάσεις της πρώιμης εποχής του 

Χαλκού (ΠΜ Ι και ΠΚ Ι) και δεν είναι εύκολη η διάκριση της καταγωγής του 

αγγείου244. Ωστόσο έχει αναφερθεί πως στην Κρήτη, ήδη από την ΠΜ Ι το 

συγκεκριμένο σχήμα εμφανίζεται με περισσότερες παραλλαγές στο σχήμα και στη 

                                                 
236 Ξανθουδίδης, 1818, σελ. 151, εικ. 9:62, Πιν. Α:62 
237 Αλεξίου, 1951, σελ. 281, Πιν. ΙΔ, 2: 13, όπου αναφέρεται ως κυκλαδική πυξίδα με εγχάρακτη 
διακόσμηση. 
238 Alexiou – Warren, ο.π., Πιν. 53-56 
239 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 452 
240 Γκαλανάκη, 2006, σελ. 230, Πιν. ΙV: 2ε 
241 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 455-6 
242 Τσούντας, 1899-90, πιν. 8:11α 
243 Καραντζαλη,ο.π., σελ. 454, 456 
244 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 460 
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διακόσμηση, απ’ ότι στις Κυκλάδες245. Ο τύπος της σφαιρικής πυξίδας 

αντιπροσωπεύεται και πάλι σε αρκετά παραδείγματα στο νεκροταφείο της Αγίας 

Φωτιάς και, σχεδόν αναμενόμενα, εμφανίζεται στη σύνθετη μορφή του τύπου με τη 

δημιουργία 2 τουλάχιστον πολλαπλών κέρνων στηριζόμενων σε ψηλό πόδι246. 

Παραλλαγή της σφαιρικής πυξίδας αποτελεί η αμφικωνική. Ο τύπος ποικίλει 

συχνά σε σχέση με το σχήμα του σώματος που μπορεί να είναι σφαιρικό ή 

περισσότερο αμφικωνικό.  Ωστόσο, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με την τυπολογία 

του αγγείου και οι πυξίδες αυτές αναφέρονται πότε σφαιρικές και πότε αμφικωνικές, 

άσχετα με το προφίλ των τοιχωμάτων τους247. Μια σωστότερη ταξινόμηση θα 

επέβαλε πάντως το διαχωρισμό σε δύο τύπους ανάλογα με το βαθμό σφαιρικότητας 

του σώματος των αγγείων. Παρά τις διαφορές στο προφίλ των τοιχωμάτων ο τύπος 

προσδιορίζεται, πάντως, από άλλα χαρακτηριστικά και κυρίως τη σταθερή παρουσία 

κάθετων κυλινδρικών, διάτρητων λαβών248.   

 Παραδείγματα αυτού του τύπου έχουν βρεθεί αρκετά στην Κρήτη, όπως στον 

Πύργο249 (Εικόνα 28), στο Κανλί Καστέλι250, στο Σπήλαιο της Ειλειθυίας251, στην 

Τραπέζα252 στην Αγιά Φωτιά253 (Εικόνα 29) και στις Γούρνες254. Πιθανολογείται η 

ταυτόχρονη εμφάνιση του τύπου σε Κρήτη και σε Κυκλάδες αν και η αμφικωνική 

πυξίδα από τον Πύργο, που χρονολογείται στην ΠΜ Ι μπορεί να αποτελεί το 

παλαιότερο παράδειγμα του τύπου σε Κρήτη και Κυκλάδες 255 (Εικόνα 28).  

Πυξίδες σφαιρικές ή αμφικωνικές είναι εμφανώς σπανιότερες στις Κυκλάδες, με 

γνωστά παραδείγματα από τη Νάξο256 και κυρίως από τα Κουφονήσια257 (Εικόνα 30). 

Σήμερα, ο τύπος των αγγείων αυτών τοποθετείται σχεδόν ομόφωνα στη μεταβατική 

ΠΚ Ι –ΙΙ και συγκεκριμένα στην Ομάδα Κάμπου, που τεκμηριώνεται καθαρά σε 

Κυκλάδες και Κρήτη. Η χρονολόγησή του συγκεκριμένου τύπου πυξίδας στη Φάση 

                                                 
245 Καράντζαλη, ο.π. 
246 Davaras-Betancourt, ο.π.. Για πηνιόσχημες πυξίδες βλέπε σελ. 32, 76,80,94, 95,112,139,141, 147, 
164, 181, 190, 199,216, και για κέρνους με τη χρήση πηνιόσχημων πυξίδων βλέπε σελ. 107,163.  
247 Πρβλ. για παράδειγμα Zapheiropoulou, 1984, σελ. 32, εικ. 1c που χαρακτηρίζει σφαιρικές τις 
πυξίδες  και Ντούμας, 1976, σελ. 71, που ονομάζει τον τύπο αμφικωνική πυξίδα. 
248 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 461 
249 Ξανθουδίδης, 1918,  εικ. 5, Νο 9 
250 Αλεξίου, 1951, σελ. 280, Πιν. 14, 1: 9 
251 Μαρινάτος, 1930, σελ. 91 
252 Pendlebury et al, 1935-6, Pl. 8: 124 
253 Καράντζαλη, ο.π. σελ. 461 
254 Γκαλανάκη, 2006, Πιν. IV:2α 
255 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 461 
256 Καράντζαλη, ο.π.  
257 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 32, εικ. 1c 
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Κάμπου συνάγεται από την ανακάλυψη παραδειγμάτων της στα κλειστά ταφικά 

σύνολα του Κουφονησίου και της Αγίας Φωτιάς258. 

 Τα λίγα πάντως, σχετικά, παραδείγματα του τύπου της αμφικωνικής πυξίδας 

σε Αιγαίο και Κρήτη αυξάνονται ραγδαία στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς. Εκτός 

από τις 260(!) περίπου σφαιρικές, όπως ονομάζονται,  πυξίδες που αναφέρονται στην 

απαρίθμηση των ευρημάτων από κάθε τάφο, πρέπει να αναφερθούν οι 33 σφαιρικές  

πυξίδες με πόδι και οι 5 κέρνοι που αποτελούνται από σφαιρικά πυξίδια πάνω σε 

ψηλό πόδι259. Η συντριπτική αριθμητική υπεροχή, πάντως, των παραδειγμάτων του 

τύπου στην Αγία Φωτιά σε συνδυασμό με την άνεση στη δημιουργία παραλλαγών και 

εξελίξεων του τύπου, θέτει και εδώ τον προβληματισμό σχετικά με την προέλευση 

και του συγκεκριμένου τύπου, που μέχρι σήμερα, πάντως, αποδίδεται στις Κυκλάδες.    

 

3.  Οι Οπωροδόχες 

 

Ανάμεσα στα αγγεία με τις πιο εξόφθαλμες ομοιότητες στα κρητικά και στα 

κυκλαδικά παραδείγματα είναι και οι οπωροδόχες, που ανήκουν στην κατηγορία των 

υψίποδων, κατά τον Ξανθουδίδη, αγγείων με σαφή όμως διαφοροποίηση από τα 

λεγόμενα δισκοπότηρα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και βρέθηκαν μαζί στον 

τάφο του Πύργου260. Οι οπωροδόχες αποτελούνται από ένα ανοιχτό αγγείο που έχει 

μια απλή οριζόντια, σωληνωτή λαβή κάτω από το χείλος, το οποίο στηρίζεται πάνω 

σε στέλεχος που έχει εξογκωμένο ή αμφικωνικό προφίλ. Κάτω από αυτό υπάρχει ένα 

κωνικό πόδι, λιγότερο ή περισσότερο πλατύ, σε καμιά περίπτωση όμως πλατύτερο 

από το ανώτερο τμήμα του αγγείου261. Ο τύπος του συγκεκριμένου αγγείου, είναι 

γνωστός με πολλά παραδείγματα στην Κρήτη, αρχής γενομένης από τον τάφο του 

Πύργου262 (Εικόνα 31). Αντίστοιχα, σε διάφορες παραλλαγές έχουν βρεθεί επίσης  

στην Αγία Φωτιά263 και στις Γούρνες264, ενώ πρόσφατα αναγνωρίστηκαν και στον 

Πόρο-Κατσαμπά265.   

                                                 
258 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 32 
259 Βλ. Davaras-Betancourt ο.π., ειδικότερα για σφαιρικές με πόδι βλέπε σελ. 10, 18,25,31,36,53,55, 
57,78,79,88,96,104,118,131,133,138,147,164,168,186, 187, 203, 204, 206, 222, 227, ενώ για κέρνους 
από σφαιρικά πυξίδια βλέπε σελ. 29, 36,74,192,210 
260 Ξανθουδίδης, 1918, σελ. 156-158  
261 Warren, 1984, σελ.. 59 
262 Ξανθουδίδης, ο.π. εικ. 5:3, 8:41, 9:59, 10:74,78,80 
263 Δαβάρας, 1972, σελ. 694, και 1972α, σελ. 43, πρβλ. και Warren, 1984, σελ. 59.  
264 Γκαλανάκη, 2006, σελ. 230, εικ. 1β 
265 Wilson, Day, Dimopoulou-Rethemiotaki, 2008, σελ. 262.  
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Στις Κυκλάδες, ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου ήταν άγνωστος μέχρι το 1970, 

οπότε και ανακαλύφθηκε στα Κουφονήσια266 (Εικόνα 32). Αξιοσημείωτη πάντως 

είναι η ύπαρξη του ίδιου τύπου αγγείου στην Πολιόχνη (Blue Archaic)267, με μόνη 

διαφορά το ευθύ στέλεχος μεταξύ ποδιού και αγγείου. Η προέλευση του 

συγκεκριμένου τύπου αγγείου παραμένει και πάλι αδιευκρίνιστη. Στα λίγα 

παραδείγματα των Κυκλάδων, αντιπαραβάλλεται πάντως ο μεγαλύτερος αριθμός 

εκείνων από την Κρήτη. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα η πληθώρα του τύπου από 

την Αγία Φωτιά, όπου απαριθμούνται 21 παραδείγματα οπωροδόχων, εκ των οποίων 

τα 8 τουλάχιστον ανήκουν στην τυπική παραλλαγή -με τη λαβή κάτω από το χείλος 

και το εξογκωμένο προφίλ στο στέλεχος πάνω από το πόδι-, που συναντάται στα 

Κουφονήσια και στην Πολιόχνη268.  

  Η σπανιότητα του τύπου στις Κυκλάδες συνηγορεί πάντως για τη θεωρία της 

προέλευσής του από την Κρήτη  ή το ΒΑ Αιγαίο και τη μετέπειτα εισαγωγή του στις 

Κυκλάδες.  Αυτό που είναι σίγουρο πάντως είναι πως μετά και την ανακάλυψη του 

τύπου στο Κουφονήσι, το συγκεκριμένο αγγείο συγκαταλέγεται πλέον, ανεπιφύλακτα, 

στην κεραμική της Ομάδας Κάμπου269. 

 

4. Τα Τηγανόσχημα αγγεία 

 

 Τα τυπικά τηγανόσχημα αγγεία, κυριαρχούν στην ΠΚ ΙΙ (Πολιτισμός Σύρου – 

Κέρου). Πολλά όμως πρωιμότερα παραδείγματα ανήκουν στην μεταβατική φάση ΠΚ 

Ι –ΙΙ και τοποθετούνται στην Ομάδα Κάμπου. Θεωρούνται, μάλιστα, νεωτερισμός της 

Ομάδας αυτής270. Κυκλαδικά παραδείγματα αυτής της πρώιμης ομάδας, που διαφέρει 

αισθητά από τα παραδείγματα της επόμενης φάσης, έχουν βρεθεί στον Κάμπο της 

Πάρου271,και στα Κουφονήσια272 (Εικόνα 33-34). Γενικότερα, πρόκειται για αγγείο 

με λίγα παραδείγματα. Μέχρι σήμερα αναφέρονται ελάχιστα, όπως το μοναδικό από 

τον Κάμπο της Πάρου, λίγα από τα Κουφονήσια, την Νάξο και τη Σύρο, και το Κάτω 

                                                 
266 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 37, εικ. 3c 
267 Warren, 1984, εικ. 3: d-e 
268 Για τις οπωροδόχες της Αγίας Φωτιάς βλ. Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 12, 15, 36, 64, 72, 83, 85, 
93, 97, 128, 151, 163, 167, 173, 180, 189, 200, 203, 224. Όμοια με των Κουφονησίων είναι τα 8 στις 
σελ. 93, 97, 151, 173, 180,189, 200, 203   
269 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 31 
270 Warren-Hankey, 1989, σελ. 22-23 
271 Βαρούχα, 1925-6, σελ. 107, εικ. 9 
272 Zapheiropoulou, ο.π., σελ. 37, εικ. 3c 
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Ακρωτήρι της Αμοργού273. Εκτός Κυκλάδων τα παραδείγματα είναι ακόμα λιγότερα, 

με κάποια παράδειγμα από τη Μάνικα274 (Εικόνα 35), ένα από τον Άγιο Κοσμά275 και 

ένα από το Μαραθώνα276. 

Συνίστανται σε πήλινα αγγεία κυκλικού σχήματος, επίπεδα, με ρηχά τοιχώματα 

και λαβή σε σχήμα Π. Άλλο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι το ευθύ τοίχωμα, 

που το διαφοροποιεί σαφώς από το έσω νεύον χείλος των μεταγενέστερων 

τηγανόσχημων τύπου Σύρου. Φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση στην εξωτερική 

επιφάνεια του πυθμένα, που αποδίδει συνήθως σπειροειδή κοσμήματα, γύρω από το 

κεντρικό θέμα του αστεριού277. 

 Στην Κρήτη εμφανίζονται σχεδόν παράλληλα με τις Κυκλάδες, στην 

μεταβατική ΠΜ Ι-ΙΙ. Παραδείγματα αυτού του αγγείου στην Κρήτη έχουν βρεθεί στο 

Σπήλαιο της Πλατυβόλας στη δυτική Κρήτη278 στον Πόρο – Κατσαμπά279 και στην 

Αγία Φωτιά280 στην ανατολική, όπου μάλιστα αναφέρονται 11 παραδείγματα281. 

Μεταξύ των κρητικών τηγανόσχημων συγκαταλέγεται και το μοναδικό και 

ασυνήθιστο παράδειγμα από τη Συλλογή Γιαμαλάκη. Τα κρητικά παραδείγματα 

διακρίνονται σε τρεις τύπους, με σαφή διαφοροποίηση του ενός από τον άλλον. Τα 

παραδείγματα της Αγίας Φωτιάς είναι στρογγυλά, με σχεδόν ορθογώνια ή 

τραπεζιόσχημη λαβή που φέρει ενίοτε κεντρική διάτρηση282 (Εικόνες 36-37). Η 

διακόσμηση συνίσταται σε ομόκεντρες ζώνες με εγχάρακτα ζιγκ-ζαγκ και λοξά 

γραμμίδια. Τόσο το σχήμα όσο και η διακόσμηση απομακρύνονται από κυκλαδικά 

αντίστοιχα παραδείγματα, και θεωρείται πιθανό να αποτελούν  μινωική παραλλαγή 

ενός τυπικού κυκλαδικού τύπου283. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραγνωριστεί η 

ομοιότητα των παραδειγμάτων της Αγίας Φωτιάς με τα αντίστοιχα από το 

                                                 
273 Renfrew, 2006, σελ. 841.  
274 Για το πλησιέστερο παράλληλο από τη Μάνικα βλ. Renfrew, ο.π., Πιν. 4: 1α. Για άλλα τηγανόσχημα 
της Μάνικας που χρονολογούνται στην Ομάδα Κάμπου, τα οποία όμως είναι ακόσμητα βλέπε 
Sapouna-Sakellaraki, 1987, σελ. 251-252  
275 Mylonas, 1959, εικ. 146: 195 
276 Marinatos, 1970, σελ. 350, εικ. 4  
277 Renfrew, 2006, σελ. 841 
278 Καράντζαλη, 1996, σελ. 469 
279 Καράντζαλη, 1996, σελ. 469, όπου αναφέρεται -χωρίς να εικονίζεται -ένα παράδειγμα Τύπου 
Κάμπου.  
280 Δαβάρας, 1972, σελ. 649, Πιν. 603 στ., όπου εικονίζεται αν και αναφέρεται πριν ως πυξίδα. 
Καλύτερη εικόνα μετά από εργαστηριακή αποκατάσταση του αγγείου και σωστό υπομνηματισμό βλ. 
στο Δαβάρας, χ.χ., Εικ. 9 
281 Βλ. Davaras-Betancourt, ο.π., στην απαρίθμηση των κτερισμάτων κάθε τάφου, σελ. 40,71, 80, 84, 
172, 180, 185, 195, 201, 226, 228 
282 Στο Μουσείο Αγίου Νικολάου εκτίθενται τουλάχιστον 3 όμοια τηγανόσχημα αυτού του τύπου. 
283 Καράντζαλη, ο.π. σελ. 468-9.. 
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Κουφονήσι284. Αν και υπάρχουν αισθητές διαφορές, ιδίως σε σχέση με το σχήμα της 

λαβής των αγγείων, είναι αισθητή η ομοιότητα στην ανάγλυφη διακόσμηση της 

εξωτερικής επιφάνειάς τους. Αν και εμφανώς αφαιρετικότερη, η διακόσμηση των 

παραδειγμάτων της Αγίας Φωτιάς αποδίδει τα ίδια ή παρόμοια μοτίβα με το 

τηγανόσχημο αγγείο από το Κουφονήσι, όπως είναι το κεντρικό αστέρι, και οι 

επάλληλες εγχάρακτες ζώνες γραμμιδίων και ζιγκ ζαγκ285. 

  Παρόμοια με τα τηγανόσχημα αγγεία της Αγίας Φωτιάς είναι και εκείνα που 

βρέθηκαν στις Λιθαρές286. Μοιάζουν στο σχήμα και στη λαβή αλλά όχι στη 

διακόσμηση. Κάποιες ομοιότητες στο στρογγυλό σχήμα και στην απόδοση της λαβής 

επισημαίνονται και σε αντίστοιχα αγγεία της Ηπειρωτικής Ελλάδας, και 

συγκεκριμένα στον Άγιο Κοσμά287. 

 Τα τηγανόσχημα αγγεία της Πλατυβόλας είναι πάλι διαφορετικά. Φέρουν 

τρεις μικρές κομβιόσχημες αποφύσεις στην κάτω επιφάνεια και η λαβή έχει 

αποκατασταθεί σαν ορθογώνια σε σχήμα Π, κατά το πρότυπο της Ομάδας Κάμπου288 

(Εικόνα 38). Ακόμα και η διακόσμηση είναι ιδιόμορφη και μοναδική.289. Διαφέρουν 

προς το μέγεθος, το σχήμα και τη διακόσμηση και έχει ενδιαφέρον η άποψη ότι ίσως 

να αποτελούν απλώς μεγάλα πινάκια και όχι τηγανόσχημα. αγγεία290. 

  Το τηγανόσχημο, τέλος, αγγείο της Συλλογής Γιαμαλάκη έχει λαβή 

ορθογώνια, σε σχήμα Π, που είναι παρόμοια με τον τύπο της λαβής των κυκλαδικών 

τηγανόσχημων της Ομάδας Κάμπου291 (Εικόνα 39). Η διακόσμηση του όμως είναι 

ιδιόμορφη και μοναδική, σε βαθμό που η γνησιότητά του να αμφισβητείται292.  

Συνοψίζοντας αξίζει και στην περίπτωση των τηγανόσχημων αγγείων της 

Κρήτης να υπογραμμιστεί η στενή σχέση των αγγείων με τα αγγεία της Ομάδας του 

Κάμπου,  στην οποία οδηγεί η σύγκρισή τους με τα παραδείγματα από το Κουφονήσι, 

τον Άγιο Κοσμά και το Μαραθώνα. 

 

 

                                                 
284 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 37, εικ. 3b 
285 Πρβλ. και Warren, 1984, σελ. 59, που θεωρεί το αγγείο κρητική δημιουργία που εντάσσεται όμως, 
αναμφίβολα, στην Ομάδα Κάμπου 
286 Τζαβέλα-Evjen, 1984, σελ. 157, Πιν. 45-46  
287 Μυλωνάς, 1959, σελ. 101-2, εικ. 148:210, Πρβλ. και Καράντζαλη, ο.π., σελ. 469  
288 Βλέπε σχέδιο στο Karantzali, 1996, Εικ. 130   
289 Καράντζαλη, 1996, σελ. 469  
290 Καράντζαλη, ο.π. 
291 Καράντζαλη, ο.π. 
292 Branigan, 1970, σελ. 186, Renfrew, 2006, σελ. 354 
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5. Το βαθύ κύπελλο με σωληνοειδείς λαβές.  

Πρόκειται για αγγείο πόσεως με στενή βάση και δύο ζεύγη κάθετων κυλινδρικών 

λαβών, παρόμοιες με εκείνες που συνηθίζονται στις πυξίδες της εποχής. Σε ολόκληρη 

την περιοχή του Αιγαίου δεν έχει δώσει πολλά παραδείγματα. Στην Κρήτη γνωστά 

μέχρι πρόσφατα ήταν μόνο τα δύο παραδείγματα από τον τάφο του Πύργου293 

(Εικόνα 40), που χρονολογούνται στην ΠΜ Ι – ΙΙ ή την ΠΚΙ – ΠΚ ΙΙ (Ομάδα 

Κάμπου)294. Κάπως παρόμοιο είναι ένα ακόμα αγγείο από τον ίδιο τάφο του Πύργου, 

το οποίο όμως έχει πιο σφαιρικό σώμα και δύο μονές σωληνωτές λαβές αντί για δύο 

ζεύγη295. Και τα δύο αγγεία χαρακτηρίζονται από τον ανασκαφέα ως πρωτόγονοι 

σκύφοι296.   

Τα κρητικά παραδείγματα του ίδιου τύπου πολλαπλασιάζονται, όμως ραγδαία 

μετά την πρόσφατη δημοσίευση του νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς (Εικόνα 41). 

Στο εν λόγω νεκροταφείο, που χρονολογείται στην ίδια ακριβώς περίοδο, 

αναφέρονται 17 κύπελλα με σωληνωτές λαβές, όμοια με εκείνα του Πύργου297. Λίγα 

όστρακα από τον ίδιο τύπο αγγείου αναγνωρίστηκαν πρόσφατα και στον Πόρο - 

Κατσαμπά298.  

 Στις Κυκλάδες ο τύπος είναι εντελώς σπάνιος. Κάποια παραδείγματα 

υπάρχουν μόνο στο Κουφονήσι, που ανήκει και εκείνο στην Ομάδα του Κάμπου299 

(Εικόνα 42). Σε άλλες κυκλαδικές θέσεις το βαθύ κύπελλο με τις σωληνωτές λαβές, 

όπως το γνωρίζουμε από την Κρήτη, δεν εμφανίζεται. Το πλησιέστερο παράλληλο 

προέρχεται από τους Αγίους Αναργύρους της Νάξου, που ανήκουν πάλι στην Ομάδα 

Κάμπου300, το οποίο όμως διαφέρει αισθητά στο σχήμα και, ιδιαίτερα, στην 

ολοκληρωτική απουσία των χαρακτηριστικών λαβών301 (Εικόνα 43).   

 

6. Το σφαιρικό αγγείο με ψηλό λαιμό.  

 

 Πρόκειται για μικρού μεγέθους αγγείο με σφαιρικό σώμα και πολύ ψηλό 

λαιμό. Ο συγκεκριμένος τύπος αγγείου, που χρονολογείται στη Φάση του Κάμπου, 
                                                 
293 Ξανθουδίδης, 1918, εικ. 12, Νο 108 
294 Warren, 1984, σελ. 59 
295 Ξανθουδίδης, ο.π. εικ. 12: 102 
296 Ο.π., σελ. 150-151 
297 Βλ. Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 39,83,84,98,117,127,131,137,151,172, 193,206,224,228,230. 
298 Wilson, Day, Dimopoulou-Rethemiotaki, 2008, σελ. 262 
299 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 34, εικ. 2 e-f, βλ. Και 1970, σελ. 50, εικ.6 βλ. και Warren, 1984, σελ. 59 
300 Zapheiropoulou, ο.π, σελ. 31 
301 Doumas, 1977, σελ. 19, πιν. 44c  
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πιθανώς αποτελεί εξέλιξη πρωιμότερου κυκλαδικού τύπου αγγείου με περιχείλωμα302. 

Παραδοσιακά, αναφέρονται παραδείγματα από τον τάφο του Πύργου στην Κρήτη303, 

τον Άγιο Κοσμά της Αττικής304 και το Επάνω Κουφονήσι στις Κυκλάδες305 (Εικόνα 

44). Ωστόσο, αν και τα παραδείγματα των τριών περιοχών είναι παραπλήσια στα 

βασικά τους στοιχεία, υπάρχουν αρκετές διαφορές που, που θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως τοπικές παραλλαγές. Αναλυτικότερα, το αγγείο από τον Πύργο έχει για 

λαβές τέσσερις αποφύσεις που κάμπτονται προς τα πάνω και τρία μικρά πόδια,  ενώ 

του Άγιο Κοσμά φέρει τέσσερις σωληνωτές λαβές στους ώμους. Τέλος, το 

παράδειγμα από το Κουφονήσι, φέρει δύο λαβές στους ώμους και δύο ακόμα στο 

ύψος της κοιλιάς του αγγείου. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα μπορούν πάντως να 

θεωρηθούν σχήματα ή παραλλαγές σχημάτων της κεραμικής της Ομάδας του 

Κάμπου306.  

Η πρόσφατη δημοσίευση της Αγίας Φωτιάς προσθέτει αρκετά ακόμα 

παραδείγματα του τύπου στο σχετικό corpus. Στην αναλυτική παρουσίαση του 

περιεχομένου των τάφων αναφέρονται 13 παραδείγματα, εκ των οποίων τα 7 

διαθέτουν κανονικό μέγεθος και τα υπόλοιπα είναι μικρογραφικά307. Οι ποικιλία στη 

διαμόρφωση του τύπου είναι και στην Αγία Φωτιά εμφανής. Τουλάχιστον ένα 

παράδειγμα, από τα λίγα που εικονίζονται, είναι αρκετά κοντά σε αυτά που 

προαναφέρθηκαν, από τον  Πύργο, τον Άγιο Κοσμά και το Κουφονήσι, χωρίς όμως 

και σε αυτήν την περίπτωση να ταυτίζονται οι τυπολογικές λεπτομέρειες στις λαβές308 

(Εικόνα 45). 

Η πρόσφατη ανεύρεση του συγκεκριμένου αγγείου και στις Γούρνες Ηρακλείου 

συνηγορεί, μάλλον, στην ανεπιφύλακτη υπαγωγή του τύπου στην Ομάδα Κάμπου309. 

 

7. Η μικρή λεκάνη. 

 

 Πρόκειται για μικρού σχήματος, ανοιχτό αγγείο, με αναδιπλωμένο εσωτερικά 

χείλος, που εμφανίζεται συχνά με μία διάτρητη λαβή στο ανώτερο τμήμα του 
                                                 
302 Zapheiropoulou, ο.π, σελ.36 
303 Ξανθουδίδης, 1918, εικ. 6, Νο 15 
304 Mylonas, 1959, εικ. 147:191 
305 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 36, εικ. 1g 
306 Zapheiropoulou, ο.π.  
307 Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 16, 40,56,62,65,71,103,133, 142,147,152,183,230. Κανονικού 
μεγέθους είναι μόνο τα 7 (σελ. 16,40,56,103,142,152,230) ενώ τα υπόλοιπα είναι μικρογραφικά. 
308 Ο.π. σελ. 142, εικ. 341:157. 
309 Γκαλανάκη, 2006, σελ. 230, Πιν. IV: 5 
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σώματος, κάτω από το χείλος. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει καθόλου λαβές. Το 

αγγείο ανήκει στην Ομάδα του Κάμπου αν και έχει προφανείς επιδράσεις από την 

ομάδα του Πηλού310. Στις Κυκλάδες ο τύπος με τη λαβή είναι γνωστός από τα 

Κουφονήσια311 (Εικόνα 46), τη Νάξο312, και την Αμοργό313. Εξωκυκλαδικό 

παράλληλο αποτελεί ένα παράδειγμα από τον Άγιο Κοσμά Αττικής, που ανήκει, όπως 

και τα προηγούμενα, στην Ομάδα Κάμπου314. 

 Όσον αφορά στην Κρήτη, ο τύπος ήταν εντελώς άγνωστος μέχρι πρόσφατα 

και δεν συμπεριλαμβανόταν στις σχετικές συγκρίσεις της κεραμικής Κρήτης και 

Κυκλάδων. Στην πρόσφατη  όμως δημοσίευση του νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς, 

αναφέρονται 11 παραδείγματα αυτού του τύπου της μικρής λεκάνης με τη μία λαβή, 

τα οποία μάλιστα είναι όμοια με τα προαναφερόμενα από τα Κουφονήσια315 (Εικόνα 

47).  

 Αντίστοιχα ΠΜ Ι παραδείγματα, που όμως δεν απαριθμούνται, αναφέρονται 

για τον Πόρο –Κατσαμπά Ηρακλείου316. Για τα παραδείγματα αυτά αναφέρεται πως 

είναι όμοια με τα προαναφερθέντα από τις Κυκλάδες και την Αγία Φωτιά. 

 

8. Άλλα αγγεία 

 

 Όλοι οι παραπάνω τύποι αγγείων, και κυρίως εκείνοι που έχουν κοινά 

παραδείγματα σε Κρήτη και Κυκλάδες,  χρονολογούνται με ασφάλεια στη εποχή της 

μετάβασης από την ΠΜ Ι στην ΠΜ ΙΙ, που για την κυκλαδική χρονολόγηση αποτελεί 

την Ομάδα Κάμπου317. Εκτός όμως από τους τύπους αυτούς, που, όπως αναδείχτηκε 

παραπάνω, εμφανίζονται με συχνότητα πολλών παραδειγμάτων στην Κρήτη και 

ιδιαίτερα σε ορισμένες θέσεις, υπάρχουν και κάποια άλλα αγγεία που, είτε με τη 

μορφή πολλών παραδειγμάτων είτε σποραδικά, έχουν κατά καιρούς αναφερθεί στη 

συζήτηση για τις σχέσεις Κρήτης και Κυκλάδων. Μεταξύ αυτών θα αναφερθούν οι 

κέρνοι, οι κύμβες, οι σαλτσιέρες, ένας τύπος κυπέλλου με πόδι, και κάποια άλλα 

αγγεία, που  συναντώνται και στις δύο περιοχές.      

                                                 
310 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 36, εικ. 2α, και Doumas, 1977, σελ. 18.  
311 Zapheiropoulou, 1984, εικ. 2a 
312 Karantzali, 1996, εικ. 1 a-d 
313 Renfrew, 2006, Πιν. 4.2, και Τσούντας, 1898, Πιν. 9:17 για άλλο ένα παράδειγμα «από Κυκλάδες».  
314 Mylonas, 1959, εικ. 157 
315 Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 64, 68, 91, 117, 142, 159, 220, 230 
316 Wilson, Day, Dimopoulou-Rethemniotaki, ο.π., σελ. 262 
317 Davaras-Betancourt, ο.π., σελ. 231 
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Η σημαντική διαφορά ανάμεσα στην πρώτη κατηγορία που προαναφέρθηκε και 

εκείνη που θα ακολουθήσει βρίσκεται στη χρονολόγησή τους. Ενώ λοιπόν τα πρώτα 

που ανήκουν στην Ομάδα Κάμπου χρονολογούνται στα τέλη της ΠΜ Ι/ΠΚ Ι περιόδου 

τα δεύτερα χρονολογούνται από την ΠΜ ΙΙ/ΠΚ ΙΙ περίοδο και εξής.   

 

1. Ο Κέρνος 

 

Τα σύνθετα σκεύη που ονομάζονται Κέρνοι, θεωρήθηκαν ανέκαθεν κρητική 

σύλληψη και δημιουργία, και σαν τύπος παρουσιάζουν σημαντική εξέλιξη σε όλη τη 

διάρκεια της εποχής του Χαλκού. Τα παλαιότερα παραδείγματα μινωικών κέρνων, 

στηριζόμενα ή όχι σε στελεχωτό πόδι εμφανίζονται σε στρώματα που χρονολογούνται 

στο τέλος της ΠΜ Ι και στη μετάβαση της ΠΜ ΙΙ περιόδου318. Από τους 

παλαιότερους μέχρι σήμερα θεωρούνται οι διπλοί κέρνοι χωρίς πόδι από τον 

Πύργο319, που χρονολογούνται στην ΠΜ Ι (Εικόνα 48), ενώ στον ίδιο τάφο βρέθηκαν 

και πιο εξελιγμένα παραδείγματα, με γραπτή ή εγχάρακτη διακόσμηση, με πόδι, και 

ένας ανθρωπόμορφος320. Στην ίδια περίοδο ή λίγο αργότερα, ανήκουν και οι κέρνοι 

από την Αγία Φωτιά, που συνίστανται σε δίδυμες, τρίδυμες ή τετράδυμες πυξίδες, 

σφαιρικές, κυλινδρικες ή κωνικές, προσαρμοσμένες σε ψηλό κυλινδρικό πόδι321.  

 Στις Κυκλάδες αγγεία του συγκεκριμένου τύπου δεν εμφανίζονται πριν από 

την ΠΚ ΙΙ. Τα παλαιότερά, μάλιστα, παραδείγματα, όπως ο κέρνος της Συλλογής της 

Αγγλικής Σχολής από τον Καπρό της Μήλου322, παρουσιάζει σοβαρές ομοιότητες με 

σύγχρονο παράδειγμα από την Κουμάσα323 και θεωρείται, συνήθως, εισαγωγή ή 

μίμηση κρητικού πρωτοτύπου (Εικόνα 49).  Αντιστοίχως, ένας ακόμα κυκλαδικός 

κέρνος, από τη Νάξο αυτή τη φορά, έχει θεωρηθεί ήδη μινωική εισαγωγή της ΠΜ ΙΙα 

περιόδου, συγκρινόμενος και πάλι με τον ίδιο κέρνο από την Κουμάσα, ιδιαίτερα σε 

σχέση με το σχήμα των προσαρτημένων αγγείων και την διακόσμηση που αυτά 

φέρουν πάνω από τον ώμο324 (Εικόνα 50).  

                                                 
318 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 465 
319 Ξανθουδίδης, 1918, σελ. 150, εικ. 8: 46, 51, 52  
320 Ξανθουδίδης, ο.π., εικ. 6: 12,  εικ. 8: 47-48, 54, και Πιν. Α: 47-48  
321 Δαβάρας, χ.χ., εικ. 4  (αριστερά) Πρβλ. και Καράντζαλη, ο.π. σελ. 465 
322 Renfrew, 1964, Πιν. 2: 11 
323 Warren, 1984, σελ. 56, εικ. 1 a 
324 Renfrew, 1972, σελ. 194, εικ. 12:1,4, και Warren, 1984, σελ. 56, εικ. 1:c 
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Γενικότερα, οι ερευνητές σήμερα συγκλίνουν στην άποψη πως οι κέρνοι 

αποτελούν μια μινωική ιδέα της ΠΜ Ι περιόδου που υιοθετήθηκε στις Κυκλάδες κατά 

την ΠΜ ΙΙ/ΠΚ ΙΙ περίοδο325.  

 

2. Το Κύπελλο με πόδι 

 

Πρόκειται για τύπο κυπέλλου με χαμηλό πόδι γνωστό από τις ανασκαφές του 

Τσούντα στη Σύρο326. Χρονολογικά τοποθετείται στον πολιτισμό Σύρου – Κέρου, 

κυρίως λόγω της σαλπιγγόσχημης βάσης που θεωρείται καινοτομία της εποχής 

αυτής327. Στην Κρήτη είναι γνωστό μόνο από τον τάφο του Πύργου328 (Εικόνα 51). 

Ακόμα και αν θεωρηθεί κυκλαδική εισαγωγή, το συγκεκριμένο αγγείο αποτελεί 

μεμονωμένο παράδειγμα στην Κρήτη, ή έστω με λίγα παραδείγματα σε ολόκληρο το 

νησί, χωρίς, για την ώρα, να μαρτυρείται η γενικευμένη μεταφορά του τύπου από τις 

Κυκλάδες. 

 

3. Η Κύμβη ή Σαλτσιέρα. 

 

Ένας τύπος αγγείου με κοινά παραδείγματα στις Κυκλάδες και την Κρήτη είναι η 

κύμβη ή σαλτσιέρα. Ο τύπος αυτός έχει όμως την ιδιαιτερότητα να εμφανίζεται και 

στην Ηπειρωτική Ελλάδα, με τόση μάλιστα συχνότητα, που μέχρι πρόσφατα θεωρείτο 

χαρακτηριστικός τύπος της Πρωτοελλαδικής κεραμικής. Χρονολογικά τοποθετείται 

στην ΠΕ ΙΙ- ΠΚ ΙΙ329. Τα τελευταία χρόνια κάποιοι ερευνητές δεν αποκλείουν την 

παράλληλη εξέλιξη ή ακόμα και την προέλευση του τύπου από τις Κυκλάδες τελικά, 

αντί για την Ηπειρωτική Ελλάδα330. 

Στην Κρήτη ο τύπος της κύμβης δεν είναι διαδεδομένος. Αρκετά παραδείγματα 

του τύπου της κύμβης βρέθηκαν για πρώτη φορά στο σπήλαιο της Πλατυβόλας, στη 

Δυτική Κρήτη331 (Εικόνα 52). Από τις υπόλοιπες ΠΜ θέσεις ο τύπος φαίνεται να 

απουσιάζει ολοκληρωτικά. Τελευταία  μόνο, πολλά όστρακα τέτοιων αγγείων 

                                                 
325 Καράντζαλη, 1996, σελ. 465-8 
326 Τσούντας, 1899-1900, Πιν. 8: 13 
327 Ντούμας, 1976, σελ. 72 
328 Ξανθουδίδης, ο.π.,  εικ. 9: 60 
329 Doumas, 1977, σελ. 20 
330 Barber, 1994, σελ. 92, για τον προβληματισμό πάνω στο θέμα της προέλευσης του τύπου της 
σαλτσιέρας και πρόσφατη βιβλιογραφία βλέπε και Marthari, 2008, σελ. 73 
331 Τζεδάκης, 1967,σελ.  505, και Τζεδάκης, 1968, Πιν.376:γ 
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αναγνωρίστηκαν στα ΠΜ ΙΙ στρώματα, αρχικά της Κνωσού και, εντελώς πρόσφατα, 

στον Πόρο-Κατσαμπά332. 

 

4. Ο Κρατήρας  (transport jar)   

 

Τυπικό αγγείο της ΠΚ ΙΙ περιόδου, αν και με πολλούς πρωιμότερους προγόνους, 

είναι ο κρατήρας, που περιγράφεται ως μικρό πιθοειδές με ψηλό λαιμό (Εικόνα 53). 

Θεωρείται τυπικό ΠΚ ΙΙ αγγείο αποθήκευσης και μεταφοράς και η ανεύρεσή του 

εκτός Κυκλάδων αποτελεί σοβαρή μαρτυρία για τη διεξαγωγή εμπορικών 

συναλλαγών με τα νησιά του Αιγαίου333.  

Αγγεία αυτού του τύπου ήταν άγνωστα στην Κρήτη μέχρι πολύ πρόσφατα που 

εντοπίστηκαν στην Κνωσό334 και στον Πόρο-Κατσαμπά335. Ειδικά για την περίπτωση 

που Πόρου – Κατσαμπά αναφέρεται πως αποτελεί το πλέον κοινό αγγείο της ΠΚ ΙΙ 

κεραμικής που απέδωσε η θέση, γεγονός που μαρτυρεί, κατά τους μελετητές, τη 

μεγάλη κλίμακα των εμπορικών συναλλαγών που διεξάγονταν μεταξύ Κρήτης και 

Κυκλάδων, μέσω του σημαντικού αυτού λιμανιού τη ΠΜ Κρήτης336.  

 

Μαζί με το σύνολο των προαναφερθέντων παραδειγμάτων πρέπει να 

αναφερθούν πάντως και κάποια μεμονωμένα παραδείγματα αγγείων που 

αποδεικνύουν κάποιου είδους επαφές μεταξύ των δύο περιοχών, αφού εμφανίζονται 

ως εισηγμένα από τη μία ή την άλλη περιοχή. 

Ως εισηγμένο αγγείο από τις Κυκλάδες χαρακτηριζόταν ανέκαθεν337 μια 

μικρογραφική πρόχους που βρέθηκε στο Μαραθοκέφαλο338. Σήμερα, ωστόσο, η 

ομοιότητά της με κυκλαδικά παράλληλα, δεν την κατατάσσει a priori στις κυκλαδικές 

εισαγωγές339. 

 Κάποια ακόμα αγγεία δεν αποκλείεται να ακολούθησαν αντίστροφη πορεία, 

φτάνοντας από την Κρήτη στις Κυκλάδες. Μεταξύ αυτών αναφέρεται μια φακοειδής 

πυξίδα που βρέθηκε στη Θήρα340 (Εικόνα 54α). Είναι εγχάρακτη και θεωρείται τυπικό 

                                                 
332 Wilson,Day, Dimopoulou-Rethemiotaki, ο.π. σελ. 265 
333 Wilson,Day, Dimopoulou-Rethemiotaki, ο.π., σελ. 264 
334 Wilson, 1994, σελ. 40 
335 Wilson,Day, Dimopoulou-Rethemniotaki, ο.π., σελ. 265 
336 Wilson,Day, Dimopoulou-Rethemniotaki, ο.π., σελ. 265-268 
337 Branigan, 1970, σελ. 186 
338 Zervos,1957, Πιν. 128 
339 Karantzali, 1996, σελ. 450 
340 Renfrew, 1964, σελ. 121, εικ. 2α  
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σχήμα πυξίδας της ΠΜ ΙΙ από την Κρήτη, αφού έχει δώσει ακριβή παράλληλα από 

την Κουμάσα, τα Γουρνιά, και τους τάφους της Λεβήνας341 (Εικόνα 54β).  

 Αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί και ο πτηνόμορφος ασκός που βρέθηκε στο 

Κουφονήσι342. Ήδη από την εύρεσή του αναγνωρίστηκε ως τύπος άγνωστος στις 

Κυκλάδες και ως πιθανή εισαγωγή από την Κρήτη (Εικόνα 55α). Παρόμοια αγγεία 

που χρονολογούνται στην ΠΜ ΙΙ έχουν βρεθεί, πράγματι, στην Κρήτη343, και μάλιστα 

σε αρκετά παραδείγματα στους τάφους της Λεβήνας344, αλλά και σε υστερότερες 

παραλλαγές στην Κουμάσα345 (Εικόνα 55β). 

 Εντελώς πρόσφατη είναι, εξάλλου, η αναγνώριση του τύπου της  ΠΚ ΙΙ διπλής 

κυλινδρικής-κωνικής πυξίδας που βρέθηκε στον οικισμό του Σκάρκου στην Ίο 

(Εικόνα 56)346. Ο τύπος είναι αρκετά διαδεδομένος σε ολόκληρο το Αιγαίο αλλά η 

τριποδική στήριξη θεωρείται στοιχείο κρητικό, το οποίο, μάλιστα, απουσιάζει 

εντελώς από τα παραδείγματα των Κυκλάδων347. Αν και δεν έχει πραγματοποιηθεί 

πετρογραφική ανάλυση του αγγείου, η πυξίδα από την Ίο φαίνεται να κατάγεται από 

την Κρήτη, όπου υπάρχουν αρκετά ΠΜ ΙΙ παράλληλα348(Εικόνα 57).           

 

 

9. Σύνοψη Κεραμικής 

 

 Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω παρουσίαση των κοινών στοιχείων 

στην κεραμική της Κρήτης και των Κυκλάδων, η μεγάλη πλειονότητα των 

ομοιοτήτων στην κεραμική των δύο περιοχών περιορίζεται στη μεταβατική ΠΚ Ι-ΙΙ ή 

ΠΜ Ι –ΙΙ περίοδο. Η περίοδος αυτή, με κυκλαδικούς πολιτιστικούς όρους έχει 

ονομαστεί Ομάδα Κάμπου, από την ομώνυμη θέση της Πάρου. Αρχικά, λίγοι μόνο 

τύποι αγγείων είχαν περιληφθεί στην εν λόγω πολιτιστική ομάδα349, μέχρι την 

δημοσίευση των τάφων από τα Κουφονήσια, που συνέβαλε στη διεύρυνση της 

                                                 
341 Warren, 1984, σελ. 56. Σχεδόν όμοια πυξίδα από τη Λεβήνα βλέπε στο Alexiou-Warren, 2004, Pl. 
82b 
342 Warren, 1984, σελ. 56 
343 ο.π.   
344 Alexiou-Warren, 2004, π.χ. 107: C 
345 Xanthoudides, 1924, Πιν. ΧΧVIII : 3123, 3124, 4142. 
346 Marthari, 2008, σελ. 78, εικ. 9:17 
347 Karantzali, 1996, σελ. 127-128, πιν. 123: a-e 
348 Marthari, ο.π.  
349 Renfrew, 2006, σελ. 841. 
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Ομάδας του Κάμπου, με την υπαγωγή σε αυτήν πολλών επιπλέον τύπων αγγείων350. 

Η παραπάνω διεύρυνση είχε καθοριστική σημασία για το ζήτημα της σχέσης 

Κυκλάδων και Κρήτης αφού απέδειξε, πως η συντριπτική πλειονότητα της 

«κυκλαδίζουσας» κεραμικής της Κρήτης ανήκει σε μία μόνο φάση, η οποία, όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω, έχει περιορισμένη γεωγραφική διασπορά μέσα στις Κυκλάδες.  

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω και για κάθε τύπο αγγείου ξεχωριστά, όλα 

σχεδόν τα αγγεία από την Κρήτη, τα οποία εμφανίζονται ως κυκλαδίζοντα ανήκουν 

στην Ομάδα Κάμπου. Τα εξαιρετικά λίγα κυκλαδίζοντα αγγεία της Κρήτης που δεν 

εντάσσονται στην Ομάδα Κάμπου, χρονολογούνται κάπως υστερότερα, στην           

ΠΜ ΙΙ/ΠΚ ΙΙ. Αφενός είναι σποραδικά και χωρίς πολλά παραδείγματα, και αφετέρου 

μπορούν εύκολα να υπαχθούν μέσα σε ένα ερμηνευτικό πλαίσιο εμπορικής 

δραστηριότητας, πολιτισμικών ανταλλαγών, και σχέσεων επικοινωνίας εν γένει, κάτι 

που άλλωστε δεν αμφισβητείται για την ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου κατά την ΠΧ 

ΙΙ περίοδο351. Την υπαγωγή των μεμονωμένων αυτών αγγείων της ΠΚ ΙΙ, που 

βρέθηκαν στην Κρήτη, μέσα στο πλαίσιο της εμπορικής δραστηριότητας ή των 

όποιων πολιτιστικών επαφών και ανταλλαγών μεταξύ των δύο περιοχών, και της 

αμφίδρομης σχέσης που αυτές συνεπάγονται, επιβεβαιώνει, κατά τη γνώμη μας, 

αφενός, η υιοθέτηση στις Κυκλάδες της κρητικής ιδέας του κέρνου και, αφετέρου, η 

παρουσία μεμονωμένων αγγείων της ΠΜ ΙΙ, που βρέθηκαν στις Κυκλάδες και 

θεωρούνται εισαγωγές από την Κρήτη, όπως, για παράδειγμα, η πυξίδα από τη Θήρα, 

ο ασκός από το Επάνω Κουφονήσι και, ενδεχομένως, οι τριποδικές πυξίδες από την 

Ίο352.     

             Γ. Γλυπτική 
 

Εξίσου σημαντικό κεφάλαιο στις σχέσεις της Κρήτης με τις Κυκλάδες αποτελεί η 

εξέταση των δεσμών στα έργα της γλυπτικής των δύο γειτονικών περιοχών. 

Σημαντικότερα από αυτά είναι τα ειδώλια με διπλωμένους βραχίονες, που επικράτησε 

να ονομάζονται κυκλαδικού τύπου. Εκτός από τα νησιά των Κυκλάδων, όπου τέτοια 

ειδώλια, σε διάφορους τύπους και παραλλαγές, αποτελούν τα πλέον χαρακτηριστικά 

ευρήματα, αντίστοιχα ειδώλια, σε  μικρότερες, πάντως, ποσότητες, έχουν βρεθεί και 

                                                 
350 Zapheiropoulou, 1984. 
351 Ντούμας, 1976, σελ. 74, Renfrew, 1967, σελ. 16-17 
352 Βλέπε την ίδια άποψη στο Σωτηρακοπούλου, 1999, σελ. 262, όπου στα εισηγμένα από την Κρήτη 
στις Κυκλάδες πήλινα αγγεία, προστίθεται ακόμα και μια λίθινη φιάλη.   
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στην Κρήτη. Κύριο χαρακτηριστικό των ειδωλίων κυκλαδικού τύπου αποτελούν οι 

διπλωμένοι βραχίονες και κυρίως σε αυτά θα επικεντρωθεί η συζήτηση στην παρούσα 

εργασία.  

Εκτός από αυτά όμως, που θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια, υπάρχουν δύο 

ακόμα μεγάλες κατηγορίες λίθινων ειδωλίων, τα λεγόμενα σχηματικά και τα 

ανθρωπόμορφα, με αξιόλογη παρουσία στην Κρήτη, που συνθέτουν με τη σειρά τους, 

ορισμένους τύπους και παραλλαγές, ανάλογα με τα στυλιστικά χαρακτηριστικά τους, 

κάποια από τα οποία μαρτυρούν επιρροές από αντίστοιχους κυκλαδικούς τύπους. 

 

1. Τα Σχηματικά Ειδώλια της Κρήτης 

 

 Τα σχηματικά ειδώλια αποτελούν μια αρκετά κοινή κατηγορία ειδωλίων  των 

Κυκλάδων, με χρήση ήδη από την ΠΚ Ι, και είναι γνωστά με τον όρο Brettidolen353. 

Αποτελούνται από ένα μικρού μεγέθους κομμάτι μάρμαρο πάνω στο οποίο 

αποδίδονται κάποτε κάποια υποτυπώδη χαρακτηριστικά, με γλυφή ή με απλή χάραξη. 

Σε κάποιες περιπτώσεις διαθέτουν έναν υποτυπώδη λαιμό αλλά ποτέ δεν αποδίδεται 

σε αυτά το κεφάλι, γνώρισμα που τα διαφοροποιεί άλλωστε από τα ανθρωπόμορφα 

ειδώλια της επόμενης περιόδου (Πολιτισμός Σύρου – Κέρου)354. Στην Κρήτη 

εμφανίζονται την ίδια περίοδο με πολύ μικρή συχνότητα, γεγονός που, σύμφωνα με 

κάποιες απόψεις, υποδηλώνει την κυκλαδική τους προέλευση. Από τους πολλούς 

τύπους και παραλλαγές των σχηματικών ειδωλίων των Κυκλάδων, λίγα μόνο από 

αυτά εμφανίζονται στην Κρήτη και είναι κατασκευασμένα από διάφορα πετρώματα, 

μη συμπεριλαμβανομένου του μαρμάρου, που για τις Κυκλάδες αποτελεί βασική 

πρώτη ύλη355. 

 

α. Βοτσαλόσχημος Τύπος.  

 

Ένας από τους τύπους των σχηματικών ειδωλίων της Κρήτης, που παρουσιάζει 

ομοιότητες με αντίστοιχο τύπο από τις Κυκλάδες, είναι ο βοτσαλόσχημος. 

Αποτελείται από ένα απλό και ακανόνιστα επίμηκες ή ωοειδές βότσαλο, χωρίς 

περαιτέρω κατεργασία και δήλωση χαρακτηριστικών ή λαιμού. Στις Κυκλάδες 
                                                 
353 Branigan, 1971, σελ. 76 
354 Renfrew, 1969, σελ. 5. 
355 Για μια συνολική παρουσίαση των σχηματικών ειδωλίων της Κρήτης βλέπε Σαπουνά-
Σακελλαράκη, 1983 
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βρέθηκε στην Αντίπαρο και στον νεολιθικό Σάλιαγγο356. Στη Κρήτη ο τύπος του 

βοτσαλόσχημου ειδωλίου αντιπροσωπεύεται με δύο παραδείγματα στον Πύργο357, 

όπου το λευκό μάρμαρο των Κυκλάδων έχει αντικατασταθεί από σχιστόλιθο (Εικόνα 

58). Ως πιθανά παραδείγματα αναφέρονται ακόμα δύο βότσαλα από το σπήλαιο του 

Αρκαλοχωρίου που ενδεχομένως αποτελούσαν ειδώλια358. Η χρονολόγησή τους 

τοποθετείται στην ΠΜ Ι, γεγονός που, κατά τους ερευνητές, συνηγορεί και στον 

συσχετισμό τους, ή ακόμα και την πιθανή τους καταγωγή από τα αντίστοιχα 

κυκλαδικά ειδώλια του Πολιτισμού Πηλός – Γκρότα359. 

Σε μια υποκατηγορία του βοτσαλόσχημου τύπου ανήκουν τα ειδώλια με την 

οξεία κάτω απόληξη του σώματος. Στην υποκατηγορία αυτή, που είναι γνωστή και 

από τις  Κυκλάδες, ανήκουν  τρία σχηματικά ειδώλια που προέρχονται από τον ίδιο 

σπηλαιώδη τάφο στον Πύργο360. 

 

Β. Φτυαρόσχημος Τύπος.  

 

Ο τύπος που θυμίζει -με κάποια δόση φαντασίας σύγχρονο φτυάρι-, είναι 

γνωστός από λίγα παραδείγματα από την Πάρο361. Αποτελείται από ένα αδρά 

επεξεργασμένο βότσαλο που στο ανώτερο τμήμα του καταλήγει σε ένα κοντό, 

ραβδόσχημο λαιμό, που πιθανώς συμβολίζει το κεφάλι. Στην Κρήτη είναι γνωστό από 

την ταφική θέση του Αγίου Ονουφρίου στη Φαιστό362 (Εικόνα 59β). 

 

γ. Τύπος Λεβήνας 

 

Ονομάστηκε τύπος Λεβήνας από τον Branigan363 αν και είχε διακριθεί ήδη από 

τον Renfrew (ως Troy I), όταν πρώτος είχε επισημάνει την παρουσία του στην 

Κρήτη364. Πρόκειται για ένα οκτώσχημο ειδώλιο που σχηματίζεται με τη διαίρεση του 

                                                 
356 Renfrew, 1969, σελ. 5 
357 Ξανθουδίδης, ο.π.,  εικ. 14 
358 Branigan, 1971, σελ. 60 
359 Branigan, ο.π., σελ. 76 
360 Σαπουνά –Σακελλαράκη, ο.π., σελ. 70-71 
361 Renfrew, 1969, σελ. 8, σημ. 32 
362 Evans, 1898, σελ. 125, εικ. 126, και Branigan, ο.π.  
363 Branigan, ο.π.  
364 Renfrew, ο.π. σελ. 27 
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κεφαλιού από το υπόλοιπο σώμα. Είναι γνωστό ήδη από την Τροία Ι, ενώ εμφανίζεται 

σε δύο τουλάχιστον παραδείγματα από τις Κυκλάδες365.   

Στην Κρήτη, εκτός από τον Άγιο Ονούφριο (Εικόνα 59α), που επισημάνθηκε από 

νωρίς366, βρέθηκαν ακόμα δύο παραδείγματα σε τάφους της Λεβήνας367 (Εικόνα 60) 

και στη Ζάκρο368. Όλα τα παραπάνω παραδείγματα χρονολογούνται στην ΠΜ Ι και ΙΙ. 

Ειδικά για το συγκεκριμένο τύπο θα ήταν σωστότερο να αποσυνδεθεί η προέλευσή 

του από τις Κυκλάδες, όπου είναι γνωστά ελάχιστα παραδείγματα, και να αναζητηθεί 

είτε στην, Τροία όπου τα παραδείγματά του αυξάνονται αισθητά, είτε στην Κρήτη, 

όπου δεν αποκλείεται η πρωιμότερη εμφάνιση του τύπου369.  

 

δ. Τύπος Τραπέζας 

 

Παραλλαγή του Τύπου Λεβήνας είναι και ο Τύπος Τραπέζας, που διακρίθηκε 

από τον Branigan370 (Εικόνα 61). Λόγω της ομοιότητας των δύο παραλλαγών ο 

Renfrew τις είχε συμπεριλάβει στον Τύπο Troy I371. Πρόκειται για μικρού μεγέθους 

ειδώλιο με περίπου κυκλικό σώμα, ενώ με ένα μικρότερο κύκλο δηλώνεται ο λαιμός 

και το κεφάλι. Δύο τέτοια παραδείγματα βρέθηκαν στο σπήλαιο της Τραπέζας, που 

χρονολογείται στην Προανακτορική εποχή372.  Όπως αναφέρθηκε και για τον Τύπο 

Λεβήνας, ο Τύπος Τραπέζας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εγχώριος κρητικός 

τύπος. Ο συσχετισμός τους από τους ερευνητές με τις Κυκλάδες, που δε βασίζεται σε 

πραγματική σύγκριση παράλληλων ευρημάτων, οφείλεται κυρίως στη χρονολόγησή 

τους και κυρίως στην, κατά το μάλλον ή ήττον, ανεύρεση κυκλαδικών επιρροών σε 

άλλα ευρήματα των θέσεων, στις οποίες αυτά βρέθηκαν373. 

 

 2. Τα Ανθρωπόμορφα Ειδώλια της Κρήτης. 

 

Τα ανθρωπόμορφα ειδώλια που θα συζητηθούν εδώ συγκροτούν μια μεγάλη 

κατηγορία κρητικών ειδωλίων που, αν και θεωρούνται τοπικοί τύποι, μαρτυρούν 
                                                 
365 Τσούντας, 1898, Πιν. 7:12, και Renfrew, ο.π. 
366 Evans, 1898, σελ. 124, εικ. 126 
367 Alexiou - Warren, ο.π., εικ. 113 
368 Branigan, ο.π., σελ. 60. και Karantzali, 1996, σελ. 159 
369 Branigan, ο.π., Karantzali, ο.π., σελ. 159 
370 Branigan, ο.π., Karantzali, ο.π., σελ. 159 
371 Renfrew, ο.π 
372 Pendlebury, et. al, ο.π. Πιν. 18, Branigan, ο.π., Karantzali, ο.π., σελ. 159 
373 Branigan, ο.π., Karantzali, ο.π., σελ. 159 
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κάποιες ενδεχόμενες επιρροές από αντίστοιχους κυκλαδικούς τύπους. Το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό της εν λόγω κατηγορίας ειδωλίων είναι η, κατά το μάλλον ή ήττον, 

προσπάθεια των καλλιτεχνών να προσδώσουν στα ειδώλια αυτά περισσότερα 

στοιχεία του ανθρώπινου σώματος.  

 

α. Τύπος Αγίου Ονουφρίου 

 

Το πλέον γνωστό και χαρακτηριστικό ειδώλιο της Κρήτης που σχετίζεται 

συνήθως με κυκλαδικά πρότυπα είναι ο Τύπος Αγίου Ονουφρίου, που ονομάστηκε 

έτσι από την θέση της αρχική ευρέσεώς του (Εικόνα 62). Αποτελείται από ένα φαρδύ, 

βραχύ σώμα, που στηρίζεται σε δυο δυσανάλογα μικρά, οξύληκτα ή κανονικότερα 

πόδια. Ένας αρκετά ψηλός λαιμός στηρίζει ένα συνήθως στρογγυλό κεφάλι. 

Εντυπωσιακή πάντως είναι και η ποικιλία στην απόδοση των λεπτομερειών. Τα 

ειδώλια αυτού του τύπου θεωρούνται κρητικής έμπνευσης-και μάλιστα της ΠΜ ΙΙ374-, 

που αντλούν όμως την καταγωγή τους από βοτσαλόμορφους τύπους των 

Κυκλάδων375. Πολύ κοντά στιλιστικά φαίνεται πάντως να βρίσκεται στον Τύπο Δριος 

B, της κατηγορίας των υβριδικών ειδωλίων του Renfrew376, όχι μόνο σε σχέση με το 

μικρό κεφάλι και τα χαρακτηριστικά του προσώπου , αλλά, κυρίως, το βραχύ σώμα 

και τα οξύληκτα πόδια377 (Εικόνα 63). Δεν πρέπει να παραγνωριστεί πάντως και η 

ομοιότητα, ενός  τουλάχιστον από τα ειδώλια τύπου Αγίου Ονουφρίου378, με τα 

Κυκλαδικά ειδώλια με διπλωμένους βραχίονες, κυρίως στην, έστω και αφαιρετική για 

τον τύπο του Αγίου Ονουφρίου,  απόδοση των διπλωμένων στο στήθος χεριών. 

Εκτός από τα  4 παραδείγματα από τον Άγιο Ονούφριο, ο τύπος βρέθηκε ακόμα -

στην απλούστερη παραλλαγή του- σε ένα παράδειγμα από τον Τάφο ΙΙ της 

Λεβήνας379, και, πολύ πρόσφατα, σε ένα ακόμα παράδειγμα από τον σημαντικό 

σπηλαιώδη τάφο στο Κυπαρίσσι380 (Εικόνα 64). 

 

 

 

                                                 
374 Branigan, ο.π., σελ. 66.  
375 Σαπουνά- Σακελλαράκη, 1983, σελ. 69 
376 Renfrew, 1969, 26-27, Πιν. 7: i-j 
377 Branigan, ο.π. 
378 Evans, 1898, σελ. 126, εικ. 129 
379 Alexiou-Warren, 2004, Πιν. 113: Α 
380 Σερπετσιδάκη, 2006, σελ. 249-250, εικ. 4:γ 
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β. Τύπος Πορτί- Τύπος Γιοφυράκια 

 

Πρόκειται για έναν τύπο ανθρωπόμορφου ειδωλίου, που αποτελείται από έναν 

απλό κορμό, που αποδίδει το σώμα, πάνω στον οποίο στηρίζεται το κεφάλι, το οποίο 

επίσης δε φέρει άλλα χαρακτηριστικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις αποδίδεται και ο 

λαιμός381. Ο τύπος πήρε το όνομά του από τον ομώνυμο τάφο της Μεσαράς, όπου 

βρέθηκε ένα παράδειγμα, φτιαγμένο από λευκό ασβεστόλιθο382(Εικόνα 65α). 

Αντίστοιχα παραδείγματα από διάφορα άλλα πετρώματα βρέθηκαν ακόμα στην 

Κουμάσα, στην Τραπέζα, στον Μόχλο, στην Κνωσό, στον Πύργο, στο Παλαίκαστρο 

και στην Ζάκρο383. Χρονολογούνται συνήθως στην ΠΜ Ι384. 

Τα παραδείγματα αυτού του τύπου έξω από την Κρήτη είναι ελάχιστα. 

Επισημαίνεται, συνήθως, η ομοιότητα του τύπου με τα ειδώλια του κυκλαδικού 

Τύπου Απειράνθου (VI)385 (Εικόνα 65β), τα οποία όμως είναι σαφώς απλούστερα, 

επίπεδα και αρκετά διαφορετικά στο σχήμα386. 

 Αρκετά κοντά στον προηγούμενο Τύπο Πορτί βρίσκεται ο Τύπος Γιοφυράκια 

που πήρε το όνομα του από τη θέση εύρεσης του στην ενδοχώρα του βόρειου 

τμήματος του νομού Ηρακλείου (Εικόνα 66). Υπάρχει κι εδώ ένα κεφάλι χωρίς 

χαρακτηριστικά προσώπου, που βυθίζεται σε έναν, χωρίς χαρακτηριστικά, κορμό. Η 

διαφορά με τον προηγούμενο τύπο βρίσκεται στον κορμό του ειδωλίου που λεπταίνει 

βαθμηδόν από τους ώμους προς τα κατώτερο τμήμα, για να καταλήξει σε μια σχεδόν 

οξεία ή αποστρογγυλεμένη απόληξη.  Ακόμα και οι ώμοι αποδίδονται ευρύτεροι και 

είναι οξύτεροι από τους ώμους των ειδωλίων του προηγούμενου τύπου. Δεν 

αποκλείεται πάντως ο Τύπος Γιοφυράκια, που είναι γνωστός επίσης από 

παραδείγματα στην Αγία Τριάδα, στο Πορτί, στην Τραπέζα και στις Αρχάνες, και 

χρονολογείται πιθανώς στην ΜΜ Ι, να αποτελεί μετεξέλιξη του προηγούμενου Τύπου 

Πορτί387.   

 

 

                                                 
381 Branigan, ο.π. 
382 Xanthoudides, 1924, Πιν. ΧΧΧΙΧ : 172  
383 Για βιβλιογραφικές παραπομπές βλ. Branigan, ο,π., σελ. 67 
384 Branigan, ο.π., σελ. 67 
385 Branigan, ο.π., σελ. 67, Karantzali, 1996, σελ. 159. 
386 Renfrew, 1969, εικ. 1:VI 
387 Βλέπε Branigan, ο.π., σελ. 68, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Για Αρχάνες βλ. Σαπουνά-
Σακελλαράκη, 1983 σελ. 55. 
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γ. Τύπος Τραπέζας. 

 

Στον Τύπο Τραπέζας (Εικόνα 67) οι ομοιότητες με τα Κυκλαδικά ειδώλια 

αρχίζουν να γίνονται περισσότερο εμφανείς. Υποστηρίχτηκε μάλιστα, ήδη από τον 

Pendlebury, η καταγωγή του από τον Κυκλαδικό τύπο των ειδωλίων με τους 

διπλωμένους βραχίονες, που θα αναφερθούν παρακάτω, άποψη που υποστηρίχτηκε 

αργότερα και από τον Caskey388. Ο τύπος απαρτίζεται κατά κύριο λόγο από οστέινα 

ειδώλια, που διαθέτουν φτυαρόσχημο κεφάλι, όπου αποδίδεται συχνά η μύτη, ενώ 

πάντοτε χαρακτηρίζεται από μια νεύρωση που διατρέχει κάθετα τη μέση του 

προσώπου389. Ο λαιμός αποδίδεται υποτυπωδώς και πάντοτε οι ώμοι αποδίδονται 

γωνιώδεις. Τα χέρια είναι πάντοτε σταυρωμένα  εγκάρσια στο στήθος, με τέτοιο 

τρόπο ώστε μαζί με τους ώμους να σχηματίζουν ένα τετράγωνο σχήμα πάνω από τη 

μέση390. Τα περισσότερα από τα παραδείγματα του τύπου δε διαθέτουν πόδια. Όσα 

διαθέτουν πόδια, αυτά αποδίδονται κοντά και πλατιά, ακολουθώντας το πλάτος του 

υπόλοιπου σώματος, ώστε τα ειδώλια αυτά να εμφανίζονται στιβαρά και με σχήμα 

σχεδόν ορθογώνιο391. Τα γνωστά παραδείγματα του τύπου βρέθηκαν στην Τραπέζα  

(6) και στην Αγία Τριάδα (1). Για την χρονολόγηση του τύπου δεν υπάρχουν ασφαλή 

στοιχεία καθώς όλα σχεδόν τα παραδείγματα βρέθηκαν σε περιβάλλον που καλύπτει 

πολλές περιόδους της προϊστορίας, από την τελική Νεολιθική έως την ΜΜ Ι392.  

 Οι ομοιότητες πάντως του Τύπου Τραπέζας με τα κυκλαδικά ειδώλια με τους 

διπλωμένους βραχίονες, που επισημάνθηκαν από παλιά, είναι απολύτως προφανείς. 

Εκτός από τα γενικά χαρακτηριστικά αυτής της κατηγορίας των ειδωλίων, όπως η 

αναδίπλωση των χεριών, οι τετράγωνοι ώμοι και η απόδοση των χωριστών ποδιών, τα 

οποία εμφανίζονται καθαρά και στα ειδώλια του Τύπου Τραπέζας, ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά προσδιορίζουν κάποια συνάφεια με συγκεκριμένο κυκλαδικό τύπο. 

Συγκεκριμένα, το τετράγωνο σχήμα στο σώμα, οι γωνιώδεις ώμοι, τα φαρδιά πόδια 

και το φτυαρόσχημο κεφάλι, αποτελούν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ευθέως 

στον Τύπο Χαλανδριανής των κυκλαδικών ειδωλίων, τον τύπο IVC, όπως διακρίθηκε 

από τον Renfrew393 (Εικόνα 68). Αξιοσημείωτες είναι πάντως και άλλες ομοιότητες 

μεταξύ των ειδωλίων των δύο τύπων, όπως η απόδοση του στόματος σε κάποια 
                                                 
388 Pendlebury, et al, 1935-6, σελ. 86  και Branigan, ο.π. σελ. 70. 
389 Branigan, ο.π., σελ. 70 
390 Branigan, ο.π. 
391 Branigan, ο.π. 
392 Branigan, ο.π., όπου και βιβλιογραφία.  
393 Renfrew, 1969, σελ. 17-18, εικ. 4: IV:C, και Branigan, ο.π. 
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παραδείγματα, η οποία είναι σπάνια για άλλους τύπους κυκλαδικών ειδωλίων, η 

απόδοση του ηβικού τριγώνου αμέσως κάτω από τη μέση, και η τοποθέτηση του 

δεξιού χεριού κάτω από το αριστερό394.  

Οι ομοιότητες αυτές του Τύπου της Τραπέζας με τον κυκλαδικό Τύπο 

Χαλανδριανής καθιστούν αρκετά πιθανή την προέλευση του κρητικού από τον 

κυκλαδικό τύπο και την χρονολόγηση του πρώτου στην εποχή της εμφάνισης του 

Τύπου Χαλανδριανής, η οποία, με κρητικού όρους, είναι η ΠΜ ΙΙ- ΙΙΙ395. 

 

δ. Τύπος Σίβας  

 

Πολύ κοντά στα κυκλαδικά ειδώλια με τους διπλωμένους βραχίονες είναι τα 

κρητικά ειδώλια Τύπου Σίβας. Παίρνουν το όνομά τους από την ομώνυμη περιοχή της 

Μεσαράς, όπου βρέθηκαν δύο βέβαια και ένα αβέβαιο παράδειγμα, ενώ ένα ακόμα 

ειδώλιο του ίδιου τύπου βρέθηκε στον τάφο της Αγίας Τριάδας, και είναι όλα 

φτιαγμένα από ελεφαντόδοντο396.Στο κυκλικού σχήματος κεφάλι που στηρίζεται σε 

χαμηλό λαιμό αποδίδονται τα μάτια, η μύτη, το στόμα και το σπανιότατο στοιχείο της 

απόδοσης των αυτιών (Εικόνα 69). 

 Όπως σημειώθηκε και για τον Τύπο Τραπέζας, τα χέρια διπλώνονται εγκάρσια 

στο στήθος, στοιχείο που τα φέρνει κοντά στα ειδώλια κυκλαδικού τύπου. Ωστόσο, 

παρά την προφανή ομοιότητά του με την ευρύτερη κατηγορία των κυκλαδικών 

ειδωλίων με διπλωμένους βραχίονες, δεν υπάρχουν στοιχεία που να μαρτυρούν την 

προέλευση του Τύπου Σίβα από κάποιον συγκεκριμένο κυκλαδικό τύπο397. Βάσει και 

των συσχετισμών του τύπου με τα κυκλαδικά ειδώλια τα ειδώλια Τύπου Σίβα 

χρονολογούνται, συνήθως, στην ΠΜ ΙΙ398.  

 

ε. Τύπος Αγίας Τριάδας. 

 

 Αποτελεί ένα αρκετά ιδιότυπο τύπο ειδωλίου που συνδυάζει τους 

διπλωμένους βραχίονες των Τύπων Τραπέζας και Σίβας με την σχεδόν αξύληκτη 

απόληξη της βάσης που γνωρίζουμε από τον Τύπο Γιοφυρακίων (Εικόνα 70). 

                                                 
394 Renfrew, ο.π. σελ. 17-18 και Branigan, ο.π.  
395 Branigan, ο.π., σελ. 71 
396 Branigan, ο.π., όπου και βιβλιογραφία.   
397 Branigan, ο.π., σελ. 72 
398 Branigan, ο.π. 
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Γνωστός κυρίως από την Αγία Τριάδα,  ο τύπος αυτός, που αποτελείται από ειδώλια 

κυρίως από αλάβαστρο αλλά και ασβεστόλιθο, χαρακτηρίζεται, ακόμα, από τους 

ευρείς ώμους και την απόδοση των πήχεων με απλές χαράξεις πάνω στο στήθος, 

κάπως ψηλότερα από τη μέση399. Το τελευταίο αυτό στοιχείο των οξύληκτων 

ειδωλίων τα φέρνει πολύ κοντά στην κατηγορία των κυκλαδικών ειδωλίων με τους 

διπλωμένους βραχίονες, στα οποία η αναδίπλωση των βραχιόνων τοποθετείται στο 

ίδιο περίπου ύψος. Όπως και στον Τύπο Τραπέζας, το τριγωνικό, ρομβοειδές ή 

πολυγωνικό κεφάλι διατρέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις από μια κάθετη νεύρωση, 

που ίσως να αποδίδει τη μύτη, χωρίς όμως να αποδίδονται σε αυτό κάποια άλλα 

χαρακτηριστικά προσώπου. 

 Ως συμπληρωματικό στοιχείο της ομοιότητας των κρητικών ειδωλίων αυτής 

της ομάδας με τα κυκλαδικά ειδώλια αναφέρεται επίσης και το συχνά τριγωνικό 

κεφάλι με το οξύ πηγούνι, ενώ και το οξύληκτο του σώματος συγκρίνεται με την 

τάση μείωσης που εμφανίζουν κάποιοι τύποι κυκλαδικών ειδωλίων στο κάτω τμήμα 

του σώματος, όπως οι Τύποι IV B και IV D της τυπολογίας του Renfrew400.

 Παραδείγματα αυτής της κατηγορίας, που χρονολογούνται στην ΠΜ ΙΙ, έχουν 

βρεθεί στην Κνωσό, στον Πλάτανο και, κυρίως, στην Αγία Τριάδα, για την οποία 

μάλιστα αναφέρεται και η πιθανή ύπαρξη τοπικού εργαστηρίου401.  

 

 Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες ομοιότητες των σχηματικών και 

ανθρωπόμορφων ειδωλίων της Κρήτης με κυκλαδικούς τύπους, θα μπορούσαν 

πάντως να θεωρηθούν όχι ιδιαίτερα σημαντικές, ώστε να προσδιορίζουν την 

καταγωγή των υπό εξέταση τύπων από τις Κυκλάδες ή από την Κρήτη. Πολλές 

μάλιστα από τις ομοιότητες αυτές θα μπορούσαν να ερμηνευτούν μέσα από το 

πλαίσιο των πολιτιστικών επιρροών που προφανώς θα υπήρχαν μεταξύ των δύο 

γειτονικών περιοχών του Αιγαίου, της Κρήτης και των Κυκλάδων, οι οποίες μάλιστα 

επιτείνονταν με τις πολιτιστικές ανταλλαγές και το εμπόριο. Έχει εξάλλου τονιστεί 

ότι, παρά τις ομοιότητες των κρητικών παραδειγμάτων με αντίστοιχα κυκλαδικά, 

θεωρείται σχεδόν βέβαιη η παραγωγή των πρώτων σε εργαστήρια της Κρήτης, λόγω 

και της επισήμανσης τοπικών ιδιαιτεροτήτων, που δεν εμφανίζονται σε παραδείγματα 

                                                 
399 Branigan, ο.π., σελ. 71-72, όπου και βιβλιογραφία των παραδειγμάτων του τύπου. Βλέπε και 
Σαπουνά – Σακελλαράκη, 1983, σελ. 64.  
400 Σαπουνά – Σακελλαράκη, ο.π., σελ, 64 και 70 
401 Ο.π. σελ. 72. 



 67

των Κυκλάδων402. Εύστοχα, επίσης, έχει επισημανθεί πως, ήδη από την πρώιμη εποχή 

του Χαλκού, οι κάτοικοι της Κρήτης και εισήγαγαν αλλά και προσάρμοζαν, σύμφωνα 

με τη δική τους παράδοση, κυκλαδικούς και αιγιακούς τύπους ειδωλίων403.    

 Διαφορετική κατηγορία αποτελούν προφανώς οι τρείς τελευταίοι τύποι 

ειδωλίων (Τύποι Τραπέζας, Σίβας και Αγίας Τριάδας), καθώς και η ομάδα των 

οξύληκτων ειδωλίων με τους διπλωμένους βραχίονες, όπου, με κυρίαρχο στοιχείο 

τους διπλωμένους βραχίονες, οι ομοιότητες με τα κυκλαδικά ειδώλια της ίδιας 

κατηγορίας είναι περισσότερο εμφανείς. Ωστόσο, θα όφειλε να επισημάνει κανείς πως 

το πραγματικό κοινό στοιχείο που προσδιορίζεται για τα ειδώλια της Κρήτης και των 

Κυκλάδων, που είναι τελικά μόνο η αναδίπλωση των χεριών στο ύψος της μέσης, -και 

το οποίο, μάλιστα, αναφέρεται συχνά ως αδιάψευστος μάρτυρας “κυκλαδικότητας”-, 

ενδεχομένως να μην αποτελεί κατ’ ανάγκην επιρροή κυκλαδική. Δεν αποκλείεται, 

από την άλλη μεριά, η αναδίπλωση των χεριών στα λίθινα ειδώλια να αποτελεί 

χαρακτηριστικό στοιχείο της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου. Υπενθυμίζεται, για 

παράδειγμα, η παρουσία ενός τέτοιου μαρμάρινου ειδωλίου -όχι κυκλαδικού τύπου-, 

τα χέρια του οποίου εμφανίζουν ένα είδος αναδίπλωσης, το οποίο βρέθηκε σε 

στρώματα της ύστερης Νεολιθικής Κνωσού404 (Εικόνα 71). 

 

 3. Τα Ειδώλια με διπλωμένους βραχίονες 

 

 Τα Κυκλαδικού τύπου ειδώλια της Κρήτης, ή ειδώλια με διπλωμένους 

βραχίονες,, αποτελούν την πλέον εξέχουσα κατηγορία, που υπαινίσσεται τη στενή 

σχέση Κρήτης και Κυκλάδων, ή, τουλάχιστον, την πιο προβεβλημένη. Τα ειδώλια με 

διπλωμένους βραχίονες θεωρούνται γενικότερα κυκλαδική σύλληψη και 

ιδιαιτερότητα, η οποία υιοθετήθηκε σταδιακά στην Κρήτη405, είτε ως αυτούσια 

εισαγωγή τελειωμένων αντικειμένων κατασκευασμένων από μάρμαρο, είτε ως 

μεταφορά της τεχνογνωσίας, που εφαρμόστηκε σε εισηγμένο από τις Κυκλάδες 

μάρμαρο, ή σε κρητικής προέλευσης πετρώματα όπως ο σχιστόλιθος και ο 

ασβεστόλιθος, ο στεατίτης ή ακόμα και το ελεφαντόδοντο406. Αν και τις περισσότερες 

φορές ειδώλια της Κρήτης έχουν βρεθεί σε τάφους με μακραίωνη χρήση, ή και με 

                                                 
402 Σαπουνά- Σακελλαράκη, ο.π. σελ. 71 
403 Branigan, 1971, σελ. 61 
404 J. Evans, (1964), σελ. 237, εικ. 63:15, πιν. 66:6  
405 Renfrew, 1969, σελ. 19.  
406 Καράντζαλη, ο.π. σελ. 470. 
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διαταραγμένη στρωματογραφία, οι περισσότεροι ερευνητές τα τοποθετούν στην ΠΜ 

ΙΙ περίοδο407.   

 Γενικότερα, τα κυκλαδικού τύπου ειδώλια της Κρήτης θα μπορούσαν να 

συμπεριληφθούν σε 4 μεγάλες κατηγορίες408. Στην πρώτη κατηγορία, που απαρτίζεται 

από τα περισσότερα παραδείγματα ανήκει μια τοπική παραλλαγή λίθινου ειδωλίου με 

διπλωμένους βραχίονες, που επικράτησε να αποκαλείται Τύπος Κουμάσας. Στη 

δεύτερη κατηγορία ανήκει μια περιορισμένη κατηγορία ειδωλίων με μεγάλες 

ομοιότητες με κυκλαδικά αντίστοιχα, ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

εισαγωγές στην Κρήτη από τις Κυκλάδες. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει ειδώλια 

με αρκετές ομοιότητες με κυκλαδικά αντίστοιχα αλλά και αρκετές διαφορές, σε 

βαθμό που τα πρώτα να χαρακτηρίζονται ως κοντινές απομιμήσεις κυκλαδικών 

τύπων.  

 

α. Ειδώλια Τύπου Κουμάσας. 

 

 Τα ειδώλια του τύπου αυτού αποτελούν τα πλέον πολυάριθμα που έχουν 

βρεθεί στην Κρήτη. Ο Τύπος Κουμάσας αναφέρεται ως κατεξοχήν κρητικός τύπος 

ειδωλίων, που κατασκευάστηκε μόνο στην Κρήτη, κατά την ΠΜ ΙΙ, ως απομίμηση 

των κυκλαδικών ειδωλίων, και η διασπορά του περιορίζεται μέχρι σήμερα 

αποκλειστικά στα όρια του νησιού409. Θεωρείται κρητική μίμηση των κυκλαδικών 

ειδωλίων με διπλωμένους βραχίονες, κατά την οποία η κυκλαδική παράδοση 

χρησιμοποιήθηκε γόνιμα για τη διαμόρφωση ενός εντελώς κρητικού τύπου, τάση που 

έχει παρατηρηθεί και για ορισμένους τύπους σχηματικών ειδωλίων410. Κύρια 

χαρακτηριστικά του κρητικού αυτού τύπου είναι οι μικρές, συνήθως, διαστάσεις, το 

λεπτό, επίπεδο προφίλ, το ίσιο, γωνιώδες περίγραμμα, το τριγωνικό κεφάλι σε 

συνδυασμό με τους φαρδείς, μάλλον κυρτούς ώμους, και τα κοντά, ενωμένα πόδια, 

ενώ οι επιμέρους λεπτομέρειες των ειδωλίων του τύπου αποδίδονται πάντα με 

εγχαράξεις411 (Εικόνες 72-74). 

                                                 
407Με εξαίρεση τις Αρχάνες που χρονολογήθηκαν από τους ανασκαφείς στην ΠΜ ΙΙΙ  (Sakellarakis 
1977, σελ. 148) για να χρονολογηθούν, κατά τη δημοσίευση του Θολωτού Τάφου Γ, στην ΠΜ ΙΙ 
(Papadatos, 2004)  
408 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 469. 
409 Renfrew, 1969, σελ. 18 και Branigan 1971, p.74. και Τσιποπούλου, 1992α 
410 Branigan, σελ. 61 
411Renfrew, 1969, σελ. 19 και Καράντζαλη, ο.π., σελ. 475 
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Μέχρι σήμερα ο κρητικός Τύπος Κουμάσας παρουσιάζει μεγάλη διασπορά στην 

Κρήτη, αφού παραδείγματά του έχουν εντοπιστεί από τα Χανιά μέχρι τη Σητεία και 

από τον Πύργο μέχρι τη Λεβήνα412. Μέχρι το 1971 υπήρχαν 18 μόλις 

παραδείγματα413, ενώ σήμερα υπολογίζονται περίπου στα 30414. Από αυτά 5 

βρέθηκαν στην Κουμάσα415, 1 στον Πλάτανο416, 1 στον Πύργο417, 3 στη Λεβήνα418,  1 

στην Πλατυβόλα419,  4 στον Τεκέ – μεταξύ αυτών και το περίφημο δίδυμο420, 2 στις 

Αρχάνες421, από ένα στη Ζίντα422 και στη Σητεία423 και 4 στο Κυπαρίσσι424. Μαζί  με 

αυτά πρέπει να προστεθούν και τα ειδώλια των ιδιωτικών συλλογών, όπως τα λίγα 

παραδείγματα από την αδημοσίευτη Συλλογή Μεταξά, το ένα παράδειγμα από τη 

Συλλογή Γιαμαλάκη425 και το ένα επίσης παράδειγμα της Συλλογής Μητσοτάκη426.  

Μια δεύτερη παραλλαγή του Τύπου Κουμάσας αντιπροσωπεύεται με πολύ 

λιγότερα παραδείγματα. Εγκαταλείποντας το εντελώς γωνιώδες περίγραμμα, οι 

καλλιτέχνες των ειδωλίων της δεύτερης αυτής παραλλαγής, αποδίδουν το σώμα με 

περισσότερες καμπύλες, ιδιαίτερα στο κάτω τμήμα του κορμού, ώστε να προσεγγίζει 

περισσότερο τον Τύπο του Σπεδού, τον οποίο, άλλωστε, δεν αποκλείεται να 

μιμείται427. Ένα τέτοιο παραδειγμα, της δεύτερης παραλλαγής του Τύπου Κουμάσας 

αποτελεί το ΜΗ 123 από τον Τάφο της Κουμάσας428 (Εικόνα 75).   

 

β. Πιθανώς εισηγμένα κυκλαδικά ειδώλια 

 

Στην δεύτερη κατηγορία των ειδωλίων της Κρήτης, που αναφέρονται συνήθως 

ως πιθανές εισαγωγές από τις Κυκλάδες, δεν περιλαμβάνονται πολλά παραδείγματα. 

Εξάλλου, η ταύτιση των παραδειγμάτων ως εισηγμένων είναι σχεδόν πάντοτε 

                                                 
412 Branigan, ο.π., σελ. 62. 
413 Τσιποπούλου, 1992α, σελ. 181 
414 Η Καράντζαλη (1996, σελ. 476) τα υπολόγισε σε 26 χωρίς να περιλάβει φυσικά τα παραδείγματα 
των μεταγενέστερων ανασκαφών.  
415 Xanthudides, 1924, Πιν. XXI 
416 Xanthudides, ο.π., Πιν. XV: 224 
417 Ξανθουδίδης, 1918, σελ. 163, εικ. 114.  
418 Alexiou – Warren, 2004, Πιν. 24a, 113a, 162c12 
419 Τζεδάκης, 1967, σελ. 505, Πιν. 358β. 
420 Renfrew, 1969, Πιν. 6c-d και Πιν. 9b 
421 Σακελλαράκη Γ.& Ε., 1997, σελ. 346, Papadatos, 2005, σελ.30, Πιν. 19:F11, F12  
422 Branigan, 1972, σελ. 22. 
423 Renfrew, 1964, Πιν. Η:1 
424 Σερπετσιδάκη, 2006, σελ. 248, Εικ. 4 
425 Branigan, 1972, σελ. 22 
426 Τσιποπούλου, 1992α, σελ. 182, εικ. 218 
427 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 478 
428 Xanthoudides, 1924, Πιν. XXI: 123 
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επισφαλής και δεν επιβεβαιώνεται ακόμα και με χημικές αναλύσεις της πρώτης ύλης, 

καθώς είναι πάντα πιθανή η κατασκευή ενός αντικειμένου από κρητικό τεχνίτη, που 

μπορούσε όμως να χρησιμοποιήσει μια πρώτη ύλη, - μάρμαρο για την περίπτωσή 

μας- που είχε εισαχθεί από τις Κυκλάδες.  

Ένα από τα ειδώλια που συνήθως αναφέρονται ως πιθανώς εισηγμένα βρέθηκε 

στην Κουμάσα429 (Εικόνα 76). Έχει ύψος  23,8 εκ., είναι  κατασκευασμένο από 

λευκό, πορώδες μάρμαρο, και έχει τα χαρακτηριστικά του Τύπου Σπεδού430. 

Αντίστοιχο ειδώλιο που βρίσκεται σήμερα στο Fitzwilliam Museum καθιστά πιθανή 

την κυκλαδική προέλευση του ειδωλίου της Κουμάσας431. 

   Από τον αινιγματικό και χαμένο σήμερα τάφο του Τεκέ, κοντά στην Κνωσό, 

προέρχεται ένα ακέφαλο ειδώλιο, που κατά την τυπολογία του Renfrew προσεγγίζει 

τον τύπο των Δωκαθισμάτων432 (Εικόνα 77). Έχει ύψος μόλις 15 εκ., είναι 

κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο και φαίνεται πως αποτελεί κυκλαδική 

εισαγωγή433. Από άλλους ερευνητές επισημαίνεται πάντως το βραχύ σώμα του 

ειδωλίου, που ενδεχομένως μαρτυρά κάποιες επιρροές από τον τοπικό τύπο 

Κουμάσας434.    

Από το ίδιο ταφικό σύνολο του Τεκέ προέρχεται και το μοναδικό για την Κρητη 

καθιστό ειδώλιο435 (Εικόνα 78). Έχει εύστοχα επισημανθεί η ομοιότητα στη βασική 

του ιδέα με τα αντίστοιχα καθιστά ειδώλια από τα Απλώματα της Νάξου436 (Εικόνα 

79), και, κυρίως, όσον αφορά στον τρόπο που αποδίδονται τα πόδια του ειδωλίου και 

το σκαμνί437, όπως και άλλες ομοιότητες, ιδίως στα χαρακτηριστικά του προσώπου, 

που συνδέουν το καθιστό ειδώλιο του Τεκέ με τον περίφημο Αρπιστή που βρίσκεται 

στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης438. 

Πιθανώς εισηγμένο από τις Κυκλάδες χαρακτηρίζεται ένα τμήμα από κορμό 

ειδωλίου που βρέθηκε εντοιχισμένο σε ΠΜ ΙΙβ τοίχο στη Βασιλική της Ιεράπετρας439 

(Εικόνα 80).  Μεγάλη ομοιότητα με τον κορμό από τη Βασιλική παρουσιάζει ένας 

                                                 
429 Xanthoudides, ο.π., Πιν. XXI: 122 
430 Branigan, 1971, σελ. 61, και Branigan, 1970, σελ. 185 
431 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 471 
432 Rernfrew, 1969, σελ.17: IV.B.13, βλ. και Sakellarakis, 1977, σελ.147 
433 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 471 
434 Branigan, ο.π. 
435 Sakellarakis 1977, σελ. 152, εικ.146 
436 Κοντολέων, 1970, πιν. 194 β-γ, 
437 Sakellarakis, 1977, σελ. 151  
438 Καράντζαλη, ο.π. 
439 Ζώης, 1972, σελ. 283-284, Πιν. 255 
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ακόμα κορμός μαρμάρινου ειδωλίου από τις Αρχάνες440 (Εικόνα 81). 

Κατασκευάστηκαν και τα δύο από λευκό μάρμαρο και παρουσιάζουν τα ίδια 

στιλιστικά χαρακτηριστικά, όπως ο πλατύς θώρακας, οι απομακρυσμένοι από το 

στέρνο αγκώνες και οι βαθιές χαράξεις για την απόδοση των χεριών, που αποδίδονται 

χωρίς δάχτυλα. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά φέρνουν τα δύο ειδώλια πολύ 

κοντά σε μια ύστερη ομάδα του Τύπου Σπεδού, που περιλαμβάνει τα ειδώλια του 

«Καλλιτέχνη Γουλανδρή»441.  

Από τις Αρχάνες προέρχεται ένα ακόμα ακέφαλο, ανδρικό ειδώλιο που μοιάζει 

με εισαγωγή από τις Κυκλάδες442 (Εικόνα 82). Το λευκό μάρμαρο από το οποίο είναι 

κατασκευασμένο και κυρίως το μεγάλο του μέγεθος καθιστά πιθανή την κυκλαδική 

του προέλευση. Ανήκει στον Κυκλαδικό Τύπο Σπεδού και κατά τους ανασκαφείς 

υπάρχει ακριβές παράλληλο από την πρώην Συλλογή Erlenmeyer443. Το σχετικά 

ασυνήθιστο όμως σχήμα του και ιδιαίτερα η απόδοση του θώρακα, των ώμων και των 

χεριών, το φέρνει κοντά στη δεύτερη παραλλαγή του Τύπου Κουμάσας, που 

αναφέρθηκε παραπάνω, και δεν αποκλείεται να αποτελεί πιστή μίμηση κυκλαδικού 

προτύπου, κατασκευασμένη στην Κρήτη444. 

 

γ. Μινωικά ειδώλια που αποτελούν κοντινές απομιμήσεις κυκλαδικών 

τύπων.  

 

 Ίσως το πιο γνωστό από τα κυκλαδικού τύπου ειδώλια της Κρήτης που 

θεωρείται πως μιμούνται με αρκετή πιστότητα γνήσιους κυκλαδικούς τύπους είναι το 

ελεφάντινο ειδώλιο από το Θολωτό Γ των Αρχανών445 (Εικόνα 83). Είναι 

κατασκευασμένο από ελεφαντόδοντο, που είναι μάλλον άγνωστο στις Κυκλάδες αλλά 

με ευρύτατη χρήση στην Κρήτη, από την άλλη μεριά όμως ακολουθεί την κυκλαδική 

παράδοση, προσεγγίζοντας με αρκετή πιστότητα των Τύπο Σπεδού446. Το υλικό 

κατασκευής του έχει προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις σχετικά με την προέλευση του 

ειδωλίου. Οι συζητήσεις αυτές εστιάζονται στο αν πρόκειται για δημιουργία 

Κυκλαδίτη καλλιτέχνη πάνω σε κρητική πρώτη ύλη, ή για έργο κρητικού καλλιτέχνη 

                                                 
440 Σακελλαράκης-Σακελλαράκη, 1976, σελ. 392,  Πιν.220 
441 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 473. 
442 Σακελλαράκης- Σακελλαράκη, 1978, σελ. 320, Πιν. 195 
443 Σακελλαράκης-Σακελλαράκη, 1997, σελ. 345. 
444 Καράντζαλη, ο.π. 
445 Σακελλαράκης-Σακελλαράκη, 1997, Πιν. 813, 815 
446 Βλέπε Renfrew, 1969, εικ. 3: IV.F 
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που αντέγραψε, σε μια οικεία σε αυτόν πρώτη ύλη, μια κυκλαδική ιδέα447. Η τελική 

ταξινόμηση του ελεφάντινου ειδωλίου των Αρχανών στην μία ή στην άλλη κατηγορία 

δεν είναι, βέβαια, σκοπός αυτής της μελέτης. Ένα στυλιστικό στοιχείο που πρέπει, 

πάντως, να αναφερθεί είναι ο τρόπος απόδοσης των ποδιών του ειδωλίου που 

αποδίδονται διαιρεμένα. Το τελευταίο αυτό στοιχείο, μαζί με την σπάνια απόδοση του 

ηβικού τριγώνου με οπές, που απομακρύνουν το παράδειγμα των Αρχανών από τα 

κυκλαδικά αντίστοιχα του Τύπου Σπεδού, ίσως δικαιολογεί την τελική κατάταξή του 

στην κατηγορία των κρητικών ειδωλίων που αποτελούν κοντινές μιμήσεις 

κυκλαδικών τύπων448. 

 Ως μια ακόμα πιστή αντιγραφή κυκλαδικού τύπου αναφέρεται ο ακέφαλος 

κορμός από την Τρυπητή της Σητεία, που δημοσιεύει ο Evans449 (Εικόνα 84). Το 

ελλιπές ειδώλιο από τη Σητεία βρίσκεται, πάντως, τόσο κοντά στον Τύπο Σπεδού, 

ώστε δεν αποκλείεται να αποτελεί γνήσια κυκλαδική δημιουργία που εισήχθη στην 

Κρήτη450.  

 Κρητική μίμηση κυκλαδικού τύπου θεωρείται επίσης και το πολύ λεπτό και 

μικρών διαστάσεων ειδώλιο από τις Αρχάνες451, που φαίνεται πως αποτελεί μια όχι 

και πολύ εύστοχη απομίμηση του Τύπου Δωκαθισμάτων (Εικόνα 85), όπως και το 

πολύ φθαρμένο ακέφαλο σώμα από τον Τάφο ΙΙ της Λεβήνας452, που μοιάζει αρκετά 

με τον κυκλαδικό Τύπο Καψάλων453 (Εικόνα 86).   

 Τέλος, ένα ακόμα ειδώλιο που φαίνεται να αποτελεί κρητική απομίμηση 

κυκλαδικού τύπου, είναι ένα ακέφαλο γυναικείο ειδώλιο από τη Συλλογή Μεταξά που 

βρίσκεται πολύ κοντά στον κυκλαδικό Τύπο Σπεδού454. 

 Ανάμεσα στους διάφορους τύπους των ειδωλίων με διπλωμένους βραχίονες, 

ξεχωριστή σημασία έχουν και τα λεγόμενα υβριδικά, όπως χαρακτηρίζονται, 

συνήθως, εκείνα που δε μπορούν  να ενταχθούν σε κάποιον συγκεκριμένο τύπο. 

Μεταξύ αυτών υπάρχουν ορισμένα, στα οποία διακρίνεται μια μικρή ή μεγαλύτερη 

τάση μίμησης κυκλαδικών προτύπων. Ως τέτοια αναφέρονται ένα κεφάλι και ένα 

                                                 
447 Σακελλαράκης, 1978, σελ. 102 κ.ε., Ντούμας, 1976, σελ. 78.  
448 Papadatos, 2004, σελ. 30, 32-33, Καράντζαλη, ο.π., σελ. 475, Πρβλ.και την επιχειρηματολογία για 
την ίδια άποψη στο Karantzali, 1996, σελ. 157    
449 Evans, 1898, σελ. 128, εικ. 133. 
450 Καράντζαλη, ο.π. 
451 Σακελλαράκης- Σακελλαράκη, 1981, σελ. 445, Πιν. 266β. 
452 Alexiou-Warren, 2004, σελ. 127, Πιν. 113  
453 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 475, όπου συγκρίνεται το ειδώλιο από τη Λεβήνα με αντίστοιχο του Τύπου 
Καψάλων στο Μουσείο Νάξου (6140). 
454 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 475, εικ. 7:459 
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ακέφαλο σώμα από τον Άγιο Ονουφριο455, που φαίνεται πως μιμούνται τον Τύπο 

Σπεδού456, αν και παλιότερα είχαν θεωρηθεί πιθανά εισηγμένα ειδώλια457 (Εικόνα 

87).  

Δυο ακόμα ειδώλια από τον Τεκέ Ηρακλείου, που έχουν χαρακτηριστεί ως 

πρωτόγονα και χονδροειδή, ανήκουν στην κατηγορία των υβριδίων458 (Εικόνα 88). Τα 

ειδώλια αυτά έχουν χαρακτηριστεί από παλιά ως μινωικές απομιμήσεις κάποιων 

κυκλαδικών πρωτοτύπων459. Στο ένα αποδίδεται ανάγλυφο το στόμα, ενώ και τα δύο 

έχουν καμπύλο περίγραμμα στους ώμους και ανοιχτά πόδια, που αποτελούν 

χαρακτηριστικά, είτε σπάνια είτα ανύπαρκτα, για τα ειδώλια των Κυκλάδων460.   

Πρέπει εξάλλου να τονιστεί πως τουλάχιστον 7 συνολικά ειδώλια από την Κρήτη 

εμφανίζουν χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν όμοια ή παρόμοια με 

εκείνα των ειδωλίων του Κυκλαδικού Τύπου Σπεδού. Εκτός από τα δύο που 

αναφέρθηκαν από τον Τεκέ, τα υπόλοιπα πέντε βρέθηκαν στις Αρχάνες461. Και τα 

εφτά όμως παραδείγματα διατηρούν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δε 

συναντώνται στις Κυκλάδες, όπως η δήλωση του στόματος και τα ανοιχτά πόδια. Τα 

δύο αυτά χαρακτηριστικά, όπως αναφέρθηκε πριν, είναι σπάνια ή άγνωστα στις 

Κυκλάδες, και φαίνεται πως αποτελούν κρητική ιδιομορφία462.   

 

 4. Σύνοψη Γλυπτικής 

 

Τα συμπεράσματα από την εξέταση των σχηματικών και ανθρωπόμορφων 

ειδωλίων της Κρήτης που σχετίζονται, συνήθως, με κυκλαδικά παραδείγματα, και 

σύμφωνα με τα οποία δεν τεκμαίρεται η άμεση εξάρτηση των κρητικών ειδωλίων από 

τις Κυκλάδες, παρατέθηκαν, για λόγους συνοχής του κειμένου, στο σχετικό κεφάλαιο. 

Απομένει η σύνοψη των συμπερασμάτων που εξάγονται από την εξέταση των 

κρητικών ειδωλίων με τους διπλωμένους βραχίονες, τα οποία αναφέρονται, συνήθως, 

ως κυκλαδικού τύπου.  

                                                 
455 Evans, 1895, σελ. 126, εικ. 131-2 
456 Καράντζαλη, ο.π., σελ. 478 
457 Branιgan, 1971, εικ. 61 
458 Ο.π., σελ. 63 
459 Renfrew, 1969, σελ. 22 
460 Καράντζαλη, ο.π. 
461 Papadatos, 2007, σελ. 426 
462 Branigan, 1971, σελ. 70-71 και Papadatos, ο.π. 
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Όπως φάνηκε παραπάνω, από τον αρκετά αξιόλογο αριθμό των ειδωλίων 

κυκλαδικού τύπου που είναι γνωστά από την Κρήτη, λίγα από αυτά θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν εισηγμένα.  Η μεγάλη πλειοψηφία των κυκλαδικού τύπου ειδωλίων της 

Κρήτης ανήκει στον τύπο Κουμάσας, για τον οποίον δε υπάρχουν έως σήμερα 

αντιρρήσεις ότι αποτελεί μια κρητική παραλλαγή, επηρεασμένη, βέβαια, σαφώς από 

τις Κυκλάδες. Για την κρητική προέλευση του Τύπου Κουμάσας συνηγορούν τα 

ιδιαίτερα στυλιστικά χαρακτηριστικά των ειδωλίων που περιλαμβάνονται σε αυτόν, 

και, αναμφίβολα, ο περιορισμός του τύπου μέσα στα όρια της Κρήτης.   

 Ακόμα όμως και τα ειδώλια που ανήκουν σε πιο χαρακτηριστικούς, 

«κυκλαδικούς» τύπους, είναι πολύ αμφίβολο αν αποτελούν γνήσιες εισαγωγές από το 

Αιγαίο, ενώ φαίνεται πιθανότερο, τουλάχιστον για κάποια από αυτά, να αποτελούν 

απομιμήσεις κυκλαδικών πρωτοτύπων. Φάνηκε προηγουμένως, ότι από τα κρητικά 

ειδώλια  με τα χαρακτηριστικά του Τύπου Σπεδού, μόνο ένα, από την Κουμάσα, 

μπορεί να θεωρηθεί με σχετική ασφάλεια εισηγμένο από τις Κυκλάδες, δεδομένου ότι 

διαθέτει και ακριβές κυκλαδικό παράλληλο. Δύο ακόμα παραδείγματα του τύπου από 

τη Βασιλική και τις Αρχάνες, θεωρούνται συνήθως ως εισηγμένα, αν και η 

αποσπασματική τους διατήρηση τους –το πρώτο σώζει μόνο το στήθος ενώ το 

δεύτερο είναι ακέφαλο- θα έπρεπε να εγείρει κάποιες επιφυλάξεις, για το αν ανήκουν, 

για παράδειγμα, στην κατηγορία των υβριδίων. Ακόμα και για το ακέφαλο ειδώλιο 

Τύπου Σπεδού από τις Αρχάνες που διαθέτει ακριβές παράλληλο σε Μουσείο του 

εξωτερικού, αναφέρθηκαν κάποιες επιφυλάξεις που απορρέουν από την ομοιότητά 

του με την δεύτερη παραλλαγή του Τύπου Κουμάσας. Όλα τα υπόλοιπα κρητικά 

παραδείγματα του Τύπου Σπεδού, συμπεριλαμβανομένου και του ελεφάντινου 

ειδωλίου από τις Αρχάνες, εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά της δήλωσης του στόματος 

ή/και των χωριστών ποδιών που, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αποτελούν κρητικά 

στοιχεία που δε συνηθίζονται  στις Κυκλάδες463.  

Ακόμα και το περίφημο καθιστό ειδώλιο από τον Τεκέ, που κατά γενική  

παραδοχή θεωρείται εισηγμένο από τις Κυκλάδες, δεν διαθέτει μέχρι σήμερα ακριβή 

παράλληλα και η κατάταξή του στις πιθανές εισαγωγές γίνεται βάσει ομοιοτήτων του 

με κυκλαδικά καθιστά ειδώλια, σε επιμέρους στοιχεία.  

 Από τα δύο κρητικά ειδώλια του Τύπου Δωκαθισμάτων που έχουν βρεθεί 

στον Τεκέ και στις Αρχάνες, μόνο εκείνο από τον Τεκέ αναφέρεται ως εισηγμένο 

                                                 
463 Παπαδάτος, 2003, σελ. 280.  
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αφού το δεύτερο αποτελεί εξόφθαλμη απομίμηση Κυκλαδικού Τύπου. Ακόμα και για 

το παράδειγμα του Τεκέ όμως έχουν διατυπωθεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

κάποιες επιφυλάξεις αναφορικά με ενδεχόμενη επιρροή από τον επιχώριο Τύπο 

Κουμάσας.  

 Γίνεται λοιπόν από τα παραπάνω σαφές πως από τον, πράγματι, αξιόλογο 

αριθμό των κυκλαδικού τύπου ειδωλίων που έχουν βρεθεί έως σήμερα στην Κρήτη, 

λίγα μόνο θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν χωρίς επιφύλαξη ως πραγματικές 

εισαγωγές από τις Κυκλάδες. Πρόκειται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για το ειδώλιο 

Τύπου Σπεδού από την Κουμάσα (Εικόνα 76), το καθιστό από τον Τεκέ (Εικόνα 78) 

και, με λιγότερη σιγουριά, το ελλιπές ειδώλιο από τη Βασιλική της Ανατολικής 

Κρήτης (Εικόνα 80) και το ακέφαλο ειδώλιο από τις Αρχάνες (Εικόνα 81), που και τα 

δύο ταυτίστηκαν με εισηγμένα ειδώλια Τύπου Σπεδού, «του Καλλιτέχνη Γουλανδρή». 

Μαζί με αυτά, χωρίς να λείπει όμως και η σχετική επιφύλαξη, μπορεί να αναφερθεί 

και ο ακέφαλος κορμός από τη Σητεία (Εικόνα 84) και κάποια άλλα, ίσως, από τα ήδη 

γνωστά κρητικά ειδώλια που η μελλοντική έρευνα θα κατατάξει, ενδεχομένως, στα 

πιθανώς εισηγμένα από τις Κυκλάδες. 

 Είναι, λοιπόν, γεγονός πως σε σχέση με το μεγάλο αριθμό των κυκλαδικού 

τύπου ειδωλίων της Κρήτης τα 5 ή 6, ή λίγο περισσότερα που θεωρούνται γνήσια 

εισηγμένα, αποτελούν μια πράγματι ισχνή μειοψηφία464. Από την άλλη μεριά, είναι 

εύλογο να υποθέσει κανείς πως ειδικά τα κυκλαδικού τύπου ειδώλια οδήγησαν σε 

μεγάλο βαθμό στις θεωρίες για την παρουσία των Κυκλαδιτών στην Κρήτη κατά την 

ΠΧ ΙΙ, λόγω της μεγάλης τους αναγνωρισιμότητας, και κυρίως εξαιτίας της 

παραδοσιακής ταύτισής τους με την περιοχή των Κυκλάδων. Όλα τα υπόλοιπα 

κυκλαδίζοντα ευρήματα, όπως θα φανεί και παρακάτω, είναι μάλλον περιορισμένα, 

και χωρίς την ύπαρξη των ειδωλίων, μάλλον δε θα ήταν ικανά να υποστηρίξουν μια 

τέτοια θέση.  Ωστόσο, όπως φάνηκε παραπάνω, ο πραγματικά μικρός αριθμός των 

γνήσιων εισηγμένων κυκλαδικών ειδωλίων στην Κρήτη, δεν είναι αρκετός για να 

τεκμηριώσει την παρουσία των Κυκλαδιτών στη Μεγαλόνησο. Πιο κοντά στην 

πραγματικότητα θα ήταν ενδεχομένως μια άποψη, που θα ενέτασσε την παρουσία των 

κυκλαδιζόντων ειδωλίων της Κρήτης, μέσα στα πλαίσια των πολιτιστικών επαφών 
                                                 
464 Για τον αριθμό τον θεωρούμενων ως γνησίων εισηγμένων ειδωλίων της Κρήτης πρβλ. μια 
παλαιότερη απαρίθμηση του Branigan (1971, σελ. 61) όπου αναφέρονται κάποια ως πιθανά, και μόνο 
το ειδώλιο Τύπου Σπεδού από την Κουμάσα ως βέβαιο εισηγμένο.  Η Καράντζαλη, (1996, σελ. 471), η 
οποία περιλαμβάνει στη μελέτη και τα 16 συνολικά ειδώλια από τις Αρχάνες, που βρέθηκαν μετά την 
εργασία του Branigan, από το σύνολο των ειδωλίων κυκλαδικού τύπου της Κρήτης αναγνωρίζει μόλις 
6 ως πιθανώς εισηγμένα.  
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των δύο περιοχών, που ενισχύονταν και από τις εμπορικές σχέσεις και τη διακίνηση 

αγαθών και ιδεών κατά την ΠΧ ΙΙ στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.     

 

 

     Δ.   Τα λίθινα αγγεία  
 

 Σημαντικό κεφάλαιο στην εξέταση των σχέσεων Κρήτης και Κυκλάδων κατά 

την πρώιμη εποχή του Χαλκού αποτελούν και τα λίθινα αγγεία. Είναι γνωστό πως τα 

νησιά του Αιγαίου έχουν μεγάλη παράδοση στην κατασκευή των λίθινων αγγείων, η 

οποία χρονολογείται ήδη από την Νεολιθική εποχή465. Στην Κρήτη, αντίθετα, η 

παραγωγή λίθινων αγγείων τοποθετείται πολύ αργότερα, αφού δε φαίνεται να 

ξεκινάει πριν από τη έναρξη της ΠΜ ΙΙ466. 

 Από τα πρώτα κρητικά λίθινα αγγεία που συζητούνται στις σχετικές με το 

θέμα συζητήσεις είναι οι δύο πηνιόσχημες πυξίδες από τον Άγιο Ονούφριο467 (Εικόνα 

89α). Το σχήμα τους δεν είναι άγνωστο στην Κρήτη αν και εμφανίζεται μόνο σε 

πήλινα παραδείγματα. Ωστόσο, οι πυξίδες από τον Άγιο Ονούφριο είναι 

κατασκευασμένες από λευκό κυκλαδικό μάρμαρο και διακοσμούνται με οριζόντιες 

αυλακώσεις. Η χρονολόγησή τους τοποθετείται συνήθως στην ΠΜ ΙΙ468. Σχεδόν 

πανομοιότυπες πυξίδες είναι γνωστές από τις Κυκλάδες και ειδικότερα από την Κέρο, 

τη Σύρο469 (Εικόνα 89β) και πιο πρόσφατα από τον Σπεδό και τα Απλώματα της 

Νάξου470 (Εικόνα 90), γεγονός που, σε συνδυασμό με τη σπανιότητα του τύπου στην 

Κρήτη, οδήγησε τους ερευνητές στο εύλογο συμπέρασμα πως οι δύο πυξίδες από τον 

Άγιο Ονούφριο αποτελούν απευθείας εισαγωγές από τις Κυκλάδες471. 

 Στον ίδιο τύπο της πηνιόσχημης πυξίδας ανήκει και το περίφημο πώμα με 

πλαστική απόδοση σκύλου, από τον Μόχλο472 (Εικόνα 91). Είναι κατασκευασμένο 

από πράσινο στεατίτη και χρονολογείται στην ΠΜ ΙΙ473. Στο ανώτερο τμήμα του 

                                                 
465 Evans-Renfrew, 1968, σελ. 65, σχ. 2 
466 Warren, 1969, σελ. 182, Warren, 1992, σελ. 154 
467 Renfrew, 1964, Πιν. ΣΤ: 3-4,  
468 Branigan, 1970, σελ. 186 
469 Warren, 1969, σελ. 82, για βιβλιογραφία κυκλαδικών παραλλήλων. 
470 Κοντολέων, 1971, πιν. 210: α-β 
471 Renfrew, ο.π., Branigan ο.π., Warren, ο.π., Sakellarakis, 1976, σελ. 146-147, βλέπε και  
Καράντζαλη, 1996, σελ. 454, η οποία θεωρεί τις πυξίδες από τον Άγιο Ονούφριο ως εισαγωγές από τις 
Κυκλάδες και, κυρίως, από την περιοχή της Παροναξίας απ’ όπου προέρχονται τα περισσότερα 
κυκλαδικά παραδείγματα.   
472 Seager, 1912, σελ. 20-21, εικ. 5 
473 Waren, 1965, σελ. 9. 
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αποδίδεται σε αρκετά φυσιοκρατική στάση ένα ξαπλωμένο σκυλί που αποτελεί 

ταυτόχρονα και τη λαβή του πώματος της πυξίδας. Το πηνιόσχημο σχήμα και η 

απόδοση του σε λίθο, καθώς και η ανάγλυφη διακόσμηση παραπέμπουν σε 

αντίστοιχες πυξίδες του ίδιου τύπου από τις Κυκλάδες. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί 

πως η πηνιόσχημη μορφή στις πυξίδες, εμφανίζεται στην Κρήτη σε πήλινα 

παραδείγματα ήδη από την ΠΜ Ι εποχή, ενώ στις Κυκλάδες μόλις κατά την ΠΚ ΙΙ474. 

Εξάλλου, η μοναδική διακόσμηση, σε συνδυασμό με την ανεύρεση στη Ζάκρο μιας 

ακόμα πυξίδας που φέρει το ίδιο ακριβώς πώμα με εκείνο από τον Μόχλο475 (Εικόνα 

92), καθιστούν πιο πιθανή την κρητική προέλευση των δύο αγγείων476. 

 Άλλο κρητικό παράδειγμα λίθινου αγγείου που αναφέρθηκε συχνά ως 

εισηγμένο από τις Κυκλάδες είναι ή περίφημη πυξίδα που βρέθηκε στη Μαρωνιά477 

(Εικόνα 93). Είναι κατασκευασμένη από χλωρίτη και απαρτίζεται από δύο δίδυμα 

ανοιχτά αγγεία, το ανώτερο από τα οποία, που είναι πλατύτερο και ανεστραμμένο, 

αποτελεί το πώμα του συνόλου. Πρόκειται για το μοναδικό ακέραιο παράδειγμα μιας 

κατηγορίας λίθινων αγγείων που φαίνεται πως δεν ήταν ασυνήθιστα στην Κρήτη. 

Αντίστοιχα αγγεία, αν και αποσπασματικά, βρέθηκαν ακόμα στο Παλαίκαστρο, στο 

Βραχάσι και στη Φαιστό, στη Λεβήνα, στον Πλάτανο και στην Κουμάσα478. Ένα 

ακόμα τμήμα πυξίδας του ίδιου τύπου αναγνωρίστηκε στην περιοχή των βράχων στο 

Φουρνί των Αρχανών και πιο πρόσφατα, ένα αποσπασματικά σωζόμενο τμήμα 

ανάγλυφου αγγείου ταυτίστηκε με τον ίδιο τύπο, στον θολωτό τάφο Γ, στο ίδιο 

νεκροταφείο479. Ο τύπος θεωρήθηκε αρχικά κυκλαδικός, της Φάσης Κέρου – 

Σύρου480, λόγω παρόμοιων παραδειγμάτων σε μάρμαρο και στεατίτη, που είναι 

γνωστά από τις Κυκλάδες και ειδικότερα από τη Μήλο, την Αμοργό και τη Νάξο481 

(Εικόνα 94). Ωστόσο, η σύγκριση των κρητικών με τα κυκλαδικά παραδείγματα 

βασίζεται περισσότερο στην ανάγλυφη διακόσμηση, που αποδίδει σπειροειδή μοτίβα, 

και όχι σε άλλα κοινά στοιχεία, όπως το σχήμα και το υλικό κατασκευής, στα οποία 

                                                 
474 Καράντζαλη, 1996, σελ. 452-454 
475 Πλάτων, 1974, σελ. 59, εικ. 30 
476 Renfrew, 1964, σελ. 123 
477 Marinatos-Hirmer, 1960, πιν. 7  
478 Warren, 1969, σελ. 80. 
479 Σακελλαράκης- Σακελλαράκη, 1999, σελ. 569-570, Papadatos, 2005, σελ. 46 
480 Renfrew, 1964, σελ. 123. 
481 Aberg, 1933,πιν. 132-4, Zervos, 1957, πιν. 28-30.  
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τα αγγεία των δύο περιοχών είναι διαφορετικά482. Εξάλλου, η αναγνώριση και των 

υπολοίπων, αποσπασματικών παραδειγμάτων από την Κρήτη, που προαναφέρθηκαν, 

όπως και οι ομοιότητες τους αναφορικά με το υλικό και τη διακόσμηση άλλων 

κρητικών τύπων, καθιστά πολύ πιθανή την προέλευση της ομάδας αυτής από την 

Κρητη483. Η ίδια, μάλιστα, άποψη δεν αποκλείει ακόμα και την κρητική προέλευση 

των παρόμοιων αγγείων που βρέθηκαν στις Κυκλάδες484.  

 Άλλος τύπος αγγείου με σαφείς κυκλαδικές αναφορές είναι η οι ΠΜ ΙΙ 

προχυτικές λεκάνες, γνωστές έως σήμερα από το Μόχλο485 και το σπήλαιο της 

Τραπέζας486. Πρόκειται για λίθινα ανοιχτά αγγεία μεσαίου μεγέθους, με προχοή και 

ζεύγη μικρών και μεγαλύτερων λαβών κοντά στο χείλος (Εικόνα 95). Ο συσχετισμός 

με παρόμοια αγγεία από τη Σύρο του Πολιτισμού Σύρου - Κέρου487 συνέβαλλε 

αρχικά στο να θεωρηθούν γνήσια κυκλαδικά αγγεία που εισήχθησαν στην Κρήτη488. 

Ωστόσο, παρόμοια αγγεία, έχουν βρεθεί και σε  άλλες θέσεις της Κρήτης, όπως στα 

Μάλια, στην Κνωσό, στο Κράσι, στη Μυρσίνη και στην Ψείρα, γεγονός που μαρτυρεί 

και την κρητική ανάπτυξη του τύπου489. Προσεκτικότερη εξέταση επισήμανε, 

εξάλλου, σημαντικές τυπολογικές διαφορές μεταξύ των παραδειγμάτων των δύο 

περιοχών, που συνοψίζονται στην απόδοση της προχοής, την επίπεδη βάση, και το 

σχήμα των λαβών και οδήγησε το συμπέρασμα πως τα κρητικά παραδείγματα έχουν 

δεχτεί, ίσως, κυκλαδική επιρροή αλλά κατασκευάστηκαν στην Κρήτη490. 

 “Κυκλαδικού τύπου” λίθινα αγγεία, έχουν βρεθεί και σε άλλες θέσεις της 

Κρήτης, που, αν και σποραδικά, μαρτυρούν κάποιου είδους επαφές με τις Κυκλάδες. 

Παράδειγμα τέτοιων περιπτώσεων αποτελεί ο θολωτός τάφος Γ στο Φουρνί Αρχανών, 

όπου εκτός από το πλήθος των κυκλαδικού τύπου ειδωλίων, για τα οποία έγινε λόγος, 

αναφέρονται και δύο αγγεία που μοιάζουν με κυκλαδικά491. Για το πρώτο έγινε ήδη 

λόγος και πρόκειται για αποσπασματικά σωζόμενη πυξίδα του γνωστού τύπου της 

Μαρωνιάς. Το δεύτερο αποτελεί κυκλαδικού τύπου μαρμάρινη λοπάδα, που είναι 

                                                 
482 Οι δύο από τις τρείς πυξίδες από τις Κυκλάδες, στις οποίες αφορά η σύγκριση, είναι από μάρμαρο 
και η μία από στεατίτη. Διαφέρουν ακόμα στο σχήμα, αφού καμιά δεν ανήκει στον αμφικωνικό τύπο 
της Μαρωνιας. Κοινό στοιχείο σε όλα τα παραδείγματα είναι πάντως η ανάγλυφη σπείρα.   
483 Warren, 1969, σελ. 81, Warren, 1965, σελ. 9 
484 Warren, 1969, σελ. 81 
485 Seager, 1912, Πιν. VI: vi 5 
486 Pendlebury et al., 1935-6, Πιν. 16 
487 Τσούντας, 1899, εικ, 26 
488 Renfrew, 1964, σελ. 123 
489 Warren, 1969, σελ. 27, για βιβλιογραφία των κρητικών παραδειγμάτων του τύπου. 
490 Renfrew, 1964, σελ. 123 
491 Σακελλαράκης, 1978, σελ. 101.  
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τύπος πολύ συνηθισμένος στις Κυκλάδες492 (Εικόνα 96α). Είναι κατασκευασμένη από 

λευκό χονδρόκοκκο μάρμαρο, πολύ καλής ποιότητας και προφανώς κυκλαδικής 

προέλευσης, γεγονός που κάνει πολύ πιθανό το ενδεχόμενο της κυκλαδικής 

εισαγωγής493. Είναι σύγχρονο με τα αντίστοιχα κυκλαδικά αγγεία που έχουν 

χρονολογηθεί κυρίως στην ΠΚ ΙΙ περίοδο494 (Εικόνα 97). Στη ίδια κατηγορία 

ανήκουν δύο ακόμα παρόμοια αγγεία που έχουν βρεθεί στην Κνωσό και στο Σπήλαιο 

της Τραπέζας και έχουν θεωρηθεί επίσης εξαρχής ως κυκλαδικές εισαγωγές495.     

 Λίθινα αγγεία γνωστών κυκλαδικών τύπων έχουν βρεθεί και στο νεκροταφείο 

της Αγίας Φωτιάς, που, όπως φάνηκε παραπάνω, είναι γνωστό κυρίως για την 

κυκλαδικού τύπου κεραμική που απέδωσε. Από τους τάφους τις Αγίας Φωτιάς 

προέρχονται 3 μαρμάρινες λοπάδες, αντίστοιχες με τις σύγχρονες κυκλαδικές και 

όσες προαναφέρθηκαν από την Κρήτη, για τις οποίες όμως δεν δίνονται περισσότερες 

πληροφορίες496 (Εικόνα 96β). Αν θεωρηθούν, πάντως, σύγχρονες με την πλειονότητα 

των υπολοίπων ευρημάτων, πρέπει να χρονολογηθούν στη μεταβατική ΠΜ Ι –ΙΙ που 

αντιπροσωπεύεται με την Ομάδα Κάμπου. Από το ίδιο νεκροταφείο προέρχεται 

επίσης μια μαρμάρινη παλέτα, άγνωστων και πάλι, λοιπόν στοιχείων (Eικόνα 98α). 

Τέτοιες παλέτες ακολουθούν το γνωστό τύπο, που αν και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα 

στις Κυκλάδες497 (Eικόνα 98β), φαίνεται πως στην περιοχή του Αιγαίου έφτασε από 

την Αίγυπτο498.  

  

Όπως αναδείχτηκε παραπάνω, τα μόνα λίθινα αγγεία της Κρήτης που 

θεωρούνται χωρίς επιφύλαξη ως γνήσια εισηγμένα κυκλαδικά είναι οι δύο 

πηνιόσχημες πυξίδες από τον Άγιο Ονούφριο, και οι λοπάδες από τις Αρχάνες, την 

Κνωσό και λίγες ακόμα κρητικές θέσεις. Τα προχυτικά αγγεία από τον Μόχλο και την 

υπόλοιπη Κρήτη φαίνεται πως αποτελούν προϊόντα κρητικών εργαστηρίων, ενώ το 

ίδιο φαίνεται πως συμβαίνει και με τις πυξίδες του τύπου Μαρωνιάς, παραδείγματα 

του οποίου προέκυψαν και από πολλές άλλες θέσεις της Κρήτης. Οι πυξίδες τύπου 

Μόχλου με την απόδοση του ξαπλωτού σκύλου στο πώμα έχουν επίσης σταματήσει 

από καιρό να θεωρούνται κυκλαδικής παραγωγής. 

                                                 
492 Σακελλαράκης, ο.π., εικ. 12 και Papadatos, 2005, πιν. 20:D1 
493 Papadatos, ο.π., σελ. 46 
494 Gets-Gentle, 1996, σελ. 99 
495 Warren, 1969, σελ. 77.  
496 Davaras- Betancourt, ο.π., σελ. 94, 127, 199.  
497 Ο.π., σελ. 94. Για κοντινό παράλληλο από Νάξο βλέπε π.χ. Παπαθανασόπουλος, 1961-2, πιν. 78.    
498 Xanthudides, 1924, σελ. 131 
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 Για τα λίθινα αγγεία της Κρήτης που υποδεικνύουν κάποιου είδους σχέση με 

τις Κυκλάδες, θα μπορούσε, εν κατακλείδι, να αναφερθεί πως περιορίζονται στην ΠΜ 

ΙΙ περίοδο. Σε πρωιμότερες φάσεις της κρητικής προϊστορίας δεν υπάρχουν 

παραδείγματα, αν εξαιρέσει κανείς τα αδημοσίευτα -και συνεπώς αχρονολόγητα- 

παραδείγματα των λοπάδων και τις παλέτας από την Αγία Φωτιά, που πιθανόν να 

είναι κάπως παλαιότερα. Ο συνολικός, πάντως, αριθμός των κρητικών 

παραδειγμάτων που θυμίζουν αντίστοιχα κυκλαδικά, ή αποτελούν εισαγωγές, δεν 

είναι τέτοιος που να εντάσσει την παραγωγή των λίθινων αγγείων της Κρήτης στις 

τέχνες εκείνες που δέχτηκαν ισχυρές επιρροές από τις Κυκλάδες, ή, περισσότερο, που 

θεμελιώνουν μια εκτεταμένη επαφή της Κρήτης με τα νησιά. Άλλωστε, τα λίγα μόνο 

γνήσια εισηγμένα παραδείγματα (μαρμάρινες πυξίδες και λοπάδα) και λίγες δεκάδες 

παραδείγματα δύο ακόμα τύπων λίθινων αγγείων που θυμίζουν αντίστοιχους 

κυκλαδικούς, θα μπορούσαν κάλλιστα να θεωρηθούν και πάλι ως τα κατάλοιπα μιας 

εκτεταμένης εμπορικής δραστηριότητας που αποδεδειγμένα λαμβάνει χώρα την 

εποχή αυτή στο Αιγαίο499. Ισχυρή ένδειξη, εξάλλου, μιας επικοινωνίας που, 

προφανώς, θα ήταν αμφίδρομη αποτελούν και τα παραδείγματα της ΠΜ ΙΙ – ΙΙΙ 

λίθινης λεκάνης από τόφφο, που βρέθηκε στη Φυλακωπή, και ταυτίζεται με αρκετή 

ασφάλεια ως προϊόν κρητικού εργαστηρίου500, μια λίθινη φιάλη της ΠΜ ΙΙ από το 

Ακρωτήρι της Θήρας, που αναγνωρίζεται ως εισηγμένο αντικείμενο από την 

Κρήτη501, και, τέλος, μια αδημοσίευτη δίδυμη κωνική πυξίδα από την Νάξο, που 

θεωρείται εισηγμένη από την Κρήτη502.    

 

         Ε. Τα χάλκινα εγχειρίδια 
 

Από την μεταλλουργική παραγωγή του Αιγαίου της πρώιμης εποχής του 

Χαλκού, η χαλκουργία και ιδιαίτερα η παραγωγή χάλκινων εγχειριδίων, 

συμπεριλαμβάνεται παραδοσιακά στις δραστηριότητες που υπαινίσσονται στενή 

σχέση μεταξύ των ανθρώπων της Κρήτης και των Κυκλάδων. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο 

πως η απαρίθμηση των κρητικών χάλκινων εγχειριδίων που έχουν ομοιότητες με τα 

                                                 
499 Broodbank, 2008, σελ. 64 κ.ε.  
500 Warren, 1984, σελ. 56-58, όπου και η σχετική βιβλιογραφία.  
501 Σωτηρακοπούλου, 1999, σελ. 262 
502 Καράντζαλη, 1996, σελ. 452, εικ.1:ΜΝ 4757 
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αντίστοιχα κυκλαδικά δε λείπει σχεδόν ποτέ από τις σχετικές συζητήσεις για το θέμα 

των σχέσεων των δύο περιοχών. 

Στο νότιο Αιγαίο, αναφέρεται συχνά, πως αναπτύχθηκαν δύο μεγάλες 

μεταλλουργικές παραδόσεις, ανεξάρτητες και με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά η 

καθεμιά. Η πρώτη είχε επίκεντρο τις Κυκλάδες και η δεύτερη τη νότια Κρήτη503. Η 

διάκριση μεταξύ των δύο μεταλλουργικών παραδόσεων είναι περισσότερο εμφανής 

στα χάλκινα εγχειρίδια504. Αυτά χωρίζονται σε πολλούς, βέβαια, τύπους αλλά σε δύο 

μεγάλες και γενικές κατηγορίες: Η πρώτη κατηγορία, που αντιπροσωπεύει την 

κυκλαδική παράδοση, περιλαμβάνει εγχειρίδια με επίμηκες σώμα, στο οποίο, 

συνήθως, αποδίδεται κεντρική νεύρωση, που αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση του 

όπλου (Εικόνα 99). Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία αφορά στα λεγόμενα κοντά 

εγχειρίδια, τα γνωστά ως τριγωνικά, λόγω του σχήματός τους, τα οποία θεωρείται πως 

εκπροσωπούν την κρητική παράδοση, που αναπτύχθηκε κυρίως στη Μεσαρά505 

(Εικόνα 100). Η συγκέντρωση των τριγωνικών εγχειριδίων της κρητικής παράδοσης 

στην κεντρική και νότια Κρήτη επαληθεύεται  από τους αριθμούς, αφού σε μια 

παλαιότερη μελέτη, υπολογίστηκε πως από τα 87 γνωστής προέλευσης αντικείμενα τα 

78 ανακαλύφθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Μεσαράς506. Ταυτόχρονα, η διασπορά 

τους δεν επεκτείνεται έξω από τα όρια της Κρήτης, σε βαθμό που η κρητική τους 

προέλευση να θεωρείται αδιαμφισβήτητη507. 

Και αν τα λεγόμενα τριγωνικά εγχειρίδια θεωρούνται όπλα αμιγώς κρητικά και 

δε θεμελιώνουν κάποιου είδους σχέση της Κρήτης με τις γειτονικές περιοχές, δε 

συμβαίνει το ίδιο με την άλλη μεγάλη κατηγορία, εκείνη των μακρών εγχειριδίων. Για 

τα μακρά εγχειρίδια έχουν διατυπωθεί ποικίλες απόψεις, που τοποθετούν της 

προέλευσή τους είτε στη Δυτική Μικρά Ασία, είτε στην Τρωάδα, όπου συναντώνται 

και τα αρχαιότερα παραδείγματα508. Το σίγουρο είναι πάντως πως, από όπου και αν 

προέρχονται εμφανίζουν μεγάλη διασπορά σε ολόκληρο το Αιγαίο - και όχι μόνο -

συμπεριλαμβανομένων των Κυκλάδων και της Κρήτης.  

Για τη χρονολόγηση των μακρών εγχειριδίων ειδικά της Κρήτης έχουν 

διατυπωθεί διάφορες απόψεις. Ατυχώς, η ανακάλυψη των περισσοτέρων από αυτά 

συνδέεται με παλαιότερες εποχές, κατά τις οποίες η αναζήτηση της στρωματογραφίας 
                                                 
503 Renfrew, 1972, σελ. 337-338,  Branigan, 1974, σελ. 174 και Papadatos, 2007, σελ. 429 
504 Papadatos, ο.π., σελ. 429 
505 Papadatos, ο.π., σελ. 430 και Renfrew, 1967, σελ. 10 
506 Branigan, 1967, σελ. 230. 
507 Renfrew, 1967, σελ. 10, Branigan, 1967, σελ. 230 
508 Renfrew, 2006, σελ. 528 
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ενός ανασκαφικού συνόλου δεν αποτελούσε το κύριο ζητούμενο. Επιπρόσθετα η 

ανεύρεση πολλών από αυτά σε ομαδικούς τάφους, που ήταν σε χρήση για μεγάλες 

περιόδους, όπως π.χ. οι θολωτοί τάφοι, έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία ακριβούς 

χρονολόγησης τους, και την ένταξή τους σε ένα ευρύτερο χρονολογικό πλαίσιο, όπως 

αυτό προσδιορίστηκε από την χρονολόγηση των υπόλοιπων συνευρημάτων του ίδιου 

συνόλου, και κυρίως της κεραμικής. Στις περισσότερες λοιπόν περιπτώσεις, ακόμα 

και στις ειδικές μελέτες, τα κρητικά εγχειρίδια εμφανίζονται είτε ως αχρονολόγητα, 

είτε χρονολογούνται σε ολόκληρη την περίοδο χρήσης του τάφου, που συχνά όμως 

καλύπτει ή και υπερβαίνει ολόκληρη την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Οι 

περισσότερες, πάντως, μελέτες φαίνεται πως συγκλίνουν στην χρονολόγηση των 

κρητικών εγχειριδίων μακρού τύπου στην ΠΜ ΙΙ, που είναι, αφενός, η εποχή της 

μεγάλης ανάπτυξης της μεταλλουργίας στην Κρήτη και, αφετέρου, ή σύγχρονη εποχή 

με την ΠΚ ΙΙ των Κυκλάδων (Πολιτισμός Σύρου-Κέρου), στην οποία χρονολογούνται 

τα αντίστοιχα κυκλαδικά εγχειρίδια509. 

Η μεγάλη παρουσία των μακρών εγχειριδίων στα νησιά των Κυκλάδων 

δημιούργησε, πάντως, συχνά την εντύπωση της κυκλαδικής προέλευσης του όπλου, 

θέση που βαθμηδόν οδήγησε στην a priori θεώρηση κάθε μακρού εγχειριδίου ως 

αντικειμένου κυκλαδικής έμπνευσης και τεχνοτροπίας. Ωστόσο, είναι δύσκολο να 

γίνει αποδεκτό πως όλοι οι τύποι και οι παραλλαγές των μακρών εγχειριδίων έχουν τα 

πρότυπά τους στις Κυκλάδες. Από πολύ νωρίς μάλιστα, οι σχετικές μελέτες 

κατέδειξαν πως κάποια μόνο από τα εγχειρίδια που έχουν βρεθεί στις Κυκλάδες 

απαρτίζουν ένα τύπο που μπορεί να θεωρηθεί αμιγής κυκλαδικός. Πρόκειται για το 

μακρύ εγχειρίδιο που φέρει μια κεντρική νεύρωση και έχει βάση είτε ίσια είτε 

αποστρογγυλεμένη. Τα εγχειρίδια αυτά συνθέτουν τους τύπους IVa και IVb, 

αντίστοιχα, της τυπολογίας του Renfrew, που εμφανίζουν ευρύτατη  διάδοση στις 

Κυκλάδες και αναφέρονται ως χαρακτηριστικοί κυκλαδικοί τύποι510 (Εικόνα 101). Οι 

δύο αυτοί τύποι μακρού εγχειριδίου απαντούν πολύ συχνά κυρίως στη Νάξο (Εικόνα 

102) και στην Αμοργό, ενώ δε λείπουν από την Ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και την 

Κρήτη, όπου αντιστοιχούν με τους τύπους III και VI αντίστοιχα της τυπολογίας του 

Branigan για τα κρητικά εγχειρίδια511 (εικόνες 103-104).  

                                                 
509 Warren, 1984, σελ. 60, Papadatos, 2005, σελ. 33,  
510 Renfrew, 1967, σελ. 11. 
511 Για τον συσχετισμό των τύπων των δύο τυπολογιών βλ. Renfrew, 2006, σελ. 529. Για την 
ταξινόμηση των κρητικών εγχειριδίων στους δύο παραπάνω τύπους βλ. Branigan, 1967, σελ. 214-216 
και 218-219. 
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Η παραπάνω τυπολογία, στον Τύπο III (τύπος IVα κατά Renfrew) περιλαμβάνει 

εγχειρίδια μακρού τύπου με ίσια βάση, στα οποία το πάχος της λάμας αυξάνεται 

βαθμιαία από έξω προς τα μέσα, από κάθε πλευρά, ώστε το κεντρικό τμήμα της να 

εμφανίζεται με μορφή γωνιώδους νεύρωσης και στις δύο όψεις του όπλου, του οποίου 

πλέον η τομή αποδίδεται ρομβοειδής.  Στον Τύπο VI (Τύπος IVβ του Renfrew) η 

βάση είναι αποστρογγυλευμένη και η κεντρική νεύρωση δε γίνεται βαθμιαία με τη 

σταδιακή αύξηση του πάχους της λάμας, αλλά αποδίδεται με μορφή ράβδωσης και 

από τις δύο πλευρές. 

Εκτός, όμως από τους δύο αυτούς πιθανώς κυκλαδικούς τύπους, τα εγχειρίδια 

της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου ανήκουν σε πολύ περισσότερους τύπους -14 

διέκρινε ο Renfrew το 1967- και ακόμα, τα κρητικά εγχειρίδια διακρίνονται σε πολύ 

περισσότερους τύπους εκτός των δύο -τύποι ΙΙΙ και ΙV του Branigan-, που 

παρουσιάζουν ομοιότητες με τους κυκλαδικούς τύπους IVa και IVb του Renfrew. 

Συγκεκριμένα, για τα κρητικά εγχειρίδια που ήταν γνωστά μέχρι το 1967, ο Branigan 

διέκρινε 14 τύπους οι οποίοι διαιρούνται σε υποτύπους και παραλλαγές512. Είναι 

μάλιστα χαρακτηριστικό πως οι δύο τύποι του Branigan, που εμφανίζουν ομοιότητες 

με τους αντίστοιχους κυκλαδικούς τύπους του Renfrew, δεν είναι από τους πλέον 

αντιπροσωπευτικούς των κρητικών εγχειριδίων αλλά περιλαμβάνουν μικρό μόνο 

αριθμό σε σχέση με το συνολικό. Συγκεκριμένα, από τα συνολικά 160 περίπου μακρά 

εγχειρίδια που ήταν γνωστά τότε στην Κρήτη, 24 μόνο ανήκουν στον Τύπο ΙΙΙ του 

Branigan και μόλις 3 στον Τύπο VI513.  

Αναλυτικότερα, στον Τύπο ΙΙΙ περιλαμβάνονται 24 συνολικά εγχειρίδια, από τα 

οποία τα 16 προέρχονται από τη Μεσαρά, και 5 ακόμα βρέθηκαν στην ανατολική και 

στη βόρεια Κρήτη, ενώ τα υπόλοιπα είναι άγνωστης προέλευσης.  Πιο συγκεκριμένα, 

εγχειρίδια αυτού του τύπου -και των παραλλαγών του- βρέθηκαν στον Πλάτανο (9) 

στη Σαλάμη (2) στα Γουρνιά (1), στην Κουμάσα (4), στην Αγία Τριάδα (1), στο 

Κράσι (2), στον Μόχλο (3) και στις Αρχάνες. Τρία ακόμα είναι άγνωστης 

προέλευσης514. 

                                                 
512 Branigan, 1967 
513 Branigan, ο.π., σελ. 210, 214-215, 218-220. 
514 Αναλυτικό κατάλογο των κρητικών εγχειριδίων του Τύπου ΙΙΙ με αναλυτικά στοιχεία προέλευσης, 
χρονολόγησης και διαστάσεων ανά εργαλείο βλ. Branigan, 1974, σελ. 158-159, όπου και εκτενής 
βιβλιογραφία. Για το εγχειρίδιο του Τύπου ΙΙΙ των Αρχανών βλ. Papadatos, 2005, σελ. 33 
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Στον Τύπο VI και στις παραλλαγές του ανήκουν μόλις 3 εγχειρίδια που 

προέρχονται από τον Πλάτανο , τη Σίβα και τον Πύργο515.  

Εκτός από τους τύπους III και VI που έχουν συσχετιστεί με αντίστοιχους 

κυκλαδικούς ένας ακόμα τύπος μακρού εγχειριδίου της Κρήτης, φαίνεται πως βρίσκει 

παράλληλα στις Κυκλάδες. Πρόκειται για τον Τύπο VIII της τυπολογίας Branigan 

που περιγράφεται ως μακρύ εγχειρίδιο με ίσιες κόψεις και ιδιαίτερα ευδιάκριτη 

κεντρική ράβδωση, το οποίο συναντάται στην Κρήτη με 11 έως σήμερα 

παραδείγματα516 (Εικόνα 105). Παραδείγματα του Τύπου VIII είναι γνωστά τόσο στις 

Κυκλάδες (Μήλος, Αμοργός), όσο και στην Κρήτη, (Γαλανά Χαράκια, Κουμάσα, 

Τεκές, Τραπέζα, Βασιλική, Ψυχρό, Ζίντα και Αρχάνες)517. Χαρακτηριστικό μάλιστα 

επιχείρημα για την κυκλαδική προέλευση του τύπου VIII είναι πως 5 από τα κρητικά 

παραδείγματα του τύπου, είναι κατασκευασμένα από άργυρο, που αποτελεί 

κυκλαδικής προέλευσης πρώτη ύλη, ευρύτατα χρησιμοποιημένη στη μεταλλοτεχνία 

των Κυκλάδων518. Ωστόσο, τα παραπάνω 11 κρητικά εγχειρίδια του τύπου VIII είναι 

περισσότερα από τα 3 κυκλαδικά εγχειρίδια του ίδιου τύπου και δεν είναι εύκολη η 

κατάταξη της προέλευσης του τύπου στις Κυκλάδες, ακόμα και αν η προέλευση της 

πρώτης ύλης,- για την περίπτωση των αργυρών παραδειγμάτων του τύπου-, θεωρείται 

με ασφάλεια κυκλαδική.   

Με τα παραπάνω δεδομένα, και αν πάρουμε ως ασφαλείς τις παλαιότερες 

μελέτες για τις ομοιότητες των κρητικών εγχειριδίων με τα αντίστοιχα κυκλαδικά 

πρέπει να δεχτούμε: α) πως μόνο 2 από τους 14 τύπους του Renfrew για τα εγχειρίδια 

της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου έχουν πιθανή κυκλαδική προέλευση, και β) πως 

από το σύνολο των 160 περίπου κρητικών εγχειριδίων μόνο τα 27 των τύπων ΙΙΙ και 

IV του Branigan μπορεί να θεωρηθεί πως μιμούνται αντίστοιχα κυκλαδικά. Τα 

υπόλοιπα 130 περίπου δηλαδή το 83% επί του συνόλου των κρητικών εγχειριδίων 

ανήκουν στους υπόλοιπους 12 αιγιακούς τύπους χωρίς σαφείς ενδείξεις για την 

υπαγωγή της προέλευσής τους σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του Αιγαίου.  

Ακόμα όμως και για τις περιπτώσεις των κρητικών εγχειριδίων που ανήκουν σε 

τύπους που θεωρούνται τοπικοί κυκλαδικοί, οι ομοιότητες μεταξύ των 

παραδειγμάτων των δύο περιοχών έχουν να κάνουν κυρίως με το σχήμα, ενώ όσον 

                                                 
515 Αναλυτικά στοιχεία προέλευσης, χρονολόγησης και διαστάσεων για τα εγχειρίδια του Τύπου IV βλ. 
Branigan, 1974, σελ. 160, όπου και εκτενής βιβλιογραφία. 
516 Branigan, 1967, σελ. 220-222, Papadatos, 2005, σελ. 33. 
517 Βλ. κατάλογο στο Branigan, 1974, σελ. 160, και Papadatos, ο.π.  
518 Papadatos, ο.π..για τα αργυρά εγχειρίδια της Κρήτης βλ. και  Vasilakis, 2008, σελ. 82, εικ. 21-26. 
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αφορά τις διαστάσεις τους, οι σχετικές μελέτες αποδεικνύουν πως τα κρητικά 

εγχειρίδια είναι κατά κανόνα μικρότερα519. Από μόνο του αυτό το τελευταίο στοιχείο 

είναι καθοριστικό ώστε να μην θεωρούνται τα εγχειρίδια της Κρήτης ως εισηγμένα 

κυκλαδικά, έστω και αν κατασκευάστηκαν σε κάποια κυκλαδική φόρμα ή από κάποια 

εισηγμένη, ενδεχομένως, από τις Κυκλάδες πρώτη ύλη520. 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω δεδομένα, η παρουσία των μακρών εγχειριδίων 

στην Κρήτη δεν αποτελεί από μόνη της ένα ακράδαντο επιχείρημα που τεκμηριώνει 

με τον πειστικότερο τρόπο τις σχέσεις της Κρήτης με τις Κυκλάδες. Λίγα 

παραδείγματα κυκλαδικού τύπου εγχειριδίων υπάρχουν στην Κρήτη και, το 

κυριότερο, δεν είναι βεβαιωμένη η προέλευση των τύπων αυτών από τις Κυκλάδες521. 

Η παρουσία μάλιστα μεγαλύτερου αριθμού παραδειγμάτων αυτού του τύπου στην 

Κρήτη απ’ ότι στις Κυκλάδες δεν αποκλείεται να αποδεικνύει εντελώς το αντίθετο522. 

Η όψιμη χρονολόγηση των “κυκλαδικού τύπου” κρητικών ειδωλίων στην ΠΜ ΙΙ 

επιτρέπει εξάλλου και για την περίπτωση των χάλκινων εγχειριδίων, την υπαγωγή σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και πολιτιστικών εν γένει σχέσεων, η 

ύπαρξη του οποίου κατά την περίοδο αυτή γίνεται αποδεκτή ομόφωνα από τους 

ερευνητές.  

Η αναζήτηση σχέσεων και πολιτιστικών συγγενειών Κρήτης και Κυκλάδων, με 

όχημα τα μακρά εγχειρίδια, δεν πρέπει να αποσυνδέεται από την εν γένει διακίνηση 

των μετάλλων την εποχή αυτή στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Η παραγωγή των 

κρητικών εγχειριδίων θα πρέπει να συνεκτιμάται με τη συνολικότερη ανάπτυξη της 

μεταλλοτεχνίας στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, στην οποία, όπως φαίνεται, δεν 

ήταν γνωστά αξιόλογα κοιτάσματα μεταλλευμάτων, όπως ο  χαλκός και ο άργυρος, 

σε αντίθεση με τις Κυκλάδες523.  

Ειδικότερα για την ΠΜ ΙΙ περίοδο της  κρητικής Πρωτοχαλκής φαίνεται πως τα 

νησιά των Κυκλάδων αποτελούσαν τον βασικό προμηθευτή των πρώτων υλών του 

χαλκού και του αργύρου, τα οποία εισάγονταν στην Κρήτη για να καλύψουν τις 

                                                 
519Branigan, 1974, σελ. 124, Papadatos, 2007, σελ. 430. 
520 Papadatos, ο.π. 
521 Βλ. για παράδειγμα Renfrew, 1967, σελ. 11, όπου εκτός από τα κυκλαδικά και κρητικά 
παραδείγματα, αναφέρεται η μεγάλη διασπορά του τύπου στην Ηπειρωτική Ελλάδα (Ζυγουριές, 
Λέρνα, Λευκάδα)  
522 Βλ. για παράδειγμα των κατάλογο του Branigan (1974) όπου για τον Τύπο ΙΙΙ απαριθμούνται 20 
παραδείγματα από την Κρήτη και 16 παραδείγματα από τις Κυκλάδες. Αντίστοιχα, για τον Τύπο VI 
αναφέρονται 3 κρητικά παραδείγματα και 2 κυκλαδικά.  
523 Branigan, 1974, σελ. 59, 62, Stos-Gale, 1993, σελ.119, Papadatos, 2007, σελ. 430,  Broodbank, 
2008, σελ. 65 
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ανάγκες των τοπικών εργαστηρίων524. Η πρόσφατη τεκμηρίωση εκτεταμένων 

δραστηριοτήτων κατεργασίας μετάλλου, στον Πόρο Ηρακλείου, που έχει 

χαρακτηριστεί ως η κυριότερη πύλη εισόδου  ιδεών και αγαθών από τις Κυκλάδες525, 

και, ιδιαίτερα η αποκάλυψη μητρών για την κατασκευή χάλκινων εγχειριδίων, έρχεται 

να ενισχύσει αυτή την άποψη526.  

Από την άλλη μεριά θα πρέπει εδώ να αναφερθεί και η πιθανότητα 

χρονολόγησης των κρητικών εγχειριδίων σε μια πρωιμότερη περίοδο από την ΠΜ ΙΙ, 

που γίνεται αποδεκτή έως σήμερα. Την υπόθεση αυτή δημιουργεί η αποκάλυψη 

ορισμένων μετάλλινων αντικειμένων και όπλων στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, 

μεταξύ αυτών και κάποιων χάλκινων μακρών εγχειριδίων, που, λόγω της πρόσφατης 

σχετικά δημοσίευσής τους, δεν πρόλαβαν να συμπεριληφούν στις παραδοσιακές 

μελέτες των χάλκινων εγχειριδίων. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνονται τρία 

εγχειρίδια διαφορετικού μεγέθους, τα οποία διαθέτουν την ευδιάκριτη κεντρική 

νεύρωση και φαίνεται να ανήκουν στον Τύπο VI, της τυπολογίας του Branigan, που, 

όπως ειπώθηκε ήδη, θεωρείται κοινός τύπος σε Κρήτη και Κυκλάδες527. Μεταξύ 

αυτών, μάλιστα, περιλαμβάνεται και ένα λυγισμένο εγχειρίδιο, που κατά τον 

ανασκαφέα, καταστράφηκε σκόπιμα κατά τη διάρκεια της ταφής του νεκρού που 

επρόκειτο να συνοδεύσει528 (Εικόνα 106).  

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το εν λόγω νεκροταφείο χρονολογείται στην Ομάδα 

του Κάμπου, την οποία οι περισσότεροι ερευνητές τοποθετούν στο τέλος της ΠΚ Ι / 

ΠΜ Ι. Αν κάποιοι χρονολογούν τα εγχειρίδια αυτά στην ΠΜ ΙΙ εξαιτίας της 

περιορισμένης χρήσης του νεκροταφείου της Αγίας Φωτιάς και σε αυτήν την περίοδο, 

υπάρχουν απόψεις που, επικαλούμενες τη χρονολόγηση του μεγάλου όγκου των 

ευρημάτων στην προηγούμενη περίοδο529, τοποθετούν και τα εγχειρίδια αυτά στην 

ΠΜ Ι, θεωρώντας τα ως τα πρωιμότερα δείγματα τέτοιων αντικειμένων στην 

Κρήτη530. Στους στόχους της παρούσας εργασίας δεν είναι, φυσικά, η χρονολόγηση 

κάποιας κατηγορίας ευρημάτων. Θα ήταν, πάντως, παράλειψη να μην αναφερθεί η 

ισχυρή πιθανότητα της χρονολόγησης αυτών των εγχειριδίων στην πρώτη περίοδο της 

πρώιμης εποχής του Χαλκού, κατά την οποία, η χρήση του μετάλλου στην Κρήτη δεν 

                                                 
524 Gale, 1990, σελ.306 κ.ε.  
525 Marthari, 2008, σελ. 82 
526 Papadatos, ο.π. όπου και βιβλιογραφία.  
527 Δαβάρας, χ.χ., εικ. 10., Davaras, 1976, σελ. 342-3, εικ. 198.  
528 Δαβάρας, χ.χ., σελ. 7. 
529 Πάνω από το 90% των ευρημάτων ανήκει στην Ομάδα Κάμπου (Betancourt, 2008, σελ. 239) 
530 Muhly, 2008, σελ. 69 κ.ε., Karantzali, 2008, σελ. 246, Wilson, 2008, σελ. 82 
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είναι σπάνια531. Ενισχυτική στην άποψη αυτή είναι άλλωστε και η ανακάλυψη 

εγχειριδίου του ίδιου τύπου, και μάλιστα πάλι κατεστραμμένου “τελετουργικά”, σε 

τάφο της ίδιας περιόδου στα Κουφονήσια532, το οποίο ανήκει σε ένα σύνολο 

χάλκινων εργαλείων, τα οποία και πάλι θεωρήθηκαν ως τα παλαιότερα δείγματα 

αυτής της κατηγορίας, στα νησιά του Αιγαίου533 (Εικόνα 107).  

 Η μελλοντική έρευνα και νέες, ενδεχομένως, ανακαλύψεις πιθανόν να 

αποσαφηνίσουν το ζήτημα της χρονολόγησης των εγχειριδίων μακρού τύπου, που 

έτσι κι αλλιώς παραμένει μέχρι σήμερα, εν πολλοίς, αβέβαιο. Στην περίπτωση, 

πάντως, που τα εγχειρίδια της Αγίας Φωτιάς, αποδειχτεί ότι ανήκουν στην περίοδο 

της κύριας χρήσης του νεκροταφείου, που είναι η Φάση Κάμπου, άλλη μια μεγάλη 

κατηγορία ευρημάτων της ΠΧ ΙΙ εποχής, που προδίδει στενές επαφές της Κρήτης με 

τις Κυκλάδες, θα μεταφερθεί στην προηγούμενη περίοδο, κατά την οποία, όπως θα 

φανεί στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο, οι σχέσεις των δύο περιοχών, ξεπερνούν το 

επίπεδο των απλών πολιτισμικών και εμπορικών συναλλαγών. 

  

  ΣΤ. Η Ομάδα Κάμπου σε Κρήτη και Αιγαίο.  
 

 Η λεγόμενη Ομάδα ή Φάση του Κάμπου534 διακρίθηκε αρκετά πρώιμα, ήδη 

από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, στα ευρήματα και ιδίως την κεραμική των 

κυκλαδικών θέσεων535. Η αρχική αναγνώριση βασίστηκε στην κεραμική 2 τάφων του 

νεκροταφείου της θέσης Κάμπος της Πάρου, από τα κτερίσματα των οποίων 

διακρίθηκε το απιόσχημο αγγείο, που ονομάστηκε αργότερα μπουκάλι, και ένας 

τύπος τηγανόσχημου αγγείου, διαφορετικός από εκείνα της Σύρου, τα οποία είχε 

φέρει στο φως ο Τσούντας536. Εκτός από το τηγανόσχημο αγγείο και το μπουκάλι, 

στη νέα αυτή κατηγορία κεραμικής εντάχθηκε μια ακόμα παραλλαγή του πρώτου, με 

μικρογραφικές διαστάσεις που ονομάστηκε αρύβαλλος και η σφαιρική ή αμφικωνική 

πυξίδα537. Αρκετά χρόνια αργότερα οι ανασκαφές του Ντούμα στους Αγίους 

Αναργύρους της Νάξου, διεύρυναν την Ομάδα κάμπου κατά 6 ακόμα σχήματα: το 

μικρό πιθοειδές, τον κρατηρίσκο (collared jar), το  βαθύ κύπελλο, ένα περίεργο 

                                                 
531 Papadatos, 2007a, Muhly, οπ., σελ. 72,  
532 Zapheiropoulou, 1984, σελ. 189, εικ. 19.25  
533 Broodbank, 2000, σελ. 221 
534 Manning, 1995, σελ. 45-46 
535 Warren- Hankey, 1989, σελ. 22-23, Zapheiropoulou, 1984, σελ. 31 
536 Βαρούχα, 1925, σελ. 103-108. 
537 Zapheiropoulou, ο.π.  
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αγγείο που θυμίζει πλοίο και φέρει προχοή και λαβή, καθώς και ένα εξίσου περίεργο 

ανοιχτού τύπου αγγείο σε σχήμα καπέλου538. 

Οι ανασκαφές στην Αγριλιά, στο Επάνω Κουφονήσι, που πραγματοποιήθηκαν 

από τη Ζαφειροπούλου την ίδια περίπου εποχή, συμπεριέλαβαν ακόμα περισσότερα 

σχήματα στην Ομάδα Κάμπου, αφού, στα ήδη υπάρχοντα, προστέθηκαν ακόμη 

αρκετά σχήματα. Μεταξύ αυτών αναφέρονται οι κωνικές πυξίδες, μια νέα παραλλαγή 

της σφαιρικής πυξίδας με κωνικά τοιχώματα και κάθετες σωληνωτές λαβές η οποία, 

ενίοτε, εμφανίζεται με ψηλό λαιμό και πόδι, οι καρποδόχες και κάποια, επιπλέον, 

σχήματα, που συνθέτουν, πλέον, το ευρύ σχηματολόγιο της Ομάδας Κάμπου539. Πριν 

από αυτά είχε προστεθεί και ένας πρώιμος τύπος μαρμάρινου ειδωλίου, που 

ονομάστηκε Τύπος Λούρου και αποδίδεται με ψηλό λαιμό και αποφύσεις στους 

ώμους για τη δήλωση των χεριών, το οποίο βρέθηκε για πρώτη φορά σε τάφο με 

κεραμική της Ομάδας Κάμπου, στο νεκροταφείο του Λούρου της Νάξου540 (Εικόνα 

108). 

Η Ομάδα του Κάμπου τοποθετήθηκε έγκαιρα στην εποχή της μετάβασης από την 

ΠΚ Ι στην ΠΚ ΙΙ, καθώς αναγνωρίστηκαν σε αυτήν στοιχεία και από τις δυο 

περιόδους541. Τα κύρια χαρακτηριστικά της, που αποτελούν και τις καινοτομίες της, 

εκτός από την παραγωγή των νέων τύπων αγγείων, είναι και η εισαγωγή νέων 

στοιχείων διακόσμησης σε αυτά. Καμπυλόγραμμα μοτίβα, όπως η σπείρα και ο 

κύκλος, εμπλουτίζουν το ρεπερτόριο της εγχάρακτης διακόσμησης, ενώ συχνά η 

εγχάραξη αντικαθίσταται με την εμπίεστη τεχνική, κατά την οποία σπείρες, 

ομόκεντροι κύκλοι και τρίγωνα τυπώνονται με σφραγίδες στην επιφάνεια του 

αγγείου. Παράλληλα, εισάγεται η επάλειψη της επιφάνειας των αγγείων με ερυθρή 

στιλπνή βαφή, που κατά την όπτηση δίνει στο αγγείο μια στιλπνή όψη 

(πρωτογάνωμα)542. 

Οι μέχρι σήμερα ερμηνείες κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα σημαντική πολιτιστική 

φάση των Κυκλάδων, που βρίσκεται ακριβώς στη μεταβατική περίοδο μεταξύ της ΠΚ 

Ι και της ΠΚ ΙΙ και έχει ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του Κυκλαδικού 

Πολιτισμού. Εκτός από τις καινοτομίες στην κεραμική, που προαναφέρθηκαν, η φάση 

                                                 
538 Doumas, 1977, σελ. 18-20, εικ. 6-7 
539 Zapheiropoulou, 1984, ο.π., σελ. 32-37 
540 Παπαθανασόπουλος,1961-62, πιν. 70, Doumas, 1977, σελ. 19, Renfrew, 1984, σελ. 50. 
541 Η Ομάδα Κάμπου τοποθετείται συνήθως στο τέλος της ΠΚ Ι. Doumas, ο.π., σελ. 24-26, και Warren, 
1984, σελ. 59-61. Για τη χρονολόγηση της Ομαδας Κάμπου στην αρχή της ΠΚ ΙΙ βλ. Zapheiropoulou, 
1984, όπου και βιβλιογραφία.  
542 Σταμπολίδης & Σωτηρακοπούλου, 2007, σελ. 32 
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αυτή συνδέεται με την αφετηρία της πραγματικής ακμής του κυκλαδικού πολιτισμού, 

που επιτεύχθηκε με τον προσανατολισμό των Κυκλαδιτών προς την οικονομία της 

θάλασσας, και κυριότερα, με την απόκτηση της τεχνογνωσίας για την κατεργασία και 

τη διακίνηση των μετάλλων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη των 

πολιτισμών του Αιγαίου543.  Οι εξελίξεις αυτές στην οικονομία κυρίως των 

Κυκλαδιτών αναφέρεται πως δημιούργησαν, για πρώτη φορά, μια περιζήτητη 

κοινωνική τάξη εξειδικευμένων ανθρώπων, οι οποίοι διεκδίκησαν την κοινωνική 

αναγνώριση που δικαιούνταν, η οποία εκδηλωνόταν και μέσω της επίδειξης πλούτου 

στους τάφους των, που ξεκινά ακριβώς τώρα, και επιτυγχάνεται με τη ταφική χρήση 

μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων544.   

Η κεραμική της Ομάδας του Κάμπου, έχει αναγνωριστεί σε αρκετά νησιά των 

Κυκλάδων, εκτός από το νεκροταφείο του Κάμπου στην Πάρο, και ειδικότερα στους 

Τάφους 3 και 4, οι οποίοι απέδωσαν το τηγανόσχημο αγγείο και το μπουκάλι που 

προαναφέρθηκαν. Στη Νάξο, η ίδια ομάδα εμφανίζεται στον Τάφο 26 του Λούρου, 

στον οποίο μάλιστα, τα ευρήματα είναι εξαιρετικά πλούσια και περιλαμβάνουν, εκτός 

από τα πήλινα και μαρμάρινα αγγεία, ένα μαρμάρινο ειδώλιο του ομώνυμου τύπου, 

ένα αργυρό περίαπτο και ψήφους, χάλκινα σουβλιά και λεπίδες από οψιανό545. Στη 

Νάξο βρίσκεται και το νεκροταφείο των Αγίων Αναργύρων, όπου αποκαλύφθηκαν 22 

τάφοι546, από τους οποίους οι 3 απέδωσαν τα συνήθη πήλινα αγγεία που ανήκουν 

στην Ομάδα Κάμπου547. Μια άλλη θέση της Νάξου είναι το νεκροταφείο στους 

Τσικνιάδες, που απέδωσε όμως μικρό αριθμό αγγείων της Φάσης Κάμπου, σε λίγους 

μόνο από τους πολυάριθμους τάφους που αποκαλύφθηκαν548.  

Στην Αμοργό, ευρήματα από την ίδια Ομάδα αναγνωρίστηκαν σε έναν τάφο του 

νεκροταφείου στον Καπρό549, ενώ σποραδική κεραμική της Ομάδας Κάμπου βρέθηκε 

στο υλικό από τους οικισμούς στο Κάτω Ακρωτήρι και στη Μαρκιανή550.  

Η εικόνα της κατά το μάλλον ή ήττον σποραδικής παρουσίας της κεραμικής της 

Ομάδας Κάμπου στις Κυκλαδικές θέσεις, ανατρέπεται στα Κουφονήσια. Ειδικότερα 

στο Επάνω Κουφονήσι, στη θέση Αγριλιά, οι ανασκαφές αποκάλυψαν 73 τάφους με 

                                                 
543 Renfrew, 1984, σελ. 51-52 
544 Broodbank, 2000, σελ. 265, 292-293, Karantzali, 2008, σελ. 246 
545 Παπαθανασόπουλος,1961-62, σελ. 132-137, πιν. 66-70. 
546 Doumas, 1977, σελ. 100-120. 
547 Renfrew, 1984, σελ. 48-49 
548 Philaniotou, 2008 
549 Renfrew, ο.π., σελ. 48 
550 Maragou et αl, 2008, σελ. 102, Karantzali, 2008, σελ. 242-243 
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πολλά ευρήματα και, κυρίως, κεραμική οι οποία ανήκει, σχεδόν αποκλειστικά, στα 

γνωστά σχήματα της Ομάδας Κάμπου551. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι το γεγονός, 

ότι οι τάφοι αυτοί από πλευράς αρχιτεκτονικής συνέθεταν έναν πρωτόγνωρο για τις 

Κυκλάδες τύπο τάφου, τον δίχωρο θαλαμοειδή,  με στεγασμένο θάλαμο και ανοιχτό 

προθάλαμο, που απομονώνονταν μεταξύ τους με μια όρθια πλάκα.   

Εκτός από τις Κυκλάδες η Ομάδα του Κάμπου αναγνωρίστηκε στα ευρήματα της 

κεραμικής κάποιων θέσεων της Ηπειρωτικής Ελλάδας που χρονολογούνται στην ΠΕ Ι 

και στην ΠΕ ΙΙ, όπως το Τσέπι του Μαραθώνα552, η Παλαιά Κοκκινιά, ο Άγιος 

Κοσμάς553 και η Μάνικα στην Εύβοια554. Σε όλες όμως τις παραπάνω θέσεις η Ομάδα 

του Κάμπου δεν εμφανίζεται καθαρή αλλά συναπόκειται μαζί με άλλα ΠΕ ευρήματα, 

τα οποία σε κάθε θέση αποτελούν την συντριπτική πλειονότητα555. Πολύ περισσότερο 

απουσιάζει παντελώς ο γνωστός τύπος του δίχωρου θαλαμοειδούς τάφου που 

κυριαρχεί στα Κουφονήσια.  

Στην Κρήτη, η κεραμική της Ομάδας του Κάμπου βρίσκεται σε μεγαλύτερες 

ποσότητες. Οι κυριότερες θέσεις, όπως έχει ήδη αναφερθεί είναι η Αγία Φωτιά, οι 

Γούρνες Πεδιάδος, ο τάφος του Πύργου, και ο Πόρος-Κατσαμπάς, όπου έχει 

αναγνωριστεί σε πληθώρα αγγείων, και άλλες θέσεις, όπως το Σπήλαιο της 

Ειλειθυίας, το Κανλί Καστέλι, το Αρκαλοχώρι, και η Πλατυβόλα, όπου 

αναγνωρίζονται σποραδικά παραδείγματα. Ειδικότερα στην Αγία Φωτιά με τους 250 

τάφους και στις Γούρνες με τους 36, η κεραμική της Ομάδας του Κάμπου 

εκπροσωπείται με πληθώρα  παραδειγμάτων για τον κάθε τύπο αγγείου. Παράλληλα 

εξαιρετικά μεγάλη είναι και η παρουσία της στον Τάφο του Πύργου αλλά και στα 

ΠΜ Ι στρώματα του οικισμού στον Πόρο Κατσαμπά556.  

Ταυτόχρονα, όπως, ήδη αναφέρθηκε, στα δύο πρώτα νεκροταφεία (Αγία Φωτιά, 

Γούρνες) ο κατεξοχήν τύπος τάφου είναι ακριβώς ο δίχωρος θαλαμοειδής, με θάλαμο 

και προθάλαμο, ο οποίος αποτελεί ταυτόχρονα και τον κατεξοχήν τύπο τάφου στο 

Κουφονήσι. Ακόμα και τα λίγα παραδείγματα των αβαθών ορυγμάτων των δύο 

νεκροταφείων βρίσκουν τα παράλληλά τους στο Κουφονήσι, ώστε, για τα δεδομένα 

της Ομάδας του Κάμπου, να υπάρχει μια ασυνήθιστη αντιστοιχία, ανάμεσα στα δύο 

                                                 
551 Zapeiropoulou, 2008, σελ. 183 
552 Marinatos, 1970 
553 Karantzali, ο.π. σελ. 246 
554 Sapouna-Sakellaraki, 1987, 253 
555 Σάμψων,1988, σελ. 113 κ.ε  
556 Ειδικά για τον Πόρο-Κατσαμπά αναφέρεται πως το ¼ της ΠΜ Ι κεραμικής ανήκει στην Ομάδα 
Κάμπου (Wilson, Day, Dimopoulou, ο.π., σελ. 262)  
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κρητικά νεκροταφεία και εκείνο στο Κουφονήσι, τόσο σε σχέση με τα κτερίσματα 

όσο και την αρχιτεκτονική.  

Μαζί με τις αδιαμφισβήτητες αυτές ομοιότητες πρέπει να προστεθεί πως ακόμα 

και η ανάπτυξη της μεταλλουργίας, που αναφέρεται ως μια από της κύριες συνέπειες 

της δραστηριότητας των φορέων της Ομάδας Κάμπου, ξεκινά τούτη ακριβώς την 

περίοδο στην Κρήτη, όπως μαρτυρούν πιθανόν τα μετάλλινα αντικείμενα στα 

νεκροταφεία της Αγίας Φωτιάς557 και των Γουρνών558 και, κυρίως, οι εύγλωττες 

ενδείξεις της εκτεταμένης μεταλλουργικής δραστηριότητας που ανιχνεύεται στα ΠΜ Ι 

στρώματα του Πόρου-Κατσαμπά559.    

Με τα παραπάνω αυτά δεδομένα, γίνεται αντιληπτό, πως, παρά τη μεγάλη 

διασπορά της σε Κυκλάδες, Ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, η Ομάδα του Κάμπου 

εκπροσωπείται με τον καλύτερο τρόπο, στην βόρεια ακτή της Κρήτης και στο 

Κουφονήσι (Εικόνα 109). Σε οποιαδήποτε άλλη θέση, τα σχήματά της αποτελούν 

σποραδικές παρουσίες ανάμεσα σε άλλες φάσεις, όταν πρόκειται για οικισμούς, είτε, 

περιορίζονται σε συγκεκριμένους τάφους- που είναι πάντως ελάχιστοι σε σχέση με το 

συνολικό αριθμό των τάφων κάθε θέσης- όταν πρόκειται για νεκροταφεία. 

Οι ερευνητές σήμερα ξεκινούν, χωρίς κάποιο δισταγμό, να επισημαίνουν την 

σχεδόν απόλυτη κυριαρχία της Ομάδας του Κάμπου στην Κρήτη και στα Κουφονήσια 

σε σχέση με το υπόλοιπο Αιγαίο, όπου η παρουσία της Ομάδας είναι σποραδική.  

Μόλις πριν από λίγο καιρό εκφράστηκε η άποψη πως η Ομάδα Κάμπου πρέπει να 

πάψει να θεωρείται ως παναιγαιακή χρονολογική περίοδος, όπως για παράδειγμα η 

φάση Πηλού – Γκρότας, αλλά να αντιμετωπίζεται ως μια πολιτισμική ομάδα που 

αναπτύχθηκε στην ΝΑ Κυκλάδες και κυρίως στο Άνω Κουφονήσι και από εκεί 

μεταφέρθηκε στην Κρήτη560. Οι άνθρωποι που συγκροτούσαν την ξεχωριστή αυτή 

πολιτισμική ομάδα αναφέρονται ως κάτοικοι  των ΝΑ Κυκλάδων, με επίκεντρο το 

Άνω Κουφονήσι, που μετέφεραν την αναγνωρισμένη σήμερα τεχνογνωσία τους και 

τις καινοτομίες στην κεραμική και τη μεταλλουργία, μέσα σε ένα πυκνό δίκτυο 

επικοινωνίας που συνέδεε, μεταξύ άλλων, τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη561. 

Αντίστοιχο δίκτυο επικοινωνίας και εμπορικών – πολιτιστικών επαφών ανάμεσα στις 

ΝΑ Κυκλάδες και την Ηπειρωτική Ελλάδα μαρτυρεί, κατά την ίδια άποψη, η 
                                                 
557 Σκεύη χύτευσης χαλκού και τελειωμένα αντικείμενα, όπως χάλκινα εγχειρίδια και άλλα εργαλεία 
(Betancourt, 2008, σελ. 239-240) 
558 Ένα αργυρό περιδέραιο από δισκοειδείς ψήφους (Γκαλανάκη, 2006, σελ. 230-231, εικ. 1) 
559 Dimopoulou,-Rethemiotaki, 1997, Wilson, et al.,2008, σελ. 262  
560 Karantzali, 2008, σελ. 259 
561 Zapheiropoulou, 2008 
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παρουσία της Ομάδας του Κάμπου σε παράλιες θέσεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας, 

όπως η Παλαιά Κοκκινιά, ο Μαραθώνας και η Μάνικα της Εύβοιας562.   

Η κυριαρχία της Ομάδας του Κάμπου στο Άνω Κουφονήσι σε σχέση με τις 

υπόλοιπες Κυκλάδες δε μπορεί να αμφισβητηθεί.  Στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου η 

παρουσία της μπορεί να θεωρηθεί, άλλωστε, από περιορισμένη έως ανύπαρκτη. Το 

ίδιο όμως σποραδικά είναι μέχρι σήμερα τα τέχνεργα της Ομάδας του Κάμπου στην 

Ηπειρωτική Ελλάδα και η παρουσία της στις παράλιες θέσεις που προαναφέρθηκαν 

αποτελεί ισχνή μειονότητα σε σχέση με το σύνολο των ευρημάτων που προήλθαν από 

την κάθε θέση, όπου κυριαρχούν άλλοι ρυθμοί κυρίως του ΠΕ πολιτισμού, χωρίς 

αμιγή σύνολα της Ομάδας του Κάμπου.     

Με τα μέχρι τώρα λοιπόν δεδομένα, αν επιχειρούσε να αναζητήσει κανείς την 

κοιτίδα στην οποία αναπτύχθηκε η Ομάδα του Κάμπου, αναγκαστικά θα περιοριστεί 

στο Άνω Κουφονήσι και την Κρήτη. Οι μέχρι σήμερα ερμηνείες πάντως δε φαίνεται 

να αμφισβητούν το Άνω Κουφονήσι ως επίκεντρο της γέννησης της Ομάδας του 

Κάμπου και την περαιτέρω εξάπλωσή της στο υπόλοιπο Αιγαίο563.   

Ωστόσο, η παρουσία της Ομάδας Κάμπου αποκλειστικά σχεδόν στο Άνω 

Κουφονήσι, και η εμφάνισή της, σε καθαρά σύνολα, μόνο σε ένα νεκροταφείο 70 

περίπου τάφων, θα έπρεπε, ίσως να εγείρει αμφιβολίες για τον τόπο προέλευσης της 

πολιτιστικής αυτής ομάδας. Πολύ περισσότερο, όταν στην Κρήτη η Ομάδα Κάμπου 

εμφανίζεται αμιγής σε δύο νεκροταφεία στην Αγία Φωτιά και στις Γούρνες, με 250 

και 36 βεβαιωμένους τάφους αντίστοιχα, πολύ απομακρυσμένα μεταξύ τους, και σε 

άλλες θέσεις όπως ο Πύργος και Πόρος – Κατσαμπάς, όπου μαρτυρείται με πυκνή 

παρουσία. Οι θέσεις αυτές, σε συνδυασμό με κάποιες άλλες που απέδωσαν 

αραιότερες ενδείξεις της Ομάδας Κάμπου, συνιστούν μια πολύ πυκνή παρουσία της 

Ομάδας αυτής στη μεγαλόνησο, σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει 

ολόκληρο το βόρειο τμήμα της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης. Αναμφίβολα, 

πρόκειται για μια μεγάλη περιοχή που μαρτυρεί ευρύτατη διασπορά των πολιτιστικών 

στοιχείων της Ομάδας του Κάμπου στην Κρήτη, σε σχέση με την περιορισμένη 

παρουσία της μέσα στα στενά γεωγραφικά όρια της νησίδας του Κουφονησίου.  

Η υποστήριξη μιας άποψης για την προέλευση της Ομάδας του Κάμπου από την 

Κρήτη, δεν είναι δυνατό σήμερα να βασιστεί σε ακράδαντα επιχειρήματα. Τα όποια 

δεδομένα για μια σχετική συζήτηση είναι ακόμα περιορισμένα και γίνονται επιπλέον 
                                                 
562 Karantzali, ο.π. 
563 Zapheiropoulou, 2008, 192,  Karantzali, ο.π., σελ. 259 
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ασαφή καθώς τα τέχνεργα της Ομάδας Κάμπου έχουν σχεδόν πάντοτε συναποτεθεί με 

σύγχρονα κτερίσματα μινωικού, κυκλαδικού ή και ελλαδικού χαρακτήρα, αντίστοιχα 

με τα κυρίαρχα πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής στην οποία αποκαλύπτονται. 

Ωστόσο, εκτός από τη μεγάλη παρουσία της Ομάδας του Κάμπου στην Κρήτη, που 

αποτελεί μέχρι σήμερα και την περιοχή με τη συντριπτική παρουσία της Ομάδας 

αυτής στο Αιγαίο, πρέπει να συνεκτιμηθεί και η ιδιαιτερότητα κάποιων 

τεχνοτροπικών στοιχείων που εμφανίζουν τα κρητικά τέχνεργα της Ομάδας αυτής. 

Υπενθυμίζεται, για παράδειγμα, η ευχέρεια με την οποία παραδοσιακά σχήματα όπως 

οι πυξίδες μετασχηματίζονται σε κέρνους, η ακόμα διαιρούνται με εσωτερικά 

διάχωρα,  ή, άλλα σχήματα μετασκευάζονται, όπως για παράδειγμα το μπουκάλι, που 

από απιόσχημο μετατρέπεται σε πτηνόμορφο ή δίδυμο αγγείο, πρακτικές που, όπως 

σημειώθηκε στο κεφάλαιο της κεραμικής, είναι συνηθέστατες στην Κρήτη και ιδίως 

στην Αγία Φωτιά, σε αντίθεση με τις Κυκλάδες και το Κουφονήσια, και οι οποίες δεν 

αποκλείεται να υποδηλώνουν μια επιπλέον εξοικείωση των Κρητών κεραμουργών 

στην αντιμετώπιση της κεραμικής της Ομάδας Κάμπου, σε σχέση με τους Κυκλαδίτες 

ομότεχνους. Ενδιαφέρον έχει πάντως και η παρατήρηση πως οι θέσεις όπως η Αγία 

Φωτιά και ο Πύργος και ο Πόρος - Κατσαμπάς, όπου κυριαρχεί η Ομάδα Κάμπου, 

δεν απώλεσαν ποτέ, στην πραγματικότητα, τον ιδιότυπα κρητικό χαρακτήρα τους, ο 

οποίος τεκμηριώνεται από την παρουσία των παραδοσιακών ΠΜ στοιχείων, ιδίως 

στην κεραμική που εισήχθη από τη Μεσαρά και άλλες θέσεις564.   

 

          4. Συμπεράσματα 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει προσπάθεια μιας απαραίτητης σύνοψης των 

δεδομένων που προέκυψαν από τη σύγκριση των κοινών στοιχείων ανάμεσα στην 

Κρήτη και στις Κυκλάδες, τα οποία εξετάστηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.   

Για τις κοινές καταβολές στην αρχιτεκτονική της Κρήτης και των Κυκλάδων, 

φάνηκε πως δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πολλά στοιχεία. Λίγα είναι, εξάλλου, τα μνημεία 

που παραδοσιακά αναφέρονται στις σχετικές με το θέμα συζητήσεις και, στην 

συντριπτική πλειονότητά τους, πρόκειται για τάφους. Ξεκινώντας από τους 

περίφημους κιβωτιόσχημους τάφους της ανατολικής Κρήτης, φάνηκε καθαρά πως 

δύσκολα μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι αντιγράφουν κάποια κυκλαδικά πρότυπα. 

                                                 
564Day et al, 1998, σελ. 137., 140, Karantzali, 2008, σελ. 259 
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Αναμφισβήτητες είναι οι σημαντικές αρχιτεκτονικές διαφορές μεταξύ των μνημείων 

των δύο περιοχών, όπως για παράδειγμα, στις διαστάσεις και στις κατασκευαστικές 

λεπτομέρειες, ενώ παράλληλα, οι κρητικοί τάφοι είναι υπέργειοι και ομαδικοί, 

αντίθετα από τους κυκλαδικούς. Εξάλλου, η προγενέστερη χρονολόγηση των 

κρητικών τάφων σε σχέση με την πλειονότητα των κυκλαδικών παραδειγμάτων, δεν 

αφήνει περιθώρια υπαγωγής τους στη σφαίρα της πολιτισμικής επιρροής των 

Κυκλάδων. 

Αντίστοιχη περίπτωση φαίνεται πως αποτελεί και ο κυκλικός τάφος στο Κράσι, 

που εξαρχής θεωρήθηκε κυκλαδικού τύπου. Εκτός από τις πολλές διαφορές που 

επισημαίνονται κατά τη σύγκρισή με τους αντίστοιχους τάφους από τη Σύρο, το 

σημαντικότερο πρόσχωμα για την ερμηνεία ως κυκλαδικής επιρροής είναι και πάλι 

χρονολογικό. Η διαφορετική χρονολόγηση των δύο μνημείων, με προγενέστερο τον 

τάφο στο Κράσι (ΠΜ Ι), σε σχέση με τους ΠΚ ΙΙ κυκλαδικούς, οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως οι όποιες ομοιότητες των μνημείων δε φανερώνουν την επίδραση 

των Κυκλάδων στην Κρήτη, αλλά, ίσως, ακόμα και το αντίθετο. Από την άλλη μεριά 

σοβαρές διαφορές απομακρύνουν αισθητά τα μνημεία των δύο περιοχών από μια 

κοινή καταγωγή. Τέτοιες διαφορές είναι οι σαφώς μεγαλύτερες διαστάσεις του 

κρητικού τάφου, που όντας σχεδόν τριπλάσιος από τα παραδείγματα της Σύρου, 

βρίσκεται εγγύτερα στην ΠΜ παράδοση της ταφικής αρχιτεκτονικής, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε στους θολωτούς τάφους της Μεσαράς. Δεν πρέπει ακόμα να 

λησμονείται το γεγονός πως, ενώ ο τάφος στο Κράσι περιγράφεται ως υπέργειος, οι 

αντίστοιχοι τάφοι της  Σύρου είναι υπόγειοι. Παράλληλα, δεν μπορεί εύκολα να 

παραβλεφθεί το γεγονός πως ο τάφος στο Κράσι περιελάμβανε δεκάδες ταφές, 

αντίστοιχα δηλαδή με τους κοινοτικούς τάφους της ΠΜ Κρήτης, σε αντίθεση με τους 

παρόμοιους τάφους της Σύρου, που σπάνια περιείχαν περισσότερους από έναν 

νεκρούς. Ιδιαίτερα το τελευταίο αυτό στοιχείο, που συνδέεται με τα ταφικά έθιμα που 

καθορίζουν την ταυτότητα ενός πολιτισμού, πρέπει να θεωρηθεί ένα από τα πλέον 

σημαντικά στη διαφοροποίηση των μνημείων. Με τα παραπάνω δεδομένα, ο τάφος 

στο Κράσι μάλλον δε θα πρέπει να θεωρείται από τα μνημεία εκείνα που μαρτυρούν 

προφανείς σχέσεις με τις Κυκλάδες ή, περισσότερο, την παρουσία Κυκλαδιτών στην 

Κρήτη. Πιο κοντά στην πραγματικότητα θα ήταν ενδεχομένως μια άποψη που θα 

πρότεινε την τυχαία ομοιότητα των μνημείων, -τα οποία άλλωστε δεν είναι τυπικά της 

μίας η της άλλης περιοχής-, ή την κοινή τους προέλευση από μια τρίτη περιοχή, 

άγνωστη προς το παρόν. 
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Για την περίπτωση του τάφου στα Νέα Ρούματα η κατάσταση είναι κάπως 

διαφορετική. Ο τάφος αυτός είναι πολύ μικρότερος σε μέγεθος από εκείνον στο 

Κράσι και φαίνεται πως βρίσκεται αρχιτεκτονικά πιο κοντά στις Κυκλάδες και 

ιδιαίτερα στους τάφους της Σύρου. Η πρώιμη όμως χρονολόγησή του στην ΠΜ Ι 

περίοδο της Κρήτης δημιουργεί το ίδιο χρονολογικό πρόβλημα που αναφέρθηκε για 

το Κράσι σε σχέση με την υπαγωγή και των δύο στα κυκλαδικά πρότυπα.  

Το αντίστροφο πρόβλημα χρονολόγησης ισχύει για το οχυρωμένο κτίριο των 

Κουφωτών της Σητείας. Χρονολογημένο στην ΜΜ Ι περίοδο δεν έχει νόημα να 

συγκρίνεται με την προγενέστερη ΠΚ ΙΙ Ακρόπολη στο Καστρί της Σύρου. Το θέμα 

πάντως των οχυρωμένων ακροπόλεων της Κρήτης παραμένει εν πολλοίς στο σκοτάδι 

και ούτως ή άλλως έχει πολλά στοιχεία ακόμα να δώσει.  Μελλοντικές ανασκαφές 

που θα πραγματοποιηθούν, ενδεχομένως, σε κάποιες από αυτές, θα αποδείξουν αν ο  

άγνωστος, ουσιαστικά, τύπος της οχυρωμένης ακρόπολης που συναντάται στην 

Κρήτη, έχει δεχτεί κάποιες επιδράσεις από τις σύγχρονες κυκλαδικές.   

Οι πραγματικές ομοιότητες στην αρχιτεκτονική των δύο περιοχών συναντώνται 

ουσιαστικά μόνο στα νεκροταφεία της Αγίας Φωτιάς και των Γουρνών, οι τάφοι των 

οποίων βρίσκουν ακριβή παράλληλα στο Επάνω Κουφονήσι των Κυκλάδων. Στα τρία 

αυτά νεκροταφεία κυριαρχεί ένας ιδιότυπος τύπος τάφου σκαμμένου στο έδαφος, ο 

δίχωρος θαλαμοειδής, με ανοιχτό προθάλαμο και στεγασμένο θάλαμο. Ακόμα και τα 

κτερίσματα των τάφων των θέσεων αυτών είναι σχεδόν τα ίδια. Δεν είναι τυχαίο, 

προφανώς, πως και τα τρία νεκροταφεία χρονολογούνται στην ίδια ακριβώς εποχή της 

μετάβασης από την  ΠΧ Ι στη ΠΧ ΙΙ, που με κυκλαδικούς όρους ονομάζεται Φάση 

Κάμπου. Πρόκειται ουσιαστικά για πολιτισμική Ομάδα που αναγνωρίστηκε πριν από 

χρόνια αλλά διευρύνθηκε και άρχισε να αποτιμάται στις πραγματικές της διαστάσεις  

ακριβώς μετά τον εντοπισμό των τάφων στα Κουφονήσια. Εκτός όμως από τα 

κτερίσματα των τάφων, με βάση τα οποία άλλωστε διακρίθηκε, η συγκέντρωση του 

ίδιου τύπου τάφου σε τρείς αμιγείς θέσεις της περιόδου αυτής, καθιστά εύλογη την 

υπαγωγή του δίχωρου θαλαμοειδούς τύπου τάφου στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 

της Ομάδας Κάμπου.  

Η δεύτερη μεγάλη κατηγορία ευρημάτων που μαρτυρούν σχέσεις ανάμεσα σε 

Κρήτη και Κυκλάδες είναι η κεραμική. Ομοιότητες σαν και αυτές που αναφέρθηκαν 

στο κεφάλαιο της κεραμικής για τα σχήματα των αγγείων της Κρήτης και των 

Κυκλάδων αποτέλεσαν ανέκαθεν ένα από τα βασικά σημεία των συζητήσεων που 

αφορούσαν στις σχέσεις των δύο περιοχών. Όλες οι μέχρι πρόσφατα όμως σχετικές 
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συζητήσεις ακόμα και αν απαριθμούσαν τα σχήματα των αγγείων που εμφανίζονταν 

κοινά στις δύο περιοχές, δεν κατέληγαν σε ένα συμπέρασμα, που σήμερα τουλάχιστον 

φαίνεται προφανές: Η συντριπτική πλειονότητα των αγγείων της Κρήτης που 

εμφανίζουν κάποια ομοιότητα με αντίστοιχα κυκλαδικά αγγεία, ανήκουν σε μια 

συγκεκριμένη φάση της πολιτισμικής εξέλιξης του Κυκλαδικού πολιτισμού, τα 

σχήματα της οποίας περιλαμβάνονται στην Ομάδα Κάμπου. Η ομάδα αυτή 

ανιχνεύεται σε πολλά σημεία του  Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης και της βόρειας 

ακτής της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης. Τεκμηριώνεται καλύτερα στο Επάνω 

Κουφονήσι ενώ εντοπίζεται αραιότερα και σε άλλα περιοχές των Κυκλάδων και των 

κοντινών σε αυτές περιοχών. Σήμερα γνωρίζουμε πως μεταξύ άλλων στα σχήματα της 

κεραμικής της Ομάδας Κάμπου ανήκουν τα λεγόμενα μπουκάλια, πολλά είδη πυξίδας 

(σφαιρικές-αμφικωνικές, κωνικές-πηνιόσχημες), οι οπωροδόχες, οι κρατηρίσκοι, οι 

λεκάνες, τα βαθιά κύπελλα με σωληνοειδείς λαβές και ένας πρωτόγονος τύπος 

τηγανόσχημου αγγείου με ιδιότυπες λαβές και διακόσμηση με κύριο στοιχείο το 

κεντρικό αστέρι και τη σπείρα.   

Στα παραπάνω αυτά σχήματα, που αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου 

θεματολογίου της Ομάδας του Κάμπου, ανήκει το σύνολο σχεδόν των αγγείων που 

χρησιμοποιούνταν ως παραδείγματα για  την ανάδειξη των σχέσεων Κρήτης και 

Κυκλάδων στη βάση της κεραμικής.  Από νωρίς είχαν επισημανθεί τα μπουκάλια και 

οι οπωροδόχες από τον Πύργο, μαζί με τις σφαιρικές και τις κωνικές πυξίδες από την 

ίδια θέση, που βρίσκονταν όμως ταυτόχρονα στο Κανλί καστέλι, στην Τραπέζα και 

στην Παλατυβόλα. Στα παραδείγματα αυτά σήμερα προστίθενται δεκάδες άλλα – ή 

και εκατοντάδες-, κυρίως από την Αγία Φωτιά αλλά και πιο πρόσφατα από τις 

Γούρνες και τον Πόρο –Κατσαμπά. Η αναγνώριση της Ομάδας του Κάμπου, όπως 

τουλάχιστο ορίζεται σήμερα, η οποία επιτεύχθηκε ύστερα από περισσότερο από έναν 

αιώνα έρευνας του Κυκλαδικού Πολιτισμού, βάζει κάποια τάξη ακόμα και στο 

ζήτημα των σχέσεων της Κρήτης και των Κυκλάδων. Αν και η μελέτη της 

συγκεκριμένης πολιτισμικής ομάδας βρίσκεται ακόμα στα αρχικά της στάδια, ωστόσο 

σήμερα είναι παραπάνω από βεβαιωμένη η ύπαρξή της στην Κρήτη. Κατά συνέπεια, 

η υπαγωγή των περισσότερων από τα κυκλαδίζοντα αγγεία μέσα σε αυτήν δημιουργεί 

τις συνθήκες για ένα νέο ερμηνευτικό πλαίσιο που θα εξετάζει συνολικά τα αγγεία 

αυτά, κάτι που επιχειρήθηκε στο κεφάλαιο της εξέτασης της Ομάδας του Κάμπου.  

Τα υπόλοιπα αγγεία της κυκλαδίζουσας κεραμικής της Κρήτης, όπως φάνηκε 

παραπάνω είναι τελικά πολύ λιγότερα από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, και, το 
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κυριότερο, χρονολογούνται κάπως υστερότερα, στην ΠΧ ΙΙ. Δεν είναι δύσκολο 

λοιπόν να θεωρηθούν κατάλοιπα μιας ανεπτυγμένης εμπορικής δραστηριότητας των 

Κυκλαδιτών στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου565, ή, έστω, αμοιβαίων πολιτισμικών 

ανταλλαγών και επικοινωνίας566, το αμφίδρομο της οποίας τεκμηριώνεται και από 

κρητικά αγγεία στις Κυκλάδες, σε μια εποχή μεγάλης ακμής των πολιτισμών του 

Αιγαίου.  

Τα επιτεύγματα των δύο περιοχών στον τομέα της γλυπτικής κατά την πρώιμη 

εποχή του Χαλκού, αποτέλεσαν εξαρχής ένα από τα βασικά πεδία της σύγκρισης του 

πολιτισμού της Κρήτης και των Κυκλάδων. Η σύγκριση αυτή αφορούσε στα λίθινα 

ειδώλια, που διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες, τα σχηματικά, τα 

ανθρωπόμορφα και εκείνα με τους διπλωμένους βραχίονες, στα οποία κάποιοι 

ερευνητές εντόπιζαν κοινά στοιχεία που είχαν, κατά τη γνώμη τους, κυκλαδική 

καταγωγή. 

Αναφορικά με τα σχηματικά ειδώλια, όπως φάνηκε και στο σχετικό κεφάλαιο, 

λίγοι από τους τύπους μπορούν να συνηγορήσουν υπέρ κάποιων επιρροών από τις 

Κυκλάδες. Ειδικά για τους σχηματικούς τύπους, η πιθανολογούμενη προέλευση από 

τις Κυκλάδες βασίστηκε κυρίως στην ταυτόχρονη παρουσία των παραδειγμάτων στις 

δύο περιοχές κάτι που, βέβαια, δεν είναι, όμως, ενδεικτικό της προέλευσης. Μόνο για 

τον βοτσαλόσχημο τύπο μπορεί να γίνει δεκτή η κυκλαδική καταγωγή, δεδομένης της 

ύπαρξης του στις Κυκλάδες ήδη από τη Νεολιθική εποχή. Η προέλευση του τύπου της 

Λεβήνας, για παράδειγμα, θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε πολλές περιοχές του 

Αιγαίου, δεδομένης της ταυτόχρονης εμφάνισής του σε Κρήτη, Κυκλάδες και Τροία. 

Ταυτόχρονα δε λείπουν τύποι σχηματικών ειδωλίων αμιγώς κρητικοί, -όπως λόγου 

χάρη, ο τύπος Τραπέζας-, που δεν εμφανίζονται αλλού, και που δείχνουν, ούτως η 

άλλως μια αυτονομία της τοπικής παραγωγής και στον τομέα της γλυπτικής.    

Για τη δεύτερη κατηγορία των ειδωλίων της Κρήτης και των Κυκλάδων, τα 

ανθρωπόμορφα ειδώλια, δεν είναι δύσκολο να συμπεράνει κανείς πως το στοιχείο, 

στο οποίο βασίστηκαν κατά κύριο λόγο οι όποιες συγκρίσεις, ήταν η αναδίπλωση των 

χεριών. Η αναγωγή, όμως, στην προέλευση ενός τύπου, βάσει ενός τεχνοτροπικού 

στοιχείου δεν είναι πάντα ασφαλής, δεδομένης μάλιστα της παντελούς αδυναμίας 

ακριβούς χρονολόγησης για την πλειονότητα των ανθρωπόμορφων ειδωλίων της 

Κρήτης, που συχνά χρονολογήθηκαν μόνο, βάσει των υπολοίπων ευρημάτων κάθε 
                                                 
565 Broodbank, 2000, σελ. 279, και Broodbank, 2008, σελ. 64 κ.ε. 
566 Renfrew, 1964, σελ. 125 
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θέσης, η οποία συχνά παρουσίαζε χρήση που κάλυπτε πολλές περιόδους της 

Πρωτόχαλκης εποχής. Για παράδειγμα, η σύγκριση των ανθρωπόμορφων ειδωλίων 

Τύπου Τραπέζας με τα Κυκλαδικά ειδώλια με διπλωμένα χέρια, είναι δύσκολο να 

καταλήξει στον προσδιορισμό της αφετηρίας των κοινών τους τεχνοτροπικών 

χαρακτηριστικών, αφού η χρονολόγηση των πρώτων παραμένει κατ’ ουσίαν 

άγνωστη. Παράλληλα, -πάλι σε, μάλλον, αχρονολόγητα παραδείγματα της Κρήτης 

όπως ο Τύπος Σίβα-, εκτός από τη αναδίπλωση των χεριών, τα ειδώλια αποκτούν και 

άλλα χαρακτηριστικά που είναι μάλλον διαφοροποιητικά, όπως  το στρογγυλό κεφάλι 

και η δήλωση των αυτιών και των ματιών, που δε συναντάται στις Κυκλάδες. 

Εξάλλου, όπως φάνηκε και παραπάνω, το κυριότερο στοιχείο σύγκρισης των 

ειδωλίων των δύο περιοχών, που είναι η αναδίπλωση των χεριών, ίσως είναι κάπως 

παρακινδυνευμένο να αντιμετωπίζεται γενικά ως ένδειξη κυκλαδικής προέλευσης, με 

δεδομένη την παρουσία του στην Κρήτη ήδη από τη Νεολιθική εποχή. 

Για την τρίτη κατηγορία των ειδωλίων, που χαρακτηρίζονται ως ειδώλια με 

διπλωμένα χέρια, οι ομοιότητες μεταξύ των παραδειγμάτων των δύο περιοχών είναι, 

βέβαια, περισσότερο εμφανείς. Τα κυκλαδικού τύπου ειδώλια της Κρήτης 

διακρίθηκαν σε τρείς κατηγορίες, που περιλαμβάνουν εκείνα του τύπου της 

Κουμάσας, εκείνα που θεωρούνται κυκλαδικές εισαγωγές, και, τέλος, εκείνα που 

θεωρούνται κοντινές απομιμήσεις κυκλαδικών τύπων.  Τα κυκλαδικού τύπου ειδώλια 

της Κρήτης, στη μεγάλη τους πλειονότητα ανήκουν στον Τύπο Κουμάσας. 

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τύπο ειδωλίων που φέρει τα κύρια κυκλαδικά 

χαρακτηριστικά αλλά, ταυτόχρονα διαθέτει στοιχεία, που τον διαφοροποιούν 

σαφέστατα από αυτά. Ταυτόχρονα, η διασπορά του αποκλειστικά μέσα στα όρια της 

Κρήτης δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της καταγωγής του. 

Τα υπόλοιπα ειδώλια της Κρήτης αποτελούν απομιμήσεις κάποιων τύπων 

ειδωλίων, τους οποίους αντιγράφουν με μεγάλη ή μικρότερη επιτυχία. Αξίζει πάντως 

να σημειωθεί η παντελής απουσία αντιγράφων για τους περισσότερους από τους 

τύπους των Κυκλάδων και η εμμονή σε κάποιους άλλους. Απουσιάζουν δηλαδή 

εντελώς από την Κρήτη δημοφιλείς τύποι των Κυκλάδων, όπως για παράδειγμα οι 

τύποι Καψάλων και Χαλανδριανής, ενώ και ο τύπος Δωκαθισμάτων εκπροσωπείται 

στην Κρήτη με ελάχιστα παραδείγματα. Ταυτόχρονα, παρατηρείται μια εμμονή στον 

κρητικό τύπο Κουμάσας, αρχικά, και δευτερευόντως στον τύπο Σπεδού, που 

εμφανίζεται στην Κρήτη με κάποια παραδείγματα.  
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Από την άλλη μεριά, παρατηρείται ο πολύ περιορισμένος αριθμός γνήσιων 

κυκλαδικών ειδωλίων που έφτασαν στην Κρήτη από τις Κυκλάδες. Αρκεί να 

αναφερθεί πως από τα εκατοντάδες ειδώλια κυκλαδικού τύπου 5 ή έξι μόνο 

παραδείγματα χαρακτηρίζονται με κάποια ασφάλεια ως κυκλαδικές εισαγωγές. Όλα 

τα υπόλοιπα ανήκουν είτε στον κρητικό τύπο Κουμάσας είτε σε κοντινές στους 

κυκλαδικούς τύπους απομιμήσεις και παραλλαγές. Ο πολύ μικρός αριθμός των 

θεωρούμενων ως γνησίων εισηγμένων κυκλαδικών ειδωλίων, σε συνδυασμό με τη 

διασπορά τους σε ολόκληρη σχεδόν την κεντρική και ανατολική Κρήτη, (Μεσαρά, 

Αρχάνες, Βασιλική, Σητεία) απομακρύνει το ενδεχόμενο μιας γενικευμένης 

παρουσίας κυκλαδιτών στην Κρήτη. Τουλάχιστον όσον αφορά την περίπτωση των 

κυκλαδικών ειδωλίων η θεωρία της Κυκλαδικής Επαρχίας στη βόρεια ακτή της 

Κρήτης567, φαίνεται πως δεν τεκμηριώνεται. Ένα τέτοιο σενάριο θα προϋπέθετε 

ενδεχομένως μια μαζικότερη παραγωγή -ή εισαγωγή- γνήσιων κυκλαδικών ειδωλίων, 

και, ίσως, την περιορισμένη γεωγραφικά παρουσία τους σε κάποια ή κάποιες 

περιοχές. 

 Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να θεωρείται μάλλον βέβαιη η μεταφορά 

κάποιας τεχνογνωσίας και η μεταλαμπάδευση μιας πολιτιστικής παράδοσης από τις 

Κυκλάδες στην Κρήτη, που, όμως, θα μπορούσε κάλλιστα να πραγματοποιηθεί μέσα 

στα πλαίσια πολιτιστικών ανταλλαγών ανάμεσα σε δύο τόσο κοντινές περιοχές, για 

τις οποίες μάλιστα αναγνωρίζεται ότι συνδέονταν με εμπορικές σχέσεις τουλάχιστον 

από τη Νεολιθική εποχή. Αντίστοιχης σημασίας έχει θεωρηθεί άλλωστε η ταυτόχρονη 

παρουσία κυκλαδικού τύπου ειδωλίων και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου, όπως η 

Αττική, η Εύβοια και η Μικρασιατική ακτή568. Στην περίπτωση της Κρήτης και όσον 

αφορά την γλυπτική, η σχέση με τις Κυκλάδες και οι επιρροή που αυτή συνεπάγεται, 

είδαμε πως ξεκινάει σταδιακά από τα λίθινα σχηματικά ειδώλια, έστω και σε 

λανθάνουσα μορφή, για να κορυφωθεί στον κοινό, όπως κατέληξε,  τύπο των 

ειδωλίων με τους διπλωμένους βραχίονες.  

Αναφορικά με την κατασκευή των λίθινων αγγείων, η σύγκριση μεταξύ των 

παραδειγμάτων των δύο περιοχών δε μαρτυρεί τόσες πολλές σχέσεις, όπως αρχικά 

είχε εκτιμηθεί. Από τα παραδείγματα που αναφέρονται συνήθως στις σχετικές 

συζητήσεις λίγα είναι τελικά εκείνα που με βεβαιότητα μπορούν σήμερα να 

θεωρηθούν εισαγωγές από τις Κυκλάδες. Όπως φάνηκε στο σχετικό κεφάλαιο, τα 
                                                 
567 Branigan 1968, σελ. 226, και 1971, σελ. 77. 
568 Σάμψων, 1988, σελ. 113-119, Papadatos, 2003, σελ. 277 
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αγγεία που με ασφάλεια θεωρούνται γνήσια κυκλαδικά, είναι μόνον οι δύο 

μαρμάρινες πυξίδες από τον Άγιο Ονούφριο, για τις οποίες υπάρχει πληθώρα 

παραλλήλων από τις Κυκλάδες και οι 6 μαρμάρινες λοπάδες, από την Κνωσό, τις 

Αρχάνες, το Σπήλαιο της Τραπέζας και την Αγία Φωτιά, οι οποίες ανήκουν σε έναν 

εξαιρετικά συνηθισμένο τύπο αγγείου των Κυκλάδων. Το ίδιο ενδεχομένως να ισχύει 

και για τις παλέτες από την Αγία Φωτιά, αν και λείπει η τελική δημοσίευση που θα 

έδινε λεπτομέρειες για την ακριβή τυπολογία και, βέβαια, τη χρονολόγηση αυτού του 

τύπου των αγγείων.  

Τα υπόλοιπα λίθινα αγγεία της Κρήτης που χαρακτηρίστηκαν κατά καιρούς ως 

κυκλαδίζοντα αποτελούν είτε κρητικές παραλλαγές, περισσότερο ή λιγότερο 

απομακρυσμένες, είτε, ακόμα και κρητικές δημιουργίες, κάποιες από τις οποίες δεν 

αποκλείεται να έφτασαν μέχρι και τις Κυκλάδες. Χαρακτηριστικό είναι λόγου χάριν 

το παράδειγμα των πυξίδων τύπου Μαρωνιάς, που αν και θεωρήθηκαν αρχικά 

κυκλαδικές εισαγωγές, η μεταγενέστερη έρευνα απέδειξε πως η διασπορά του τύπου 

στην Κρήτη είναι αρκετά εκτεταμένη, σε βαθμό που να προτείνεται η  κρητική του 

προέλευση. Το ίδιο, αλλά σε μικρότερη κλίμακα, φαίνεται να ισχύει και για το πώμα 

πυξίδας με πλαστική απόδοση σκύλου, που βρέθηκε αρχικά στον Μόχλο και 

αργότερα στη Ζάκρο.  

Βεβαιότητα, πάντως, αποτελεί το γεγονός ότι οι όποιες σχέσεις μεταξύ Κρήτης 

και Κυκλάδων στα πλαίσια της διακίνησης των λίθινων αγγείων, περιορίζονται στη 

ΠΧ ΙΙ, στην οποία χρονολογούνται όλα τα παραδείγματα των εισηγμένων στην Κρήτη 

κυκλαδικών αγγείων και εκείνων που φαίνεται να επηρεάστηκαν από αντίστοιχα 

κυκλαδικά. Εξαίρεση αποτελούν οι μαρμάρινες λοπάδες και οι παλέτες από την Αγία 

Φωτιά που μπορεί να είναι και παλαιότερα, αν και θα ήταν φρονιμότερο να περιμένει 

κανείς την δημοσίευση των ευρημάτων και την τελική τους χρονολόγηση, δεδομένου 

ότι η χρήση του εν λόγω νεκροταφείου επεκτείνεται και στην ΠΜ ΙΙ. Η ενδεχόμενη 

τοποθέτηση των αγγείων της Αγίας Φωτιάς στην εποχή της αρχικής χρήσης του 

νεκροταφείου (ΠΜ Ι), δε θα σήμαινε, άλλωστε τίποτα παραπάνω, από την υπαγωγή 

τους στην Ομάδα του Κάμπου, η οποία και πάλι δε θα ξένιζε, δεδομένης της 

βεβαιωμένης πια σχέσης Κρήτης και Κυκλάδων την εποχή της διάδοσης της ομάδας 

αυτής.  

Μέχρι την επιβεβαίωση όπως αυτής της άποψης, τα μέχρι σήμερα δεδομένα 

αναφορικά με τα λίθινα αγγεία της Κρήτης, συνηγορούν μόνο για τις σχέσεις των δύο 

περιοχών κατά τη δεύτερη περίοδο της πρώιμης εποχής του Χαλκού (ΠΧ ΙΙ), που, 
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όπως έχει ήδη ειπωθεί, το εμπόριο και οι πολιτισμικές σχέσεις ανάμεσα σε Κρήτη και 

Κυκλάδες, βρίσκονται στο απόγειό τους. Θα μπορούσε, μάλιστα, να σημειωθεί πως 

τα ολιγάριθμα παραδείγματα λίθινων αγγείων που προαναφέρθηκαν, αποτελούν 

μάλλον μικρή συμβολή στην περαιτέρω τεκμηρίωση των βεβαιωμένων σήμερα 

πολιτισμικών αυτών ανταλλαγών ανάμεσα στις δύο περιοχές, το αμφίδρομο των 

οποίων, επιβεβαιώνεται και πάλι από τα ισάριθμα, σχεδόν, ΠΜ ΙΙ λίθινα αγγεία που 

βρέθηκαν στις Κυκλάδες. 

Αντίστοιχη εικόνα, φαίνεται πως σχηματίζεται και με την εξέταση των χάλκινων 

μακρών εγχειριδίων  με κεντρική νεύρωση, που βρέθηκαν στην Κρήτη, τα οποία, 

παραδοσιακά, προτάσσονται ως τα κατ’ εξοχήν αντικείμενα που μαρτυρούν 

επιδράσεις από τις Κυκλάδες. Όπως φάνηκε στο σχετικό κεφάλαιο η χαλκουργία της 

Κρήτης κατά την ΠΜ ΙΙ και ιδιαίτερα η παραγωγή χάλκινων εγχειριδίων, 

παρουσιάζεται αρκετά αναπτυγμένη και σε μεγάλο βαθμό πολιτισμικά αυτόνομη, 

όπως προκύπτει τουλάχιστον από την κατασκευή των λεγόμενων τριγωνικών 

εγχειριδίων, που συνθέτουν έναν ιδιότυπο τύπο όπλου, η κρητική προέλευση του 

οποίου δεν αμφισβητείται.  

Ακόμα όμως και για τα μακρού τύπου εγχειρίδια, τα οποία παραδοσιακά 

θεωρούνται κυκλαδικής έμπνευσης, αποδεικνύεται πως δύσκολα επαληθεύεται η 

κυκλαδική τους καταγωγή, όταν αυτά εμφανίζουν μια μεγάλη ανάπτυξη σε ολόκληρη 

την επικράτεια του Αιγαίου. Υπενθυμίζεται πως από τους 14 συνολικά τύπους 

μακρών εγχειριδίων που διέκρινε ο Renfrew σε ολόκληρο το Αιγαίο, μόνο δύο τύποι 

εμφανίζονται με μεγαλύτεροι συχνότητα στις Κυκλάδες (τύποι IVa και IVb κατά 

Renfrew) και ως εκ τούτου μπορούν να θεωρηθούν αμιγείς κυκλαδικοί. Από την άλλη 

μεριά, από τα δεκάδες εγχειρίδια μακρού τύπου που βρέθηκαν στην Κρήτη, ελάχιστα, 

συγκριτικά, παραδείγματα, ανήκουν στους δύο αυτούς “κυκλαδικούς” τύπους, αφού, 

σύμφωνα με την τυπολογία Branigan τα μακρά εγχειρίδια της Κρήτης διακρίθηκαν σε 

14 διαφορετικούς τύπους, με πολλούς ενδιάμεσους υπο-τύπους και παραλλαγές, με 

αποτέλεσμα, τα φερόμενα ως κυκλαδίζοντα εγχειρίδια της Κρητης να αποτελούν 

μικρό μόνο μέρος ενός πολύ μεγαλύτερου και ετερόκλιτου συνόλου εγχειριδίων. 

Ακόμα όμως και για αυτά που εμφανίζονται ως τέτοια παρατηρείται ότι διατηρούν 

έναν ιδιότυπο τοπικό χαρακτήρα, που συνίσταται κυρίως στις μικρότερες διαστάσεις 

τους, οι οποίες τα διαφοροποιούν αισθητά από τα αντίστοιχα κυκλαδικά. Ακόμα όμως 

κι αν παραβλεφθούν οι διαφορές ως προς τις διαστάσεις των δύο παρόμοιων τύπων 

εγχειριδίων της Κρήτης και των Κυκλάδων, που μαρτυρούν εύγλωττα, πάντως, πως 
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τα κρητικά εγχειρίδια δεν αποτελούν κυκλαδικές εισαγωγές, θα ήταν λάθος να 

υποτιμηθούν οι παρατηρήσεις των ειδικών, αναφορικά με την διασπορά των τύπων 

αυτών σε ολόκληρο το Αιγαίο, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την προέλευσή τους 

αποκλειστικά από τις Κυκλάδες.  

Από τα παραπάνω στοιχεία, το συμπέρασμα το οποίο προκύπτει είναι ανάλογο 

με εκείνα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση των υπόλοιπων κατηγοριών ευρημάτων 

που μαρτυρούν σχέσεις ανάμεσα στην Κρήτη και τις Κυκλάδες κατά την ΠΧ ΙΙ 

εποχή. Η Κρήτη διατηρούσε μια ανεξάρτητη εν πολλοίς παράδοση και στον τομέα 

της χαλκουργίας και ειδικότερα στην παραγωγή των χάλκινων εγχειριδίων, η οποία δε 

θα μπορούσε όμως να μείνει ανεπηρέαστη από τις παραδόσεις που επικρατούσαν στις 

γειτονικές σε αυτήν περιοχές. Αν τεκμηριώνεται κάποια στενότερη σχέση με τις 

Κυκλάδες και, συνακολούθως ένας μεγαλύτερος βαθμός επιδράσεων στην τοπική 

παραγωγή, αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να ερμηνευτεί με δεδομένο τον ρόλο των 

Κυκλάδων εποχή αυτή ως κύριου τροφοδότη των πρώτων υλών για τη παραγωγή της 

μεταλλουργίας στο Αιγαίο. 

Από την άλλη μεριά, θα ήταν σφάλμα να απορρίπτεται η θέση κάποιων 

ερευνητών που, με βάση τα εγχειρίδια της Αγίας Φωτιάς και του Κουφονησίου, 

επιμένουν στη χρονολόγηση των παραδειγμάτων αυτών στην ΠΧ Ι και ακριβέστερα 

στη εποχή της μετάβασής της στη ΠΧ ΙΙ, όπου τοποθετείται η Φάση Κάμπου, που 

αποτελεί την περίοδο της κύριας χρήσης των δύο αυτών νεκροταφείων. Ενδεχόμενη 

επιβεβαίωση αυτής τη θέσης, που φαίνεται άλλωστε αρκετά πειστική, θα αποσπάσει 

μια ακόμα μεγάλη κατηγορία κυκλαδιζόντων ευρημάτων από την ΠΧ ΙΙ, 

αποδεικνύοντας πως τα κοινά στοιχεία ανάμεσα στην Κρήτη και τις Κυκλάδες είναι 

ακόμα λιγότερα σε σχέση με όσα είχαν αρχικά θεωρηθεί. Παράλληλα, θα εντάξει την 

μεγάλη κατηγορία των μακρών εγχειριδίων μέσα στο πλαίσιο των επιτευγμάτων των 

φορέων της Ομάδας του Κάμπου, στους οποίους, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

πιστώνεται σε μεγάλα βαθμό η ανάπτυξη της μεταλλουργίας στο Αιγαίο, και οι οποίοι 

φαίνεται πως αποτέλεσαν τους καταλύτες στη, βεβαιωμένη σήμερα, στενή 

επικοινωνία ανάμεσα στις περιοχές του Αιγαίου κατά την ΠΧ Ι, εν προκειμένω και 

ανάμεσα στην Κρήτη και στις Κυκλάδες.         

Λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται σαφές πως οι 

όποιες επαφές της Κρήτης με τις Κυκλάδες δεν πρέπει να εξετάζονται συνολικά για 

ολόκληρη την πρώιμη εποχή του Χαλκού. Αντίθετα, προκύπτει καθαρά πως 

υπάρχουν δύο κατηγορίες κοινών ευρημάτων, οι οποίες έχουν εντελώς διαφορετικό 
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χαρακτήρα μεταξύ τους. Η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τα αντικείμενα που 

χρονολογούνται στην ύστερη ΠΜ Ι-ΠΚ Ι περίοδο, που αναφέρεται ως Φάση Κάμπου, 

ενώ η δεύτερη απαρτίζεται από λιγότερα αντικείμενα, συχνά διάσπαρτα και 

μεμονωμένα, τα οποία χρονολογούνται στη δεύτερη περίοδο της πρώιμης εποχής του 

Χαλκού στο Αιγαίο (ΠΜ ΙΙ-ΠΚΙΙ).                 

Ξεκινώντας από τα δεδομένα που προέκυψαν από την εξέταση των 

κρητοκυκλαδικών σχέσεων της ΠΧ ΙΙ εποχής, και εξετάζοντας την ποσότητα και τα 

χαρακτηριστικά των κυκλαδιζόντων ευρημάτων της ΠΜ ΙΙ Κρήτης, κρίνεται σκόπιμη 

η απομάκρυνση από παλαιότερα ερμηνευτικά πλαίσια που έκαναν λόγο για 

κυκλαδικές αποικίες στην Κρήτη. Όπως γίνεται αντιληπτό από τη συνολική 

παρουσίαση των θεωρούμενων ως κυκλαδικών αντικειμένων της ΠΜ ΙΙ, αυτά, αφενός 

είναι αρκετά σποραδικά, και αφετέρου, σχεδόν πάντοτε, βρίσκονται μέσα σε αμιγή 

ΠΜ περιβάλλοντα569, γεγονός που δε συνηγορεί στη γενίκευση της χρήσης τους, ούτε 

στην τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου κυκλαδικού πολιτισμικού μοντέλου που θα 

περιλαμβάνει επιπλέον χαρακτηριστικά του Κυκλαδικού Πολιτισμού όπως, για 

παράδειγμα, η αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα570. Σε καμία από τις ΠΜ ΙΙ θέσεις 

της Κρήτης η παρουσία κυκλαδιζόντων ταφικών κτερισμάτων δεν συνδυάστηκε με 

την απόθεσή τους σε κυκλαδικού τύπου τάφους, όπως παρατηρείται συχνά σε άλλες 

θέσεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας, που απέδωσαν κυκλαδικά στοιχεία571. Εξάλλου, 

ακόμα και για άλλες κατηγορίες ευρημάτων, που δεν εξετάστηκαν στην παρούσα 

μελέτη, και εμφανίζουν στενές σχέσεις με αντίστοιχα κυκλαδικά παραδείγματα, όπως 

τα προϊόντα αργυροχρυσοχοΐας και εν γένει η μικροτεχνία, θα μπορούσε να ισχυριστεί 

κανείς ότι μπορούν να διατυπωθούν παρόμοια σχεδόν συμπεράσματα. Είτε 

εμφανίζονται λοιπόν σε μικρές ποσότητες, είτε διατηρούν τον κρητικό χαρακτήρα 

τους κάτω από τον κυκλαδικό μανδύα, είτε, τέλος, συναπόκεινται μαζί με σαφώς 

κρητικά στοιχεία, σε αμιγές ΠΜ περιβάλλον572. 

Γίνεται, επομένως, αντιληπτό πως όλα τα παραπάνω ΠΜ ΙΙ αντικείμενα που 

παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με κυκλαδικά αντίστοιχα, ερμηνεύονται μάλλον 

                                                 
569 Papadatos, 2007, σελ. 433.      
570 Ντούμας 1976, σελ. 78. Για παράδειγμα, το σύνολο των κυκλαδιζόντων ευρημάτων από τις 
Αρχάνες προέρχεται από ένα τυπικό κρητικό νεκροταφείο με ομαδικούς τάφους όπως οι θολωτοί και 
τα ταφικά κτίρια, και στο Κυπαρίσσι τα κυκλαδικά προήλθαν από ένα ομαδικό σπηλαιώδη τάφο. Στους 
ίδιους τάφους περιέχονταν και κρητικής παράδοσης ευρήματα. 
571 Για παράδειγμα, η ύπαρξη κιβωτιόσχημων τάφων σε Άγιο Κοσμά, και Μαραθώνα (Sapouna-
Sakellaraki, 1987, σελ. 259). Επιφύλαξη υπάρχει μόνο για τον Τεκέ της Κρήτης, για τον οποίο δεν 
υπάρχουν ανασκαφικές πληροφορίες. 
572 Papadatos, 2007, 432-433 
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καλύτερα εάν θεωρηθούν αντικείμενα που είτε έφτασαν στην Κρήτη από τις 

Κυκλάδες ως εισηγμένα, μέσα στο πλαίσιο της διεξαγωγής εμπορίου, είτε αποτέλεσαν 

προϊόντα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στις δύο περιοχές, η οποία είναι αναμενόμενο να 

δημιουργείται μέσα σε συνθήκες εμπορικών και εν γένει πολιτισμικών επαφών573.  

Αξίζει να υπενθυμιστεί πως, ειδικότερα για τις Κυκλάδες, η ΠΧ ΙΙ αναφέρεται 

παραδοσιακά ως περίοδος μεγάλης ακμής όλων των τομέων της ανθρώπινης 

δραστηριότητας στα νησιά, με άμεσο αντίκτυπο στη βελτίωση των όρων διαβίωσης 

των κατοίκων. Δεδομένη, κάτω από αυτές τις συνθήκες, θεωρείται και η απόκτηση 

σχετικών δεξιοτήτων από την πλευρά των Κυκλαδιτών, οι οποίες δημιούργησαν τις 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και του εμπορίου με τις γύρω 

περιοχές. Με σημείο αιχμής την πολύτιμη πρώτη ύλη του οψιανού αλλά και διάφορα 

μέταλλα όπως ο χαλκός και ο άργυρος, παράλληλα με την τεχνογνωσία των νησιωτών 

στη χρήση και την κατεργασία τους, που συνδυάστηκε με την αυξανόμενη ζήτηση 

στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, οι Κυκλάδες θεωρείται πως κατά τη διάρκεια της 

ΠΚ ΙΙ διαδραμάτισαν έναν μάλλον πρωταγωνιστικό ρόλο στη διακίνηση αγαθών, 

ανθρώπων και ιδεών574.    

Είναι, εξάλλου, γενικά αποδεκτό πως κατά την ΠΧ ΙΙ η Κρήτη διατηρούσε 

εμπορικές-πολιτισμικές σχέσεις με τις Κυκλάδες, όπως άλλωστε συνέβαινε και με 

πολλές άλλες γειτονικές σε αυτήν περιοχές, όπως η Ηπειρωτική Ελλάδα575, η 

Αίγυπτος576 και η Ανατολή577. Κάτω από αυτό το πρίσμα, πρέπει να δικαιολογήσει 

κανείς και την πιο αυξημένη παρουσία τέτοιων αντικειμένων στη βόρεια Κρήτη, η 

οποία και λόγω της μεγαλύτερης εγγύτητας της με το Αιγαίο ήταν φυσικό να έχει τον  

πρωταγωνιστικό ρόλο μέσα στο δίκτυο των εμπορικών-πολιτιστικών ανταλλαγών που 

συνέδεε τη μεγαλόνησο με τις Κυκλάδες578. Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της βόρειας 

κρητικής ακτής στην πραγμάτωση των επαφών με τις Κυκλάδες κατά την ΠΧ ΙΙ, 

αποδεικνύεται επιπλέον περίτρανα, από την αποκάλυψη εκτεταμένων βιοτεχνικών 

εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης κυκλαδικών πρώτων υλών στον Πόρο-Κατσαμπά579, 

                                                 
573 Βλ. για παράδειγμα και τις απόψεις της Σωτηρακοπούλου (1999, σελ. 263, 266) που ερμηνεύει τα 
κυκλαδικά στοιχεία της ΠΜ ΙΙ Κρήτης ως αποτέλεσμα της παρουσίας εμπόρων, τεχνιτών ή ακόμα και 
προσφύγων από τις Κυκλάδες στην Κρήτη.   
574 Barber, ο.π. σελ. 140. 
575 Warren, 1972, 1981 
576 Warren, 1965 
577 Colburn, 2008 
578 Papadatos, ο.π., σελ. 435 κ.ε.  
579 Dimopoulou-Rethemiotaki, 1997 
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και βέβαια, την πληθώρα των κυκλαδικών μεταφορικών αγγείων στην ίδια θέση580. 

Και δεδομένου ότι, με την εξαίρεση των ευρημάτων από τον Πόρο-Κατσαμπά που 

προήλθαν από οικιστικά-βιοτεχνικά σύνολα, η συντριπτική πλειονότητα των 

κυκλαδιζόντων αντικειμένων της ΠΚ ΙΙ Κρήτης βρέθηκε σε τάφους, δε θα μπορούσε 

εύκολα να αποκλειστεί μια πρόσφατα διατυπωμένη άποψη, που προτείνει την 

ερμηνεία των αντικειμένων αυτών ως συμβόλων κοινωνικής διαφοροποίησης και 

προβολής, της μερίδας των ανθρώπων αυτών ή των ομάδων που συμμετείχαν στο 

πυκνό και καλά οργανωμένο δίκτυο των συναλλαγών ανάμεσα στην Κρήτη και στις 

Κυκλάδες581.   

 

Από την άλλη μεριά, είναι περισσότερο από σαφές πως στην προηγούμενη φάση 

της πρώιμης εποχής του Χαλκού, που στην Κρήτη χαρακτηρίζεται ΠΜ Ι και στις 

Κυκλάδες ΠΚ Ι, τα τεκμήρια που υποδηλώνουν τις σχέσεις της Κρήτης και των 

Κυκλάδων έχουν έναν εντελώς  διαφορετικό χαρακτήρα, από εκείνον των εμπορικών 

και πολιτισμικών επαφών που αναφέρθηκαν για την ΠΧ ΙΙ. Στην ΠΧ Ι οι σχέσεις 

αυτές περιορίζονται στην εποχή της μετάβασης ανάμεσα στις δύο περιόδους, και τα 

κρητικά ευρήματα που τις τεκμηριώνουν ανήκουν σχεδόν αποκλειστικά, σε μια 

ιδιαίτερη πολιτισμική φάση, γνωστή ως Ομάδα Κάμπου.  

Τέχνεργα της Ομάδας Κάμπου έχουν βρεθεί σε μια ευρύτατη περιοχή της 

βόρειας κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, και περιλαμβάνουν, από πλευράς 

ευρημάτων κυρίως κεραμική. Τίποτα δεν αποκλείει όμως την ένταξη και άλλων 

κατηγοριών ευρημάτων που ενδεχομένως να προκύψουν από την περαιτέρω μελέτη. 

Η εικαζόμενη υπαγωγή των χάλκινων εγχειριδίων με την κεντρική νεύρωση, που 

έχουν βρεθεί έως σήμερα σε Αγία Φωτιά και Κουφονήσι, και κατά πολλούς 

χρονολογούνται στην ίδια περίοδο, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα, μιας ενδεχόμενης 

μελλοντικής διεύρυνσης των οριζόντων μας αναφορικά με τα επιτεύγματα και τις 

καινοτομίες της Φάσης Κάμπου.  

Από πλευράς αρχιτεκτονικής αναμφισβήτητη πρέπει να θεωρείται η υπαγωγή 

στη Φάση Κάμπου ενός νέου τύπου τάφου, που ήταν μέχρι πρόσφατα άγνωστος στην 

Κρήτη. Συνίσταται στο τύπο του δίχωρου θαλαμοειδούς τάφου με προθάλαμο και 

θάλαμο που είναι σκαμμένος στο έδαφος. Παραδείγματα αυτού του τύπου 

προέρχονται και πάλι μόνο από το Κουφονήσι για τις Κυκλάδες, ενώ στη Κρήτη είναι 
                                                 
580 Wilson et al. 2008 και Wilson et al., 2004, σελ. 71-72. 
581 Papadatos, ο.π.  
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γνωστός για την ώρα από τα νεκροταφεία της Αγίας Φωτιάς και των Γουρνών, όπου 

αποτελεί και τον κύριο τύπο τάφου που είναι σε χρήση.  

Για την Ομάδα του Κάμπου, μόνο πρόσφατα διατυπώθηκε με σαφήνεια η 

αποσύνδεση της από τις υπόλοιπες παναιγαιακές χρονολογικές φάσεις και η θεώρησή 

της ως πολιτισμικής ομάδας με σαφείς ενδείξεις διακίνησης των φορέων της σε 

ολόκληρο το Αιγαίο. Επίκεντρο της εξέλιξης της Ομάδας αυτής έχουν θεωρηθεί οι 

ΝΑ Κυκλάδες, όμως η καθαρή παρουσία της περιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο 

Άνω Κουφονήσι. Οι ανακαλύψεις των τελευταίων δεκαετιών πάντως την Κρήτη, που 

είχαν ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση των τεχνέργων της Ομάδας του Κάμπου στο 

βόρειο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της, δημιουργούν σήμερα σοβαρά ερωτήματα 

σε σχέση με την προέλευση των φορέων της Ομάδας αυτής. Η διασαφήνιση της 

προέλευσης της Ομάδας Κάμπου, που αποτελεί ένα πολύ σύνθετο ζήτημα, ξεφεύγει 

από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Οι ενδείξεις και τα επιχειρήματα είναι 

αρκετά ώστε να τοποθετηθεί τόσο στην Κρήτη όσο και στις Κυκλάδες, αν και οι 

μέχρι σήμερα γνώμες δεν αμφισβητούν την κυκλαδική της προέλευση582. Η 

αναλυτική δημοσίευση πάντως των νεκροταφείων της Αγίας Φωτιάς και των 

Γουρνών, και άλλων, ενδεχομένως, θέσεων που θα προκύψουν583, είναι πιθανό να 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επανεξέταση του θέματος.  

Όποια και να είναι πάντως η κοιτίδα της Ομάδας του Κάμπου, είναι σχεδόν 

βέβαιο πως αποτέλεσε μια αφετηρία από όπου οι καινοτομίες της φάσης διεσπάρησαν 

στο υπόλοιπο Αιγαίο. Οι καινοτομίες αυτές είναι ορατές και αδιαμφισβήτητες πλέον 

στην τέχνη, και ιδίως στην κεραμική, όπου εισάγονται δεκάδες νέα σχήματα και 

τεχνικές όπτησης και διακόσμησης, αλλά και στη μεταλλουργία, η οποία φαίνεται 

πως πραγματοποιεί τώρα τα πρώτα της σημαντικά βήματα, σε συνδυασμό με τη 

συστηματική αξιοποίηση των θαλάσσιων δρόμων584.  

                                                 
582 Πρβλ. μόνο μια παλαιότερα διατυπωμένη άποψη της Ζαφειροπούλου (2006, σελ. 67) που 
λαμβάνοντας υπόψη την κεραμική της Ομάδας Κάμπου, και ιδιαίτερα το σχήμα της καρποδόχης,-το 
οποίο είναι γνωστό από την Πολιόχνη, το Κουφονήσι και την Κρήτη και άγνωστο στο υπόλοιπο Αιγαίο 
-, τοποθετούσε το Κουφονήσι στο μέσον ενός θαλάσσιου δρόμου που ένωνε το ΒΑ Αιγαίο με την 
Κρήτη. Ανέφερε συγκεκριμένα: «Το Κουφονήσι ήταν ασφαλώς ένας σταθμός –σκάλα ξεκούρασης- 
στο μακρύ ταξίδι από Βορρά προς Νότο στο ανεμοδαρμένο Αιγαίο». Η άποψη αυτή, που μοιάζει να 
είναι κοντά στην πραγματικότητα, εγκαταλείφθηκε αργότερα, όταν η ίδια ερευνήτρια πρότεινε ως 
κοιτίδα των φορέων της Ομάδας Κάμπου τα Κουφονήσια (Ζαφειροπούλου, 2008). 
583 Πρόσφατη για παράδειγμα είναι η ανακάλυψη κεραμικής Ομάδας Κάμπου στη Θέση Κεφάλα στον 
Πετρά Σητείας (Papadatos, Tomkins, Nodarou, Iliopoulos, υπό έκδοση) 
584 Εκτός από την πληροφορία για τα χάλκινα εγχειρίδια της Αγίας Φωτιάς και το μολύβδινο περίαπτο 
από τις Γούρνες, που προαναφέρθηκαν, για την Αγία Φωτιά σημειώνονται και δύο χοάνες χύτευσης 
χαλκού, χρησιμοποιημένες, που μαρτυρούν προφανώς εξοικείωση με τη χαλκουργία -εκτός από τις 
Κυκλάδες- και στην Κρήτη (Betancourt 2008, σελ. 239) 
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Ως συνέπεια των παραπάνω, πολλές αλλαγές φαίνεται πως συντελούνται και σε 

κοινωνικό επίπεδο, με τη δημιουργία νέων κοινωνικών τάξεων, τεχνιτών και 

εμπόρων, χρήσιμων και, επομένως, ισχυρών, η διαφοροποίηση των οποίων 

επιχειρείται με μια πρωτόγνωρη μέχρι τότε επίδειξη πλούτου, η οποία ανιχνεύεται 

σήμερα στην κτέριση των τάφων. Η νέα αυτή κοινωνική τάξη περιελάμβανε πιθανώς 

τους φορείς των καινοτομιών και της εξέλιξης του πολιτισμού, που ξεκινώντας από 

μια άγνωστη αφετηρία, μετέφεραν τις γνώσεις τους στο υπόλοιπο Αιγαίο. Όπως 

φάνηκε στα σχετικά κεφάλαια, η συντριπτική πλειονότητα των κρητικών 

αντικειμένων που έχουν αναφορές στις Κυκλάδες, ανήκουν στην Ομάδα του Κάμπου. 

Ο βαθμός διατήρησης ενός ιδιότυπου τοπικού χαρακτήρα που επισημαίνεται για 

κάποια από τα αντικείμενα αυτά δε μπορεί να καθοριστεί πριν από την αναλυτική 

δημοσίευση των θέσεων. Με τα μέχρι σήμερα πάντως δεδομένα είναι παραπάνω από 

σαφές πως κατά τη διάρκεια της μετάβασης από την ΠΧ Ι στην ΠΧ ΙΙ η Κρήτη έπαιξε 

ένα σημαντικό ρόλο, ενεργό η παθητικότερο, μέσα στο πλαίσιο ενός πρώιμου για τις 

γνώσεις μας δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των περιοχών του Αιγαίου, που είχε ως 

αποτέλεσμα την ταχύτατη ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών, αλλά και πρώτων υλών και 

προϊόντων ή αντικειμένων, που επηρέασε δραστικά την εξέλιξη των τοπικών 

πολιτισμών.  

H έννοια “αποικία” ή “εμπορική αποικία”585 κυκλαδιτών, που τείνει να παγιωθεί 

για την περίπτωση της Αγίας Φωτιάς586, πρέπει πάντως να επισημανθεί πως φαντάζει 

σήμερα αρκετά ανεπαρκής για να περιγράψει την κατάσταση που φαίνεται πως 

επικράτησε στην Κρήτη και στο Αιγαίο κατά την εποχή αυτή. Θα ήταν 

αναμφισβήτητα ευκολότερη η χρήση αυτού του όρου αν η Ομάδα του Κάμπου 

αποτελούσε μια εδραιωμένη πολιτισμική περίοδο σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, ή, 

έστω, σε περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα. Αντίθετα, πολλά από τα 

πολιτισμικά χαρακτηριστικά της εν λόγω φάσης, όπως οι καινοτομίες της κεραμικής, 

και κυρίως, η ταφική αρχιτεκτονική και κάποια ταφικά έθιμα, είναι μάλλον ξένα για 

τις Κυκλάδες587. Πιο συνεπής στα μέχρι τώρα δεδομένα θα φαινόταν η θεωρία 

μετακινούμενων ομάδων ανθρώπων, που ξεκινούσαν από μια απροσδιόριστη, ακόμα 

αφετηρία, και με τη δραστηριότητά τους μετέφεραν  την τεχνογνωσία τους ανά το 

                                                 
585 Karantzali, 2008, σελ. 253 
586 Betancourt, 2003, Broodbank, 2000, σελ. 302. 
587 Ως ξένα στοιχεία για την παράδοση των Κυκλάδων αναφέρονται, για παράδειγμα, οι τύποι των 
τάφων, η θέση των νεκρών, και κάποια άλλα ταφικά έθιμα, όπως ακόμα και μια πυρά μέσα σε έναν 
τάφο (Zapheiropoulou, 2008, σελ. 192-3)  
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Αιγαίο,όπως, άλλωστε, έχει υποτεθέι και για τη μεταγενέστερη Φάση Καστριού. 

Προς την άποψη αυτή συνηγορεί άλλωστε και το γεγονός ότι και στις κρητικές θέσεις 

της Φάσης Κάμπου, λειτούργησαν κυρίως τοπικά εργαστήρια για την παραγωγή 

κεραμικής, παρά εισήχθησαν αγγεία από αλλού588, με αποτέλεσμα, εκτός από τα νέα 

σχήματα που συναντώνται μόνο στην Κρήτη (λ.χ. πηνιόσχημες πυξίδες), τα τυπικά 

σχήματα των αγγείων της Ομάδας Κάμπου να εμφανίζονται σε διάφορες παραλλαγές, 

με ευδιάκριτα τα τοπικά χαρακτηριστικά589.  

Για τις συνθήκες και τους όρους διεξαγωγής του εμπορίου την εποχή εκείνη δε 

γνωρίζουμε πολλά. Οι απόψεις των ερευνητών συγκλίνουν πάντως σε μια άποψη που 

αποδίδει στις εμπορικές σχέσεις της εποχής χαρακτήρα ερασιτεχνικό και 

ευκαιριακό590. Με όποιον όμως τρόπο και να διεξάγονταν οι σχέσεις αυτές, οι φορείς 

του αιγαιακού εμπορίου, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς –αν  επιτρέπεται η χρήση 

σύγχρονων ερμηνευτικών όρων-, πως με τη δραστηριότητα αυτή μεταλαμπάδευαν 

πολιτισμό.  

Ωστόσο, η παρουσία οργανωμένων νεκροταφείων σε κάποιες θέσεις μαρτυρεί τη 

σταθερή παρουσία των ανθρώπων αυτών σε κάποιες θέσεις. Έως σήμερα τα 

νεκροταφεία αυτά περιορίζονται λόγω του αμιγούς τους χαρακτήρα στο Άνω 

Κουφονήσι και στην Κρήτη. Ειδικότερα στην Κρήτη, τα νεκροταφεία είναι 

περισσότερα και σαφώς μεγαλύτερα, με συνέπεια την σαφή υπεροχή της Ομάδας του 

Κάμπου στη μεγαλόνησο. Αν ένα τεράστιο νεκροταφείο, εκείνο της Αγίας Φωτιάς, 

ένα από τα μεγαλύτερα της εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο591, προσδιορίζει 

ενδεχομένως και μια σταθερότερη παρουσία των χρηστών του στην ίδια περιοχή, και 

αν, πάλι με τη χρήση σύγχρονων ερμηνευτικών όρων, ο εκτεταμένος οικισμός, που 

αυτό υπαινίσσεται, παρέχει ενδείξεις για τη ύπαρξη μιας μητροπολιτικής θέσης, της 

οποίας οι κάτοικοι εξορμούσαν προς διάφορες κατευθύνσεις, ίσως θα έπρεπε να τεθεί 

                                                 
588 Betancourt, 2008, σελ. 240. Πρβλ και την πληροφορία που δίνει ο Betancourt (ο.π., σελ. 238), ότι τα 
κυκλαδίζοντα αγγεία της Αγίας Φωτιάς μοιάζουν στον πηλό με τα αντίστοιχα Κυκλαδικά αλλά 
διαφέρουν στην επιφάνεια 
589 Karantzali, ο.π., σελ. 248-253. Αναφορικά με τη διατήρηση των τοπικών χαρακτηριστικών κάθε 
θέσης, πρβλ. επίσης και την τοπική μόνο παραγωγή ορισμένων σχημάτων που, ενώ εμφανίζονται 
συχνά σε κάποιες θέσεις της Φάσης Κάμπου, απουσιάζουν εντελώς από κάποιες άλλες, όπως π.χ. το 
“καπελόσχημο” των Αγίων Αναργύρων, που δεν εμφανίζεται ούτε στην Κρήτη ούτε στα Κουφονήσια 
(Doumas, 1977, σελ. 18-20, εικ. 6-7). Αξιοσημείωτη είναι πάντως και η σπανιότητα του ειδωλίου 
τύπου Λούρου, που αν και περιλαμβάνεται στη Ομάδα Κάμπου (Renfrew 2006, σελ. 842), ωστόσο 
απουσιάζει ολοκληρωτικά από τις κύριες θέσεις της, στην Κρήτη και στο Κουφονήσι. Αναφορικά, 
πάντως με τον εν λόγω τύπο ειδωλίου, η απουσία του από τις κατεξοχήν θέσεις της Φάσης Κάμπου, 
ίσως να καθιστά εύλογη την αποσύνδεσή του από τις καινοτομίες της Φάσης.    
590 Karantzali, ο.π. σελ. 259 
591 Υπολογίζεται πως περιλάμβανε συνολικά 300 τάφους (Davaras-Betancourt, 2004. σελ. 231) 



 109

σοβαρά το ζήτημα της προέλευσης των ανθρώπων που ονομάστηκαν γενικά και 

αόριστα Campos Group.  

Όποια ερμηνεία, πάντως, και να δοθεί μακροπρόθεσμα στο ζήτημα της 

προέλευσης των ανθρώπων που δημιούργησαν την Ομάδα του Κάμπου, και όποια 

περιοχή και να οριστεί ως ορμητήριό τους –αν υπήρχε τέτοιο– από το οποίο 

ξεκινούσαν με προορισμό το υπόλοιπο Αιγαίο, μια διαπίστωση φαντάζει σήμερα 

ακλόνητη: Αν μέχρι πρόσφατα η ανάπτυξη των εμπορικών και πολιτιστικών εν γένει 

σχέσεων στο Αιγαίο τοποθετούνταν στην ΠΧ ΙΙ, η επισήμανση του πραγματικού 

ρόλου των φορέων της Ομάδας του Κάμπου, ο οποίος κορυφώνεται ίσως στη 

διακίνηση των πρώτων υλών των μετάλλων και την ανάπτυξη της μεταλλουργίας, 

μεταφέρει την ακμή των σχέσεων αυτών στην προηγούμενη περίοδο. Και δεν 

αποκλείεται οι έντονες πολιτισμικές ζυμώσεις που προέκυψαν από τις σχέσεις αυτές, 

να δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός μάλλον ομοιογενούς 

αιγαιακού πολιτισμού, η συνοχή του οποίου συμπυκνώνεται στην έννοια 

“πολιτισμική κοινή”592. 

 

          Επίλογος  
 

 Οι σχέσεις Κρήτης και Κυκλάδων, οι οποίες πιστοποιούνται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο κατά το τέλος της ΠΜ Ι/ΠΚ Ι περιόδου στις θέσεις και των δύο 

περιοχών που χρονολογούνται στη Φάση Κάμπου, δε θα μπορούσε κανείς εύκολα να 

υποστηρίξει πως διακόπτονται την επόμενη περίοδο. Αντίθετα, κατά την ΠΜ ΙΙ/ΠΚ ΙΙ 

περίοδο, αδιαμφισβήτητοι μάρτυρες των σχέσεων αυτών είναι οι ομοιότητες σε όλες 

σχεδόν τις μορφές της καλλιτεχνικής παραγωγής, οι οποίες ανιχνεύονται στην 

κατασκευή των ειδωλίων κυκλαδικού τύπου, στα λίθινα αγγεία, στα χάλκινα 

εγχειρίδια, και σε πολλά σχήματα της κεραμικής.  

Οι ομοιότητες όμως αυτές, όπως φάνηκε από την αναλυτική παρουσίαση των 

επιμέρους δεδομένων, περιορίζονται κυρίως σε απλές μιμήσεις και μεταφορές ιδεών 

και ρευμάτων από την μια περιοχή προς την άλλη, ενώ πολλές φορές φαίνεται πως 

υπάρχει και αμφίδρομη σχέση. Για την ΠΧ ΙΙ περίοδο της Κρήτης και των Κυκλάδων 

χαρακτηριστικό γνώρισμα των ομοιοτήτων στην καλλιτεχνική και στη βιοτεχνική 

παραγωγή δεν είναι η αυτούσια μεταφορά της τεχνογνωσίας ή η μαζική εισαγωγή 

                                                 
592 Hood 1993, pp.17-18, Wilson, 2008, σελ. 99 
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αντικειμένων από τη μια περιοχή στην άλλη. Η περίπτωση των κυκλαδικών ειδωλίων 

αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για τον προσδιορισμό του βαθμού των σχέσεων 

των δύο περιοχών, για τα οποία φάνηκε πως, παρά την πιθανή καταγωγή τους από τις 

Κυκλάδες, στη Κρήτη εισήχθησαν ελάχιστα μόνο κυκλαδικά ειδώλια, ενώ όλα τα 

υπόλοιπα αποτελούν κρητικές παραλλαγές. Το ίδιο φάνηκε και για τα χάλκινα μακρά 

εγχειρίδια της Κρήτης, που, αν και εξαρχής χαρακτηρισμένα συλήβδην σχεδόν ως 

κυκλαδικά, ακόμα και αν δεχτούμε την επικρατούσα, μέχρι σήμερα. χρονολόγησή 

τους στην ΠΧ ΙΙ, καθώς και την κυκλαδική προέλευση κάποιων τύπων, στην ουσία 

αποτελούν μέρος, μόνο, ενός ευρύτερου συνόλου με πολλές παραλλαγές και με 

ευρύτατη διασπορά σε ολόκληρο το Αιγαίο. Αντιστοίχως, για τα λίθινα αγγεία, παρά 

την αρχική απαρίθμηση πολλών τύπων και μεμονωμένων παραδειγμάτων που 

θεωρούνταν εισηγμένα από τις Κυκλάδες, οι τελευταίες μελέτες τείνουν να 

καταδείξουν πως τα περισσότερα από αυτά είναι κατασκευασμένα στην Κρήτη, 

ακόμα και αν κάποια από αυτά βασίστηκαν σε κυκλαδικές ιδέες. Κάποιοι τύποι 

μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι και κρητικής έμπνευσης η οποία ακολουθήθηκε και 

στις Κυκλάδες, και εν τέλει, ελάχιστα από τα παραδείγματα των κρητικών αγγείων 

αναγνωρίζονται ανεπιφύλακτα ως εισηγμένα κυκλαδικά. Το ίδιο φαινόμενο 

παρατηρείται και στην παραγωγή των πήλινων αγγείων. Αν εξαιρεθούν τα πολλά 

παραδείγματα κοινών τύπων, τα οποία όμως ανήκουν στην Ομάδα Κάμπου της 

προηγούμενης περιόδου, λίγα είναι και πάλι τα παραδείγματα που τεκμηριώνουν 

σχέσεις μεταξύ Κρήτης και Κυκλάδων που ξεπερνούν τις απλές ανταλλαγές. 

Ουσιαστικά, πρόκειται ξανά για μεμονωμένα παραδείγματα, λίγων σχετικά αγγείων, 

από τα οποία ελάχιστα αποτελούν μιμήσεις κυκλαδικών τύπων και, μάλιστα, όχι με 

μεγάλη πιστότητα. Ενδεικτικό της χαμηλής επίδρασης της κυκλαδικής κεραμικής της 

ΠΚ ΙΙ στην αντίστοιχη ΠΜ ΙΙ κεραμική είναι, ίσως, η παντελής απουσία του 

τηγανόσχημου αγγείου, που στις Κυκλάδες αποτελεί την περίοδο αυτή εξέχον σχήμα. 

Στην Κρήτη, μολονότι ο πρόδρομος τύπος της Ομάδας του Κάμπου είναι παρών, 

ωστόσο δεν υιοθετήθηκε ποτέ ο εξελιγμένος τύπος της ΠΚ ΙΙ.  

Με την παράθεση των παραπάνω δεδομένων δεν επιχειρείται βέβαια η 

υποτίμηση της συμβολής του κυκλαδικού πολιτισμού στην Κρήτη κατά την ΠΧ ΙΙ. 

Αντίθετα επιχειρείται να αναδειχθεί πως ο βαθμός των σχέσεων των δύο περιοχών 

έχει μεταβληθεί ριζικά από την προηγούμενη περίοδο. Κι ενώ στην ΠΧ Ι περίοδο του 

Αιγαίου πολιτισμικές ομάδες που θα μπορούσαν να κατάγονται από τις Κυκλάδες 

εντοπίζονται εγκατεστημένες στη βόρεια κρητική ακτή, στη  δεύτερη περίοδο της 
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πρώιμης εποχής του Χαλκού δεν υπάρχει η πληθώρα των κοινών στοιχείων, ή το 

ολοκληρωμένο πολιτισμικό μοντέλο που να αφήνει, έστω, υπόνοιες, για 

εγκαταστάσεις Κυκλαδιτών στην Κρήτη. 

Όλες οι ομοιότητες και τα κοινά στοιχεία των δύο πολιτισμών, τα οποία μέχρι 

πρόσφατα θεωρούνταν κυκλαδικά, δεν έχουν υποχρεωτικά την αφετηρία τους στις 

Κυκλάδες. Κάποια από αυτά προέρχονται βεβαίως από αυτές, ενώ κάποια άλλα 

φαίνεται να ακολούθησαν αντίστροφη πορεία. Τα περισσότερα από αυτά θα 

μπορούσαν κάλλιστα να ερμηνευτούν ως αποτέλεσμα της λεγόμενης “αιγαιακής 

πολιτισμικής κοινής”, που επισημάνθηκε από δεκαετίες. Το σίγουρο είναι πάντως πως 

καμιά από τις παραπάνω ομοιότητες των δύο πολιτισμών δε φαίνεται υπερβολική για 

δύο περιοχές τόσο κοντινές και με τόσο αναπτυγμένη τη μεταξύ τους εμπορική 

δραστηριότητα. Όλες οι προαναφερθείσες ομοιότητες των δύο πολιτισμών βρίσκουν 

μια αρκετά πειστική εξήγηση, υπαγόμενες μέσα στο ερμηνευτικό πλαίσιο της 

επικοινωνίας, των εμπορικών ανταλλαγών και των αλληλεπιδράσεων που αυτά 

συνεπάγονται σε πολιτισμικό επίπεδο. Κάπως έτσι φαίνεται, εξάλλου, πως 

διαμορφώθηκαν οι προϋποθέσεις για την επικράτηση ενός “διεθνούς πνεύματος” στην 

ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου593.   

 
 
 
                                         Γιώργος Τζωράκης 
        
                             Ηράκλειο, 10/03/09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
593 Renfrew, 1964, p.125 
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Εικόνα 1. Χτιστός κιβωτιόσχημος τάφος από την Ψείρα, (Betancourt-Davaras, 2003, Πιν. 
14) 
 
 

 
 
Εικόνα 2. Ο κιβωτιόσχημος Τάφος 3 από την Ψείρα (Betancourt-Davaras, 2003, Πιν. 10A) 
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Εικόνα 3. Ο κιβωτιόσχημος Τάφος 7 από την Ψείρα (Betancourt-Davaras, 2003, Πιν. 15A) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 4. Σχεδιαστική απόδοση σε τομή του τύπου Β1 του κυκλαδικού κιβωτιόσχημου 
τάφου (Doumas, 1977, σελ. 44, εικ. 29) 
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(Εικόνα 5) Σχέδιο από τον Τάφο στο Κράσι (Μαρινάτος, 1929, εικ.2) 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 6. Ψευδοθολωτός τάφος από τη Σύρο (Τσούντας, 1899-1900, Πιν. 1:4) 
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Εικόνα 7. Τάφος στα Νέα Ρούματα (Φωτό Γιώργος Τζωράκης) 
 
 

 
 
Εικόνα 8. Θαλαμοειδής τάφος από την Αγία Φωτιά (Karantzali, 1996, εικ. 63α) 
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Εικόνα 9.  Τομή θαλαμοειδούς τάφου από την Αγία Φωτιά (Betancourt-Davaras, 2004, 
σελ. 233, σχ. 572) 
 
 
 

 
 
Εικόνα 10. Θαλαμοειδείς τάφοι από τη Φυλακωπή (Atkinson, et al, 1904, Fig. 193) 
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Εικόνα 11.  Κάτοψη και τομή θαλαμοειδούς τάφου από τη Μάνικα Χαλκίδας, 
(Betancourt-Davaras, ο.π., σελ. 235.) 
 
 
 
 

  
 
Εικόνα 12. Θαλαμοειδείς τάφοι από το άνω Κουφονήσι. (Ζαφειροπούλου, 1970α, Πιν. 371 
γ-δ) 
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Εικόνα 13. Θαλαμοειδείς τάφοι από τις Γούρνες Ηρακλείου (Γκαλανάκη, 2006, εικ. 1)  
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 14. Το οχυρωμένο συγκρότημα στα Κουφωτά της Σητείας (Τσιποπούλου 1986, 
σελ.32, εικ.1)  
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Εικόνα 15. Ο οχυρωμένος ΠΚ οικισμός στο Καστρί της Σύρου (Barber 1994, σελ. 56, εικ. 
41). 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 16. Η τοιχισμένη Προανακτορική ακρόπολη στη ν. Ντία (Αλεξίου, 2002, σελ.141, 
εικ. 8) 
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Εικόνα 17. “Μπουκάλια” απο τον ΠΜ τάφο στον Πύργο. (Sakellarakis 1977, p. 145) 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 18. Μπουκάλια από το Άνω Κουφονήσι (Zapheiropoulou 1984, Fig. 3a 
 
 



 10

 
 
Εικόνα 19. Πτηνόμορφο αγγείο από την Αγία Φωτιά (Δαβάρας, χ.χ, εικ. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 20. Μικρογραφικό διπλό μπουκάλι από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, 
2004, σελ..66, εικ. 148) 
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Εικόνα 21. Κυλινδρικές Πυξίδες. Α. από το Πάτημα Παλαικάστρου. Β. από τη Μήλο 
(Renfrew, 1964, Πιν. ΣΤ:1-2) 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 22. Κωνικές Πυξίδες από τον Πύργο (Ξανθουδίδης, 1919, Εικ. 7, Νο 30-31) 
και από το Κουφονήσι (Zapheiropoulou, 1984, fig. 1a)  
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Εικόνα 23. Κωνική Πυξίδα με πόδι από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, 2004, 
σελ..68, εικ. 152) 
 
 
 

 
 
Εικόνα 24. Δίδυμη Κωνική Πυξίδα από την Αγία Φωτιά, (Δαβάρας, χ.χ. εικ.4, αριστερά) 
 
 

 
 
Εικόνα 25. Πηνιόσχημη Πυξίδα από τον Πύργο (Ξανθουδίδης,1918, Πίν. Α) 
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Εικόνα 26. Πηνιόσχημη πυξίδα από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, 2004, σελ..94, 
εικ. 219) 
 
 

 
 
Εικόνα 27. Πηνιόσχημη πυξίδα από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, 2004, σελ. 164, 
εικ. 400) 
 
 

        
 
Εικόνα 28. Σφαιρική -Αμφικωνική πυξίδα από τον Πύργο (Renfrew, 1964, πιν. Δ΄:2) 
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Εικόνα 29. Σφαιρική πυξίδα με πώμα από την Αγία Φωτιά (Δαβάρας, χ.χ. εικ. 3) 
 
 

 
 
Εικόνα 30. Σφαιρική -Αμφικωνική πυξίδα από το Κουφονήσι (Zapheiropoulou, 1987, εικ. 
1:c) 
 

              

 
Εικόνα 31. Οπωροδόχες από τον Πύργο (Ξανθουδίδης, ο.π. εικ. 5:3, 10:78)  
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Εικόνα 32. Οπωροδόχες από το Κουφονήσι (Zapheiropoulou, 1987,  εικ. 3:c) 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 33. Τηγανόσχημο αγγείο από τον  Κάμπο της Πάρου (Βαρούχα, 1925-6, σελ. 107, 
εικ. 9) 
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Εικόνα 34. Τηγανόσχημο αγγείο από το Κουφονήσι (Zapheiropoulou, 1984, εικ. 3b)  
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 35. Τηγανόσχημο αγγείο από τη Μάνικα Ευβοίας (Renfrew, 2006., Πιν. 4:1α) 
 



 17

 
 
Εικόνα 36. Τηγανόσχημο αγγείο από την Αγία Φωτιά (Δαβάρας, 1972, Πιν. 603:στ) 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 37. Τηγανόσχημα αγγεία από την Αγία Φωτιά, Μουσείο Αγίου Νικολάου  
(Φωτό: Τζωράκης Γ.)  
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Εικόνα 38. Τηγανόσχμο αγγείο από την Πλατυβόλα (Karantzali, 1996, εικ. 130) 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 39. Τηγανόσχημο Αγγείο από τη Συλλογή Γιαμαλάκη (Branigan, 1970, Pl.14b) 
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Εικόνα 40. Κύπελλο με σωληνωτές λαβές από τον Πύργο (Ξανθουδίδης, 1918, εικ. 12: 
108) 

 
 
Εικόνα 41. Κύπελλο με σωληνωτές λαβές από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, εικ. 
193:8828) 
 
 

 
 
 
Εικόνα 42. Κύπελλο με σωληνωτές λαβές το Κουφονήσι (Ζαφειροπούλου, 1970, σελ. 50, 
εικ. 6) 



 20

 

 
 
Εικόνα 43. Βαθύ Κύπελλο χωρίς λαβες από τους Αγίους Αναργύρους της Νάξου 
(Doumas, 1977, Πιν. 44 c) 
 
 

   
 
Εικόνα 44. Σφαιρικά αγγεία με ψηλό λαιμό από τον Πύργο (Ξανθουδίδης, 1918, εικ. 6: 
15), τον Άγιο Κοσμά (Mylonas, 1959, εικ.147: 191) και το Κουφονήσι (Zapheiropoulou, 
1984, εικ. 1g) 
 
 
 

 

 
 
Εικόνα 45. Σφαιρικό αγγείο με ψηλό λαιμό από την Αγία Φωτιά ( Davaras-Betancourt, 
ο.π., σελ. 142, Εικ. 341:157.1)  
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Εικόνα 46. Μικρή λεκάνη με μία λαβή από το Άνω Κουφονήσι (Zapheiropoulou, 1984, 
εικ. 2a) 
 
 

 
 
 
Εικόνα 47. Μικρή λεκάνη με μία λαβή από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, ο.π. σελ. 
230, εικ. 64:140) 
 
 

 
 
Εικόνα 48. Πρώιμα παραδείγματα κέρνων από τον Πύργο, (Ξανθουδίδης, ο.π. εικ. 8: 46-
48) 
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Εικόνα 49. Κέρνοι (a). από την Κουμάσα και (c). από Μήλο (Warren, 1984, εικ. 1.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 50. Κέρνος από τη Νάξο (Warren, 1984, εικ. 1) 
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Εικόνα 51. Κύπελλα με πόδι από τη Σύρο (Τσούντας 1899, πιν. 8: 6) και από τον Πύργο 
(Ξανθουδίδης, 1918, εικ. 9:60) 
 
 
 

 
 
Εικόνα 52. Αγγείου τύπου κύμβης από το Σπήλαιο της Πλατυβόλας (Τζεδάκης, 1968, Πιν. 
376:γ) 
 
 

 
 
Εικόνα 53. Κρατήρας από τη Σύρο (Τσύντας, 1899-1900. Πιν. 8) 
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Εικόνα 54. ΠΜ πυξίδες από τη Θήρα (Warren, 1984, εικ. 2α) και από τη Λεβήνα (Alexiou-
Warren, 2004, Pl. 82b) 
 
 

   
 
Εικόνα 55. Πτηνόμορφος ασκός από το Κουφονήσι (Warren, 1984, εικ. 2β) και από τη 
Λεβήνα  (Alexiou-Warren, 2004, 107: C) 
 
 
 

 
 
Εικόνα 56. Δίδυμη τριποδική πυξίδα πιθανής κρητικής προέλευσης από την Ίο (Marthari, 
2008, σελ. 78, εικ. 9.17)  
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Εικόνα 57. Τριποδικές πυξίδες από την Κρήτη (Karantzali, 1996, Πιν.123) 
 
 

 
 
Εικόνα 58. Βοτσαλόσχημο ειδώλιο από τον Πύργο (Ξανθουδίδης, 1918, εικ. 14) 
 

 
 
Εικόνα 59. Σχηματικά ειδώλια από τον Άγιο Ονούφριο α. Τύπος Λεβήνας β. 
Φτυαρόσχημος τύπος (Evans, 1898, σελ. 125, εικ. 124, 126) 
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Εικόνα 60. Σχηματικό ειδώλιο Τύπου Λεβήνας από τη Λεβήνα. (Alexiou-Warren, ο.π. εικ. 
113) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 61. Σχηματικό ειδώλιο Τύπου Τραπέζας από την Τραπέζα. (Pendlebury, et. al, ο.π. 
Πιν. 18) 
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Εικόνα 62. Ανθρωπόμορφο ειδώλιο Τύπου Αγίου Ονουφρίου από τον Άγιο Ονούφριο 
(Evans, 1898, σελ. 126, εικ. 129) 
 

 
 
Εικόνα 63. Υβριδικά ειδώλια Τύπου Δρίος Β, από την Αμοργό (Rrenfrew, 1969, πιν.7: i-j ) 
 
 

 
 
Εικόνα 64. Ειδώλιο Τύπου Αγίου Ονουφρίου από το Κυπαρίσσι (Σερπετσιδάκη, 2006, εικ. 
4:γ) 
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Εικόνα 65. α. Ανθρωπόμορφο ειδώλιο Τύπου Πορτί, από το Πορτί. (Σαπουνά –
Σακελλαράκη, 1983, Πιν. 26:δ) β. Ανθρωπόμορφο ειδώλιο Τύπου Απειράνθου (VI)  
(Renfrew, 1969, Εικ. 1: VI) 
 

 
 
Εικόνα 66. Ανθρωπόμορφο ειδώλιο Τύπου Γιοφυρακίων από το Πορτί. (Σαπουνά –
Σακελλαράκη, 1983, Πιν. 26:γ) 
 

 
 
Εικόνα 67. Ανθρωπόμορφα Ειδώλια Τύπου Τραπέζας από το Σπήλαιο της Τραπέζας, 
(Pendlebury et al, ο.π. Πιν. 18),  
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Εικόνα 68. Σχηματική απόδοση ειδωλίου Τύπου Χαλανδριανής (Renfrew, 1969, Εικ. 2: 
IV) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 69. Ειδώλιο Τύπου Σίβα από την Αγία Τριάδα (Zervos, 1956, πιν.189 ) 
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Εικόνα 70. Ανθρωπόμορφο ειδώλιο Τύπου Αγίας Τριάδας από το Πλάτανο, (Σαπουνά-
Σακελλαράκη, 1983, Πιν. 26α) 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 71. Μαρμάρινο ειδώλιο της ύστερης Νεολιθικής εποχής από την Κνωσό, Μουσείο 
Ηρακλείου (Φωτό Γ. Τζωράκης) 
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Εικόνα 72. Ειδωλίο Τύπου Κουμάσας από τον Τεκέ. (Μουσείο Ηρακλείου. Φωτό Γ. 
Τζωράκης) 
 

  
 
Εικόνα 73. Δίδυμα ειδώλια Τύπου Κουμάσας από τον Τεκέ. (Sakellarakis 1977. p. 152, 
fig. 145) 
 
 

 
 
Εικόνα 74. Κορμός ειδωλίου Τύπου Κουμάσας από το Σπήλαιο της Πλατυβόλας 
(Τζεδάκης 1967, σελ. 504, Πιν.378β) 
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Εικόνα 75. Ειδώλιο τα δεύτερης παραλλαγής του Τύπου Κουμάσας, από την Κουμάσα. 
(Μουσείο Ηρακλείου, Φωτό Γ. Τζωράκης) 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 76. Πιθανώς εισηγμένο μαρμάρινο ειδώλιο Τύπου Σπεδού, από την Κουμάσα. 
Μουσείο Ηρακλείου, (Φωτό Γ. Τζωράκης) 
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Εικόνα 77. Πιθανώς εισηγμένο ειδώλιο τύπου Δωκαθισμάτων από το Τεκέ.  
(Μουσείο Ηρακλείου. Φωτό Γ. Τζωράκης) 

 
 
 
 

 
 
Εικόνα 78. Καθιστό ειδώλιο από τον Τεκέ Ηρακλείου. (Sakellarakis 1977, p. 152, fig.146)  
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Εικόνα 79. Καθιστά ειδώλια από τη Νάξο (Κοντολέων, 1970, πιν. 194, 1972, Πιν.137) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 80. Κορμός ειδωλίου Τύπου Σπεδού από τη Βασιλική (Ζώης, 1972, Πιν. 225) 
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Εικόνα 81. Ειδώλιο Τύπου Σπεδού από τις Αρχάνες (ΠΑΕ 1977, Πιν. 220) 
 
 

 
 
Εικόνα 82. Ακέφαλο ανδρικό ειδώλιο Τύπου Σπεδού από τις Αρχάνες. (Σακελλαράκης- 
Σακελλαράκη, 1978, σελ. 320, Πιν. 195) 
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Εικόνα 83. Ελεφάντινο ειδώλιο από τον Τάφο Γ΄ των Αρχανών. (Σακελλαρακης Γ. & E. 
1997. σελ. 704 εικ. 813) 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 84. Ακέφαλος κορμός ειδωλίου από τη Σητεία (Evans, 1898, σελ. 128, εικ. 133) 
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Εικόνα 85. Ειδώλιο κοντά στον Τύπο Δωκαθισμάτων από τις Αρχάνες (Σακελλαράκης-
Σακελλαράκη 1997, σελ. 394, εικ. 319) 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 86. Κυκλαδικού τύπου ειδώλιο από τον Τάφο ΙΙ της Λεβήνας. (Alexiou-Warren, 
2004, Πιν. 113)  
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Εικόνα 87. Ειδώλια από τον Άγιο Ονούφριο που ανήκουν στην κατηγορία των Υβριδίων 
(Evans, 1895, σελ. 126, εικ. 131-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Εικόνα 88. Ειδώλια από τον Τεκέ που ανήκουν στην κατηγορία των Υβριδίων. Μουσείο 
Ηρακλείου. (Φωτό Γ. Τζωράκης) 
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Εικόνα 89. Μαρμάρινες κυλινδρικές πυξίδες α. από τον Άγιο Ονούφριο, β. από τη Σύρο 
(Renfrew, 1964, Πιν. ΣΤ: 3-4). 
 
 

  
 
Εικόνα 90. Μαρμάρινες κυλινδρικές πυξίδες από τα Απλώματα Νάξου, (Κοντολέων, 1971, 
πιν. 210 α-β) 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 91. Πώμα λίθινης πυξίδας από τον Μόχλο (Seager, 1912, εικ. 5) 
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Εικόνα 92. Πώμα λίθινης πυξίδας από τη Ζάκρο (Σακελλαράκης, 1989, σελ. 15) 
 
 

 
 
Εικόνα 93. Λίθινη πυξίδα με ανάγλυφη διακόσμηση από τη Μαρωνιά (Branigan, 1970, 
πιν. 14α) 
 

 
 
Εικόνα 94. Λίθινες πυξίδες από τις Κυκλάδες με ανάγλυφη σπειροειδή διακόσμηση. 
(Åberg, 1933, πιν. 132-133) 
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Εικόνα 95. Λίθινο προχυτικό αγγείο με λαβές από την Τραπέζα (Pendlebury et al. ο.π., 
πιν.16) 
 
 
 

  
 
Εικόνα 96α-β. Μαρμάρινες λοπάδες κυκλαδικού τύπου α. από το Φουρνί Αρχανών, 
(Papadatos, 1996, πιν. 20)και β. από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, ο.π., εικ. 489) 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 97. Μαρμάρινη λοπάδα από τη Νάξο (Παπαθανασόπουλος, 1961-2, πιν. 60) 
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Εικόνα 98. Μαρμάρινες παλέτες α. από την Αγία Φωτιά (Davaras-Betancourt, ο.π., εικ. 
94) και β. από τη Νάξο (Παπαθανασόπουλος, ο.π. πιν. 78) 
 
 
 

 
 
Εικόνα 99. Εγχειρίδια μακρού τύπου (Τύπου VIII) από τις Αρχάνες (Papadatos, 2005, πιν. 
17) 
 
 

 
 
Εικόνα 100. Εγχειρίδια τριγωνικού τύπου από τη Μεσαρά (Xanthoudides, 1924, Πιν. 
XLIII b ) 
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Εικόνα 101. Οι κυκλαδικοί τύποι μακρών εγχειριδίων κατά τον Renfrew (Renfrew, 1967, 
πιν. 2) 
 
 

 
 
Εικόνα 102. Εγχειρίδιο τύπου ΙΙΙ (κατά Branigan) ή IVα (κατά Renfrew) από τη Νάξο 
(ΑΔ, 1961, Πιν. 77) 
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Εικόνα 103. Κρητικά εγχειρίδια Τύπου ΙΙΙ και VI (Branigan, 1967, εικ. 1-2)  
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 104. Εγχειρίδιο τύπου VI (κατά Branigan) από τον Πύργο (Ξανθουδίδης, 1918, 
εικ. 15) 
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Εικόνα 105. Εγχειρίδια Τύπου VIII από τις Αρχάνες (Papadatos, 2005, πιν. 17) 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 106. Χάλκινα εγχειρίδια από την Αγία Φωτιά (Δαβάρας, .χ,χ., εικ. 9) 
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Εικόνα 107. Χάλκινο εγχειρίδιο από το Επάνω Κουφονήσι (Zapheiropoulou, 2008, εικ. 
19.25) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 108. Ειδώλια Τύπου Λούρου από το ομώνυμο νεκροταφείο της Νάξου. 
(Παπαθανασόπουλος, 1961-1962, Πιν. 70:δ-ε) 
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Εικόνα 109. Οι αμιγείς θέσεις της Φάσης Κάμπου στο Αιγαίο 
 
 
 


