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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Το νησί της Κρήτης καταλαμβάνει κεντρική και στρατηγική  θέση  στην 

Ανατολική Μεσόγειο, στο σταυροδρόμι των επιδράσεων από την Αίγυπτο, τη Μέση 

Ανατολή και την Ευρώπη. Η γεωμορφολογία της Κρήτης είναι κατά κύριο λόγο 

ορεινή και η γεωλογική της σύσταση είναι κατεξοχήν ασβεστολιθική. Οι γόνιμες 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι σχετικά  περιορισμένες, επιτρέπουν όμως την 

ανάπτυξη μιας αγροτοκτηνοτροφικής οικονομίας στην βάση της Μεσογειακής 

πολυκαλλιέργειας, κυρίως της τριάδας δημητριακά-ελαιόδεντρα -αμπέλια1. 

Στα τέλη της Νεολιθικής Εποχής εγκαινιάζεται μια νέα φάση με την εισαγωγή 

της χρήσης μετάλλων και την ανάπτυξη της μεταλλουργίας του χαλκού. Η Εποχή του 

Χαλκού καλύπτει την 3η χιλιετία. Αρχίζει στον ελλαδικό χώρο το 3000 ή το 2800 

περίπου και διακρίνεται σε Πρώιμη (3000/2800 - 2000/1900 περίπου), Μέση 

(2000/1900 – 1580 περίπου) και Ύστερη (1580 - 1100). Η αναζήτηση και 

εκμετάλλευση μεταλλευμάτων και η διακίνηση χάλκινων τέχνεργων οδηγούν στην 

ανάπτυξη ανταλλακτικών δικτύων της ναυτιλίας και του διαμετακομιστικού 

εμπορίου. 

Στο Αιγαίο κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού αναπτύσσονται τρεις κυρίως 

πολιτισμοί με επίκεντρα τις Κυκλάδες (Πρωτοκυκλαδικός), την Κρήτη 

(Πρωτομινωικός - Προανακτορικός) και την κυρίως Ελλάδα (Πρωτοελλαδικός). Ο 

Πρωτομινωικός πολιτισμός καλύπτει την Πρωτομινωική Ι, ΙΙ και ΙΙΙ καθώς και τη 

Μεσομινωική Ια2.  

Η εισαγωγή των μετάλλων στην Κρήτη κατά το τέλος της Νεολιθικής έχει 

ερμηνευτεί από πολλούς ερευνητές ως ένδειξη της εγκατάστασης νέων κατοίκων στο 

νησί, εκείνοι που συμβατικά ονομάζονται Μινωίτες, οι οποίοι έφεραν μαζί τους το 

χαλκό και την γνώση της κατεργασίας του. Η προέλευση τους δεν έχει ακόμα 

αποσαφηνιστεί. 

 

                                                                          

1
 Branigan 1970, 7-8 

2
 Στο ίδιο, xvi 
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Το ζήτημα της κοινωνικής οργάνωσης στην Κρήτη κατά την 3η χιλιετία, 

δηλαδή κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των 

μελετητών καθώς αποτελεί ένα άκρως γοητευτικό και συνάμα σύνθετο και 

αινιγματικό θέμα, το οποίο επιδέχεται ποικίλων ερμηνευτικών προσεγγίσεων. 

Ουσιαστικά, αφορά στη μελέτη των συνθηκών διαμόρφωσης των σύνθετων, 

κοινωνικά ιεραρχημένων κοινωνιών που διαπιστώνονται σε διαφορετικούς βαθμούς 

στη Μέση και την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στο νησί. Τα σπέρματα των πιο 

ανεπτυγμένων κοινωνικών δομών της 2ης χιλιετίας π.Χ. ανιχνεύονται στην ΠΜ 

περίοδο, η οποία αποτελεί και το θέμα της παρούσης εργασίας. 

Στόχος της μελέτης αυτής είναι η κριτική προσέγγιση, μέσα από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, κάποιων βασικών παραμέτρων της μετάβασης από την απλή κοινωνική 

διάρθρωση στην πιο σύνθετη ιεράρχηση. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί, στο πλαίσιο του 

δυνατού, η αξιολόγηση των αιτιών που προκάλεσαν τη μετάβαση αυτή και των 

ιδιαιτεροτήτων της, καθώς επίσης και των βαθμίδων κλιμάκωσης του κοινωνικού 

ιστού στην Κρήτη κατά την ΠΧ εποχή. Για την επίτευξη όλων αυτών κρίθηκε 

απαραίτητη η συγκέντρωση και η αναλυτική παρουσίαση μερικών από τα βασικά 

ερμηνευτικά πρότυπα που έχουν προταθεί από τους μελετητές για το συγκεκριμένο 

θέμα, των οποίων η τεκμηρίωσή άλλοτε αποτελεί μια αβίαστη και εύκολη διαδικασία, 

και άλλοτε εγγράφεται μόνο  στη σφαίρα των υποθέσεων.  

Η έρευνα στηρίζεται σε ποικίλες ομάδες αρχαιολογικών καταλοίπων, οι οποίες 

θεωρούνται αποκαλυπτικές ως προς τον γενικότερο αντίστοιχο προβληματισμό και 

συγκεκριμένα στην οικιστική και στην ταφική αρχιτεκτονική, στην οργάνωση της 

παραγωγής, στον τομέα της σφραγιδογλυφίας και της μικροτεχνίας εν γένει, και 

τέλος, σε ενδείξεις για εξειδίκευση της εργασίας.  Oι πληροφορίες αυτές 

αναζητούνται σε όλες τις χρονολογικές βαθμίδες της 3ης χιλιετίας π.Χ., οι οποίες 

συγκροτούν την ΠΜ περίοδο σε ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Κρήτης. 

Επιχειρείται παράλληλα μια καθολικότερη επισκόπηση της κατάστασης στις 

διαφορετικές πολιτισμικές φάσεις των επιμέρους περιοχών του νησιού και τίθενται 

ζητήματα της σχετικής ορολογίας. 

Η πραγμάτευση του θέματος αυτού κάθε άλλο παρά εύκολη μπορεί να 

θεωρηθεί, καθώς αποβλέπει στην αναζήτηση ψηγμάτων κοινωνικών συμπεριφορών 

μέσα από την αρχαία υλική παραγωγή και, μάλιστα, την προϊστορική, που στερείται, 
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δηλαδή γραπτών μαρτυριών. Οφείλει, επομένως, να συνυπολογίσει ευαίσθητους 

δείκτες και μεταβλητές που σχετίζονται με τις εκάστοτε συλλογικές αλλά και 

ατομικότερες ανθρώπινες δράσεις και επιλογές: τις αναλογίες, τις διαφορές, τις 

συγκλίσεις, τις μεταβολές, τις ιδιαιτερότητες και εν τέλει, τις στρατηγικές κοινωνικής 

συμβίωσης – ηλικιακής, ταξικής και άλλης. 

Σε ένα πρώτο μέρος, θα επιχειρηθεί μία γενική προσέγγιση του φαινόμενου 

αστικοποίησης στο Αιγαίο και την Κρήτη και των σχετικών με το ζήτημα 

θεωρητικών προτάσεων, επίσης, θα αποσαφηνιστεί η περιοδοποίηση  της 3ης χιλιετίας 

και θα σκιαγραφηθεί η πορεία των σχετικών ανασκαφικών ερευνών στο νησί. 

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από τομείς που αναδεικνύουν εναργέστερα τη 

μετάβαση της κρητικής κοινωνίας από τα χωριά στις οργανωμένες και ενίοτε 

ανακτορικές  πόλεις. Αναλυτικότερα, θα εξεταστούν οι ενότητες της οικιστικής 

αρχιτεκτονικής με τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της εποχής, της ταφικής 

αρχιτεκτονικής σε συνάρτηση με τα προανακτορικά ταφικά έθιμα, καθώς και  της 

σφραγιδογλυφίας και της μικροτεχνίας γενικότερα. 
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I. ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Η εμφάνιση σύνθετων κοινωνικών δομών στο προϊστορικό Αιγαίο έχει 

προβληματίσει αρκετά την αρχαιολογική έρευνα και έχει οδηγήσει σε περισσότερες 

υποθέσεις. Υπάρχει η άποψη, κυρίως από τον Cherry, ότι οι σχετικές διαδικασίες 

στην περιοχή οφείλονται σε εξωγενείς παράγοντες και ότι υπήρξαν αποτέλεσμα 

πρωιμότερων καινοτομιών που είχαν συντελεσθεί σε άλλες γειτονικές περιοχές, όπως 

η ανατολική Μεσόγειος, η Αίγυπτος ή η δυτική Μικρά Ασία3.  

Από την άλλη πλευρά μελετητές, όπως ο V. Gordon Childe4, υποστήριξαν πως 

τα γενεσιουργά σπέρματα της κοινωνικής συνθετότητας εντοπίζονται στις ίδιες 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες του Αιγαίου. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

αστικοποίησης, σύμφωνα με την άποψη αυτή 
 είναι, καταρχάς, η ανάπτυξη 

εκτεταμένων και πυκνοκατοικημένων οικισμών. Η διαφοροποίηση μεταξύ αγροτικού 

και αστικού πληθυσμού αποτελεί επίσης παράγοντα προώθησης της αστικοποίησης, 

καθώς συμβάλλει αντίστοιχα στην παραγωγή και την εντατικοποίηση της και παρέχει 

σώματα τεχνιτών, εμπόρων, αξιωματούχων, ιερέων, που συντηρούνται από το 

πλεόνασμα αυτής της παραγωγής. Γεννιέται, έτσι, μία προνομιούχα τάξη 

απαλλαγμένη από χειρωνακτική εργασία. Η διαχείριση αυτού του οικονομικού 

πλεονάσματος ωθεί, παράλληλα, στην ανταλλακτική εμπορική δραστηριότητα με την 

εισαγωγή και εξαγωγή πρώτων υλών και τελειωμένων προϊόντων. Το ανταλλακτικό 

εμπόριο αποτελεί έναν ακόμα ενδεικτικό παράγοντα ανάπτυξης του οικιστικού – 

κοινωνικού ιστού.  

Η αύξηση του πληθυσμού και η εντατικοποίηση της οικονομικής 

δραστηριότητας είχαν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση εξειδικευμένων τεχνιτών, οι 

οποίοι εργάζονταν κάτω από την επίβλεψη της εκάστοτε κοινωνικής ελίτ, για 

παράδειγμα του ιερατείου και της αριστοκρατίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την 

ενίσχυση της πολιτικής και της οικονομικής εξουσίας των δύο αυτών στρωμάτων. 

Ένα ακόμη στοιχείο που παραπέμπει στην οργάνωση μιας πόλης, με τη σύγχρονη 
                                                                          

3
 Cherry 1984 

4
 Childe  2004  
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έννοια, είναι η προσφορά του πλεονάσματος στη θεότητα ή στο θεοποιημένο 

άρχοντα-βασιλιά. Άλλες παράμετροι της αστικοποίησης είναι η κατασκευή 

μνημειακών κτηρίων, η ανάπτυξη των επιστημών5, η δημιουργία παραστατικής 

τέχνης και η επινόηση της γραφής και της αρίθμησης6. Η γραφή προωθεί τις 

εμπορικές ανταλλαγές όσο και τον οικονομικό έλεγχο εν γένει και, βέβαια, τις 

καθημερινές ανάγκες. Η χρήση της διαμορφώνει τον τριτογενή τομέα των 

γραφειοκρατικών μηχανισμών και υπηρεσιών, που κάνουν την εμφάνισή τους στην 

Κρήτη κατά την παλαιοανακτορική περίοδο. 

Οπότε, σε πολλά ερωτήματα καλείται να δώσει απαντήσεις ο επιστήμονας της 

κοινωνικής αρχαιολογίας, τα οποία είναι ποικίλα και πολλές φορές ιδιαίτερα 

περίπλοκα. Ο ανασκαφέας ενός οικισμού πρέπει να ανιχνεύσει την ιεράρχηση της 

κοινωνίας της οποίας τα υλικά κατάλοιπα φέρνει στο φως. Επομένως, καλείται να 

ορίσει τι είδους κοινωνία ήταν αυτή και ποια ήταν η διαστρωμάτωσή της. Άλλη 

παράμετρος που οφείλει να προσδιορίσει σχετίζεται με το αν ο οικισμός που φέρνει 

στο φως αποτελούσε μια κεντρική εγκατάσταση ή ήταν δευτερεύουσα και 

περισσότερο εξαρτώμενη από άλλες και τι είδους αμφίδρομες σχέσεις συνέδεαν τη 

βασική με τις άλλες μονάδες του οικιστικού δικτύου που υπάγονται στην επικράτειά 

της.  

Βασικές παράμετροι για τη μελέτη ενός οικισμού και ιδίως μιας πόλης είναι η 

θέση και η τοπογραφία, οι διαδοχικές μορφές ανάπτυξής της, ο πληθυσμός της, ο 

ρόλος της στο πλαίσιο της περιφέρειας, όπως και οι σχέσεις της με πόλεις σε άλλες 

περιφέρειες. Όσον αφορά, τον εκάστοτε αστικό κοινωνικό ιστό, ερωτήματα  τα οποία 

τίθενται αφορούν στις μορφές της ιεράρχησης και στις σχέσεις μεταξύ των 

κοινωνικών στρωμάτων.  

Πριν όμως από όποια προσέγγιση του φαινόμενου της αστικοποίησης και της 

συγκρότησης των πόλεων και των σύνθετων κοινωνικών δομών χρήσιμη είναι μια 

σύντομη επισκόπηση των γενικών  τόπων των κοινωνικών συστημάτων  που έχουν 

αναγνωριστεί από τους ειδικούς.  

                                                                          

5
 Όπως η γεωμετρία και η αστρονομία που αναπτύχθηκαν στους μεγάλους πρωτοϊστορικούς 

πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. 
6
 Childe 1950 
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Ο C. Renfrew7 παρουσιάζει  ποικίλα πολιτισμικά συστήματα, τα οποία μπορούν 

να βοηθήσουν στην ερμηνεία για την ανάπτυξη γενικά, την πορεία και την ταχύτητα 

της ανάπτυξης ή της ύφεσης ακόμη και της ολοκληρωτικής παρακμής ενός 

πολιτισμού. Η συστηματοποίηση αυτή δεν είναι ικανή, ωστόσο, να επεξηγήσει την 

αναδιοργάνωση και τη μεταβολή στις κοινωνικές  δομές του εκάστοτε πολιτισμού8.  

Ο Αμερικανός ανθρωπολόγος Elman Service επιχείρησε να εφαρμόσει την 

ταξινόμηση των διαφόρων τύπων κοινωνιών στα υπάρχοντα είδη αρχαιολογικών 

θέσεων και οικιστικών προτύπων. Η ταξινόμηση αυτή την οποία επεξεργάσθηκε  με 

τον Joseph Marino αποτέλεσε μια πρώτη προσπάθεια ένταξης των κοινωνικών 

ανεσκαμμένων εγκαταστάσεων σε ένα ενιαίο σύστημα  κατηγοριοποίησης9, το οποίο 

οι μελετητές των οικισμών οφείλουν να λάβουν υπόψη τους με προσοχή και 

επίγνωση στις ταξινομήσεις τους της ρευστότητας που χαρακτηρίζει τις κοινωνικές 

πραγματικότητες10. 

Το πρώτο είδος κοινωνίας που ενέταξε στην τετράπτυχη ταξινόμησή του ο 

Service11 είναι οι λεγόμενες ομάδες. Πρόκειται για μικρές κοινωνίες της τάξεως των 

100 ανθρώπων, οι οποίες απαρτίζονται από κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες. Βασικό 

χαρακτηριστικό των κοινωνιών αυτών είναι ο νομαδικός βίος με σκοπό την 

αναζήτηση τροφής. Τα κατάλοιπα που αφήνουν τέτοιου είδους κοινωνίες είναι μικροί 

καταυλισμοί εποχικά κατοικούμενοι ή ενδεχομένως κάποιοι άλλοι χώροι μικρότεροι 

σε μέγεθος και πιο εξειδικευμένοι. Πάντως, οι κοινωνίες αυτές λόγω του νομαδικού 

τους χαρακτήρα αφήνουν λίγα ίχνη, εν γένει. 

Η επόμενη κοινωνική ομάδα είναι η φυλή. Συγκριτικά με τις ομάδες, οι φυλές 

είναι μεγαλύτερες αλλά δεν αποτελούν ούτε αυτές πολυάριθμες κοινωνίες. Η 

οικονομία τους βασίζεται στην γεωργία, γεγονός που προϋποθέτει μόνιμη 

εγκατάσταση, καθώς επίσης και στην κτηνοτροφία. Ουσιαστικά, πρόκειται για 

πολυκοινοτικές κοινωνίες οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους με δεσμούς αίματος. Στις 

φυλές υπάρχαν άτομα που κατέχουν αξιώματα, παρόλα αυτά, δεν ασκούν εξουσία, 
                                                                          

7
 Renfrew 1972 

8
 Cherry 1981, 37 

9
 Renfrew – Paul 2001, 177-8 

10
 Στο ίδιο, 182 

11
 Στο ίδιο, 179-181 
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αφού δεν έχουν, εν γένει, οικονομική υπεροχή, στοιχείο που αποτελεί βασικό 

γνώμονα για την ανάδειξη ηγετικών μορφών. Τα υλικά κατάλοιπα που αποκαλύπτουν 

ανασκαφικά την ύπαρξη τέτοιου είδους κοινωνιών είναι μεμονωμένες οικίες και 

χωριά ή συστάδες κτηρίων.  

Οι αρχηγικές κοινωνίες βασίζονται σε μια συνθετότερη κοινωνική δομή. 

Χαρακτηρίζονται από την κοινωνική διαστρωμάτωση των μελών τους. Σε αυτές 

αναδεικνύεται ένας αρχηγός, ο οποίος προέρχεται από την αρχαιότερη οικογένεια και 

οι στενότεροι του  συγγενείς εντάσσονται στα ανώτατα κοινωνικά στρώματα. Σε 

αυτές τις κοινωνίες διακρίνεται τεχνική εξειδίκευση, ενώ το διατροφικό  πλεόνασμα 

συγκεντρώνεται στα χέρια του αρχηγού. Αρχιτεκτονικά, η πυραμιδική αυτή  

κοινωνική δομή διακρίνεται σε ένα κέντρο που αποτελεί τον πυρήνα της επικρατείας 

και το οποίο περιλαμβάνει ναούς, οικήματα για τον αρχηγό, την οικογένειά του και 

τους υπηρέτες του, καθώς και εργαστήρια για τους ειδικευμένους τεχνίτες. Η 

αναγνώριση ενός οικισμού που εγγράφεται σε αυτό το κοινωνικό μοντέλο στηρίζεται, 

κυρίως, στην ύπαρξη τάφων με πλούσια κτερίσματα, που έρχονται σε αντίθεση με 

την πλειονότητα των άλλων τάφων, που δεν είναι τόσο πλούσια κτερισμένοι.  

Την ταξινόμηση του Service κλείνει ο κοινωνικός τύπος  των πρώιμων κρατών. 

Αυτά, αν και έχουν πολλά κοινά στοιχεία με τις αρχηγικές κοινωνίες, διαφέρουν 

κυρίως επειδή διαθέτουν νόμους που θεσπίζονται από τον ηγεμόνα/βασιλέα και 

εφαρμόζονται με τη βοήθεια στρατού. Επιπλέον, η κοινωνική διαστρωμάτωση δεν 

βασίζεται μόνο στους δεσμούς αίματος, αλλά κάνουν την εμφάνισή τους ταξικές 

διακρίσεις. Η κατώτερη κοινωνική βαθμίδα περιλαμβάνει τα οικονομικά 

ασθενέστερα στρώματα, δηλαδή τους αγρότες, τους δουλοπάροικους, και τους 

φτωχότερους αστούς. Στο μεσαίο κοινωνικό στρώμα συγκαταλέγονται οι 

εξειδικευμένοι τεχνίτες, ενώ στο ανώτερο εντάσσονται οι ιερείς και τα συγγενικά 

άτομα του ηγεμόνα. Και σε αυτό το κοινωνικό μόρφωμα η ταξική διαστρωμάτωση 

δημιουργεί μια πυραμίδα με επιστέγασμα τον ηγεμόνα. Η κοινωνική κλίμακα των 

μινωικών ανακτόρων εμφανίζει πολλές ομοιότητες με εκείνη του πρώιμου κράτους. 

Στη λειτουργία των τελευταίων αυτών κοινωνικών μορφωμάτων σημαντικό 

ρόλο παίζουν οι κεντρικοί φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν να διαχειριστούν τα 

έσοδα, δίνοντας τμήμα αυτών στα χαμηλότερα στρώματα, αλλά και στους 
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εξειδικευμένους εργάτες καθώς και στο στρατό, τους φορείς δηλαδή τους άμεσα 

σχετιζόμενους με τον ηγεμόνα.   

Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα των κοινωνιών αυτών περιλαμβάνουν μεγάλα 

δημόσια κτήρια, ναούς, και χώρους εργασίας των κεντρικών γραφειοκρατικών 

υπηρεσιών. Τα κτήρια βρίσκονται συγκεντρωμένα σε μια πρωτεύουσα πόλη, γύρω 

από την οποία συσπειρώνονται μικρότεροι οικισμοί. 

Από την παραπάνω ταξινόμηση γίνεται κατανοητό ότι όσο συνθετότερη είναι 

μια κοινωνία τόσο περισσότερα και σημαντικότερα υλικά κατάλοιπα αφήνει πίσω 

της. Η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας οδηγεί στην τεχνική εξειδίκευση, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται από την ανακάλυψη  κινητών  ευρημάτων  μικροτεχνίας 

(κεραμεικής, εργαλείων κτλ.). Η εξειδίκευση οδηγεί με τη σειρά της στην αύξηση του 

πλούτου και στην επιδίωξη των πλουσιότερων να λάβουν ηγετικά αξιώματα  στη 

διακυβέρνηση του συνόλου. Το κύρος των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, 

εκείνων που διαθέτουν οικονομική ισχύ, διαφαίνεται κυρίως μέσα από τα κτερίσματα 

των τάφων τους. Επιπλέον, μεγάλα δημόσια κτήρια, ιερά και ανακτορικά 

οικοδομήματα δείχνουν την ύπαρξη κοινωνικής διαστρωμάτωσης, ταξικής δηλαδή 

διαφοροποίησης, καθώς είναι αποκαλυπτικά για την ύπαρξη διαφορετικών 

αξιωμάτων12. 

Η ανίχνευση στο πεδίο των οικιστικών δικτύων με τον πρωτεύοντα και τους 

δευτερεύοντες οικισμούς που συσπειρώνονται γύρω από τον πρώτο γίνεται μέσα από 

επιφανειακές έρευνες. Αυτές επιτρέπουν την αρχαιολογική διεύρυνση των σχέσεων  

που συνέχουν τις εκάστοτε εγκαταστάσεις στο σύνολό τους, εντοπίζοντας τα κέντρα 

διοίκησης και τις οικιστικές μονάδες που υπάγονται σε αυτά. Η οργάνωση των 

αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των επιφανειακών ερευνών βασίζονται σε 

συγκεκριμένα μοντέλα, τα οποία κατηγοριοποιούν τις πιθανές σχέσεις ανάμεσα στις 

επιμέρους οικιστικές θέσεις, σε ένα είδος πολιτικού και διοικητικού χάρτη της εποχής 

τους. 

Η θεωρία της κεντρικής θέσης13 διατυπώθηκε το 1930 από τον Γερμανό 

γεωγράφο Walter Christaller, που υποστήριξε πως στα σχετικά ομοιόμορφα τοπία, 
                                                                          

12
 Renfrew-Bahn 2001, 182 

13
 Στο ίδιο, 182 



9 
 

που δεν έχουν μεγάλες εδαφικές ανωμαλίες σχετικά, ο χώρος στον οποίο  

αναπτύσσονται οι οικισμοί χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από μια κανονικότητα. Οι 

κεντρικές θέσεις και οι κεντρικοί οικισμοί του ίδιου μεγέθους και της ίδιας φύσης θα 

απείχαν περίπου εξίσου μεταξύ τους, ενώ τα δευτερεύοντα οικιστικά κέντρα θα 

περιέβαλλαν τον κεντρικό δημιουργώντας ένα εξαγωνικό σχήμα. Οι ιδανικές, όμως, 

αυτές συνθήκες είναι δύσκολο να εντοπισθούν στη φύση. Η υπόθεση, ωστόσο, 

ύπαρξης μίας κεντρικής πρωτεύουσας που ελέγχει οικονομικά και πολιτικά τα 

δορυφορικά οικιστικά της σύνολα μπορεί να τεκμηριωθεί. 

Ένα άλλο μοντέλο ταξινόμησης των θέσεων είναι η ιεράρχηση με βάση14 το  

μέγεθός τους και παρουσιάζεται ως ένα ιστόγραμμα. Με τα ιστογράμματα αυτά 

επιτυγχάνεται η σύγκριση μεταξύ των ιεραρχιών μεγαλύτερων θέσεων διαφορετικών 

περιοχών και διαφορετικών τύπων κοινωνιών, σε αυτά όμως δεν περιλαμβάνονται οι 

μικρότερες κωμοπόλεις και τα χωριά. 

Η κατασκευή των πολυγώνων Thiessen αποτελεί μια άλλη μέθοδο μελέτης των 

οικιστικών προτύπων. Τα πολύγωνα αυτά, που είναι ουσιαστικά απλά γεωμετρικά 

σχήματα, διαιρούν μια περιφέρεια σε έναν αριθμό διακριτών περιοχών, καθεμιά από 

τις οποίες εστιάζεται σε μια μεμονωμένη θέση. Η αδυναμία της μεθόδου αυτής είναι 

ότι δεν συνυπολογίζει το μέγεθος των οικισμών, τη σπουδαιότητά του καθένα από 

αυτούς, ούτε την ενδεχόμενη διαφορετική χρονολόγησή τους15. 

Τα μειονεκτήματα του μοντέλου της κεντρικής θέσης αντιμετωπίζονται με τη 

χρήση της τεχνικής του μοντέλου ΧΤΕΝΤ16, το οποίο αποδίδει περιοχές σε κέντρα 

ανάλογα με το κλίμακά τους, στη βάση της υπόθεσης πως ένα μεγάλο κέντρο 

κυριαρχεί συχνά επί των μικρότερων γειτονικών του, τα οποία τείνει να αφομοιώνει. 

Ο John F. Cherry προχώρησε στο συσχετισμό της αστικοποίησης και της 

κοινωνικο-πολιτικής ιεραρχίας, καθώς εξέλαβε τις πόλεις ως κοινωνίες με σχετική 

πολυπλοκότητα και με εξειδικευμένη οικονομική διαχείριση, η οποία και 

συνεπάγεται ιεραρχημένη κατάταξη της κοινωνίας. Η αποτελεσματικότητα των 

κοινωνιών στην οικονομική αυτή διαχείριση διαφαίνεται από τα τέχνεργα αλλά και 

                                                                          

14
 Renfrew-Bahn 2001, 185 

15
 Στο ίδιο, 185 

16
 Στο ίδιο, 185-8 
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από τη διανομή τους. Η τελευταία παραπέμπει στην κοινωνική ιεράρχηση, πρέπει, 

όμως, να αντιμετωπίζεται με προσοχή κι ως εκ τούτου κάθε περίπτωση να ερευνάται 

ξεχωριστά. Όσον αφορά στην ΠΕΧ, ο Cherry σημειώνει πως τότε αρχίζει η 

εντατικοποίηση της παραγωγής πλεονάσματος. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, όπως 

είναι φυσικό, απαιτείται η συγκέντρωση της εξουσίας, η επένδυση στην παραγωγή 

και η τεχνολογική εξειδίκευση. Τα παραπάνω οδήγησαν αβίαστα στη δημιουργία 

κοινωνικών τάξεων οι οποίες υπερίσχυαν των υπολοίπων, διαμορφώνοντας τοπικές 

ελίτ. Η ανάδυση των τάξεων αυτών ήταν, προφανώς, αποτέλεσμα μετακινήσεων σε 

τόπους που παρείχαν καλύτερες συνθήκες για παραγωγική και εμπορική 

δραστηριότητα17.  

Άλλοι παράγοντες που ευνόησαν την αύξηση του πλεονάσματος κι ως εκ 

τούτου τη δημιουργία τοπικών ελίτ υπήρξε η δημογραφική ανάπτυξη, που 

συνεπάγεται την αναγκαιότητα αύξησης της παραγωγής, γεγονός που ωθεί στην 

αύξηση των εμπορικών συναλλαγών και επομένως στην οικονομική ενίσχυση. 

Επίσης, νέα τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως η εισαγωγή κεραμεικού του τροχού, και 

κυρίως η οικονομία της εκμετάλλευσης του χαλκού στη μεταλλουργία συνεπάγονται 

και την τεχνική εξειδίκευση μέσα από τους τεχνίτες που έρχονταν σε επαφή με αυτά.  

Ο πλούτος και η ανάγκη προβολής και κοινωνικού γοήτρου διαφαίνονται με 

ενάργεια και στη μικροτεχνία και ιδιαίτερα στα μεταλλικά προϊόντα και τα τέχνεργα. 

Τέτοια αντικείμενα αποκαλύπτουν, συγχρόνως, τις επαφές, τις αλληλεπιδράσεις και 

τις συναλλαγές μεταξύ τους. Εκτός από τα εμπορικά αγαθά ανταλλάσσονται 

πληροφορίες, θρησκευτικές και άλλες πίστεις, συνήθειες αλλά και πολιτικές 

προπαγάνδες και συναγωνισμοί. 

Το ανταλλακτικό εμπόριο προέκυψε από έναν όλο και μεγαλύτερο 

ανταγωνισμό μεταξύ των οικισμών, την αύξηση του πληθυσμού που συνεπάγεται και 

αύξηση των αναγκών του και άρα προσπάθεια ανεύρεσης νέων πηγών. Όλα αυτά 

συνέκλιναν στην εντατικοποίηση των κοινωνικών και των οικονομικών σχέσεων. 

Η αποθήκευση, ως μια προσπάθεια διαφύλαξης του πλεονάσματός της 

παραγωγής για εκμετάλλευση ή για τις δύσκολες μέρες των κατοίκων του κάθε 

                                                                          

17
 Βλ. Cherry 1981, 33-45 
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οικισμού. Η στρατηγική της αποθήκευσης αποτελεί τη βάση των σταθερών 

οικονομιών, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, καθώς οι διαθέσιμες πηγές, 

πρωτογενείς και δευτερογενείς, δεν είναι πάντοτε ικανές να συντηρήσουν μεγάλες 

συσσωρεύσεις πληθυσμού.  

Η αποθήκευση φαγητού είναι ενδεικτική της διαφορετικής πλέον άποψης που οι 

άνθρωποι είχαν για τα υλικά αγαθά, καθώς αυτά αποθηκεύονται και φυλάσσονται, 

όταν πλεονάζουν. Επιδιωκόμενος στόχος, επομένως, είναι αυτή καθαυτή η 

αποθήκευση. Αυτός ο τύπος παραγωγής του πλεονάσματος ονομάζεται κοινωνική 

αποθήκευση18. 

Η κοινωνική αποθήκευση, αυτή που προορίζεται στην αναδιανομή διατροφικών 

προϊόντων σε περιόδους έλλειψης και ύφεσης, αποτελεί παράγοντα καθορισμού 

κοινωνικού γοήτρου και γενικότερα χαρακτηριστικό της κοινωνικής θέσης. Στις 

περιόδους παραγωγικού πλεονάσματος, δηλαδή σε χρονιές με καλές σοδειές, οι 

μικρές οικονομικές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν αλλά οι εμπορικές σχέσεις 

περιορίζονται σε λίγα αποθηκευμένα προϊόντα και στην ανταλλαγή αντικειμένων 

μικροτεχνίας που αντανακλούν κοινωνικό γόητρο και υπεροχή. Τις περιόδους 

περιορισμένης παραγωγής, και επομένως έλλειψης, τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι 

λιγοστά και ανταλλάσσονται, διαχρονικά, σε τιμές ιδιαίτερα υψηλές.  

Στο πλαίσιο του συστήματος αυτού, τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα είναι 

υπεύθυνα για την ενίσχυση και την προώθηση της παραγωγής στις περιόδους 

αφθονίας όσο και για την αναδιανομή των αποθηκευμένων αγαθών σε καιρούς 

έλλειψης. Μια τέτοια θεσμοθετημένη ελίτ είχε, ουσιαστικά, διαχειριστική εξουσία 

επάνω στα μέσα παραγωγής ειδών διατροφής, στο εργατικό δυναμικό, στις πρώτες 

ύλες και  στα τελειωμένα τέχνεργα. 

 

 

 

 

                                                                          

18 Halstead 1981 και Halstead  – O’ Shea 2004 
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II. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΙΝΩΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η χρονολόγηση του Μινωικού πολιτισμού αποτελεί ένα εμπεδωμένο αλλά 

ρευστό ζήτημα, διαρκώς σε κατάσταση μιας εν δυνάμει αναθεώρησης, έτοιμο 

πάντοτε να αμφισβητηθεί και συζητηθεί. Βασιζόμενος στις λεπτομέρειες της 

κεραμεικής τυπολογίας, ο Έβανς διαίρεσε το Μινωικό πολιτισμό σε τρεις περιόδους, 

την Πρωτομινωική (ΠΜ), Μεσομινωική (ΜΜ) και την Υστερομινωική και την 

καθεμιά σε τρεις υποπεριόδους ΠΜ Ι-ΙΙΙ, ΜΜ Ι-ΙΙΙ και ΥΜ Ι-ΙΙΙ. Το σύστημα αυτό 

αποτελεί πάντοτε τον χρήσιμο και απαραίτητο οδηγό σε σχέση με τη 

στρωματογραφική χρονολόγηση, αν και δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις συνολικές 

πολιτισμικές διαδικασίες στο πλαίσιο της. Για να  ξεπεραστεί η σημαντική αυτή 

αδυναμία, ο Νικόλαος Πλάτων προχώρησε σε μια εναλλακτική χρονολογική 

περιοδοποίηση, που λαμβάνει υπόψη του την ανάδυση και πορεία των ανακτόρων και 

του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος, διαιρώντας το Μινωικό πολιτισμό σε 

τέσσερα μέρη, την Προανακτορική (ΠM I–MM I), Παλαιοανακτορική (MM I–MM 

III), Νεοανακτορική l (MM III–ΥΜ II [ΥΜ IIIa στην Κνωσό]) και Μετανακτορική 

περίοδο (ΥΜ III) 19.  

Είναι δύσκολο να διευκρινιστεί η ακριβής χρονολογία μετάβασης στην Πρώιμη 

Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη, αφού κάθε περιοχή του νησιού ενδέχεται να εισήλθε 

στην εποχή αυτή σε διαφορετικές χρονικές περίοδους. Πιο ξεκάθαρη χρονολόγηση 

παρέχει η εγκατάσταση στη Φαιστό, στην οποία διαπιστώνεται απρόσκοπτη και 

αδιάκοπη κατοίκηση από την τελική Νεολιθική και σε όλη τη διάρκεια της Πρώιμης 

Εποχής του Χαλκού, δηλαδή την ΠΜ Ι. Αυτός ο οικισμός θα μπορούσε να 

αποτελέσει το γενικότερο γνώμονα για τη χρονολόγηση όλων των θέσεων της 

πεδιάδας της Μεσαράς, όπου βρίσκεται η Φαιστός, μια εύφορη περιοχή που είναι 

μάλιστα πλουσιότατη σε πρωτομινωικά ευρήματα20.  

Ακολουθεί χρονολογικός πίνακας του Μινωικού πολιτισμού  με αντιστοίχιση 

των συστημάτων του Evans και του Πλάτωνος. 
                                                                          

19
 Branigan 1970, 17. Βλ, στο ίδιο σελ. 35 για σχετικές ραδιοχρονολογίες C14 

20
 Στο ίδιο, 12 
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Σύστημα Evans 
Χρονολογία 

π.Χ. 

Σύστημα 

Πλάτωνος 

Χρονολογία 

π.Χ. 

Νεολιθική Εποχή -2800 Νεολιθική Εποχή -2800 

Πρωτομινωική Ι 2800 - 2600 Προανακορική Ι 2800 - 2400 

Πρωτομινωική ΙΙ 2600 - 2260 Προανακορική ΙΙ 2400 - 2100 

Πρωτομινωική ΙΙΙ 2260 - 2100 Προανακορική ΙΙΙ 2100 - 1900 

Μεσομινωική Ι 2100 - 1900 
Παλαιοανακτορική 

Ι 
1900 - 1850 

Μεσομινωική ΙΙ 1900 - 1700 
Παλαιοανακτορική 

ΙΙ 
1850 - 1800 

Μεσομινωική ΙΙΙ 1700 - 1560 
Παλαιοανακτορική 

ΙΙΙ 
1800 - 1700 

Υστερομινωική Ι 1560 - 1460 Νεοανακτορική Ι 1700 - 1600 

Υστερομινωική ΙΙ 1460 - 1440 Νεοανακτορική ΙΙ 1600 - 1500 

Υστερομινωική 

ΙΙΙ 
1450 - 1050 Νεοανακτορική ΙΙΙ 1500 - 1450 

   Μετανακτορική Ι  1450 - 1320 

   Μετανακτορική ΙΙ 1320 - 1260 

    Μετανακτορική ΙΙΙ 1260 - 1150 
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Χρονολογικός πίνακας του Μινωικού πολιτισμού με αντιστοίχιση των συστημάτων 

του Evans και του Πλάτωνος. 

III. Η ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

 

Η κοινωνική ιεράρχηση και η ύπαρξη ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων κατά 

την Προανακτορική περίοδο στην Κρήτη αποτελεί μια υπόθεση εργασίας που πρέπει 

να διερευνηθεί συστηματικά περαιτέρω, αφού, επιπλέον, συνδέεται άμεσα με την 

εμφάνιση του ανακτορικού συστήματος κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού.  

Στις αρχές της ΠΜ ΙΙ περιόδου αρχίζουν να διαφαίνονται μέσα από τα 

αρχαιολογικά δεδομένα δύο καθοριστικοί παράγοντες κοινωνικής διαστρωμάτωσης. 

Πρόκειται αφενός για την οικιστική κάλυψη της ανατολικής Κρήτης και τη 

δημιουργία πολλών νέων οικισμών, όπως ο Μόχλος, τα Γουρνιά και τα Μάλια και 

αφετέρου για αντιπαραθέσεις που φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ διαφορετικών 

μάλλον πολιτιστικών παραδόσεων, όπως εκείνων της Κνωσού, στη βόρεια - κεντρική 

Κρήτη, της πεδιάδας της Μεσαράς και τέλος, μάλλον των Κυκλάδων στην ανατολική 

Κρήτη21.   

Την ύπαρξη αρχηγών, που ήταν ίσως συγχρόνως θρησκευτικοί ηγέτες, δείχνει η 

παρουσία βωμών σε μερικούς τάφους της Μεσαράς. Η ανακάλυψη όπλων σε τάφους 

του Μόχλου και των Γουρνιών οδηγεί στο συμπέρασμα πως οι ηγέτες αυτοί είχαν και 

στρατιωτική εξουσία, ως πολέμαρχοι. Οι επικρατούσες συνθήκες μετά  την ίδρυση 

των νέων οικισμών, και κυρίως ο μεταξύ τους ανταγωνισμός διευκόλυναν την 

εδραίωση της εξουσίας των αρχηγών αυτών και τη μετατροπή της σε κληρονομική. 

Απόγονοί τους πιθανότατα είναι οι άνακτες των μετέπειτα ανακτόρων, οι οποίοι 

διατήρησαν την οικονομική, στρατιωτική και θρησκευτική εξουσία22. 

Όσον αφορά τη διαμόρφωση των κοινωνικών δομών της Κρήτης στην εποχή 

του Χαλκού έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις με επικρατούσα αυτήν που 

υποστηρίζει πως η ανακτορική οργάνωση υπήρξε προϊόν μιας εξελικτικής 

διαδικασίας. Οι υποστηρικτές αυτής της άποψης θεωρούν ότι ήταν μια αργή  
                                                                          

21 Soles 1988, 60-1 
22 Στο ίδιο, 60-1 
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διαδικασία που συντελέστηκε κατά τη μακρά ΠΜ περίοδο, χωρίς όμως να 

δικαιολογούν τις μεταβολές των μινωικών κοινωνικών δομών23. 

Πρώτος διατύπωσε το 1906  την άποψη της αργής εξέλιξης της κρητικής 

κοινωνίας ο Arthur Evans, ο Βρετανός ανασκαφέας της Κνωσού. Έκτοτε οι 

περισσότεροι μελετητές ακολούθησαν την υπόθεση αυτή, ενώ συγχρόνως υιοθέτησαν 

το τριαδικό χρονολογικό πλαίσιο του Evans για το μινωικό πολιτισμό, που παραμένει 

προβληματικό. Επιπλέον, σημαντικότατες πληροφορίες για τις κοινωνικές δομές 

αντλούνται από τάφους που δεν είναι ασφαλώς χρονολογούμενοι, και τα ευρήματά 

τους μπορεί να ανήκουν στο διάστημα από την  ΠΜ έως και τη ΜΜ περίοδο. Για 

αυτό τον λόγο, ο P. Warren και ο J. Cherry πρότειναν τη μεταφορά της ΠΜ περιόδου 

στην 4η χιλιετία π.Χ., γύρω στο 3500, ώστε να διευρυνθούν οι ΠΜ Ι και ΠΜ ΙΙ 

περίοδοι κατά εξακόσια χρόνια περίπου24. Οι παραπάνω προβληματισμοί καθώς και η 

αδυναμία ασφαλούς χρονολόγησης πολλών ανασκαφικών ευρημάτων σε κάποια από 

τις φάσεις της ΠΜ περιόδου έχουν κρατήσει ανοιχτή τη συζήτηση για τις 

προανακτορικές κοινωνικές διεργασίες. Άλλωστε κάθε άποψη και κάθε προτεινόμενο 

μοντέλο έχει μια δόση αληθοφάνειας και σύνδεσης με την ιστορική πραγματικότητα. 

Η συνέχεια που παρατηρείται στα κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού μεταξύ της 

3ης και της πρώιμης 2ης χιλιετίας οδήγησε πολλούς μελετητές, ήδη τη δεκαετία του 

1960, να υποστηρίξουν ότι εμβρυακά στοιχεία του ανακτορικού πολιτισμού μπορούν 

να ανιχνευτούν στην 3η χιλιετία. Με αυτόν τον τρόπο προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 

τον τρόπο εξέλιξης της μινωικής  κοινωνίας βάσει της πεποίθησης πως ο χρόνος 

αυτός καθαυτός αποτελεί στοιχείο εξέλιξης και μετάλλαξης των κοινωνικών δομών. 

Όπως σημειώθηκε ήδη, ο Cherry έχει αντίθετη άποψη εξαιτίας των προβλημάτων στη 

χρονολόγηση και του γενικευτικού χαρακτήρα των προσεγγίσεων. Για να ενισχύσει 

και να τεκμηριώσει τη θέση του αυτή αντικρούει τα κοινά αρχιτεκτονικά στοιχεία 

ανάμεσα στα ανάκτορα και σε ΠΜ ΙΙ κτήρια ως αδύναμα και μη επαρκή για να 

δικαιολογήσουν την ύπαρξη μηχανισμών μεταβολής της κοινωνικής οργάνωσης25. 

                                                                          

23 Cherry 1981, 33 
24

 Στο ίδιο, 34 
25

 Cherry 1981, 35 
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Για να μπορέσει ένας μελετητής να ασκήσει κριτική στις αρχαιολογικές 

ερμηνείες που ακολούθησαν την άποψη του Evans αλλά και στις υποθέσεις του 

Cherry θα πρέπει να ορίσει πρωτίστως τη σημασία του όρου «εξέλιξη», τον οποίο οι 

μελετητές χρησιμοποιούν με μια ευρύτερη έννοια, ως μια σειρά αλλαγών της 

μινωικής κοινωνίας που στηρίχθηκαν με απλές όσο και σε σύνθετες ,συνθήκες και 

καταστάσεις26. Παρόλα αυτά, δεν θα πρέπει να λησμονείται πως η ιδέα της εξέλιξης 

στηρίζεται στο σκεπτικό ότι όλες οι εξελικτικές διαδικασίες σχετίζονται σε ήδη 

υπάρχουσες δομές. Στο σκεπτικό αυτό στηρίχθηκε ο Evans όσο και οι επόμενοι 

μελετητές υποστηρίζοντας πως όλα τα ορατά κατάλοιπα ενός πολιτισμού είναι το 

αποτέλεσμα του συνόλου των διεργασιών που συντελέστηκαν στην ιστορική πορεία 

του συγκεκριμένου πολιτισμού και ότι η ανάπτυξη του τελευταίου προϋποθέτει τη 

συνειδητοποίηση και χρησιμοποίηση μερικών κληρονομικών δυνατοτήτων. Οι 

τελευταίες έχουν επισημανθεί και στην Κρήτη και έχουν εκληφθεί ως στοιχεία του 

ιδιαίτερου χαρακτήρα των Μινωιτών. Ιδωμένος κάτω από αυτό το πρίσμα, ένας 

πολιτισμός εκλαμβάνεται ως ένας οργανισμός ο οποίος διανύει ένα προκαθορισμένο 

κύκλο ζωής, το τέλος του οποίου χαρακτηρίζεται ως «ωριμότητα» ή ως «μάθηση»27. 

Η άποψη αυτή του Evans –που αναλύθηκε επαρκώς από τον McNeal28  για τη 

γένεση της ανακτορικής κοινωνίας έχει τις ρίζες της σε ένα λόγιο και εκλεπτυσμένο 

πλαίσιο, το οποίο πηγάζει άμεσα από την ώριμη βικτωριανή Αγγλία καθώς επίσης και 

από τις εξελικτικές θεωρίες ανθρωπολόγων και αρχαιολόγων, όπως o Lubbock, ο 

Tylor, ο Morgan, ο Spencer ακόμη και ο ίδιος ο πατέρας του ο John Evans. Όλοι 

αυτοί θεώρησαν ως δεδομένο ότι η αλλαγή από τις υβριδικές κοινωνικές μορφές σε 

πιο πολιτισμένες συνθήκες μπορεί να ερμηνευθεί ως μια σταδιακή διαδικασία 

μεταμόρφωσης και να περιγραφεί βάσει του τριπτύχου «αγριότητα – βαρβαρισμός – 

πολιτισμός». Η προσέγγιση αυτή, παρόλα αυτά, αποτελεί απλώς ένα ταξινομικό 

μοντέλο κι όχι μια ερμηνευτική θεωρία, παρότι εξακολουθεί να υποστηρίζεται από 

μεγάλο αριθμό μελετητών29. 

                                                                          

26
 Cherry 1981, 35 

27
 Στο ίδιο, 36 

28
 McNeal 1972    

29
 Στο ίδιο, 36 
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Ο P. Warren υποστηρίζει ότι ο παλαιοανακτορικός πολιτισμός της Κρήτης της 

περιόδου γύρω στα 1900 π.Χ. μπορεί να ερμηνευθεί μόνο μέσω της μελέτης μιας 

μακράς και σταδιακά εξελισσόμενης Πρώιμης Εποχής του Χαλκού30. 

Συμπερασματικά, το ανακτορικό σύστημα προέκυψε από ποικίλους 

παράγοντες, οι οποίοι επί μια μακρά περίοδο δημιούργησαν και διαμόρφωσαν τις 

απαιτούμενες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, χωρίς άμεσες, σημαντικές 

εξωγενείς επιδράσεις από την Εγγύς Ανατολή. Τα πλούσια κατάλοιπα του υλικού 

πολιτισμού της επιτρέπουν την παρακολούθηση της εξέλιξης της μινωικής κοινωνίας 

που εμφανίζει διαφορετικά σχήματα σε κάθε περίοδο της Μινωικής εποχής. Μέσα 

από τα οικιστικά κατάλοιπα, τα νεκροταφεία και τα έργα τέχνης διαφαίνεται η 

εξέλιξη μιας γεωγραφικά κλειστής κοινωνίας που είναι δεκτική στις ξένες επιδράσεις 

αλά όχι εξαρτημένη από αυτές, χρησιμοποιεί κατάλληλα τους πόρους της και 

δημιουργεί έναν υψηλό πολιτισμό.  

Κατά την ΠΧ Εποχή, διαφαίνεται μια προσπάθεια για πολεοδομικό σχεδιασμό 

και μια τυποποίηση της μορφής κατοικίας. Επιπλέον, οι ανασκαφές έδειξαν πως 

αυτήν την εποχή πραγματοποιείται προσπάθεια εξασφάλισης καλύτερων όρων 

υγιεινής διαβίωσης με την κατασκευή συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Παράλληλα, η βελτίωση της αγροτικής παραγωγής συνέβαλε στην αύξηση του 

αγροτικού προϊόντος και την αντιμετώπιση του επισιτιστικού προβλήματος. Το 

τελευταίο προώθησε την προαναφερθείσα κοινωνική αποθήκευση. Για την εκτέλεση 

και για την καλή λειτουργία των συλλογικών αυτών έργων αλλά και για τη διαχείριση 

του αγροτικού πλεονάσματος χρειαζόταν ένας κεντρικός συντονιστικός φορέας. Κατά 

αυτόν τον τρόπο, αναδύεται στη Μινωική Κρήτη η κοινωνική ελίτ των ανακτορικών 

δομών31.  

 

 

 

 

                                                                          

30
 Cherry 1981,  35 

31
 Στο ίδιο, 35 
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IV. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ 

ΚΡΗΤΗ 

 

Οι ανασκαφικές έρευνες στην Κρήτη ξεκίνησαν περιορισμένες την τελευταία 

εικοσαετία του 19ου αιώνα. Η πρώτη ανασκαφή στην Κνωσό έγινε από τον 

Ηρακλειώτη έμπορο και φιλάρχαιο Μίνωα Καλοκαιρινό, ο οποίος διερεύνησε, το 

1878, τμήμα της εγκατάστασης στο λόφο της Κεφάλας του Τσελεμπή της Κνωσού 

και έφερε στο φως τμήμα των αποθηκών ενός μεγάλου κτηρίου, το οποίο ταύτισε, 

ακολουθώντας τον Όμηρο, με το ανάκτορο του μυθικού βασιλέα Μίνωα. Το έργο του 

συνεχίστηκε από τον Evans32, ο οποίος είχε επισκεφθεί για πρώτη φορά την Κρήτη 

κατά το 1893. Ο Evans ξεκίνησε το 1900 τις ανασκαφές που τον οδήγησαν στην 

ανακάλυψη του κνωσιακού ανακτόρου.  

Την ίδια περίπου περίοδο με τον Καλοκαιρινό είχαν ξεκινήσει εργασίες από 

τους Ιταλούς υπό τη διεύθυνση του Halbherr F.33 στην πεδιάδα της Μεσαράς, που 

έφεραν στο φως τους θολωτούς τάφους στην Αγία Τριάδα, και πρωτομινωική 

κεραμεική από τη Φαιστό. Ο Ξανθουδίδης34 ξεκίνησε το 1904 την ανασκαφή των 

θολωτών τάφων στην Κουμάσα και σε άλλες θέσεις της πεδιάδας της Μεσαράς, που 

ήταν εξαιρετικά πλούσιοι σε κινητά ευρήματα. Τέλος, το ανατολικό τμήμα του 

νησιού άρχισε να διερευνάται από Αμερικανούς αρχαιολόγους35. Η Βρετανική 

αρχαιολογική σχολή άρχισε το 1902 την εξερεύνηση του ανατολικότερου άκρου της 

Κρήτης, αποκαλύπτοντας σημαντικά πρωτομινωικά ευρήματα στην περιοχή του 

Παλαικάστρου36.  

                                                                          

32
 Evans 1904  

33
 Banti 1935  

34
 Ξανθουδίδης 1904.Του ίδιου 1918, 136-70. Του ίδιου 1924 

35
 Συγκεκριμένα για το Μόχλο βλ. Seager 1912, για την Ψείρα του ίδιου 1912, για τη Βασιλική του 

ίδιου 1905 και 1907, για το Σφουγγαρά Hall 1912, για Βρόκαστρο και Άγιο Αντώνη του ίδιου 1914 και 

για την Παχύαμμο Seager 1916. Τέλος, για τις ανασκαφές στα Γουρνιά βλ. Boyd-Hawes 1908 
36

 Για τις ανασκαφές βλ. Bosanquet 1923 καθώς και Dawkins 1904 και   1905 
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Από την δεκαετία του 1920 μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανασκαφές 

στο νησί πραγματοποίησε ο Σ. Μαρινάτος, χωρίς όμως να αποκαλυφθούν πολλές 

πρωτομινωικές θέσεις. Στον Πόλεμο, οι Γερμανοί πραγματοποίησαν με τη σειρά τους 

κάποιες ανασκαφικές εργασίες, ενώ μεταπολεμικά το έργο συνέχισαν αρχικά οι Ν. 

Πλάτων και ο Σ. Αλεξίου. Συγχρόνως, πολλές από τις ήδη ανεσκαμμένες θέσεις 

άρχισαν να μελετώνται περαιτέρω, προσθέτοντας στοιχεία στις υπάρχουσες 

αρχαιολογικές γνώσεις. Πολύ σημαντική υπήρξε η αποκάλυψη από τον Warren του  

ΠΜ ΙΙ οικισμού στον Μύρτο Φούρνου Κορυφή, κοντά στην Ιεράπετρα, στην νότια 

ανατολική  Κρήτη, του οποίου η ανασκαφή ολοκληρώθηκε το 196837. 

Το ανασκαφικό έργο στην Κρήτη συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, 

προσφέροντας διαρκώς άφθονο υλικό πρωτομινωικό, που εμπλουτίζει και διευρύνει 

σταθερά τις γνώσεις μας για τη σημαντική αυτή περίοδο της αστικοποίησης νησιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                          

37
 Warren 1972 
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Β΄. ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΙΝΩΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟ 

 

 

 

I. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ 

Η μελέτη των τάφων, των νεκροταφείων και των πρακτικών ταφής και της 

κτέρισης των νεκρών  παρέχει πρωτεύοντα στοιχεία σχετικά με τις κοινότητες και τις 

δομές  στην Κρήτη κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού την περίοδο αυτή38. 

 Την περίοδο αυτή ο ενταφιασμός είναι η κύρια πρακτική ταφής, καθώς έως 

σήμερα δεν υπάρχουν ίχνη καύσης νεκρών. Οι νεκροί τοποθετούνται συνήθως  στο 

ένα πλευρό με διπλωμένα τα χέρια και τα σκέλη κοντά στο πρόσωπο, σε 

συνεσταλμένη δηλαδή στάση, ενώ το κρανίο στηρίζεται συχνά σε λίθο. Οι νεκροί 

θάβονται με τα προσωπικά τους αντικείμενα, το πλήθος και ο πλούτος των οποίων 

είναι ενδεικτικός της κοινωνικής τους θέσης. Η εύρεση ειδωλίων και τελετουργικών 

αγγείων καθώς επίσης και η παρουσία οστών ζώων και πουλιών αποτελούν, κατά 

τους ειδικούς, ενδείξεις ταφικής λατρείας. Συνηθισμένα ταφικά κτερίσματα είναι 

κεραμεικά και λίθινα αγγεία, εργαλεία από οψιανό και χαλκό, όπως λεπίδες και 

βελόνες, και κοσμήματα, όπως λίθινες χάντρες και χάλκινες περόνες. 

Η νεολιθική πρακτική της εναπόθεσης των νεκρών συνεχίζεται σε σπήλαια, 

μέχρι το τέλος της Πρώιμης  Xαλκοκρατίας τουλάχιστον στο βόρειο και το ανατολικό 

τμήμα της Κρήτης. Τα οστά των νεκρών βρίσκονται σε μερικές περιπτώσεις 

μαζεμένα, και δείχνουν κάποτε ότι οι νεκροί τοποθετούνταν σε πλάγια, συνεσταλμένη 

στάση. Εστίες φωτιάς που εντοπίζονται μερικές φορές κοντά στις σπηλαιοταφές 

προτείνουν ίσως τελετουργικά δείπνα.  

Κατά την ΠΕΧ οι ενδείξεις τάφων αυξάνονται σημαντικά.  Εμφανίζονται στην 

Κρήτη μεγάλα υπέργεια ταφικά μνημεία. Πρόκειται για τους τάφους – οικίες (house 

tombs) ή αλλιώς περιφράγματα, δηλαδή ορθογώνια κτίσματα με δύο ή περισσότερα 

δωμάτια, που εμφανίζονται στο ανατολικό τμήμα του νησιού, και τους θολωτούς 

                                                                          

38
 TenWolde C 1994, 167-168, Walberg 1993, 85-87 και Soles 1992 
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τάφους ή κυκλικούς τάφους, που συγκεντρώνονται συνήθως στη Μεσαρά. Τέλος, 

απαντώνται και τάφοι πρωτόγονου θαλαμοειδούς τύπου, όπως εκείνοι που 

συγκροτούν το νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς στη Σητεία, που επηρεάζονται σε 

κάποιο βαθμό από τις Κυκλάδες.  

Παράλληλα, στα τέλη της Πρωτομινωικής περιόδου εμφανίζονται στην 

ανατολική Κρήτη, οι λάρνακες ή σαρκοφάγοι, δηλαδή πήλινα σκεύη ταφής που ίσως 

αποτελούν μιμήσεις ξύλινων φέρετρων, που έχουν στις αρχές ελλειπτικό σχήμα, είναι 

σχετικά αβαθείς και αδιακόσμητες. Οι λάρνακες θάβονται σε εξωτερικούς χώρους ή 

τοποθετούνταν σε άλλους τάφους. Αυτός ο τρόπος ταφής επεκτάθηκε κατά τη 

Μεσομινωική περίοδο και στα νεκροταφεία της Mεσαράς. Εμφανίζει αναλογίες με τις 

ταφές σε πίθους, που ακολουθούν παράλληλη πορεία. 

Οι κυκλικοί τάφοι της Μεσαράς αποτελούν τα εντυπωσιακότερα ταφικά 

συγκροτήματα της Κρήτης και του Αιγαίου. Ονομάζονται, επίσης, θολωτοί, αν και 

πολλές φορές δεν είναι γνωστή η ακριβής μορφή της στέγασής τους. Πρόκειται για 

μεγάλους οικογενειακούς ή κοινοτικούς τάφους, που είχαν διάρκεια ζωής σχεδόν μια 

χιλιετία, αφού κάποιοι από αυτούς κτίστηκαν ή επαναχρησιμοποιήθηκαν κατά τη 

Μεσομινωική περίοδο, ή πολλοί εξακολούθησαν να χρησιμοποιούνται και κατά την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Θολωτοί τάφοι βρέθηκαν κυρίως στο νότιο τμήμα της 

Κρήτης και περισσότερο στην εύφορη πεδινή ζώνη της Μεσαράς. Μεμονωμένα 

παραδείγματα είναι γνωστά και στο Φουρνί Αρχανών, στην Αγία Φωτιά Σητείας και 

αλλού.  

Οι τάφοι αυτοί αντανακλούν μια εύρωστη κοινωνική πραγματικότητα με 

ανεπτυγμένες τέχνες και ιδιαίτερη αγάπη για τα χρυσά κοσμήματα και τη 

μικροτεχνία. Στην κοιλάδα του Αγιοφάραγγου που είναι μια αρκετά καλά 

διερευνημένη περιοχή, αντιστοιχούν ένας έως δύο τάφοι σε κάθε οικισμό. Οι 

πρωιμότεροι χρονολογούνται στην Ύστερη Νεολιθική και βρίσκονται στις πλαγιές 

των Αστερουσίων.   

Οι τάφοι αυτοί έχουν διάμετρο από 4 μέχρι 13 μέτρα. Οι τοίχοι τους ήταν 

παχείς και κτισμένοι με μεγάλες πέτρες, στερεωμένες με πηλοκονίαμα. Στα 

πρωιμότερα παραδείγματα, οι τοίχοι ήταν θεμελιωμένοι σε λαξευμένο βράχο. Οι 

πέτρες ήταν ημίεργες στην εξωτερική τους πλευρά και κατεργασμένες εσωτερικά, 

έτσι ώστε το εσωτερικό των τοίχων είναι επίπεδο. Η είσοδος βρισκόταν πάντοτε στα 
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ανατολικά, προσανατολισμός που υποδηλώνει συγκεκριμένες ταφικές πρακτικές και 

πίστεις. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κατασκευή του υπερθύρου έχει μια μακρινή σχέση 

με το χαρακτηριστικό ανακουφιστικό τρίγωνο των μετέπειτα μυκηναϊκών θολωτών 

τάφων. Ο τρόπος στέγασης των τάφων έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές, που 

πιστεύουν σήμερα ότι ήταν πράγματι θολωτοί.  

Όταν ο τάφος γέμιζε, παραμερίζονταν τα παλαιότερα οστά προς τα τοιχώματα, 

και ο νέος νεκρός ενταφιαζόταν στο χώρο που έμενε πλέον διαθέσιμος. Ορισμένοι 

από τους τάφους φιλοξένησαν και δευτερογενείς ταφές και θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν πραγματικά οστεοφυλάκια.  

Επιπλέον, στην περιφέρεια των τάφων κτίζονταν μερικές φορές προθάλαμοι ή 

δωμάτια που ήταν σύγχρονα ή και μεταγενέστερα από το αρχικό κτίσμα. Αυτά τα 

προσκτίσματα χρησιμοποιούνταν κατά κανόνα ως οστεοφυλάκια των παλαιότερων 

ταφών. Σε κάποια από αυτά ίσως τελούνταν νεκρικές τελετές, όπως δείχνουν μερικοί 

κτιστοί βωμοί, καθώς και υπολείμματα τροφών και λατρευτικά αντικείμενα. Μια 

τέτοια σκηνή νεκρολατρείας αναπαριστά ίσως ένα πήλινο ομοίωμα που προέρχεται 

από τον τάφο του Καμηλαρίου.  

Σχετικά με την προέλευση του αρχιτεκτονικού τύπου των θολωτών τάφων 

έχουν διατυπωθεί πολλές και εντελώς διαφορετικές υποθέσεις. Εκείνο που φαίνεται 

σίγουρο είναι ότι οι κρητικοί τάφοι αποτελούν μάλλον προγονική μορφή των 

μυκηναϊκών θολωτών τάφων, οι οποίοι παρουσιάζουν στη συνέχεια διαφορετική 

εξέλιξη. Με τους Αχαιούς διαδόθηκε στην Κρήτη ο μυκηναϊκός τύπος θολωτού 

τάφου, με χαρακτηριστικό το ανακουφιστικό τρίγωνο και μακρύ δρόμο.  

Οι νέες κοινωνικές ιεραρχίες της πρωτομινωικής Κρήτης είχαν ανάγκη και 

νέων συμβολισμών για την ανάδειξη, την προβολή και την επιβολή τους όσο και για 

την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τέτοια κοινωνικά σύμβολα ανιχνεύονται συχνά στα 

υλικά κατάλοιπα των αντίστοιχων τάφων, με τη μορφή κτερισμάτων, όπως ειδώλια, 

σφραγίδες, εργαλεία και κοσμήματα, και τέχνεργα και άλλα έργα τέχνης39, που δεν 

εξυπηρετούσαν άμεσες βιοτικές ανάγκες, οπωσδήποτε ικανοποιούσαν απαιτήσεις της 

κοινωνίας σε άλλους τομείς, όπως η λατρεία, η μύηση, ακόμη και το παιχνίδι. Η 

                                                                          

39
 Branigan 1968  
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συστηματική μελέτη τους πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ποσότητα και την ποιότητα 

των κτερισμάτων αυτών40. Η συγκέντρωση πολύτιμων αγαθών προέβαλλαν το 

κοινωνικό γόητρο των ατόμων και των ομάδων στην περιοχή της Μεσαράς, και 

δείχνουν μια συγκέντρωση πλούτου σε αυτές τις κοινωνίες41. 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΙΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΥ, ΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΓΟΥΡΝΙΩΝ 

 

Το σημαντικότατο νεκροταφείο του Μόχλου, στο ομώνυμο μικρό νησάκι στον 

κόλπο του Μεραμπέλου,  βρίσκεται 27 χλμ από τη Σητεία. Οι ντόπιοι το αποκαλούν 

Άγιο Νικόλαο, εξαιτίας ενός μικρού εξωκκλησιού που βρίσκεται εκεί. Κατά την 

αρχαιότητα, ίσως ακόμη και στη μινωική περίοδο, ήταν χερσόνησος. Το σημερινό 

χωριό με το ίδιο όνομα βρίσκεται απέναντι από το νησάκι. 

Στη νησίδα αυτή αναπτύχθηκε σημαντικός μινωικός οικισμός με λιμάνι, ο 

οποίος διέθετε και εκτεταμένο νεκροταφείο, που χρονολογούνται από την 

Πρωτομινωική Ι περίοδο και άκμασαν κατά την Πρωτομινωϊκή III περίοδο, όταν ο 

οικισμός ήταν ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του μινωικού πολιτισμού.  

Ο αρχαιολογικός χάρτης του Μόχλου περιλαμβάνει το μινωικό οικισμό που 

εκτείνεται στο νότιο τμήμα της νησίδας του Αγίου Νικολάου και την παραλία της 

απέναντι ακτής, το πρωτομινωικό νεκροταφείο στη δυτική πλευρά του νησιού, το 

υστερομινωικό νεκροταφείο που απλώνεται σε λόφο πίσω από το σύγχρονο οικισμό, 

το αρχαίο λατομείο στη θέση Βαγιά και, τέλος, τις ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές στην 

ακτή απέναντι από το νησί. 

                                                                          

40
 Watrous, Vance, Hadzi-Vallianou, Blitzer 2004, 245 

41
 Στο ίδιο 245 
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Οι πρώτες ανασκαφικές έρευνες στο Μόχλο έγιναν από τον Αμερικανό 

αρχαιολόγο R. Seager το 1908, ο οποίος εξερεύνησε τόσο το πρωτομινωικό 

νεκροταφείο, όσο και τμήματα του μινωικού οικισμού. Κατά τη δεκαετία του 1950, 

την έρευνα συνέχισε ο Ν. Πλάτων, ανασκάπτοντας στην ακτή έναν μινωικό θολωτό 

τάφο και ένα σημαντικό μυκηναϊκό νεκροταφείο με θαλαμωτούς τάφους. Κατά τα 

έτη 1971, 1972 και 1976, ο Κ. Δαβάρας, J. Soles και η Αμερικανική Αρχαιολογική 

Σχολή εξερεύνησαν καλύτερα το νεκροταφείο στο νησί, που είχε σκάψει ο R. Seager, 

προσφέροντας νέα δεδομένα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια, 

αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για τον οικισμό και τα νεκροταφεία του. Ενώ, το 1986 

ο Ν. Παπαδάκης ανέσκαψε μια σειρά κοντά στην ηπειρωτική ακτή από εφτά 

μυκηναϊκούς θαλαμωτούς τάφους. Η συντήρηση και προστασία του χώρου 

πραγματοποιείται από την ΚΔ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 

καθώς και την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών.  

Η κατοίκηση στον Μόχλο ανάγεται στην περίοδο μεταξύ 3650/3500 - 

3000/2900 π.Χ. Εντατικοποιήθηκε με την άφιξη νέων κατοίκων ίσως από την 

κεντρική Κρήτη κατά την Πρωτομινωική ΙΙ. Την επόμενη περίοδο,  Πρωτομινωική ΙΙΙ 

η ανάπτυξη του οικισμού συνεχίσθηκε με γοργούς ρυθμούς. Η πεδιάδα στη στεριά 

παρείχε πλούσια αγροτική παραγωγή, ενώ ο στενός πορθμός, που ένωνε το σημερινό 

νησάκι με τη στεριά, σχημάτιζε δύο ασφαλή φυσικά λιμάνια.  

Το σημαντικό νεκροταφείο στο νησί του Μόχλου ήταν σε χρήση από την ΠΜ 

έως και τη ΜΜ ΙΑ περίοδο. Σε αυτό ξεχωρίζουν  ταφικά περιφράγματα λόγω της 

μνημειακότητάς τους, καθώς οι τάφοι ήταν κτιστοί σαν σπίτια και ήταν κτερισμένοι 

με πλουσιότατα κτερίσματα, όπως χρυσά κοσμήματα, σφραγιδόλιθους και λίθινα 

αγγεία. Πέρα από τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν σχετικά με τις 

κοινωνικές δομές του Μόχλου και την ύπαρξη κοινωνικής διαβάθμισης και 

οικονομικής διαφοροποίησης, οι μελετητές μπορούν να επιβεβαιώσουν τις σχέσεις 

μεταξύ  Κρήτης και Αιγύπτου, ήδη από την Πρωτομινωική περίοδο, κυρίως από τα 

σχήματα ορισμένων αγγείων, που μιμούνται αντίστοιχα αιγυπτιακά. 

Το πρωτομινωικό αυτό νεκροταφείο είναι από τα μεγαλύτερα και 

σημαντικότερα της ανατολικής Κρήτης. Οι ταφές διαφοροποιούνται ανάλογα με την 

τοπογραφία αλλά και με την τυπολογία των τάφων. Ο πρώτος παράγοντας 

διαφοροποίησης έγκειται στην ταφή μεμονωμένων ατόμων σε δύο μεγάλους τάφους 
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στα δυτικά και στον ενταφιασμό της πλειοψηφίας των κατοίκων σε μικρότερους 

τάφους στη νότια πλαγιά42.  Πέρα από τις κατά πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις τους, 

αυτοί οι τάφοι-οικίες στα δυτικά χαρακτηρίζονται και για την επιμελέστερη 

κατασκευή τους, με τοίχους χτισμένους αποκλειστικά με λίθους, των οποίων το 

μέγεθος πλησιάζει ακόμη και το 1μ. σε μήκος. Σε αντίθεση με τους υποδεέστερους 

τάφους της νότιας πλαγιάς, που έχουν χτισθεί με πλίνθους και λίθους. Επίσης, μερικοί 

από τους μεγαλύτερους τάφους έφεραν διακόσμηση από μονολιθικές πλάκες 

πράσινου ή ιώδους σχιστόλιθου ή κυανόφαιου ασβεστόλιθου, τοποθετημένες στις 

βάσεις προσόψεων των τοίχων του43.  

Από την άλλη, οι απλές ταφές πραγματοποιούνταν σε νεκρικούς πίθους ή σε 

απλούς λακκοειδείς τάφους, λαξευτούς στο βράχο, καθώς σημειώνονται και καύσεις.  

Τις ταφές συνοδεύουν πλούσια κτερίσματα, τα οποία δίνουν σημαντικές 

πληροφορίες για τον πρωτομινωικό πολιτισμό. Το νεκροταφείο περιείχε πάνω από 20 

μεγάλους κτιστούς τάφους. Δύο από αυτούς λόγω του μεγέθους, των αρχιτεκτονικών 

στοιχείων και των ιδιαίτερα πλούσιων κτερισμάτων τους, στα οποία περιλαμβάνονται 

και χρυσά διαδήματα, ανήκουν πιθανόν σε ομάδες της ανώτερης κοινωνικής τάξης 

του οικισμού. Οι λαξευτοί και οι λακκοειδείς τάφοι, καθώς και οι νεκρικοί πίθοι 

ανήκουν πιθανόν σε άτομα των κατώτερων στρωμάτων. Χρονολογικά οι κτιστοί 

τάφοι τοποθετούνται στην Πρωτομινωική ΙΙ περίοδο (περίπου από το 2900 π.Χ.) και 

συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην Πρωτομινωική ΙΙΙ περίοδο. Πολλοί λίγοι από 

αυτούς χρησιμοποιήθηκαν και στη Μεσομινωική ΙΑ περίοδο.  

Ανάλογα ταφικά περιφράγματα έχουν διερευνηθεί στην περιοχή των Γουρνιών, 

στα βόρεια του οικισμού καθώς και στη θέση Σφουγγαράς. Στα Γουρνιά έχουν 

εντοπισθεί δύο νεκροταφεία της Προανακτορικής Περιόδου, ένα στο βόρειο τμήμα 

του υψώματος των Γουρνιών το οποίο συνορεύει με την οικιστική εγκατάσταση, ενώ 

το άλλο εντοπίζεται 200 – 300 μ. βορειότερα στη θέση Σφουγγαράς44. Η χρήση και 

των δύο ξεκινά από την ΠΜ ΙΙ περίοδο και συνεχίστηκε μέχρι την Παλαιοανακτορική 

                                                                          

42 Soles 1978, 4-15  
43 Soles 1988, 51 
44 Soles 1973, 150-1, 156-7 
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περίοδο, με εκείνη του νεκροταφείου του Σφουγγαρά να φτάνει μέχρι και τη 

Νεοανακτορική περίοδο. 

Η μελέτη των νεκροταφείου των Μαλίων αποκαλύπτει την εξέλιξη της 

κοινωνίας της εγκατάστασης αυτής με την βαθμιαία συνθετότερη δόμηση της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης. Κατά την ΠΜ ΙΙ περίοδο, όταν ιδρύθηκε ο οικισμός, οι 

ταφές πραγματοποιούνταν σε ένα πρώτο στάδιο μέσα σε φυσικά ορύγματα των 

βράχων κατά μήκος της ακτής45. Η απόθεση των νεκρών εντός των φυσικών αυτών 

ανοιγμάτων δεν προϋποθέτει καμία επιπλέον ανθρώπινη παρέμβαση, γεγονός που 

κατέστησε το είδος αυτός ταφής εξαιρετικά προσφιλές στους κατοίκους του και 

χρησιμοποιήθηκε, όπως είναι εύλογο, από τα οικονομικά ασθενέστερα στρώματα. 

Παράλληλα με αυτές τις «ελεύθερες» ταφές, κατασκευάστηκε και ένα μικρό 

ορθογώνιο ταφικό περίφραγμα που ομοιάζει με εκείνα των Γουρνιών και του 

Μόχλου, από το οποίο δεν σώζονται παρά μόνο λιγοστά κατάλοιπα και  κεραμεική 

της ΠΜ ΙΙβ και ΜΜ Ι περιόδου46. Πρόκειται για τον πυρήνα του μετέπειτα 

Χρυσόλακκου. 

Τα κτερίσματα που συνόδευαν τις ταφές στα ταφικά περιφράγματα της 

Ανατολικής Κρήτης είναι αποκαλυπτικά της κοινωνικής δομής του οικισμού, εξαιτίας 

του πλούτου αυτών. Οι τάφοι του Μόχλου απέδωσαν χρυσά κοσμήματα, χάλκινα 

όπλα και λίθινα αγγεία, μεταξύ πολλών άλλων τεχνέργων. Τέτοια πολύτιμα 

αντικείμενα θα συνόδευαν, ασφαλώς, νεκρούς που θα ανήκαν σε ανώτερες 

κοινωνικές βαθμίδες47. 

Στην περίπτωση των Γουρνιών και των Μαλίων, η κοινωνική διαφοροποίηση 

των κοινοτήτων, όπως καθρεφτίζεται στις ταφές τους είναι ακόμη οξύτερη, καθώς 

ταφικά περιφράγματα κατασκευάζονται για ένα μικρό μόνο τμήμα του πληθυσμού.  

Το υπόλοιπο ενταφιάζεται σε απλούστερους τάφους, ή ακόμη και απευθείας στο 

χώμα.  

 

                                                                          

45van Effenterre 1963, 232-5 
46 Του ίδιου 1980, 238 
47

 Για το θέμα βλ.: Branigan 1971 
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ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

 

Οι ταφικές πρακτικές που ανιχνεύονται στο νεκροταφείο στην περιοχή της 

Φαιστού παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τα ταφικά έθιμα της υπόλοιπης 

πεδιάδας της Μεσαράς. Η ιδιαιτερότητα του νεκροταφείου αυτού έγκειται στο 

γεγονός πως οι νεκροί θάβονταν σε μεμονωμένους κιβωτιόσχημους τάφους, σε 

αντίθεση με τους υπόλοιπους οικισμούς, στους οποίους χρησιμοποιούνται συλλογικοί 

θολωτοί τάφοι. Η γειτνίαση με άλλους οικισμούς δεν επηρέασε τη συνήθεια αυτή. 

Στην Αγία Τριάδα, για παράδειγμα, που απέχει μόλις 2 χλμ. από τη Φαιστό, την ίδια 

περίοδο οι νεκροί ενταφιάζονταν στο Θολωτό τάφο Α48. 

 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η μελέτη της αρχιτεκτονικής και των κτερισμάτων των τάφων της 

Πρωτομινωικής περιόδου στην Ανατολική Κρήτη και την πεδιάδα της Μεσαράς, 

αποκαλύπτει αρκετά στοιχεία σχετικά, για παράδειγμα, με τις επιλογές των διαφόρων 

αντικειμένων τα οποία θα συνόδευαν τους νεκρούς στο μεταθανάτιο ταξίδι τους. 

Πέρα από τους θρησκευτικούς λόγους και τις επικρατούσες δοξασίες τις σχετικές με 

το θάνατο, αντανακλούν και τις ισχύουσες κοινωνικές δομές των κοινοτήτων των 

περιοχών τους κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η πληθώρα των κτερισμάτων 

συγκεντρώνεται στους μεγάλους τάφους των παραπάνω νεκροταφείων. Κύριος 

στόχος των πολύτιμων αντικειμένων είναι η πρόθεση των ζωντανών να αναδείξουν το 

κοινωνικό κύρος και την ανάλογη θέση  ισχύος ή εξουσίας που είχαν οι νεκροί τους. 

Ανάμεσα στα αντικείμενα αυτά είναι αργυρά και λίθινα αγγεία, ελεφαντοστέινα 

τέχνεργα, μέταλλα, όπλα, κοσμήματα από χρυσό, άργυρο και ημιπολύτιμοι λίθοι, 

                                                                          

48
 Watrous, Vance, Hadzi-Vallianou, Blitzer 2004, 226 
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πολλές σφραγίδες κ.λ.π. Κάποια κτερίσματα έχουν εμφανέστερη αξία συμβόλων 

εξουσίας, όπως τα διαδήματα που έχουν σύμφωνα με τον J. Soles, εμβληματικό 

χαρακτήρα για το νεκρό49. Παράλληλά τους έχουν εντοπιστεί κυρίως στην Εγγύς 

Ανατολή και την Τροία και, αργότερα, στην Κρήτη της Παλαιοανακτορικής50. 

Το μέγεθος και την αρχιτεκτονική των τάφων, που συνάδει κατά κανόνα με την 

ποσότητα και την ποιότητα των κτερισμάτων, είναι σημαντικός δείκτης κοινωνικής 

διαφοροποίησης κάποιων οικογενειακών ομάδων, αφού οι τάφοι αυτοί είναι 

συλλογικοί.  Διαφοροποιήσεις διαφαίνονται και στη μεταχείριση των νεκρών. Πολλά 

από τα ταφικά περιφράγματα στο Μόχλο και εκείνα στα Μάλια διαθέτουν δωμάτια τα 

οποία ουδέποτε χρησιμοποιήθηκαν ως πραγματικοί χώροι ταφής νεκρών. Θα πρέπει 

να αποτελούσαν αποκλειστικά χώρους πρόθεσης του/των νεκρού/ων. Από τη μελέτη 

των ατόμων που φιλοξενούσαν οι τάφοι αυτοί εξάγεται το συμπέρασμα πως η 

εξουσία ήταν κληρονομική.  

Η σημασία των τάφων αυτών διαφαίνεται και από το γεγονός ότι μερικοί 

τουλάχιστον αποτελούσαν, συγχρόνως, χώρους προσφορών και θυσιών, αφού 

διέθεταν βωμούς. Έτσι, μπροστά από τους τάφους IV, V, VI του Μόχλου στην γωνία 

μιας μνημειακής εισόδου υπάρχει ένας βωμός. Στα Γουρνιά ένας άλλος βωμός 

ταυτίζεται από ένα κέρνο και από τα όστρακα ενός κωνικού κυπέλου που βρέθηκε σε 

αυτόν51. 

Σύμφωνα με τον Κ. Branigan52, οι βωμοί δείχνουν ότι οι τάφοι αυτοί πρέπει να 

αποτελούσαν χώρους κοινοτικής λατρείας. Το γεγονός, όμως, ότι οι βωμοί αυτοί είναι 

προσαρτημένοι σε τάφους συγκεκριμένων οικογενειών, καθώς και ότι βρίσκονται σε 

περίοπτες θέσεις που προορίζονταν για ταφές εξεχόντων προσώπων οδηγούν στο 

συμπέρασμα ότι οι προεξάρχοντες των κοινοτήτων αναλάμβαναν τελετουργικά και 

θρησκευτικά καθήκοντα. Η πεποίθηση πως οι άρχοντες των πρώιμων κοινωνιών 

                                                                          

49 Soles 1988, σελ.  57 
50 Στο ίδιο, σελ. 58 
51 Soles 1988, 59 
52 Branigan, 1970, 93-4 
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έφεραν δυνάμεις υπερφυσικές τις οποίες υποχρεούνταν να μεταδίδουν στον υπόλοιπο 

κόσμο εμφανίζεται συχνά κατά τις πρώιμες κοινωνίες53. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η οργάνωση και η κοινωνική 

διαφοροποίηση των κοινωνικών δομών στην Κρήτη της Πρώιμης Εποχής του 

Χαλκού μπορεί να διαπιστωθεί ως ένα βαθμό από τα νεκροταφεία. Συγκεκριμένα, η 

αρχιτεκτονική, οι διαστάσεις των τάφων μπορούν να δώσουν στο μελετητή πολύτιμες 

πληροφορίες σχετικά με την κοινωνική θέση που ενδεχομένως κατείχε ο εκάστοτε 

νεκρός ή η οικογένειά του. Στοιχεία αποκαλυπτικά για την κοινωνική διαβάθμιση 

ενός οικισμού παρέχουν και τα κινητά ευρήματα στους τάφους αυτούς. Η ποσοτική 

και κυρίως η ποιοτική μελέτη των ευρημάτων αποτελεί επιπλέον πηγή πληροφοριών 

για τη διερεύνηση των κοινωνικών δομών της Κρήτης, η οποία είναι μία ιδιαίτερα 

προβληματική πτυχή της μελέτης του κρητικού πολιτισμού. Σε αυτά 

συμπεριλαμβάνονται και σύμβολα εξουσίας. Συμπληρωματικά στοιχειά παρέχουν 

ενδείξεις  για τελετές όπως η πρόθεση του νεκρού, οι θυσίες, τα νεκρικά γεύματα 

αλλά εν γένει η φροντίδα. Πρωτεύουσα τεκμηρίωση στον τομέα αυτό παρέχει, 

εξάλλου, η φυσική ανθρωπολογία, για τη δημογραφική, , ηλικιακή ,φυλετική και 

άλλη σύνθεση και δομή των υπό μελέτη κοινωνιών. 

 

II. ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

 

Ένας ανεσκαμμένος οικισμός μπορεί να παρέχει πολλές πληροφορίες σχετικά 

με τις δομές της κοινωνίας του. Παρόλα αυτά, η οικιστική αρχιτεκτονική και 

οργάνωση της  Πρώιμης Εποχής του Χαλκού στην Κρήτη δεν προσέλκυσε από την 

αρχή το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, που  δραστηριοποιήθηκαν κυρίως στην έρευνα 

των νεκροταφείων. Η παραμέληση αυτή των καταλοίπων των θέσεων της 

προανακτορικής Κρήτης οφείλεται σε ποικίλους λόγους. Καταρχάς, πολλές από τις 

θέσεις αυτές βρίσκονται σε στρώματα κάτω από σημαντικές μετέπειτα ανακτορικές 

εγκαταστάσεις ίδιες θέσεις, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Φαιστού και της 

Αγίας Τριάδας, με αποτέλεσμα η εξερεύνηση των χαμηλότερων αυτών στρωμάτων να 
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κρίνεται απαγορευτική. Επιπλέον, οι προηγούμενοι κυρίως ανασκαφείς είχαν μια 

προτίμηση στους τάφους, καθώς ήταν πλουσιότεροι σε κινητά ευρήματα κι ως εκ 

τούτου θεωρούσαν πως παρέχουν περισσότερο υλικό προς έρευνα. Η ελληνική 

Αρχαιολογική Υπηρεσία αναγκαζόταν πολλές φορές να ασχολείται με τους τάφους, 

καθώς σε αυτούς συχνά πραγματοποιούνταν συλήσεις, παραγκωνίζοντας μοιραία την 

έρευνα των οικισμών. Τέλος, οι ξένες αρχαιολογικές σχολές δυσκολεύονταν να 

ξεκινήσουν  μια πολυδάπανη ανασκαφή που οι οικιστικές θέσεις προϋποθέτουν λόγω 

κυρίως του υψηλού κόστους των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων54.  

Με την πάροδο του χρόνου, το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων άρχισε να  

στρέφεται και στους οικισμούς στους οποίους έζησαν διαδοχικά τόσο οι νεκροί των 

τάφων που μελετούσαν όσο και οι άνθρωποι που τους κατασκεύασαν και τους 

χρησιμοποιούσαν. Κατά αυτόν τον τρόπο, τη δεκαετία του 1960 οι αρχαιολόγοι Σ. 

Αλεξίου, Κ. Δαβάρας και Γ. Σακελλαράκης άρχισαν τη διερεύνηση πολλών 

οικιστικών εγκαταστάσεων στην ανατολική Κρήτη, μαζί με την ανασκαφή κάποιων 

θολωτών τάφων και οι Seager και Ζώης την ανασκαφή της Βασιλικής. Συγχρόνως, ο 

Doro Levi αποκάλυπτε στη Φαιστό το σημαντικό οικισμό της Πρώιμης Εποχής του 

Χαλκού, που προηγήθηκε της ανακτορικής εγκατάστασης. Στα τέλη της δεκαετίας ο 

P. Warren είχε ολοκληρώσει την ανασκαφή στο Μύρτο του οικισμού Φούρνου 

Κορυφή. Λίγο αργότερα, ο Α. Βασιλάκης διενήργησε ανασκαφές στην Τρυπητή, στη 

νότια – κεντρική Κρήτη, δείχνοντας ότι ο Μύρτος έχει ομοιότητες με τις ΠΜ 

εγκαταστάσεις των κατασκευαστών και χρηστών των θολωτών τάφων της Μεσαράς.  

Η Δ. Χατζή-Βαλλιάνου και ο V. Watrous με τα την επιφανειακή τους έρευνα 

ανίχνευσαν τα γενικά οικιστικά πρότυπα της πεδιάδας της Μεσαράς55. Τέλος, οι 

επιφανειακές έρευνες των K. Branigan και D. Blackman στο Αγιοφάραγγο56, κατά τα 

έτη 1971 και 1972, σε συνάρτηση με τη συμπληρωματική τους διερεύνηση στην ακτή 

κοντά στους Καλούς Λιμένες, αποκάλυψε τα αντίστοιχα οικιστικά πρότυπα μιας 

περιορισμένης περιοχής, πλούσιας σε θολωτούς τάφους. 

Από τις μέχρι σήμερα έρευνες, έχει προκύψει μια εικόνα που παρουσιάζεται 

συνοπτικά παρακάτω. Κατά τη Νεολιθική περίοδο, οι ομάδες της Κρήτης 
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 Watrous, Vance, Hadzi-Vallianou, Blitzer 2004 

56
 Blackman - Branigan 1977,  65-72 



31 
 

κατοικούσαν σε υπαίθριους οικισμούς και σπήλαια57. Ο κοινωνικός ιστός ήταν 

περιορισμένος στο πλαίσιο του εκάστοτε οικογενειακού κύκλου κι ως εκ τούτου 

ενθαρρυνόταν, σύμφωνα με τον Branigan, η κοινωνική απομόνωση και η ατομική 

ελευθερία58.  Στην Πρωτομινωική εποχή, η κεντρική και ανατολική Κρήτη 

εισέρχονται σε μια διαδικασία πρώιμης αστικοποίησης. Υπολογίζεται ότι στην 

πρωτομινωική Κρήτη εμφανίστηκαν περισσότεροι από 100 νέοι οικισμοί.  

Σημειώνεται, επομένως, αύξηση του πληθυσμού και εδραιώνονται ανεξάρτητες 

και μόνιμες αγροτικές εγκαταστάσεις59. Το στάδιο αστικοποίησης στο οποίο 

βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές είναι, μάλιστα, αρκετά εξελιγμένο, ώστε να 

μπορούν οι μεγαλύτερες από αυτές να χαρακτηριστούν ως μικρές πόλεις, όπως η 

Φαιστός και ο Μόχλος.  

Ως περιοχές κατοίκησης επιλέγονταν θέσεις κοντά σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

και σε πλαγιές λόφων και κοντά στη θάλασσα, σε τόπους όπου βρίσκονταν πηγές 

νερού. Η τοπογραφία τους ευνοεί την επικοινωνία και τις εσωτερικές και εξωτερικές 

σχέσεις και ανταλλαγές στο πλαίσιο μιας οικονομίας που παραμένει ουσιαστικά 

αγροτο-κτηνοτροφική, αλλά δίνει όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη βιοτεχνία. Η 

εντατικοποίηση της εκμετάλλευσης της γης κι ως εκ τούτου η αύξηση της αγροτικής 

παραγωγής πρέπει να συντέλεσε στην αύξηση του πληθυσμού60, που δεν συνεπάγεται 

ωστόσο απαραίτητα και τη διαφοροποίηση των κοινωνικών δομών61. Δεν μπορεί να 

αιτιολογήσει απολύτως, για παράδειγμα, την εγκαθίδρυση νέων οικισμών σε όχι 

ιδιαίτερα πλουτοπαραγωγικά περιβάλλοντα. 

Τα οικοδομικά συγκροτήματα, δηλαδή τα κτήρια, της Πρωτομινωικής περιόδου 

είναι μεγάλα, συλλογικά έργα, που έχουν κατασκευαστεί με συνείδηση μιας κοινής 

φυλετικής ταυτότητας και με κριτήριο τη μόνιμη εγκατάσταση. Οι εγκαταστάσεις στη 

Βασιλική, στη Μύρτο και τον Μόχλο είναι μερικά από τα σημαντικά κέντρα αυτής 
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της εποχής. Επίσης, η Κνωσός κατείχε εξέχουσα θέση στην Κρήτη ήδη στη 

Νεολιθική Εποχή, την οποία και διατήρησε και κατά την ΠΧ περίοδο62. 

Αναλυτικότερα, η ΠΜ Ι είναι η εποχή κατά την οποία μεγαλώνει ο αριθμός των 

οικισμών στην Κρήτη. Στο δυτικό τμήμα της πεδιάδας της Μεσάρας ο αριθμός των 

θέσεων διπλασιάζεται τότε. Η πύκνωση αυτή των θέσεων διαφαίνεται ευκρινέστερα 

στην κοιλάδα του Αγιοφάραγγου, όπου οι δύο νεολιθικοί οικισμοί της περιοχής 

έγιναν έντεκα. Μερικές νέες εγκαταστάσεις ιδρύθηκαν στα παράλια και στο 

εσωτερικό. Οι κοινωνίες της ΠΜ Ι περιόδου ήδη ανέπτυξαν τα δικά τους 

τελετουργικά τυπικά και τα διακριτικά τους στοιχεία, που αποτέλεσαν τη βάση για 

την κοινωνική διαμόρφωση που παρατηρείται κατά την ΠΜ ΙΙ στη Δυτική Μεσαρά63. 

Έχει τεθεί το ερώτημα κατά πόσο στην ΠΜ ΙΙ περίοδο εμφανίζονται κοινωνικές 

ομάδες που υπερισχύουν των υπολοίπων. Τότε ιδρύονται μεγάλοι οικισμοί, όπως η 

Μύρτος, η Βασιλική, τα Γουρνιά και το Παλαίκαστρο. Η πιθανή ύπαρξη τέτοιων 

ομάδων, που θα διέθεταν δύναμη και θα είχαν κάποια μορφή εξουσίας, μπορεί να 

θεωρηθεί προπομπός της μεταγενέστερης κοινωνικής οργάνωσης της ανακτορικής 

περιόδου. Πάντως στην Κρήτη έχουν ανασκαφεί περίπου 100 Π.Μ. ΙΙ θέσεις. Το 

τέλος της ΠΜ ΙΙ περιόδου σηματοδοτείται από την εγκατάλειψη και την καταστροφή 

πολλών οικισμών στην Κρήτη.  

Παραδείγματα για την αρχιτεκτονική της περιόδου αυτής παρέχονται κυρίως 

από τον Μύρτο και τη Βασιλική, αλλά στοιχεία αντλούνται επίσης από άλλες 

εγκατστάσεις όπως η Κνωσός, τα Μάλια, το Παλαίκαστρο και η Φαιστός. Μερικά 

αρχιτεκτονικά στοιχεία που εντοπίζονται στις παραπάνω θέσεις, όπως 

πλακοστρωμένοι αύλειοι χώροι, λίθινες κλίμακες, ερυθρωπό ασβεστοκονίαμα στους 

τοίχους, επανεμφανίζονται σε πιο επιτηδευμένη μορφή στα παλάτια. Τέτοιες 

αναλογίες μεταξύ των ΠΜ οικισμών και των ανακτόρων δεν συνεπάγονται 

απαραίτητα τη γένεση των τελευταίων από τους πρώτους. Παρέχει, ωστόσο, 

ικανοποιητικά στοιχεία για την επιβεβαίωση κάποιας αρχιτεκτονικής παράδοσης – 

συνέχειας στο νησί64. 
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Η ανάπτυξη πιο σύνθετων οικιστικών ιστών με την αύξηση του αριθμού των 

οικισμών σε σχέση τη Νεολιθική περίοδο οφείλεται σύμφωνα με μερικούς ερευνητές 

σε αφίξεις καθώς και στην ανάπτυξή του65. Αυτό δείχνει, άλλωστε, η συγκέντρωση 

εγκαταστάσεων στην ευρύτερη περιοχή του ισθμού της Ιεράπετρας, που αποτελεί το 

στενότερο τμήμα της Κρήτης, όπου εύκολα μεταφέρονται εμπορεύματα μέσω ξηράς 

από το Αιγαίο στο Λιβυκό πέλαγος και αντίστροφα. 

Στις αρχές της ΜΜ περιόδου, γύρω μετά στο 2000 π.Χ. υπάρχει το σύνθετο 

συγκρότημα με τα πολλά σωμάτια και διαδρόμους της Αγίας Φωτιάς στη Σητεία, που 

αποτελεί ίσως  προδρομική μορφή των ανακτόρων και σηματοδοτεί την πορεία από 

τον πρωτοαστικό στον ανακτορικό πολιτισμό. Οι σχέσεις με την Αίγυπτο και τη 

Συρία εντατικοποιούνται, καθιστώντας την Κρήτη κομβικό εμπορικό σταυροδρόμι 

της ανατολικής Μεσογείου. Λίγο αργότερα, διαπιστώνονται οι πρώτες οργανωμένες 

δραστηριότητες των Μινωιτών σε χώρους έξω από τα σύνορα της Κρήτης, πρώτα 

από όλα στα Κύθηρα.  

Ακολουθούν μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα οικισμών της ΠΜ 

περιόδου. 

 

 

 

ΑΓΙΟΦΑΡΑΓΓΟ 

Το Αγιοφάραγγο είναι μια μικρή κοιλάδα στην Ανατολική Μεσαρά, μήκους 12 

χλμ., η οποία βρέχεται από το Λιβυκό Πέλαγος περίπου 3 χλ. δυτικά από τους 

Καλούς Λιμένες. Στην περιοχή υπάρχουν εκτεταμένοι σχηματισμοί από πράσινους 

και κόκκινους σχιστόλιθους. Η επιφανειακή έρευνα των Branigan και Blackman 

αποκάλυψε περισσότερες αγροικίες, ορθογώνιας κάτοψης, μήκους 12μ. και πλάτους 

6-7μ, οι οποίες αποτελούνταν από 2 ή 3 δωμάτια.  
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Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την έρευνα αυτή είναι πως στα 

Αστερούσια Όρη, κατά την ΠΜ ΙΙ περίοδο, είχαν διαμορφωθεί κοινωνίες χωρίς 

σημαντικές κοινωνικές διαφορές, που διαπνέονταν από ισότητα, όπως δείχνουν οι 

αναλογίες στις αυτόνομες εγκαταστάσεις τους. Από 11 κατά την ΠΜ Ι περίοδο, οι 

εγκαταστάσεις αυτές αυξήθηκαν σε 18 κατά ΠΜ ΙΙ περίοδο66. Το ίδιο πρέπει να ίσχυε 

την ίδια εποχή και στην υπόλοιπη Μεσαρά67.  

 

 

 

 

 ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΟΡΥΦΗ 

ΜΥΡΤΟΣ68 

 

Ένα από τα καλύτερα διερευνημένα και δημοσιευμένα παραδείγματα αποτελεί 

ο ΠΜ ΙΙ οικισμός του Μύρτου στη Φούρνου Κορυφή69 στη νότια Κρήτη. Η 

εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση 3,5 χλμ. από το σημερινό χωριό της 

Ιεράπετρας, πάνω σε ένα χαμηλό λόφο που ανασκάφηκε από τον P. Warren70 το 

1968-69 τον πρωτομινωικό οικισμό του Μύρτου Φούρνου Κορυφή, που 

χρονολογείται στην ΠΜ ΙΙ περίοδο. 

Ανασκαφέας της θέσης είναι ο P. Warren, ο οποίος οδηγήθηκε στο συμπέρασμα 

πως πρόκειται για μια αγροτο-κτηνοτροφική κοινότητα με επιπλέον οικονομικό 
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χαρακτηριστικό την τεχνική εξειδίκευση, στοιχείο που παραπέμπει στην ανακτορική 

αρχιτεκτονική71. 

Ο οικισμός του Μύρτου, αν και είναι τόσο πρώιμος, καταλαμβάνει έκταση 

1250 τ.μ. περίπου, ενώ η ανασκαφή έφερε στο φως τον εντυπωσιακό αριθμό των 90 

διαφορετικών χώρων που προορίζονταν για διάφορες χρήσεις72, χτισμένα με μεγάλες 

ακατέργαστες πέτρες73. 

 Κάποια απομονωμένα δωμάτια, σύμφωνα με τον Warren, που εντοπίζονται σε 

καθεμιά από τις δυο εισόδους του οικισμού έχουν ταυτισθεί με προμαχώνες ή χώρους 

αναμονής, γεγονός που αιτιολογεί τον εφοδιασμό τους με πεζούλες. 

Ο οικισμός ήταν ιδιαίτερα ακμαίος, με πληθυσμό 100-120 άτομα. Περιλάμβανε 

πολλά εργαστήρια και αποθηκευτικούς χώρους και απέδωσε εργαλεία, υφαντικά 

βάρη, πολλά αγγεία όλων των τύπων και μερικές σφραγίδες. Είχε αναπτύξει, δηλαδή, 

μια πρώτη μορφή βιοτεχνίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα εργαστήριο 

αγγειοπλαστικής με κεραμικούς δίσκους, που υποδηλώνουν την σημαντική ανάπτυξη 

της τέχνης αυτής. Οδηγούν, επίσης, στο συμπέρασμα ότι τότε αναδύθηκε μια 

καινούρια κοινωνικό- οικονομική τάξη, οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, που θα 

προωθούσαν την οικονομική δραστηριότητα του οικισμού, που προϋποθέτει την 

τεχνική εξειδίκευση. Η τελευταία δημιουργεί, επομένως, τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις ανάπτυξης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Δύο συγκεντρώσεις 

υφαντικών βαρών, που πιθανώς δείχνουν τη λειτουργία αργαλειών αλλά και μικρά 

δωμάτια με λεκανίδες ή αγωγούς που πιθανόν χρησιμοποιήθηκαν για διάφορους 

λόγους, όπως η προετοιμασία του φαγητού, αποκαλύπτουν εξειδικευμένες περιοχές 

εργασίας. Μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία μαρτυρούν την ύπαρξη ζωνών αποθήκευσης 

αγροτο-κτηνοτροφικής.  

Αδιαμφισβήτητα, πάντως, οι επαύλεις αυτές κατοικούνταν από επιφανείς 

ανθρώπους. Η καταστροφή της εγκατάστασης στον Μύρτο Φούρνο – Κορυφή 
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προκλήθηκε από πυρκαγιά, η οποία δεν πρέπει να προκλήθηκε από επιδρομή ξένων 

στοιχείων, αφού διαπιστώνεται και σε άλλους οικισμούς της Κρήτης74.  

Η πλήρης ανασκαφή και η πολύ καλή δημοσίευση του χώρου έδωσε τη 

δυνατότητα στον Whitelaw T. να τον μελετήσει ενδελεχώς, και να επιχειρήσει, 

αρκετά χρόνια αργότερα, μια διαφορετική προσέγγιση των αρχιτεκτονικών και των 

κοινωνικών δομών του Μύρτου75. Τα ακριβή όρια της εγκατάστασης έχουν 

διαβρωθεί με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να διακριθούν με σαφήνεια. Παρόλα 

αυτά, ο Whitelaw θεωρεί πως δεν πρέπει να επεκτείνονταν σε μεγάλη απόσταση πέρα 

την ανασκαμμένη περιοχή. 

Όσον αφορά την αρχιτεκτονική διάρθρωση του χώρου, πρόκειται για μία 

πολύπλοκη σύνθεση που περιλαμβάνει αλληλοσυνδεόμενα δωμάτια και άλλους 

χώρους, τους οποίους ο Whitelaw αποκαλεί «εσωτερικές περιοχές», και ομαδοποιεί. 

Η τοιχοποιία, που ανά ομάδες παρουσιάζει ομοιότητες, αποκαλύπτει τις διάφορες 

φάσεις των κτηρίων και κατ’ επέκταση την οικοδόμηση και ανάπτυξη του οικισμού 

στην πορεία των 200 χρόνων κατοίκησής του. 

Ο Whitelaw υπογραμμίζει τη διαφοροποίηση μεταξύ αυτών των εσωτερικών 

περιοχών με τις λεγόμενες εξωτερικές, καθώς αρκετά δωμάτια διαφοροποιούνται 

μέσα από τα κινητά τους ευρήματα. Οι εξωτερικές περιοχές είναι κατά κύριο λόγο οι 

διάδρομοι και οι αυλές. Τα περάσματα από αίθουσα σε αίθουσα διακρίνονται βάσει 

του σχήματος αλλά και της θέσης τους σε σχέση με τις εισόδους στον οικισμό και στα 

δωμάτια και τους άλλους χώρους. Ως αυλές έχουν ορισθεί χώροι με συγκεκριμένη 

διάρθρωση και μέγεθος και θέση, που σχετίζεται με τις εισόδους και τα περάσματα. 

 Δύο ομάδες δωματίων θεωρείται πως δεν ήταν σε χρήση όταν καταστράφηκε 

ο οικισμός, αφού δεν περιείχαν καμένο οικοδομικό υλικό, ούτε αποθέτες και δεν 

πρέπει να είχαν πλέον στέγες τότε. Υπάρχουν, συγχρόνως, μερικοί χώροι που 

φαίνεται ότι δεν είχαν ποτέ ενεργή και εντατική χρήση. 

Οι εσωτερικοί χώροι έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Σε αρκετούς υπάρχουν 

εστίες και ίχνη καύσης και έχουν βρεθεί μαγειρικά σκεύη, όπως τριποδικές χύτρες, 
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αλλά και μεγάλες ποσότητες κοχυλιών και άλλων ευρημάτων, που συνήθως 

εντοπίζονται στους αποθέτες, οδήγησε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για 

τροφοπαρασκευασατικούς χώρους.  

Μια τέτοια κοινότητα προϋποθέτει, κατά τον Whitelaw, μια κοινωνική 

οργάνωση βασισμένη σε υποενότητες, μια φυλή ή ένα γένος που ζούσε μαζί, ανά 

χωριστές οικογένειες, χωρίς αρχηγό ή διοικητή.  

 

 

 

 ΒΑΣΙΛΙΚΗ76  

Ο πρώτος ανασκαφέας της Βασιλικής, R. Seager, διέκρινε σε αυτήν 

στρωματογραφικές ενότητες των ΠΜ ΙΙ, ΙΙΙ και ΜΜ Ια περιόδων. Η ίδρυσή της 

ανάγεται στην ΠΜ ΙΙΑ77.   

Ο Seager εξέλαβε το αρχιτεκτονικό σχέδιο της Βασιλικής ως ένα ενιαίο 

συγκρότημα με χαρακτήρα έπαυλης, έδρας του τοπάρχη, μια άποψη που δεν είναι 

πλέον αποδεκτή, μετά από τη συνέχιση των εκεί ανασκαφών από τον Α. Ζώη. Από τις 

ανεσκαμμένες οικίες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον φέρει η «Οικία του Λόφου», η οποία 

εντάσσεται στην ΠΜ ΙΙβ περίοδο. Η καλοχτισμένη αυτή οικία φέρει αρκετές 

ομοιότητες με άλλες αντίστοιχες οικίες που ανασκάφηκαν στο Παλαίκαστρο, την 

Κνωσό καθώς και τη Φαιστό. Έχει κάτοψη «L» και διαθέτει τουλάχιστον πέντε 

δωμάτια78. Το μέγεθος και η ποιότητα της κατασκευής της οικίας αυτής αλλά ακόμη 

και η θέση της, στο λόφο του οικισμού, ώθησε τον Seager  να τη χαρακτηρίσει 

έπαυλη79. Με μια πλούσια δηλαδή οικία, που θα κατοικούσε η οικογένεια κάποιου 

μέλους της εκεί κοινωνίας το οποίο θα είχε αυξημένη εξουσία και οικονομική δύναμη 

σε σχέση με τους υπόλοιπους κατοίκους. Μόλις για κάποιο λόγο καταστράφηκε η 
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οικία του και, λογικά, έχασε την κοινωνική ισχύ του, ο οικισμός παρήκμασε, όπως 

δείχνει η κατασκευή φτωχικών οικιών στα ερείπια της έπαυλης κατά την ΠΜ ΙΙΙ 

περίοδο80. Αυτή η άποψη του Seager έχει πλέον καταρριφθεί, όπως προαναφέρθηκε. 

Συνεχίζοντας την ανασκαφή της Βασιλικής από το 1960, ο Ζώης διαπίστωσε 

πως ο οικισμός χτίστηκε σε 3 ή 4 φάσεις καθόλη τη διάρκεια της Προανακτορικής 

περιόδου81.  

Η Βασιλική καταστράφηκε κι εκείνη από πυρκαγιά, όπως και ο Μύρτος82. Στα 

ερείπιά της εγκαταστάθηκαν πρόχειρες οικίες, οι τοίχοι των οποίων κατέρρεαν συχνά 

λόγω της μη επιμελημένης κατασκευής τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε τους 

μελετητές στο συμπέρασμα πως ο πυρήνας των πλούσιων προηγούμενων οικιών 

αυτών ήταν που στήριξε την οικονομική ευημερία του οικισμού της Βασιλικής.  

Στην αρχική «έπαυλη» του Seager έχουν αναγνωριστεί σήμερα δύο οικίες 

διαφορετικών περιόδων, η «Ερυθρά Οικία», που κτίσθηκε κατά την ΠΜ ΙΙΑ περίοδο 

και η «Δυτική Οικία» της ΠΜ ΙΙΒ. Δίπλα σε αυτήν χτίστηκε την ίδια εποχή και η 

«Νοτιοδυτική Οικία». Το σημαντικό με την τελευταία είναι η ανεύρεση 70 

υφαντικών βαρών στο δωμάτιο 27. Το γεγονός αυτό φωτίζει την οικονομική 

δραστηριότητα στη Βασιλική, που ήταν τότε μια εγκατάσταση που στηρίζεται στην 

κτηνοτροφική και γεωργική παραγωγή, στην υφαντουργία και στην κατασκευή 

μετάλλινων εργαλείων. 

Στη ΜΜΙα περίοδο ο οικισμός αυτός αναπτύσσεται περαιτέρω. Η λεγόμενη 

Οικία Α αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αρχιτεκτονικής της εποχής. Ήταν 

οικοδομημένη επάνω στο λόφο λόφο, μεταξύ δύο δρόμων, με προσανατολισμό στα 

ανατολικά. Διέθετε μια στενή είσοδο προς τον ένα δρόμο και προφανώς υπήρχε και 

άλλη μια προς τον άλλο δρόμο. Στο τμήμα της εισόδου ήρθαν στο φως όστρακα 

πίθων, γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση πως στο τμήμα αυτό της οικίας βρίσκονταν 

οι αποθηκευτικοί του χώροι. Η κεραμεική περιλάμβανε πολυάριθμα αγγεία 

πανομοιότυπου σχήματος. Οι μελετητές της οικίας θεώρησαν πως στον όροφό της 
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λειτουργούσε εργαστήριο. Ως εκ τούτου, πιθανότατα, διέθετε και όροφο, όπως 

δείχνουν τα ευρήματα, στον οποίο θα ήταν φιλοξενούνταν οι χώροι κατοίκησης83.  

Η οικία αυτή φέρει πολλές ομοιότητες με την πρωιμότερη «οικία του Λόφου» 

που προαναφέρθηκε, δηλαδή το συγκρότημα ουσιαστικά σπιτιών. Η σημαντικότερη 

διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ αυτών είναι η βελτίωση της κανονικότητας του 

αρχιτεκτονικού σχεδίου και της κατασκευής της δεύτερης. Επιπλέον, ομοιάζει ως ένα 

βαθμό με αντίστοιχες οικίες των Μαλίων84. 

 

 

 

ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟ 

 

Ο οικισμός του Παλαικάστρου σώζει οικιών, που είχαν αρχικά οικοδομηθεί 

κατά την ΠΜ ΙΙ περίοδο, παρότι καλύφθηκαν στη συνέχεια από την πόλη της ΥΜ 

περιόδου85. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα μεγάλο κτήριο, που μπορεί να ενταχθεί στην 

κατηγορία των αγροικιών, οικιών δηλαδή που εντοπίζονται σε χωριά86. 

 

 

 

ΦΑΙΣΤΟΣ 

Η εγκατάσταση της Φαιστού, που βρίσκεται στην πεδιάδα της Μεσαράς στη 

νότιο-κεντρική Κρήτη, αποτελούσε κατά την ΠΜ Ι περίοδο τη μεγαλύτερη 
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εγκατάσταση στη Μεσαρά87. Η διάρθρωση, μάλιστα, των υπολοίπων δορυφορικών 

θέσεων που πλαισιώνουν δείχνει πως στο δυτικό τμήμα της Μεσαράς το οικιστικό 

δίκτυο βασίζεται σε ένα ιεραρχικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο, ο μεγαλύτερος 

οικισμός στη Φαιστό περιβαλλόταν από μικρότερα χωριά, αγροικίες και 

αγροκτήματα88. Το ίδιο παρατηρείται και κατά την ΠΜ ΙΙ περίοδο, όπου η Φαιστός 

έχει πληθυσμό περίπου 150-450 άτομα89, και γύρω της υπάρχουν μικρότερες θέσεις 

αγροτικού χαρακτήρα, γεγονός που δείχνει μια σαφέστερη ιεράρχηση90. 

 

 

 

III. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 

Κατά την Πρωτομινωική περίοδο εμφανίζονται συλλογικά κοινοτικά έργα, 

τεχνική εξειδίκευση και κοινωνική διαστρωμάτωση, ως αποτέλεσμα μιας 

εντατικοποίησης της παραγωγής και της τεχνολογικής ανάπτυξης μέσα από την 

εκμετάλλευση πρώτων υλών, μεταξύ των οποίων είναι ο χαλκός, ο χρυσός και ο 

άργυρος. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής αναδύθηκαν ηγετικές ομάδες, που 

συνέβαλαν στην ίδρυση των ανακτόρων της 2ης χιλιετίας. Παρόλα αυτά, πρόκειται 

ακόμη για ανεξάρτητους τεχνίτες και όχι εξαρτημένους, που χαρακτηρίζουν λιγότερο 

σύνθετες κοινωνίες και τροφοδοτούν την αγορά με τα βασικά αγαθά που 

εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες. Οι εξαρτημένοι τεχνίτες κατασκευάζουν 

αντικείμενα κύρους, που εξυπηρετούσαν το γόητρο των ελίτ σε ιεραρχικές 

κοινωνικές δομές. Τα αντικείμενα αυτά προορίζονταν για επίδειξη, για τελετουργικές 

πρακτικές ή για ανταλλαγές91. 
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Κατά την ΠΜ εποχή παρατηρείται η εντατικοποίηση των επαφών, που 

ενθαρρύνουν τις οικονομικές σχέσεις της Κρήτης με τους άλλους ανεπτυγμένους 

γειτονικούς πολιτισμούς. Το ανταλλακτικό εμπόριο είναι εκείνο που κατά πάσα 

πιθανότητα προώθησε, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την τεχνολογική καινοτομία.  

Ήδη την ΠΜ Ι περίοδο, η παραγωγή κεραμεικής αποτελεί ξεχωριστή 

βιοτεχνική παραγωγή. Κατά την ΠΜ ΙΙ περίοδο, τις επαφές με άλλες περιοχές εκτός 

Κρήτης δείχνουν τύποι αγγείων που προέρχονται από περιοχές της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, όπως η "σαλτσιέρα", μια φιάλη με μακρά προχοή, σχήμα τυπικό της 

Πρωτοελλαδικής ΙΙ περιόδου. Κυρίως προς το τέλος της ΠΜ περιόδου 

αναπτύσσονται κεντρικοί οικισμοί και στην Κεντρική Κρήτη και δημιουργούνται 

οδικές αρτηρίες για την επικοινωνία των εγκαταστάσεων μεταξύ τους. Η 

τεχνογνωσία, η μεταλλοτεχνία του χαλκού δίνει άλλες διαστάσεις στη ζωή της 

εποχής. Η ναυσιπλοΐα γίνεται ασφαλέστερη και οι θαλάσσιες επαφές με κέντρα στα 

μεσογειακά παράλια εντείνεται και γίνεται αποδοτικότερη.  

Η παρουσία οψιανού στην Κρήτη δηλώνει ότι υπήρχαν επαφές με τις 

Κυκλάδες, γεγονός που ενισχύεται από την παρουσία κυκλαδικών αγγείων και 

ειδωλίων στο νησί. Σκαραβαίοι και λίθινα αγγεία αιγυπτιακής προέλευσης 

φανερώνουν ότι υπήρχε κάποιου είδους οικονομική ή άλλη σχέση με αυτή την 

περιοχή.  

Η μεγάλη πρόοδος που συντελείται κατά την περίοδο αυτή φαίνεται 

περισσότερο στη μεταλλοτεχνία. Από χαλκό κατασκευάζονται τώρα όλα τα εργαλεία, 

π.χ. για τη σφραγιδογλυφία, για τη μικροτεχνία και τη λιθοτεχνία. Αναπτύσσονται 

τεχνικές που επιτρέπουν την κατασκευή περίτεχνων κοσμημάτων από χρυσό και 

ασήμι, σκευών καλλωπισμού, όπλων, αντικειμένων καθημερινής χρήσης και 

σφραγίδων οι οποίες χρησιμοποιούνταν κοσμήματα αλλά ως διοικητικά τεκμήρια, 

όπως θα φανεί παρακάτω.  

Η κατανομή των οικισμών, όπως παρουσιάσθηκε παραπάνω, δημιούργησε την 

προοπτική  για την οικονομική τους συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, και τις 

κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών συμπεριφορών μεταξύ τους. 

Αυτό δείχνει η εμφάνιση εξειδικευμένων εργαστηρίων κεραμεικής και σε 

«περιθωριακές» περιοχές, όπως τα Αστερούσια Όρη, καθώς και από την εμφάνιση 



42 
 

και ανάδειξη των χάλκινων εγχειριδίων ως αντικείμενων προβολής κοινωνικού 

γοήτρου.92 

Η εντατικοποίηση και γεωγραφική διεύρυνση του εμπορίου και των 

συναλλαγών οδήγησαν στην επινόηση κοινά αποδεκτών συστημάτων μέτρησης και 

καταγραφής για τον έλεγχο της παραγωγής, τόσο για την εγγύηση της προέλευσης ή 

της ποιότητας των ανταλλασσόμενων αγαθών κ.λπ. Έτσι, την Πρώιμη Εποχή του 

Χαλκού κάνουν την εμφάνισή τους σφραγίδες και σφραγίσματα, τα λεγόμενα σημεία 

κεραμέων στην κεραμεική και μετρικά συστήματα βάρους με τη μορφή λίθινων 

πηνιόσχημων αντικειμένων. Επομένως, οι οικονομικές συναλλαγές οδήγησαν στην 

ανάγκη επινόησης συμβόλων και συστημάτων συμβολισμού, για τον έλεγχο της 

παραγωγής.  

Συστηματική είναι στον τομέα αυτό η συμβολή της σφραγιστικής. Την 

Πρωτομινωική περίοδο εμφανίζονται σε ευρεία κλίμακα οι σφραγίδες, πολύ μικρά 

αντικείμενα διαφόρων σχημάτων, με ανάγλυφα διακοσμημένη τη μία πλευρά 

τουλάχιστον, που αποτυπωνόταν σε μαλακά υλικά, όπως ο πηλός, και σφράγιζε 

διακινούμενα υλικά. Αν και δε γνωρίζουμε πάντοτε ακριβώς τη διαδικασία και τις 

συνθήκες της σφράγισης των προϊόντων, αυτός ήταν ένας τρόπος επικύρωσής τους 

και προστασία των σχετικών συναλλαγών. Οι σφραγιστικές επιφάνειες πιέζονταν 

επάνω σε νωπό πηλό αφήνοντας το αποτύπωμα ή σφράγισμά τους στην επιφάνειά 

του. Το πήλινο σφράγισμα στερεωνόταν, π.χ. δενόταν με σπάγγο στο προϊόν και 

στέγνωνε εκεί. Ο κάτοχος της σφραγίδας μπορούσε έτσι να ελέγξει την ασφάλεια και 

την ακεραιότητα της αποστολής του.  

Οι πρωτομινωικές σφραγίδες ήταν συνήθως λίθινες, οστέινες και φτιαγμένες 

από εγχώριους ή εισηγμένους λίθους, αλλά υπάρχουν και πολλές ελεφαντοστέινες, 

και αργότερα μεταλλικές. Το υλικό που χρησιμοποιούταν για την κατασκευή τους και 

το είδος της διακόσμησης εξέφραζαν την ιδιότητα και το κύρος του κατόχου τους. 

Έτσι, οι σφραγίδες και τα σφραγίσματα χρησίμευαν συγχρόνως ως «υπογραφή», ως 

ταυτότητα, ως σήμα κατατεθέν και αποτελούν πολύτιμους οδηγούς για τις διοικητικές 

πρακτικές της εποχής τους. Συγχρόνως ανήκαν στα απολύτως προσωπικά 

αντικείμενα, τοποθετούνταν συχνά ως κτερίσματα στους τάφους.  

                                                                          

92
 Brumfiel 198, 231 
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Προκειμένου να δηλωθεί η ταυτότητα του κατόχου ή του αποστολέα αγαθών 

δημιουργήθηκε μια τεράστια ποικιλία από σφραγιστικά διακοσμητικά θέματα, 

ιδεογράμματα ή συνθέσεις που ακολουθούσαν τις καλλιτεχνικές τάσεις και 

συμβάσεις κάθε περιόδου. Οι Μινωίτες ειδικεύθηκαν στη σφραγιδογλυφία και με μια 

σειρά από πρωτότυπες τεχνικές και διακοσμήσεις την ανήγαγαν σε υψηλή τέχνη. 

Πολλές φορές, στη μικρή επιφάνεια των σφραγίδων χαράζονταν λεπτομερείς 

παραστάσεις από την καθημερινή και την επίσημη ζωή, που προσφέρουν σήμερα 

πρωτεύουσας σημασίας στοιχεία για την κοινωνική οργάνωση, τις συνήθειες και τα 

λατρευτικά και άλλα τελετουργικά δρώμενα της μινωικής Κρήτης.  

Στην ΠΜ ΙΙ περίοδο, η παραγωγή σφραγίδων βασίζεται σε κάποιες γενικές 

κατασκευαστικές αρχές, που δείχνουν ότι ενδιαφέρει περισσότερο ο χρηστικός ρόλος 

των σφραγίδων. Σύμφωνα με τον Κ. Σμπόνια, τα σφραγιστικά θέματα δεν 

διαφοροποιούνται σημαντικά. Η ΠΜ σφραγιδογλυφία θα μπορούσε περισσότερο να 

ενταχθεί στις χρηστικές πρακτικές και τεχνικές που εξυπηρετούσαν καθημερινές 

ανάγκες, όπως η κεραμεική και η μεταλλουργία93. Τα βασικότερα υλικά που 

χρησιμοποιούνταν για την κατασκευή των σφραγιδόλιθων είναι το οστό καθώς 

επίσης και μαλακοί λίθοι, πάνω στα οποία χαράζονταν απλά μοτίβα94.  

Χαρακτηριστικά, όπως η καλή ποιότητα της κατασκευής, η προώθηση της 

καλλιτεχνικής δεξιοτεχνίας, η επίδειξη των ικανοτήτων των τεχνιτών καθώς και η 

παγίωση των σχημάτων των σφραγίδων και των σφραγιστικών θεμάτων, 

εμφανίζονται κατά την ΠΜ ΙΙΙ και την πρώιμη ΜΜ ΙΑ περίοδο95. Η σφραγιδογλυφία 

ξέφυγε τότε από το πλαίσιο των οικιακών αναγκών και επομένως, την οικοβιοτεχνική 

τους παραγωγή και διακρίθηκε ως μία αυτόνομη εξειδικευμένη τεχνολογική 

κατηγορία96. 

Οι τεχνίτες που διαχειρίζονταν την παραγωγή των προανακτορικών σφραγίδων 

εφαρμόζουν τις ίδιες στυλιστικές εφαρμογές και ακολουθούν την ίδια εικονογραφική 

παράδοση, παρότι ο καθένας εργαζόταν στο πλαίσιο της δικής του κοινότητας. Σε 

                                                                          

93
 Sbonias 2000, 292 

94
 Στο ίδιο, 280-1 

95
 Στο ίδιο, 283 

96
 Του ίδιου, 1999, 25-51 
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περιφερειακό επίπεδο, η παραγωγή σφραγίδων περιορίζεται στους μεγάλους 

οικισμούς, ενώ η διακίνησή τους μοιάζει ιδιαίτερα περιορισμένη97. Προφανώς, η 

χρήση κι ως εκ τούτου η παραγωγή των σφραγίδων σχετίζεται με διαπραγμάτευση 

της κοινωνικής ταυτότητας του κάθε οικισμού98. 

Κατά το τέλος της Προανακτορικής περιόδου, αντιθέτως, παρατηρείται 

μεγαλύτερη διακίνηση των σφραγίδων από ένα περιορισμένο αριθμό 

κατασκευαστικών κέντρων, όπως τα Μάλια99. Όσον αφορά στην τυπολογία, τα 

σχήματα είναι πιο συγκεκριμενοποιημένα ως αποτέλεσμα της μείωσης των 

παραγωγικών κέντρων και την ανάδειξη ενός κεντρικού προτύπου που εκφράζεται με 

κοινωνικο-πολιτικούς όρους100. 

Πέρα από αυτό το τοπικό επίπεδο, η σφραγιδογλυφία παρέμεινε σε εμβρυακή 

μορφή καθόλη την Προανακτορική περίοδο. Η διακίνηση των σφραγίδων 

περιοριζόταν κυρίως στο πλαίσιο των ανταλλαγών δώρων, κυρίως στην ανατολική 

Κρήτη, που απηχούν περισσότερο κοινωνικούς δεσμούς παρά παραπέμπει σε 

οικονομικούς παράγοντες. Αφού οι σφραγίδες αποτελούσαν ουσιαστικά σύμβολα 

ταυτότητας και έρχεται και πάλι σε αντίθεση με την ευρεία ανταλλαγή κεραμεικής 

και άλλων τεχνέργων χρηστικού χαρακτήρα101. 
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 Sbonias 2000, 288-9 

98
 Στο ίδιο, 293 

99
 Sbonias 2000, 287-288 

100
 Στο ίδιο,  293 

101
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

Από τα παραπάνω έγινε αντιληπτό πως η προσπάθεια ανεύρεσης στην 

προανακτορική Κρήτη των πρώτων κοινωνικών ψηγμάτων, που μαρτυρούν τη 

μετάβαση από τις απλές στις σύνθετες κοινωνικές δομές και από τις οικογενειακές 

αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οικογενειών σε αστικού τύπου οικιστικές 

μορφές, είναι πολύ δύσκολη. 

Συντελούνται σημαντικές αλλαγές και ανακατατάξεις εστιάζονται κυρίως στη 

βαθμιαία εξάπλωση της χρήσης των μετάλλων (κυρίως του χαλκού), στην 

εντατικοποίηση των δικτύων ανταλλαγών και στην εμφάνιση οργανωμένων 

οικιστικών δικτύων. Στοιχεία αστικοποίησης είναι η εντατικοποίηση της 

πρωτογενούς παραγωγής, εξειδίκευση της εργασίας και η τυποποίηση των προϊόντων, 

η διοικητική οργάνωση και η κοινωνική διαφοροποίηση.  

Κατά την Πρωτομινωική περίοδο παρουσιάζονται για πρώτη φορά συλλογικά 

έργα, τεχνική εξειδίκευση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων και κοινωνική 

διαστρωμάτωση, ως αποτέλεσμα ενδοκοινοτικών και ευρύτερων οικονομικών και 

άλλων ανταλλαγών και της επιτυχημένης εκμετάλλευσης ποικίλων πρώτων υλών, 

πιθανότατα από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Κατά την εποχή αυτή 

διαμορφώθηκαν και ενισχύθηκαν κοινωνικές ταυτότητες ατόμων και ομάδων που 

εμπέδωσαν τη διαφοροποίηση. Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ., στην Κρήτη 

παρατηρούνται οι πιο βαθιές κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές, με την εμφάνιση 

του ανακτορικού συστήματος που διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του 13ου αι. π.Χ.  
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Η κοινωνική διαφοροποίηση και η ανάδυση κάποιων «ελίτ» διαφαίνονται πολύ 

καλύτερα στις ταφικές αρχαιολογικές συνάφειες, μέσα από την παρουσία τάφων 

μεγαλύτερων και πολυτελέστερων από τους υπόλοιπους, που δείχνουν την 

οικονομική και κοινωνική δύναμη των νεκρών τους.  
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