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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ αξραηνινγηθή κειέηε ηνπ παξειζφληνο πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά εδψ θαη 1,5 αηψλα 

κε πνιππνίθηιεο κεζφδνπο, νη νπνίεο ζπλερψο εμειίζζνληαη. Έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηεο έξεπλαο 

ζηεξίδεηαη ζηα πιηθά θαηάινηπα, ηα νπνία φζν απφζπαζκαηηθά θαη αλ ζψδνληαη κπνξνχλ λα καο 

δψζνπλ κηθξέο εηθφλεο ηεο αλζξψπηλεο δσήο ζην παξειζφλ. Μέξνο απηψλ ησλ θαηαινίπσλ είλαη 

θαη ηα αληηθείκελα απφ πειφ. Σα πήιηλα ηέρλεξγα ρσξίδνληαη ζε πνιιέο θαηεγνξίεο θαη 

δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηα ηππνινγηθά ηνπο γλσξίζκαηα, ηε ζχζηαζε ησλ πειψλ θαη ηνπο 

ηξφπνπο θαηαζθεπήο ηνπο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη αλάινγα κε ηηο πνιηηηζκηθέο ηνπο 

ζπλάθεηεο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα απηψλ απφηειεί ε θεξακεηθή πνπ αλαθαιχπηεηαη ζε αθζνλία ζηηο 

αλαζθαθέο θαη ζηηο επηθαλεηαθέο έξεπλεο.  

Ζ ζπρλφηεηα εχξεζεο αγγείσλ θαη νζηξάθσλ θαη ε δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο αλζξψπηλεο 

ηερλνινγίαο θαη ελ γέλεη δεκηνπξγίαο θαη ηαπηφηεηαο κέζα απφ απηά νδήγεζε απφ λσξίο κεγάιε 

κεξίδα αξραηνιφγσλ ζηε κειέηε ηνπο θαη ζε ζπλαθφινπζεο θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη νξνινγίεο πνπ 

απφηεινχλ ηνπο βαζηθνχο νδεγνχο αλαγλψξηζεο θαη ρξνλνιφγεζεο ησλ επξεκάησλ θάζε 

ρξνλνινγηθήο πεξηφδνπ. Ζ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ακέζσο ζεψξεζε φηη ηα θεξακεηθά ηέρλεξγα 

παξάγνληαη κέζα απφ κηα δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία ηα δηαδνρηθά ζηάδηα εληππψλνληαη ζην ηειηθφ 

πξντφλ, έηζη ψζηε ην ζρήκα, ε δηαθφζκεζε, ε ζχλζεζε θαη νη κέζνδνη θαηαζθεπήο είλαη δπλαηφλ λα 

δψζνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πνπ ηα παξήγαγε
1
. Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε έξεπλα έρεη επεθηαζεί φρη κφλν ζηα αληηθείκελα, αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία 

θεξακεηθήο παξαγσγήο θαη «θαηαλάισζεο» θαη ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

πξνεθηάζεηο ηνπο.  Σν αγγείν πνπ αλαθαιχπηνπλ νη αξραηνιφγνη είλαη ην ηειηθφ απφηέιεζκα κηαο 

ζχλζεηεο ηερλνινγηθήο δηαδηθαζίαο, απφ ηελ πξφζθηεζε ησλ πξψησλ πιψλ, ηελ επεμεξγαζία ηνπο, 

ηε κνξθνπνίεζε ηνπ αγγείνπ θαη θαηφπηλ ηελ αιιαγή ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ κέζσ ηεο φπηεζεο. 

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ φπηεζε ησλ αγγείσλ πξνήιζε απφ ηελ ζπκκεηνρή κνπ ζηελ 

αλαζθαθή δχν ζέζεσλ κε θαηάινηπα δνκψλ φπηεζεο, ε πξψηε ην 2005 ζηελ παλεπηζηεκηαθή 

αλαζθαθή ηεο Γαχδνπ, ζηε ζέζε ηψπαηα, φπνπ έρεη εληνπηζηεί έλα θακίλη πηζαλφλ ηεο Πξψηκεο 

Δπνρήο Υαιθνχ θαη ε δεχηεξε ην 2006 ζηελ παλεπηζηεκηαθή αλαζθαθή ηεο Διεχζεξλαο, ζηνλ 

Σνκέα ΗΗ, φπνπ έρεη εληνπηζηεί έλαο αξρατθφο θπθιηθφο θεξακεηθφο θιίβαλνο. Παξάιιεια, θαηά ηελ 

επηθαλεηαθή έξεπλα ζηηο λήζνπο Γαχδνο θαη Γαπδνπνχια ν ζπρλφο εληνπηζκφο θαηαινίπσλ 

θακηληψλ κνπ ελέηεηλε ην ελδηαθέξνλ γηα απηέο ηηο δνκέο. Ζ ζπλερήο απηή επαθή κνπ θίλεζε ην 

ελδηαθέξνλ λα αλαδεηήζσ άξζξα θαη δηαηξηβέο εξεπλεηψλ πνπ αζρνινχληαη ζπζηεκαηηθά κε ηελ 

φπηεζε αγγείσλ. Οη θπξηφηεξεο δεκνζηεχζεηο πνπ κε βνήζεζαλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο φπηεζεο 

θεξακεηθψλ είλαη νη κειέηεο ηεο P. Rice
2
, ηεο Ο. Rye

3
, ηεο Μ. Βνγηαηδφγινπ

4
, νη δηαηξηβέο ησλ Δ. 

παζάξε-Μπεγιίηε
5
 θαη Δ. Υαζαθή

6
, ε εζλνγξαθηθή κειέηε ησλ Μ. Φαξνπνχινπ & Ν. 

εκαληεξάθε
7
 θαη νη κειέηεο ησλ D. Evely

8
 θαη Ph. Betancourt

9
. εκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

παξακέηξνπο ηεο φπηεζεο θεξακεηθήο θαηαγξάθνληαη ζην θεθάιαην ησλ θεξακεηθψλ ηνπ 

πξφζθαηνπ ζπιινγηθνχ ηφκνπ ησλ Η. Λπξηηδή & Ν. Εαραξηά
10

. Με νδεγφ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

                                                 
1
 Rice 1987, 25. 

2
 Rice φ.π. 

3
 Rye 1981. 

4
 Βνγηαηδφγινπ 1985. 

5
 παζάξε - Μπεγιίηε 1992. 

6
 Hasaki 2002. 

7
 Φαξνπνχινπ & εκαληεξάθεο 2007. 

8
 Evely 2000, 297-312. 

9
 Betancourt 1985. 

10
 Λπξηηδήο & Ν. Εαραξηάο 2010. 
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κειέηεο θαη καδί κε ηηο αλαζθαθηθέο δεκνζηεχζεηο θξεηηθψλ θιηβάλσλ μεθίλεζα λα θαηαγξάθσ 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα αληιήζεη θάπνηνο απφ ηα θαηάινηπα κηλσηθψλ ρψξσλ φπηεζεο 

θεξακεηθήο. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία, ε νπνία εζηηάδεη ζην ηειεπηαίν ζηάδην θεξακεηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ 

φπηεζε ησλ αγγείσλ κέζα απφ ηε κειέηε ησλ εηδηθψλ ζρεηηθψλ δνκψλ, εζηηάδεη ζηελ Κξήηε ηεο 

Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ κε έκκεζν ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ θεξακέσλ ηεο 

επνρήο. Μεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε νξνινγία ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ, αθνχ αξθεηέο 

ιέμεηο ραξαθηεξίδνπλ ηηο ίδηεο πεξίπνπ δνκέο. Οη πην ζπλήζεηο είλαη ν θνχξλνο, ην θακίλη θαη ν 

θιίβαλνο. Ζ ιέμε θνχξλνο είλαη κεηαγελέζηεξε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γεληθά σο ν ρψξνο φπηεζεο 

ςσκηνχ αιιά θαη αγγείσλ
11

. Σαπηίδεηαη θπξίσο κε ηελ νηθηαθή ρξήζε. Χο θακίλη απφθαινχκε θάζε 

πεξίθιεηζην ρψξν ηζρπξφηαηα ζεξκαηλφκελν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ φπηεζε θεξακεηθψλ 

ηερλέξγσλ, απαλζξάθσζε μχισλ, αζβεζηνπνίεζε ιίζσλ θαη ηελ ηήμε κεηάιινπ. (βι.παξαθάησ). 

πλήζσο, πξνεγείηαη έλα επίζεην πνπ ραξαθηεξίδεη ην είδνο ρξήζεο ηνπ. Ζ ιέμε θιίβαλνο 

εηπκνινγηθά ζεκαίλεη ην αγγείν πάλσ ζην νπνίν ςήλεηαη ην ςσκί (βι. παξαθάησ). Δπεηδή, νη δνκέο 

φπηεζεο ησλ αγγείσλ απφηεινχλ πηζαλψο εμέιημε ησλ νηθηαθψλ θνχξλσλ λα επηθξάηεζε ε ηδέα φηη 

θιίβαλνο ζεκαίλεη ν ρψξνο φπηεζεο αγγείσλ. Ζ κειέηε ησλ ηειεπηαίσλ παξαδνζηαθψλ θεξακεηθψλ 

εξγαζηεξίσλ (ίθλνο, Κξήηε) έδεημε φηη ε ιέμε θάκηλνο θαη ηα παξαγσγά ηεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα απφ ηε ιέμε θιίβαλνο. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ 

ιέμε θιίβαλνο γηα νπνηαδήπνηε ηεθκεξησκέλε δνκή φπηεζεο αγγείσλ, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν θακίλη πξνζζέηνληαο, φπνπ είλαη ζαθέο, έλαλ επίζεηηθφ πξνζδηνξηζκφ 

(π.ρ. κεηαιινπξγηθφ θακίλη). 

Γηα ηελ πξφνδν θαη ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο εξγαζίαο νθείισ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θα Καηεξίλα Κφπαθα, ε νπνία κε θαηεχζπλε θαη κε ζπκβνχιεπε ζπλερψο.  

Δπίζεο, ζην κέινο ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηεο εξγαζίαο, νκφηηκε θαζεγήηξηα Η. Σδαρίιε, γηα ηελ 

θαηαλφεζε πνπ έδεημε ζηελ παξαβίαζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ εθ κέξνπο κνπ.  Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο 

νθείισ θαη ζην ηξίην κέινο ηεο επηηξνπήο Γξ. Δ. Ννδάξνπ γηα ηελ ζεκαληηθή βνήζεηα ηεο ζηελ 

αλεχξεζε ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Πνιχ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ γχξσ απφ ηνπο θιηβάλνπο 

απφηέιεζε ε ζπλερήο επηθνηλσλία κνπ κε ηελ Γξ. Δ. Υαζαθή, ηελ νπνία επραξηζηψ ζεξκά. Σέινο, 

έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηηο ζπλαδέιθνπο θαη θαιέο θίιεο Κ. Νηατθά θαη Γ.  Λαδάξ γηα ηηο 

ζπκβνπιέο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

Πξνέξρεηαη απφ ηελ ιαηηληθή ιέμε furnus.  
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ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΗΑ - ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

Ζ κειέηε νξγαλψλεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθφ, παξνπζηάδεη 

θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία γχξσ απφ ηελ φπηεζε, θπξίσο ηηο θπζηθέο παξακέηξνπο ηεο, νη νπνίεο 

ηζρχνπλ δηαρξνληθά θαη βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο κηαο επηηπρεκέλεο 

φπηεζεο αιιά θαη ησλ ηερληθψλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο θπζηθψλ παξαγφλησλ. 

Παξάιιεια, εμηζηνξείηαη έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο έξεπλαο ησλ ρψξσλ φπηεζεο αγγείσλ ζηελ 

Διιάδα θαη θπξίσο ηελ Κξήηε, ελψ παξαηίζεηαη θαη έλα κηθξφ ππνθεθάιαην γηα ηελ πινχζηα 

πιεξνθφξεζε πνπ αληιεί ν εξεπλεηήο γηα ηελ νξνινγία ησλ θεξακέσλ απφ ηηο αξραίεο γξαπηέο 

πεγέο θαη απφ ηνπο ηειεπηαίνπο παξαδνζηαθνχο θεξακείο.  

ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη, ελ ζπληνκία, ε παξνπζία ησλ θιηβάλσλ ζηελ Κξήηε 

απφ ηε Νενιηζηθή πεξίνδν έσο θαη ηελ Όζηεξε Δπνρή Υαιθνχ. Καηφπηλ, αλαιχνληαη ηα δνκηθά 

ζηνηρεία ησλ θξεηηθψλ θιηβάλσλ θαη νη βαζηθέο ηππνινγηθέο θαηαηάμεηο ηνπο, φπσο απηέο 

δηαηππψλνληαη ζηελ ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία. Πξνηείλεηαη, ηέινο, κία ηππνινγηθή δηάθξηζε, πνπ 

βαζίδεηαη ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο.  

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχνληαη φινη νη δεκνζηεπκέλνη ρψξνη φπηεζεο, πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο θεξακεηθνί θιίβαλνη. Ζ παξάζεζε αθνινπζεί γεσγξαθηθή πνξεία, μεθηλψληαο 

απφ ηε Βνξεηαλαηνιηθή Κξήηε (Πξηληάηηθνο Πχξγνο) θαη αθνινπζψληαο δεμηφζηξνθε πνξεία 

θαηαιήγεη ζηε Βνξεηαθεληξηθή Κξήηε (Μάιηα). Ζ ζπγθεθξηκέλε επηινγή δελ είλαη ηπραία, αθνχ 

επηηπγράλεη λα παξνπζηάζεη αξρηθά νιφθιεξε ηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, θαηφπηλ ηηο ζέζεηο ζηελ 

πεδηάδα ηεο Μεζαξάο, ζηε ζπλέρεηα ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ λεζηνχ θαη λα θαηαιήμεη ζηελ πεξηνρή 

γχξσ απφ ηελ Κλσζφ. Δθηφο απφ ηηο ζέζεηο ζην λεζί έρνπλ επηιεγεί θαη ηξεηο ζέζεηο εθηφο Κξήηεο, 

νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αξραηνινγηθά  έληνλν ελδηαθέξνλ θαη θνηλά ζηνηρεία κε ην λεζί.  

Δπηπξνζζέησο, ζηελ εξγαζία έρνπλ πξνζηεζεί ηξία παξαξηήκαηα: 1) πεξηγξαθέο 

βεβαησκέλσλ εξγαζηεξίσλ θεξακεηθήο ζηα νπνία δελ έρνπλ εληνπηζηεί θαηάινηπα θιηβάλσλ θαη 2) 

ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο έξεπλαο ησλ αξραηνκεηξηθψλ αλαιχζεσλ θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεγάδνπλ 

γηα ηελ Κξήηε ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, θαη 3) κία εηζαγσγή ζηελ ζεκαζία ησλ εξγαιείσλ ηνπ 

θεξακέα θαη εηδηθφηεξα ηνπ θεξακεηθνχ ηξνρνχ. Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε κία ζχληνκε 

ζπδήηεζε γχξσ απφ ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπλνιηθή βηβιηνγξαθηθή κειέηε.  

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγγξαθήο ηνπ θεηκέλνπ πηνζεηήζεθαλ νη εμήο ζπληνκνγξαθίεο
12

: κ.: 

κέηξν, η.κ.: ηεηξαγσληθφ κέηξν, κεθ.: κήθνο, πι.: πιάηνο, Γ: δηάκεηξνο, πάρ.: πάρνο, Βζ: βάζνο, 

ηνίρ.: ηνίρνο, ηνηρίζθνο, Β: Βφξεηα, Ν: Νφηηα, Α: Αλαηνιηθά, Γ: Γπηηθά, ΒΑ: Βνξεηναλαηνιηθά, ΒΓ: 

Βνξεηνδπηηθά, ΝΑ: Ννηηναλαηνιηθά, ΝΓ: Ννηηνδπηηθά, ΝΛ Νενιηζηθή, ΑΝ: Αξραηφηεξε Νενιηζηθή, 

ΜΝ: Μέζε Νενιηζηθή, ΝΝ: Νεφηεξε Νενιηζηθή, ΣΝ: Σειηθή Νενιηζηθή, ΠΜ: Πξσηνκηλσηθή, ΜΜ: 

Μεζνκηλσηθή, ΤΜ: Τζηεξνκηλσηθή. ΠΔΥ: Πξψηκε Δπνρή Υαιθνχ, ΜΔΥ: Μέζε Δπνρή Υαιθνχ, 

ΤΔΥ: Όζηεξε Δπνρή Υαιθνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 ιεο νη δηαζηάζεηο είλαη ζε κέηξα (κ.), εθηφο θαη εάλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά. 
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Η. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Η.1 Γεωγξαθία θαη γεωινγία ηεο Κξήηεο 

 

Ζ Κξήηε βξίζθεηαη ζηελ αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ, ζην λνηηναλαηνιηθφ άθξν ηεο 

Δπξψπεο, ηεο νπνίαο απφηειεί ην λνηηφηεξν ζεκείν (ζπληεηαγκέλεο: βφξεην πιάηνο: 35
ν
 41΄ 46΄΄ – 

34
ν
 48΄ 10΄΄ θαη αλαηνιηθφ κήθνο: 23

ν
 30΄ 49΄΄ – 26

ν
 21΄ 11΄΄).  Με έθηαζε πεξίπνπ 8331 η. ρικ., 

είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Διιάδαο, ην πέκπην ηεο Μεζνγείνπ. Σν κήθνο ηεο είλαη πεξίπνπ 260 

ρικ. (κεηαμχ ησλ αθξσηεξίσλ Γξακβνχζαο ζηα ΒΓ θαη ίδεξνπ ζηα ΒΑ), θαη ην πιάηνο ηεο 

θπκαίλεηαη απφ 60 ρικ. (απφ ην αθξσηήξην ηαπξφο ΒΓ ηνπ Ζξαθιείνπ, κέρξη ην αθξσηήξην Λίζηλν 

ζηνλ θφιπν ηεο Μεζαξάο) έσο 12 ρικ. ζηνλ ηζζκφ ηεο Ηεξάπεηξαο ελψ, ε πεξίκεηξφο ηεο πιεζηάδεη 

ηα 900 ρικ
13

. Ζ πξνλνκηαθή ζέζε ηεο αλάκεζα ζε ηξεηο επείξνπο, ηε ΝΑ Δπξψπε, ηελ Δγγχο 

Αλαηνιή θαη ηε Β Αθξηθή, αιιά θαη ζηνπο πνιηηηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ εθεί ζπλέβαιε ζηελ 

αλάδεημή ηεο ζε βαζηθφ δηαρξνληθφ θέληξν ζηε δηαθίλεζε αλζξψπσλ, αγαζψλ θαη ηδεψλ θαη ιίθλν 

ελφο ζεκαληηθνχ πνιηηηζκνχ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ηνπ Μηλσηθνχ. 

Ο βαζηθή γεσινγηθή δηακφξθσζε ηνπ λεζηνχ αλάγεηαη ζηελ Αιπηθή Πηχρσζε ή 

Οξνγέλεζε, ν λφηηνο θιάδνο ηεο νπνίαο μεθηλά απφ ηηο Γηλαξίδεο νξνζεηξέο (θαηά κήθνο ηεο 

Αδξηαηηθήο), ζπλερίδεη κε ηηο Διιελίδεο (Πίλδνο – Χινλφο) θαη θαηαιήγεη ζηηο Σαπξίδεο (Μηθξά 

Αζία) ζρεκαηίδνληαο έλα ηφμν, ηνπ νπνίνπ ε Κξήηε θαηαιακβάλεη ην λνηηφηεξν ηκήκα.  

ηελ αξρή ηεο Σεηαξηνγελνχο Πεξηφδνπ ήηαλ θαίλεηαη ελσκέλε κε ηελ Πεινπφλλεζν κέζσ 

Κπζήξσλ θαη Αληηθπζήξσλ, θαζψο θαη κε ηε ρεξζφλεζν ηεο Κλίδνπ κέζσ Κάζνπ, Καξπάζνπ θαη 

Ρφδνπ. Δμαηηίαο απηήο ηεο πινχζηαο ηεθηνληθήο θαη εθαηζηεηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα θξεηηθά 

πεηξψκαηα ππέζηεζαλ κεγάιε επεμεξγαζία πνπ εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ ηε κεγάιε πνηθηιία ηνπ 

λεζησηηθνχ απηνχ ηνπίνπ
14

. 

Ζ γεσινγηθή ζχζηαζε ηνπ λεζηνχ (εηθ.1α) πεξηιακβάλεη, επνκέλσο, εκηκεηακνξθσκέλα 

πεηξψκαηα (θπιιίηεο θαη ζρηζηνιίζνπο) θαη θπξίσο αιπηθά ηδεκαηνγελή (αζβεζηνιίζνπο θαη 

ζπαληφηεξα δνινκίηεο). Πάλσ ζε απηά έρνπλ απφηεζεί κάξγεο, ςακκίηεο, γχςνο, άξγηινη, άκκνο θαη 

γεληθά πιηθά απφζάζξσζεο. Οη ζρεκαηηζκνί απηνί βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε κηα αθαλφληζηε ζεηξά 

εμέιημεο, ιφγσ ησλ ηζρπξψλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ πνπ αζθήζεθαλ ζην ππέδαθνο ηνπ λεζηνχ θαη 

εληζρχνληαη απφ ηελ αλεχξεζε ιεηςάλσλ ηππνπφηακσλ – λάλσλ πνπ δνχζαλ ζηηο θαηά ην 

Πιεηζηφθαηλν ζεξκέο παξάθηηεο πεξηνρέο ηνπ λεζηνχ, ςειά ζην νξνπέδην ηνπ Λαζηζίνπ
15

.  

Ζ ζεκεξηλή κνξθνινγία ηεο Κξήηεο νθείιεηαη, βέβαηα, ζηε γεσινγηθή ζχζηαζε ηεο, αιιά 

θαη ζηε δξάζε εμσγελψλ παξαγφλησλ, θπξίσο ηνπ αέξα θαη ηνπ λεξνχ. Δηδηθά ην λεξφ δηαιχεη 

πνιιά πεηξψκαηα, ηδηαίηεξα απηά απφ αλζξαθηθφ αζβέζηην – ηνπο αζβεζηφιηζνπο πνπ θπξηαξρνχλ 

ζην λεζί θαη δεκηνπξγεί άθζνλεο θαξζηηθέο δηακνξθψζεηο κε ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ηα ππθλά θαη 

ζπρλά βαζηά θαξάγγηα, ηηο θαηαβφζξεο
16

 θαη ηηο πφιγεο
17

. Οξηζκέλα βαζηθά νξπθηά πνπ εμάγνληαη 

απφ ην θξεηηθφ ππέδαθνο είλαη ν γχςνο, νη δνινκίηεο θαη θάπνηα νμείδηα ηνπ ζηδήξνπ. 

Σν αλάγιπθν ηεο Κξήηεο είλαη νξεηλφ (εηθ.1β) κε εμαίξεζε ηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο  θαη 

κηθξέο παξαιηαθέο ιεθάλεο (Κηζάκνπ, Κπδσλίαο, Απφθφξσλα, Μπινπνηάκνπ, Ζξαθιείνπ, 

Μαιίσλ, Αγίνπ Νηθνιάνπ, Ηεξάπεηξαο θαη εηείαο) θαη θάπνηεο εζσηεξηθέο θνηιάδεο (Καληάλνπ, 

Ακαξίνπ, Πεδηάδαο θαη Νεάπνιεο). Ζ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη θαηά θαλφλα ηθαλνπνηεηηθή θαη 

θαη κε ηε ζπλδξνκή ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο θαη ησλ ρεηκάξξσλ θαη ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

γίλεηαη εμαηξεηηθά γφληκν.   

                                                 
13

 Αξεηάθε 2006, 22-3. 
14

 Rackham & Moody 2004, 18-9. 
15

 Απηφζη, 20-1. 
16

 Δθεί  απφρεηεχνπλ ηα επηθαλεηαθά ζπρλά ιηκλάδνληα λεξά πνπ αλαβιχδνπλ ρακειφηεξα απφ πεγέο 
17

 Μεγάιεο ιεθάλεο κε ηθαλή επίζηξσζε πξνζρψζεσλ. 
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Ζ πδξνγξαθία ηεο Κξήηεο επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο κε θπξηφηεξνπο ην 

αλάγιπθν, ηε ζχζηαζε ησλ πεηξσκάησλ θαη ηηο βξνρνπηψζεηο. Σν κηθξφ πιάηνο θαη ηα ςειά βνπλά 

ηνπ λεζηνχ πξνθαινχλ ην ζρεκαηηζκφ ρεηκάξξσλ απφ ηα κεηεσξηθά λεξά, νη νπνίνη θαηέξρνληαη 

νξκεηηθνί πξνο ηε ζάιαζζα πξηλ πξνιάβνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ πνηάκηα. ήκεξα ηνπο 

θαινθαηξηλνχο ηνπιάρηζηνλ κήλεο, ηα δίθηπα άξδεπζεο θαιχπηνπλ κεγάιεο εθηάζεηο πξνο φθεινο 

ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ρσξαθηψλ
18

. Ζ πεηξνγξαθηθή ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο, κε ηε ζπρλή παξνπζία 

ησλ αζβεζηφιηζσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε δεκηνπξγία θαξζηηθψλ θαηλνκέλσλ, θαηαηείλεη ζε αλάινγν 

απφηέιεζκα, θαζψο ηα λεξά δηεηζδχνπλ ζηηο θαηαβφζξεο θαη ηα ζπήιαηα, εκπινπηίδνπλ ηνπο 

ππφγεηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο θαη ηξνθνδνηνχλ ηηο πεγαίεο εκθαλίζεηο ηνπο, νη νπνίεο 

απφηέιεζαλ πεγή χδξεπζεο γηα πνιινχο νηθηζκνχο. Οη πεγέο δηαδξακάηηζαλ δηαρξνληθά ζπνπδαίν 

ξφιν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ θαηνίθσλ, θαη έσο πνιχ πξφζθαηα ζπλέβαιαλ ζρεδφλ 

απφθιεηζηηθά ζηελ χδξεπζε ησλ νηθηζκψλ
19

. Αλάινγε θαη ίζσο κεγαιχηεξε ζεκαζία έρεη θαη ην 

βξφρηλν λεξφ, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε σο πφζηκνπ, αξδεπηηθνχ θαη φρη κφλν ην θάλεη εμαηξεηηθά 

πνιχηηκν γηα ηελ επηβίσζε ησλ αλζξψπσλ αιιά θαη γηα ηηο βηνηερληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ησλ νπνίσλ απφηειεί δηαρξνληθά αλαπφζπαζην θνκκάηη. 

 

Η.2 Σερλνινγία ηεο όπηεζεο ζε θιεηζηή θωηηά 

 

Ζ φπηεζε είλαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο παξαγσγήο ελφο αγγείνπ. Σαπηφρξνλα, ίζσο είλαη 

θαη ην πην δχζθνιν, αθνχ κία θαθή φπηεζε θαηαζηξέθεη αλεπαλφξζσηα ην αγγείν αθπξψλνληαο 

νιφθιεξε ηελ εξγαζία ηνπ θεξακέα. 

Ζ φπηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν κεζφδνπο: 1) ζε αλνηθηή θσηηά, ζε αλνηγκέλα ζην 

έδαθνο νξχγκαηα, ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη θαχζηκε χιε αξγήο θαχζεο
20

. Δπάλσ ζηε θσηηά 

ηνπνζεηνχληαη ηα αγγεία ζε ζσξφ θαη θαιχπηνληαη απφ θαχζηκε γξήγνξεο θαχζεο
21

. Ζ ππξά μεθηλά 

απφ ρακειά θαη επεθηείλεηαη (Δηθ.1γ). Σα αγγεία αθήλνληαη λα θξπψζνπλ επί ηφπνπ θαη κεηά 

αθαηξνχληαη απφ ην φξπγκα
22

. Ζ κειέηε ηεο φπηεζεο ζε αλνηθηή θσηηά έδεημε φηη ε ζεξκνθξαζία 

πνπ αλαπηχζζεηαη θπκαίλεηαη απφ 500°-850°. Ζ κηθξή δηάξθεηα παξακνλήο ησλ αγγείσλ ζηε 

κέγηζηε ζεξκνθξαζία φπηεζεο θαη ε αιιαγή ζεξκνθξαζίαο εμαηηίαο εηζρψξεζεο αέξησλ καδψλ πνπ 

έρεη σο απφηέιεζκα αλνκνηνγελή φπηεζε ησλ αγγείσλ, αλαθέξνληαη σο ηα δχν βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ
23

. 

2) Ζ φπηεζε ζε θιεηζηφ ρψξν κε ειεγρφκελε ζεξκνθξαζία. Ο ρψξνο φπηεζεο ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε απφθαιείηαη θνχξλνο, θιίβαλνο ή θακίλη.Τπάξρνπλ πνιιέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

φπηεζε ελφο αγγείνπ. Ζ αξαηφηεηα ηνπ πεινχ, ε πεξηεθηηθφηεηα θαη ην είδνο εγθιεηζκάησλ ηνπ
24

, 

θαη ην ζρήκα ηνπ αγγείνπ επεξεάδνπλ θαηαιπηηθά ηνλ ηξφπν ςεζίκαηνο, αιιά θαη ηελ ζεξκνθξαζία 

πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζεί κέζα ζηνλ θιίβαλν
25

. Γχν βαζηθφηαηεο παξάκεηξνη ηεο φπηεζεο είλαη ε 

ζεξκνθξαζία εληφο ηνπ ρψξνπ φπηεζεο, αιιά θαη ν ρξφλνο παξακνλήο ηνπ αγγείνπ ζε απηφλ
26

. Σα 

αγγεία πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην ζηεγλά ζην ζάιακν φπηεζεο, αθνχ ζηελ αξρή 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο φπηεζεο ζπζηέιινληαη ιφγσ ηεο εμάηκηζεο κέξνο ηνπ λεξνχ πνπ ππάξρεη κέζα 

                                                 
18

 Ξηθαξάο 2002, 17-8. 
19

 Rackham & Moody 2004, 56-8. 
20

 πλήζσο ρνληξά μχια. 
21

 Μηθξά θιαδηά θαη μεξά ρφξηα. 
22

 Rye 1981, 25, Ννδάξνπ 2010, 69. 
23

 Ννδάξνπ φ.π., 69-70. 
24

 Κπιίθνγινπ 2010, 107. "Έλα θεξακηθό κε εγθιείζκαηα απαηηεί κεγαιύηεξε ελέξγεηα λα ζξαπζηεί από έλα ίδην 

θεξακηθήο κήηξαο αιιά ρσξίο εγθιείζκαηα". 
25

 Rye 1981, 27. 
26

 Βνγηαηδφγινπ 1985, 69. 
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ζηνλ πειφ
27

, παξάκεηξνο πνπ αλ δελ ειερζεί ζσζηά κπνξεί λα ηα θαηαζηξέςεη. Ζ δηαδηθαζία 

μεθηλά ζηνπο 120° θαη νινθιεξψλεηαη ζηαδηαθά ζηνπο 400°-650° αλάινγα κε ην είδνο πεινχ. Σν 

αγγείν αξρίδεη αξγά λα απφθηά δηαθνξεηηθή ρεκηθή ζχζηαζε, αθνχ απφβάιιεη πιήξσο ηα πγξά θαη 

απφθηά ηηο ηδηφηεηεο ηνπ θεξακεηθνχ
28

. Ζ άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ θιηβάλνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη αξγά, έσο φηνπ ν πειφο αξρίδεη λα εμνπδεηεξψλεη ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ 

ηε απψιεηα ηνπ λεξνχ. πλεπψο, ν πιήξεο έιεγρνο ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θιηβάλνπ 

είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο παξάκεηξνο γηα επηηπρή φπηεζε. 

ηαλ ε ζεξκνθξαζία μεπεξάζεη ηνπο 700° ην αγγείν αξρίδεη λα ςήλεηαη ζηελ ηειηθή ηνπ 

δηάζηαζε. Αλάινγα κε ην είδνο πεινχ, ηηο πξνζκίμεηο ηνπ, ην ζρήκα ηνπ αγγείνπ αιιά θαη ηε ζέζε 

ηνπ ζην ζάιακν φπηεζεο, ην θάζε αγγείν έρεη ηε δηθή ηνπ ζεξκνθξαζία ππξνζπζζσκάησζεο
29

. 

Δθεί ην αγγείν αξρίδεη λα ςήλεηαη. Οη ζπλήζεηο ζεξκνθξαζίεο φπηεζεο ησλ θξεηηθψλ αγγείσλ 

θπκαίλνληαη ζηνπο 850° πεξίπνπ. πλεπψο κηα δεχηεξε ζεκαληηθή παξάκεηξνο είλαη ε ηθαλφηεηα 

ηνπ θιηβάλνπ λα αλαπηχμεη ηέηνηεο ζεξκνθξαζίεο θαη ηνπ θεξακέα λα δηαηεξήζεη ζηαζεξή κηα ηφζν 

κεγάιε ζεξκνθξαζία γηα αξθεηέο ψξεο. Γηα λα επηηεπρζεί ην πξψην, νη θεξακείο δεκηνπξγνχλ ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ππφζθαθν ζάιακν θαχζεο, ν νπνίνο εληζρχεηαη κε πεινθνλίακα ή αθφκα θαη 

κε πιίλζνπο, ελψ ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη θαχζηκεο χιεο. Ζ πνηφηεηα θαη ε αθζνλία ηνπο 

επεξεάδνπλ ηε δνπιεηά ηνπ θεξακέα
30

. Οη παξαδνζηαθνί θεξακείο κεηξνχζαλ εκπεηξηθά ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ θιηβάλνπ παξαηεξψληαο ην ρξψκα ηνπ θαπλνχ πνπ έβγαηλε απφ ηελ θακηλάδα
31

. 

Έλα επίζεο ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο φπηεζεο είλαη ν έιεγρνο ησλ αεξίσλ εληφο ηνπ θιηβάλνπ πνπ 

απφηεινχλ πξντφληα ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο ηνπ πεινχ ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία. Δηδίθνηεξα ζηα 

αγγεία κε επίρξηζκα, ηα νπνία έρνπλ κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζίδεξν, ν έιεγρνο ηεο πνζφηεηαο 

ηνπ νμπγφλνπ εληφο ηνπ θιηβάλνπ απφ ηνλ θεξακέα, δεκηνπξγεί ζπλζήθεο νμείδσζεο θαη 

αλαγσγήο
32

 ηνπ ζηδήξνπ αιιάδνληαο ην ρξψκα ηεο επηθάλεηαο ησλ αγγείσλ
33

. Γη'απηφ ην ιφγν, νη 

θεξακείο δεκηνπξγνχζαλ νπέο αεξηζκνχ ζηνπο θιηβάλνπο (βι. παξαθάησ), γηα λα κπνξνχλ λα 

ειέγρνπλ ηελ αηκφζθαηξα ηνπ. 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ φπηεζε παίδεη ε ηθαλφηεηα ηνπ θεξακέα λα ηνπνζεηεί ην 

κέγηζην δπλαηφ αξηζκφ αγγείσλ ρσξίο λα έξρνληαη ζε επαθή είηε κε ηα ηνηρψκαηα ηνπ θιηβάλνπ, 

είηε κεηαμχ ηνπο, απφθεχγνληαο ηε δεκηνπξγία θειίδσλ αλνκνηνκεξνχο φπηεζεο
34

. Οη 

παξαδνζηαθνί θεξακείο, γηα παξάδεηγκα, ηνπνζεηνχζαλ ηα πηζνεηδή αγγεία πάλσ ζηελ εζράξα θαη 

ηα κηθξφηεξα αγγεία επάλσ ηνπο
35

. Δμίζνπ θξίζηκν ξφιν παίδεη ε ζηαδηαθή πηψζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο κεηά ηελ φπηεζε, ε νπνία κπνξεί λα δηαξθέζεη 2-3 κέξεο
36

. Μία απφηνκε πηψζε 

ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη δεκηέο ζηα ηνηρψκαηα ησλ αγγείσλ. 

 

Η.3 ύληνκν ηζηνξηθό ηεο βαζηθήο έξεπλαο γηα ηνπο θεξακεηθνύο θιηβάλνπο 

 Ζ δεκνζίεπζε κεκνλσκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ κε θιηβάλνπο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα. Χζηφζν, νη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο κειέηεο γηα απηνχο αλάγνληαη κφιηο ζηηο αξρέο ηεο 

                                                 
27

 Βνγηαηδφγινπ 1985, 72, Rye 1981, 24, Evely 2000, 298. 
28

 Βνγηαηδφγινπ φ.π., 72, Λπξηηδήο 2010, 50-2. 
29

 Rye 1981, 24, Evely, 2000, 299 (sintering temperature). 
30

 Απηφζη, 104. 
31

 Βνγηαηδφγινπ 1985, 74. 
32

 Ννδάξνπ 2010, 71. "Διεύζεξε θπθινθνξία νμπγόλνπ  ζηνλ θιίβαλν δεκηνπγεί νμείδσζε ελώ όηαλ δελ ππάξρεη νμπγόλν 

ε αηκόζθαηξα είλαη αλαγσγηθή". 
33

 Ννδάξνπ φ.π., 72 
34

 Απηφζη, 73. 
35

 Βνγηαηδφγινπ 1985, 76. 
36

 Rye 1981, 116, Ννδάξνπ 2010, 70-1. 
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δεθαεηίαο ηνπ 1960
37

,  ίζσο επεηδή νη πξψηκεο ηαπηνπνηήζεηο θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ δελ 

πξνυπέζεηαλ ηελ παξνπζία θιηβάλσλ, αιιά αξθνχληαλ ζε ζρεηηθέο ελδείμεηο, φπσο νη θεξακεηθνί 

ηξνρνί ή θαη δίζθνη, απφηπρίεο φπηεζεο. Να ζεκεησζεί φηη έσο ηηο αξρέο ηνπ 1970 δελ είραλ 

εληνπηζηεί παξά ειάρηζηα ίρλε θεξακεηθψλ θιηβάλσλ ζηελ Κξήηε.  

Ζ πξψηε ζρεηηθή κειέηε είλαη απηή ηεο N. Cuomo Di Caprio, ην 1971, πνπ πεξηιακβάλεη 

έλα  κεγάιν αξηζκφ θιηβάλσλ, απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα έσο ηε Ρσκατθή πεξίνδν θαη ηα θνηλά 

ηππνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά
38

. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, νη G. Delcroix θαη J. L. Huot 

πξνζέγγηζαλ ηνπο πξντζηνξηθνχο θιηβάλνπο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη εζηίαζαλ ζηελ ηζηνξία ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ηνπο
39

. Αξγφηεξα, ην 1978, ν P. Duhamel δεκνζίεπζε κηα ιεπηνκεξή 

ηππνινγία ησλ ξσκατθσλ θιηβάλσλ ηεο Γαιιίαο
40

, εκαληηθή ζπκβνιή απφηεινχλ ηα άξζξα ηνπ Κ. 

Γαβάξα, ην 1973 θαη ην 1980, γηα ηνπο κηλσηθνχο θιίβαλνπο ζηνλ ηχιν Υαλίσλ θαη ζην 

Παιαίθαζηξν, ζην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ επηρεηξείηαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ γλσζηψλ ζε εθείλνλ 

αλαιφγσλ δνκψλ, κε αλαθνξέο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο αλαζθαθέο ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν
41

. 

 Οη έξεπλεο εληαηηθνπνηήζεθαλ ηα επφκελα ρξφληα, κε κειέηεο πνπ ζπδεηνχλ ηηο ηππνινγηθέο 

πξνηάζεηο ηεο Cuomo Di Caprio
42

. Σε δεθαεηία ηνπ 1980 κε ηνπο θιηβάλνπο ηεο Κξήηεο 

αζρνιήζεθε ε Clelia Laviosa (1980), ε νπνία ζπλδεκνζηεχεη ηνλ θιίβαλν ηεο Φαηζηνχ θαη 

δεκνζηεχεη ηνλ θιίβαλν ηεο Αγίαο Σξηάδαο. ην δεχηεξν άξζξν ηεο
43

 έζεζε θάπνηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο γχξσ απφ ηελ ηππνινγία ηνπ Γαβάξα. H Nicoletta Momigliano (1986), ζηε βάζε 

ηεο ηππνινγίαο ηνπ Γαβάξα παξνπζίαζε θάπνηα ρξνλνινγηθά θξηηήξηα
44

. Αξγφηεξα, ε Μartina 

Seifert (1993) ζπγθέληξσζε ζε άξζξν ηεο ηνπο ηφηε γλσζηνχο θιηβάλνπο ζηνλ επεηξσηηθφ 

Διιαδηθφ θαη επξχηεξν αηγαηαθφ ρψξν. Δίλαη ε πξψηε εξεπλήηξηα κεηά ηνλ R. Cook, πνπ 

θαηαγξάθεη φινπο ηνπο θιηβάλνπο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζην ζεκεξηλφ ειιαδηθφ ρψξν. Ζ ίδηα, 

επίζεο, αλαθέξεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ηχπνπο φπηεζεο ηεο θεξακεηθήο, θαη πξνηείλεη ηξία θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θεξακεηθψλ θιηβάλσλ
45

.  

Σν 2000, βαζηθφ έξγν αλαθνξάο είλαη ην «minoan crafts», πνπ ζπκπεξηιακβάλεη κηα 

εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ θιηβάλσλ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ ζηελ Κξήηε. Ο D. Evely 

πεξηιακβάλεη κηα επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ, έσο ηα εξγαιεία θαη ηηο δξάζεηο ησλ θεξακέσλ 

θαη αζρνιείηαη δηεμνδηθά κε ηε ζεκαζία θαη ηηο ζπλζήθεο φπηεζεο ησλ αγγείσλ ζηνλ θιίβαλν
46

. 

 Ο εξεπλεηήο ζπλεμεηάδεη φια ηα πιηθά πνπ εθθακηλεχνληαη απφ πειφ, 

θαγεληηαλή/παιφκαδα, κέηαιια αθφκε θαη αζβεζηφιηζν θαη ηνπο αληίζηνηρνπο ηχπνπο θιηβάλσλ κε 

ηα πξνβιήκαηα ηαχηηζεο ηνπο. ηεξίδεηαη ζηηο αλαζθαθηθέο αλαθνξέο θαη ζπγθξνηεί έλα θαηάινγν 

ηέηνησλ δνκψλ ζηε βάζε κηαο βαζηθήο δηθήο ηνπ ηππνινγίαο πνπ παξαδέρεηαη φηη έρεη ειιείςεηο θαη 

αδπλακίεο
47

. Δπηρεηξεί επηπιένλ λα «εληάμεη» ηνπο θιηβάλνπο ζηηο ρσξηθέο ηνπο ζπλάθεηεο κε ζηφρν 

λα δηεπθξηλίζεη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηνπο ηξφπνπο θαηαζθεπήο θαη ηηο ρξήζεηο ηνπο. Σέινο, επηρεηξεί 

λα δψζεη κηα εηθφλα ηεο κηλσηθήο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζέηνληαο παξάιιεια ηνπο 

                                                 
37

 Cook 1961, 64-7. 
38

 Cuomo Di Capriν 1971, 372-414. 
39

 Delcroix, &. Huot, 1972, 35-95. 
40

 Duhamel 1978/9, 49-76, Hasaki 2002, 140-1. 
41

 Davaras 1980, 125. 
42

 Hasaki 2002, 141. 
43

 Laviosa 1980, 199-204. 
44

 Momigliano 1986, 76-7. 
45

 Seifert 1993, 99-100. 
46

 Evely 2000, 260-322. 
47

 Απηφζη, 300-1. 
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πξνβιεκαηηζκνχο ηνπ ζην ζέκα ηεο ηαχηηζεο ελφο ρψξνπ σο εξγαζηεξηαθνχ. 

  Πην πξφζθαηε κειέηε γηα ηνπο θιηβάλνπο είλαη ε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Δ.Υαζαθή πνπ 

δεκνζηεχηεθε ην 2002
48

 θαη πξαγκαηεχεηαη ηνπο αλεζθακκέλνπο θιηβάλνπο φισλ ησλ πεξηφδσλ 

ζηνλ ζεκεξηλφ ειιαδηθφ ρψξν. ηελ εξγαζία αλαιχνληαη ηα δνκηθά κέξε ηνπ θιηβάλνπ θαη 

πξνηείλεηαη κηα αλαλεσκέλε κέζνδνο ηεο ηππνινγηθήο ηνπο θαηάηαμεο ζην πιαίζην θάζε πεξηφδνπ. 

Δπηρεηξείηαη, επίζεο, ε έληαμε ησλ δνκψλ ζηνπο εξγαζηεξηαθνχο ηνκείο ηνπο θαη πξνζεγγίδνληαη 

θξηηηθά φιεο νη πξνεγνχκελεο απφςεηο γηα ηε δσή θαη ηελ εξγαζία ησλ θεξακέσλ ζε φιεο ηηο 

πεξηφδνπο. 

Σέινο, ην 2006, ν Ph. Betancourt θαηαπηάλεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγφξηα κλσηθψλ 

θιηβάλσλ, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηηθέο ηδηνκνξθίεο (βι. παξαθάησ), ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 

φπηεζε θεξακεηθψλ αιιά ζην ηέινο Όζηεξεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ εμαθαλίδνληαη θαη 

αληηθαζηζηψληαη απφ κηα άιιε θαηεγνξία θιηβάλσλ
49

.  

 

Η.4 Γξαπηέο πιεξνθνξίεο 

 

Αξραίεο ειιεληθέο ιέμεηο πνπ απφδίδνπλ έκκεζα ή άκεζα ηελ ππφ κειέηε δνκή είλαη: ν 

ηπλφο
50

, ν θιίβαλνο ή θξίβαλνο, ν βαχλνο, ε θάκηλνο θαη ν πληγεχο. Ζ ιέμε θξίβαλνο ή θιίβαλνο 

εηπκνινγηθά εγγξάθεηαη σο ην αγγείν φπνπ ηνπνζεηείηαη ην ςσκί γηα ςήζηκν
51

. Ζ αξραηφηεξε 

αλαθνξά ηνπ αλαγλσξίδεηαη κάιινλ ήδε ζηε Γξακκηθή Β, ζηελ Uc 160.V απφ ηελ Κλσζφ σο η – po 

– no. Ο φξνο αθνινπζείηαη απφ ην ηδεφγξακκα ελφο αγγείνπ, πηζαλφλ έλα καγεηξηθφ ζθεχνο, 

ζχκθσλα κε ηνλ J.Chadwick
52

 πνπ πξννξίδεηαη γηα ηε θσηηά. Γηα ηελ ιέμε θάκηλνο
53

 ππάξρεη 

γεληθφηεξε αλαθνξά. Υαξαθηεξίδεηαη σο έλαο ηερλεηφο, πεξίθιεηζηνο ρψξνο, ηζρπξφηαηα 

ζεξκαηλφκελνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απαλζξάθσζε μχισλ, ηελ αζβεζηνπνίεζε ιίζσλ, ηελ 

φπηεζε πιίλζσλ, θεξάκσλ θαη αγγείσλ θαη γηα ηελ ηήμε κεηάιισλ
54

. ηε ζχγρξνλε νξνινγία ησλ 

θεξακέσλ θακίληαζκα απφθαιείηαη ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ησλ θεξακεηθψλ κέζα ζην θακίλη θαη 

ην ςήζηκν ηνπο
55

. ηνλ Θξαςαλφ ε είζνδνο ηνπ ρψξνπ φπηεζεο ησλ αγγείσλ απφθαιείηαη 

θακηλσζά. Ο ζάιακνο θαχζεο αλαθέξεηαη σο βνζξί, φξνο  πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ιέμε βφζξνο
56

. 

Γηα ην θακίλη, εθηφο απφ ην βνζξί, ε εζράξα απφθαιείηαη κπάηνο, ελψ νη θεξακείο άλνηγαλ ηνπο 

αθαλνχο, ηη νπέο πνπ επέηξεπαλ ηελ θπθινθνξία ηεο ζεξκφηεηαο. ηα εξγαιεία ηνπο 

ζπγθαηειέγνληαη ε ηέκπια ή ηζαηάιη, έλα επίκεθεο θιαδί κε δηραισηή απφιεμε, κε ην νπνίν 

έζπξσρλαλ ηελ θαχζηκε χιε ζην εζσηεξηθφ
57

. Γηα ηελ ιέμε πληγεχο αλαθέξεηαη φηη είλαη είδνο 

θνχξλνπ, κέζα ζηνλ νπνίν ηνπνζεηνχληαη θάξβνπλα γηα φπηεζε, ζαλ ηνπο ζχγρξνλνπο θνχξλνπο
58

.   

Ζ ιέμε θεξακίο απφδίδεηαη σο ην ηκήκα νπηεκέλνπ πεινχ ή θαη άιινπ πιηθνχ γηα ηελ 

                                                 
48

 Ζ πξνηεηλφκελε ηππνινγία ηεο έρεη αλαλεσζεί απφ ηελ ίδηα (βι. Hasaki 2006). 
49

 Betancourt 2006, 18.  
50

 Μεηαγελέζηεξα, εκθαλίδεηαη μεθάζαξα ε ηαχηηζε ηεο ιέμεο ηπλφο κε ηελ έλλνηα ηνπ θεξακηθνχ θιηβάλνπ: «ὁ ἀπό ηνπ 

θεξακένπ ἱπλνύ θαηαπέζσλ» (Ηππνθξάηεο, Δπίδαπξνο 4. 20 (ζει.160 L). Απφ ην Hasaki 2002, 55). 
51

 Γνξκπαξάθεο 1992, 463 ."Κξίβαλνο θαη θιίβαλνο, ν, ( ζπλάπηνπλ κε ην ιαηηληθό libum= πόπαλνλ∙ πηζαλόλ ζεκηηηθήο 

αξρήο), πήιηλνλ αγγείνλ κε πιαηηά βάζε γηα ην ςήζηκν ηνπ άξηνπ. Παξάγσγν, ν θξηβαλίηεο -νπ, ν, άξηνο ςεκέλνο ζηε 

ρύηξα. θξηβαλσηόο, ή, όλ,  νπηόο ελ θξηβάλσ". 
52

 Chadwick 1973, 331. 
53

 Γνξκπαξάθεο 1992, 412. Γηα ηελ πξνέιεπζε ηεο ιέμεο:  "θαίσ, θάσ∙ αιι' ππό ηηλώλ ζεσξ. δάλεηνλ εθ μέλεο 

γιώζζεο". 
54

 Οξιάλδνο & Σξαπιφο 1986, 139. 
55

 παζάξε - Μπεγιίηε 1992, 133, 236. 
56

 Γνξκπαξάθεο 1992, 182. Βφζξνο, φξπγκα, ιάθθνο, θνίισκα, ηάθξνο. Οκφξξηδν κε ην βφζπλνο, βαζχο θαη βπζφο.  
57

 Φαξνπνχινπ & εκαληεξάθεο 2007, 67-8. 
58

 Liddell & Scott 1961, 352. Γνξκπαξάθεο 1992, 658. Δθηφο απφ θιίβαλν αλαθέξεηαη θαη σο θνχξλνο, θάιπκκα 

ππξάο, ζβεζηήξ θαη θίκσηξν ίππνπ. 
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θάιπςε ηεο ζηέγεο θηεξίσλ, ελψ αλαθέξεηαη θαη σο ζπλψλπκν ηεο νπαίαο πνπ νξίδεηαη σο 

θαπλνδφρε
59

. Ο θεξακέαο/θεξακεπηήο
60

 εγγξάθεηαη σο ν άλζξσπνο πνπ θαηεξγάδεηαη ηνλ πειφ γηα 

ηελ θαηαζθεπή θεξάκσλ. Χο θεξακεία νξίδεηαη ε ηέρλε ηνπ θεξακέα
61

. Ο θεξακέαο έρεη επίζεο 

ηαπηηζηεί κε ην ke-ra-me-u πνπ ζπλαληάηαη ζε κηθξφ αξηζκφ πηλαθίδσλ ηεο Γξακκηθήο Β απφ ηελ 

Κλσζφ, ηελ Πχιν θαη ηηο Μπθήλεο
62

. ε ηξεηο κάιηζηα απφ απηέο (PY En 467, PY Eo 371 θαη Cn 

1287.4)  αλαθέξνληαη θαη ηα νλφκαηα ησλ θεξακέσλ:  pi-ri-ta-wo ζηελ Πχιν θαη qe-ta-ko ζηελ 

Κλσζφ. Σν πξψην φλνκα ραξαθηεξίδεηαη, επηπιένλ, απφ ην επίζεην wa-na-ka-te-ro, πνπ ζπλδέεη ηνλ 

θεξακέα κε ηνλ άλαθηα θαη ηελ αλψηεξε ηάμε ηνπ αλαθηφξνπ
63

. Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη κηα 

αλαθνξά ζε γπλαίθα θεξακέα ζηελ πηλαθίδα Ap 639 ηεο Κλσζνχ πνπ δείρλεη φηη ε ηέρλε δελ ήηαλ 

κφλν αλδξηθή ππφζεζε. 

Αλεπηβεβαίσηε παξακέλεη ε πεγή ελφο αξραηνειιεληθνχ χκλνπ ησλ θεξακέσλ ηνπ 2
νπ

 αη. 

π.Υ
64

 πνπ απφηειεί πνιχηηκε πεγή πιεξνθνξίσλ γηα ηελ ηέρλε  θαη γηα ηηο δπζθνιίεο ηεο επηηπρίαο 

ηεο φπηεζεο. ην θείκελν απαξηζκνχληαη ηα θαθά πλεχκαηα πνπ θέξλνπλ δπζηπρίεο θαη πξνθαινχλ 

δεκηέο ζηνπο θεξακείο: ζην ύληξηβα πνπ ζπάδεη ηα αγγεία, ην αβάθηε πνπ ηαξαθνπλά θαη ηα 

ξίρλεη, ην κάξαγν πνπ ηα ξαγίδεη εμαηηίαο ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο, ηνλ Άζβεην πνπ δπλακψλεη 

ηε θσηηά θαη ηνλ Ωκόδακν πνπ πξνθαιεί δεκηά ζηα άςεηα αγγεία
65

. ην πνίεκα o θιίβαλνο 

απφδίδεηαη κε ηε ιέμε θάκηλνο, ν ρψξνο θαχζεο ηνπ σο ππξαίζνπζαλ θαη νη ππφινηπνη ρψξνη ηνπ σο 

δψκαηα
66

. Γελ είλαη ηπραίν φηη θαη νη παξαδνζηαθνί βεληεκάξεδεο απέθεπγαλ λα αλάβνπλ θακίλη ηηο 

Κπξηαθέο, ελψ πξηλ ην θακίληαζκα πξαγκαηνπνηείην αγηαζκφο γηα ηελ επηηπρεκέλε φπηεζε
67

. 

Απφ ηνλ 6
ν
 αη. π.Υ. ζψδνληαη πήιηλεο πηλαθίδεο κε απεηθνλίζεηο θεξακέσλ πνπ εηνηκάδνπλ 

θιηβάλνπο, νη νπνίεο πηζαλψο είραλ απφηξνπατθφ ραξαθηήξα. Αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

θεξακείο αληινχληαη θαη απφ άιιεο γξαπηέο πεγέο. ην Έξγα θαη Ζκέξαη ν Ζζίνδνο αλαθέξεη 

εκκέζσο ηνλ θεξακέα σο δεκηνπξγφ, δειαδή απηφλ πνπ εξγάδεηαη γηα ην θνηλφ θαιφ
68

. Ο νχδαο, ν 

ιεμηθνγξάθνο ηεο χζηεξεο αξραηφηεηαο, ρξεζηκνπνηεί ην ξήκα «θεξακεχεηλ» σο ζπλψλπκν ηεο 

βαξηάο εξγαζίαο. Αλαθνξέο γίλνληαη θαη ζε εξγαιεία ηνπ θεξακέα, γηα παξάδεηγκα ζηνλ κεξν 

πεξηγξάθεηαη έλαο πνιχ ρακειφο θεξακεηθφο ηξνρφο πνπ αλαγθάδεη ηνλ θεξακέα λα εξγάδεηαη 

θαζηζηφο
69

. 

Πιεξνθνξίεο αληινχκε απφ ηελ κειέηε ησλ ζχγρξνλσλ θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη θάπνηεο: ε άξγηινο πνπ ζπιιέγεηαη σο πξψηε χιε, ηνπνζεηείηαη ζε έλα 

ρψξν εξγαζίαο πνπ απφθαιείηαη απισηαξά ή ιίκπα. Γίπια ηεο ππάξρεη ε θαξνχηα, ε κηθξή 

δεμακελή λεξνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πεινχ απφ ηα αθαηάιιεια ππνιείκκαηα. Ο 

ηξνρφο ή ηξνρί είλαη έλαο δίζθνο θπθιηθνχ ζρήκαηνο, θαηαζθεπαζκέλνο απφ μχιν ή πειφ, πάλσ 

ζηνλ νπνίν ν αγγεηνπιάζηεο κνξθνπνηνχζε ην αγγείν. Ο ηξνρφο ζηεξίδεηαη ζε αδξάρηη, ηνλ άμνλα 

πεξηζηξνθήο ηνπ ηξνρνχ. Σν αδξάρηη είρε ζπλήζσο νμπθφξπθε απφιεμε θαη παηνχζε ζε ιίζηλν 

ππφζηαην κε θνηιφηεηα πνπ νη αγγεηνπιάζηεο ηνπ Θξαςαλνχ απφθαινχλ πιηζί, ελψ ηεο ίθλνπ 

θαηακφριη/αηζαιφπεηξα
70

.  

                                                 
59

 Οξιάλδνο & Σξαπιφο 1986, 151. 
60

 Απηφζη, 150. 
61

 Απηφζη, 150. 
62

 ke-ra-me-u (PY Cn 1287),  ke-ra-me-we ( PY An 207), ke-ra-me-wo (ζηηο PY En 467 θαη PY Eo 371), ke-ra-me-wi  

(MY Oe 125), ke-ra-me-ja (ζειπθφ) ζην Kn Ap 639.  (Chadwick 1973, Glossary 553).  
63

 Traunmuller 2008, 62. Γηα ηελ έλλνηα ηνπ wa-na-ka-te-ro δεο Ruiperez & Melena 1996, 136. 
64

 Απφδίδεηαη είηε ζηνλ κεξν είηε ζηνλ Ζζίνδν είηε ζηνλ Ζξφδνην. 
65

 Scheibler 1992, 122. 
66

 Hasaki 2002, 58. 
67

 Φαξνπνπινπ & εκαληεξάθεο 2007, 68. 
68

 Scheibler 1992, 150-1. 
69

 «… νη δ’νηέ κελ ζξέζθαζνλ επηζηάκελνηζη πόδεζζη ξεία και’, σο όηε ηηο ηξνρόλ άξκελνλ ελ παιάκεζηλ εδόκελνο 

θεξακεύο πεηξήζεηαη, αη θε ζέεζηλ.» Ηιηάδα, Ραςσδία , 599-601 ( ζηνλ Betancourt 1985, 121). 
70

 παζάξε - Μπεγιίηε 1992, 235-7, Φαξνπνχινπ & εκαληεξάθεο 2007, 43-6. 
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ΗΗ. ΚΔΡΑΜΔΗΚΟΗ ΚΛΗΒΑΝΟΗ ΣΟ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΟ ΑΗΓΑΗΟ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ. ΓΔΝΗΚΑ  

ΗΗ.1 Ζ κηθξή νξαηόηεηα ηωλ θιηβάλωλ ζηε Νενιηζηθή πεξίνδν θαη ηελ ΠΔΥ 

Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη κε βεβαηφηεηα δηαπηζησζεί θακία δνκή γηα ηελ φπηεζε ηεο 

θεξακεηθήο ζηελ Κξήηε ηεο Νενιηζηθήο πεξηφδνπ. Δθηφο Κξήηεο, κεξηθέο ζπλαθείο θαηαζθεπέο 

ζηελ ιπλζν
71

 θαη ην Γηκίλη
72

 (Δηθ.2α) ραξαθηεξίδνληαη πεξηζζφηεξν θνχξλνη ή εζηίεο νηθηαθήο 

ρξήζεο παξά θεξακεηθά θακίληα
73

. Σν πξσηκφηεξν γλσζηφ παξάδεηγκα θεξακεηθνχ θνχξλνπ πνπ 

βξέζεθε κε νιφθιεξα αγγεία – απφηπρίεο φπηεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ, είλαη απηφ ζην Νηηθηιί Σαο 

ηεο Μαθεδνλίαο
74

, ρξνλνινγείηαη ζην ηέινο ηεο ΝΝ Η θαη εληνπίζηεθε ζε εζσηεξηθφ ρψξν (Δηθ.2β). 

Ζ ρξήζε ηνπ εγγξάθεηαη πεξηζζφηεξν γηα φπηεζε ςσκηνχ παξά αγγείσλ. Αληίζηνηρνη νηθηαθνί 

θνχξλνη έρνπλ εληνπηζηεί ζηηο βνπιγάξηθεο ζέζεηο Galabovci, Karanovo θαη Ovcharovo
75

. 

Αλαπαξίζηαληαη, επίζεο, αθαηξεηηθά ζην εζσηεξηθφ θάπνησλ νκνησκάησλ ζπηηηψλ ηεο ΝΝ 

πεξηφδνπ, φπσο ζηνπο ηηαγξνχο θαη ζηελ Πιαηηά Μαγνχια Εάξθνπ
76

 (Δηθ.2γ).  

Ζ εκθάληζε ηεο θεξακεηθήο ζην λενιηζηθφ ειιαδηθφ ρψξν δελ παξνπζηάδεη πξνεγνχκελα 

δνθηκαζηηθά ζηάδηα. Ζ γλψζε ηεο αγγεηνπιαζηηθήο ήξζε, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο,  αλεπηπγκέλε 

απφ ηελ Δγγχ Αλαηνιή
77

. ε νιφθιεξε ηε Νενιηζηθή πεξίνδν ηα αγγεία είλαη ρεηξνπνίεηα. Ζ 

κέγηζηε ζεξκνθξαζία φπηεζεο ηνπο δελ μεπεξλάεη ηνπο 900°, θαη κπνξεη, επνκέλσο, λα επηηεπρζεί 

κε ζρεηηθή επθνιία θαη ζε αλνηθηή θσηηά
78

, ζε νξχγκαηα
79

 ή ζε νηθηαθνχο θνχξλνπο. Ηδηαίηεξε 

εκπεηξία ζην ςήζηκν δείρλνπλ ηα αγγεία ηχπνπ Urfirnis ηεο Μέζε Νενιηζηθήο, ε ηειηθή κνξθή θαη 

ε δηαθφζκεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηνπλ ηξία δηαθνξεηηθά ζηάδηα φπηεζεο θαη θαιφ έιεγρν ησλ 

ζεξκνθξαζηψλ
80

. 

Καιχηεξνο έκκεζνο κάξηπξαο ηεο πνηφηεηαο φπηεζεο ηεο θεξακεηθήο είλαη ηα ίδηα ηα 

λενιηζηθά αγγεία. Γηα παξάδεηγκα, ε θεξακεηθή ηεο Κλσζνχ θαη ηεο Φαηζηνχ θαηά ηελ ΝΝ θαη ΣΝ 

είλαη «ηερλνινγηθά θαιήο πνηφηεηαο κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αγγεηνπιαζηηθήο κεγάισλ 

νηθηζκψλ κε νξγαλσκέλε θεξακεηθή
81

». Δπηπιένλ, πξνο ηα ηέιε ηεο Νενιηζηθήο ε καδηθή 

παξαγσγή θαη ε αχμεζε ηππνπνηεκέλσλ δηαθνζκεηηθψλ ζεκάησλ νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε κηαο 

εμεηδίθεπζεο ηεο θεξακεηθήο παξαγσγήο
82

. Δζλνγξαθηθέο ελδείμεηο θαη πεηξακαηηθέο αξραηνινγηθέο 

έξεπλεο δείρλνπλ φηη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο θαηαζθεπήο φπηεζεο ηεο θνηλήο θαη ηεο ιεπηήο 

θεξακεηθήο δελ δηαθέξνπλ. Γηα παξάδεηγκα, φια ηα είδε αγγείσλ πξέπεη λα είλαη ζηεγαλνπνηεκέλα 

θαη ηα καγεηξηθά λα αληέρνπλ ηελ επαθή κε ηελ θσηηά. ρεηηθή κε ηελ φπηεζε είλαη ε 

αξραηνινγηθή παξαηήξεζε ηεο ειάρηζηεο πνζφηεηαο απφηπρηψλ, πνπ δελ είλαη ηπραία, ίζσο δείρλεη 

κηα ηθαλφηεηα ησλ θεξακέσλ λα ηηο απφθεχγνπλ
83

. Δίλαη βέβαην φηη ε εχξεζε ελφο λενιηζηθνχ 

ρψξνπ φπηεζεο αγγείσλ ζα απαληνχζε ζε πνιιά εξσηήκαηα πνπ δπζηπρψο ε απφπζία ηνπ αθήλεη 

αλαπάληεηα. 

                                                 
71

 Mylonas 1929, 12. 
72

 Υνπξκνπδηάδεο 1978, 207. 
73

 Hasaki  2002, 189.  
74

 Παπαδφπνπινο 2002, 243. 
75

 Απηφζη, 245. 
76

 Σνπθεμήο 1996, 161.  
77

 Treuil et al. 1996, 130. 
78

 Παπαζαλαζφπνπινο 1996, 108.  Παπαδφπνπινο 2002, 241-3. 
79

 “900° is too high I believe for Neolithic- but some pit ovens can reach these temperatures within an hour (pit firings 

are short firings anyway- 50-70 mins)” (Πξνζσπηθή άπνςε ηεο Δ. Υαζαθή κεηά απφ ζπδήηεζε κέζσ ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκείνπ). 
80

 Hasaki 2002, 193. 
81

 Παπαζαλαζφπνπινο 1996,  133. 
82

 Απηφζη, 134. 
83

 Απηφζη, 15. 
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 Ζ κεηάβαζε απφ ηελ ΣΝ ζηελ ΠΔΥ ζηελ Κξήηε ησλ αξρψλ ηεο 3
εο

 Υηιηεηία π.Υ., 

αληηζηνηρεί, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο, ζε κηα δεκνγξαθηθή άλζηζε πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ λέεο 

εγθαηαζηάζεηο (Δηθ.2δ) θαη ίζσο ππνδειψλεη έλαλ εκπινπηηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ κε αθίμεηο απφ ηελ 

Αλαηνιή
84

. Γηαθνξνπνηήζεηο ζηηο ηαθηθέο πξαθηηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο εληζρχνπλ ηελ 

άπνςε απηή. 

ηνλ ηνκέα ηεο θεξακεηθήο, ζηνλ ΠΜ ΗΗ νηθηζκφ ηνπ Μχξηνπ Φνχξλνπ Κνξπθή 

παξαηεξείηαη, κεηαμχ άιισλ, θαη παξάδνζε ζηελ θαηαζθεπή αγγείσλ
85

, ηα νπνία πηζαλψο 

αληαιιάζζνληαλ κε νςηαλφ
86

, ελψ ζηε Βαζηιηθή παξάγνληαη αγγεία πηζαλφλ πξνο εμαγσγή
87

. ην 

πιαίζην κηαο πξντνχζαο θνηλσληθήο δηαζηξσκάησζεο, ε θαηαζθεπή ησλ αγγείσλ γίλεηαη ζηαδηαθά 

πξντφλ εμεηδίθεπζεο εξγαζίαο. Δκθαλίδνληαη λέα ζρήκαηα, λένη δηαθνζκεηηθνί ξπζκνί θαη 

βειηηψλνληαη νη ηερληθέο κε ηελ εηζαγσγή ηνπ θεξακεηθνχ δίζθνπ. Πξνθχπηνπλ, εμάιινπ, 

κεγαιχηεξεο θαη πην πνηθίιεο αλάγθεο ζηα λνηθνθπξηά, γηα παξάδεηγκα ε αλάγθε γηα πίζνπο πνπ 

απαηηνχλ θαιχηεξε ηερλνγλσζία, αλακθηζβήηεηα θαη ηελ θαηαζθεπή θαιχηεξσλ πην κεγάισλ 

ρψξσλ φπηεζεο αγγείσλ
88

. 

Γπζηπρψο, φκσο, νη αξραηνινγηθέο καξηπξίεο γηα ηελ θεξακνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηνπο 

ΠΜ θιηβάλνπο ζηελ Κξήηε παξακέλνπλ ιηγνζηέο. Ζ θπξηφηεξε εληνπίδεηαη ζην Γσκάηην 49 ηνπ 

ΠΜ ΗΗΑ – ΗΗΒ νηθηζκνχ ζηνλ Μχξην Φνχξλνπ Κνξπθή (Δηθ.2ε), θνληά ζηελ Ηεξάπεηξα, ζε έλαλ 

κηθξφ νξζνγψλην ρψξν (1,08 Υ 2,08κ.)(Δηθ.2ζη), εληνπίζηεθαλ νθηψ πήιηλνη επηπεδφθπξηνη 

θεξακεηθνί δίζθνη απινχ ηχπνπ (ηχπνο 1, Γ απφ 0,17 έσο 0,25)
89

 (Δηθ.2δ,ε) κε θζαξκέλε θαηά 

θαλφλα ηελ θπξηή πιεπξά
90

. Σν γεηηνληθφ Γσκάηην 51, ηξεηο πίζνη έζσδαλ ππνιείκκαηα κηαο 

ππνθίηξηλεο χιεο, παξφκνηαο κε ην ιεπθφ πειφρσκα, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχγρξνλνη θεξακείο ζηα 

εξγαζηήξηα ηνπο, νδεγνχλ ηνλ αλαζθαθέα λα ππφζεζεη φηη ζηνλ ρψξν απφζεθεχνληαλ θεξακεηθά 

πιηθά
91

. Οη πήιηλνη δίζθνη είλαη νη ρεηξνθίλεηεο βάζεηο, κε επζεία ηελ άλσ φςε θαη ειαθξά θνίιε 

ηελ θάησ, πάλσ ζηηο νπνίεο πιάζνληαλ ηα αγγεία
92

. Αληίζηνηρνο ηξφπνο επεμεξγαζίαο πεινχ, ζε 

δίζθνπο κε ειαθξά θνίιε ηελ κηα φςε, έρεη παξαηεξεζεί ζηελ πεξηνρή Valladolid ζην Yucatan ηνπ 

Μέμηθν, ζηελ Αιγεξία θαη ζην Παθηζηάλ
93

. Β ηνπ Γσκαηίνπ 51 εληνπίζηεθε ην Γσκάηην 50 πνπ 

βξίζθεηαη ζε επηθνηλσλία κε ην Γσκάηην 49. Δληφο ηνπ εληνπίζηεθε πηζαλφ ίρλνο θακέλνπ ρψκαηνο 

θαη πνιιά φζηξαθα, γεγνλφο πνπ ππνςηάδεη ηνλ αλαζθαθέα φηη απφηειεί ππφιεηκκα θάπνηαο 

εζηίαο
94

. Γελ εληνπίζηεθε ζηνλ ρψξν θάπνην ίρλνο δνκήο πνπ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

θιίβαλνο
95

. Δπίζεο ζα ήηαλ δχζθνιν λα ιεηηνπξγήζεη έλαο "εξγαζηεξηαθφο" θιίβαλνο κέζα ζε 

θιεηζηφ ρψξν, φπσο ην Γσκάηην 50. ηε βάζε ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, ζηε βηβιηνγξαθία ν 

Μχξηνο ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη ην πξσηκφηεξν ζσδφκελν εξγαζηήξην αγγεηνπιαζηηθήο ζηε 

κηλσηθή Κξήηε
96

. Ο ραξαθηήξαο ηνπ κεγέζνπο ρξήζεο ηνπ είλαη δχζθνιν λα απφδνζεί αθνχ δελ 

ππάξρνπλ ζαθή ζηνηρεία γηα ην αλ ν ρψξνο πνπ βξέζεθαλ ηα ηεθκήξηα (δίζθνη, αγγεία) ήηαλ κφλν 

απφζεθεπηηθφο ή θαη ρψξνο εξγαζηψλ
97

. Παξφια απηά, ε εχξεζε θαη άιισλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, 

                                                 
84

 Watrous 1994, 704. 
85

 Γηα ηηο θεξακεηθέο παξαδφζεηο ηεο ΠΜ Κξήηεο δεο Whitelaw et al. 1997. 
86

 Warren 1972, 268. 
87

 Watrous 1994, 709. 
88

 Hasaki 2002, 196. 
89

 Evely 2000, 271 (fig.110). 
90

 Warren 1972, 18. 
91

 Απηφζη, 20. 
92

 Betancourt 1985, 70, Evely 2000, 269. 
93

 Warren 1969, 226.  
94

 Warren 1972, 20, Evely 2000, 312. 
95

 Warren φ.π., 21, Branigan 1975, 117. 
96

 Evely 2000, 312. 
97

 Branigan 1975, 117. 
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φπσο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ καιιηνχ, δεκηνπξγεί ηηο πξνζδνθίεο γηα χπαξμε εμεηδηθεπκέλσλ 

ηερληηψλ απφ ηελ ΠΜ πεξίνδν. 

 

ΗΗ.2 Οη θεξακεηθνη θιίβαλνη θαηά ηε ΜΔΥ θαη ηελ ΤΔΥ 

ε αληίζεζε κε ηελ ΠΔΥ, ζηελ απγή ηεο 2εο Υηιηεηίαο εκθαλίδνληαη λέεο εγθαηαζηάζεηο, 

πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ζψδνπλ θαηάινηπα ρψξσλ φπηεζεο αγγείσλ, ηφζν ζηελ Κξήηε φζν θαη ζηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα. Γηα ηε δεχηεξε, απφ ηηο αξρέο ηεο ΜΔΥ εληνπίδνληαη θαηάινηπα θιηβάλσλ 

ζηελ Λέξλα Αξγνιίδαο (κε αγσγφ νμπγφλσζεο θαη θεληξηθή θαηαζθεπή ζηήξημεο ηεο εζράξαο), 

ζηελ Κίξξα  Κνξίλζνπ
98

, ζηηο Μπθήλεο, ζηελ Αζήλα
99

, ζην Εάξθν Σξηθάισλ θ.α. Οη πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο ζψδνπλ κεκνλσκέλνπο θιηβάλνπο, ελψ ζε δχν πεξηπηψζεηο πεξηζζφηεξνπο, ζηελ Κίξξα ηξεηο 

θιηβάλνπο (ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο) θαη ζηελ Λέξλα ηέζζεξηο
100

. 

ηε ΜΜ Κξήηε ε δεκνγξαθηθή άλνδνο πνπ εθθξάδεηαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ πφιεσλ, ηελ 

επέθηαζε ησλ παιαηφηεξσλ, αιιά θαη ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ αλαθηνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζεκαηνδνηεί κία πνιπεπίπεδε εμέιημε (νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή)
101

. Σν λεζί είλαη 

ρσξηζκέλν ζε επηθξάηεηεο, εμαξηεκέλεο απφ ηα αλαθηνξηθά θέληξα πνπ ζηαδηαθά ζπζζσξεχνπλ ην 

αγξνηηθφ πιεφλαζκα (απφζήθεο) θαη ην δηαρεηξίδνληαη αλάινγα (ειεγρφκελν εκπφξην, 

ζθξαγηδνγιπθία, εκθάληζε γξαθήο). Απηφ ην λέν ζχζηεκα δηνίθεζεο απφηειεί κία λέα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ ηελ  ΠΜ πεξίνδν
102

. Σα λέα θέληξα δνκνχληαη κε 

πνιπάξηζκα θηήξηα πνπ είλαη νξγαλσκέλα γχξσ απφ κία θεληξηθή απιή, πνπ ζηα Ν ηεο 

ελζσκαηψλεη πνηθίινπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο. Δθηφο ησλ αλαθηφξσλ, εξγαζηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο εληνπίδνληαη θαη ζηνπο κεγάινπο νηθηζκνχο. Γπζηπρψο, ε βίαηε θαηαζηξνθή ησλ 

πξψησλ αλαθηνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηα ηέιε ηεο ΜΜ ΗΗΒ θαη ε άκεζε αλνηθνδφκεζε ηνπο ζηε 

ΜΜ ΗΗΗ - ΤΜ Η έρεη αθήζεη ειάρηζηα ίρλε θιηβάλσλ, ζε κία κφιηο ζέζε, ζηα Μάιηα ζην Σεηξάγσλν 

Θ (α/α.34). Παξφια απηά, ε εηζαγσγή ηνπ ηαρχζηξνθνπ ηξνρνχ θαη ε εκθάληζε αγγείσλ κε 

πινχζηα δηαθφζκεζε ππνδεηθλχνπλ έκκεζα κηα ηερλνινγηθή εμέιημε ησλ θεξακέσλ θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο φπηεζεο
103

. Ο πεξίηερλνο Κακαξατθφο ξπζκφο θαη ηα πνιπάξηζκα σνθέιπθα αγγεία 

επηβεβαηψλνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε
104

. Ζ βειηίσζε ησλ ηερλνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο φπηεζεο 

ζπλέβαιε ζηελ παξαγσγή ηερλέξγσλ, πνπ γίλνληαη πξντφληα αληαιιαθηηθνχ εκπνξίνπ κε κεγάιε 

δήηεζε, ε νπνία αληηθαηνπηξίδεηαη ζηελ αχμεζε ησλ εμσηεξηθψλ επαθψλ ηνπ λεζηνχ κε ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα, ηα Κχζεξα, ηελ Κχπξν, ηε Μηθξά Αζία θαη ηε πξνπαιαηζηίλε
105

. 

ηα ηέιε ηεο ΜΜ πεξηφδνπ παξαηεξείηαη κέζα απφ ηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα κηα λέα 

κεγάιε αλνηθνδφκεζε ησλ αλαθηνξηθψλ θέληξσλ. Παξάιιεια, λέα ζηνηρεία, φπσο, ε εκθάληζε ηεο 

ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο ζε ηεξά θνξπθήο ιφθσλ, ε ζπλέρηζε ηεο αζηηθνπνίεζεο ησλ νηθηζκψλ θαη ε 

έληνλε επαθή κε πεξηνρέο εθηφο Κξήηεο, δηακνξθψλνπλ κηα λέα θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν ησλ πξψησλ αλαθηφξσλ
106

. Ζ θάζε πεξηνρή εμειίζεηαη κε ηνπο δηθνχο ηεο ξπζκνχο 

αλαπηχζζνληαο ηδηαίηεξα ηνπηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δίλεηαη ε αίζζεζε ηεο γεληθφηεξεο άλζηζεο 

ζην λεζί έσο θαη ηελ ΤΜ ΗΒ. Δθηφο ησλ αλαθηνξηθψλ θέληξσλ, εκθαλίδνληαη ζε φιε ηελ 

                                                 
98

 θνξδά 2010, 651-68. 
99

 Βεληέξε 2010, 189-98. 
100

Hasaki 2002, 200, θνξδά 2010, 654. 
101
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 Teuil et al. φ.π., 226 
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 Αιεμίνπ 1969, 29-31, Evely 2000, 317-8. 
104

 Evely φ.π., 317. 
105

 Teuil et al. 1996, 233-4, Κάληα 1998, 31-2. 
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επηθξάηεηα θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα κε κλεκεηψδε αξρηηεθηνληθή ρσξίο θεληξηθή απιή πνπ 

απφθαινχληαη -αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπο- επαχιεηο, αγξνηθίεο ή αλαθηνξηθά θηήξηα
107

. Ζ θχζε ηεο 

δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο γίλεηαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε. Οη δεδνκέλεο ζρέζεηο ησλ επαχιεσλ κε ηα 

αλαθηνξηθά θέληξα, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ησλ ηδηνθηεηψλ ηνπο παξακέλεη αληηθείκελν κειέηεο 

θαη δηακάρεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηψλ έσο ζήκεξα. Οη δχν βαζηθφηεξεο ζέζεηο γχξσ απφ ηελ 

δηνηθεηηθή νξγάλσζε είλαη: α) ε θεληξηθή εμνπζία απφ ην αλάθηνξν ηεο Κλσζνχ ειέγρεη ή 

επεξεάδεη ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο θαη β) ε δηνίθεζε ηνπ λεζηνχ θαηαλέκεηαη ζε γεσγξαθηθέο 

επηθξάηεηεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηα επηκέξνπο αλαθηνξηθά θέληξα
108

.  

ε απηή ηελ πεξίνδν εληνπίδνληαη νη πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο κε θαηάινηπα θιηβάλσλ νη 

νπνίνη ζψδνληαη ζε αλάθηνξα, ζε θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα αλαθηνξηθνχ ηχπνπ (επαχιεηο) αιιά θαη 

ζηα φξηα κεγάισλ νηθηζηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο ρξνλνινγήζεηο 

ησλ εθάζηνηε αλαζθαθέσλ, ε ΜΜ ΗΗΗ - ΤΜ Η πεξίνδνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

ζέζεηο κε θιηβάλνπο (Φαηζηφο, Εάθξν θαη Ενπ), ελψ ζηελ ΤΜ ΗΑ - Β εγγξάθνληαη έμη ζέζεηο κε 

πνιιά ζηνηρεία γηα ηελ εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα αιιά θαη ηελ ηερλνινγηθή θαηάξηηζε ησλ 

θεξακέσλ.  

ην ηέινο ηεο ΤΜ ΗΒ παξαηεξείηαη ζεηξά κεγάισλ θαηαζηξνθψλ πνιχ ζεκαληηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ λεζηνχ (Εψκηλζνο, Αγία Σξηάδα, Φαηζηφο, Σχιηζνο, Μάιηα, Μφρινο, Γνπξληά, 

Πεηξάο, Παιαίθαζηξν, Εάθξνο θ.α.), ηα αίηηα ησλ νπνίσλ δελ είλαη ζαθή, αιιά εζηηάδνληαη ζε 

ηξεηο πηζαλνχο θχξηνπο άμνλεο: α) θαηαζηξνθέο απφ θπζηθά θαηλφκελα, φπσο ζεηζκνί, β) 

θαηαζηξνθέο απφ ηελ εηζβνιή Μπθελαίσλ θαη γ) θαηαζηξνθέο απφ εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο κε 

ηειηθή επηθξάηεζε ηεο Κλσζνχ
109

. Αλ θαη παξαηεξνχληαη θάπνηεο επαλεγθαηαζηάζεηο ζε δηάθνξεο 

ζέζεηο, φπσο ζηα Μάιηα θαη ηε Εάθξν, κφλν ζηε Κλσζφ ππάξρεη αδηάιεηπηε ζπλέρεηα, ε νπνία 

φκσο δέρεηαη έληνλε επηξξνή απφ ην κπθελατθφ ζηνηρείν απφ ην ηέινο ηεο ΤΜ ΗΗ θαη αξγφηεξα
110

. 

ε απηή ηελ πεξίνδν κία λέα πνιηηηθή νξγάλσζε, πην ζπγθεληξσηηθή, εθαξκφδεηαη ζην λεζί 

νδεγψληαο ζε πνιιέο αιιαγέο ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Ζ λέα δηακνξθσκέλε θαηάζηαζε δελ κείσζε 

ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο κε ην εμσηεξηθφ, αιιά πιένλ ε Κξήηε, ζην ηέινο ηεο ΤΜ πεξηφδνπ, 

βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ κπθελατθή θπξηαξρία
111

.  

Ζ κειέηε ησλ ΤΜ ΗΗΗ (θξεηηθψλ) εγθαηαζηάζεσλ παξνπζηάδεη, επίζεο, έληνλν ελδηαθέξνλ, 

αθνχ ζε απηέο ζπγθαηαιέγνληαη πέληε λέεο κε θαηάινηπα θιηβάλσλ, εθ ησλ νπνίσλ δχν ζηε Γ 

Κξήηε, δχν ζηελ Α (Καβνχζη, Αριάδηα) θαη κία ζηε ΒΚ Κξήηε (Γνχβεο). Δηδηθφηεξα γηα ηελ 

ηειεπηαία, ην ελδηαθέξνλ είλαη κεγάιν, αθνχ απφηειεί ην κνλαδηθφ νξγαλσκέλν θεξακεηθφ 

εξγαζηήξην κε πνιπάξηζκνπο θεξακεηθνχο θιηβάλνπο ζην λεζί. ε απηή ηελ πεξίνδν, επίζεο, 

παξαηεξνχληαη αληαιιαγέο θαη αιιειεπηδξάζεεηο κεηαμχ ηεο Κξήηεο θαη άιισλ πεξηνρψλ, νη 

νπνίεο αληηθαηνπηξίδνληαη θαη κέζα απφ ηα αλαζθαθηθά θαηάινηπα θιηβάλσλ ζε εγθαηαζηάζεηο 

εθηφο Κξήηεο. 

Σν ηέινο ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ (ΤΜ ΗΗΗΓ) ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε ζε κία πεξίνδν 

ξηδηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ηξφπνπ δσήο ζην λεζί. Μέζα απφ ηα αλαζθαθηθά δεδνκέλα 

παξαηεξείηαη κείσζε θαη κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ν νπνίνο νξγαλψλεη θιεηζηέο αγξνηηθέο 

                                                 
107
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108
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109
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110

 Treuil et al. 1996, 560-1, Rehak & Younger φ.π., 149-50. 
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 Treuil et al. φ.π., 574, Rehak & Younger φ.π., 150, Κάληα 1998, 37-8.  
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νηθνλνκίεο κηθξφηεξεο θιίκαθαο, επηδηψθνληαο λα δεκηνπξγήζεη εθείλνπο ηνπο φξνπο πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπ, κέζσ ηεο απηάξθεηαο
112

. 

 

ΗΗ.3 Γνκηθά ζηνηρεία ηωλ θιηβάλωλ  

‟ απηφ ην ππνθεθάιαην, γίλεηαη αξρηθά κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ θιηβάλσλ ηεο Κξήηεο 

ζηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ θαη ησλ βαζηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπο κεξψλ (Δηθ.3), ζχκθσλα κε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ Γαβάξα, Evely θαη Υαζαθή. Ζ επηινγή ηνπο δελ είλαη ηπραία. Ο κελ Evely, 

επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Γαβάξα, έρεη παξνπζηάζεη ζθαηξηθά ην ζέκα ηεο φπηεζεο ελζσκαηψλνληαο 

φιεο ηηο ηδηαηηεξνηεηεο ηεο κηλσηθήο Κξήηεο, ε δε Υαζαθή έρεη, θαηά ηελ γλψκε κνπ, πηνζεηψληαο 

εχζηνρεο παξαηεξήζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εξεπλεηψλ, πξνηείλεη κηα αλαζεσξεκέλε ηππνινγηθή 

δηάθξηζε ζηε βάζε ηεο αληίζηνηρεο ηεο Cuomo Di Caprio. Ζ παξνπζίαζε ησλ κεξψλ ηνπ θιηβάλνπ 

ζα βαζηζηεί ζε έλαλ δίρσξν θιίβαλν πνπ ρσξίδεηαη απφ εζράξα, άξα απφηειείηαη απφ ηνπιάρηζηνλ 

δχν κέξε. Ζ πεξηγξαθή ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε δηεζλή νξνινγία, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηελ 

εηθφλα 3. 

Σν πξψην ηκήκα πνπ θαηαζθεπάδεηαη είλαη ν ζάιακνο θαχζεο (combustion chamber), ν 

νπνίνο ζπλήζσο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, απφηειεί θαηά θαλφλα ην 

κεγαιχηεξν ζε πιάηνο ηκήκα ηνπ θιηβάλνπ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπγθεληξψλνληαη νη ζεξκέο 

αέξηεο κάδεο ησλ θαχζηκσλ πιψλ. Ζ βαζηθή αηηία ηεο ππφγεηαο ζέζεο ηνπ είλαη νη πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη, νη νπνίεο κπνξνχλ εχθνια λα δηαιχζνπλ ηελ δνκή ηνπ 

ζαιάκνπ. Δμαηηίαο απηνχ πξνηηκάηαη λα δεκηνπξγείηαη έλα βαζχ φξπγκα, κέζα ζην νπνίν 

θαηαζθεπάδεηαη ν ζάιακνο. Σν ζρήκα ηνπ είλαη ζπλήζσο σνεηδέο ή νξζνγψλην
113

. Οη ηνίρνη ηνπ 

είλαη απφ αξγνχο ή πιαθνεηδείο ιίζνπο θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θέξνπλ ζηξψκα επηρξίζκαηνο 

απφ πειφ. Καηά ηελ αλαζθαθή νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο αλαθαιχπηνπλ εθεί έλα πεξηνξηζκέλν 

ζηξψκα ζηάρηεο, ην νπνίν σζείηαη απφ ηνλ θεξακέα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο φπηεζεο γηα λα 

αλεθνδηάζεη  κε επηπιένλ θαχζηκε χιε ηελ εζηία ηνπ.  

Οη πξναλαθεξζείζεο ζεξκέο αέξηεο κάδεο κεηαθέξνληαη ζην ζάιακν θαχζεο κέζσ ηνπ  

αγσγνχ/αχιαθαο νμπγφλσζεο ή αιιηψο δηαδξφκνπ ππξνδφηεζεο (stoking chamber/tunnel), πνπ 

απφηειεί ζπλήζσο ην κέξνο, ην νπνίν ελψλεη ηελ εζηία κε ην ζάιακν θαχζεο. Ο αξηζκφο ηνπ 

πνηθίιεη (κνλφο ή δηπιφο) κε βάζε ηνλ ηχπν θιηβάλνπ, φπσο επίζεο θαη ην ζρήκα ηνπ, απφ απιή 

ζήξαγγα (π.ρ. Φαηζηφο), εκθαλίδεηαη έσο θαη σο απιή θνηιφηεηα (stoking pit). Ζ βαζηθή αηηία 

χπαξμεο ηνπ είλαη ν αζθαιήο έιεγρνο ηεο ζεξκνθξαζίαο απφ ηνλ θεξακέα. Δλίνηε ε ζηάρηε πνπ 

δεκηνπξγείηαη, ζπξψρλεηαη απφ ηελ εζηία ηεο θσηηάο πξνο ηνλ αγσγφ νμπγφλσζεο
114

.  

Δπάλσ απφ ην ζάιακν θαχζεο ππάξρεη ν ρψξνο φπηεζεο (firing chamber), κέζα ζηνλ νπνίν 

ςήλνληαη ηα αγγεία. ψδνληαη θαηάινηπα ηνπ ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο. Με βάζε εζλνγξαθηθά 

παξαδείγκαηα, θαηαζθεπαδφηαλ απφ θζαξηά πιηθά (απφξξίκκαηα, ιάζπε, θιαδηά θαη κηθξνχο 

ιίζνπο), δηφηη κεηά ην ηέινο ηεο φπηεζεο ζπλήζσο γθξεκηδφηαλ απφ ηνπο θεξακείο, γηα λα βγάινπλ 

ηα αγγεία ηνπο, θαη αλαθαηαζθεπαδφηαλ ζηελ επφκελε φπηεζε. χκθσλα κε ηνπο αλαζθαθείο αιιά 

φπσο ζπκπεξαίλεηαη θαη απφ εηθνλνγξαθηθέο καξηπξίεο ησλ ηζηνξηθψλ ρξφλσλ, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ρψξνο έθεξε θακηλάδα γηα ηελ έμνδν ησλ αεξίσλ (νπαίν), ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

γθξεκηδφηαλ ππήξρε θαη κηα είζνδνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγγείσλ
115

.    
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 Ξηθαξάο 2002, 7. 
113

 Hasaki 2002, 77. 
114

 Απηφζη, 79. 
115

 Απηφζη, 90. 
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Αλάκεζα ζην ζάιακν θαχζεο θαη ζην ζάιακν φπηεζεο ηνπνζεηείηαη ε εζράξα 

(eshara/perforated floor). Ο θχξηνο ξφινο ηεο είλαη λα δηαρσξίδεη ηα αγγεία απφ ηε θσηηά. Σν πάρνο 

ηεο είλαη ζπλήζσο κηθξφ, νπφηε πνιιέο θνξέο ππάξρεη έλα ππνζηεξηθηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν 

πνηθίιεη. Ζ χπαξμε ηεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή, δηφηη έρνπλ ζσζεί ίρλε θιηβάλσλ ηα νπνία  δελ 

έρνπλ εζράξα, παξά θέξνπλ κφλν έλα ζξαλίν/ξάθη πεξηκεηξηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζαιάκνπ 

ζέξκαλζεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγγείσλ πξνο φπηεζε (Παιαίθαζηξν)
116

. Οη θιίβαλνη ρσξίο 

εζράξα απφθαινχληαη σο κνλφρσξνη
117

. 

Ζ είζνδνο ηνπ θιηβάλνπ δελ είρε ζηαζεξή ζέζε, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηνλ ρψξν ηνλ νπνίν 

βξίζθεηαη. πλήζσο νη θιίβαλνη είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζε ζέζεηο κε θιίζε, φπσο ζε πξφπνδεο 

θάπνηνπ πςψκαηνο. θνπφο ηεο επηινγήο απηήο είλαη ε δπλαηφηεηα αλψδπλνπ ειέγρνπ ησλ αέξησλ 

καδψλ πνπ ε ίδηα ε θχζε κπνξεί λα «πξνζθέξεη» ζηνλ θεξακέα. Ζ θιίζε ηνπ εδάθνπο απφηειεί ηνλ 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ζέζεο ηεο εηζφδνπ ζηνλ θιίβαλν.  

 

ΗΗ.4 Βαζηθέο ηππνινγηθέο θαηαηάμεηο.  

Δδψ ζπλνςίδνληαη  νη ηξέρνπζεο απφςεηο γηα ηελ ηππνινγία ησλ θεξακεηθψλ θιηβάλσλ ζηελ 

Κξήηε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Πξνηάζζνληαη σζηφζν νη δηαρξνληθέο παξαηεξήζεηο ηεο Cuomo 

Di Caprio, νη νπνίεο ζεκαηνδφηεζαλ ηηο ζπζηεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ δνκψλ απηψλ ζηελ 

αξραηφηεηα. 

N. Cuomo Di Caprio 

 Ζ Ν. Cuomo Di Caprio
118

 κειεηά θαη παξνπζηάδεη 192 θιηβάλνπο ζε φιε ηελ Ηηαιία. ηε 

βάζε 110 απφ απηνχο (57% ηνπ δείγκαηνο) ζψδνπλ ίρλε πνπ είλαη ελδεηθηηθά γηα ην ζρήκα ηνπο 

(Πίλ.1)(Δηθ.3α). Γηαθξίλεη 2 βαζηθνχο, ηνλ θπθιηθό (77 θιίβαλνη) θαη ηνλ νξζνγώλην (33 θιίβαλνη). 

Ο θαζέλαο ρσξίδεηαη ζε 4 ππνηχπνπο σο πξνο ηνλ ηξφπν ππνζηήξημεο ηεο εζράξαο ηνπο. Οη 

ππνηχπνη ησλ θπθιηθψλ δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηνλ ηξφπν ζηήξημεο ηεο εζράξαο: α) κε θεληξηθφ 

πεζζφ, β) κε αθηηλσηνχο ηνηρίζθνπο, γ) κε αςίδεο, δ) κε θεληξηθή δίαπιν πνπ ρσξίδεηαη απφ 

θάζεηνπο ηνηρίζθνπο δεκηνπξγψληαο αεξαγσγνχο. Γηα ηνλ δεχηεξν ηχπν θιηβάλσλ νη ππνηχπνη 

αληίζηνηρα δηακνξθψλνληαη: α) κε θεληξηθφ ηνίρν, β) κε θεληξηθή δίαπιν κε θάζεηνπο ηνηρίζθνπο 

πνπ δηακνξθψλνπλ αεξαγσγνχο, γ) κε δηπιή δίαπιν, κε θάζεηνπο ηνίρνπο πνπ επίζεο 

δηακνξθψλνπλ αεξαγσγνχο θαη δ) κε δηπιφ ρψξν φπηεζεο θαη δηπιή δίαπιν. 

χκθσλα κε ηελ αλάιπζε ηεο, κφλν ν ππνηχπνο Ia ηνπ θπθιηθνχ ηχπνπ εκθαλίδεηαη ζηελ 

Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, φπνπ δελ εθπξνζσπείηαη θαζφινπ ν δεχηεξνο ηχπνο. Ζ κειέηε θαη ε ηππνινγία 

ηεο Cuomo Di Caprio θαιχπηνπλ κηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ ρηιηεηηψλ. Γίλεη δε 

έκθαζε ζηελ θιαζηθή θαη ειιεληζηηθή πεξίνδν, ησλ νπνίσλ ηα επξήκαηα ππεξηεξνχλ αξηζκεηηθά. 

Ζ έξεπλα απηή παξακέλεη σζηφζν ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη ζήκαλε ηελ αξρή ηεο ζθαηξηθήο 

αξραηνινγηθήο κειέηεο ησλ θιηβάλσλ. 

 

Κσζηήο Γαβάξαο 

 Ο Κ. Γαβάξαο αλέζθαςε ν ίδηνο ηέζζεξηο εγθαηαζηάζεηο (Παιαίθαζηξν, Ίζηξσλα, ηχιν 

θαη πξφζθαηα ζηνλ Μφριν) κε θιηβάλνπο θαη επηζθέθζεθε ζέζεηο κε αλάινγεο δνκέο ζην λεζί. ην 

                                                 
116

 Hasaki 2002, 83. 
117

 Davaras 1980, 120. 
118

 Di Caprio 1971, 371-414. 
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ζρεηηθφ άξζξν ηνπ, ν κειεηεηήο παξαζέηεη κηα ηππνινγία ησλ κηλσηθψλ θιηβάλσλ (Πίλ.2), πνπ 

ζηεξίδεηαη αθελφο ζηελ παξνπζία ή απφπζία δχν δηαθξηηψλ ρψξσλ ζηηο δνκέο (έλαο γηα ηελ 

θαχζηκε χιε, ν άιινο γηα ηα αγγεία θαη αθεηέξνπ ζην είδνο ππνζηήξημεο ηνπ ελδηάκεζνπ δηάηξεηνπ 

δαπέδνπ (εζράξα). Ζ δηάθξηζε ησλ ηχπσλ, θαηά ηνλ ίδην, ππνδεηθλχεη θαη θάπνηα ηερλνινγηθή 

εμέιημε.  

χκθσλα κε ηνλ ίδην, ν κνλφρσξνο ηχπνο φπνπ αγγεία θαη θαχζηκε χιε ζπλππάξρνπλ είλαη 

ζπλέρεηα ηνπ νηθηαθνχ θνχξλνπ
119

 ηνπ νπνίνπ ην ζρήκα θπκαίλεηαη απφ θπθιηθφ ζε 

σνεηδέο/ειιεηςνεηδέο αιιά κε κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο. Ζ αλάγθε δηαρσξηζκνχ ηεο θσηηάο απφ ηα 

αγγεία επέβαιε ηελ δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ ζξαλίνπ
120

. Γείγκαηα ηνπ ηχπνπ είλαη δχν ΤΜ 

θιίβαλνη, έλαο ζηα Αριάδηα θαη ν άιινο ζην Παιαίθαζηξν
121

. Θεσξεί δε, φηη ε ρσξεηηθφηεηα ησλ 

θιηβάλσλ ηνπ ηχπνπ θάλεη ηε δηάξθεηα φπηεζεο ζρεηηθά ζχληνκε
122

 ρσξίο λα αλαθέξεη ηε δηάξθεηα.  

ηνλ δίρσξν Σχπν Β ν νπνίνο κε ηελ ελδηάκεζε δηάηξεηε εζράξα (π.ρ. ηχινο Υαλίσλ),  ηα 

αγγεία γηα φπηεζε ηνπνζεηνχληαη ζην αλψηεξν επίπεδν ελψ ε θαχζηκε χιε ζην θαηψηεξν. Ο 

δίρσξνο θιίβαλνο έρεη δπλαηφηεηα φπηεζεο πεξηζζφηεξσλ αγγείσλ αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ 

κεγεζψλ. Ο ηξφπνο ζηήξημεο ηεο εζράξαο δηαθέξεη ζε θάζε πεξίπησζε. Απφ κηα θεληξηθή 

δνκή/πεζζφ έσο θαη κηθξνχο παξάιιεινπο ηνίρνπο πνπ δεκηνπξγνχλ θαλάιηα/αεξαγσγνχο
123

. 

Πιένλ ν θιίβαλνο έρεη ηξία κέξε: α) ηνλ άλσ ζάιακν φπηεζεο, β) ηνλ ζάιακν θαχζεο πνπ 

ρσξίδνληαη απφ ηελ εζράξα θαη γ) ηελ εζηία, ε νπνία βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηνλ ζάιακν θαχζεο. 

Ο Γαβάξαο ηνπνζεηεί ρξνλνινγηθά ην Σχπν Β ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν απφ ηνλ Σχπν Α θαη 

ζεσξεί φηη είλαη ηερλνινγηθά αλψηεξνο.  

 

Clelia Laviosa 

ην άξζξν ηεο γηα ηνλ θιίβαλν ηεο Αγίαο Σξηάδαο
124

 θάλεη κηα θξηηηθή ζηελ πξνηεηλφκελε 

απφ ηνλ Γαβάξα, ηππνινγία. Αλαθέξεη, αξρηθά, φηη ην ζρήκα ησλ θιηβάλσλ νξζά απφηειεί ην 

βαζηθφ ζεκείν θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο. Γηαθξίλεη ζηελ ηππνινγία ηνπ Γαβάξα, φηη δίλεηαη έκθαζε  

θπξίσο ζην ζρήκα ηνπ θιηβάλνπ αιιά θαη ζηνλ ηξφπν δηάθξηζεο ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ρψξνπ. Γελ  

δηαθξίλεη, φκσο, ζηνηρεία πνπ λα απφδεηθλχνπλ φηη ν κνλφρσξνο θιίβαλνο κε πεξηκεηξηθφ ζξαλίν 

(Σχπνο Α) εγγξάθεηαη κε βεβαηφηεηα γηα ηελ φπηεζε αγγείσλ, αθνχ κνηάδεη αξθεηά κε ηνπο 

ζχγρξνλνπο νηθηαθνχο θνχξλνπο
125

.  

Γηα ηνπο θιηβάλνπο κε ηνπο παξάιιεινπο αεξαγσγνχο, πξνηείλεη φηη ε ρξήζε ηνπο είλαη γηα 

φπηεζε αγγείσλ. Σα θαηάινηπα αζβεζηίηε πνπ εληνπίζηεθαλ ζε θάπνηνπο απφ απηνχο απφηεινχλ 

πξντφληα ησλ κεγάισλ ζεξκνθξαζηψλ πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ. Πξνηείλεη δε, φηη νη 

ζπγθεθξηκέλνη ζα έςελαλ πίζνπο, πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα ζηεξίδνληαη ζε εζράξα αθνχ ζα 

εδξάδνληαλ ζηνπο ηνηρίζθνπο ησλ αεξαγσγψλ. Πξνηείλεη, κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ θιηβάλσλ, 

έλαλ αξηζκφ 4-6 πίζσλ αλά φπηεζε
126

. 

Σέινο, αλαθέξεηαη ζηε ζέζε ησλ θιηβάλσλ ζηνλ ρψξν, νη νπνίνη δελ εληνπίδνληαη καθξηά απφ 

ηελ εγθαηάζηαζε αιιά ζπλήζσο είλαη θνληά ζηα φξηα ηεο πφιεο. Αλαθεξφκελε ζην παξάδεηγκα 

                                                 
119

 «θαη νη δύν απόηεινύλ κνλόρσξεο θαηαζθεπέο κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κηα εμέιημε ζην 

ρξόλν, κε θπξηόηεξν λεσηεξηζηηθό ραξαθηεξηζηηθό ην ζηελό ξάθη/ζξαλίν πνπ πεξηηξέρεη ηελ εζσηεξηθή πιεπξά ηνπ 

θιηβάλνπ, πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη ηα αγγεία γηα όπηεζε θαη έρνπλ άκεζε επαθή κε ηελ θσηηά» Davaras 1980, 120. 
120

 Davaras 1980, 124. 
121

 Πιάησλ 1952, 644.  Davaras φ.π., 115-27. 
122

 Davaras φ.π., 125.  
123

Απηφζη, 125. 
124

 Laviosa 1980, 199-204. 
125

 Απηφζη, 200. 
126

 Laviosa 1980, 200. 
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ηεο Αγίαο Σξηάδαο επηζεκαίλεη φηη, ν θιίβαλνο πηζαλψο θαηαζθεπάζηεθε ζε ζεκείν πνπ έρεη 

εχθνιε πξφζβαζε ζε λεξφ, ην νπνίν απφηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηελ εξγαζία ηνπ θεξακέα
127

. 

 

 

Martina Seifert 

 Ζ Martina Seifert
128

 πεξηιακβάλεη ζηε κειέηε ηεο ηνπο θιηβάλνπο φισλ ησλ ηζηνξηθψλ 

πεξηφδσλ (Δηθ.3β), πνπ ήηαλ γλσζηνί έσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζην λεζησηηθφ Αηγαίν θαη ηελ 

επεηξσηηθή Διιάδα: ζπλνιηθά 227 θιίβαλνπο. Γηαθξίλεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν φπηεζεο ηεο 

θεξακεηθήο ζε απηνχο ηηο αθφινπζεο ηέζζεξηο κεζφδνπο:  α) δνκέο φπηεζεο ζε αλνηρηή θσηηά (open 

fire of clamp firing), β) δνκέο φπηεζεο ζε θιεηζηή θσηηά (covered fire), γ) θιηβάλνπο αλνδηθνχ 

ξεχκαηνο (up-draft kilns), δ) θιηβάλνπο θαζνδηθνχ ξεχκαηνο (down-draft kilns). Καηαιήγεη, έηζη, 

ζηελ ηαχηηζε 187 θεξακηθψλ θιηβάλσλ πνπ πιεξνχλ ηα εμήο απαξαίηεηα θξηηήξηα: i) κέγεζνο 

(size), ii) αχιαθα νμπγφλσζεο (stoking tunnel), iii) ζρήκα ηνπ ρψξνπ θαχζεο (form of the fire 

chamber).  

Αλάκεζα ηνπο, ζηελ Κξήηε, αλαγλσξίδεη κφιηο δχν θιηβάλνπο κε θαηηνχζα θιίζε, ηνλ έλα 

ζηελ Κλσζφ θαη ηνλ άιιν ζηα Καλληά Μεηξνπφιεσο θνληά ζηε Γφξηπλα. Δθθξάδεη, σζηφζν, ηηο 

επηθπιάμεηο ηεο σο πξνο ηα ηππνινγηθά, ρξνλνινγηθά θαη άιια ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο δνκέο ελ 

γέλεη, εμαηηίαο ηεο θζνξάο ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ απηέο ζηνλ ρξφλν. Διέγρεη ηελ πξνηάζε ηνπ 

Γαβάξα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ ξαθηνχ εζσηεξηθά ησλ σνεηδψλ θιηβάλσλ ζηα 

Αριάδηα θαη ην Παιαίθαζηξν ππνλνψληαο φηη δελ είλαη γηα φπηεζε αγγείσλ. Δλψ, σο πξνο ηα πιηθά 

θαηαζθεπήο, ππνζηεξίδεη φηη νη θεξακείο ρξεζηκνπνηνχζαλ ζπρλά φηη έβξηζθαλ γχξσ ηνπο θάζε 

θνξά πνπ ήζειαλ λα ρηίζνπλ έλα θακίλη. Δπηζεκαίλεη φηη ζηελ Κξήηε, νη θιίβαλνη αλνδηθνχ 

ξεχκαηνο εκθαλίδνληαη ζηελ ΤΜ πεξίνδν, κε πξψην παξάδεηγκα ηνλ θιίβαλν ηνπ Καβνπζίνπ. 

χκθσλα κε κεηαγελέζηεξεο εηθνλνγξαθηθέο ελδείμεηο, ν ηειεπηαίνο απηφο ηχπνο ρξεζίκεπε 

βεβαησκέλα γηα φπηεζε  θεξακεηθήο. 

 

R.D.G. Evely  

 ην δεχηεξν ηφκν ηνπ ζεκαληηθνχ βηβιίνπ γηα ηελ κηλσηθή ηερλνινγία, ν Doniert Evely
129

 

αθηεξψλεη ηθαλφ κέξνο ηεο κειέηεο ηνπ ζηνπο κηλσηθνχο θιηβάλνπο, ηνλίδνληαο ηηο πνιιαπιέο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλαληά ν εξεπλεηήο  σο πξνο ηελ ηαχηηζε ηνπο. Καηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη 

απφ ηνπο 31 κηλσηθνχο θιηβάλνπο, 23 είλαη θεξακνπξγηθνί, 3 κεηαιινπξγηθνί, 3 αζβεζηνθάκηλα θαη 

δχν γηα ηελ φπηεζε θαγηεηηαλήο. Δμαηξεί κηα θαηαζθεπή ζην Γσκάηην Ζ ηεο Αίζνπζαο ησλ 

Πεζζψλ ηνπ Αλεμεξεχλεηνπ Σνκέα ζηελ Κλσζφ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη ζπλήζσο σο ρψξνο ηήμεο 

κεηάιινπ
130

. Ζ ηππνινγία πνπ πξνηείλεη κε βάζε ην ζρήκα ησλ δνκψλ, έρεη κελ, θαηά ηε γλψκε 

ηνπ πην μεθάζαξα θξηηήξηα απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο, πνπ φκσο δελ επαξθνχλ γηα ηελ πιήξε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο. Ο ίδηνο δηαθξίλεη νπζηαζηηθά δχν δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο. Ο πξψηνο ηχπνο 

είλαη γηα φπηεζε αγγείσλ θαη ραξαθηεξίδεηαη εκηζθαηξηθφο/πεηαιφζρεκνο, ν δεχηεξνο ηχπνο, γηα 

ηνλ νπνίν δελ αλαθέξεη ζαθέο ζρήκα, είλαη κε κεγάινπο αεξαγσγνχο ζηνλ ζάιακν θαχζεο, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηνηρίζθνπο, ελψ, σο ηξίην ηχπν, ν Evely έρεη ζπκπεξηιάβεη φιεο ηηο δνκέο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ κε βεβαηφηεηα ζε θάπνην απφ ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο ηχπνπο. 

                                                 
127

 Απηφζη, 203-4. 
128

 Seifert, 1993, 99-100. 
129

 Evely 2000,  298-312. 
130

 Απηφζη, 300.  
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 ηνλ Σχπν 1 εγγξάθνληαη 3 ππνηχπνη, νη 1α) πεηαιόζρεκνο/εκηζθαηξηθόο, ρσξίο αύιαθα 

νμπγόλσζεο, 1β) πεηαιόζρεκνο/εκηζθαηξηθόο, κε αύιαθα νμπγόλσζεο, 1γ) θπθιηθόο, κε αύιαθα 

νμπγόλσζεο θαη εζράξα. Ο Σχπνο 2 ραξαθηεξίδεηαη απφ πεξηζζφηεξα απιάθηα γηα ηελ θπθινθνξία 

ηνπ αέξα. Ο Σχπνο 3 πεξηιακβάλεη πεξηπηψζεηο κε αδξά ή θαη ακθίβνια ραξαθηεξηζηηθά. ε κηα 

ηέηαξηε θαηεγνξία εληάζζεη θιηβάλνπο ή εγθαηαζηάζεηο φπνπ αλαθέξνληαη θιίβαλνη αδεκνζίεπηνη 

φκσο ή αλεπαξθψο ηεθκεξησκέλνη. 

 Σελ ηππνινγία ηνπ Γαβάξα, ηνλ νπνίν αλαγλσξίδεη σο ηνλ πην ελεκεξσκέλν γχξσ απφ ηνπο 

κηλσηθνχο θιηβάλνπο, αληηπαξαβάιιεη, σζηφζν, κε άιιεο απφςεηο φπσο απηήο ηεο C. Laviosa
131

.  

Πνιχ ρξήζηκεο είλαη νη πιεξνθνξίεο γηα θάζε εγθαηάζηαζε μερσξηζηά, δειαδή: κηα ζπκππθλσκέλε 

πεξηγξαθή, ηνλ αλαζθαθέα, ηελ ζέζε ηνπ θιηβάλνπ ζηνλ ρψξν, ηα επξήκαηα εληφο θαη πέξημ ηνπ 

θιηβάλνπ, θαη ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ (εάλ ππάξρεη ή φζεο αλαθέξνληαη). Πξνθχπηεη έηζη φηη φινη νη 

αλαζθαθείο, εθηφο απφ ηνπο L. Pernier θαη L. Banti γηα ηελ Φαηζηφ
132

, ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 

θιηβάλνπο ηνπ Σχπνπ 1 θεξακνπξγηθνχο, ζηεξηδφκελνη ζε αλαινγία θπξίσο κε ησλ ηζηνξηθψλ 

ρξφλσλ,  παξά ηελ απφπζία νζηξάθσλ ζην εζσηεξηθφ ή ζηα πέξημ ηνπο. Δμάιινπ, νη Σχπνη 1α θαη 

1β δελ έρνπλ πηζαλψο δηαθνξά· ζηνλ πξψην ίζσο απιά δελ ζψδεηαη ε αχιαθα νμπγφλσζεο, ελψ θαη 

ηνπο δχν ραξαθηεξίδεη ε παληειήο απφπζία νπνηαζδήπνηε εζσηεξηθήο θαηαζθεπήο
133

. Ο Σχπνο 1γ, 

θαηά ηνλ Evely, απφηειεί ηελ ηππηθή κνξθή ηνπ “θηαιφζρεκνπ” θιηβάλνπ αλνδηθνχ ξεχκαηνο. 

ηα δχν παξαδείγκαηα ηνπ Σχπνπ 1β ζην Παιαίθαζηξν θαη ηα Αριάδηα, ν ίδηνο βξίζθεη 

πνιιά θνηλά ζεκεία: α) ην κέγεζνο ηνπ θάησ ρψξνπ είλαη κηθξφηεξν ηνπ άλσ, β) είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη ζε πιαγηά γηα θαιχηεξε ζηαηηθφηεηα θαη ιεηηνπξγία ηεο αχιαθαο, γ) ηα πιηθά θαη 

ν ηξφπνο θαηαζθεπήο είλαη παλνκνηφηππα θαη δείρλνπλ ίζσο χπαξμε ζφινπ (dome) – νπφηε 

πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα αζβεζηνθάκηλα
134

, φπσο ππνζηήξημε θαη ε Seifert
135

.  

 Σνπο δχν θιηβάλνπο ηεο Φαηζηνχ εληάζζεη ζηνλ Σχπν 1β, ππνζηεξίδεη φηη ν ρψξνο φπηεζεο 

ησλ αγγείσλ είλαη ρσξηζηφο απφ απηφλ ηεο θαχζεο θαη φηη ε ζεξκφηεηα, κεηαδίδεηαη κέζσ  

ηνηρίζθσλ ή άιισλ ππνζηεξηγκάησλ φπνπ πηζαλφλ ηνπνζεηνχληαλ θαη ηα αγγεία. Δπνκέλσο, νη 

ζπγθεθξηκέλνη θιίβαλνη κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν κε αληίζηνηρνπο ηνπ Σχπνπ 2
136

. 

Ο ππνηχπνο 1γ, φπσο θαη νη δχν πξνεγνχκελνη, έρεη θαη απηφο αχιαθα νμπγφλσζεο, 

βπζηζκέλν ρψξν θαχζεο, θαη εκθαλίδεη εζσηεξηθνχο ηνηρίζθνπο. Γηαζέηεη φκσο, επηπιένλ δηάηξεηε 

πήιηλε εζράξα θαη είλαη βεβαησκέλα θεξακνπξγηθφο κε βάζε εζλνινγηθέο καξηπξίεο. Μνινλφηη δελ 

δηαθέξεη ζε κέγεζνο είλαη ηερλνινγηθά πην πξνεγκέλνο θαη πην νηθνλνκηθφο σο πξνο ηελ 

θαηαλάισζε θαχζηκεο χιεο. Ζ χπαξμε εζράξαο επηηξέπεη ζηνλ θεξακέα λα ηνπνζεηήζεη 

κεγαιχηεξν αξηζκφ αγγείσλ γηα φπηεζε, θαη ζπκβάιιεη ζηελ θπθινθνξία ηεο θσηηάο αλάκεζα 

ηνπο. Έρεη φκσο θαη ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα, θπξίσο ηηο ζεκαληηθέο απψιεηεο αγγείσλ εμαηηίαο ηεο 

ππεξζέξκαλζεο ησλ βάζεσλ ηνπο απφ ηε ζεξκνθξαζία ηεο εζράξαο
137

. Δπνκέλσο, ν Evely πηζηεχεη 

ζπλνιηθά φηη νη ελδείμεηο γηα ηνλ Σχπν 1 δελ επαξθνχλ γηα εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ θαη 

φηη ζηελ Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν ζπλππήξραλ δηαθνξεηηθνί ππνηχπνη κε ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηελ κνξθή, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ απφδνζε
138

. 

Ο Σχπνο 2 παξαπέκπεη ζε κεγαιχηεξεο θαη αξθεηά δηαθνξεηηθέο κνξθνινγηθά δνκέο, θαη 

απφηειεί βαζηθφ αληηθείκελν αξραηνινγηθψλ δηαθσληψλ ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπο σο 

                                                 
131

 Laviosa 1980, 200 (βι. παξαπάλσ). 
132

 Pernier & Banti 1951, 215,  Αιεμίνπ 1969, 243. 
133

 Γηα φια ηα παξαδείγκαηα ηνπ ηχπνπ 1α, ζρνιηάδνληαο ην κέγεζνο ηνπ ρψξνπ ηνπο, αθήλεη λα ελλνεζεί φηη κπνξεί λα 

απφηεινχλ θαη απινχο καγεηξηθνχο θνχξλνπο. 
134

 Evely  2000, 309. 
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θεξακνπξγηθψλ ή κεηαιινπξγηθψλ θιηβάλσλ. Κνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ σζηφζν, είλαη ε 

ρξνλνιφγεζε ηνπ ζηε ΜΜ ΗΗΗ – ΤΜ Η πεξίνδν
139

. 

Οη θιίβαλνη ηνπ Σχπνπ 2 ρσξίδνληαη ζε δχν αιιεπάιιεια ίζα κέξε. Ο ρψξνο θαχζεο είλαη 

επηρξηζκέλνο κε πειφ, έρεη ζρήκα πεηαιφζρεκν/σνεηδέο έσο νξζνγψλην, δηαζηάζεηο απφ 2,50 × 

0,60 × 0,90κ. θαη βξίζθεηαη 0,40 - 0,60κ. θάησ απφ ην επίπεδν ησλ αεξαγσγψλ. Απηά είλαη 3 έσο 5, 

παξάιιεια κεηαμχ ηνπο θαη δελ ζψδνληαη ζπλήζσο θαιά. Έρνπλ ζρήκα U θαη είλαη θαηά θαλφλα 

θαηαζθεπαζκέλα απφ κηθξνχο ιίζνπο θαη πειφρσκα. Έρνπλ κήθνο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

θιηβάλνπ, 0,50 - 4,00κ., πιάηνο πεξίπνπ 0,20 - 0,40κ. θαη βάζνο 0,20 - 0,60κ., ε ζρέζε βάζνπο - 

πιάηνπο είλαη ζπλήζσο 3 : 1. ε θακία πεξίπησζε δελ ζψδεηαη θάπνην ίρλνο εζράξαο, αιιά πηζαλφλ 

ππήξρε θάπνην είδνο δαπέδνπ, κφληκνπ ή πξνζσξηλνχ, πνπ ζα ππνζηήξηδε θάπνηα θαηαζθεπή. Σα 

θαλάιηα είλαη εληζρπκέλα κε πιίλζνπο ζηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ην ρψξν θαχζεο, πνπ είλαη ελ γέλεη 

παξακνξθσκέλνο απφ ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο
140

. 

ηνλ Σχπν 3 εγγξάθνληαη ακθηιεγφκελεο πεξηπηψζεηο δνκψλ, φπσο ε πεξίπησζε ζην Ενπ 

εηείαο, πνπ κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε ρψξν απφζεζεο αγγείσλ γηα λα ζηεγλψζνπλ παξά κε 

θιίβαλνο. Οχηε ζηηο δνκέο ησλ Μαιίσλ βξέζεθαλ ίρλε ππξάο ή ρψξνο θαχζεο, ελψ ε ηαχηηζε ηνπο 

ζηεξίδεηαη θπξίσο ζε φζηξαθα πνπ βξέζεθαλ ζην ζεκείν, ζε έλα ππνηηζέκελα εθθνξηθφ δάπεδν θαη 

ζε αληίζηνηρα παξάιιεια λενιηζηθψλ θιηβάλσλ ηεο Θεζζαιίαο
141

. Δπηπιένλ, γηαηί λα ππήξραλ 

θιίβαλνη κέζα ζε έλα ηφζν πεξίπινθν θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα, φπνπ ν θαπλφο δπζθφιεπε πνιχ ηε 

δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ; Οη θαηαζθεπέο κνηάδνπλ πεξηζζφηεξν απφζεθεπηηθέο
142

. 

ρεηηθά κε ηελ θαηεγνξία, ησλ αδεκνζίεπησλ ή ειιηπψο γλσζηψλ θιηβάλσλ, ν Evely 

ππνζηεξίδεη φηη ζην ιφθν ησλ Αξραλψλ, θνληά ζηε ζέζε Αλεκφζπειηα, εληνπίδνληαη επηθαλεηαθά 

κεγάιεο πφζνηεηεο θεξακεηθψλ απφξξίςεσλ πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ 

θιηβάλσλ. Μεγάιν ελδηαθέξνλ ζα είρε, επίζεο ε δηεξεχλεζε ηεο αλαθνξάο ηνπ I. Σδεδάθε
143

 γηα 

εχξεζε κεγάινπ θιηβάλνπ ζην λεθξνηαθείν ησλ Αξκέλσλ, ηθαλνχ λα ςήζεη κεγάινπο πίζνπο ή θαη 

ιάξλαθεο. 

 

Δ. Υαζαθή 

 Ζ λέα ηππνινγηθή πξφηαζε ηεο Δ. Υαζαθή
144

 αθνξά φιν ηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη φιεο ηηο 

πεξηφδνπο. ηεξίδεηαη: α) ζην ζρήκα ησλ θιηβάλσλ, β) ζηνλ ηχπν ππνζηήξημεο ηνπ δηάηξεηνπ 

δαπέδνπ (εζράξα), γ) ζην ζρήκα ηνπ ρψξνπ φπηεζεο. Τηνζεηεί, επίζεο, θάπνηα θξηηήξηα ηεο 

ηππνινγίαο ηεο Cuomo Di Caprio: α) ηε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ θπθιηθψλ (Η) θαη νξζνγψλησλ (ΗΗ) 

θιηβάλσλ, θαη β) ηνπο ππνηχπνπο Ηa,Ηb,Ηc. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηεο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

παγθνζκίσο νη θιίβαλνη έρνπλ θάπνηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ίδηα ζπκπιεξψλεη ηελ 

ηππνινγία ηεο Cuomo Di Caprio. πγθξίλεη δε ηε δηθή ηεο ηππνινγία ηεο κε απηέο ηνπ Γαβάξα θαη 

ηεο Cuomo Di Caprio, (Πίλ.3)(Δηθ.3γ-δ). Αλαθέξεη φηη ε πην ελεκεξσκέλε ιίζηα θξεηηθψλ 

κηλσηθψλ θιηβάλσλ έρεη δεκνζηεπζεί απφ ηνλ Evely, ε νπνία πεξηιακβάλεη 31 παξαδείγκαηα, 18 εθ 

ησλ νπνίσλ βεβαηψλνληαη σο θιίβαλνη
145

. Απφθεχγεη λα ζρνιηάζεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ θαη 

πξνρσξά ζηελ δηάθξηζε ησλ βεβαησκέλσλ θιηβάλσλ κε βάζε ηελ δηθή ηεο ηππνινγηθή πξφηαζε.  
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Τπνγξακκίδεη φηη ην ζχλνιν ησλ κειεηεκέλσλ θιηβάλσλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

θιηβάλσλ αλνδηθνχ ξεχκαηνο (updraft kilns), Μηα ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε είλαη φηη ηα 

ζχγρξνλα θξηηήξηα ηππνιφγεζεο κπνξεί λα κελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πξηκνδνηνχζαλ νη αξραίνη θεξακείο. Απηνί, γηα παξάδεηγκα, είλαη πηζαλφλ λα δηέθξηλαλ ηνπο 

θιηβάλνπο κε βάζε ηα πιηθά θαχζεο ή ηα πιηθά φπηεζεο παξά κε ην ζρήκα ηνπ ρψξνπ φπηεζεο. 

ηελ θαηάηαμε ηεο, ζηε κηλσηθή Κξήηε εκθαλίδνληαη πέληε ππνηχπνη (Ia, Ie, If, Ig, IIe)
146

. 

Ίζσο ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ηππνινγίαο ηεο Υαζαθή ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ Evely, είλαη ε 

πηνζέηεζε ζαθέζηεξσλ θξηηεξίσλ (βι. παξαπάλσ), πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ εξεπλεηή λα θαηαηάμεη 

νπνηνδήπνηε θιίβαλν ζε θάπνηνλ ππνηχπν. Δλζσκαηψλεη, επηπιένλ, θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο, φπσο 

ηηο Γνχβεο θαη ηνλ Κνκκφ, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ ζηνηρεία πνπ βειηηψλνπλ πεξαηηέξσ ηε 

ζπλνιηθή εηθφλα γηα ηνπ θεξακεηθνχο θιηβάλνπο. 

 

ΗΗ.5 Πξνηεηλόκελε ηππνινγία 

 Ζ ζχγρξνλε έξεπλα γηα ηνπο θεξακεηθνχο θιηβάλνπο ζηελ Κξήηε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ 

έρεη νδεγεζεί ζε κηα ζπκβαηηθή ηππνινγηθή δηάθξηζε ηνπο κε βάζε ηε κνξθή, ην ζρήκα, ην 

κέγεζνο, ηελ απφπζία ή ηελ παξνπζία εζράξαο θ.ι.π.. Γελ έρνπλ πξνθχςεη, σζηφζν, ζπκπεξάζκαηα 

ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ νη ηερλίηεο επέιεγαλ θάπνην ηχπν γηα ηνπο θιηβάλνπο 

ηνπο. Θα κπνξνχζαλ, γηα παξάδεηγκα, λα ηεζνχλ εξσηήκαηα θαη θξηηήξηα πνπ ζα αθνξνχζαλ ηελ 

αλάγθε θαη ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ηεο θαηαζθεπήο ελφο θιηβάλνπ, ηηο επθηέεο ιεηηνπξγίεο θαη ηνπο 

ηξφπνπο βέιηηζηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ. Ζ γεηηλίαζε κε πεγέο λεξνχ, ε πξνζβαζηκφηεηα, νη 

δπλαηφηεηεο πξφζθηεζεο θαχζηκεο χιεο θαη άιισλ πξψησλ πιψλ γηα ην θεξακεηθφ εξγαζηήξην, ε 

αζθάιεηα θαη ε επθνιία ηεο κεηαθνξάο ηνπο, ε απφζηαζε απφ θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ηεο 

θνηλφηεηαο κπνξνχλ λα απφηειέζνπλ, κεηαμχ άιισλ, νπζηαζηηθφηεξα θξηηήξηα ηππνινγηθήο 

θαηάηαμεο γηα ηηο κειινληηθέο έξεπλεο. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία βαζίδεηαη, σζηφζν, ζηηο δηαζέζηκεο παξαδνζηαθέο ζεσξήζεηο πνπ 

δηαθξίλνπλ δχν ηχπνπο θιηβάλνπ (Σχπνο 1, Σχπνο 2), κε βάζε ηε κνξθή, ην ζρήκα, ηελ χπαξμε ή 

κε εζράξαο θαη ηνλ ηξφπν ζηήξημεο ηεο, ζηελ Κξήηε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ. Ο Σχπνο 1 έρεη 

ζρήκα θπθιηθφ, ζπλήζσο ειιεηπηηθφ, είλαη θαηά ην ήκηζπ βπζηζκέλνο ζην έδαθνο θαη εκθαλίδεη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζέζε ηνπνζέηεζεο ησλ αγγείσλ. Απηέο 

είλαη ζεκαίλνπζεο, αθνχ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν φπηεζεο θαη δίλνπλ έκκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηερλνγλσζία ησλ θαηαζθεπαζηψλ ησλ θιηβάλσλ. Οη δηαζηάζεηο απηψλ θπκαίλνληαη απφ ζρεδφλ 

1,00 έσο πάλσ απφ 2κ. (εζσηεξηθή δηάκεηξνο) (Πίλ.4), αλ θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ππάξρνπλ 

ειιηπή ζηνηρεία.  

Με βάζε ηελ παξνπζία ή ηελ απφπζία θαη ηνλ ηξφπν ζηήξημεο ηεο εζράξαο, πνπ θαη‟ 

επέθηαζε δηαθνξνπνηνχλ ηε κνξθή θαη ηε ρξήζε ηνπ θιηβάλνπ, ζηελ Κξήηε δηαθξίλνληαη 4 

ππνηχπνη ηνπ Σχπνπ 1. Απηνί κε εζράξα πνπ ζηεξίδνληαη απφ: α) απφ θεληξηθφ πεζζφ ή παξεκθεξή  

θαηαζθεπή, β) απφ έλαλ ή δπν επηκήθεηο ηνηρίζθνπο, γ) απηνί ρσξίο εζράξα θαη δ) απηνί κε 

πεξηκεηξηθφ εζσηεξηθφ ζξαλίν, γηα ηελ ζηήξημε αγγείσλ. Τπάξρνπλ φκσο ρσξίο θαλ εζράξα νχηε 

ζξαλίν ζην εζσηεξηθφ ηνπο πνπ ζα θαηαρσξεζνχλ ζπκβαηηθά ζηνλ ππνηχπν γ.  Ο Σχπνο 1 ηππηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν, απφηειεί πηζαλψο εμέιημε ηνπ νηθηαθνχ 

θνχξλνπ θαη εληνπίδεηαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζέζεηο ηεο Κξήηεο, φπσο ζην Καβνχζη, ηνλ Μφριν, ηε 

Φαηζηφ, ηηο Γνχβεο, ηνλ ηχιν, ηα Αριάδηα, ηα Μάιηα θαη ηελ Κλσζφ. πλππάξρεη πνιιέο θνξέο 

θαη κε ηνλ Σχπν 2, ελψ επηβηψλεη κέρξη θαη ηνπο ηζηνξηθνχο ρξφλνπο. 
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Ο Σχπνο 2 πεξηιακβάλεη νξζνγψληνπο έσο πεηαιφζρεκνπο θιηβάλνπο, ζπλήζσο κεγάινπ 

κεγέζνπο πνπ έρνπλ δηαζηάζεηο πιεπξψλ απφ 2,00 έσο θαη 9,00κ. (Αγία Σξηάδα). Έρνπλ κηα 

ηερλνινγηθή ηδηαηηεξφηεηα, ηελ χπαξμε ηνηρίζθσλ εληφο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο, πνπ δηακνξθψλνπλ 

θαλάιηα/αεξαγσγνχο, ηα νπνία έρνπλ θαηά θαλφλα ζρήκα U (βι. παξαπάλσ). Ίρλε εζράξαο δελ 

έρνπλ κε βεβαηφηεηα εληνπηζηεί. Παξφια απηά, ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ θαλαιηψλ δηαθνξνπνηεί ηνλ 

ζάιακν θαχζεο απφ ηνλ ρψξν φπηεζεο, δηακνξθψλνληαο, θαηά ηελ άπνςε κνπ, έλαλ θιίβαλν κε 

νπζηαζηηθά ηξεηο ρψξνπο. Ο ζάιακνο θαχζεο πνπ ρσξίδεηαη ζε δχν αλφκνηα κέξε ιφγσ ησλ 

θαλαιηψλ, ελψ εάλ ζεσξήζνπκε φηη ηα αγγεία εδξάδνπλ ζε θάπνην είδνο εζράξαο, ν ηξίηνο ρψξνο 

ζα είλαη ζάιακνο θαχζεο. Ζ εζηία ηνπ βξίζθεηαη ζπλήζσο ιίγν βαζχηεξα απφ ηνλ ζάιακν θαχζεο, 

παξφια απηά δελ εληάζζεηαη ζηνπο θιηβάλνπο αλνδηθνχ ξεχκαηνο. Ζ έιιεηςε δνκψλ πνπ 

δηαρσξίδνπλ ζαθψο ηνλ ζάιακν φπηεζεο θαη θαχζεο ππνδεηθλχνπλ λα ηνλ νξίζνπκε ζπκβαηηθά σο 

κνλφρσξν θιίβαλν. Ο Σχπνο 2 αληρλεχεηαη θαηά ηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν ζηελ Κλσζφ, ηε 

Εάθξν, ηελ Αγία Σξηάδα, ηνλ Κνκκφ, ηηο Γνχβεο θαη ην Βαζχπεηξν, ελψ κεηά ηελ ΤΜ ΗΗΗΓ παχεη λα 

εληνπίδεηαη εληφο θαη εθηφο Κξήηεο. Ζ πξνέιεπζε ηεο θαηλνηνκίαο ησλ ηνηρίζθσλ ζηνλ ζάιακν 

θαχζεο ηνπ παξακέλεη άγλσζηε πξνο ην παξφλ. 
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ΗΗΗ.  ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΣΖΝ ΚΡΖΣΖ ΣΖ 2εο ΥΗΛΗΔΣΗΑ π.Υ.  

 

 ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη νη δνκέο πνπ κειεηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθά. 

πλνιηθά κειεηήζεθαλ θαηάινηπα 47 δνκψλ απφ 20 δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εληφο θαη εθηφο Κξήηεο 

(Υάξ.1-2). Απφ απηνχο, νη 27 εγγξάθνληαη ζηνλ Σχπν 1, 17 ζηνλ Σχπν 2, ελψ 3 πηζαλψο λα κελ 

είλαη δνκέο φπηεζεο. Γηα ηελ θαιχηεξε ηαμηλφκεζε ησλ παξαδεηγκάησλ έρεη γίλεη δηαρσξηζκφο ζε: 

α) εγθαηαζηάζεηο κε θιηβάλνπο ζηελ Αλαηνιηθή Κξήηε, β) εγθαηαζηάζεηο κε θιηβάλνπο ζηε ΒΚ θαη  

ΝΚ Κξήηε γ) ζε εγθαηαζηάζεηο κε θιηβάλνπο ηεο Γ Κξήηεο θαη δ) ζε εγθαηαζηάζεηο κε θιηβάλνπο 

εθηφο Κξήηεο .  

 ην λεζί θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 36 δνκέο. Οη δχν ζηε ΒΓ Κξήηε, νη 11 ζηελ Α θαη 23 ζηε 

Κεληξηθή. Ζ κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε εληνπίδεηαη ζηηο Γνχβεο (9 θιίβαλνη) θαη ζηελ Κλσζφ (5 

θιίβαλνη). ε φιεο ηηο αλαθηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο εληνπίδνληαη θιίβαλνη, ελψ παξνπζία εγγξάθεηαη 

ζε πφιεηο αιιά θαη επαχιεηο. Τπάξρνπλ εγθαηαζηάζεηο πνπ εληνπίδνληαη θιίβαλνη ζε δηαθνξεηηθά 

ζεκεία αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο (π.ρ., Φαηζηφο, Μάιηα, Κλσζφο). Ζ πεξηγξαθή ησλ 

δνκψλ μεθηλά απφ ηνλ Πξηληάηηθν Πχξγν
147

 θαη νινθιεξψλεηαη ζηα Μάιηα. Γηα θάζε κία έρεη δνζεί 

αχμνληαο αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί θαη ζε δειηίν κε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ. Γηα ηηο δνκέο 

εθηφο Κξήηεο έρεη δνζεί μερσξηζηή αξίζκεζε κε ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο (I-X). 

 

ΗΗΗ.1 Δγθαηαζηάζεηο κε θιηβάλνπο εληόο Κξήηεο - Αλαηνιηθή Κξήηε 

 

 

Πξηληάηηθνο Πύξγνο 

 
Α/Α 35 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ, Κόλποσ 
Μιραμπζλου, 
Ακρωτιρι 
Ρρινιάτικου 
Ρφργου, 
οικιςτικι 
εγκατάςταςθ. 

(δίχωροσ) 
Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ 
ςτθ Δ 
πλαγιά του 
ακρωτθρίου 

1β 

Ωοειδισ χϊροσ καφςθσ (1,00 Χ1,50),  με μικρό τοιχάριο ςτο 
κζντρο που τον χωρίηει ςε 2 μακρόςτενα τμιματα∙ είςοδοσ 
από ΒΔ όπου και ςϊηεται μικρι λάξευςθ που απόδίδεται ωσ 
αφλακα οξυγόνωςθσ∙ επιχριςμζνοσ με πθλοκονίαμα και 
επενδυμζνοσ με κροκαλοπαγείσ λίκουσ. Δεν ζχει ίχνθ 
εςχάρασ. 

Εντόσ: οςτό 
αίγασ. 
Ρεριμετρικά του 
ςϊηονται ίχνθ 
ξυλάνκρακα και 
αργίλου 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 
ΚΕ 

ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κατάλοιπα 
δωματίου 
άγνωςτθσ χριςθ 
αμζςωσ Ν του 
κλιβάνου.    

  

 
Ριλινα 
αντικείμενα που 
απόδίδονται ωσ 
υποςτατά 
αγγείων κατά τθν 
όπτθςθ 

ΡΜ ΙΙ - ΙΙΙ κεραμεικι κατά κφριο λόγο. Ελάχιςτα όςτρακα ΜΜ Ι 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΡΜ ΙΙ - ΜΜ Ι   

  

Αντίςτοιχα υποςτατά αγγείων εντοπίηονται  κατά τθ Μζςθ και 
Φςτερθ Εποχι Χαλκοφ ςτθν Κφπρο. 

Hayden et al. 
2006, 33-9, 
Hayden & 
Tsipopoulou 
2012, 507-84. 

 

ην πιαίζην ησλ αξραηνινγηθψλ εξεπλψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ίζηξνπ ζηελ θαξδηά ηνπ Κφιπνπ 
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 Ζ ζέζε ελζσκαηψζεθε ηειεπηαία ζηηγκή ζην θείκελν ζπλεπψο έιαβε ηνπο ηειεπηαίνπο α/α. Οη εηθφλεο έιαβαλ 

επίζεο ηελ ηειεπηαία αξίζκεζε ζηνλ θαηάινγν εηθφλσλ θαη έρνπλ επηζπλαφκεί ζην ηέινο. 



 24 

ηνπ Μεξακπέινπ, ιίγα ρηιηφκεηξα Γ ηνπ Καβνπζίνπ θαη ησλ Γνπξληψλ, εληνπίζηεθαλ ζηε ζέζε 

Πξηληάηηθνο Πχξγνο, έλα κηθξφ αθξσηήξη (Δηθ.26α), ίρλε νηθηζηηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο  Δπνρήο 

ηνπ Υαιθνχ πνπ αλάγνληαη απφ ηελ ΠΜ Η έσο ην ηέινο ηεο ΤΜ ΗΑ πεξηφδνπ. Ζ πεξηνρή δηαζέηεη 

πινχζηα ζε πιεξνθνξίεο θαηάινηπα νηθηζηηθήο εγθαηάζηαζεο απφ ηε Νενιηζηθή πεξίνδν έσο θαη ηα 

Μεζαησληθά ρξφληα
148

. 

Οη έξεπλεο επηθαλείαο κε ηειεπηζθφπεζε (Remote sensing) πξνζπάζεζαλ λα εληνπίζνπλ 

ίρλε θηεξίσλ θαη άιισλ θαηαζθεπψλ ζε νιφθιεξε ηε πεξηνρή ηνπ Κάκπνπ θαη ηνπ Πξηληάηηθνπ 

Πχξγνπ, ελψ ίρλε Νενιηζηθήο εγθαηάζηαζεο εληνπίδνληαη ζηελ παξαιία ηνπ Κάκπνπ θάησ απφ ηε 

ζεκεξηλή ζηάζκε ηεο  ζάιαζζαο
149

. Έλα άθξσο ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηεο έξεπλαο εληνπίζηεθε ζηε 

Γ πιεπξά ηνπ αθξσηεξίνπ ηνπ Πχξγνπ∙ κία κεγάιε ζπγθέληξσζε ζθσξηψλ απφηέιεζε έλδεημε 

κεηαιινπξγηθψλ θακηληψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππήξραλ εθεί, αθνχ ζηελ πεξηνρή πλένπλ ηαθηηθά 

αξθεηνί άλεκνη, γεγνλφο πνπ επλνεί ηε ιεηηνπξγία θακηληψλ
150

.  

Σν 2005 μεθίλεζε έλα πξφγξακκα ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ 

αθξσηεξίνπ, φπνπ είραλ εληνπηζηεί ίρλε δχν θακηληψλ. Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα (Δηθ.26β) εληφπηζε 

θαηάινηπα κηθξνχ θιηβάλνπ (α/α.35), πνιχ θνληά ζηελ ζεκεξηλή αθηνγξακκή. Σν ζρήκα ηνπ είλαη 

σνεηδέο, νη δηαζηάζεηο ηνπ 1,00 Υ 1,50κ., είλαη ιαμεπκέλνο ζην βξάρν θαη ρσξίδεηαη απφ έλα κηθξφ 

ηνηράξην πνπ ρσξίδεη ηνλ ρψξν ζε δχν καθξφζηελα κέξε (Σχπνο 1β)(Δηθ.26γ). ψδεη πηζαλά ίρλε 

αχιαθαο νμπγφλσζεο
151

 θαη ε είζνδνο ηνπ είλαη ζηα ΒΓ (Δηθ.26δ). Ο θιίβαλνο είλαη επηρξηζκέλνο 

κε πεινθνλίακα θαη επελδπκέλνο κε θξνθαινπαγείο ιίζνπο. Καηάινηπα απφ ηε ρξήζε ηνπ 

εληνπίδνληαη ζηνλ πεξηβαιινληα ρψξν, φπσο ίρλε μπιάλζξαθα θαη ππνιείκκαηα θεξακεηθήο πξψηεο 

χιεο ζε θπζηθέο θνηιφηεηεο ηνπ βξάρνπ
152

. 

Ζ θεξακεηθή πνπ βξέζεθε ζην ζσδφκελν ΒΑ εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ απφηειείηαη απφ 5 

φζηξαθα ΠΜ ΗΗ-ΗΗΗ αγγείσλ. Απφ ην ζηξψκα πνπ αθαηξέζεθε πξηλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θιηβάλνπ 

ζπιιέρζεθε θεξακεηθή ξπζκνχ Βαζηιηθήο. ην πξψην ζηξψκα πνπ αθαηξέζεθε απφ ην εζσηεξηθφ 

ηνπ θιηβάλνπ εληνπίζηεθε πήιηλν αληηθείκελν πνπ έκνηαδε κε πφδη ηξηπνδηθνχ αγγείνπ. Άιια δχν 

αληίζηνηρα αληηθείκελα  βξέζεθαλ ζην ζεκείν πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο αχιαθα νμπγφλσζεο. Σν 

ζρήκα, ε θαηάζηαζε
153

 θαη ε ζέζε εχξεζε ηνπο είλαη ελδείμεηο πνπ θαηά ηνπο αλαζθαθείο πηζαλψο 

καξηπξνχλ ηελ ρξήζε ηνπο σο ππνζηαηά αγγείσλ θαηά ηελ φπηεζε, θέξλνληαο σο παξάδεηγκα 

αληίζηνηρα αληηθείκελα απφ ηελ Μεζνραιθή θαη Τζηεξνραιθή Κχπξν
154

. Βξέζεθε, επίζεο, έλα 

νζηφ αίγαο. ην ΝΓ εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ ρψξνπ θαχζεο βξέζεθαλ ιίγα ΠΜ φζηξαθα (θάπνηα 

αλήθνπλ ζηνλ ξπζκφ Αγίνπ Ολνπθξίνπ) αιιά θαη δχν κεηαγελέζηεξα πνπ αλάγνληαη ηνπιάρηζηνλ 

ζηε ΜΜ Η πεξίνδν
155

. Σέινο, ακέζσο Ν ηνπ θιηβάλνπ εληνπίζηεθαλ θαηάινηπα δσκαηίνπ θηεξίνπ 

άγλσζηεο ρξήζεο (Δηθ.26γ), ζηε ΝΓ γσλία ηνπ νπνίνπ ζψδνληαη ίρλε θαχζεο θαη ΠΜ θεξακεηθή, 

αληίζηνηρε κε ηνπ θιηβάλνπ
156

. 
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 Hayden et al. 2006, 33-5, Hayden & Tsipopoulou 2012, 507-8. 
149

 Hayden et al. 2006, 34. 
150

 Απηφζη, 35. 
151

 Hayden & Tsipopoulou 2012, 509-10. 
152

 Απηφζη, 511. 
153

 Απφ ηελ κία πιεπξά ήηαλ θακκέλα, απφ ηελ άιιε επίπεδα θαη πνιιέο θνξέο αιεηθσκέλα κε ην έλα άθξν ηνπο 

ζπαζκέλν. 
154

 Hayden & Tsipopoulou 2012, 512. 
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 Απηφζη, 513. 
156

 Απηφζη, 517. 
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Α/Α 36 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ, Κόλποσ 
Μιραμπζλου, Ακρωτιρι 
Ρρινιάτικου Ρφργου, 
οικιςτικι εγκατάςταςθ. 

(Μονόχωροσ) 
κλίβανοσ  Ν 
του α/α.35 

2 

Απόςπαςματικά ςωηόμενοσ ελλειψοειδισ χϊροσ 
καφςθσ (3,50 Χ 1,50). Σϊηει ίχνθ δφο τουλάχιςτον 
ακραίων καναλιϊν. Ρικανι είςοδοσ από Δ. Στα Α, 
επάνω από τα κανάλια ςϊηει ςτρϊμα πθλοφ   χωρίσ 
οπζσ, άγνωςτθσ χριςθσ. Μζροσ του καλυμμζνο με 
αργοφσ λίκουσ. 

  

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ 
ΚΕ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 
ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στα Α ςτρϊμα με κροκάλεσ 
που ορίηονται από 
αναλθμματικό τοίχο. Στα Ν 
του δάπεδο από 
ςχιςτόλικουσ και 
απόςπαςματικά ςωηόμενο 
ςτρϊμα με βότςαλα. 

  

Στα ςτρϊματα 
πζριξ του από 
κφπελλα με 
ευκεία τοιχϊματα, 
κυλινδρικά 
κφπελλα, πυξίδεσ, 
ζνασ κζρνοσ.  

Ρικανά τμιματα τθσ ανωδομισ ςϊηονται αμζςωσ Ν 
του. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

            ΥΜ ΙΑ   

    

Hayden et al. 
2006, 33-9, 
Hayden & 
Tsipopoulou 
2012, 507-84. 

 

Ο δεχηεξνο θιίβαλνο (α/α.36) εληνπίζηεθε ιίγα κέηξα λνηηφηεξα ηνπ πξψηνπ, πνιχ θνληά 

ζηε ζεκεξηλή αθηνγξακκή (Δηθ.26β). Ήηαλ, επίζεο, ρηηζκέλνο επάλσ ζε πιαγηά, έζσδε κφλν έλα 

κηθξφ κέξνο ηνπ ρψξνπ θαχζεο θαη ήηαλ αξθεηά κεγαιχηεξνο απφ ηνλ πξψην ( πεξίπνπ 3,50 Υ 

1,50κ.). Σν ζρήκα ηνπ ραξαθηεξίδεηαη σο ειιεηςνεηδέο (Δηθ.26ε), Ζ είζνδνο ηνπ έρεη ραζεί αιιά ζα 

ήηαλ απφ ηα Γ. Ίρλε δχν θαλαιηψλ έρνπλ ζσζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ, αιιά κε βάζε ην κέγεζνο, νη 

αλαζθαθείο ππνζέηνπλ πσο ζα είρε πεξηζζφηεξα, γεγνλφο πνπ ηνλ ηνπνζεηεί ζηνλ Σχπν 2
157

. ην Α 

ηκήκα ηνπ θιηβάλνπ, επάλσ απφ ηα θαλάιηα εληνπίζηεθε επίπεδν ζηξψκα πεινχ ρσξίο νπέο ή ίρλε 

θαχζεο. Έλα ηκήκα απηνχ είλαη θαιπκκέλν κε αξγνχο ιίζνπο. Καηά ηνπο αλαζθαθείο, ην ηειεπηαίν 

έρεη ζρέζε κε ηελ κεηάδνζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ππνλνψληαο φηη είλαη θάπνην είδνο 

εζράξαο
158

(Δηθ.26ζη).  

ηα Α ηνπ βξέζεθε ζηξψκα θξνθαινπαγψλ ιίζσλ πνπ νξίδνληαη απφ πηζαλφ αλαιιεκκαηηθφ 

ηνίρν. Κάησ απφ ηνπο ιίζνπο εληνπίζηεθαλ ππνιείκκαηα αξγηινρψκαηνο κε ίρλε 

αζβεζηνθνληάκαηνο, θάξβνπλα θαη ίρλε θακκέλνπ πεινχ (Δηθ.26ζη). Ζ θεξακεηθή ζπλάθεηα ηνπο 

απφηειείηαη απφ Νεναλαθηνξηθά φζηξαθα αγγείσλ φπσο απφ ππμίδα, θχπειια κε επζέα ηνηρψκαηα 

θαη θσληθά θχπειια κε ιεπηά ηνηρψκαηα
159

. 

ηα Ν ηνπ θιηβάλνπ νη αλαζθαθείο εληφπηζαλ ίρλε θακκέλνπ πεινχ αλακνριεπκέλνπ κε 

αξγνχο ιίζνπο θαη θξνθάιεο, ζεσξψληαο φηη πηζαλψο απφηεινχζε ηκήκα ηεο αλσδνκήο ηνπ 

θιηβάλνπ, ε νπνία ζα αθαηξείην κεηά ηελ φπηεζε. Ακέζσο λνηηφηεξα ίρλε ελφο ζηξψκαηνο κε 

βφηζαια θαη ελφο ζρηζηνιηζηθνχ δαπέδνπ (Δηθ.26ζη), επάλσ ζην νπνίν βξέζεθε έλαο θέξλνο, 

ζπλζέηνπλ ηελ εηθφλα Ν ηνπ θιηβάλνπ. Ζ θεξακεηθή πνπ βξέζεθε ζην ζεκείν αληηπξνζσπεχεη ηελ 

ΠΜ θαη ηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν
160

. 

Καηά ηνπο αλαζθαθείο, ε ρξήζε ηνπ θιηβάλνπ ηνπνζεηείηαη ζηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν θαη 
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ζα έςελε δηαθνζκεκέλα αγγεία κηθξνχ κεγέζνπο. Ζ απφζπαζκαηηθφηεηα ησλ επξεκάησλ εληφο θαη 

πέξημ ηνπ θιηβάλνπ θαζψο θαη ε κε εμαθξίβσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ζηξψκαηνο πεινχ κε θξνθάιεο 

εληφο ηνπ θιηβάλνπ δεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα γηα ηελ επξχηεξε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Ζ πεξηνρή 

εχξεζεο θαη ησλ δχν θιηβάλσλ πεξηιακβάλεη βαζηθέο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο φπηεζεο, φπσο 

ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζσ ηεο εηζφδνπ αέξησλ καδψλ, ηελ άθζνλε πνζφηεηα λεξνχ απφ 

ηνλ πνηακφ Ίζηξν θαζψο θαη ηελ πινχζηα ζε αξγίινπο γχξσ πεξηνρή. 

 

 

Καβνύζη 

 

Α/Α 1 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ 
ΥΡΟΤΥΡΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ 
ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ 
& ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ, 
Καβοφςι 
Σθτείασ, 
Λόφοσ 
Βροντά, 
οικιςτικι 
εγκατάςταςθ 

 Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ ςτο ΝΔ  

όριο τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

(δίχωροσ) 

1α 

 
 
Σχιμα ελλειπτικό (2,13 Χ 1,88). Κεντρικόσ πεςςόσ από πλακοειδείσ 
λίκουσ και όςτρακα για τθν υποςτιριξθ τθσ εςχάρασ. Θ είςοδοσ Δ. 
Λαξευτόσ αγωγόσ οξυγόνωςθσ (1,30). Εςχάρα από πλακοειδείσ λίκουσ 
και πθλό, διάτρθτθ, με τρεισ μεγάλεσ ελλειτπικζσ οπζσ (0,12 Χ 0,10). Δεν 
ςϊηεται θ ανωδομι. 

  

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙ
ΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ 
ΑΛΛΑ 
ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤ
ΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Αναλθμματικ
οσ(;) τοίχοσ 
(ΝΔ-ΒΑ), Ν 
του 
κλιβάνου. 

  

  

 
Λίγθ, χονδροειδισ κυρίωσ κεραμεικι, καμμζνθ και διαβρωμζνθ ςτο 
κάλαμο καφςθσ. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘ
ΣΘ 

ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦ
ΙΑ 

Με βάςθ τθν 
(μικρι 
ποςότθτα)  
κεραμεικι 
ΥΜ ΙΙΙΓ 

  

  

 
Στο όριο τθσ εγκατάςταςθσ. Σε πλαγιά λόφου.  

Evely 2000, 
298-312. 
Gessell et al. 
1988, 290-2, 
Hasaki 2002, 
412. 

 

 Αλαηνιηθά ηνπ ηζζκνχ ηεο Ηεξάπεηξαο, ζην ηνπίν δεζπφδεη ε δπηηθή ζπζηάδα Γίθηεο (Οξλφ 

1238κ., Καςάο 1002κ., Κιήξνο 1331κ., Θξππηή 1476κ., Παπφχξα 1010κ.), πνπ απφθφβεη ζρεδφλ 

ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηεο Κξήηεο. Ζ παξάθακςε ηνπ επηβιεηηθνχ φγθνπ, είλαη εθηθηή κφλν απφ ηε 

ζηελή παξαιηαθή πεδηλή ισξίδα ζηε κεζεκβξία, φπνπ βξίζθεηαη ην Καβνχζη. Σηο κεηαθηλήζεηο 

εμππεξεηνχλ, σζηφζν, θαη νξεηλέο δηαβάζεηο βνξεηφηεξα, πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε ζχλδεζε ηεο 

πεξηνρήο ηνπ θφιπνπ ηνπ Μηξακπέιινπ κε απηή ηεο εηείαο.  

Ο νηθηζκφο ζην Καβνχζη είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζηνλ ιφθν Βξνληά ή Ξεξάκπεια (Δηθ.4α).  

Δληνπίζηεθε ην 1900-1, απφ ηε H. Boyd-Hawes, αιιά αλαζθάθεθε ηελ πεξίνδν 1987-1992. 

Υξνλνινγείηαη ζηελ ΤΜ ΗΗΗΓ αιιά έρεη απφδψζεη θαη ΜΜ έσο ΤΜ Η πνιιά φζηξαθα πνπ δείρλνπλ 

πξνεγνχκελε ρξήζε ηνπ ρψξνπ. Πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά 15 δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, πνπ 

θαηαιακβάλνπλ κηα έθηαζε 61 Υ 40κ. ηνπιάρηζηνλ. Βφξεηα ηνπ νηθηζκνχ βξέζεθαλ 10 κηθξνί 

ζνισηνί ηάθνη ηεο Όζηεξεο Γεσκεηξηθήο πεξηφδνπ
161

. 

 ηα ΝΓ ηεο θνξπθήο ηνπ ιφθνπ, ζε αξθεηά κεγάιε απφζηαζε απφ ηελ ΤΜ ΗΗΗΓ 

εγθαηάζηαζε, εληνπίζηεθαλ θαηάινηπα ππαίζξηνπ θεξακεηθνχ θιηβάλνπ (Δηθ.4β). Έρεη ειιεηπηηθφ 

ζρήκα κε δηαζηάζεηο 2,13 Υ 1,88κ. θαη αλήθεη ζηνλ Σχπν 1α. ην Γ ηκήκα ηνπ βξίζθνληαη ε 
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είζνδνο ηεο θαχζηκεο χιεο θαη επελδπκέλνο κε πεινθνλίακα αγσγφο νμπγφλσζεο (κεθ.1,30κ., 

πι.0,50κ.)(Δηθ.4β,γ), πνπ εηζρσξεί ζην θπζηθφ έδαθνο θαη θαηαιήγεη ζηνλ ρψξν θαχζεο. ψδεη 

θεληξηθφ πεζζφ απφ πιαθνεηδείο ιίζνπο θαη φζηξαθα, πνπ ζηήξηδε ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ φπηεζεο 

(Δηθ.4β,γ). Απηφ ήηαλ απφ πειφ θαη έθεξε ειιεηπηηθέο νπέο (0,10. Υ 0,12κ.), απφ ηηο νπνίεο 

ζψδνληαη ηξεηο (Δηθ.4δ). Δπίζεο δελ ζψδεηαη ηίπνηε απφ ηελ αλσδνκή ηνπ θιηβάλνπ
162

.  

ην εζσηεξηθφ ηεο δνκήο βξέζεθε κηθξή πνζφηεηα θεξακεηθήο, θπξίσο φζηξαθα απφ 

ρνλδξνεηδή αγγεία, θακκέλα θαη δηαβξσκέλα. Ζ έξεπλα ζηηο δνθηκαζηηθέο ηνκέο γχξσ ηνπ δελ 

απέδσζαλ αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, εθηφο απφ έλαλ αλαιεκκαηηθφ ηνίρν. Με βάζε ηελ θεξακεηθή, 

νη αλαζθαθείο ρξνλνινγνχλ ηνλ θιίβαλν ζηελ ΤΜ ΗΗΗΓ
163

.            

   

Μόρινο 

 

Λίγα ρηιηφκεηξα ΒΑ ηνπ Καβνπζίνπ, κφιηο 150κ. απφ ηελ αθηνγξακκή, βξίζθεηαη ην λεζάθη 

ηνπ Μφρινπ (Δηθ.5α), κε αξραηνινγηθά θαηάινηπα, πνπ θαιχπηνπλ ην δηάζηεκα απφ ηελ ΠΜ ΗΒ 

πεξίνδν έσο ηνλ 13
ν
 αη. κ.Υ. Απέλαληη ηνπο ζηε ζέζε Ληκελάξηα θνληά ζην ζχγρξνλν ρσξηφ, 

αλαζθάθεθαλ δχν πνιχρσξα θηήξηα βηνηερληθνχ ραξαθηήξα (Σεηξάγσλν ησλ Σερληηψλ), πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΜ ΗΒ.  Δμάιινπ, ζηε ζέζε Υαιηλνκνχξη, ζηα Α ηνπ παξαπάλσ 

ζπγθξνηήκαηνο ππάξρεη αγξνηθία (farmhouse) ηεο ίδηαο πεξηφδνπ
 164

. Σξεηο θεξακεηθνί θιίβαλνη 

εληνπίζηεθαλ θαη ζηηο δχν εγθαηαζηάζεηο. – δχν ζηελ πξψηε  θαη ελφο πηζαλψο ζηε δεχηεξε. 

 

Σν  Σεηξάγσλν ησλ Σερληηψλ, αξρηθά, εληνπίζηεθε ην 1908 απφ ηνλ R. Seager
165

, ελψ ε 

ζπζηεκαηηθή αλαζθαθή ζπλερίζηεθε ην 1990 απφ ηνπο J. Soles θαη Κ. Γαβάξα. 

 Tν Κηήξην Α έρεη εξγαζηεξηαθή ρξήζε θαη απφηειείηαη απφ 10 δσκάηηα δηαθνξεηηθψλ 

πεξηφδσλ (Δηθ.5β), κε θεληξηθή είζνδν ζηα Γ
166

. Μηα απιή βξίζθεηαη Ν ηνπ Γσκαηίνπ 10 θαη 

νξίδεηαη απφ κηθξφ πεξηκεηξηθφ ηνίρν. Δμσηεξηθά ηεο ΒΓ γσλίαο ηεο ν Soles εληφπηζε έλαλ 

ιαθθνεηδή απφζέηε θεξακεηθήο (Δηθ.5δ), θνκκάηηα πιίλζσλ, ιίζνπο θαη κηθξή πνζφηεηα νξγαληθψλ 

θαηαινίπσλ. ηνλ ίδην ρψξν βξέζεθαλ έλα ράιθηλν εγρεηξίδην, εκηηειέο ιίζηλν βαξίδη, ηξηβείν, θαη 

δχν νξζνγψληεο ιίζηλεο πιάθεο κε ίρλε θαηεξγαζίαο
167

 πνπ ζα ζπκκεηείραλ ζηηο βηνηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Βξέζεθαλ ζεκέιηα δχν ηνίρσλ ζηα Β θαη Α ηνπ απφζέηε. ηα Γ θαη ηα Ν 

εληνπίζηεθαλ πιαθνεηδείο ιίζνη καδί κε ζρηζηφιηζνπο θαη ιίζηλε βάζε άμνλα θεξακεηθνχ ηξνρνχ
168

. 

Ζ ζέζε ησλ ιίζσλ θαη ηεο βάζεο ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε ελφο ζξαλίνπ εξγαζηψλ θαη ελφο ρψξνπ 

πνπ ν θεξακέαο ζα έπιαζε ηα αγγεία. χκθσλα κε ηνλ αλαζθαθέα, ν απφζέηεο θεξακεηθήο 

θηινμέλεζε ζε κία δεχηεξε θάζε έλα ηαρχζηξνθν θεξακεηθφ ηξνρφ θαη, επνκέλσο, θαη ηελ 

θαηαζθεπή θαη δηαθφζκεζε αγγείσλ
169

. 

Σν Κηήξην Β, ζηα Γ ηνπ πξνεγνχκελνπ, είλαη κεγαιχηεξν θαη έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

θαηαζθεπαζηηθέο θάζεηο. ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή πεξηιακβάλεη 13 δσκάηηα θαη 2 απιέο (Δηθ.5γ). Ζ 

απιή Ν ηνπ Γσκαηίνπ 13 νξηνζεηείηαη απφ ηνίρν κε θαηεχζπλζε Α-Γ θαη απφ ηνπο εμσηεξηθνχο 

ηνίρνπο ηνπ θηεξίνπ. ην εζσηεξηθφ ηεο εγγξάθνληαη δχν θεξακεηθνί θιίβαλνη, ν Α θαη ν Β 

(Δηθ.5ε). 
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Α/Α 2 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ 
ΥΡΟΤΥΡΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ Μόχλοσ. 
Τετράγωνο 
Τεχνιτϊν 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ (Α) 
Ν του 
Κτθρίου Β. 
(μονόχωροσ) 

1δ(;) 

Σχιμα ωοειδζσ. Διπλόσ αγωγόσ οξυγόνωςθσ (μθκ. 2,70) ςτα 
Α. Θάλαμοσ όπτθςθσ (Δ. 1,00) χωρίηεται από 
πλινκοκαταςκευι ςχιματοσ Τ. Λαξευμζνοσ κάλαμοσ 
καφςθσ από πλίνκουσ, επίχριςτεσ με πθλοκονίαμα. 
Ενιςχφεται περιμετρικά από μικροφσ λίκουσ. Διατζμνεται 
από δφο ςτενοφσ μακροφσ παράλλθλουσ αεραγωγοφσ, 
ςχιματοσ U, λαξευτοφσ και κονιαμζνουσ διαχωριςμζνουσ 
με πλίνκινο τοίχο που ςϊηεται τμθματικά. Κχνθ εςωτερικϊν 
ραφιϊν για τθν τοποκετθςθ αγγείων.  Ρλίνκινο 
διαχϊριςμα  μεταξφ του αγωγοφ οξυγόνωςθσ κα χϊρου 
καφςθσ για καλφτερο ζλεγχο των αζριων μαηϊν. Σθμάδια 
επιςκευϊν εςωτερικά. 

Μεγάλθ ποςότθτα 
ςτάχτθσ από ξφλα 
ελιάσ, αμυγδαλιάσ, 
κφτιςου ςτο 
εςωτερικό. 1 murex. 
Χερςαία μαλάκια 
ςτουσ αεραγωγοφσ: 
δείχνουν ότι ο 
κλίβανοσ ζμεινε 
ανοικτόσ μεταξφ 
διαφορετικϊν 
χριςεων. 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 
ΚΕ 

ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Εφάπτεται 
εξωτερικά ςτο Ν 
τοίχο του Δωμ.13. 
Ορίηεται από 
τοίχο ςτθ Β 
πλευρά του, ενϊ 
Δ βρίςκεται 
κλίβανοσ Β 

6 πιλινοι 
κεραμεικοί 
τροχοί (Evely 
2000, τφποσ 
3c) ςτο 
Κτιριο Β. 

Στο εςωτερικό 
του βρζκθκαν 2 
αγνφκεσ, 1 
λεπίδα οψιανοφ. 

Εςωτερικά του 7 όςτρακα από μαγειρικά, 1 τμιμα 
κυλινδρικισ πρόχου. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΒ 

Λιναρζσ, 
Γουρνιά, 
Χρυςοκάμινο
,  
Ξερόκαμποσ, 
Καροφμεσ. 

  

Κακαριηόταν και ξαναχτιηόταν με μεγάλθ προςοχι. 
Ζμμεςεσ ενδείξεισ καλισ γνϊςθσ του ελζγχου τθσ 
ατμόςφαιρασ όπτθςθσ με τθν αφξθςθ/μείωςθ των διόδων. 
Οι τροχοί ( Δ 0,40- 044, πάχ. 0,05-0,06μ., βάρ. 8,375 κιλά) 
ίςωσ χρθςιμοποιοφνταν ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ, όπωσ 
πίςω από το κτιριο Α, που βρζκθκε βάςθ με οπι υποδοχισ 
για ξφλινο άξονα τροχοφ. Μεταφζρονταν κατόπιν μζςα, 
ενϊ εάν ζςπαηαν, τα κομμάτια τουσ χρθςιμοποιοφνταν ωσ 
οικοδομικά υλικά.  

 
 
 
Soles 2003, 83-7, 94-9, 
121-4, Hasaki 2002, 
203-9. 

 

Ο Κιίβαλνο Α (α/α 2) εθάπηεηαη ζην Ν ηνίρν ηνπ Γσκαηίνπ 13. Δίλαη σνεηδήο (Δηθ.5δ, 5ζη), 

κε δηάκεηξν πεξίπνπ 1,00κ. θαη ζπλνιηθφ κήθνο 2,70κ. Έρεη δηπιφ αγσγφ νμπγφλσζεο ζηα Α, ν 

ζάιακνο θαχζεο ζηα Γ, θαη αλάκεζα ηνπ δηαρψξηζκα απφ σκνπιίλζνπο ζρήκαηνο Σ. Ο ρψξνο γηα 

ηε θσηηά είλαη ιαμεπκέλνο ζην βξάρν. Οξίδεηαη πεξηκεηξηθά απφ κηθξνχο ιίζνπο θαη είλαη 

επελδπκέλνο κε ζηξψκα πεινχ. Γχν ζηελφκαθξνη παξάιιεινη κεηαμχ ηνπο αεξαγσγνί δηαηνκήο  U 

(Δηθ.5ε) είλαη επίζεο ιαμεπκέλνη θαη επηρξηζκέλνη κε πειφ - ν βφξεηνο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ 

λφηην. Γηαρσξίδνληαη απφ έλαλ ηνίρν απφ πιίλζνπο, πηζαλψο γηα θαιχηεξν έιεγρν ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Γελ ζψδεηαη ν ρψξνο φπηεζεο πνπ ζα ήηαλ απφ θζαξηά πιηθά. χκθσλα κε ηηο 

δηαζηάζεηο θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ, ν θιίβαλνο είρε ηελ δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ κέρξη ηνπο 600°. Σα αγγεία ζηεξεψλνληαλ κάιινλ ζε θηηζηά ξάθηα, ίρλε ησλ νπνίσλ 

δηαθξίλνληαη ζηνλ ηνίρν πνπ δηαρψξηδε ηνπο ζαιάκνπο θαχζεο θαη φπηεζεο
170

. Ο θιίβαλνο αλήθεη 

ζηνλ Σχπν 1. Ζ απφπζία ηρλψλ εζράξαο θαη ε κε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ζε 

απηφλ, νδεγνχλ, κε επηθχιαμε, ζηελ έληαμε ηνπ ζηνλ ππνηχπν δ. 

Ζ θαηαζθεπή πεξηείρε κεγάιε πνζφηεηα ζηάρηεο, πνπ αλαιχζεθε θαη έδεημε φηη πξνήιζε 

απφ μχια ακπγδαιηάο, ειηάο θαη θχηηζνπ
171

 (Δηθ.5ζ). Υεξζαία ζαιηγθάξηα πνπ βξέζεθαλ ζηηο 

                                                 
170

 Soles et al. 2003 , 83-4. 
171

 Μηθξφ απηνθπέο, ζακλψδεο θπηφ, ην νπνίν ζπλαληάηαη θπξίσο ζηε Ν Δπξψπε θαη Γ Αζία. 
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αχιαθεο πξνηείλνπλ φηη ν θιίβαλνο έκελε αλνηθηφο γηα θάπνην δηάζηεκα κεηά απφ θάζε φπηεζε. Ζ 

αλαζθαθή ηνπ απέδσζε, επίζεο, 7 φζηξαθα απφ καγεηξηθά ζθεχε θαη κία απιαθσηή πξφρπζε, δχν 

αγλχζεο θαη κηα ιεπίδα νςηαλνχ
172

. 

 
Α/Α 3 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ 
Μόχλοσ. 
Τετράγωνο 
Τεχνιτϊν 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ Ν του 
Κτθρίου Β ζξω 
από το Δωμ. 13, 
Δ του κλιβάνου 
Α 

1γ 

Σχιμα ωοειδζσ (μθκ. 1,87, πλ. 0,80-1,00, ςωη.φψ.τοιχ. 0,35, 
πλ. 0,34). Λικόκτιςτοσ επίχριςτοσ με πθλοκονίαμα. Θ είςοδοσ 
από Ν. Λαξευμζνοσ κάλαμοσ καφςθσ, επιχριςμζνοσ με πθλό. 
Ρεριμετρικόσ τοίχοσ εδράηει ςε ςτρϊμα πθλοφ. Ρλίνκινο 
ξεκίνθμα τθσ ανωδομισ. 

Μζςα ςτον 
κλίβανο: 
κατάλοιπα ελιάσ, 
ξυλάνκρακασ από 
πλάτανο. 1 
όςτρεο murex. 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ
Σ ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ 
ΑΛΛΑ 
ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 
 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ορίηεται από 
τοίχο ςτα Ν του. 
Στα Α βρίςκεται 
ο κλίβανοσ Α. 

Σε άλλουσ 
χϊρουσ: 
κεραμεικοί 
δίςκοι, τριπτιρεσ,  
πελζκεισ.   

Πςτρακα από μαγειρικά ςκεφθ. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΒ   

  

Θ ζλλειψθ ραφιϊν, θ πλίνκινθ ανωδομι και θ χριςθ 
διαφορετικϊν ξφλων για καφςθ διαφοροποιεί πικανόν τθ 
χριςθ του κλιβάνου Β ςε ςχζςθ με τον Α. 

 
Soles 2003, 83-7, 
94-9, 121-4, 
Hasaki 2002, 203-
9. 

 

Ο Κιίβαλνο Β (α/α.3) είλαη θαη απηφο σνεηδήο (Δηθ.5η), κε ζσδ. κήθ. 1,87κ., πι. 0,80 - 

1,00κ., ζσδ. χς. ηνίρσλ 0,35κ. θαη ζσδ. πι. ηνίρσλ 0,34κ. Δίλαη ιηζφθηηζηνο θαη επελδπκέλνο κε 

πεινθνλίακα. Βξίζθεηαη ζηελ Γ γσλία ηνπ Γσκαηίνπ 13 θαη έρεη είζνδν ζηα Ν. Ο ζάιακνο θαχζεο 

είλαη ιαμεπκέλνο ζηνλ βξάρν, νξίδεηαη απφ πεξηκεηξηθφ ηνίρν θαη εδξάδεηαη ζε ζηξψκα πεινχ. Γελ 

ζψδεηαη ε αλσδνκή ηνπ, πνπ ήηαλ κάιινλ απφ θζαξηά πιηθά. ε αληίζεζε κε ηνλ Α, ν Κιίβαλνο Β 

δελ ζψδεη ίρλε ξαθηψλ γηα ηα αγγεία, πνπ ζα αθνπκπνχζαλ ίζσο ζην δάπεδν ηνπ ρψξνπ φπηεζεο ή 

ζε θάπνηα άιιε θαηαζθεπή. Ο θιίβαλνο αλήθεη ζηνλ Σχπν 1 θαη ζηνλ ππνηχπν 1γ.  ην εζσηεξηθφ 

ηνπ βξέζεθαλ ππνιείκκαηα ζηάρηεο απφ πιάηαλν θαη θαξπνχο ειηάο (ππξήλαο), θαζψο θαη έλα 

φζηξεν ηχπνπ Murex, ηκήκα ιίζηλνπ αγγείνπ θαη φζηξαθα απφ καγεηξηθά ζθεχε θαη θσληθά 

θχπειια
173

.  

 ην Γσκάηην 7 ηνπ ίδηνπ θηεξίνπ, εληνπίζηεθαλ θνκκάηηα πήιηλσλ θεξακεηθψλ ηξνρψλ θαη 

κία ιίζηλε βάζε ζηεξέσζεο ηνπο. Γχν αθέξαηνη θεξακεηθνί ηξνρνί βξέζεθαλ κεηαμχ άιισλ, ζην 

Γσκάηην 4
174

, δχν ππνζηαηά, ηκήκα θεξακεηθνχ ηξνρνχ, ιίζηλε βάζε ζηεξέσζεο
175

, ράιθηλε 

ζπάηνπια θαη ιίζηλε ηεηξαπφδηθή ηξάπεδα. Σν Γσκάηην 10
176

 απέδσζε, επίζεο, ηκήκα θεξακεηθνχ 

ηξνρνχ, 6 εκίεξγεο ιίζηλεο πιάθεο θαη πέηξηλε βάζε θεξακεηθνχ ηξνρνχ. Απφ φινπο ηνπο ρψξνπο 

πξνήιζαλ αθφκε πνιιά ιίζηλα εξγαιεία, θπξίσο ηξηπηήξεο θαη ιεηαληήξεο. 

 Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ επξεκάησλ ζην ΤΜ ΗΒ θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα ζηνλ Μφριν 

παξαπέκπεη ζε κηα πνιπεπίπεδε εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα, κέξνο ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ε 

                                                 
172

 Soles et al. 2003, 84-5. 
173

 Απηφζη, 85-6. 
174

 Απηφζη, 54-5. 
175

 ε δεχηεξε ρξήζε σο ηκήκα ιίζηλνπ ζξαλίνπ. 
176

 Soles et al. 2003, 58-9. 
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θαηαζθεπή αγγείσλ. Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ πεινχ δελ ηεθκεξηψλεηαη εμαηηίαο ηεο απφπζίαο εηδηθψλ 

ρψξσλ, ηδίσο ηεο δεμακελήο δηήζεζεο ησλ θεξακεηθψλ πιψλ. Ζ θαηαζθεπή ησλ αγγείσλ ζα γηλφηαλ 

ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, φπσο ζηελ απιή Ν ηνπ Γσκαηίνπ 10 ζην Κηήξην Α αιιά θαη ζην 

εζσηεξηθφ, φπσο δείρλεη κάιινλ ε επξεία δηαζπνξά ηφζσλ θεξακεηθψλ ηξνρψλ ζε δηαθνξεηηθά 

δσκάηηα. Ο Soles ππνζέηεη φηη νη ηξνρνί κεηαθέξνληαλ κάιινλ ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο παξά 

ρξεζηκνπνηνχληαλ εθεί, ελψ φζνη ζξαχνληαλ είραλ κηα δεχηεξε ρξήζε σο νηθνδνκηθά πιηθά
177

. 

Δξγαιεία θεξακέσλ απφηεινχλ νη ζπάηνπιεο θαη νη ηξηπηήξεο. 

 Μέξε ηεο θεξακεηθήο δηαδηθαζίαο, νη θιίβαλνη έρνπλ φκνην ζρήκα, αιιά εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Ζ παξνπζία ηνπ δηπινχ αγσγνχ κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ζηνλ Κιίβαλν Α 

δείρλεη πξνρσξεκέλε ηερλνγλσζία θαη θαιφ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο φπηεζεο (Δηθ.5ε), πνπ ζα 

θαζφξηδε κάιινλ θαη ηα είδε αγγείσλ πνπ ςήλνληαη ζε απηφλ - αλ θαη ν Soles πξνηείλεη ρακεινχο 

βαζκνχο απφδνζεο θαη επνκέλσο θαη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζην ζρεκαηνιφγην ησλ γηα ςήζηκν 

αγγείσλ. ηνπο ηνίρνπο πνχ νξηνζεηνχζαλ ηνπο θιηβάλνπο ηνπνζεηνχζαλ ίζσο ηα αγγεία γηα λα 

ζηεγλψζνπλ (Δηθ.5ε). Σελ πεξίνδν θαηαζηξνθήο ηνπ θηεξίνπ ν πην πξφζθαηα ρξεζηκνπνηεκέλνο 

θιίβαλνο θαίλεηαη πσο ήηαλ ν Β. Καηά ηνλ αλαζθαθέα, ζε απηφλ ςήλνληαλ ηα θσληθά θχπειια κε 

ιεπηά ηνηρψκαηα, ακθνξείο θαη πξφρνη. Έλα φζηξαθν ζψδεη πηζαλφ εγράξαθην θπηηθφ δηάθνζκν, λα 

απφθαιχπηεη πηζαλφ ζεκείν θεξακέα – έλα εγράξαθην θπηηθφ ζέκα 
178

.  

 

Ίρλε θεξακεηθνχ θιηβάλνπ αληρλεχνληαη θαη ζηελ αγξνηθία, ζην Υαιηλνκνχξη (Δηθ.5ηα), πνπ 

πξσηνεληνπίζηεθε ην 1955 απφ ηνλ Ν. Πιάησλα, ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΜ ΗΒ έσο ηελ ΤΜ ΗΗΗ 

πεξίνδν. Ζ δνκή εγγξάθεηαη ζην θηήξην ηεο ΤΜ ΗΒ, πνπ έρεη έμη δσκάηηα θαη είζνδν ζηα ΝΑ, θαη 

εηδηθφηεξα ζε απιή πνπ νξίδεηαη απφ ρακειφ πεξηκεηξηθφ ηνίρν ζην ΒΓ ηκήκα ηνπ
179

. 

 Ο θιίβαλνο (α/α.4)(Δηθ.5ηβ) είλαη νξζνγψληνο θαη έρεη είζνδν ζηα ΝΓ. ψδεη ηνπο δχν 

εμσηεξηθνχο ηνίρνπο ζηα ΒΓ θαη ΝΑ, πνπ θέξνπλ εζσηεξηθά επίρξηζκα απφ πειφ. Γηαηεξείηαη ζε 

χςνο 0,44 - 0,50κ., έρεη πιάηνο εηζφδνπ 0,53κ. θαη ζπλνιηθφ κήθνο 2,55κ. Αλ θαη ην ζρήκα ηνπ 

παξαπέκπεη ζηνλ Σχπν 2, κία ιίζηλε θαηαζθεπή ζην θέληξν ηνπ πνπ ππνζηχισλε ην δάπεδν ηνπ 

ρψξνπ φπηεζεο θαη πηζαλφλ ηεο εζράξαο νδεγνχλ κάιινλ ζηνλ Σχπν 1α. 

 

 

 
Α/Α 4 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ, 
Μόχλοσ 
Λαςικίου, κζςθ 
Χαλινομοφρι. 
Αγροικία. 

Κλίβανοσ ι οικιακόσ 
φοφρνοσ ςτθ ΒΔ αυλι 
του κτθρίου, ςε 
επικλινζσ ζδαφοσ. 
(δίχωροσ) 

1α 

Ορκογϊνο ςχιμα (μθκ. 2,55, ςωη.φψ. 0,44-
0,50). Είςοδοσ ςτα ΝΔ (πλ.0,53). Σϊηει 2 
εξωτερικοφσ τοίχουσ (ΒΔ και ΝΑ) του χϊρου 
καφςθσ. Κνχθ πικανοφ κεντρικοφ 
ςτθρίγματοσ εςχάρασ. 

Μζςα ςτον κλίβανο: 
οςτά ηϊων, τα 2 
καμμζνα, 1 όςτρεο, 
κατάλοιπα ελιάσ. 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

  
Στθν αυλι: όςτρακα 
μαγειρικϊν αγγείων και 
δίςκων 

     1 αγνφκα 
μζςα ςτον κλίβανο: όςτρακα μαγειρικϊν 
αγγείων 

  

                                                 
177

 Soles et al. 2003, 94. 
178

 Απηφζη, 95. 
179

 Απηφζη, 104-5. 
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ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

      ΥΜ ΙΒ   

  

Ρικανι χριςθ και ωσ οικιακόσ φοφρνοσ και 
ωσ κεραμεικόσ κλίβανοσ 

 
Soles 2003, 121-4, 
Hasaki 2002, 203-9. 

 

ην εζσηεξηθφ βξέζεθαλ νζηά δψσλ δχν απφ ηα νπνία ήηαλ θακκέλα, έλα φζηξεν θαη ιίγεο 

απαλζξαθσκέλεο ειηέο. ηνλ γχξσ ρψξν ππήξραλ φζηξαθα καγεηξηθψλ θαη ινπάδσλ, 4 θσληθψλ 

θππέιισλ θαη κίαο πξφρνπ. Ο αλαζθαθέαο δηαθξίλεη δπν πεξηφδνπο ρξήζεο ηεο θαηαζθεπήο απηήο: 

ηελ πξψηε σο νηθηαθνχ θνχξλνπ, ηελ δεχηεξε ίζσο γηα ην ςήζηκν αγγείσλ, ζην πιαίζην ησλ 

νηθηαθψλ αλαγθψλ ηεο αγξνηθίαο. 

Αξραηνκεηξηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ φηη ζηνλ θιίβαλν ε ζεξκνθξαζία έθηαλε ηνπο 600°, θαη 

φηη ηα καγεηξηθά αγγεία θηηάρλνληαλ απφ ηνπηθφ πειφ, κε πεγή πξνέιεπζεο ηα γεηηνληθά Έμσ 

Μνπιηαλά θαη ηε Μπξζίλε (Δηθ.5α). Σα ππφινηπα αγγεία, σζηφζν, έρνπλ πνιιέο ηερλνηξνπηθέο θαη 

θαηαζθεπαζηηθέο νκνηφηεηεο κε ηα αληίζηνηρα απφ ην Σεηξάγσλν ησλ Σερληηψλ θαη πξνηείλνπλ φηη 

νη εθεί θεξακείο πξνκήζεπαλ κελ αγγεία ηηο γχξσ πεξηνρέο, φπσο ην Υαιηλνκνχξη, γηα εηδηθνχο 

φκσο ηχπνπο, φπσο ηα καγεηξηθά ζθεχε ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνπο θαηά ηφπνπο πεινχο θαη θιηβάλνπο. 

Ζ παξαηήξεζε απηή εληζρχεη ηελ ππφζεζε πεξηθεξφκελσλ θεξακέσλ, πνπ κεηαθηλνχληαλ κε ηα 

εξγαιεία ηνπο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη θαηαζθεχαδαλ αγγεία. Έηζη ζα κπνξνχζε λα εμεγεζεί 

θαη ε παληειήο απφπζία θεξακεηθνχ εμνπιηζκνχ, θπξίσο δεηγκάησλ θεξακεηθψλ ηξνρψλ ζην 

Υαιηλνκνχξη
180

. 

 

 

Αριάδηα 

 
Α/Α 5 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣ
Θ 

ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟ
Σ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ Σθτεία, Αχλάδια. 
Αγρζπαυλθ κοντά ςτον 
κολωτό τάφο ςτθ κζςθ 
Ρλατφςκινοσ. 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ ςε 
ανοικτό 
χϊρο 
(μονόχωροσ)
. 

1δ 

Σχιμα ελλειπτικό/αχλαδόςχθμο (μθκ. 2,00, πλ. 1,35). 
Σϊηεται υπόλειμμα λαξευμζνου χϊρου καφςθσ και 
όπτθςθσ μαηί. Κχνθ λαξευτοφ ραφιοφ (πλ.0,35) για τθν 
τοποκζτθςθ αγγείων (;) 

  

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ 
ΚΕ 

ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ
Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

      Λίγα όςτρακα αβζβαιθσ χρονολόγθςθσ.   

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

              ΥΜ ΙΙΙ   

    

Davaras 1980, 
115 -127. Evely 
2000, 301-318, 
Hasaki 2002, 
412. 

 

Ζ εχθνξε παξάιηα πεδηάδα ηεο εηείαο έρεη ηθαλή έθηαζε, αξδεχεηαη θαιά θαη απφηέιεζε 

δηαρξνληθά πφιν έιμεο γηα ηελ αλζξψπηλε εγθαηάζηαζε. ηε ζέζε Πιαηχζθηλνο ν Ν. Πιάησλ 

απφθάιπςε ην 1939, έλαλ ΤΜ ΗΗΗ ζνισηφ ηάθν, θαη ην 1952 ηα θαηάινηπα θεξακεηθνχ θιηβάλνπ, 

γηα ηνλ νπνίν δελ δίλεη πνιιέο ιεπηνκέξεηεο
181

. ηνλ θιίβαλν αλαθέξεηαη ν Κ. Γαβάξαο ζηε κειέηε 

                                                 
180

 Soles et al. 2003, 123. 
181

 Πιάησλ 1952, 644. 
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ηνπ γηα εθείλνλ ηνπ Παιαηθάζηξνπ
182

.  

Ζ δνκή είλαη ειιεηςνεηδήο ή απηφζρεκε (Δηθ.6), έρεη εκηππφγεην ιαμεπηφ ρψξν θαχζεο θαη 

δηαζηάζεηο 2,00 κήθνο Υ 1,35κ.πιάηνο. O ιηζφθηηζηνο ρψξνο φπηεζεο δελ ζψδεη δπζηπρψο ίρλε 

εζράξαο. Ο Γαβάξαο ππνζέηεη έλα εζσηεξηθά πεξηκεηξηθφ ξάθη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγγείσλ
183

. 

Ζ κε εχξεζε ελδείμεσλ πιελ ειαρίζησλ νζηξάθσλ, δπζρεξαίλεη ηελ αζθαιή ρξνλνιφγεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, πνπ ηνπνζεηείηαη κε επηθχιαμε ζηελ ΤΜ ΗΗΗΒ πεξίνδν, κε βάζε ηα γχξσ θηεξηαθά 

θαηάινηπα
184

. 

 O Δvely δηαθξίλεη επηπιένλ ηκήκα ηνπ αγσγνχ νμπγφλσζεο, πνπ νδήγεζε ηνλ Γαβάξα λα 

ραξαθηεξίζεη ηνλ θιίβαλν απηφζρεκν. Ο ίδηνο ζεσξεί φηη ζψδεηαη θαη κέξνο ηνπ ξαθηνχ θαη 

δηαθξίλεη ίρλε πεινθνλίακαηνο ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα
185

. Πηζηεχεη δε φηη πξφθεηηαη κάιινλ γηα 

αζβεζηνθάκηλν
186

. Με βάζε ηε κνξθή  θαη ην πεξηκεηξηθφ ζξαλίν, ε δνκή εληάζζεηαη ζηνλ ηχπν 

1δ. 

 

 

Ενπ 

 
Α/Α 6 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ 
ΥΡΟΤΥΡΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ. Ηου Σθτείασ. 
Ζπαυλθ. 

Κεραμεικόσ κλίβανοσ ςε υπαίκριο χϊρο 
ςτο Δ τμιμα του κτθρίου. Θ πρόςβαςθ 
από ςτενό διάδρομο ςτο Δωμάτιο Λ. 
Ρικανό κεραμεικό εργαςτιριο 
ενςωματϊνει τον κλιβανο και τα 
Δωμάτια Λ και Μα (μονόχωροσ). 

2(;) 

Σχιμα ςχεδόν πεταλοειδζσ (2,30 
Χ 1,70). Σϊηεται μόνο το κάτω 
μζροσ (χϊροσ καφςθσ. 
Καταςκευαςμζνοσ ςε επικλινζσ 
ζδαφοσ. Εςωτερικά ςϊηει ίχνθ 
πθλοκονιάματοσ. 

Δάπεδο και 
τοιχϊματα 
καμμζνα. 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ 
ΑΛΛΑ 
ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ρικανι περιοχι ζκκεςθσ 
των ψθμζνων αγγείων ςε 
επικλινι χϊρο ςτα Β. 
Δωμάτιο Μα: λίκινθ 
γοφρνα για τθν 
προετοιμαςία του πθλοφ. 

Στο Δωμάτιο Λ: τριπτιρασ και πζλεκυσ 

  

Λίγα όςτρακα ςτο εςωτερικό 
του. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ   

  

Το εργαςτιριο κα ζπαιηε 
ςθμαντικό ρόλο ςτθν οικονομία 
τθσ ζπαυλθσ. Ελλιπι 
βιβλιογραφικά ςτοιχεία. 

 Ρλάτων 1956, 
232-40,  Davaras 
1980, 115-27. 
Evely 2000,  
301,312, Hasaki 
2002, 411. 

  

 Γπηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ ρσξηνχ Ενπ, εηείαο, ν Ν. Πιάησλ εληφπηζε θαη αλέζθαςε ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 κηα κηλσηθή εγθαηάζηαζε, θνληά ζε πεγή πφζηκνπ λεξνχ, πνπ 

θαιχπηεη αθφκε θαη ζήκεξα, ηηο αλάγθεο ηνπ ζεηεηαθνχ πιεζπζκνχ
187

. Πξφθεηηαη γηα κηα πνιχρσξε 

αγξνηθία κε εκβαδφλ πάλσ απφ 700 η.κ. (Δηθ.7α). Κεξακεηθφο θιίβαλνο (Δηθ.7β) εληνπίζηεθε ζε 

ππαίζξην ρψξν πνπ νξίδεηαη απφ πεξίβνιν ζην Γ ηκήκα ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Έρεη πξφζβαζε κέζσ 

ελφο ζηελνχ δηαδξφκνπ κφλν απφ ην Γσκάηην Λ
188

. 

                                                 
182

 Davaras 1980, 126. 
183

 Απηφζη, 121. 
184

 Πιάησλ 1952, 644, Davaras φ.π., 120. 
185

 Evely 2000, 301. 
186

 Απηφζη, 309. 
187

 Πιάησλ 1955, 288. 
188

 Πιάησλ 1956, 236. 
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 Ζ πεξηγξαθή ηνπ θιηβάλνπ είλαη πεξηνξηζκέλε θαη κάιινλ αζαθήο. Σν ζρήκα ηνπ 

αλαθέξεηαη ζρεδφλ πεηαινεηδέο κε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο πεξίπνπ 2,30 Υ 1,70κ. ψδεη ιαμεπκέλν 

ζηνλ βξάρν κφλν ην θάησ ηκήκα ηνπ, πξνθαλψο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο/ ή θαη φπηεζεο, ρσξίο 

αλαγλσξίζηκεο ελδείμεηο θάπνηαο εζσηεξηθήο θαηαζθεπήο (Δηθ.7γ). Έθεξε έληνλα ίρλε θαχζεο
189

. 

Ο Evely αλαθέξεη ηελ χπαξμε εζηίαο ζηε Ν πιεπξά ηνπ θιηβάλνπ, φπνπ πηζαλφλ ππήξρε αγσγφο 

νμπγφλσζεο πνπ φκσο δελ ζψδεηαη
190

. Ζ Υαζαθή ηνλ εληάζζεη ζηνλ ηχπν ΗΗe
191

, ρσξίο φκσο 

επαξθείο ελδείμεηο.  

 Ζ ειάρηζηε θεξακεηθή πνπ βξέζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ ηνλ ηνπνζεηεί ζηελ ΜΜ ΗΗΗ - ΤΜ Η 

πεξίνδν. ηελ ίδηα πεξίνδν ρξνλνινγείηαη θαη ην ππφινηπν θηήξην, πνπ είρε, θαηά ηνλ αλαζθαθέα, 

ζχληνκε δηάξθεηα δσήο, απφ ηελ ΜΜ ΗΗΗΒ έσο ηελ ΤΜ ΗΑ πεξίνδν
192

. Σν Γσκάηην Λ, κε ην νπνίν 

επηθνηλσλεί ν θιίβαλνο ρσξίδεηαη ζηε κέζε απφ ρακειφ ηνίρν πνπ θαηαιήγεη ζην πιαθφζηξσην 

Γσκάηην Μα, φπνπ βξέζεθε ρηηζηή δεμακελή κε νπή απφκάθξπλζεο ησλ πδάησλ (Δηθ.7α,δ,ε). ην 

ίδην ην Γσκάηην Λ βξέζεθαλ πνιιά φζηξαθα, έλαο λενιηζηθφο πέιεθπο, έλαο θπιηλδξηθφο ηξηπηήξαο 

θαη έλαο ράιθηλνο ήινο
193

. Ζ ζπλνιηθή εηθφλα ησλ δχν δσκαηίσλ θαη ηνπ θιηβάλνπ παξαπέκπεη 

ζηελ χπαξμε θεξακεηθνχ εξγαζηεξίνπ, φπσο ζεκεηψλεη ν Πιάησλ, κάιινλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

αγξνηθίαο. Ζ γεηηλίαζε ηεο κε ηελ πεγή λεξνχ εληζρχεη ηελ ππφζεζε απηή, αθνχ ην λεξφ είλαη 

απαξαίηεην γηα ηελ θεξακεηθή παξαγσγή. 

 

Παιαίθαζηξν 

 
Α/Α 7 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ. 
Ραλαίκαςτρο, 
τοποκεςία 
Μαυροκουκουλιδων 
οι Ρεηοφλεσ. 
Ρρόποδεσ λόφου 
Ανεμοςπθλιάρα 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ 
(μονόχωροσ), 
400μ από τθν 
κάλαςςα, 300μ. Δ 
ουςόλακκου 
όπου θ μινωικι 
πόλθ. 

1δ 

Σχιμα κυκλικό (Δ 2,68, ςωη.φψ. 1,30). Τοξωτι 
είςοδοσ Α (πλ. 0,65, φψ. 0,65), με λίκουσ-
παραςτάδεσ επιχριςμζνουσ με πθλό. 
Ρεριμετρικό λαξευτό εςωτερικό ράφι (πλ. 0,34, 
φψ. 0,36-0,40) για τθν τοποκζτθςθ των αγγείων 

Λόγω τθσ κλίςθσ του 
εδάφουσ ζχουν χακεί 
τα ίχνθ χριςθσ 
(απότυχίεσ όπτθςθσ, 
ςτάχτθ, κάρβουνα 
κ.λ.π.). 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

    
  

Πςτρακα άωτων κωνικϊν κυπζλλων κυλιςμζνα 
από τθν πλαγιά.   

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    

  

. 

Davaras 1980, 115 -
127. Evely 2000, 301-
18., 322, Hasaki 2002, 
412. 

 

ηελ παξάθηηα πεδηάδα ηνπ Παιαηθάζηξνπ, ζην ΒΑ άθξν ηνπ λεζηνχ βξίζθεηαη ε πεξηνρή 

ηνπ Ρνπζφιαθθνπ (Δηθ.8α), φπνπ ζψδεηαη ν ζεκαληηθφο νηθηζκφο ηνπ Παιαηθάζηξνπ. Καηνηθήζεθε 

ήδε ζηηο αξρέο ηεο 3εο ρηιηεηίαο π.Υ., εγθαηαιείθζεθε ζηελ ΤΜ ΗΒ πεξίνδν φπσο θαη ε γεηηνληθή 

Εάθξνο, αιιά απηφο επαλαθαηνηθήζεθε γηα ιίγν ηνλ 13ν αη. π.Υ. Δλψ, ε θαηνίθεζε ζπλερίζηεθε 

θαηά πεξηφδνπο έσο θαη ηα χζηεξα ξσκατθά ρξφληα. ηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν ήηαλ κηα 

εθηεηακέλε πφιε (Δηθ.8β). Ζ αλαζθαθηθή δηεξεχλεζε ηεο πεξηνρήο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 

                                                 
189

 Πιάησλ 1956, 236. 
190

 Evely 2000, 301. 
191

 Hasaki 2002,  411. 
192

 Πιάησλ 1956, 239. 
193

 Απηφζη, 236. 
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πξνεγνχκελνπ αηψλα (1908) απφ ηε Βξεηαληθή Αξραηνινγηθή ρνιή, ε νπνία ζπλερίδεη ηηο έξεπλεο 

κέρξη ζήκεξα. 

ηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ Αλεκνζπειηάξα, ζηα 300κ. ΝΑ ηνπ νηθηζκνχ θαη ζε πςφκεηξν 

400κ., ν Πιάησλαο θαη ν Γαβάξαο εληφπηζαλ θαη αλέζθαςαλ έλαλ θπθιηθφ θιίβαλν (Δηθ.8γ), κε 

δηάκεηξν 2,68κ., θαη ζσδ.χς. 1,30κ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ είλαη ιαμεπκέλν επάλσ ζην καιαθφ 

θνχζθνπξα θαη έρεη θακαξσηή είζνδν (πι. 0,65κ., είζνδν 0,80κ., θαη χς. 0,65κ.) (Δηθ.8δ), 

εθαηέξσζελ ηεο ππάξρνπλ ιίζνη σο παξαζηάδεο εληζρπκέλνη κε ππξίθαπζην πιηθφ (Δηθ.8ε).  Καηά 

ηνλ Γαβάξα, απηφ είλαη ην κφλν άλνηγκα, γηα θάζε επέκβαζε ηνπ θεξακέα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

ςεζίκαηνο. Πεξηκεηξηθά φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο ππάξρεη ιαμεπκέλν ην πεδνχιη (πι. 0,34 

Υ χς. 0,36κ.-0,40κ.). Ο Γαβάξαο ζεσξεί πσο ζηνλ θιίβαλν κπνξνχζαλ λα ςεζνχλ κεγάια 

αγγεία
194

. Ο Evely παξαηεξεί ίρλε αγσγνχ νμπγφλσζεο, ειιεηπηηθήο δηαηνκήο θαη χςνπο 0,65κ., 

πνπ ζηεξίδεηαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ απφ έλα αληηηείρηζκα
195

.  

ηνλ θιίβαλν βξέζεθαλ κφλν ειάρηζηα φζηξαθα θσληθψλ θππέιισλ, πνπ είραλ κάιηζηα 

θπιίζεη κάιινλ εθεί απφ άιιν ζεκείν ηνπ ιφθνπ. Ζ επηθιηλήο ζέζε ηνπ  δελ επλφεζε ηε δηαηήξεζε 

ησλ επξεκάησλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, επνκέλσο, ε ρξνλνιφγεζε ηνπ είλαη επηζθαιήο
196

. Σππνινγηθά 

εληάζζεηαη ζηνλ ηχπν 1δ. 

Εάθξνο 

 
Α/Α 8 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ 
ΥΡΟΤΥΡΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ. Ηάκροσ. 
Ανακτορικι 
εγκατάςταςθ. ΒΑ 
τομζασ 
ανακτόρου. 

Κεραμεικό ι 
μεταλλουργικ
ό καμίνι. Αυλι 
Α του χϊρου 
LXVIII 
(μονόχωρο). 

2 

Ρεταλόςχθμοσ, χϊροσ καφςθσ υπόςκαφοσ (2,20 Χ 2,20, φψ. 
0,75). 4 αεραγωγοί (μθκ. 2,50, πλ. 0,30), ςχιματοσ U, 
επιχριςμζνοι με κεραμάςβεςτο. Ρροσ τθ Ν πλευρά, 0,70 πάνω 
από τον πυκμζνα, το άνοιγμα του ςτομίου τροφοδότθςθσ και 
ελζγχου. Ο κάλαμοσ καφςθσ και όπτθςθσ μαηί, με κυρτά 
κονιαμζνα τοιχϊματα μειοφμενα προσ τα κάτω και υπόςκαφο 
ςτρογγυλεμζνο πυκμζνα.   

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ
Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κοντά ςε 
εργαςτθριακοφσ 
χϊρουσ, όχι όμωσ 
κεραμεικισ. 

  
Σκωρίεσ μζςα ςτθ 
δομι και 
τριγφρω. 

ΜΜ ΙΙΙΒ - ΥΜ ΙΑ κεραμεικι ςτουσ αεραγωγοφσ και τον κάλαμο. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Ρλάτωνασ: ΥΜ ΙΑ. 
Evely ΜΜ ΙΙΙΑ, 
ίςωσ και λίγο 
παλαιότερα. 

Κομμόσ 
(α/α10), Αγία 
Τριάδα 
(α/α14). 

Ρρόςφατεσ 
μελζτεσ κλιβάνων 
Τφπου 2 ζδειξαν 
ότι προοριηόνταν 
μάλλον για τθν 
όπτθςθ 
κεραμεικισ 

α) Ρλάτωνασ: μεταλλουργικό καμίνι. Το μετάλλευμα 
τοποκετείτο ςε φκαρτά ικριϊματα από κλαδιά και άλλα ξφλα 
ςτον κάλαμο καφςθσ και τιξθσ. Οι αεραγωγοί κα ανοίγονταν 
διαδοχικά για παραγωγι και ζλεγχο υψθλϊν κερμοκραςιϊν. Τα 
βαρφτερα υλικά κακίηαναν και το χυμζνο μζταλλο 
διοχετεφονταν μζςα από το αυλακωτό ςτόμιο ςε μιτρεσ ςτο 
εξωτερικό του κλιβάνου. β) Βαρουφάκθσ και Shaw: Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ. 

Ρλάτων 1975 
343-75.  -    
1980, 436-46. 
Levi-Laviosa 
1980-81,  44-6. 
Evely 2000, 301-
18, Hasaki 2002, 
412. 

 

ην πην αλαηνιηθφ άθξν ηεο Κξήηεο, πέξα απφ ηα βνπλά ηεο εηείαο, βξίζθεηαη ε κηθξή 

παξάιηα θνηιάδα ηεο Κάησ Εάθξνπ. ε απηήλ θαηαιήγεη ην θαξάγγη ησλ Λεπθψλ κήθ. 8 ρικ. 

Πεξίπνπ, ελψ κπξνζηά ηεο δηαλνίγεηαη πξνθπιαγκέλνο φξκνο  θαη αζθαιέο αγθπξνβφιην. ε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηε ζάιαζζα είλαη εγθαηεζηεκέλε ε κηλσηθή αλαθηνξηθή πφιε ηεο Εάθξνπ. Σνλ 19
ν 

αηψλα, ν T.A.B. Spratt αλαθέξεη πξψηνο ηηο εθεί αξραηφηεηεο, ηηο νπνίεο μεθίλεζε λα αλαζθάπηεη 

                                                 
194

 Davaras 1980, 121. 
195

 Evely 2000, 301. 
196

 Davaras 1980, 122. 
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ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ν D.G. Hogarth
197

. Σν αλάθηνξν απφθαιχθζεθε ην 1961 ζην πιαίζην ησλ 

αλαζθαθψλ ηνπ Ν. Πιάησλνο  ζηελ πεξηνρή
198

. 

πσο θαη ηα άιια κηλσηθά αλάθηνξα, έηζη θαη απηφ ηεο Εάθξνπ (Δηθ.9α) νξγαλψλεηαη γχξσ 

απφ κηα θεληξηθή απιή θαη έρεη ηέζζεξηο θχξηνπο ηνκείο, αλαηνιηθφ, δπηηθφ, βφξεην θαη λφηην, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ απφ ρψξνπο δηακνλήο, εξγαζηήξηα, απφζήθεο θιπ. Ζ θχξηα πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ είλαη ε ΤΜ ΗΑ - ΤΜ ΗΒ, κε ελδείμεηο γηα κία πξσηκφηεξε ρξήζε ηνπ θαηά ηε ΜΜ ΗΗΗΑ – ΜΜ 

ΗΗΗΒ. 

ηελ αλαθηνξηθή εγθαηάζηαζε εληνπίζηεθε έλαο θιίβαλνο, έρεη αλαζθαθεί ζε αλνηθηφ ρψξν 

ηεο Αλαηνιηθήο Πηέξπγαο ηνπ αλαθηφξνπ, δίπια ζηνλ LXVIII (Δηθ.9β), πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηνλ αλαζθαθέα «Πεξίβνινο παξά ηελ ΒΑ πύιελ κε εξγαζηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο»
199

.  

Ο θιίβαλνο (Δηθ.9γ,δ) έρεη ζρεδφλ πεηαινεηδέο ζρήκα. Ο ρψξνο θαχζεο κε δηαζηάζεηο 2,50 

Υ 2,50κ., ππφζθαθνο,  δίπια ηνπ εθθηλνχλ ηέζζεξα θαλάιηα (αγσγνί), κήθνπο 2,75κ., πιάη. 0,30κ., 

δηαηνκήο U πνπ είλαη επηρξηζκέλα κε θεξακάζβεζην, θαη ελζσκαηψλνληαη ζην Β ηκήκα ηνπ ρψξνπ 

θαχζεο (ρνάλεο). Ο άλσ ζφινο ηνπ ζψδεηαη ηκεκαηηθά. Ο ρψξνο θαχζεο είλαη ππφζθαθνο κε θπξηά 

ηνηρψκαηα θαη πιάηνο πνπ κεηψλεηαη πξνο ηα θάησ. Σα ηνηρψκαηα ηνπ θαιχπηεη ην ίδην επίζηξσκα 

θεξακαζβέζηνπ. Πιαηχ άλνηγκα κε επηκήθε πσξνιηζηθφ θαηψθιη (1,40 Υ 0,50) δηακνξθψλεηαη ζην 

Β ηνίρσκα ηνπ θιηβάλνπ ζην χςνο ησλ αεξαγσγψλ. Δλψ ζηε Ν πιεπξά, 0,70 πάλσ απφ ηνλ 

ππζκέλα, ζρεκαηίδεηαη δεχηεξν άλνηγκα ηξνθνδφηεζεο θαη ειέγρνπ ζαλ ππνθείκελνο αγσγφο, 

γεκηζκέλνο κε πεζκέλνπο ιίζνπο πνπ θαηαιήγεη ζε δχν ξερέο ιεθάλεο, επελδπκέλεο κε ιίζνπο
200

 

(Δηθ.9ε). ηε βάζε ηαχηηζεο ηεο δνκήο απηήο κε κεηαιινπξγηθφ θακίλη (βι. παξαθάησ), ν 

αλαζθαθέαο βιέπεη ζηνλ αγσγφ ην κέζνλ γηα ηε δηνρέηεπζε ηνπ ιπσκέλνπ κεηάιινπ ζε κήηξεο έμσ 

απφ ηνλ θιίβαλν. Δπίζεο ε εχξεζε ιίγσλ ζθσξηψλ εληφο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο εληζρχεη, θαηά ηνλ 

Πιάησλα, ηελ παξαπάλσ άπνςε. 

ηε δεκνζίεπζε ηνπ θιηβάλνπ ην 1976, ν Πιάησλ ηνλ ραξαθηεξίδεη κεηαιινπξγηθφ. Βιέπεη 

ην πξνο ηήμε κεηάιιεπκα λα ηνπνζεηείηαη ζε πιέγκα απφ θιαδηά θαη άιια μχια. Καη ηνπο ηέζζεξηο 

αεξαγσγνχο λα αλνίγνληαη θαη λα θιείλνπλ δηαδνρηθά, ειέγρνληαο ηνπο βαζκνχο νμπγφλσζεο ζην 

ζάιακν. Σα βαξχηεξα αθάζαξηα πιηθά θαζίδελαλ ζηνλ ππζκέλα θαη ην ιπσκέλν κέηαιιν 

θαηεπζπλφηαλ ζην απιάθη ηνπ Ν ζηνκίνπ απφ φπνπ έβγαηλε πξνο ηα θαινχπηα πνπ ήηαλ 

ζηεξεσκέλα ζε εμσηεξηθέο θνηιφηεηεο
201

. Σκήκαηα απηψλ ησλ θπθιηθψλ θνηινηήησλ ππνδνρήο ησλ 

δνρείσλ πεξηζπιινγήο ηνπ κεηάιινπ βξέζεθαλ θαηά ηελ αλαζθαθή
202

. 

 Ο Βαξνπθάθεο εμεηάδνληαο ηνλ αληίζηνηρν θιίβαλν ηεο Αγίαο Σξηάδαο (βι. παξαθάησ) 

θαηέιεμε πσο ε ρξήζε ηνπ δελ είλαη κεηαιινπξγηθή. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ζηεξίδεηαη: α) ζηελ 

παληειή ζρεδφλ έιιεηςε ζθσξηψλ ζηα ηνηρψκαηα ησλ θιηβάλσλ Σχπνπ 2, β) ζηελ κε εχξεζε 

εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε κεηαιινπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη γ) ζην ζρήκα ηνπ 

θιηβάλνπ πνπ δελ ηαηξηάδεη κε ηα πξσηκφηεξα κεηαιινπξγηθά θακίληα
203

. Λίγα ρξφληα  αξγφηεξα, ε 

κειέηε ελφο αθφκε θιηβάλνπ Σχπνπ 2, ζηνλ Κνκκφ, απφ ηνλ Shaw (βι. παξαθάησ), ζα εληζρχζεη 

ηελ άπνςε πεξί θεξακνπξγηθήο ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ
204

.  Ζ Υαζαθή επηζεκαίλεη ην 

ιεπηφ πάρνο ησλ ηνηρίζθσλ πνπ ηνλ δηαθνξνπνηνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ππφινηπνπο ηνπ ίδηνπ 

ηχπνπ, αθήλνληαο έλα ελδερφκελν αλνηθηφ γηα ηελ πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ
205
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Ο Πιάησλ ρξνλνινγεί ηνλ θιίβαλν ζηελ ΤΜ ΗΑ πεξίνδν, κε βάζε ηελ θεξακεηθή πνπ 

ζπλέιεμε. Ο Evely πξνζζέηεη φηη κε βάζε ηα ιίγα φζηξαθα πνπ βξέζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, ε 

ρξήζε ηνπ ηειεηψλεη ζηελ αξρή ηεο Νενλαθηνξηθήο αιιά ζα κπνξνχζε λα θαιχπηεη θαη ην ηέινο 

ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξίνδνπ
206

. 

 

 

θάθα Εάθξνπ 

 

Α/Α 9 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Α Κριτθ. 
Σθτεία. Σφάκα 
Ηάκρου. 
Κόκκινο 
Φροφδι. 
Φυλάκιο. 

Κεραμεικόσ κλίβανοσ. Α 
πλευρά του κτθρίου. 
Υπαίκριοσ χϊροσ 
(μονόχωροσ). 

2; 

Ορκογϊνιο ςχιμα (9,00 Χ 1,50, φψ. 0,50). Είςοδοσ 
Ν. Κτιςτοί κφλινδροι, 2 παράλλθλοι και 1 αντωπά 
τουσ που ςτρζφονται προσ τα πάνω (μθκ. 1,30). 
Θυμίηουν αεραγωγοφσ κλιβάνου. Σϊηεται βφκιςμα 
ελλειπτικοφ ςχιματοσ που ςυγκρατείται από 
αντερειςματικι καταςκευι ςε ςχιμα Γ (4,40 Χ 
1,30). Θ υποκεμελίωςθ του με πθλόχωμα (πάχ. 
0,25), με υπερκείμενθ καλι διατιρθςθ δφο 
καναλιϊν, διαβρωμζνα το τρίτο και το όρυγμα. 
Τζταρτο κανάλι πολφ φκαρμζνο. Για να κτιςτεί θ 
"ανακφρωςθ" του ζχει χρθςιμοποιθκεί ςκελετόσ  
από πλακοειδείσ αςβεςτολικουσ τοποκετθμζνοι 
ςπονδυλωτά, όπωσ οι δίςκοι των ρωμαϊκϊν 
υπόκαυςτων.   

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚ
ΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 
ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ
Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

  

Ριλινεσ ςπάτουλεσ και 
ξζςτρα. Θραφςματα οκτϊ 
τουλάχιςτον κεραμεικϊν 
τροχϊν, κάποιοι με οπζσ 
ανάρτθςθσ. Ρολλζσ 
πιλινεσ λεκανίδεσ για 
ηφμωμα πθλοφ. Μεγάλο 
πιλινο εξάρτθμα 
φυςεροφ για τθν 
αναρρίπθςθ τθσ φωτιάσ. 
Μικρι χοάνθ ι αρφταινα. 

Μεγάλθ ποςότθτα 
κεραμεικισ. Αρκετά 
τμιματα 
αδιευκρίνιςτων 
χειροποίθτων πιλινων 
ςκευϊν (επιεδάφιεσ 
εςτίεσ;). Ριλινεσ 
κυψζλεσ με εγχάρακτθ 
διακόςμθςθ. Ριλινα 
ςκεφθ με δακτυλιζσ 
ςτον πυκμζνα ςε 
κυκλικότερθ διάταξθ. 

Οι επιφάνειεσ των καναλιϊν κονιαμζνεσ με παχφ 
υπόλευκο αργιλόχωμα, τόςο λεπτόκοκκο που 
κυμίηει καολίνθ, με ευκρινι απότυπϊματα τθσ 
παλάμθσ και των δακτφλων του τεχνίτθ. Στθν 
υποκεμελίωςθ των καναλιϊν: Απόκροφςματα 
μαφρου ςτιλπνοφ λίκου, όμοια με αντίςτοιχα που 
βρζκθκαν ςε πίκο μζςα ςτο κτιριο. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΑ 
(υπάρχουν και 
ΥΜ ΙΙΙΑ 
όςτρακα) 

Ηάκροσ (α/α8), Κομμόσ 
(α/α10), Αγία Τριάδα 
(α/α14). 

  

Θ εγκατάςταςθ ίςωσ λειτουργοφςε και ωσ 
κεραμεικό και ωσ μεταλλουργικό εργαςτιριο. 
Άφκονο νερό παρζχει το ρζμα τθσ Σφάκασ, καλισ 
ποιότθτασ άργιλοσ ςτο κτιριο, άφκονθ καφςιμθ 
φλθ και πικανι παρουςία μεταλλεφματοσ ςτθν 
περιοχι. 

Χρυςουλάκθ 
1996,  13-23, 
Hasaki 2002, 
412. 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηθαλεηαθήο έξεπλαο «Μηλσηθνί Γξόκνη», ζηελ θνηιάδα 

ηεο θάθαο, 3 ρικ. ΝΓ ηεο κηλσηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο Εάθξνπ, εληνπίζηεθε ηκήκα θηεξίνπ 

εκβαδνχ πεξίπνπ 108η.κ., πνπ ραξαθηεξίζηεθε σο θπιάθην θαη αλαζθάθεθε απφ ηελ . 

Υξπζνπιάθε
207

. Ζ ζεκειίσζε ηνπ ρξνλνινγείηαη ζηελ ΜΜ ΗΗΑ. 

Δμσηεξηθά ηεο Α πιεπξάο ηνπ αληρλεχηεθε θηήξην
208

 πνπ απφηεινχζε εξγαζηεξηαθφ ρψξν 

κε έθηαζε 13,5 η.κ. (9,00 Υ 1,50κ., χςνο 0,50κ. πεξ.). Πεξηειάκβαλε ηξεηο θηηζηνχο θπιίλδξνπο 

πνπ κνηάδνπλ κε αγσγνχο/θαλάιηα, θιηβάλνπ ηνπ Σχπνπ 2, κεθ. 1,30κ. (Δηθ.10α), θαζψο θαη έλα 

βχζηζκα/φξπγκα ειιεηπηηθνχ ζρήκαηνο. Σνπο θπιίλδξνπο ζπγθξαηεί κηα αληεξεηζκαηηθή θαηαζθεπή 

                                                 
206

 Evely 2000, 304. 
207

 Υξπζνπιάθε 1996,  13. 
208

 «Γελ είλαη ζαθέο αλ νη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο πεξηνρήο αλέξρνληαη ζηελ παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν 

ζηελ νπνία ρξνλνινγείηαη ε ζεκειίσζε ησλ θπιαθίσλ» Υξπζνπιάθε 1996, 16. 
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ζε ζρήκα Γ (κήθνο 4,40κ. Υ 1,30κ. πιάηνο) πνπ ελψλεηαη κε ηελ φςε ηνπ θηεξίνπ,  απφθιίλεη έηζη 

ζηνλ άμνλα Β-Ν. Ζ ππνζεκειίσζε ησλ θαλαιηψλ απφ ιίζνπο θαη ρψκα αθνπκπά ζην θπζηθφ βξάρν 

θαη είλαη επηζηξσκέλε κε πειφρσκα πάρνπο 0,25κ. Σν έλα άθξν ησλ θαλαιηψλ ζηξέθεη πξνο ηα 

πάλσ ζε νξζή γσλία κε ην έδαθνο. Οη δίδπκνη λφηηνη θχιηλδξνη δηαηεξνχληαη ζε εμαηξεηηθή 

θαηάζηαζε (Δηθ.10α), ελψ ν αλησπφο ηξίηνο θαη ην φξπγκα έρνπλ δηαηαξαρζεί απφ ηηο ξίδεο 

κεγάινπ ζρίλνπ. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ έλα ηέηαξην θαλάιη, βξέζεθε θαηεζηξακκέλν. Γηα λα 

θηηζηεί ε “αλαζχξσζε” ηνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζθειεηφο απφ πιαθνεηδείο ιίζνπο, ηνπνζεηεκέλνπο 

ζπνλδπισηά, φπσο νη δίζθνη ησλ ξσκατθψλ ππφθαπζησλ
209

. 

Οη επηθάλεηεο ησλ θαλαιηψλ έρνπλ επηζηξσζεί κε παρχ ππφιεπθν αξγηιφρσκα, ηφζν 

ιεπηφθνθθν πνπ ζπκίδεη θανιίλε, πάλσ ζην νπνίν δηαθξίλνληαη επθξηλψο ηα απφηππψκαηα ηεο 

παιάκεο θαη ησλ δαθηχισλ ηνπ θαηαζθεπαζηή (Δηθ.10γ). ηελ ππνζεκειίσζε ηνπο βξέζεθαλ 

απφθξνχζκαηα καχξνπ ζηηιπλνχ ιίζνπ, φκνηα κε αληίζηνηρα απφ ην εζσηεξηθφ πίζνπ ζην 

θηηξίνπ
210

.  

Κάπνηα ραξαθηεξηζηηθά θηλεηά επξήκαηα εθηφο ηεο θαηαζθεπήο ζπλεγνξνχλ ζηε 

ιεηηνπξγία θεξακεηθνχ εξγαζηεξίνπ ζηελ εγθαηάζηαζε, φπσο πήιηλεο ζπάηνπιεο θαη ιίζηλνη 

ηξηπηήξεο αιιά θαη πνιιέο πήιηλεο ιεθαλίδεο ίζσο γηα ην δχκσκα ηνπ πεινχ, κεγάιν πήιηλν 

θπζεξφ (ν θάδνο κε ηνλ ζχκθπην ζσιήλα) γηα ηελ αλαξξίπηζε ηεο θσηηάο, θαζψο επίζεο θαη κηα 

κηθξή κεηαιινπξγηθή ρνάλε ή αξχηαηλα. Βξέζεθαλ, θπξίσο, ζξαχζκαηα απφ νθηψ ηνπιάρηζηνλ 

κεγάινπο πήιηλνπο θεξακεηθνχο ηξνρνχο κε αλάγιπθε θαη εγράξαθηε δηαθφζκεζε (Δηθ.10β), 

δεθάδεο φζηξαθα, θαζψο θαη ηκήκαηα αδηεπθξίληζησλ ρεηξνπνίεησλ ζθεπψλ
211

, πήιηλεο θπςέιεο κε 

εγράξαθηε δηαθφζκεζε θαη πήιηλα ζθεχε κε δαθηπιηέο ζε θπθιηθή δηάηαμε ζηνλ ππζκέλα
212

.  

Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα ζθεχε θαη εξγαιεία απηά βξέζεθαλ δηάζπαξηα ζην Α θαη  Γ 

ηκήκα ηνπ θηεξίνπ, κεξηθά ζε θνκκάηηα ζε αξθεηή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, θαη θαλέλα δελ 

ζρεηίδεηαη κε πεξηβάιινλ εξγαζηεξηαθήο δηαδηθαζίαο
213

. Δμάιινπ, ε αλαζθαθέαο ζεσξεί φηη κφλν 

ν θζαξκέλνο ηέηαξηνο θχιηλδξνο είρε ρξεζηκνπνηεζεί θαλνληθά, ελψ νη άιινη ηξεηο 

θαηαζθεπάζηεθαλ ιίγν πξηλ ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θηεξίνπ θαη δελ πξφιαβαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Ζ ίδηα πηζηεχεη φηη ε εγθαηάζηαζε ιεηηνπξγνχζε ίζσο σο θεξακεηθφ αιιά θαη σο κεηαιινπξγηθφ 

εξγαζηήξην
214

. Ζ άπνςε ηεο είλαη κάιινλ επεξεαζκέλε θαη απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Ν. Πιάησλα γηα 

κηα κεηαιιεπηηθή ρξήζε ησλ θιηβάλσλ ηνπ Σχπνπ 2
215

, αιιά θαη ίζσο απφ ηελ άπνςε ηνπ Λ. 

Πιάησλα γηα πνηθίιε ρξήζε ησλ ίδησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ, ηδίσο ζηα αλάθηνξα
216

. Δπηζεκαίλεη, 

επίζεο, ρσξίο άιιεο ιεπηνκέξεηεο, ίρλε δχν θαηεζηξακκέλσλ κηλσηθψλ θιηβάλσλ ζε βξαρψδεο 

έμαξκα (Βνπθνιηάδεο) πνιχ θνληά ζηελ πεξηγξαθφκελε εγθαηάζηαζε
217

. 

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο εξγαζηεξηαθήο ζέζεο έρεη πάλησο θαη ε ζέζε ηεο ππφ κειέηε 

θαηαζθεπήο κε ην άθζνλν λεξφ ζην ξέκα ηεο θάθαο, θαιήο πνηφηεηαο άξγηιν ζε κηθξή απφζηαζε 

απφ ην θηήξην, δηαζέζηκε θαχζηκε χιε θαη ηθαλή θιίζε ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

θιηβάλνπ. Με βάζε ηελ θεξακεηθή, ε ρξήζε ηνπ εξγαζηεξίνπ εγγξάθεηαη ζηελ ΤΜ ΗΑ θαη ηελ ΤΜ 

ΗΗΗΑ πεξίνδν. Ζ Υαζαθή πηνζεηεί ηελ ΤΜ ΗΑ σο πεξίνδν ρξήζεο ηνπ θιηβάλνπ
218

 παξ‟ φηη ε ίδηα 

δελ ηνλ εληάζζεη ζε θάπνην ηχπν. Παξφηη έρεη ζπγγέλεηα κε ηνλ Σχπν 2, είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνπο 

αληίζηνηρνπο ζηελ Εάθξν θαη ηελ Αγία Σξηάδα.  

                                                 
209

 Υξπζνπιάθε 1996, 20-3. 
210

 Απηφζη, 20-3. 
211

 Υαξαθηεξίδνληαη σο επηεδάθηεο εζηίεο. 
212

 Υξπζνπιάθε 1996, 20-3. 
213

 Απηφζη, 21. 
214

 Απηφζη, 23. 
215

 Βι. Πιάησλ 1981. 
216

 Βι. Platon 1993. 
217
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ΗΗΗ.2 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΚΔΡΑΜΔΗΚΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΣΖ ΝΟΣΗΑΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΚΡΖΣΖ 

 

Κνκκόο 

 

Α/Α 10 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

ΝΚ Κριτθ, Κομμόσ, 
πεδιάδα Μεςαράσ. 
Λιμενικι εγκατάςταςθ 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ. 
Κτιριο Τ. ΝΔ 
τθσ Ν Στοάσ. 
Κεντρικι 
αυλι 
(μονόχωροσ) 

2 

Σχιμα ελλειπτικό (5,40 (Α-Δ), 3,40 (Β-Ν),. 
Εξωτ.τοίχ.πλ. 0,70-0,80. Εςτία: 1,00 Χ 1,30, με 
είςοδο ςτα Δ (0,50). Θάλαμοσ καφςθσ με 
καμπυλοφμενα τοιχϊματα πιο κάκετα ςτθν 
είςοδο (Β & Ν) και ςτθ ςυμβολι τθσ με τουσ 4 
αγωγοφσ διοχζτευςθσ αζρα: * (1) 2,70x0,25x1 
(φψ.), (2) 2,90x0,25x 0,94 φψ.), (3) 
2,70x0,24x0,83 (φψ.), (4) 2,80x0,25x0,45 (φψ.). 
Ενδιάμεςα μεταξφ αγωγϊν 0,25 πλ.+, 0,40-0,75 
ψθλότερα από τθν εςτία, κλίςθ ζωσ 1,00. 
Κλίμακα που ςϊηει 3 βακμίδεσ οδθγεί ςτο 
κζντρο του καλάμου. Τοίχοι από αβεςτόλικουσ 
επενδυμζνοι  με πθλοκονίαμα. Σϊηεται μόνο 
τμιμα τθσ δομισ ςτα Α που δίνει τισ 
πραγματικζσ διαςτάςεισ τθσ. 

Μζςα ςτον κάλαμο: 
ςτρϊμα (0,15) ςτάχτθσ 
χωρίσ ίχνθ ξυλάνκρακα. 
Διαδζχεται επίχωςθ με 
ίχνθ ςτάχτθσ και 
πθλόχωμα. Αγωγοί και 
κάλαμοσ  ςϊηουν 
καμμζνο το αργιλικό 
τουσ επίχριςμα. Οι 
αγωγοί ςτάχτθ, 
πθλόχωμα και καμμζνθ 
κεραμεικι. 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ 
ΚΕ 

ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
             ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Απόκζτθσ κεραμεικισ Δ 
του κλιβάνου:  μια 
περιοχι (14,50 Χ 7,50) Β, Α 
και Δ του κλιβάνου 
απόκαλείται ωσ απόκζτθσ 
αφοφ ςυλλζχκθκε 
τεράςτια ποςότθτα 
απόρριφκείςασ 
κεραμεικισ ΥΜ ΙΙΙΑ2/Β 
περιόδου.  

Στθν κορυφι 
του λόφου: 
Λίκοσ με 
κοιλότθτα, 
πικανι βάςθ 
του ξφλινου 
άξονα 
ςτιριξθσ 
κεραμεικοφ 
τροχοφ. 

Απόρρίψεισ 
αργιλικοφ 
κονιάματοσ γφρω 
από τον κλίβανο. 

Μεγάλθ ποςότθτα κεραμεικισ ςτουσ αγωγοφσ:  
κφπελλα με ευκζα τοιχϊματα, κωδωνόςμθμα 
κφπελλα, φιάλεσ διαφόρων τφπων, ελάχιςτεσ 
λεκάνεσ, τςαγιζρεσ, κάλακοι, γεφυρόςτομοι 
πρόχοι, υδρίεσ, ςτάμνοι, αμφορείσ, μικρόσ 
αρικμόσ ρυτϊν, ελάχιςτοι πίκοι. 

Αγγεία από 6 
διαφορετικά είδθ 
πθλοφ. Οι πθγζσ τουσ 
ςτθν ευρφτερθ περιοχι 
τθσ πεδιάδασ τθσ 
Μεςαράσ αλλά και 
ςτθν Α Κριτθ. 

      ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 

           ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΑ 

Ηάκροσ 
(α/α8), Αγία 
Τριάδα 
(α/α14), 

  

  
Shaw et al. 2001, 12-24, 
30-5, 117-25, 135-7. 
Hasaki 2002, 412. 

 

O Kνκκφο βξίζθεηαη 8 ρικ. NA ηεο αλαθηνξηθήο εγθαηάζηαζεο ηεο Φαηζηνχ, ζηε N αθηή 

ηεο πεδηάδαο ηεο Μεζαξάο θαη ζε πνιχ κηθξή απφζηαζε απφ ηελ έπαπιε ηεο Αγίαο Σξηάδαο. Ο 

κηλστθφο ιηκεληθφο νηθηζκφο, πνπ εθηεηλφηαλ ζηνπο πξφπνδεο κηθξνχ ιφθνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ 

ηε ΜΜ ΗΒ έσο ηελ ΤΜ ΗΗΗΒ πεξίνδν
219

. ηνλ αλαηνιηθφ ηνκέα απφθαιχθζεθαλ ηα θηεξηαθά 

ζπγθξνηήκαηα ΑΑ θαη Σ, πνπ νξγαλψλνληαη γχξσ απφ θεληξηθφ ππαίζξην ρψξν, ελψ ζηνλ λφηην, ην 

θηήξην P πεξηιακβάλεη ζεηξά λεσξίσλ (shipsheds)
220

.  

Μέζα ζηε Νφηηα ηνά ηνπ θηεξίνπ Σα βξέζεθε θιίβαλνο Σχπνπ 2 (Δηθ.11α-γ), ηεο ΤΜ ΗΑ 

πεξηφδνπ. Έρεη σνεηδέο ζρήκα, (δηαζηάζεηο 5,40 Α-Γ, 3,20 Β-Ν), κε ηέζζεξηο θνληακέλνπο 

αεξαγσγνχο θαη ζάιακν θαχζεο (1,00 Υ 1,30κ.), κε άλνηγκα ζηα Γ (0,50κ.). Οη ηνίρνη (πιάηνο 0,70 

- 0,80) είλαη θηηζκέλνη κε αζβεζηφιηζνπο θαη επηρξηζκέλνη κε πεινθνλίακα πνπ θέξνπλ έληνλα ίρλε 

θσηηάο. Κιίκαθα κε ηξεηο βαζκίδεο νδεγεί ζην θέληξν ηνπ ζαιάκνπ. ηα αλαηνιηθά, νη αεξαγσγνί 

μεθηλνχλ (0,40 - 0,67κ.) ςειφηεξα (Δηθ.11γ-δ) θαη έρνπλ θιίζε έσο θαη 1,00κ. σο πξνο ηνλ ζάιακν.  

                                                 
219

 Shaw et al. 2001, 1 
220

 Απηφζη, 1. 
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Ο θιίβαλνο δίλεη ηεξάζηην αξηζκφ πιεξνθνξηψλ γηα ηερλνινγηθή γλψζε θαη ηε ρξήζε. ηα 

θηλεηά επξήκαηα εληφο θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ζπγθαηαιέγνληαη 26.000 ελίνηε ζπγθνιινχκελα 

φζηξαθα, θαη ζηάρηεο. Έλα πνζνζηφ 56% ηεο θεξακεηθήο αληηζηνηρεί ζε κηθξά θχπειια (Πίλ.5-6), 

ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο θαη ηεο Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ. Γηαθξίλνληαη επηά ηχπνη θππέιισλ, 

απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο (c) ππεξηεξεί ζπληξηπηηθά (46%) (Πίλ.5-6). Πξφθεηηαη γηα θνηλφ ηχπν πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε φιεο ηηο ζέζεηο ηεο θεληξηθήο Κξήηεο αιιά θαη ζην Αθξσηήξη ηεο Θήξαο
221

. Σα 

ιεπηά απηά, ζπλήζσο αθφζκεηα ή κνλφρξσκα αγγεία είλαη πξντφληα καδηθήο παξαγσγήο ζε 

αληίζεζε κε άιινπο ηχπνπο θππέιισλ πνπ παξάγνληαλ πην πεξηνξηζκέλα.  ηνλ Κνκκφ έρνπλ 

βξεζεί θχπειια ηνπ ηχπνπ V ηεο ΤΜ ΗΑ πεξηφδνπ κε δηαθφζκεζε αγθπισηψλ ζπεηξψλ
222

. Άιιν λέν 

ζρήκα ζηελ ηππνινγία ηεο εγθαηάζηαζεο θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν είλαη ε πξφρνπο κε θπιηλδξηθφ 

ιαηκφ (collar neck jug)
223

. ε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, εκθαλίδνληαη θχπειια κε επζέα ηνηρψκαηα, 

θσδσλφζρεκα θχπειια, θηάιεο δηαθφξσλ ηχπσλ, θάιαζνη, γεθπξφζηνκεο πξφρνη, ηζαγηέξεο, 

πδξίεο, ξπηά, ακθνξείο, ζηάκλνη, ιεθάλεο θαη πίζνη. 

Δθηφο απφ ηνλ θιίβαλν θαη ηα αγγεία δελ ππάξρνπλ άιια επξήκαηα ζρεηηθά κε 

θεξακνπξγηθή δηαδηθαζία. Γελ έρνπλ βξεζεί ηξνρνί. Έλα ηκήκα ιίζνπ κε θνηιφηεηα, απφηεινχζε 

ίζσο βάζε ζηεξέσζεο ηνπ άμνλα θεξακεηθνχ ηξνρνχ, βξέζεθε φκσο πνιχ καθξηά απφ ηνλ θιίβαλν. 

Μφλν κηα κηθξή νπή ζην έδαθνο (Γ 0,20κ, Βζ. 0,10κ.) (Δηθ.11ε) πνιχ θνληά ζε απηφλ απφηειεί 

πηζαλφλ ζεκείν έδξαζεο ελφο ηέηνηνπ άμνλα 
224

.  

Πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο ηεο θεξακεηθήο
225

 είραλ σο ζηφρν: α) "ηελ αλαθάιπςε ησλ πεγψλ 

πεινχ ηνπο", β) "πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζεξκνθξαζίεο φπηεζεο θαη ηεο αηκφζθαηξαο ζηνλ θιίβαλν", 

γ) "ηελ ηαμηλφκεζε ηεο θεξακεηθήο κε νξπθηνινγηθνχο θαη ρεκηθνχο φξνπο ζε ζπλάξηεζε κε ηα 

είδε αγγείσλ" θαη δ) "ηελ αλίρλεπζε ησλ αηηηψλ νπνηαζδήπνηε ζπλζεηηθήο κεηαβνιήο κέζα ζηελ 

ζπλάθεηα ηνπ θιηβάλνπ"
226

.  

Πξνέθπςε, έηζη, φηη νη πεγέο πεινχ εληνπίδνληαη ζε αξγηιηθά ρψκαηα ζηε ΝΓ πιεπξά ηεο 

πεδηάδαο ηεο Μεζαξάο, ζε απφζηαζε 5 ρικ. απφ ηνλ Κνκκφ. Απφ ηα ίδηα είδε πεινχ έρνπλ  

θαηαζθεπαζηεί αγγεία θαη θεξακεηθή απφ ηνλ θιίβαλν ηεο γεηηνληθήο Αγίαο Σξηάδαο. Ζ έξεπλα γηα 

ηελ θεξακεηθή απφ πνιιέο θξεηηθέο εγθαηαζηάζεηο δείρλεη φηη νη πεγέο απηέο ηεο Μεζαξάο ήηαλ 

γλσζηέο απφ ηελ ΠΔΥ. Οη δηαθνξέο ηνπο ζηηο πξνζκίμεηο, ηε ζεξκνθξαζία φπηεζεο θαη ησλ ηξφπσλ 

δηαθφζκεζεο δείρλνπλ κηα αξθεηά πςειή ηερλνγλσζία σο πξνο ηνλ έιεγρν ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ 

θιηβάλνπ θαη ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ αγγείσλ ζε απηφλ
227

.  

Γηα λα επηηεπρζεί ε ζηηιπλφηεηα ηεο δηαθφζκεζεο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηα αγγεία ηνπ Κνκκνχ, 

ηδίσο ηα θχπειια, ρξεηάδεηαη ζεξκνθξαζία φπηεζεο ηνπιάρηζηνλ 850
ν228

, πνπ είλαη εθηθηή κφλν ζε 

θηηζηή θαηαζθεπή κε θαλάιηα φπσο είλαη ν εθεί θιίβαλνο. Γηα ηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηεο 

θπθινθνξίαο ηνπ αέξα θαη ηνπ νμπγφλνπ νη αγσγνί απηνί ζα πξέπεη λα ήηαλ θαζαξνί, ρσξίο αγγεία 

ή φπνηα άιια πιηθά
229

. Δπηζεκαίλεηαη, ηέινο, ε ρξήζε δηαθνξεηηθψλ θεξακεηθψλ πιψλ αλάινγα κε 

ην κέγεζνο ηνπ αγγείνπ, π.ρ., πεξηζζνηέξσλ πξνζκίμεσλ ζηνπο πεινχο ησλ κεγάισλ αγγείσλ. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζέζε ηνπ θιηβάλνπ ζε εκηζηεγαζκέλν κάιινλ ρψξν δίπια ζηελ 

απιή ελφο θηεξίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ειιηκεληζκφ θαη ηηο αληαιιαθηηθέο εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Δηθ.11α) γηα ηηο αλάγθεο ησλ νπνίσλ θαηαζθεπάδνληαλ ίζσο θαη ςήλνληαλ ηα 
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222
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223

 Απηφζη, 78, 110. 
224
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 Shaw et al. 2001, 131-3. 
227

 Απηφζη, 131. 
228

 Απηφζη, 131. 
229

 Απηφζη, 132. 



 40 

αγγεία. Ζ ρξήζε ηνπ ηνκέα μεθίλεζε ηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν, ν θιίβαλνο θηίζηεθε θαηά 

ηελ ΤΜ ΗΑ αθκή ηνπ νηθηζκνχ θαη ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί ηελ ΤΜ ΗΗΗΑ2-Β πεξίνδν. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπο ζα κπνξνχζε λα γίλεηαη ζε θάπνην γεηηνληθφ ρψξν, πνπ ζα ζπλδεφηαλ κε ηνλ 

θιίβαλν κε δξφκν πνπ ππάξρεη Ν ηνπ (Δηθ.11α).  

Ζ ππφζεζε κηαο εμεηδηθεπκέλεο θαη καδηθήο παξαγσγήο αγγείσλ ζηνλ Κνκκφ πνπ δελ 

πξννξηδφηαλ κφλν γηα ηηο ηνπηθέο αλάγθεο κνηάδεη πνιχ πηζαλή. Δλψ ρσξίο λα κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ θιηβάλνπ, αθνχ δελ ζψδεηαη ε αλσδνκή ηνπ, θαη επνκέλσο νχηε ε 

εθάζηνηε παξαγσγή
230

, ε εχξεζε αξθεηψλ νζηξάθσλ ακθνξέσλ θαη άιισλ αγγείσλ κε εκπνξηθή 

θπξίσο ρξήζε εληζρχεη ηελ ππφζεζε απηή
231

. Σν ίδην θαη ε χπαξμε αηειεηψλ ζε αγγεία, πνπ 

ζεσξείηαη ελδεηθηηθή κηαο βηαζηηθήο εξγαζίαο ηνπο κε ηαρχ θεξακεηθφ ηξνρφ σο απφηέιεζκα ηεο 

ηάζεο γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ απφ ηνλ θεξακέα
232

. Δμάιινπ, ζπρλά αγγεία κε απιή δηαθφζκεζε 

ή θαη εληειψο αθφζκεηα δείρλνπλ ήδε απφ ηε ΜΜ ΗΗΗ κηα ζηξνθή πξνο ηελ επθνιία πνπ δηαθξίλεη 

ηε καδηθή παξαγσγή. Απινπνίεζε παξαηεξείηαη, επίζεο, ζην ζρεκαηνιφγην πνπ ίζσο δειψλεη κηα 

αιιαγή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή
233

. 

Ζ πξνθαηαξηηθή κειέηε ησλ θππέιισλ ηχπνπ C έδεημε 30 δηαθνξεηηθέο παξαιιαγέο, κία έλα 

ελ δπλάκεη έκκεζε έλδεημε εξγαζίαο πεξηζζφηεξσλ θεξακέσλ. ην πιαίζην κηαο ηππνπνίεζεο ησλ 

αγγείσλ (vessel standardization), πνιχ απφδνηηθήο ζε απιά ζρήκαηα, φπσο ηα θχπειια. Τπφ 

ζπδήηεζε βξίζθεηαη, πάλησο, εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλε ή θεληξηθά ειεγρφκελε θεξακεηθή 

παξαγσγή
234

.  

Ζ δεκνζίεπζε ηνπ θιηβάλνπ θαη ησλ ζπλαθεηψλ ηνπ Κνκκνχ, απφηειεί ππφδεηγκα 

δεκνζίεπζεο, κνινλφηη  νη κειεηεηέο ηνπ πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ έξεπλα γηα 

αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη είλαη πνηθίιεο θαη επηηξέπνπλ ηε 

ζπγθξηηηθή ζεψξεζε ησλ δνκψλ ηνπ Σχπνπ 2 (Πίλ.7) Δπίζεο, πιένλ, νη πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο 

ηεο θεξακεηθήο ξίρλνπλ θσο ζηηο ζρεηηθέο ηερλνινγηθέο γλψζεηο ηεο επνρήο. 

 

 

Φαηζηόο 

 

Σν αλάθηνξν ηεο Φαηζηνχ, ε δεχηεξε ζε κέγεζνο αλαθηνξηθή εγθαηάζηαζε ηεο κηλσηθήο 

Κξήηεο, βξίζθεηαη ζε ρακειφ ιφθν πνπ επνπηεχεη ηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο (Δηθ.12α), έσο ηε Ν 

πιεπξά ηνπ Φεινξείηε θαη ην εθεί ζπειαην ησλ Κακαξψλ θαη έσο ηα Αζηεξνχζηα ζηα Ν.  

Ζ αλαζθαθηθή έξεπλα έρεη θέξεη ζην θσο θαηάινηπα πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ηελ ΣΝ θαη 

ηελ ΠΜ πεξίνδν έσο θαη ηα Διιεληζηηθά ρξφληα. ψδεη ην πιεξέζηεξν αλαθηνξηθφ θηεξηαθφ 

ζπγθξφηεκα ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ ζε φιν ην λεζί (Δηθ.12β), θαη ζεκαληηθά θαηάινηπα 

ησλ αξρψλ ηεο ΤΜ πεξηφδνπ
235

. Ζ λεναλαθηνξηθή θαηνίθεζε είλαη θησρφηεξε ζε πνηθηιία 

επξεκάησλ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ αζθαιή εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνλ ηφηε ξφιν ηνπ 

αλαθηφξνπ. ηελ ΤΜ ΗΒ, ν ρψξνο θαηαζηξέθεηαη θαη αλνηθνδνκείηαη ελ κέξεη (θπξίσο ζηα ΝΓ), 

ελψ κεκνλσκέλεο γεηηνληθέο εγθαηαζηάζεηο φπσο ε Αγία Φσηεηλή θαη ηα Υάιαξα εμαθνινπζνχλ λα  

εκθαλίδνπλ δξαζηεξηφηεηα (Δηθ.12α)
236

. 
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Α/Α 11 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ 
ΥΡΟΤΥΡΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ ΑΝΟΓΑΝΑ 
& ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

ΝΚ Κριτθ. 
Φαιςτόσ. 
Ρεδιάδα 
Μεςαράσ. 
Ανακτορικι 
εγκατάςταςθ. 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ (1). 
Ανατολικι 
Αυλι του 
ανακτόρου 

1 

Ρεταλόςχθμοσ, κατεςτραμμζνοσ, ςωη.μθκ. 2,80, 
(πικανό μζγιςτο 4,50). Είςοδοσ από Β. Κχνθ 
κεμελιϊςεων Α και Β τοίχων από αργοφσ 
λίκουσ, εδράηονται ςτο φυςικό βράχο. Ψθμζνο 
πθλοκονίαμα ςτουσ τοίχουσ και το δάπεδο 

Ρράςινα υαλοποιθμζνα 
υπολείμματα. Ο Pernier τα 
κεωρεί κατάλοιπα 
μεταλλευτικισ 
εκκαμίνευςθσ, ο Αλεξίου 
καμμζνεσ πθλόμαηεσ. 

  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ   

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 
ΚΕ 

ΑΛΛΑ 
ΕΥΘΜΑΤΑ 

               ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

                      
ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ                
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

2 κεραμεικοί 
τροχοί ςτο 
κζντρο τθσ 
αυλισ, πολφ 
κοντά ςτον 
κλίβανο 
(Τφποσ 3c). 

 
όςτρακα  

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 

          ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Tomasello: ΜΜ 
ΙΙΒ. Ρλάτωνασ: 
ΜΜ ΙΙΙ  - ΥΜ Ι.   

Αλεξίου: 
κεραμουργικόσ 
κλίβανοσ. 
Pernier & 
Ρλάτωνασ: 
μεταλλουργικό 
καμίνι. 

 

Pernier & Banti 1951, 215-
6. Αλεξίου 1969, 243. 
Ρλάτων 1980, 439. 
Tomasello 1996, 25-37. 
Εvely 2000, 301-18, Hasaki 
2002, 410. 

 

ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Φαηζηνχ έρνπλ εληνπηζηεί ηξεηο θιίβαλνη. Ο πξψηνο (α/α.11), 

βξίζθεηαη ζηελ Αλαηνιηθή απιή ηνπ αλαθηφξνπ (Δηθ.12β, δειψλεηαη κε θφθθηλν). Δίλαη 

πεηαιφζρεκνο, κε δηαζηάζεηο 2,80κ. ζσδ. κήθνο
237

 (Δηθ.12γ) θαη είλαη πνιχ θζαξκέλνο. Σα 

ειάρηζηα ππνιείκκαηα απφ ηνλ Α θαη Β ηνίρν ηνπ, πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ αξγνχο ιίζνπο 

θαη εδξάδνληαη ζην θπζηθφ βξάρν. ηε Β πιεπξά ηνπ εθάπηεηαη ηκήκα ειιεληζηηθνχ ηνίρνπ πνπ 

καξηπξά χζηεξεο επεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ο θιίβαλνο είλαη θνληακέλνο εζσηεξηθά  κε πειφ 

πνπ έρεη ςεζεί απφ ηε ρξήζε ηνπ. Δθνδηαδφηαλ, θαίλεηαη, απφ ηε Β επίπεδε πιεπξά, φπνπ 

βξηζθφηαλ κάιινλ ν ζάιακνο θαχζεο. 

 

ηα ειάρηζηα θηλεηά επξήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηε δεκνζίεπζε πεξηιακβάλνληαη 

ππνιείκκαηα πιηθψλ πνπ ν Pernier ζεσξεί κεηαιιεπηηθά
238

, ελψ ν Αιεμίνπ παινπνηεκέλα φζηξαθα.  

Γχν θεξακεηθνί ηξνρνί εληνπίζηεθαλ ζην θέληξν ηεο ίδηαο Αλαηνιηθήο απιήο, ζρεδφλ δίπια ζηνλ 

θιίβαλν. Γηα ηνλ Πιάησλα, φπσο θαη γηα ηνλ Pernier πξφθεηηαη γηα κεηαιινπξγηθφ θακίλη
239

 θαη φρη 

θεξακεηθφο θιίβαλνο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Αιεμίνπ
240

. Υξνλνινγείηαη κεηαμχ ηεο ΜΜ ΗΗΗ θαη ηεο 

ΤΜ Η πεξηφδνπ. ζηξαθα απφ ηα ηνηρψκαηα ηνπ πνπ ζπλέιεμε ν Πιάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαζηήισζεο κλεκείνπ ηνλ ηνπνζεηνχλ ίζσο ζηελ αξρή ηεο ΜΜ ΗΗΗ, ελψ ν Tomasello
241

 πξνηείλεη 

κηα πην πξψηκε ρξήζε ηνπ ζηε ΜΜ ΗΗΒ πεξίνδν. Σππνινγηθά πηζαλψο λα θαηαηάζζεηαη ζηνλ Σχπν 

1, ρσξίο ζαθέζηεξεο ελδείμεηο γηα ηνλ ππνηχπν ηνπ
242

. 

 

 

                                                 
237

 Πιάηνο δελ αλαγξάθεηαη. 
238

 Pernier & Banti 1951, 215. 
239

 Πιάησλ 1981, 439. 
240

 Αιεμηνπ 1969, 243. 
241

 Tomasello 1996, 25-6. 
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 Evely 2000, 301.  
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Α/Α 12 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

ΝΚ Κριτθ. Φαιςτόσ. 
Ρεδιάδα Μεςαράσ. 
Ανακτορικι πόλθ. 

(δίχωροσ) 
Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ (2). 
Σε αςτικι 
περιοχι Δ του 
ανακτόρου 

1β 

Σχιμα ωοειδζσ (μθκ. 7,00, πλ.3,40) Λικόκτιςτοσ, βακφσ 
κάλαμοσ όπτθςθσ και καφςθσ (Δ 2,50, πάχ.τοίχ. 0,40). 2 
λεπτοί εςωτερικοί τοίχοι υποςτιριξθσ δθμιουργοφν 
ςφςτθμα αγωγϊν ςχιματοσ Θ. Υπολείμματα καμμζνου 
επιχρίςματοσ από πιλο. 

Καμμζνο 
εςωτερικό 
πθλοκονίαμα 

 ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ  
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ 
ΑΛΛΑ 
ΕΥΘΜΑΤΑ                              ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Κχνθ γειτονικοφ 
παλαιοανακτορικοφ 
δρόμου.     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 

                       ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι 
   

Levi 1976, 327-8, 
508. Evely 2000, 
301, Hasaki 2002, 
411. 

 

Ο δεχηεξνο θιίβαλνο αληρλεχηεθε ζε ππαίζξην ηκήκα ηεο πφιεο ηεο Φαηζηνχ Γ ηνπ 

αλαθηφξνπ (Δηθ.12δ). Έρεη σνεηδέο ζρήκα (Δηθ.12ε), κε κέγηζην κήθνο 7,00κ., πιάηνο 3,40κ., θαη 

πάρνο ηνηρσκάησλ 0,40κ. Ο θχξηνο ρψξνο ηνπ είλαη ιηζφθηηζηνο (Δηθ.12ζη,δ) θαη έρεη εζσηεξηθή 

δηάκεηξν 2,50κ.
243

. Μέζα ππάξρνπλ δχν ιεπηνί ηνίρνη ζηήξημεο (Δηθ.12ζη,δ), πνπ δεκηνπξγνχλ έλα 

ζχζηεκα αγσγψλ ζρήκαηνο Θ. Ο Evely ζεσξεί φηη ν ζπγθεθξηκέλνο θιίβαλνο έρεη επεξεαζηεί ή 

έρεη επεξεάζεη ηνλ Σχπν 2 θαη κε βάζε ηηο δεκνζηεπκέλεο θσηνγξαθίεο ηνπ ππνζέηεη φηη ζα 

κπνξνχζε λα ςήζεη θαη κεγάινπο πίζνπο
244

. ψδεη ππνιείκκαηα απφ εζσηεξηθφ πεινθνλίακα πνπ 

θάεθε θαηά ηε ρξήζε ηνπ. Γπζηπρψο, δελ αλαθέξνληαη επξήκαηα κέζα ή γχξσ ηνπ. Ο D. Levi 

ηνπνζεηεί ηελ θχξηα ρξήζε ηνπ ζηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν
245

. Μνξθνινγηθά εληάζζεηαη ζηνλ 

ηχπν 1β. 

Α/Α 13 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 
ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ 
ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 
ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

ΝΚ Κριτθ. Φαιςτόσ. 
Ρεδιάδα Μεςαράσ. 
Χάλαρα. Κτθριακι 
εγκατάςταςθ Δ του 
ανακτόρου. 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ (3) 
(δίχωροσ). 

1α 

Σχιμα εξωτερικά ορκογϊνιο, εςωτερικά εγγράφει κυκλικι 
κάτοψθ (Δ 1,20). Οι τοίχοι από μεγάλουσ λίκουσ 
εξωτερικά και μικροφσ εςωτερικά (πάχ. Ζωσ 0,30). 
Ωοειδισ κεντρικι δομι υποςτιριξθσ που διαμορφϊνει 
κανάλι για τθ διζλευςθ των αερίων. 

 

 ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ  
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 
ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
                         ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 

                    ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙ; Καβνχζη (α/α1) 
  

Tomasello 1996, 
25-37. Εvely 
2000, 301-18. 
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 Levi 1976, 508. 
244

 Evely 2000, 301 
245

 Levi 1976, 328. 
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Ο ηξίηνο θιίβαλνο βξίζθεηαη ζηα Υάιαξα, ζην θηηξηαθφ απηφ ζπγθξφηεκα ιίγα κέηξα 

καθξηά απφ ην αλάθηνξν θαη βξίζθεηαη επίζεο ζε ππαίζξην ρψξν (Δηθ.12ε). Δμσηεξηθά είλαη 

νξζνγψληνο, εζσηεξηθά φκσο είλαη θπθιηθφο (Γ 1,20κ.). Οη ηνίρνη ηνπ απφηεινχληαη απφ κεγάινπο 

ιίζνπο εμσηεξηθά θαη κηθξνχο εζσηεξηθά. (πάρ. έσο θαη 0,30κ.). Σν δάπεδν πνπ ρψξηδε ηνλ ζάιακν 

φπηεζεο κε ηνλ ζάιακν θαχζεο ππνζηεξίδεηαη απφ θεληξηθή θαηαζθεπή σνεηδνχο ζρήκαηνο (Σχπνο 

1α), δηακνξθσκέλε έηζη ψζηε λα αθήλεη έλα θαλάιη γηα ηε δηέιεπζε ησλ αεξίσλ
246

. Δίρε πηζαλφλ 

εζράξα πνπ ζα ζηεξηδφηαλ ζηελ θεληξηθή απηή θαηαζθεπή
247

. Γελ αλαθέξνληαη θηλεηά επξήκαηα 

κέζα ή θνληά ηνπ. Υξνλνινγείηαη κε πνιχ κεγάιε επηθχιαμε κεηαμχ ηεο ΤΜ ΗΗ θαη ηεο ΤΜ ΗΗΗ 

πεξηφδνπ. 

Αγία Σξηάδα 

 

Α/Α 14 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ 
ΥΡΟΤΥΡΟΣ 

ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ ΑΝΟΓΑΝΑ & 
ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Nότια κεντρικι 
Κριτθ, Αγία 
Τριάδα. 
Ρεδιάδα 
Μεςαράσ. 
Ζπαυλθ. 

Κεραμεικόσ 
κλίβανοσ 
(μονόχωροσ). 
Εξωτερικόσ 
χϊροσ 60μ. Α 
τθσ 
εγκατάςταςθσ. 

 
 
 
 
 

2 

Σχιμα πεταλοειδζσ (9,00 Χ 3,40). Είςοδοσ Ν, 
επενδυμζνθ με κροκαλοπαγείσ λίκουσ ςτα Ν 
τθσ. Υπόςκαφοσ λικοεπζνδυτοσ κάλαμοσ, 
ενιςχυμζνοσ με αναλθμματικό τοίχο άνω, με 
ξεκίνθμα κολωτισ ανωδομισ ςτθν Α πλευρά. 5 
αεραγωγοί ςε ςχιμα U (μθκ. 4,00, πλ. 0,20) 
επενδυμζνοι με λεπτοφσ ωμόπλινκουσ, λικουσ 
και πθλοκονίαμα περικλείονται από τμθματικά 
ςωηόμενο ορκογϊνιο τοίχο. Θ Ν πρόςοψθ 
κάτω από τουσ αγωγοφσ καταςκευαςμζνθ από 
ωμόπλινκουσ (μθκ. 0,38, πάχ. 0,09). Υπόλειμμα 
εςχάρασ ςτον Α αγωγό. 

 

 ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ  
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ
Σ ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 
ΚΕ 

ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
            ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   

Στον κάλαμο καφςθσ: καμμζνα και 
υαλοποιθμζνα όςτρακα από μεγάλα αγγεία (ςε 
ςτρϊμα ςταχτθσ). 

52 όςτρακα από διάφορα αγγεία. 
Ρροζκυψαν 4 είδθ πθλϊν, 1 για 
λεπτι, 3 για κοινι κεραμεικι. 
Ρθγζσ πθλοφ ςτθν πεδιάδα τθσ 
Μεςαράσ και τουσ γφρω λόφουσ. 
Τα υλικά επικάλυψθσ του 
κλιβάνου ζδειξαν αρχαιομετρικά 
ότι θ κερμοκραςία ςτο 
εςωτερικό του κλιβάνου ιταν 
αρκετά υψθλι, κα απαιτοφςε 
γνϊςεισ ελζγχου τθσ φωτιάσ. 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΑ - ΥΜ ΙΒ 

Κομμόσ 
(α/α10), 
Ηάκροσ 
(α/α8). 

  

 
Levi & Laviosa 1979-80, 8-47.   
Tomasello 1996, 25-37.  Evely 
2000, 301-18. Shaw et al. 2001, 
20-2, Hasaki 2002, 412, Belfiore 
et al. 2007, 621-53. 

 

Μηα ζεκαληηθή ζέζε ηεο ΝΚ Κξήηεο, αλάκεζα ζηνλ Κνκκφ θαη ηε Φαηζηφ, είλαη ε κηλσηθή 

εγθαηάζηαζε ηεο Αγίαο Σξηάδαο (Δηθ.13α). Απφηειείηαη απφ α) ηνλ άλσ νηθηζκφ κε ηξία θηήξηα 

(Οηθίεο Α, Β, C) γχξσ απφ κηα θεληξηθή απιή, β)  κηα δεχηεξε κηθξφηεξε απιή θαη γ) ηνλ θάησ 

νηθηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη πεξηκεηξηθά ηνπ ηνπηθνχ ιφθνπ
248

.  

Πεξίπνπ 60κ. Α ηεο Οηθίαο Α, θνληά ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ έρεη εληνπηζηεί έλαο 

                                                 
246

 Evely 2000, 301. Ο ζπγγξαθέαο ζεκεηψλεη φηη νη θιίβαλνη 2 θαη 3 ηεο Φαηζηνχ δελ ζψδνπλ ίρλε εζράξαο ή πεξηκεηξηθνχ 

ξαθηνχ/ζξαλίνπ νπφηε πηζαλψο ηα αγγεία ηνπνζεηνχληαλ επάλσ ζηηο ιίζηλεο θαηαζθεπέο ή θαηά πιάηνο ηνπο. 
247

 Tomasello 1996, 37. 
248

 Watrous 1984, 132. 
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θιίβαλνο. Έρεη πεηαινεηδέο ζρήκα (Γ 2,00κ. πεξίπνπ) θαη είλαη ππφζθαθνο θαηά ην ήκηζπ 

(Δηθ.13β). Οη πιεπξηθνί ηνπ ηνίρνη έρνπλ δηπιή άλσ θξεπίδα (Δηθ.13γ). Ο Evely αλαθέξεη κε 

επηθχιαμε φηη ε ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ ηνίρνπ εμππεξεηνχζε ηελ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηελ νξνθή
249

. 

Κξνθαινπαγείο ιίζνη επελδχνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο εηζφδνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα Ν ηνπ ζαιάκνπ. 

ηελ Α πιεπξά ζψδνληαη ππνιείκκαηα ηεο αλσδνκήο, πηζαλφηαηα ηνπ ζαιάκνπ φπηεζεο. ην Ν 

ηκήκα δηαλνίγνληαη πέληε παξάιιεινη αγσγνί ζρήκαηνο U (Δηθ.13δ), πνπ δηαηέκλνπλ ην δάπεδν 

ζαιάκνπ θαχζεο (κεθ. 4,00 Υ Πι. 0,20κ). Δίλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ιεπηέο σκφπιηλζνπο, 

επηρξηζκέλεο κε ιίζνπο θαη πεινθνλίακα. Πηζαλά ειάρηζηα ππνιείκκαηα απφ ηελ εζράξα ζψδνληαη 

ζηoλ Α αγσγφ (Δηθ.13ε). Σν ζχζηεκα ησλ θαλαιηψλ πεξηθιείεηαη απφ ηκεκαηηθά ζσδφκελν ηνίρν. Ο 

ρψξνο φπηεζεο ήηαλ ίζσο απφ πειφ θαη πέηξα, θαη δελ απφθιείεηαη ε χπαξμε θαπλνδφρνπ. ην 

ζάιακν θαχζεο, θάησ απφ ηηο θζαξκέλεο σκνπιίλζνπο, βξέζεθε ζηξψκα απφ ζηάρηε θαη 

φζηξαθα
250

.  Ο ζάιακνο θαη ν γχξσ ρψξνο απέδσζαλ ζξαχζκαηα κεγάισλ αγγείσλ, θάπνησλ 

παινπνηεκέλσλ απφ ηε θσηηά. 

Ζ δνκή αλήθεη θαζαξά ζηνλ Σχπν 2, ησλ νξζνγψλησλ θιηβάλσλ κε θαλάιηα φπσο απηψλ 

ζηελ Κλσζφ, ηνλ Κνκκφ, ην Βαζχπεηξν θαη ηε Εάθξν, θαη είλαη κάιινλ ν κεγαιχηεξνο γλσζηφο 

ηέηνηνο
251

. Σα θακκέλα φζηξαθα θαη ε απφπζία θαηαινίπσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ δείρλνπλ φηη ήηαλ 

θεξακεηθφο, θαη φρη κεηαιινπξγηθφο
252

 (Πξβ, απηφλ ζηελ Δηθ.13ζη)
253

.  

Πνιχ κηθξφ κέξνο ησλ νζηξάθσλ ηνπ θιηβάλνπ αλαιχζεθε απφ ηνπο εξεπλεηέο πνπ 

κειέηεζαλ θαη εθείλα ηνπ θιηβάλνπ ζηνλ Κνκκφ
254

, κε ζηφρν α) λα εληνπίζνπλ ηηο πεγέο πεινχ, β) 

λα αληιήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληίζηνηρε ηερλνινγηθή γλψζε ηεο επνρήο, γ) λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπλ ηελ θεξακεηθή κε βάζε ηα είδε πειψλ, δ) λα εμεηάζνπλ ηπρφλ επηδξάζεηο ζηε 

ρεκηθή ζχλζεζε ηεο θεξακεηθήο κεηά ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ ρψξνπ, ε) λα δηακνξθψζνπλ έλα 

«ζχλνιν αλαθνξάο» (Reference group) γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θιηβάλνπ ζηελ ΤΜ Η πεξίνδν θαη ζη) 

λα ζπγθξίλνπλ ηα δεδνκέλα κε απηά ηνπ θιηβάλνπ ηνπ Κνκκνχ
255

.  

Απφ δείγκα 52 νζηξάθσλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αγγείσλ φισλ ησλ κεγεζψλ (Πηλ.8), 

πξνέθπςαλ ηέζζεξα είδε πειψλ, έλα γηα ηα ιεπηά θαη ηξία γηα ηα θνηλά αγγεία, πνπ είλαη ίδηα κε 

απηά ηνπ Κνκκνχ, πξνθαλψο απφ ηηο ίδηεο πεγέο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Μεζαξάο θαη ηνπο γχξσ ιφθνπο
256

. Έηζη, ε δηάθξηζε ησλ θεξακεηθψλ πξντφλησλ απφ ηηο δχν 

εγθαηαζηάζεηο είλαη πνιχ δχζθνιε. Δλψ, δελ είλαη πξνο ην παξφλ δπλαηφ λα εληνπηζηνχλ 

ελδερφκελεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο πεινχο απφ ηηο επηκέξνπο πεγέο ηεο Μεζαξάο, δηαθξίλνληαη 

εχθνια απφ απηνχο ηεο ππφινηπεο Κξήηεο
257

. Ζ εμέηαζε ησλ πιηθψλ επηθάιπςεο ησλ δχν 

θιηβάλσλ έδεημε φηη ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηπζζφηαλ ζε απηνχο ήηαλ αξθεηά πςειή, κία έλδεημε 

θαιήο γλψζεο ησλ ρεκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ αέξησλ καδψλ
258

. 

 Σέινο, ε ρξνλνιφγεζε ηνπ θιηβάλνπ αλάγεηαη απφ ηνπο  ζηελ ΤΜ ΗΑ – ΤΜ ΗΒ πεξίνδν κε 

βάζε ηελ θεξακεηθή πνπ βξέζεθε ζηα θαλάιηα
259

. Με απηήλ ζπκθσλνχλ ν, o Watrous
260

 θαη ν 

Bielfore
261

, ελψ ε Υαζαθή απφθεχγεη λα πάξεη ζέζε
262

.   

                                                 
249

 Evely 2000,  304. 
250

 Απηφζη, 304. 
251

 Γεο Hasaki 2002, 410-3, Shaw et al. 2001, Evely φ.π., 304. 
252

 Levi & Laviosa 1979-80, 44-6. 
253

 Απηφζη, 34. 
254

 Belfiore et al. 2007, 621-653. 
255

 Απηφζη, 623-4. 
256

 Απηφζη, 650. 
257

 Απηφζη, 650. 
258

 Levi & Laviosa 1980, 46. Belfiore et al. φ.π., 650. 
259

 Evely 2000, 304. 
260

 Watrous 1984, 130. 
261

 Bielfore et al. 2007, 650. 
262

 Hasaki 2000, 412. 
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ΗΗΗ.3 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΚΔΡΑΜΔΗΚΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΣΖ ΓΤΣΗΚΖ ΚΡΖΣΖ 

 

Καζηέιιη  

 

Α/Α 15 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Δ Κριτθ, Καςτζλλι 

Χανίων, οικ. 

Μακιουδάκθ,  

Κτιριο οικιςμοφ 

Κλίβανοσ ςτθ 

ΝΔ γωνία 

Δωματίου 

(μονόχωροσ). 

2; 

Ριόςχθμοσ, πολφ κατεςτραμμζνοσ, καταςκευαςμζνοσ από 

ςκλθρό, ερυκρό πθλό με μονωτικι επίςτρωςθ από κίτρινο 

πθλό. Κατά μικοσ των δφο μακρϊν πλευρϊν ςϊηονται 

λείψανα από 2 τοιχίςκουσ, που δθμιουργοφν 2 αεραγωγοφσ. 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα εςωτερικά 

τοιχϊματα του 

δωματίου επίςθσ 

επιχριςμζνα με 

κιτρινο πθλό. 

    

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

      ΥΜ ΙΙΙΑ-Β 
   

Τηεδάκισ 1977, 

456. 1977β, 199. 

 

 ηηο αλαζθαθέο ηεο κηλσηθήο Κπδσλίαο, ζην νηθφπεδν ηδηνθηεζίαο Μαζηνπδάθε, ν Η. 

Σδεδάθηο αλέζθαςε ηκήκα ΤΜ δσκαηίνπ θηεξίνπ, άγλσζηεο ρξήζεο, κε πνιιέο νηθνδνκηθέο 

θάζεηο (Δηθ.14γ). ην ΤΜ ΗΗΗΑ-Β ζηξψκα ηνπ δσκαηίνπ εληφπηζε θαηάινηπα δνκήο, κάιινλ 

νξζνγψληαο, γηα ηελ νπνίν δελ αλαθέξεη δηαζηάζεηο. Απφ ηελ ζχληνκε πεξηγξαθή, εληφπηζε ηκήκα 

πηζαλψο, ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο θιηβάλνπ
263

, πνιχ θαηεζηξακκέλνπ, κε ίρλε δχν ηνηρίζθσλ πνπ 

δεκηνπγνχλ αεξαγσγνχο (Δηθ.14δ). Ο θιίβαλνο είλαη επηζηξσκέλνο απφ θίηξηλν πειφ, ελψ 

αλαθέξεηαη σο πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ ν εξπζξφο πειφο
264

. Γελ αλαθέξεη θακία ιεπηνκέξεηα γηα 

θηλεηά επξήκαηα. 

 Ζ αλαζθαθή ηνπ θιηβάλνπ δελ ζπλερίζηεθε ηα επφκελα ρξφληα. Απφ ηελ ππάξρνπζα 

πεξηγξαθή είλαη δχζθνιε ε ηαχηηζε ηνπ κε θιίβαλν, αθνχ δελ ππάξρνπλ νχηε θαλ νη δηαζηάζεηο. Σν 

ζρήκα θαη ε χπαξμε ησλ ηνηρίζθσλ ίζσο λα εγγξάθνπλ ηε δνκή ζηνλ Σχπν 2 κε πνιχ κεγάιε 

επηθχιαμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
263

 Σδεδάθηο 1977, 456. 
264

 Σδεδάθηο 1977β, 199. 
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ηύινο 

 

Α/Α 16 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ 

ΥΡΟΤΥΡΟΣ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Δ Κριτθ. Στφλοσ 

Χανίων. Κτιριο 

οικιςμοφ. 

(δίχωροσ) 

Κεραμεικόσ 

κλίβανοσ. Ζξω 

από Ν τοίχο 

κτθρίου. 

 

 

 

 

 

 

1β 

Σχιμα ωοειδζσ (Δ 2,30, ςωη.φψ. 0,70, πλ.τοίχ. 0,50). Σϊηεται μόνο το Δ 

τμιμα. Τμιμα τθσ Β πλευράσ ευκυγραμμίηεται  με εξωτερικό τοίχο του 

κτθρίου. Δφο εςωτερικά διαχωρίςματα διαμορφϊνουν 3 ςτενά 

επιμικθ κανάλια (μθκ. Ζωσ 1,30, φψ. 0,60) από λικοπθλοδομι και 

φζρουν τμιματα οπϊν εςχάρασ (Δ 0,15-0,20). Θ κεντρικι είναι 

ευκφγραμμθ, ςϊηει 3 οπζσ ενϊ οι άλλεσ ακολουκοφν το ςχιμα του 

κλιβάνου. Από τθν εξωτερικι επιφάνεια των καναλιϊν ζωσ και το 

ςωηόμενο ανϊτερο τμιμα, ο κλίβανοσ είναι επιχριςμζνοσ με παχφ 

ςτρϊμα πθλοκονιάματοσ. Κχνθ καφςθσ ςτο εςωτερικό πθλοκονίαμα. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ

Σ ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ

Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ 
ΡΑΑΛΛΘΛ

Α 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

Αβζβαιθ. 

Γειτνιάηει με τον 

ΥΜ ΙΙΙΒ οικιςμό. 
  

Ο Δαβάρασ κεωρεί ότι λόγω ςχιματοσ είναι κεραμεικόσ. 

Ανζπτυςςε κερμοκραςίεσ 900 - 950°. Οι διαςτάςεισ και το 

μικρό πάχοσ τθσ εςχάρασ δείχνει δυνατότθτα όπτθςθσ μικρϊν 

αγγείων ζωσ και μικρϊν πίκων. 

Davaras  1973 

75-80, 

Βetancourt 

1980, 170-2. 

Evely 2000, 301-

18, Hasaki 2002, 

411. 

 

Ο κηλσηθφο θιίβαλνο θνληά ζην ρσξηφ ηχινο ζηνλ Απφθφξσλα Υαλίσλ αλαζθάθεθε απφ 

ηνλ Γαβάξα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ ίδην ην 1973. Δίλαη ε 

κνλαδηθή γλσζηή ηέηνηα δνκή ζηε Γπηηθή Κξήηε. 

Ο θιίβαλνο είλαη σνεηδνχο ζρήκαηνο (Γ 2,30κ., ζσδ.χς.0,70κ.) (Δηθ.14α). ψδεη κφλν ην 

δπηηθφ ηκήκα ηνπ, ε βφξεηα πιεπξά ηνπ νπνίνπ επζπγξακκίδεηαη κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ελφο 

θηεξίνπ, γηα ην νπνίν δελ αλαθέξεη θακία ιεπηνκέξεηα. Ο ζάιακνο θαχζεο ήηαλ ηξηκεξήο θαη 

ρσξηδφηαλ απφ ηνλ ππεξθείκελν ρψξν φπηεζεο κε κηα εζράξα
265

. Έρεη δχν εζσηεξηθά δηαρσξίζκαηα 

πνπ δεκηνπξγνχλ ηξεηο ζηελνχο θαη επηκήθεηο αγσγνχο (κήθ. έσο 1,30κ., χς. 0,60κ.), απφ ιίζνπο 

θαη πειφ, πνπ ζψδνπλ ζην άλσ ζψκα ηνπο ηκήκαηα νπψλ εζράξαο (Γ 0,15κ.-0,20κ.) (Δηθ.14β): 

Σξεηο ζην θεληξηθφ θαλάιη θαη άιιεο δχν θαθνδηαηεξεκέλεο πνπ αθνινπζνχλ ην ζρήκα ηνπ 

θιηβάλνπ. Ο θιίβαλνο είλαη επηρξηζκέλνο κε παρχ πεινθνλίακα, πνπ έρεη έληνλα ίρλε θαχζεο
266

. 

Αλ θαη δελ αλαθέξεηαη θαλέλα θηλεηφ εχξεκα ν θιίβαλνο ραξαθηεξίδεηαη θεξακεηθφο, 

ζχκθσλα κε ζχγρξνλα εζλνινγηθά παξάιιεια
267

. Με βάζε ην πάρνο ηεο εζράξαο, ζα κπνξνχζε λα 

ςήζεη απφ κηθξά ιεπηά αγγεία έσο θαη πηζίζθνπο
268

. Ο αλαζθαθέαο ππνζηεξίδεη, φηη ην άλσ κέξνο 

ηνπ θιηβάλνπ ζα ήηαλ ζνισηφ κε νπαίν γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

Ζ κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο ζα γηλφηαλ κέζα απφ ηνλ αεξαγσγφ πνπ ζα έλσλε ηνπο 

ζαιάκνπο θαχζεο θαη ρψξν φπηεζεο. Ζ κέγηζηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ ζα ήηαλ 

950
ν
, δειαδή πνιχ πςειή. Ζ χπαξμε εζράξαο εμαζθαιίδεη κηα ζρεηηθή νηθνλνκία θαπζίκσλ, αιιά 
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 Evely 2000, 301. 
266

 Davaras 1973, 75-78. 
267

 Evely 2000, 309. 
268

 Davaras 1973, 79. 
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ελέρεη θηλδχλνπο γηα νκνηνγελέο θαη αζθαιέο ςήζηκν ησλ αγγείσλ
269

. 

 Ο θιίβαλνο εγγξάθεηαη απφ ηνλ Evely ζηνλ Σχπν 1c (θπθιηθφο, κε θαλάιη ππξνδφηεζεο θαη 

εζράξα). Ζ Υαζαθή ηνλ θαηαηάζζεη φκσο ζηνλ ηχπν Ηe
270

, ελψ εγψ ηνλ εληάζζσ ζηνλ ηχπν 1β, 

αθνχ θέξεη δχν παξάιιεινπο ηνηρίζθνπο ζηνλ ρψξν θαχζεο. Χο πξνο ηε ρξνλνιφγεζε ηνπ, ν 

Γαβάξαο αλαθέξεη κφλν φηη ν θιίβαλνο βξίζθεηαη θνληά ζηελ  ΤΜ ΗΗΗ Β εγθαηάζηαζε
271

. Ζ 

απφπζία φκσο θηλεηψλ επξεκάησλ θάλεη ηελ ρξνλνιφγεζε ηνπ επηζθαιή. 
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ΗΗΗ.4 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΚΔΡΑΜΔΗΚΟΤ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΣΖ ΒΟΡΔΗΑΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΚΡΖΣΖ 

 

Κλσζόο 

 

Α/Α 17 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι 

Κριτθ. Κνωςόσ. 

Ανάκτορο 

Κοντά ςτο 

Κτιριο των 

Μονολικικϊν 

Ρεςςϊν. Σε 

υπαίκριο χϊρο 

(μονόχωροσ) 

κλιβάνοσ.                                                                                    

2 

Σϊηει υπόςκαφο κυκλικό καλαμο καφςθσ (Δ 1,35, βκ. 0,60). Θ 

κορυφι του ορίηεται από ςειρά λίκων. Εςωτερικό υπόλειμμα 

πιλινθσ επζνδυςθσ. Από το ανϊτερο άκρο 4 παράλλθλοι 

αεραγωγοί ςχιματοσ U, από λίκουσ και πθλό, που φαίνεται 

να απόλιγουν ςε πθλοκονιαμζνο τοίχο.  

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βρίςκονται ςε 

οριοκετθμζνθ 

από τρεισ 

τοίχουσ περιοχι. 

 

λίκινοσ ςβϊλοσ 

με λεπτι 

υποπράςινθ 

ςτίλβωςθ. 

  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    ΥΜ ΙΙ - ΙΙΙ 
  

Evely: Εξαιτίασ τθσ αποςπαςματικότθτασ των ςωηόμενων 

καταλοίπων δεν απόκλείεται οι αγωγοί να ςυνεχίηονταν 

κάκετα προσ τα πάνω, προσ κάποιο είδοσ καμινάδασ. Hood: 

καμίνι για όπτθςθ φαγιεντιανισ. 

Hood 1957, 338, 

Evely 2000, 304, 

308-11, Hasaki 

2002, 411. 

 

Ζ Κλσζφο είλαη ε καθξνβηφηεξε πξντζηνξηθή εγθαηάζηαζε ζηελ Κξήηε, αθνχ 

πξσηνθαηνηθήζεθε ήδε ζηελ ΑΝ πεξίνδν
272

. Σελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, θαη εηδηθά ζηε 2ε Υηιηεηία 

π.Υ., θηινμέλεζε ην πην ζεκαληηθφ αλαθηνξηθφ θέληξν (Δηθ.15α).  Κιίβαλνη έρνπλ βξεζεί ζε δχν 

ζέζεηο. Έλαο απφ απηνχο, ζην ΝΑ ηκήκα ηνπ αλαθηφξνπ θνληά ζην Κηίξην ησλ Μνλνιηζηθψλ 

Πεζζψλ. ψδεη ίρλε δχν δνκψλ, ζε δψλε πνπ νξίδεηαη απφ ηξεηο ηνίρνπο
273

. Ζ λνηηφηεξε (α/α. 18) 

δηαηεξεί ην θνίιν ηνπ ρψξνπ θαχζεο (Γ 0,75κ., Βζ. 0,50κ.), ελψ ε βνξεηφηεξε (Δηθ.15β), είλαη 

θπθιηθή θαη επίζεο ππφζθαθε θαηά ην ήκηζπ (Γ. 1,35κ.,  Βζ. 0,60κ.), κε ζεηξά ιίζσλ πνπ 

εζσηεξηθά έρεη ππνιείκκαηα πεινθνληάκαηνο. Απφ ην αλψηεξν άθξν μεθηλνχλ ηέζζεξα κηθξά 

παξάιιεια θαλάιηα, ζρήκαηνο U  (κήθ. 0,50κ.), θαηαζθεπαζκέλα απφ ιίζνπο θαη επίζεο 

επηρξηζκέλα κε πειφ, πνπ απφιήγνπλ ζε ηνίρν απφ πέηξεο επελδπκέλεο κε πειν (Δηθ.15β). Ζ 

απφζπαζκαηηθφηεηα ησλ ζσδφκελσλ θαηαινίπσλ δελ επηηξέπεη λα θαλεί αλ ηα θαλάιηα 

θαηεπζχλνληαλ πξνο ηα επάλσ θαη θαηέιεγαλ ζε θάπνην είδνο θακηλάδαο.
274
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 Hood 1957, 338. 
274

 Απηφζη, 338. 
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Α/Α 18 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι 

Κριτθ. Κνωςόσ. 

Ανάκτορο 

Κοντά ςτο Κτιριο των Μονολικικϊν 

Ρεςςϊν. Σε υπαίκριο χϊρο ηεφγοσ 

κλιβάνων, Ν δομι (μονόχωροσ).                                                                                     

2 

Απόςπαςματικά ςωηόμενο το 

κοίλο του υπόςκαφου χϊρου 

καφςθσ (Δ 0,75, Βκ. 0,50). 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Βρίςκονται ςε 

οριοκετθμζνθ από 

τρεισ τοίχουσ 

περιοχι. 

    

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    ΥΜ ΙΙ - ΙΙΙ 
   

Hood 1957, 338, 

Evely 2000, 304, 

308-11, Hasaki 

2002, 411. 

 

Απφ ην ρψξν ζπιιέρζεθαλ ειάρηζηα θηλεηά επξήκαηα. Ο S. Hood αλαθέξεη κφλν έλα ιίζηλν 

ζθαηξίδην, πνπ έθεξε ιεπηφ αζπξνπξάζηλν πιηθφ θαη πξνηείλεη φηη ν θιίβαλνο κάιινλ πξννξηδφηαλ 

γηα ηελ φπηεζε αληηθεηκέλσλ απφ θαγεληηαλή. Αληίζεηα, ν Πιάησλ ζεσξεί φηη είρε κεηαιινπξγηθή 

ρξήζε
275

. Ο πξψηνο κειεηεηήο ηνπ ρξνλνινγεί ζηελ ΤΜ ΗΗ – ΗΗΗΑ πεξίνδν, ελψ ν δεχηεξνο ηνλ 

ηνπνζεηεί δχν αηψλεο λσξίηεξα
276

. Κακία απφ ηηο δχν πξνηάζεηο δελ ηεθκεξηψλεηαη επαξθψο. 

χκθσλα κε ηε ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο, ε δνκή κάιινλ εληάζζεηαη ζηνλ Σχπν 2. 

Σξεηο θιίβαλνη ζηε ζεηξά εληνπίζηεθαλ απφ ηνλ P. Warren Γ ηνπ Αλεμεξεχλεηνπ Σνκέα θαη 

ηνπ Μηθξνχ Αλαθηφξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζσζηηθψλ αλαζθαθψλ ζηελ πεξηνρή αλέγεξζεο ηνπ 

ηξσκαηνγξαθηθνχ Μνπζείνπ
277

. Κνληά ηνπο βξίζθεηαη έλα ΤΜ ΗΗ θηήξην (Δηθ.15δ). Δίλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ πξαζηλσπνχο ζρηζηφιηζνπο
278

.  

Απφ ηνλ θιίβαλν 1 (α/α.19)(Δηθ.15ε) ζψδνληαη ν ρψξνο θαχζεο, θαη ν ππνθείκελνο σνεηδήο 

ρψξνο φπηεζεο, ν νπνίνο πεξηηξέρεηαη ζηα Β απφ ηξία παξάιιεια θαλάιηα ζρήκαηνο U (κεθ. 

1,20κ., παρ. 0,16κ.-0,22κ., Βζ. 0,40κ.), θαηαζθεπαζκέλα απφ πειφ θαη ιίζνπο θαη επηρξηζκέλα κε 

πεινθνλίακα (Δηθ.15ζη). Πάλσ απφ απηά, κηθξφ ηκήκα ηνίρνπ νξίδεη πηζαλφλ ην μεθίλεκα ζφινπ. 

Δλψ, ειάρηζηα ίρλε ελδερφκελεο εηζφδνπ δηαθξίλνληαη ζηε Ν πιεπξά ηεο θαηαζθεπήο
279

. ην 

εζσηεξηθφ ηνπ  βξέζεθε κηθξή πνζφηεηα θεξακεηθήο, πνπ πεξηιακβάλεη φζηξαθα πξφρνπ 

ζαιάζζηνπ ξπζκνχ θαη δχν ιεπηψλ αγγείσλ ηεο ΤΜ ΗΒ πεξηφδνπ
280

. 
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 Πιάησλ 1981 , 437. 
276

 Απηφζη, 437. 
277

 Warren 1980-81, 74. 
278

 Απηφζη, 75-6. 
279
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280

 Warren φ.π., 76-77. 
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Α/Α 19 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι Κριτθ. 

Κνωςόσ. Ρεριοχι 

Στρωματογραφικοφ 

Μουςείου. Κτιριο 

πόλθσ. 

Υπαίκριοσ 

Κεραμεικόσ 

κλίβανοσ (1) Δ ΥΜ 

ΙΙ κτθρίου. 

Συςτάδα 3 

κλιβάνων 

(μονόχωροσ). 

2 

Τμθματικά ςωηόμενοσ ωοειδισ (0,60 Χ 0,90, πάχ. 0,40).  

Ρικανι είςοδοσ Ν. Τρεισ αεραγωγοί ςχιματοσ U (Μθκ. 1,20, 

πλ. 0,16-0,22, βκ. 0,40) από πθλό και λίκουσ, επιχριςμζνα με 

πθλοκονίαμα. Ράνω από τουσ αεραγωγοφσ ςϊηονται 

ελάχιςτα ίχνθ τοίχου, πικανό αμυδρό ξεκίνθμα κόλου πάνω 

από τουσ αεραγωγοφσ. Χϊροσ όπτθςθσ υπζρκειται του 

υπόςκαφου χϊρου καφςθσ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

                          ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τμιμα δρόμου που 

υπερκάλυπτε τμιμα του 

χϊρου όπτθςθσ και των 

αγωγϊν του κλιβάνου. 
  

Πςτρακα λεπτισ ΥΜ ΙΒ κεραμεικισ πρόχου καλάςςιου ρυκμοφ 

και άλλων αγγείων τθσ ίδιασ περιόδου.  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                   ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ Ι - ΥΜ ΙΒ ι ΥΜ ΙΙ 

(Evely). 

Ηάκροσ 

(α/α8), 

Κομμόσ 

(α/α10), 

Αγία Τριάδα 

(α/α14). 

 

Warren: Θ κεραμεικι που βρζκθκε μζςα δεν ανικει ςε ςτρϊμα 

καταςτροφισ οφτε απότζλεςμα όπτθςθσ οφτε απόρρίψεισ. 

Αβζβαιθ ςχζςθ τθσ με διαδικαςία τθσ καφςθσ. 

 

 

Warren 1980-81, 

73-92.  Evely 

2000, 304, Hasaki 

2002, 411-2. 

 

Α/Α 20 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι 

Κριτθ. Κνωςόσ. 

Ρεριοχι 

Στρωματογραφικοφ 

Μουςείου. Κτιριο 

πόλθσ. 

Υπαίκριοσ 

Κεραμεικόσ 

κλίβανοσ (2) 

Δ ΥΜ ΙΙ 

κτθρίου. Δ 

του Α/Α 19 

(Συςτάδα 3 

κλιβάνων) 

2 

Ωοειδισ χϊροσ καφςθσ (1,80 Χ 1,30 Χ 0,60). Είςοδοσ Ν. 

Ραράλλθλοι αεραγωγοί βαίνουν από Β (μικ. 1,60, πάχ. 0,20, 

βκ. Ζωσ 0,60) ςχιματοσ U από λίκουσ και πθλό, επιχριςμενα 

με πθλοκονίαμα. Οπιςκότοιχοσ ςτα Β ορίηει τθ Δ πλευρά του 

(Α-Δ) δρόμου που υπερκάλυψε τμιμα του καλάμου όπτθςθσ 

του παρακείμενου κλιβάνου 1. Θ καμπφλθ τθσ κολωτισ 

ανωδομισ ςϊηεται ςτα Δ. Το μικοσ του χϊρου καφςθσ και 

των αγωγϊν φτάνει ςτα 2,94. 

Ανκρακοφχοσ αςβεςτίτθσ 

(πάχ. 0,30) ςε όςτρακα 

ςτο δάπεδο. 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

                         ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   

Πςτρακα χονδροειδοφσ κεραμεικισ, κωνικά κφπελλα και 

μαγειρικά ςκεφθ. Μία μαφρθ γεφυρόςτομθ πρόχουσ.  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                   ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ Ι - ΥΜ ΙΒ ι ΥΜ ΙΙ 

(Evely). 

Κομμόσ 

(α/α10), Αγία 

Τριάδα 

(α/α14). 
 

Warren: πικανό αςβεςτοκάμινο κονιάματοσ τοιχογραφιϊν. 

 

Warren 1980-81, 73-92.  

Evely 2000, 304, Hasaki 

2002, 411-2. 

 

Ο Κιίβαλνο 2 (α/α.20)(Δηθ.15δ), βξίζθεηαη αθξηβψο δίπια ζηνλ πξνήγνπκελν, ηνλ νπνίν 

ππεξθαιχπηεη ελ κέξεη. Έρεη ην ίδην ζρήκα, θαη είλαη κεγαιχηεξνο, κε δηαζηάζεηο 1,80 Υ 1,30 Υ 

0,60κ. ψδεη πέληε παξάιιεια θαλάιηα ζρήκαηνο U πνπ βαίλνπλ απφ Β πξνο Ν (κεθ. 1,60κ., παρ. 

0,20κ., Βζ. έσο 0,60κ.), θαη είλαη, επίζεο, θαηαζθεπαζκέλα απφ ιίζνπο θαη πειφ θαη επηρξηζκέλα κε 

πεινθνλίακα. ψδεηαη θαιά ζηα Γ, ην ζπλνιηθφ κήθνο ηνπ ρψξνπ θαχζεο θαη ησλ θαλαιηψλ θηάλεη 

ηα 2,94κ.
281

. Ζ είζνδνο ηνπ βξίζθεηαη, θαη πάιη, ζηε Ν πιεπξά, ελψ ζηε Β, έλαο νπηζζφηνηρνο νξίδεη 

                                                 
281

 Warren 1980-81, 76, Evely 2000, 304. 
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ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ Α-Γ δξφκνπ. ην εζσηεξηθφ ηνπ ππήξραλ αξθεηά φζηξαθα θνηλήο θεξακεηθήο 

θσληθά θππέιισλ θαη καγεηξηθψλ ζθεπψλ, θαζψο θαη έλαο κειαλφο γεθπξφζηνκνο ζθχθνο, ελψ, 

απφ ηα θαλάιηα πξνήιζαλ θνκκάηηα ΤΜΗΒ θεξακεηθήο
282

(Δηθ.15δ). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

εχξεζε ζηνλ ρψξν θαχζεο ζηξψκαηνο αζβεζηνθνληάκαηνο
283

 (πάρνο 0,30κ) ζε φζηξαθα αγγείσλ
284

. 

Ο αλαζθαθέαο δειψλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν ζηξψκα ζπλήζσο εκθαλίδεηαη ζε αζβεζηνθάκηλα
285

.  

 

Α/Α 21 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι Κριτθ. 

Κνωςόσ. Ρεριοχι 

Στρωματογραφικοφ 

Μουςείου. Κτιριο πόλθσ. 

Υπαίκριοσ Κεραμεικόσ 

κλίβανοσ (3) Δ ΥΜ ΙΙ 

κτθρίου. ΝΔ του Α/Α20 

(Συςτάδα 3 κλιβάνων). 

1 

Ωοειδισ (1,20 Χ 0,90). Υπόςκαφοσ χϊροσ 

καφςθσ. Κχνθ κατεςτραμμζνου λίκινου 

δαπζδου ςτα Ν. Κατάλοιπα λίκων από 

ςτζγθ ςτο Ν τμιμα του. 

Ανκρακοφχοσ 

αςβετίτθσ (πάχ. 

0,30) ςε 

όςτρακα ςτο 

δάπεδο. 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

      ΥΜ Ι - ΥΜ ΙΒ 
   

Warren 1980-

81, 73-92.  Evely 

2000, 304, 

Hasaki 2002, 

411-2. 

 

Ο Κιίβαλνο 3 (α/α.21)(Δηθ.15δ) βξίζθεηαη ΝΓ ηνπ Κιηβάλνπ 1. Δίλαη σνεηδήο κε ππφζθαθν  

ρψξν θαχζεο (1,20 Υ 0,90κ.) φπνπ, επίζεο,  εληνπίζηεθαλ ππνιείκκαηα ραιθίηε
286

. Γελ εληνπίδεη 

θάπνην ζηνηρείν πνπ λα ππνδειψλεη φηη ππήξραλ αεξαγσγνί θαη ζε απηφλ. Δπίζεο δελ αλαθέξεη 

θάπνην άιιν ζηνηρείν γηα ην ζρήκα θαη ην κέγεζνο ηνπ. 

χκθσλα κε ηνλ Warren, ε θεξακεηθή ζην εζσηεξηθφ ηνπ Κιηβάλνπ 2 δελ θαίλεηαη λα 

πξνέξρεηαη απφ θάπνηα θαηαζηξνθή, νχηε λα αληηζηνηρεί ζε θνκκάηηα αγγείσλ πνπ ςήζεθαλ ζε 

απηφλ, ελψ, δελ κνηάδνπλ κε  απφξξίςεηο νζηξάθσλ. Ο ίδηνο αδπλαηεί, επνκέλσο, λα εξκελεχζεη ηε 

ρξήζε ηνπο
287

. 

χκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο θαη ηα δηαζέζηκα ζρέδηα, νη Κιίβαλνη 1 θαη 2 θαηαηάζζνληαη 

ζηνλ Σχπν 2, ελψ ν 3, απφ ηνλ νπνίν δελ ζψδεηαη θάπνην ίρλνο εζράξαο ή ππνζηεξηθηηθήο δνκήο, 

ζηνλ Σχπν 1. Ο Κιίβαλνο 2, θαηά ηνλ αλαζθαθέα, ζα κπνξνχζε λα είλαη γηα ηελ παξαγσγή 

αζβεζηίηε (Δηθ.15ε), πνπ ρξεζηκνπνηείην ζηηο ηνηρνγξαθίεο
288

. O Evely δηαθσλεί κε ηελ ηειεπηαία 

άπνςε αθνχ ζεσξεί φηη δελ ππάξρεη θάπνηνο ζνβαξφο ιεηηνπξγηθφο ιφγνο γηα ηελ δεκηνπξγία 

αεξαγσγψλ ζηνλ ζάιακν θαχζεο γηα ηελ παξαγσγή αζβέζηε. Δπηπιένλ, αλαθέξεη φηη είλαη 

αλακελφκελε ε εχξεζε αζβεζηνθνληάκαηνο ζε κηα πεξηνρή κε ηφζε κεγάιε νηθηζηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα πεξηιάκβαλε θαη θηήξηα κε ηνηρνγξαθίεο, γηα ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη 

πιηθφ πνπ ςήλεηαη εχθνια ζε απινχο ιάθθνπο θαη φρη απαξαίηεηα ζε αζβεζηνθάκηλα
289

.  Δμάιινπ, 

                                                 
282

 Warren 1980-81, 76-7. 
283

 recarbonized lime. 
284

 πηζαλψο ν αλαζθαθέαο ελλνεί κέζα ζηα θαλάιηα. 
285

 Warren 1980-81,  77. 
286

 Evely 2000, 304. 
287

 Warren 1980-1, 77. 
288

 Απηφζη, 78. 
289

 Evely 2000,  311. 
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ζπκπιεξψλεη, δελ ππάξρνπλ πξντφληα πνπ λα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπγθεθξηκέλε δνκή ιεηηνπξγνχζε 

σο αζβεζηνθάκηλν
290

. Καη νη ηξεηο θιίβαλνη ρξνλνινγνχληαη ζηελ ΤΜ ΗΒ απφ ηνλ Warren.  Ο Evely 

πξνηείλεη γηα ηνπο θιηβάλνπο Σχπνπ 2 ηελ ΤΜ ΗΗ ελψ γηα ηνλ ηξίην ηελ ΤΜ ΗΒ
291

. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ηνληζζεί φηη ε Κλσζφο είλαη ε πξψηε ζέζε πνπ εληνπίδνληαη ζπζηάδεο θιηβάλσλ. Δίλαη εθηφο 

ηνπ θχξηνπ αλαθηνξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο αιιά πνιχ θνληά ηνπ. ιεο νη δνκέο εληνπίδνληαη ζε 

εμσηεξηθφ ρψξν. Γπζηπρψο, ε ζπλερήο επαλαθαηνίθεζε ηνπ ίδηνπ ρψξνπ έρεη θαηαζηξέςεη πνιχ 

κεγάιν κέξνο ησλ δνκψλ, αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιισλ ζπλαθψλ θαηαζθεπψλ ή θαη θηλεηψλ 

επξεκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην είδνο ρξήζεο ηνπο. 

 

Βαζύπεηξν 

 

Α/Α 22 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι 

Κριτθ. Ρρόποδεσ 

του Γιοφχτα. 

Βακφπετρο. 

Ζπαυλθ. 

(μονόχωροσ) 

Κεραμεικόσ 

κλίβανοσ. ΝΑ 

τμιμα τθσ 

εγκατάςταςθσ, 

τζλοσ του 

Νότιου 

Διαδρόμου. 

2 

Ορκογϊνιοσ, λικόκτιςτοσ, με ελαφρά κλίςθ προσ τα Α, 5 

αγωγοί (μικ. 4,20, πλ. 0,30, βκ. 0,17) ανιςομεγζκεισ, 

επενδυμζνοι με πθλό, με πικανά ίχνθ καφςθσ. Απζχουν 

μεταξφ τουσ 0,46. Ανοικτό λικόςτρωτο αυλάκι ςτθ Δ 

πλευρά (πλ. 0,50, βκ. 0,35, ςωη.μθκ. 8,50) φζρει 

κοιλότθτα ςτον πυκμζνα (Δ 0,07, Β8. 0,04). 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΛΛΑ 

ΕΥΘΜΑΤΑ 
                     ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

  
  

Τμιματα κεραμεικϊν τροχϊν (Τφποσ 3α), ακζραιοι και 

ςε κομμάτια, ζφεραν εγχάρακτθ διακόςμθςθ με 

διπλοφσ πελζκεισ ςε φυλλοειδι κοςμιματα. Στθν 

Κεντρικι Αίκουςα και άλλα ςθμεία του κτθρίου. 

Θ περιοχι ζχει 

πολφ καλισ 

ποιότθτασ λευκι 

άργιλο, ιδανικι για 

αγγειοπλαςτικι. 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
              ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΑ - ΥΜ ΙΒ 

Ηάκρο (α/α8)σ, 

Κομμόσ (α/α10), 

Αγία Τριάδα 

(α/α14), Κνωςόσ 

(α/α19-20). 

 

Σε μικρι απόςταςθ υπάρχει πθγι νεροφ. Στθν περιοχι 

αφκονοφν φρφγανα (καφςιμθ φλθ). 

Μαρινάτοσ 1951, 

271, 1953, 298, 

1955, 310,  1956, 

223. Davaras 1980, 

115, 127. Driessen 

& Sakellarakis 1997, 

77, Evely 2000, 304, 

Hasaki 2002, 411. 

 

Ζ κηλσηθή έπαπιε Βαζππέηξνπ βξίζθεηαη 5 ρηιηφκεηξα Ν ηεο θσκφπνιεο ησλ Αξραλψλ, ζε 

κηα εμαίζηα ζέζε κε ζέα πξνο ηελ ελδνρψξα ηεο θεληξηθήο Κξήηεο, θαη εκθαλίδεη θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε ηηο επαχιεηο ζηελ Σχιηζν θαη ζηνλ Μχξην-Πχξγν
292

. Αλαζθάθεθε απφ ηνλ . 

Μαξηλάην ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 (1949-1956)
293

 θαη πεξηιακβάλεη ηελ θεληξηθή 

εγθαηάζηαζε (villa) θαη θαηάινηπα πεξηθεξεηαθψλ ηεο θηεξίσλ (Δηθ.16α). Φαίλεηαη λα έρεη δχν 

πεξηφδνπο θαηνίθεζεο, ζηε ΤΜ ΗΑ ζην ηέινο ηεο νπνίαο θαηαζηξάθεθε θαη ζηελ ΤΜ ΗΒ 

                                                 
290

 Απηφζη, 311. 
291

 Απηφζη, 304. 
292

 Myers et al. 1992, 282. 
293

 Driessen & Sakellarakis 1997, 64 (ππ.6). 
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πεξίνδν
294

.  

Ο θιίβαλνο εληνπίζηεθε ζην ΝΑ ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο, ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ζην ηέινο 

ηνπ “Νφηηνπ Γηαδξφκνπ” (Δηθ.16α). Πεξηγξάθεηαη αξθεηά ζπλνπηηθά, είλαη παξαιιειεπίπεδνο 

(Δηθ. 16β), κε ειαθξά θιίζε πξνο ηα Α, θαηαζθεπαζκέλνο απφ ιίζνπο κηθξνχ θαη κέζνπ κεγέζνπο. 

ψδεη πέληε παξάιιεια ηζνκεγέζε θαλάιηα (πι. 0,30κ., Βζ. 0,17κ., κεθ. 4,20κ. πνπ απέρνπλ 

κεηαμχ ηνπο 0,46κ.), επελδπκέλα κε πειφ, πνπ θέξνπλ ίρλε θαχζεο. ηε δπηηθή πιεπξά ηνπ 

θιηβάλνπ ππάξρεη ιηζφζηξσηε αχιαθα (πι. 0,50κ., Βζ. 0,35κ., θαη ζσδ. κεθ. πεξίπνπ 8,50κ.), ελψ 

ζηνλ ππζκέλα ηνπ δηαλνίγεηαη κία θνηιφηεηα (Γ 0,07κ., θαη Βζ. 0,04κ.)
295

. Γελ αλαθέξνληαη 

επξήκαηα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Βξέζεθαλ, σζηφζν, θεξακεηθνί ηξνρνί κε εγράξαθηε θπιινεηδή 

δηαθφζκεζε θαη δηπινχο πειέθεηο (Σχπνο 3α) ζε άιινπο ρψξνπο ηεο εγθαηάζηαζεο (Κεληξηθή 

Αίζνπζα)
296

.  

Ο Μαξηλάηνο αλαθέξεη φηη ε ηνπνγξαθία είλαη ηδαληθή γηα έλα θεξακεηθφ εξγαζηήξην, αθνχ 

δηαζέηεη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο ιεπθή άξγηιν, άθζνλα θξχγαλα γηα θαχζηκε χιε θαη πεγή λεξνχ. 

Με βάζε ηηο αλαζθαθηθέο πιεξνθνξίεο, ν θιίβαλνο ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΜ ΗΑ - Β πεξίνδν θαη ζα 

πξέπεη λα εληάζζεηαη ζηνλ Σχπν 2, πνπ ζπλαληάηαη ζε αξθεηέο Νεναλαθηνξηθέο ζέζεηο. Οη  J. 

Driessen & Γ. αθειιαξάθεο αλαθέξνπλ φηη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηεο Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ 

ιεηηνπξγνχζε εθεί κηα θεληξηθή εξγαζηεξηαθή εγθαηάζηαζε ηελ νπνία πεξηέβαιε έλα κεγάιν 

ρσξηφ, κε εξγαζηήξηα, ππαίζξηνπο θαη απφζεθεπηηθνχο ρψξνπο
297

.   

Ζ ζέζε ηνπ θιηβάλνπ ζε εμσηεξηθφ ρψξν, θνληά ζε εξγαζηήξηα δείρλεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

ηελ θνηλνηηθή ρξήζε ηνπ γηα λα εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

 

 

Κάησ Γνύβεο 

 

ηελ πεξηνρή ησλ Γνπβψλ, Α ηνπ Ζξαθιείνπ, απφθαιχθζεθε, θαηά ηελ δηάξθεηα ζσζηηθψλ 

αλαζθαθψλ ηεο Γ. Υαηδή-Βαιιηάλνπ, ηκήκα ΤΜ ΗΗΗ νηθηζκνχ (Δηθ.17α), πνπ πεξηιακβάλεη 

εξγαζηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θεξακεηθήο κε ελλέα θιηβάλνπο
298

. 

Πεξηιακβάλεη ηξία θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα (Α,Β,Γ) (Δηθ.17β), πνπ έρνπλ αλαζθαθεί ελ 

κέξεη. Απηά «…απόηεινύλ ηε πλνηθία ησλ Κεξακέσλ κε ηηο “όρινπζεο” εξγαζηεξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο, ηα ζηεγαζκέλα θαη ππαίζξηα εξγαζηήξηα ησλ θεξακέσλ κε ηνπο ρεηξνθίλεηνπο θαη 

πνδνθίλεηνπο θεξακηθνύο ηξνρνύο θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πξνεηνηκαζίαο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ πεινύ, 

θαη ηέινο ηνπο ελλέα θεξακηθνύο θιηβάλνπο»
299

.  

Οη ελλέα θιίβαλνη βξίζθνληαη ζηα άθξα δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ θαη ζηα ηξία θηεξηαθά 

ζπγθξνηήκαηα: Οη θιίβαλνη Η, ΗΗ θαη VI Β ηνπ πγθξνηήκαηνο Α (Δηθ.17γ)· νη ΗΗΗ θαη IV έμσ απφ 

ηνλ Γ θαη Α ηνίρν ηνπ θηεξίνπ Γ2 (πγθξφηεκα Γ)(Δηθ.17δ)·  ν V ζην Ν ηκήκα ηνπ ίδηνπ θηεξίνπ· 

νη VII θαη VIII ζην Β ηκήκα ηνπ· θαη ν ΗΥ βξίζθεηαη ζην πγθξφηεκα Β
300

(Δηθ.17ε). 

 

 

 

Α/Α 23 ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ ΑΝΟΓΑΝΑ & ΟΓΑΝΙΚΑ 
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 Driessen & Sakellarakis 1997, 77. 
295

 Evely 2000,  304. 
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 Μαξηλάηνο 1956,  310, Evely 2000, 277. 
297

 Driessen & Sakellarakis 1997, 77. 
298

 Υαηδή – Βαιιηάλνπ 1995β, 772.  Βι. επίζεο Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, 1998, Chatzi-Vallianou 1997. 
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ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

Βόρεια κεντρικι  

Κριτθ. Γοφβεσ. 

Οικόπεδο 

Κουκουγιτάκθ, 8 

ςτρζμματα. Κοντά 

ςε φυςικό 

αγκυροβόλιο. 

(δίχωροσ) 

Κλίβανοσ Ι. ΒΔ 

Συγκροτιματοσ Α 

και Δωματίου ΧΙ. 

Υπαίκριοσ. 

Ηεφγοσ με Α/Α 23. 

         1β 

 

Ρεταλόςχθμοσ (μζγ.μικ. 1,72, 

μζγ.πλ. 1,15). Λαξευμζνοσ ςτο 

φυςικό βράχο με προςανατολιςμό 

και κλίςθ ΒΔ – ΝΑ. Τα τοιχϊματα του 

(φψ. 0,30-0,45), επιχριςμζνα με 

πθλό (πάχ. 0,03-0,15), με ίχνθ 

υάλωςθσ. Στον χϊροσ καφςθσ  δφο 

ελλειπτικζσ κυλινδρικζσ καταςκευζσ 

προςαρμοςμζνεσ ςτισ δφο καμπφλεσ 

επιφάνειεσ των τοιχωμάτων τθσ. 

Μεταξφ τουσ δθμιουργείται θ 

κεντρικι αφλακα (“δίαυλοσ 

ελκφςματοσ”) και δφο μικροί πλάγιοι 

αεραγωγοί για τθ διοχζτευςθ 

κερμοφ αζρα από τθν εςτία ςτο 

εςωτερικό του κλιβάνου. Ρικανόν να 

υποςτυλϊνουν τθν εςχάρα, πάνω 

ςτθν οποία τοποκετοφνταν τα 

αγγεία για ψιςιμο.  

Κάρβουνα και ςτάχτθ ςτο εςωτερικό 

του. Τα ίχνθ τθσ πυράσ όμωσ είναι ςε 

λάκκο πλθςίον του κλιβάνου. 

 
  ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

ΑΛΛΑ 

ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

Δωμάτιο ΧΙ: (4,30 

Χ 4,50). Είςοδοσ Β. 

Δάπεδο από 

πατθμζνο χϊμα 

και 

επεξεργαςμζνο 

βράχο που 

κεωρείται 

κεραμεικό 

εργαςτιριο 

Γενικι αναφορά 

ςτθ πειραματικι 

διαπίςτωςθ ότι οι 

κερμοκραςίεσ 

ςτον κλίβανο 

ζφταναν τουσ 

900-1000° 

 

Εντόσ Δωματίου ΧΙ: Λίκινθ βάςθ (0,39 Χ 

0,26) με κωνικό τόρμο και πάνω τθσ μια 

ςπαςμζνθ λεκάνθ. 1,80 από τθ βάςθ 

ζνασ κοιλόκυρτοσ τροχόσ (Δ 0,37)(τφποσ 

3c). ΝΑ του αναςκαπτόμενου χϊρου: 6 

λίκινεσ βάςεισ τροχϊν μετακινθμζνεσ ι 

ςτθ κζςθ τουσ ςε κοιλότθτεσ του βράχου. 

Ανάλογα κομμάτια κεραμεικϊν τροχϊν. 

Δωμάτιο ΧΙ: Α του τροχοφ κυλινδρικό 

πιλινο αντικείμενο με οπι εξ αρχισ 

καταςκευαςμζνθ ςτθ βάςθ του για τθν 

ςτιριξθ οξυπφκμενων αγγείων, και 

δίπλα του ζνα αγγείο. Νοτιότερα, ζνα 

πεςμζνο και ςπαςμζνο πικάρι με τθ 

βάςθ ςτο Α άκρο. Δφο μικρά κυλινδρικά 

αγγεία με διαμετρικά ανοίγματα, κατά 

μικοσ του Ν τοίχου. Ριλινθ βάςθ 

μεγάλου αγγείου απότυχίασ όπτθςθσ 

ςπαςμζνου αγγείου με διαμορφωμζνα 

άκρα ςε κικθ από κάκετουσ λίκουσ. 

Μζςα ςτον κλίβανο: όςτρακα 

τριποδικϊν χυτρϊν και ειδϊλια (ΥΜ ΙΙΙΑ-

Β). Γφρω: πλικοσ αγγείων ποικίλων 

τφπων και μεγεκϊν (και θμιτελι και 

κακοψθμζνα κ.λ.π.). Στο πλθςιζςτερο 

δωμάτιο (ΙΙ): χάλκινο 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙ

Σ ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

     ΥΜ ΙΙΙΒ 
  

Βαλλιάνου: Μικρϊν διαςτάςεων 

κλίβανοι για τθν όπτθςθ μικροφ αρικμοφ 

αγγείων κάκε φορά αλλά εφκολα 

επιςκευάηονταν. Χρειαηόνταν λίγθ ξυλεία 

που μποροφςε να μαηευτεί εφκολα. Πλα 

ζχουν βρεκεί in situ ςτον χϊρο και 

δείχνουν ζνα κεραμεικό εργαςτιριο με 

εκνογραφικά παράλλθλα. Ο τροχόσ 

βρζκθκε ανάμεςα ςε μικροφσ λίκουσ, ςε 

καμμζνο ςτρϊμα πάνω από κοιλότθτα 

του φυςικοφ βράχου. Κςωσ υπιρχαν δφο 

κεραμεικοί τροχοί ςτον χϊρο. Θ λεκάνθ 

βριςκόταν δίπλα ςτον κεραμζα, ενϊ ο 

πίκοσ περιείχε μάλλον νερό, Και τα δφο 

αγγεία ζχουν καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ. 

Το κυλινδρικό αντικείμενο και τα δυο 

μικρά αγγεία ζχουν άγνωςτθ χριςθ. 

 

 

Χατηι - Βαλλιάνου  1995, 1035-58, 

1995β, 771-8, 1997,  333-45, 1998, 487-

503,  Hasaki 2002, 411. 
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Α/Α 24 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 
ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βορεια κεντρικι  Κριτθ. Γοφβεσ. 

Οικόπεδο Κουκουγιτάκθ , 8 

ςτρζμματα. Κοντά ςε φυςικό 

αγκυροβόλιο. 

(δίχωροσ) Κλίβανοσ ΙΙ. ΒΔ 

Συγκροτιματοσ Α και 

Δωματίου ΧΙ. Υπαίκριοσ. 

Ηεφγοσ με Α/Α 22. 

 

 

 

 

1β 

Αντίςτοιχα με 

τον Α/Α 23 

Κάρβουνα και ςτάχτθ ςτο 

εςωτερικό του. Τα ίχνθ τθσ πυράσ 

όμωσ είναι ςε λάκκο πλθςίον του 

κλιβάνου. 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕΑΜΕΑ 
ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Αντίςτοιχα με τον Α/Α 23 Αντίςτοιχα με τον Α/Α 23 
Αντίςτοιχα με τον 

Α/Α 23 

Αντίςτοιχα με 

τον Α/Α 23 
Αντίςτοιχα με τον Α/Α 23 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΙΙΒ 
   

Χατηι - Βαλλιάνου 1995, 1035-58, 

1997,  333-45, 1998, 487-503.     

Hasaki 2002, 411. 

 

Οη θιίβαλνη Η, ΗΗ (Δηθ.17ζη, δ ε, ζ), ζηα ΒΓ ηνπ πγθξνηήκαηνο Α θαη ηνπ Γσκαηίνπ XI, 

είλαη πεηαιφζρεκνη (κεγ.κεθ. 1,72κ., κεγ.πι. 1,15κ.), ιαμεπκέλνη ζην θπζηθφ βξάρν κε 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη θιίζε ΒΓ – ΝΑ. Σα ηνηρψκαηα ηνπο (χς. 0,30-0,45κ.), είλαη επηρξηζκέλα κε 

πειφ (πάρ. 0,03-0,15κ.) πνπ πεξηέρεη άρπξα θαη παξνπζηάδεη θαηά ηφπνπο πάισζε εμαηηίαο ησλ 

πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαηά ηελ φπηεζε. Ο ρψξνο θαχζεο απφηειείηαη απφ δχν ειιεηπηηθέο 

θπιηλδξηθέο θαηαζθεπέο πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δχν θακπχιεο επηθάλεηεο ησλ ηνηρσκάησλ ηεο. 

Μεηαμχ ηνπο δεκηνπξγείηαη ε θεληξηθφο αχιαθα (“δίαπινο ειθχζκαηνο”) θαη δχν κηθξνί πιάγηνη 

αεξαγσγνί γηα ηε δηνρέηεπζε ζεξκνχ αέξα απφ ηελ εζηία ζην εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ
301

. Οη δηπιέο 

θακπχιεο θαηαζθεπεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο θαη επεηδή βξέζεθαλ γεκάηεο ζθιεξφ ρψκα είλαη 

πηζαλφλ λα ππνζηπιψλνπλ ηελ εζράξα, πάλσ ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαλ ηα αγγεία γηα ςήζηκν 

(Δηθ.17η), ε νπνία  δελ έρεη βξεζεί. ηνλ Κιίβαλν ΗΗ έλα δηαηνίρηζκα ρξεζίκεπε γηα ηε ζηήξημε 

ηεο
302

. 

ηελ εζηία ηνπ Κιηβάλνπ ΗΗ βξέζεθαλ ηκήκαηα ηξηπνδηθψλ ρπηξψλ, ελψ εζσηεξηθά αιιά 

θαη πεξηκεηξηθά ηνπ ζπιιέρζεθε κεγάιε πνζφηεηα θεξακεηθήο. Σκήκαηα ΤΜ ΗΗΗΑ-Β εηδσιίσλ 

πξνήιζαλ απφ ηνπ Κιηβάλνπο Η θαη ΗΗ. ε θνηιφηεηεο ηνπ βξάρνπ ζην ΝΑ ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο 

εληνπίζηεθαλ έμη ιίζηλεο βάζεηο (κεηαθηλεκέλεο ή ζηε ζέζε ηνπο), ηκήκαηα θεξακεηθψλ ηξνρψλ, 

θαη πνιιά δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αγγεία, εκηηειή, αηειή θαη θαθνςεκέλα
303

. 

 

 

 

 

 

 

Α/Α 28 ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ ΑΝΟΓΑΝΑ & 

                                                 
301

 Υαηδε-Βαιιηάλνπ 1995, 1055-7. 
302

 Απηφζη, 1055-7. 
303

 Υαηδε-Βαιιηάλνπ 1998, 498-9. 
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ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 
ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

Βόρεια κεντρικι  Κριτθ. Γοφβεσ. 

Οικόπεδο Κουκουγιτάκθ, 8 

ςτρζμματα. Κοντά ςε φυςικό 

αγκυροβόλιο. 

Κλίβανοσ VΙ. Β-ΒΔ 

του Συγκροτιματοσ 

Α και του Δωματίου 

ΧΙ. 

1 

Ρεταλόςχθμοσ. 

Σϊηεται ελάχιςτα 

ο κάλαμοσ 

καφςθσ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕΑΜΕΑ 
ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 

ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ 
ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    

Χατηι - Βαλλιάνου 1995, 1035-

58, 1997,  333-45, 1998, 487-

503. Hasaki 2002, 411. 

 

 

Γηα ηνλ θιίβαλν VI αλαθέξεηαη κφλν ην πεηαινεηδέο ζρήκα ηνπ, αθνχ ειάρηζηα θαηάινηπα 

ηνπ δηαζψδνληαη. Βξίζθεηαη φκσο θαη απηφο ζε εμσηεξηθφ ρψξν. 

Πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην Γσκάηην ΥΗ (4,30 Υ 4,50κ.), πνπ νξίδεηαη απφ 

ρακειφ ιηζφθηηζην ηνίρν, θαη έρεη άλνηγκα εηζφδνπ ζηε Β πιεπξά (Δηθ.17ηα). ην δάπεδν ηνπ, απφ 

παηεκέλν ρψκα θαη ηνλ επεμεξγαζκέλν βξάρν, βξέζεθε ιίζηλε βάζε (0,39 Υ 0,26κ.) κε θσληθφ 

ηφξκν, θαη πάλσ ηεο αθξηβψο κηα ζπαζκέλε ιεθάλε. ην κέζνλ ηνπ δσκαηίνπ, ζε απφζηαζε 1,80κ. 

απφ ηε ιίζηλε βάζε, εληνπίζηεθε έλαο θεξακεηθφο ηξνρφο (Γ 0,37κ.) κε εγθνπέο ζηελ θάησ 

επηθάλεηα γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ζηελ θεθαιή ηνπ άμνλα (ηχπνο 3C).  Α ηνπ ηξνρνχ ππήξρε 

έλα πήιηλν θπιηλδξηθφ αληηθείκελν κε νπή ζηε βάζε ηνπ, θαη δίπια ζε απηφ έλα αγγείν. ην Α άθξν 

ηνπ Γσκαηίνπ, κεηαμχ ηνπ ηξνρνχ θαη ηνπ θπιηλδξηθνχ αληηθεηκέλνπ εληνπίζηεθε πεζκέλνο θαη 

ζπαζκέλνο πίζνο. Βξέζεθαλ επίζεο: α) δχν κηθξά θπιηλδξηθά αγγεία, θαηά κήθνο ηνπ λφηηνπ ηνίρνπ 

β) πήιηλε βάζε κεγάινπ, απνηπρεκέλνπ ή ζπαζκέλνπ αγγείνπ  θαη γ) έλαο θξαηήξαο κέζα ζε ρψξν 

δηακνξθσκέλν απφ θάζεηνπο πιαθνεηδείο ιίζνπο
304

(Δηθ.17ηβ). 

Πξφθεηηαη αλακθίβνια γηα έλα θεξακεηθφ εξγαζηήξην, πνπ ζψδεη φιε ηελ ζθεπή ηνπ 

θεξακέα. Ζ Βαιιηάλνπ αλαθέξεη φηη ν ηξνρφο πεξηβαιιφηαλ απφ ιίζνπο κηθξνχ κεγέζνπο, κέζα ζε 

θακκέλν ζηξψκα, θάησ απφ ην νπνίν ν θπζηθφο βξάρνο είρε ιαμεπκέλε θνηιφηεηα. Τπνζέηεη δε πσο 

ζα ππήξραλ δχν θεξακεηθνί ηξνρνί ζηνλ ρψξν (Δηθ.17ηγ). Ζ ιεθάλε ζα βξηζθφηαλ δίπια ζηνλ 

ηερλίηε, θαη ν πίζνο ζα πεξηείρε κάιινλ λεξφ γηα ηελ χγξαλζε ηνπ πεινχ θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ 

αγγείσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
304

 Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, 1047-9. 
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Α/Α 27 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι  

Κριτθ. Γοφβεσ. 

Οικόπεδο 

Κουκουγιτάκθ, 8 

ςτρζμματα. Κοντά 

ςε φυςικό 

αγκυροβόλιο. 

(δίχωροσ) Κλίβανοσ 

V. Μζςα ςτο Κτιριο 

Γ1 

 

 

 

 

1α(;) 

Κυκλικόσ (εςϊτ. Δ 0,70). Ακζραιθ εςχάρα από μικροφσ 

λίκουσ και πθλοκονίαμα, με μικρζσ οπζσ ςε άνιςεσ 

απόςτάςεισ κατά μικοσ των τοιχωμάτων. Απόυςία 

κεντρικισ οπισ: ίςωσ κεντρικό ςτιριγμα (πεςςόσ;). 

Θολωτι ανωδομι από πθλοκονίαμα, και κεντρικό 

άνοιγμα (οπαίο) επάνω. 

ίχνθ εςτίασ ζξω 

από τον 

κλίβανο. 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                           ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                  ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

   

Βαλλιάνου: υποκζτει ότι τα ξφλα άναβαν ζξω από τον 

κλιβάνο και κατόπιν τοποκετοφςαν τα κάρβουνα ςτον 

κάλαμο καφςθσ. 

Χατηι - 

Βαλλιάνου 

1995, 1035-58, 

1995β, 771-8, 

1997,  333-45, 

1998, 487-503.     

Hasaki 2002, 

411. 

 

 

ην ΒΓ ηκήκα ηνπ πγθξνηήκαηνο Γ βξίζθεηαη ην θηήξην Γ1, πνπ πεξηιακβάλεη έλαλ 

θεληξηθφ ρψξν (ΥΗΥ) κε ίρλε θίνλα γηα ηε ζηήξημε ηεο ζηέγε ζην θέληξν ηνπ, θαη ιηζφθηηζηα 

ζξαλία γχξσ ηνπ (Δηθ.17ηδ). ηε Γ θαη Ν πιεπξά ηνπ ΥΗΥ, έρνπλ αλαζθαθεί επηά ρψξνη, θαη ίρλε 

θιίκαθαο πξνο ηνλ φξνθν
305

. ηα ΝΑ ηνπ Γ1, ππάξρεη ν κηθξφο θιίβαλνο V (α/α.27). Δίλαη θπθιηθφο  

(Γ. 0,70κ.), θαη ζψδεη αθέξαηα εζράξα απφ κηθξνχο ιίζνπο θαη πεινθνλίακα, κε κηθξέο νπέο ζε 

άληζεο απφζηάζεηο (Δηθ.17ηε). Ο ρψξνο φπηεζεο ησλ αγγείσλ ζα ήηαλ θαηαζθεπαζκέλνο απφ πειφ 

θαη είρε κάιινλ ζνισηή δηακφξθσζε, κε θεληξηθή νπή πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε σο θακηλάδα. 

Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα θιίβαλν ηνπ Σχπνπ 1, ρσξίο φκσο ζαθή ππφηππν. Δάλ επζηαζεί ε 

παξαηήξεζε ηεο αλαζθαθέσο φηη ε εζράξα ίζσο λα ζηεξηδφηαλ ζε θεληξηθή θαηαζθεπή -έλαλ 

πεζζφ;- ηφηε κπνξεί λα εγγξαθεί ζηνλ ππνηχπν 1α. 

 

 

 

Α/Α 29 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι  Κριτθ. 

Γοφβεσ. Οικόπεδο 

Κουκουγιτάκθ, 8 

ςτρζμματα. Κοντά ςε 

φυςικό αγκυροβόλιο. 

Κλίβανοσ VΙΙ. Β 

τμιμα Κτθρίου Γ1, 

ςτον χϊρο ΧΧΙΧδ. 

1 

Ελλειψοειδισ κάλαμοσ καφςθσ (0,60 Ν-Β, 

0,80 Α-Δ) επιχριςμζνοσ εςωτερικά με παχφ 

ςτρϊμα καμζνου πθλοφ, από διαδοχικζσ 

επιςκευζσ με μικρι κλίςθ Ν-Β. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 
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ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Μικρι ποςότθτα 

κεράμεικθσ, 

κυρίωσ λεπτϊν 

αγγείων. 

   

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    

Χατηι - Βαλλιάνου 

1995, 1035-58, 1995, 

771-8, 1997,  333-45, 

1998, 487-503.     

Hasaki 2002, 411. 

 

ην Β ηκήκα ηνπ ίδηνπ θηεξίνπ (Γ1), θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Ν κέξνο ηνπ ρψξνπ ΥΥΗΥδ, 

εληνπίζηεθαλ θαηάινηπα δχν θιηβάλσλ (Δηθ.17ηζη). Ο έλαο (VII)(α/α.29) έρεη ειιεηπηηθφ ζρήκα 

(0,60 Ν-Β, 0,80 Α-Γ) θαη αληηζηνηρεί ζηνλ ειαθξά επηθιηλή ζάιακν θαχζεο. Δίλαη επηρξηζκέλνο 

εζσηεξηθά κε ζηξψκα θακέλνπ πεινχ, πνπ είλαη παρχ εμαηηίαο ησλ αιιεπάιιεισλ επαιείςεσλ ηνπ. 

Απέδσζε κηθξή πνζφηεηα θεξακεηθήο, θπξίσο φζηξαθα ιεπηψλ αγγείσλ
306

. Γελ αλαθέξεηαη ζηελ 

πεξηγξαθή  ίρλνο εζράξαο νχηε θαηάινηπα ζηήξημεο ηεο. 

 

Α/Α 30 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι  Κριτθ. 

Γοφβεσ. Οικόπεδο 

Κουκουγιτάκθ, 8 ςτρζμματα. 

Κοντά ςε φυςικό 

αγκυροβόλιο. 

Κλίβανοσ VΙΙΙ. Β 

τμιμα Κτθρίου Γ1, 

ςτον χϊρο ΧΧΙΧδ. Β 

του Α.Α. 28 (0,30) 

1  

Ρεταλοειδισ κάλαμοσ καφςθσ (1,19 

Α-Δ, 0,88 Β-Ν). Εςωτερικά 

επιχριςμζνοσ με καμζνο πθλό. Δεν 

ςϊηονται τμιματα εςχάρασ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Εςωτερικά: ΥΜ ΙΙΙΒ 

κεραμεικι.    

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    

Χατηι - Βαλλιάνου 

1995, 1035-58, 1995β, 

771-8, 1997,  333-45, 

1998, 487-503.     

Hasaki 2002, 411. 

 

Αθξηβψο δίπια κφιηο 0,30κ. Β ηνπ πξνεγνχκελνπ, εληνπίζηεθε ν θιίβαλνο VIII (α/α.30). 

Δίλαη πεηαιφζρεκνο (1,19 Α-Γ, 0,88 Β-Ν), θαη αληηζηνηρεί θαη απηφο ζηνλ ζάιακν θαχζεο κε 

επηρξηζκέλα κε θακέλν πειφ ηνηρψκαηα. Γελ ζψδνληαη ηκήκαηα εζράξαο. Απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπιιέρζεθε ΤΜ ΗΗΗΒ θεξακεηθή. Απφ ηελ κηθξή πεξηγξαθή ηνπ εγγξάθεηαη  ζηνλ Σχπν 1, ρσξίο 

ζαθείο ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ ππνηχπν. 
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Α/Α 25 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι  

Κριτθ. Γοφβεσ. 

Οικόπεδο 

Κουκουγιτάκθ, 8 

ςτρζμματα. 

Κοντά ςε φυςικό 

αγκυροβόλιο. 

Κλίβανοσ ΙΙΙ. 

Εξωτερικά του 

Κτθρίου Γ2. Δ του 

Δωματίου Ι. 

               1 Ρεταλόςχθμοσ (χωρίσ λεπτομερειεσ). 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                          ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                   ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    

Χατηι - Βαλλιάνου 

1995, 1035-58, 1995β, 

771-8. 1997,  333-45, 

1998, 487-503.     

Hasaki 2002, 411. 

Α/Α 26 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι  

Κριτθ. Γοφβεσ. 

Οικόπεδο 

Κουκουγιτάκθ, 8 

ςτρζμματα. 

Κοντά ςε φυςικό 

αγκυροβόλιο. 

(μονόχωροσ) Κλίβανοσ 

ΙV. Εξωτερικά του 

Κτθρίου Γ2. A του χϊρου 

VIIα. 

 

 

 

 

2 

Επιμικθσ (2,20 Χ 1,10) με ορκογϊνιο προκάλαμο. 

3 αγωγοί που διαμορφϊνονται από δφο 

παράλλθλουσ τοίχουσ (μικ. 1,20), με πθλοκονίαμα, 

που εδράηουν ςτο φυςικό βράχο, με κλίςθ προσ Β. 

Μζροσ του Β μετϊπου των αγωγϊν και τθσ 

ειςόδου: μθνοειδζσ λάξευμα με καμμζνα 

τοιχϊματα και όςτρακα, κάρβουνα και ςτάχτθ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ 

ΑΓΓΕΙΩΝ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                           ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                    ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    ΥΜ ΙΙΙΒ 
   

Χατηι - Βαλλιάνου 

1995, 1035-58, 1995β, 

771-8. 1997,  333-45, 

1998, 487-503.     

Hasaki 2002, 411. 

 

ην ΝΓ ηκήκα ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Γ (θηήξην Γ2), θαη ζπγθεθξηκέλα Γ ηνπ 

Γσκαηίνπ Η, εληνπίδεηαη λένο θιίβαλνο ΗΗΗ (α/α.25), γηα ηνλ νπνίν δελ παξαηίζεληαη ιεπηνκέξεηεο 

παξά κφλν ην πεηαινεηδέο ζρήκα ηνπ
307

. ην ίδην θηήξην θαη ζπγθεθξηκέλα Α ηνπ Γσκαηίνπ VIIα 

εληνπίδεηαη επηκήθεο δνκή πνπ εγγξάθεηαη σο θιίβαλνο ΗV (α/α.26). Σν νξζνγψλην ζρήκα ηνπ, κε 

ηνπο ηξεηο αεξαγσγνχο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ δχν παξάιιεινπο ηνηρίζθνπο (Δηθ.17ηε) ηνλ 

θαζηζηνχλ εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ ηνπο ππφινηπνπο ηεο εγθαηάζηαζεο (Σχπνο 2). 
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Α/Α 31 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι  

Κριτθ. Γοφβεσ. 

Οικόπεδο 

Κουκουγιτάκθ, 8 

ςτρζμματα. Κοντά ςε 

φυςικό αγκυροβόλιο. 

(δίχωροσ) 

Κλίβανοσ ΙΧ. 

Συγκρότθμα Β. 

Χϊροσ ΧΙ. ΝΑ 

γωνία. 

1β 

Αδιευκρίνιςτο ςχιμα. Κτιςτόσ κάλαμοσ καφςθσ, με 

κεντρικό τοιχίςκο (μικ. 0,93), μάλλον ςτιριγμα 

εςχάρασ. Αλλεπάλλθλα ςτρϊματα πθλοκονιάματοσ 

εςωτερικά, απότζλεςμα επιςκευϊν και δφο 

τουλάχιςτον ανακαταςκευϊν. 

Οςτό ηϊου ςτο 

εςωτερικό του. 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕΑΜΕΑ 

ΑΛΛΑ 

ΕΥΘΜΑΤΑ 
                   ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ρλθςίον του κλιβάνου 

(0,95) εντοπίςτθκε 

ίχνοσ λάκκου για το 

άναμμα τθσ φωτιάσ. 

Λίκινα 

εργαλεία, ίχνθ 

ελαφρόπετρασ 

και μια αγνφκα. 

 

Συγκρότθμα Β, Δωμάτια Χ και ΧΙ: κομμάτια πίκων και 

μικρότερων αγγείων οικιακισ χριςθσ. Εςωτερικό 

παλαιότερο δάπεδο: όςτρακα και τμιματα πιλινων 

υδραγωγϊν. 

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
               ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

   
Ππτθςθ αγγείων αλλά και πιλινων υδραγωγϊν. 

Χατηι - Βαλλιάνου 

1995, 1035-58, 

1995β, 771-8, 

1997,  333-45, 

1998, 487-503.     

Hasaki 2002, 411. 

 

ηελ Α γσλία ηνπ ρψξνπ Υ ηνπ πγθξνηήκαηνο Β εληνπίζηεθε ν θιίβαλνο ΗΥ (α/α.31) 

(Δηθ.17ηδ). Σν ζρήκα ηνπ παξακέλεη αδηεπθξίληζην. Ο ζάιακνο θαχζεο είλαη θηηζηφο θαη ρσξίδεηαη 

απφ θεληξηθφ ηνηρίζθν (κήθ. 0,93κ.), πνπ κάιινλ ππνβάζηαδε ηελ εζράξα. Φέξεη αιιεπάιιεια 

εζσηεξηθά ζηξψκαηα επηρξηζκέλνπ πεινχ, ελψ ε εχξεζε δχν δαπέδσλ θαλεξψλεη φηη είρε δχν 

θάζεηο ρξήζεο. ηε ζπλάθεηα ηνπ παιαηφηεξνπ δαπέδνπ εληνπίζηεθε θεξακεηθή αιιά θαη ηκήκαηα 

πήιηλσλ αγσγψλ απφξξνήο πδάησλ, πνπ, θαηά ηελ αλαζθαθέα, ίζσο ςελφληαλ ζε απηφλ
308

.  

Οη θιίβαλνη ησλ Γνπβψλ έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ν ιαμεπκέλνο ζην 

θπζηθφ βξάρν ζάιακνο θαχζεο (πιελ ελφο), ε εθκεηάιιεπζε ηεο θιίζεο ηνπ εδάθνπο, φζν θαη ησλ 

εμσηεξηθψλ ηνίρσλ ησλ θηεξίσλ, νη κηθξέο εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο θαη ηέινο νη επαλαιακβαλφκελεο 

επηθαιχςεηο ηνπο κε πεινθνλίακα, κία έκκεζε έλδεημε ηεο εληαηηθήο ρξήζεο ηνπο
309

. Τπάξρνπλ, 

βέβαηα, θαη αξθεηέο δηαθνξέο, σο πξνο ην ζρήκα, ηελ θάηνςε θαη ίζσο ηνπ ηξφπνπ θαηαζθεπήο ηνπ 

ζαιάκνπ φπηεζεο.  

Ζ αλαζθαθέαο παξαηεξεί, επηπιένλ, φηη νη θιίβαλνη απηνί είλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ, 

ζπλεπψο είραλ δπλαηφηεηα φπηεζεο πεξηνξίζκελνπ αξηζκνχ αγγείσλ θάζε θνξά. Σν κέγεζνο ηνπο 

είρε ην πιενλέθηεκα ηεο εχθνιεο θαη ηαρείαο επηζθεπήο, ε μπιεία πνπ δελ ζα απαηηνχληαλ πνιιή - 

ζα έθζαλε εθείλε πνπ κπνξνχζε λα καδεπηεί εχθνια απφ ηε γχξσ πεξηνρή. Ζ θεξακεηθή απφ ηνπο 

θιηβάλνπο θαη ηνλ επξχηεξν ρψξν παξνπζηάδεη ηεξάζηηα πνηθηιία ζηε ζχζηαζε θαη ηα ρξψκαηα ησλ 

πειψλ
310

. Ζ ηππνινγηθή ηαχηηζε ησλ θιηβάλσλ είλαη αξθεηά πξνβιεκαηηθή. Με βάζε ην ζρήκα 

ηνπο, ε Υαζαθή ηνπο θαηαηάζζεη ζηνλ Σχπν Η, κε εμαίξεζε ηνλ θιίβαλν IV (Δηθ.17ηε) αιιά 
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απφθεχγεη λα νξίζεη ππνηχπνπο
311

. Οη ηξεηο απφ ηνπο ελλέα θιηβάλνπο (α/α. 23, 24, 31) κπνξνχλ κε 

επηθχιαμε λα νξηζηνπλ ζηννλ Σχπνπο 1β, έλαο (α/α. 27) ζηνλ Σχπν 1α, ν δε θιίβαλνο IV ζηνλ Σχπν 

2, ελψ γηα ηνπο ππφινηπνπο νη πιεξνθνξίεο είλαη απφζπαζκαηηθέο. Ζ χπαξμε πνιιψλ θιηβάλσλ 

ππνδειψλεη κηα εμεηδίθεπζε ζηελ θεξακεηθή παξαγσγή, πξνζπάζεηα εμνηθνλφκεζεο θαχζηκσλ 

πιψλ αιιά θαη πςειή ηερλνγλσζία. Δπίζεο, είλαη ε πξψηε ζεηξά θιηβάλσλ κε θεξακεηθά επξήκαηα 

φπσο αγσγνχο θαη εηδψιηα.  

Ζ εχξεζε αληηθεηκέλσλ φπσο ην πήιηλν θπιηλδξηθφ ζθεχνο κε δηάηξεηε βάζε
312

, νη ιεθάλεο, 

νη ηξνρνί θαη νη βάζεηο ηνπο, θαη πνιιά άιια δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα αλαζχλζεζεο ελφο 

πζηεξνκηλσηθνχ θεξακεηθνχ εξγαζηεξίνπ, ε νπνία εληζρχεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ εζλνγξαθηθά 

παξάιιεια
313

. Δπηπιένλ, ε ζέζε ησλ θιηβάλσλ ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ελ γέλεη είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηε κειέηε ηεο βηνηερληθήο φζν θαη ηεο αληαιιαθηηθήο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Κξήηε 

θαηά ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ. πσο ζεκεηψλεη εχζηνρα ε αλαζθαθέαο ησλ Γνπβψλ, ηα νξγαλσκέλα 

κηλσηθά θεξακεηθά εξγαζηήξηα εγγξάθνληαλ ζε δηνηθεηηθέο κνλάδεο, θαη ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζε 

πεξηνρέο εθηφο ησλ πφιεσλ ή ηνπιάρηζηνλ ζε πξνάζηην ηνπο, φπσο απηφ ησλ Γνπβψλ
314

. Ζ 

γεηηλίαζε ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηε ζάιαζζα ζα εμππεξεηνχζε δηαθίλεζε ησλ αγγείσλ θαη ραξαθηεξίδεη 

θαη ηηο δχν πξσηκφηεξεο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο θεξακεηθήο, ηνλ Κνκκφ θαη ην Μφριν.  

Σα ηξία θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα, κε ην θεληξηθφ δσκάηην θαη ηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο 

θαη ηηο απφζήθεο γχξσ ηνπ, θαη ηνπο θιηβάλνπο ηνπο απ' έμσ δείρλνπλ κηα πνιχ θαιά νξγαλσκέλε 

θνηλφηεηα θαη δξαζηεξηφηεηα ηερληηψλ κε πςειέο γλψζεηο πνπ κνηξάδνπλ θάπνηνπο θνηλνχο ρψξνπο 

αλάκεζα ζηα ζπγθξνηήκαηα
315

 θαη εξγάδνληαλ ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο κε παξφκνηα πιηθνηερληθή 

ππνδνκή. Σνλίδεη φκσο φηη εκκέζσο θάπνηα θνηλσληθή δηαθνξνπνίεζε δηαθξίλεηαη έκκεζα ζην 

δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ησλ θηεξίσλ
316

.  

Ίζσο άιια ηέηνηα θεξακεηθά εξγαζηήξηα δελ έρνπλ βξεζεί ζηελ Κξήηε ηεο Δπνρήο ηνπ 

Υαιθνχ
317

. Αξραηνκεηξηθέο αλαιχζεηο, είλαη απαξαίηεηεο εμάιινπ, θαηά ηελ αλαζθαθέα, γηα λα 

απαληεζνχλ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πεγέο πξψησλ πιψλ, ηεο ηερλνινγηθήο γλψζεο, ηεο 

παξαγσγήο θαη ηεο δηαθίλεζεο ησλ αγγείσλ απφ ην εξγαζηήξην απηφ
318

. 

 

 

Μάιηα 

 

ηελ παξάιηα πεξηνρή ησλ Μαιίσλ, Α ηνπ Ζξαθιείνπ, βξίζθεηαη ε νκψλπκε κηλσηθή 

αλαθηνξηθή εγθαηάζηαζε (Δηθ.18α), ζηελ νπνία ε αλζξψπηλε παξνπζία αλάγεηαη ζηελ ΠΜ ΗΗ 

πεξίνδν
319

. Γηαζέηεη ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ παξαιία ηνπ Μχινπ θαη ζηνλ Κφιπν ηεο Αγίαο 

Βαξβάξαο
320

. εκαληηθά αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ δείρλνπλ ηελ 

χπαξμε ελφο θεληξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαη ηνπ νηθηζκνχ, πνπ νξγαλψλεηαη ζε θηεξηαθά ηεηξάγσλα 

(Quartiers) πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζε δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο, έρνπλ δηαθνξεηηθή ρξήζε θαη 

αζαθείο αθφκε ζρέζεηο κε ηελ θεληξηθή αλαθηνξηθή εγθαηάζηαζε
321

. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

                                                 
311

 Hasaki 2002,  411. 
312

 ηήξημε αγγείσλ κε νμππχζκελε βάζε. 
313

 Υαηδε-Βαιιηάλνπ 1998, 492. 
314

 Chatzi – Vallianou 1997, 342. 
315

 Απηφζη, 342. 
316

 Απηφζη, 342. 
317

 Πξβι., φκσο, ηα κεηαγελέζηεξα εθείλα ζηνλ Πξηληά θαη ηε Λαηψ, θαη ηα ζχγρξνλα εθείλα ζην Θξαςαλφ, ηηο        

Μαξγαξίηεο, ην Κεληξί, ηα Ννρηά (Απηφζη). 
318

Chatzi – Vallianou 1997, 343. 
319

 Myers et al. 1992, 175. 
320

 Απηφζη, 177. 
321

 Knappett 1997, 305. 
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παξνπζηάδνπλ ην θεληξηθφ αλαθηνξηθφ ζπγθξφηεκα θαη ηα Σεηξάγσλα Θ θαη M
322

. 

 

Α/Α 32 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι 

Κριτθ. Μάλια. 

Πρια νομοφ 

Θρακλείου - 

Λαςικίου. 

Ανάκτορο 

Κλίβανοσ (;) 

ςτο Δωμάτιο 

ΧΧVΙ.6. Γωνία 

του 

δωματίου. 

Απροςδιόριςτοσ 

τφποσ 

Τοίχοι (μικ. 2,00-3,00), πικανϊσ ςχθματίηουν ορκογϊνιο 

χϊρο. Εκφορικι είςοδοσ (;). Ρολφ κακι διατιρθςθ.  

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕΑΜΕΑ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                            ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   
                                 Άφκονθ κεραμεικι 

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                   ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

   ΜΜ ΙΙΙΑ - Β 
  

Evely: Οι χϊροι επικοινωνοφν άμεςα με τθν Βόρεια Αυλι, όπου 

κα λειτουργοφςαν ανϊδυνα ωσ κλίβανοι. Πχι όμωσ και ςτισ 

κζςεισ που προτείνονται, που οφτε ςϊηουν ίχνθ καφςθσ, ςτάχτεσ 

κ.λ.π., οφτε επιχρίςματα πθλοφ όπωσ ςυνθκίηεται ςε κλιβάνουσ. 

Chapouthier & 

Demargne 1942, 

16. Evely 2000, 

304, 315. 

 

 

Α/Α 33 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι Κριτθ. 

Μάλια. Πρια νομοφ 

Θρακλείου - Λαςικίου. 

Ανάκτορο 

Κλίβανοσ (;) ςτο 

Δωμάτιο ΧΧVΙ.2. 

Γωνία. (Α τθσ Β 

αυλισ). 

Απροςδιόριςτοσ 

τφποσ 

Καταςκευι με καμπφλα τοιχϊματα που 

καταλιγουν ςε ςτενι είςοδο. Σε χαμθλότερο 

επίπεδο από το δάπεδο του δωματίου. Κακι 

διατιρθςθ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕΑΜΕΑ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ            ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   
                Άφκονθ κεραμεικι 

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
        ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

      ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι 
  

Το ίδιο με α/α.32 

Chapouthier & 

Joly 193, 22-3. 

Evely 2000, 304, 

315. 

 

ηε ΒΑ πιεπξά ηνπ αλαθηφξνπ, ζηα Γσκάηηα XXV2 θαη XXVI γσληαθέο θαηαζθεπέο 

ραξαθηεξίδνληαη θιίβαλνη (Δηθ.18β). ην Γσκάηην ΥΥVΗ, δχν ηνίρνη (κεθ. 2-3,00κ.) ζρεκαηίδνπλ 

νξζνγψληα δηακφξθσζε κε εθθνξηθή είζνδν
323

, πνπ πεξηείρε άθζνλε ΜΜ ΗΗΗ θεξακεηθή. Ζ δνκή 

                                                 
322

 Γηα ην Σεηξάγσλν Μ βι. Παξάξηεκα "Δξγαζηήξηα ρσξίο θιηβάλνπο". 
323

 Chapouthier & Demargne 1942, 22-3. 
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ζην Γσκάηην ΥΥV2 έρεη θακπχια ηνηρψκαηα πνπ θαηαιήγνπλ ζε ζηελή είζνδν, ρακειφηεξε απφ ην 

δάπεδν ηνπ ρψξνπ
324

, θαη απέδσζε επίζεο κεγάιε πνζφηεηα ΜΜ ΗΗΗ αγγείσλ. Σηο πξνηάζεηο απηέο 

ακθηζβεηεί ν Evely, πνπ ζεκεηψλεη ηελ άκεζε επηθνηλσλία ησλ δχν ρψξσλ κε ηελ Βφξεηα Απιή 

φπνπ ζα ήηαλ ινγηθφ λα ιεηηνπξγνχλ εξγαζηήξηα∙  παξαηεξεί επηπιένλ φηη νη ιεγφκελνη "θιίβαλνη" 

δελ ζψδνπλ ίρλε θσηηάο νχηε ζηάρηεο, θαη δελ θέξνπλ επηρξηζκα πεινχ, φπσο ζπλεζίδεηαη ζε 

ηέηνηεο δνκέο, ελψ κάιινλ ιαλζαζκέλα αλαγλσξίζηεθαλ είζνδνη ζε απηνχο
325

.  

 

Α/Α 34 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι 

Κριτθ. Μάλια. Πρια 

νομοφ Θρακλείου - 

Λαςικίου. 

Ανακτορικι πόλθ. 

Τετράγωνο Θ 

Κεραμεικόσ 

κλίβανοσ. 

Ρροςκολλθμζνοσ 

ςτθν εξωτερικι 

πλευρά του 

Δωματίου δ. 

1 

(απροςδιόριςτοσ 

υποτφποσ). 

Θμικυκλικόσ (Δ 2,00, πλ. Τοίχ. 0,30-0,40) με 

κυκλικό εςωτερικό (Δ 1,00). Είςοδοσ Δ, 

απζναντι από το Δωμάτιο δ. Αρχι ανωδομισ. 

Μικρό ςτρϊμα καμμζνου χϊματοσ ίςωσ 

δείχνει τθ κζςθ καμινάδασ. Κακι διατιρθςθ. 

Ψθμζνοσ πθλόσ 

δαπζδου. Ζνα ςτρϊμα 

από ςτάχτθ και 

άνκρακα (πάχ. 0,55) 

κάτω από τθ λικοριπι 

από το κτιριο. 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕΑΜΕΑ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Τμιμα βάςθσ 

ςτιριξθσ κεραμεικοφ 

τροχοφ (Τφποσ 4) 

ςτο Δωμάτιο α/αϋ. 

Εργαλεία κεραμζα: 

τριπτιρεσ, γλυφίδεσ. 

 
κφπελλα τφπου Χαμαιηίου, πρόχοι. 

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

        ΜΜ ΙΒ 
   

Van Effentere 1958, 

827, 1961, 947. Evely 

2000, 281,312. 

 

Έμσ απφ ην Σεηξάγσλν Θ, ΒΓ ηνπ αλαθηφξνπ, εληνπίζηεθε θιίβαλνο (Δηθ.18γ) ζε θαθή 

θαηάζηαζε δηαηήξεζεο. Έρεη ηνμνεηδή θάηνςε εμσηεξηθά (Δηθ.18δ), (Γ πεξίπνπ 2,00κ.), θαη 

θπθιηθή εζσηεξηθά. Οη ηνίρνη ηνπ έρνπλ πιάηνο 0,30-0,40κ. θαη είλαη επηρξηζκέλνη κε πειφ, θαη 

ζψδεη πηζαλά ίρλε ηεο νξνθήο θαη ηνπ δαπέδνπ ηνπ απφ ςεκέλν πειφ. Σν άλνηγκα ηνπ είλαη ζηε Γ 

πιεπξά, απέλαληη απφ ην Γσκάηην δ. Καιππηφηαλ απφ ζηξψκα ζηάρηεο θαη αλζξάθσλ (Πάρ. 

0,55κ.), καδί κε πεζκέλνπο ιίζνπο απφ ην θηήξην, ελψ έλα κηθξφ ίρλνο θακέλνπ ρψκαηνο καξηπξά 

ίζσο ηε ζέζε ηεο θακηλάδαο
326

. χκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ H. van Effentere ν θιίβαλνο αλήθεη 

ζηνλ Σχπν 1, κε αλεπαξθείο σζηφζν ελδείμεηο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ππνηχπνπ. Ο Evely ζπκθσλεί 

κε ηελ ηαχηηζε ηνπ θιηβάλνπ, φζν θαη ησλ Γσκαηίσλ δ, ι, α θαη α' κε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, 

φπνπ βξέζεθε εμνπιηζκφο ελφο ηερλίηε: ηξηπηήξεο, κεηάιιηλεο βειφλεο, ηκήκαηα απφ ιαβέο 

εξγαιείσλ θαζψο θαη ιεηαληήξεο απφ ζρηζηφιηζν (Δηθ.18ζη). Δπίζεο ζην Γσκάηην α/α‟ ζηέιερνο 

απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο βάζεο ηνπ θεξακεηθνχ ηξνρνχ (Σχπνο 4)
327

(Δηθ.18ε), ελψ ην ππφινηπν 

κέξνο ηνπ βξέζεθε ζην Γσκάηην ε. Σν ηειεπηαίν δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γηα ηελ ζπγρξνλία ησλ 

εξγαιείσλ κεηαμχ ηνπο αιια θαη κε ηνλ θιίβαλν
328

. Ο θιίβαλνο, αλ θαη πεξηγξάθεηαη πνιχ 

ζπλνπηηθά, αλήθεη ζηνλ Σχπν 1, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα απφδσζεί ν ππφηππνο. Βξίζθεηαη ζε 

                                                 
324

 Chapouthier & Joly 1936, 16. 
325

 Evely 2000,  315-7. 
326

 Effentere 1958, 827, 1961, 947. 
327

 Evely 2000, 281. 
328

 Απηφζη, 312. 
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εμσηεξηθφ ρψξν θηεξίνπ πνπ έρεη ελδείμεηο εξγαζηεξηαθψλ ρξήζεσλ ζε θάπνηνπο θνληηλνχο κε ηνλ 

θιίβαλν ρψξνπο. 
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ΗΗΗ.5 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔ ΚΛΗΒΑΝΟΤ ΔΚΣΟ ΚΡΖΣΖ 

 

Μίιεηνο 

 

 Κνληά ζηελ πεξηνρή ηνπ λανχ ηεο Αζελάο ζηε Μίιεην εληνπίζηεθαλ θηεξηαθά θαηάινηπα 

ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, κε επξήκαηα πνπ εγγξάθνπλ κηλσηθή θαη κπθελατθή επηξξνή. Ζ 

αξραηφηεξε θάζε ρξνλνινγείηαη κε βάζε ηελ θεξακεηθή ζηελ ΤΜ ΗΑ - ΤΜ ΗΗ. Ζ δεχηεξε πεξίνδνο 

ζηελ ΤΔ ΗΗΗΑ θαη ε ηξίηε ζηελ ΤΔ ΗΗΗΒ - Γ. Καηά ηνλ W. Niemeier, ζηελ πξψηε πεξίνδν ε 

εγθαηάζηαζε θαηνηθείηαη απφ κηλσίηεο, ελψ έλα αγγείν κε εγράξαθηα ζχκβνια ηεο Γξακκηθήο Α 

εληζρχεη ηελ άπνςε γηα κηλσηθή επηξξνή ηεο πεξηνρήο
329

. 

 H δεχηεξε πεξίνδνο ηεο θηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο (Δηθ.22α) πνπ αληηπξνζσπεχεηαη θαηά 

98% απφ κπθελατθή θεξακεηθή αιιά θαη απφ ηελ εχξεζε πνιιψλ κπθελατθψλ γπλαηθείσλ εηδσιίσλ 

απφθάιπςε επηά θιηβάλνπο, κέξνο ησλ νπνίσλ έρεη ήδε αλαζθαθεί απφ άιινπο αξραηνιφγνπο. Ο 

Niemeier δηαθξίλεη ηέζζεξηο θπθιηθνχο θιηβάλνπο (α/α.1,2,4,6) κε ίδηα εζσηεξηθή δηάκεηξν ζηνλ 

ζσδφκελν ρψξν θαχζεο θαη ίρλε εζσηεξηθήο ππνζηεξηθηηθήο δνκήο γηα ηελ εζράξα, πνπ δελ έρεη 

ζσζεί παληνχ φκσο
330

 (Δηθ.22β).  

 

Α/Α I 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Μικρά Αςία, 

Ραράλια κζςθ 

Μίλθτοσ, Κτθριακι 

εγκατάςταςθ. 

(δίχωροσ) 

Κλίβανοσ (α) 

ςε εξωτερικό 

χϊρο  του 

κτθρίου. 

1α 

Κυκλικόσ ζωσ ωοειδισ (εςωτ. Δ 0,90). Τοιχϊματα 

κονιαμζνα εςωτερικά, πλινκόκτιςτα εξωτερικά.  Ρικανά 

ίχνθ κεντρικοφ πεςςοφ (μικ. 0,40, φψ. 0,35). Χωρίσ ίχνθ 

εςχάρασ. 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                        ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ

Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   

Από ςτρϊμα καταςτροφισ τθσ δεφτερθσ περιόδου 

κατοίκθςθσ: κοινι κεραμεικι και γυναικεία ειδϊλια τθσ ΥΜ ΙΙΙ 

Α περιόδου. 
 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                     ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 
   

Niemeier 1997, 

347-51. 

 

Α/Α II 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Μικρά Αςία, 

Ραράλια κζςθ 

Μίλθτοσ, Κτθριακι 

εγκατάςταςθ. 

(δίχωροσ) 

Κλίβανοσ (b) ςε 

εξωτερικό χϊρο 

ΝΔ του 

κλιβάνου α. 

1α 

Κυκλικόσ ζωσ ωοειδισ (εςωτ. Δ 0,90). Τοιχϊματα 

κονιαμζνα εςωτερικά, πλινκόκτιςτα εξωτερικά.  Ρικανά 

ίχνθ κεντρικοφ πεςςοφ (μικ. 0,40, φψ. 0,35). Χωρίσ ίχνθ 

εςχάρασ. 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                    ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

   

Από ςτρϊμα καταςτροφισ τθσ δεφτερθσ περιόδου 

κατοίκθςθσ: κοινι κεραμεικι και γυναικεία ειδϊλια τθσ ΥΜ 

ΙΙΙ Α περιόδου. 
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ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                  ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 
   

Niemeier 1997, 

347-51. 

 

Α/Α IV 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Μικρά Αςία, 

Ραράλια κζςθ 

Μίλθτοσ, Κτθριακι 

εγκατάςταςθ. 

(δίχωροσ) 

Κλίβανοσ (d) 

ςε εξωτερικό 

χϊρο Α του 

κτθρίου. 

1α 

Κυκλικόσ ζωσ ωοειδισ (εςωτ. Δ 0,90-1,10). Τοιχϊματα 

κονιαμζνα εςωτερικά, πλινκόκτιςτα εξωτερικά.  Ρικανά ίχνθ 

κεντρικοφ πεςςοφ (μικ. 0,40, φψ. 0,35). Χωρίσ ίχνθ εςχάρασ. 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                          ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                      ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 
   

Niemeier 1997, 

347-51. 

 

Α/Α VI 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Μικρά Αςία, 

Ραράλια κζςθ 

Μίλθτοσ, 

Κτθριακι 

εγκατάςταςθ. 

(δίχωροσ) 

Κλίβανοσ (f) 

ςε εξωτερικό 

χϊρο του 

κτθρίου. 

1α 

Κυκλικόσ ζωσ ωοειδισ (εςωτ. Δ 0,90-1,10). Τοιχϊματα 

κονιαμζνα εςωτερικά, πλινκόκτιςτα εξωτερικά. Ζνασ 

εςωτερικόσ πεςςόσ από λικοπθλοδομι (φψ. 0,60). Κανζνα ίχνοσ 

εςχάρασ. Μζτρια διατιρθςθ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                              ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                          ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 
   

Niemeier 1997, 

347-51. 

 

Ο πέκπηνο θιίβαλνο (α/α.5), ειαθξά κεγαιχηεξνο (εζση. Γ 1,30κ.), εληνπίδεη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο δχν κηθξνχο παξάιιεινπο ηνηρίζθνπο απφ ιηζνπεινδνκή. Καηά ηνλ Niemeier, 

δελ ζηήξηδαλ θάπνηα εζράξα
331

, ίρλε ηεο νπνίαο δελ εληνπίζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαζθαθήο 

(Δηθ.22γ). Γελ αλαθέξνληαη θηλεηά επξήκαηα. 
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Α/Α V 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Μικρά Αςία, 

Ραράλια κζςθ 

Μίλθτοσ, 

Κτθριακι 

εγκατάςταςθ. 

(δίχωροσ) 

Κλίβανοσ (e) ςε 

εξωτερικό χϊρο 

του κτθρίου. 

1β 

Κυκλικόσ ζωσ ωοειδισ (εςωτ. Δ 1,30). Τοιχϊματα κονιαμζνα 

εςωτερικά, πλινκόκτιςτα εξωτερικά. Δφο εςωτερικοί 

παράλλθλοι τοιχίςκοι από λικοπθλοδομι. Κανζνα ίχνοσ 

εςχάρασ. Μζτρια διατιρθςθ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ                       ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
                   ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 
Στφλοσ 

(α/α16)  

Niemeier: Δεν ςτθρίηουν εςχάρα οι εςωτερικοί τοιχίςκοι. Μάλλον 

για όπτθςθ μικρϊν πίκων. Ρικανϊσ τα αγγεία ζμπαιναν από τθν 

οροφι, που καταςκευάηεται από φκαρτά υλικά. 

Niemeier 1997, 

347-51. 

 

Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δχν ηειεπηαίνη θιίβαλνη (α/α.3,7), πνπ έρνπλ 

νξζνγψλην ζρήκα, ν θαιχηεξα ζσδφκελνο (α/α. 3) έρεη δηαζηάζεηο 3,30 Υ 3,20κ, κε 6 παξάιιεινπο 

ηνηρίζθνπο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο πνπ δεκηνπξγνχλ αεξαγσγνχο ελψ ε εζηία είλαη 

δίπια ζηνλ ζάιακν θαχζεο (Δηθ.22δ). Αλήθνπλ ζηνλ Σχπν 2 αιιά παξνπζηάδνπλ κηα 

θαηαζθεπαζηηθή δηαθνξά κε ηνπο αληίζηνηρνπο θξεηηθνχο. Δπηθνηλσλνχλ κε έλαλ εμσηεξηθφ 

πιηλζφθηηζην αγσγφ/θαλαιη πνπ δηαηξέρεη ηε Β πιεπξά θαη εθθηλεί απφ ΒΓ, φπνπ θαη ε εζηία
332

.  

 

Α/Α III 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Μικρά Αςία, 

Ραράλια κζςθ 

Μίλθτοσ, 

Κτθριακι 

εγκατάςταςθ. 

(μονόχωροσ) 

Κλίβανοσ (c) ςε 

εξωτερικό 

χϊρο αμζςωσ Β 

του κλιβάνου 

b. 

 

 

 

2 

Ορκογϊνιοσ (3,30 Χ 3,20), με 6 παράλλθλουσ τοιχίςκουσ ςτο 

εςωτερικό που δθμιουργοφν αεραγωγοφσ. Επικοινωνοφν με 

ζναν εξωτερικό πλινκόκτιςτο αγωγό/καναλι που δατρζχει τθ Β 

πλευρά και εκκινεί από ΒΔ, όπου και θ εςτία. 

κάρβουνα ςτθν 

εςτία 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ

Σ ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ

Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 
  

Ο αναςκαφζασ του προςπάκθςε να βρει παράλλθλα ςε κλιβάνουσ 

ςτο Μάρι Συρίασ. Niemeier: εντοπίηει μια διαφορά με τουσ 

αντίςτοιχουσ ςτθν Κριτθ. Οι κερμζσ αζριεσ μάηεσ δεν 

μεταφζρονται απευκείασ ςτουσ αεραγωγοφσ αλλά διαμζςου ενόσ 

εξωτερικοφ περιμετρικοφ καναλιοφ. 

Niemeier 1997, 

350. 
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Α/Α VII 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Μικρά Αςία, 

Ραράλια κζςθ. 

Μίλθτο,σ 

Κτθριακι 

εγκατάςταςθ. 

(μονόχωροσ) 

Κλίβανοσ (g) 

ςε εξωτερικό 

χϊρο του 

κτθρίου. 

 

 

2 
Ορκογϊνιοσ, ςϊηεται μόνο το Ν τμιμα. Ρικανό πλάτοσ 3,00. 

Με ίχνθ από 6 παράλλθλουσ τοιχίςκουσ ςτο εςωτερικό που 

δθμιουργοφν αεραγωγοφσ. Κακι διατιρθςθ. 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 

ΕΓΑΛΕΙΑ 

ΚΕ 
ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 
  

 Niemeier: εντοπίηει μια διαφορά με τουσ αντίςτοιχουσ ςτθν 

Κριτθ. Οι κερμζσ αζριεσ μάηεσ δεν μεταφζρονται απευκείασ 

ςτουσ αεραγωγοφσ αλλά διαμζςου ενόσ εξωτερικοφ 

περιμετρικοφ καναλιοφ. 

Niemeier 1997, 

350. 

 

Ο Nieimeier ζεσξεί φηη ην θηήξην είρε εξγαζηεξηαθή ρξήζε θαηά ηελ δεχηεξε θάζε 

θαηνίθεζήο ηνπ
333

, ελψ θαίλεηαη πσο ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ ζηελ ηειεπηαία πεξίνδν θαηνίθεζεο ηνπ 

είλαη μαλά εξγαζηεξηαθή
334

. Καηά ηνλ ίδην, ε Μίιεηνο απνηέιεζε ζεκαληηθφ θέληξν θεξακεηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζαθή κηλσηθή επηξξνή πνπ δηνρέηεπε αγγεία ζηε Μηθξά Αζία.  

Οη νκνηφηεηεο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηε Μίιεην κε ην ζχγρξνλν ηνπ εξγαζηήξην ζηηο Κάησ 

Γνχβεο είλαη εκθαλείο. Μηα κεγάιε θηεξηαθή εγθαηάζηαζε, κε αξθεηνχο ρψξνπο ζηηο εμσηεξηθέο 

πιεπξέο ησλ νπνίσλ εληνπίδνληαη δεχγε θιηβάλσλ, ζπλήζσο κηθξψλ ζε κέγεζνο, 

αληηπξνζσπεχνληαο φια ηα γλσζηά είδε θιηβάλσλ. Καη νη δχν ζέζεηο είλαη παξάιηεο, γεγνλφο πνπ 

βνεζάεη ζηελ γξήγνξε εκπνξία κέζσ ζαιάζζεο. Καη ζε απηφ ηνλ εξγαζηεξηαθφ ρψξν θαίλεηαη πσο 

θαηαζθεπάδνληαη εθηφο απφ αγγεία θαη άιια θεξακεηθά ηέρλεξγα. 

 

Ρφδνο 

 

Λίγν έμσ απφ ηα ΝΑ φξηα ηνπ νηθηζκνχ ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνχ, ζηελ Ηαιπζφ Ρφδνπ, ζην 

νηθφπεδν Μαξγαξίηε, εληνπίζηεθε ηκήκα εξγαζηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο κε θιίβαλν Σχπνπ 2, 

ζσδφκελν ζε πνιχ θαιή θαηάζηαζε
335

 (Δηθ.23α). 

ψδεη ζρεδφλ αθέξαην ηνλ ρψξν θαχζεο (1,96 Υ 2,00κ.), κέζα ζηνλ νπνίν εληνπίδνληαη 3 

ηνηρίζθνη πνπ δεκηνχξγνπλ αεξαγσγνχο/θαλάιηα (Δηθ. 23β). Ο ρψξνο θαχζεο είλαη εληζρπκέλνο κε 

θηηζηφ πεξηρείισκα, ελψ ηα εζσηεξηθά ηνπ ηνηρψκαηα είλαη επελδπκέλα κε παρχζηξψκα πεινχ 

(πάρ. 0,10). Ζ είζνδνο ηνπ ρψξνπ θαχζεο ζψδεηαη αθέξαηε (χς. 0,90 πι. 0,60) απφ πειφ κε ηνμσηή 

νξνθή κε δηακπεξέο άλνηγκα (0,10 Υ 0,18κ.) γηα έιθπζκα ηνπ αεξνο
336

. Ο θιίβαλνο παξνπζηάδεη 

δχν ηδηνκνξθίεο: α) ν θεληξηθφο ηνηρίζθνο είλαη κηθξφηεξνο ζε κήθνο ζηα Ν, αθήλνληαο έλα θελφ 

κεηαμχ ηνπ αλνίγκαηνο ηεο εηζφδνπ θαη ησλ αεξαγσγψλ θαη β) αλ θαη δελ βξέζεθαλ ίρλε ηεο 

αλσδνκήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ, εληνχηνηο ζηα Β ζρεδφλ δίπια ηνπ εληνπίζηεθε ζηξψκα (5,50 Υ 

2,50) κε ζξαχζκαηα απφ πήιηλα ηνηρψκαηα, εθ ησλ νπνίσλ κεξηθά εληειψο θνίια, πνπ φπσο 
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 Niemeier 1997, 351. 
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 Απηφζη , 351. 
335

 Μαξθέηνπ 2003, 134. 
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 Απηφζη, 136. 
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ππνζηεξίδεη ε αλαζθαθέαο, πξνέξρεηαη απφ ηνλ ζφιν ηνπ
337

 (Δηθ.23γ) 

 

Α/Α VIII 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ 
ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡ

ΟΣ 
ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Δωδεκάνθςα, 

όδοσ, 

Ιαλυςόσ, 

Τριάντα Οικ. 

Μαργαρίτθ. 

Εργαςτθριακ

ι 

εγκατάςτας

θ με κλίβανο  

ΝΑ του 

οικιςμοφ 

(μονόχωροσ) 

2 

Ορκογϊνιοσ (1,96 Χ ,2,00), με ακζραιο κάλαμο καφςθσ (φψ. τοιχ. 

0,90). Θ εξωτερικι περίμετροσ ενιςχφεται με κτιςτό περιχείλωμα 

(πάχ. 0,60). Το ςτόμιο από Ν με αργολικοδομι (πάχ. 0,20 υψ. 0,60). 

Εςωτερικά επενδυμζνοσ με ςτρϊμα πθλοφ (πάχ ζωσ 0,10). Τρεισ 

τοιχίςκοι δθμιουργοφν 4 κανάλια. Ο μεςαίοσ βραχφτεροσ αφινει 

κενό μπροςτά ςτθν είςοδο του χϊρου καφςθσ που ςϊηεται ακζραιθ 

(φψ. 0,90 πλ..τ 0,60). Ρθλόκτιςτθ με τοξωτι οροφι και διαμπερζσ 

άνοιγμα (0,10 Χ 0,18) για ζλκυςμα του αεροσ. Θ εςτία ζχει χακεί από 

μεταγενζςτερθ παραβίαςθ. Ρικανά ίχνθ ανωδομισ ςϊηονται 

αμζςωσ Β του. Εκεί βρζκθκε ςτρϊμα (5,50 Χ 2,50) με κραφςματα 

από πιλινα τοιχϊματα (τμιματα κόλου;).  

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕ

Σ ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ

Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Ακριβϊσ δίπλα 

εγκατάςταςθ 

αργαλειοφ με 

18 αγνφκεσ, οι 

13 πεςμενεσ 

ανά ηεφγθ ςε 

δφο ςχεδόν 

ορκογϊνιεσ 

καταςκεφεσ 

από πθλό. 

 

Εντόσ του Δ 

αεραγωγοφ 

πεςμζνθ πλίνκοσ 

που ίςωσ 

λειτουργοφςε ςαν 

ςτθριγμα τθσ   

2 πρόχοι θ μία με διακοςμθτικζσ ταινίεσ, τμιμα αβαφοφσ κφλικασ, 

τμιμα τριποδικισ χφτρασ με ταινιωτά πόδια. Σε άλλο κανάλι μια 

πρόχουσ και 16 ακζραιεσ διςκοειδείσ αμφίκυρτεσ αγνφκεσ. 
 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΕ ΙΙΒ - ΥΕ ΙΙΙΑ2  
  

ο αργαλειόσ και ο κλίβανοσ  είναι ςφγχρονοι μεταξφ τουσ. Το 

άνοιγμα του είναι ίδιο με του Ραλαικάςτρου. Θ εςχάρα 

εντοπίηεται ζμμεςα από τθν ευρεία επιφανεια ςτθριγμάτων  και 

από εγκάρςιεσ κινθτζσ πλίνκουσ που γεφφρωναν κατά 

διαςτιματα τα κανάλια. Ειναι ςε εργαςτθριακό χϊρο ςε μικρι 

απόςταςθ από τον πυρινα του οικιςμοφ. Οι αγνφκεσ εντόσ του 

κλιβάνου είναι τυπολογικά ίδιεσ με τισ υπόλοιπεσ. Υπόκεςθ οτι θ 

ίδια ομάδα ελζγχει τισ δυο εγκαταςτάςεισ. 

Μαξθέηνπ  

2003, 133-143 

 

ην εζσηεξηθφ ηνπ θιηβάλνπ εληνπίζηεθαλ ζηνλ Γ αεξαγσγφ δχν πξφρνη ε κία κε 

δηαθνζκεηηθέο ηαηλίεο, ηκήκα αβαθνχο θχιηθαο, ηκήκα ηξηπνδηθήο ρχηξαο κε ηαηλησηά πφδηα θαη 

κηα πιίλζνο πνπ ζχκθσλα κε ηε Μαξθέηνπ, ίζσο ιεηηνπξγνχζε σο ζηήξηγκα ηεο εζράξαο 

(Δηθ.23δ). ηνλ Α αεξαγσγφ βξέζεθαλ κηα πξφρνπο θαη 16 αθέξαηεο δηζθνεηδείο ακθίθπξηεο 

αγλχζεο
338

. 

Αθξηβψο δίπια απφ ηνλ θιίβαλν (Δηθ.23ε) εληνπίζηεθε εγθαηάζηαζε αξγαιεηνχ κε 18 

αγλχζεο, νη 13 πεζκελεο αλά δεχγε ζε δχν ζρεδφλ νξζνγψληεο θαηαζθεχεο απφ πειφ
339

. Ζ 

Μαξθέηνπ ππνζηεξίδεη πσο ν αξγαιεηφο είλαη ζχγρξνλνο ηνπ θιηβάλνπ. Οη αγλχζεο εληφο ηνπ 

θιηβάλνπ είλαη ηππνινγηθά ίδηεο κε ηηο ππφινηπεο. Τπνζέηεη νηη ε ίδηα νκάδα αλζξψπσλ ειέγρεη ηηο 
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 Μαξθέηνπ 2003, 136. 
338

 Απηφζη, 137. 
339

 Απηφζη, 138. 
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δπν εγθαηαζηάζεηο
340

.  

Ο θιίβαλνο έρεη θνηλά ζηνηρεία, θαηά ηελ αλαζθαθέα, κε ηνλ θιίβαλν ηνπ Παιαίθαζηξνπ, 

φπνπ ην άλνηγκα ηνπ ρψξνπ θαχζεο είλαη ίδηνπ ζρήκαηνο, αιιά ηππνινγηθά ηνλ θαηαηάζζεη κε ηνλ 

θιίβαλν ηνπ Κνκκνχ ιφγσ ησλ ηνηρίζθσλ ζηνλ ρψξν θαχζεο. Τπνζηεξίδεη φηη ππήξρε εζράξα, ε 

νπνία εληνπίδεηαη έκκεζα απφ ηελ επξεία επηθαλεηα ζηεξηγκάησλ (παρ. 0,40) θαη απφ εγθάξζηεο 

θηλεηέο πιίλζνπο πνπ γεθχξσλαλ θαηά δηαζηήκαηα ηνπο ηνηρίζθνπο
341

. Ζ ρξνλνιφγεζε ηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη ηνπ θιηβάλνπ κε βάζε ηελ θεξακεηθή θαιχπηεη κηα πεξίνδν απφ ηελ ΤΔ ΗΗΒ - ΤΔ 

ΗΗΗΑ2. 

 

Κάξπαζνο 

 

ην Ν ηκήκα ηνπ λεζηνχ, ζηε ζέζε Πεγάδηα (Δηθ.24α) εληνπίδνληαη θαηάινηπα πνπ 

θαιχπηνπλ κηα πεξίνδν απφ ην ηέινο ηεο Νενιηζηθήο έσο θαη ηελ ΤΔΥ.  ηα θνληηλά πςψκαηα 

θφπε θαη Μαξθέιιη ζηα ΝΓ έρνπλ εληνπηζηεί παιαηφηεξα 10 κπθελατθνί ζαιακνεηδείο ηάθνη
342

. 

Σν 1999, ζε ζσζηηθή αλαζθαθή ηνπ νηθνπέδνπ ηδηνθηεζίαο Σζέθνπ-Σξέκπεια, ζηε ζέζε Ξελψλαο, 

εληνπίζηεθαλ θαηάινηπα ηξηψλ θηεξίσλ κε δχν νηθνδνκηθέο θάζεηο (ΤΔ ΗΗΗΑ - ΗΗΗΒ) (Δηθ.24β). Οη 

ηνίρνη ηνπο ζψδνληαη ζε χςνο έσο 0,30κ., ελψ ην δάπεδν ηνπο είλαη απφ παηεκέλν ρψκα. Ζ 

αλσδνκή ηνπο απφηειείηαη απφ σκέο πιίλζνπο θαη ςεκέλα ηνχβια. Δληχπσζε πξνθαιεί φηη ζε 

κεξηθά ζεκεία ηνπ δαπέδνπ ζπιιέρζεθαλ πνιιά ζξπκκαηηζκέλα φζηξεα πνξθχξαο.  

 

Α/Α IX, X, XI 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Δωδεκάνθςα,  Ν 

Κάρπακοσ,  

Ρθγάδια, κζςθ 

Ξενϊνασ, Οικ. 

Τςζκου-Τρεμπζλα 

 Λείψανα τριων κτθρίων με 2 

οικοδομικζσ φάςεισ ΥΕ ΙΙΙΑ - 

ΙΙΙΒ.Ανάμεςα ςτα δφο κτιρια 

υπάρχει αυλι με κατάλοιπα 3 

κλιβάνων. (ζνασ δίχωροσ) 

1β, 1; 

3 κυκλικζσ καταςκευζσ επενδυμζνεσ με 

ωμό πθλό με διαμετρο από 0,80 ζωσ 2,50. 

όλεσ ςτα Α ζχουν ζνα ςτόμο εν είδει 

τραχιλου ι φλογίςτρου. Οι 2 είναι 

κλίβανοι, θ τρίτθ αταφτιςτθ. 

 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
         ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚ

Α ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στα ΝΑ του 

οικοπζδου 

βρζκθκαν ίχνθ 

κτθρίου με 

δωμάτιο με ίχνθ 

φωτιάσ. 

  

Στο Δωμάτιο Β του κλιβάνου: 60 αγγεία 

ςπαςμζνα το ζνα πάνω ςτο άλλο (ςε ραφια;)  

Αγγεία: κφακοι, κφλικεσ, πίκοι με ίχνθ 

φωτιάσ, πφραυνα, πρόχοι και ψευδόςτομοι 

αμφορείσ. 

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ           ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

    ΥΕ ΙΙΙ 
   

Ηερβάκθ 2003, 

55-69,  2006, 

13-50.  

 

Αλάκεζα ζηα δχν θηήξηα ππάξρεη απιή κε δάπεδν απφ πειφρψκα θαη 3 θπθιηθέο 

θαηαζθεπέο επελδπκέλεο κε σκφ πειφ κε δηάκεηξν απφ 0,80 έσο 2,50κ., φιεο ζηα Α έρνπλ έλα 

ζηφκην, ίζσο ηκήκα αχιαθαο νμπγφλσζεο (Δηθ. 24β). Οη δχν είλαη βεβαησκέλνη θιίβαλνη ελψ ε 
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 Απηφζη, 142. 
342

 Εεξβάθε 2003,  55. 
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ηξίηε (α/α.11) δελ έρεη ηαπηηζηεί κε βεβαηφηεηα
343

. Ο κεγάιπηεξνο θιηβάλνο (α/α.9) (Δηθ.24γ) ζψδεη 

ηκήκα ηνπ ρψξνπ θαχζεο κέζα ζηνλ νπνίν ππάξρνπλ δχν ηνηρίζθνη πνπ δεκηνπξγνχλ αεξαγσγνχο. 

Σα ηνηρψκαηα ηνπ θαίλνληαη εληζρχκελα κε κηθξφ ηνίρν απφ αξγνχο ιίζνπο. Γελ αλαθέξνληαη 

επξήκαηα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Δπίζεο δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά γηα χπαξμε ή κε εζράξαο. Ο 

κεγαιχηεξνο θιίβαλνο εληάζζεηαη ζηνλ Σχπν 1β αιιά εκθαλίδεη επηξξνέο απφ ηνλ Σχπν 2. Ο 

δεχηεξνο, επίζεο, ζηνλ Σχπν 1 αιιά δελ ππάξρεη ζηνηρείν πνπ λα μεθαζαξίδεη ηνλ ππνηχπν. Γηα ηνλ 

ηξίην δελ αλαθέξνληαη ιεπηνκέξεηεο. 

ηα ΝΑ ηνπ νηθνπέδνπ βξέζεθαλ θαηάινηπα θηεξίνπ κε δσκάηην κε ίρλε θσηηάο θαη 60 

αγγεία ζπαζκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν (Δηθ.24δ),  ψζηε λα δεκηνπξγείηαη ε αίζζεζε φηη έρνπλ 

πέζεη απφ θάπνην ξάθη
344

. Σα αγγεία είλαη θπξίσο θχαζνη, θχιηθεο, πίζνη κε ίρλε θσηηάο, πχξαπλα 

πξφρνη ςεπδφζηνκνη θαη ακθνξείο. Σα πεξηζζφηεξα είλαη εηζεγκέλα θαη θαπφηα ληφπηα κε επηξξνέο 

απφ ηελ Κξεηε (ιεθάλεο θαη πχξαπλα). Υξνλνινγνχληαη ζην ηέινο ηεο ΤΔΥ. 

Γπζηπρψο δελ εληνπίζηεθαλ θηλεηά επξήκαηα πνπ λα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ θεξακεηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά, ε Εεξβάθε ζεσξεί φηη ην δσκάηην κε ηα αγγεία ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θιίβαλν, ελψ ηνλίδεη φηη νηθηαθα καγεηξηθά θαη απφζεθεπηηθά ζθέπε θέξνπλ ίρλε 

ηξνθνξνπαξαζθεπαζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πνιιά απφ ηα ιεπηφηερλα είλαη ειαηησκαηηθά ιφγσ 

θαθήο φπηεζεο ή ζπαζκέλα θαη ζπγθνιιεκέλα θαηά ηελ αξραηφηεηα
345

. 

Ζ ζέζε ησλ θηεξίσλ δελ είλαη ηπραία αθνχ απφηεινχλ ην ΒΓ αθξν ελφο ΤΔ ΗΗΗ νηθηζκνχ πνπ 

θαηαιακβάλεη κηα πεξηνρή 45 Υ 55κ. θαη απέρεη 75-120κ. απφ ηελ ζάιαζζα
346

. Ζ θξεηηθή επηξξνή 

ζην λεζί έρεη ηνληζζεί θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε κηλσηθή Κξήηε ίδξπζε 

εγθαηαζηάζεηο ζην λεζί θαηά ηελ Νεαλαθηνξηθή ελψ νη κπθελαίνη ειεγρνπλ ην λεζί απφ ηνλ 14ν αη. 

π.Υ, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο εκπνξηθνχο δξφκνπο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ζπλχπαξμε κηλσηθψλ 

θαη κπθελατθψλ ζηνηρείσλ ζην λεζί
347

. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 

Δξγαζηήξηα θεξακεηθήο ρωξίο θιηβάλνπο ζηελ Κξήηε 

 

Μάιηα 

 

Σν Σεηξάγσλν Μ βξίζθεηαη κφιηο 150κ. ΒΓ ηνπ θεληξηθνχ αλαθηνξηθνχ ζπγθξνηήκαηνο
348

. 

Πεξηιακβάλεη θηήξηα δηαθνξεηηθψλ ρξήζεσλ (Δηθ.19α), έθηαζεο πεξίπνπ 3000η.κ. πνπ 

ρξνλνινγνχληαη ζηε Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν
349

.  ην Β ηκήκα ηνπ Σεηξαγψλνπ Μ βξίζθνληαη 

εξγαζηεξηαθνί ρσξνη, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην «Δξγαζηήξην ηνπ Κεξακέα».  Ακέζσο Β ηεο Βφξεηαο 

Απιήο, απηφ ζπλνξεχεη ζηα Γ κε ην Γσκάηην ΗV14 ηνπ θηεξίνπ Β, ζηα Α κε ην «Δξγαζηήξην ηνπ 

Υπηεπηή», θαη ζηα Β κε ην «Δξγαζηήξην ηνπ θξαγηδνγιχθνπ»
350

 (Δηθ.19α). Ζ είζνδνο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ είλαη ζηα Α, φπνπ μεθηλά έλαο δξφκνο κε θαηεχζπλζε Β-Ν πνπ θαηαιήγεη ζην 

«Δξγαζηήξην ηνπ θξαγηδνγιχθνπ».  

 

Α/Α 1 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 
ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι Κριτθ. Μάλια. 

Πρια νομοφ Θρακλείου - 

Λαςικίου. Ανακτορικι πόλθ. 

Τετράγωνο M 

Κτθριακό ςυγκρότθμα: 

Εργαςτιριο του Κεραμζα. 

 
Ορκογϊνιο κτιριο (9,80 Χ 8,00). 

Ρροκάλαμοσ ειςόδου, πζντε 

δωμάτια και ίχνθ δφο 

κλιμακοςταςίων. 
 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 

ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Στο Δωμάτιο VIII5 βρζκθκε 

κρανίο εργαςίασ. 

Κεραμεικοί τροχοί (Τφποσ 3c), 

δίςκοι (Τφποσ 2α), λειαντιρεσ, 

τριπτιρεσ, τριβεία, μιτρεσ, 

ςτακμία, αγγεία, γλυφίδεσ και 

βελόνεσ. 

 

Λεκάνεσ, κάδοι, πίκοι, πρόχοι, 

κφπελλα, ςτάμνοι, αμφορείσ.  

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

           ΜΜ ΙΙΙΑ - Β 

   

Poursat 1996, 8-

43, 112-3. Evely 

2000, 273-6, 

312. 

 

Σν Δξγαζηήξην ηνπ Κεξακέα έρεη νξζνγψληα θάηνςε (9,80 Υ 8,00κ.) θαη πεξηιακβάλεη 

πξνζάιακν εηζφδνπ, πέληε δσκάηηα, θαη ίρλε δχν θιηκαθνζηαζίσλ (Δηθ.19β,ε,ζη,δ) πνπ νδεγνχζαλ 

ζηνλ φξνθν ηνπ ζπγθξνηήκαηνο
351

. ην ηζφγεην νξγαλψλνληαη θπξίσο απφζεθεπηηθνί ρψξνη, θαη 

ρψξνη δηακνλήο (Δηθ.19γ), θαη ζηνλ φξνθν ε θχξηα δψλε εξγαζίαο, κηα απφζήθε, θαη έλα βνεζεηηθφ 

δσκάηην δηακνλήο (Δηθ.19δ). Ίρλε θιηβάλνπ δελ έρνπλ εληνπηζηεί πνπζελά ζην θηήξην. 

Σε κειέηε απηή ελδηαθέξνπλ εηδηθά ηα δεδνκέλα απφ ην Γσκάηην VIII5 θαη κάιηζηα ηα 

επξήκαηα απφ ην ζηξψκα θαηαζηξνθήο ηνπ νξφθνπ πάλσ απφ απηφ (Δηθ.19ε), πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δχν ηκήκαηα θεξακεηθνχ ηξνρνχ (Σχπνο 3c) θαη εμαξηήκαηα ηνπο (Δηθ.19ζ), θεξακηθνχο δίζθνπο 

(Σχπνο 2α)(Δηθ.19η), ακθνξείο, ιεθαλίδεο, πήιηλεο κήηξεο γηα αγγεία (Δηθ.19ηα), ιίζηλε ζθχξα, 

                                                 
348

 Poursat 1996, 8. 
349

 Μαληδνπξάλε 2002, 91. 
350

 Poursat 1996, 23. 
351

 Απηφζη, 26. 



 73 

αγλχζεο, ιίζηλα πψκαηα αγγείσλ, ηξηπηήξεο, ιεηαληήξεο, ζρηζηνιηζηθέο ιεπίδεο, ζηαζκία, 

κεηάιιηλεο βειφλεο θαη ηξίησλεο
352

. Πνιιά απφ ηα επξήκαηα απηά αλαγλσξίδνληαη σο εξγαιεία 

θεξακέα θαη νδήγεζαλ ζαλ ηνλ αλαζθαθέα J-C. Poursat λα ραξαθηεξίζεη ην θηήξην σο θεξακεηθφ 

εξγαζηήξην
353

. Οη δχν θεξακεηθνί ηξνρνί (Δηθ.19ζ) αλήθνπλ ζηνλ ηχπν 3c
354

, ελψ νη δίζθνη ζηνλ 

Σχπν 2α
355

. Οη κήηξεο (Δηθ.19ηα) είλαη νη πξσηκφηεξεο γλσζηέο ζηελ Κξήηε. Φέξνπλ αλάγιπθα 

ζέκαηα νζηξέσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε πξφηππα απφ ζθεχε θαιαζνπιεθηηθήο ή απφ κεηαιιηθά 

αγγεία
356

. Ζ ιίζηλε ζθχξα ζρεηίδεηαη ίζσο κε ηελ επεμεξγαζία πιαζηηθψλ πιηθψλ, πηζαλφλ σο 

εξγαιείν επηπεδνπνίεζεο ηνπ δαπέδνπ
357

 (Δηθ.19ηβ), ελψ ηα ιίζηλα ζηαζκία ζπλδένληαη ελ δπλάκεη 

απφ ηνλ αλαζθαθέα κε ηε κέηξεζε ηνπ βάξνπο ηεο θεξακεηθήο πξψηεο χιεο
358

.  Ο ίδηνο παξαηεξεί 

φηη ε παξνπζία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ θεξακεηθψλ ηξνρψλ ππνδειψλεη εμεηδίθεπζε ηεο παξαγσγήο, 

ελψ νη κήηξεο γηα ηελ αλάγιπθε δηαθφζκεζε ησλ αγγείσλ δείρλνπλ έλα πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο 

ζην πιαίζην ηεο Παιαηναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ.   

 

Πηηζίδηα 

 

ηα Πηηζίδηα Ππξγησηίζζεο θνληά ζην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνχ θαη ην Κακειάξη, ε Γ. Υαηδή-

Βαιιηάλνπ αλέζθαςε ηα θηεξηαθά θαηάινηπα κηλσηθήο αγξέπαπιεο
359

 (Δηθ.20α). Ο κηθξφο  ρψξνο 

ΥΗΥ (2,30 Υ 2,60.κ.) απφηεινχζε κάιινλ θεξακεηθφ εξγαζηήξην (Δηθ.20β), έρεη είζνδν ζηα Ν  θαη 

δάπεδν επηζηξσκέλν κε αζβεζηνιηζηθέο πιάθεο (θαη δχν αιαβάζηξηλεο). Καηά κήθνο ηνπ Β ηνίρνπ, 

ζε πιάηνο 0,80 ην δάπεδν είλαη ππεξπςσκέλν θαηά 0,10, σο θξεπίδα ή ζξαλίν πνπ θέξεη ζρεδφλ 

ζην κέζνλ ηνπ έλαλ νξζνγψλην επηκήθε ιίζν (χς. 0,20κ., πι. 0,40κ., κήθ. 0,80κ.), θαη ζην 

αληίζηνηρν ζεκείν ηνπ Γ άθξνπ, κηα επηκήθε αβαζή θνηιφηεηα (0,08 Υ 0,12κ.) ρακειφηεξα ζηε Ν 

πιεπξά κηα δεχηεξε (πι. 0,10κ., κήθ. 0,30κ). Μηα αθφκε κηθξφηεξε ηξίηε θνηιφηεηα (0,03κ.) ζην Γ 

άθξν ηεο πξνεγνχκελεο, θζάλεη σο ηελ αθκή ιίζηλεο βάζεο, φπνπ βξέζεθαλ έλαο αλεζηξακκέλνο 

θεξακεηθφο δίζθνο (Σχπνο 2Α)(Δηθ.20γ) θαη δχν θχπειια
360

.  

Α/Α 2 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & 

ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ 

ΡΕΙΟΧΘ- 

ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Νότια κεντρικι 

Κριτθ. Ριτςίδια. 

Ρεδιάδα 

Μεςαράσ. Κοντά 

ςτθ Φαιςτό. 

Αγρζπαυλθ. 

Δωμάτιο ΧΙΧ: κεραμεικό εργαςτιριο. 

 Δωμάτιο ΧΙΧ (2,30 Χ 2,60). Είςοδοσ Ν. Δάπεδο 

επιςτρωμζνο με αςβεςτολικικζσ πλάκεσ (και δφο 

αλαβάςτρινεσ). Δάπεδο υπερυψωμζνο ωσ κρθπίδα 

(πλ.0,80, φψ. 0,10). Σχεδόν ςτο μζςον του διατζμνεται από 

πλακοειδι ορκογϊνιο λίκο (φψ. 0,20, πλ. 0,40, μικ. 0,80), 

και ςτο αντίςτοιχο ςθμείο του Δ άκρου, μια επιμικθ 

αβακι κοιλότθτα (0,08 Χ 0,12) χαμθλότερα ςτθ Ν πλευρά, 

μια δεφτερθ (πλ. 0,10, μικ. 0,30). Μία ακόμθ μικρότερθ 

τρίτθ κοιλότθτα (0,03) ςτο Δ άκρο τθσ προθγοφμενθσ, 

φκάνει ωσ τθν ακμι λίκινθσ βάςθσ. Στθ ΝΔ γωνία του 

δωματίου, πεςμζνοσ επιμικθσ λίκοσ  (φψ. 0,75, φψ. 

πλευράσ 0,20), με εςοχζσ και εξοχζσ ςτο άκρο και μικρι 

κυκλικι κοιλότθτα ςτθν άνω επιφάνεια. Στθ ΒΔ γωνία του 

δωματίου εντοπίςτθκε καταςκευι από μικροφσ 

πλακοειδείσ λίκουσ και πθλό που δθμιουργεί ζνα κενό  

(0,27 Χ 0,40) και ζχει ζνα ορκογϊνιο άνοιγμα ςτο μζςον 

τθσ Α πλευράσ πάνω ςτο δάπεδο.  
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 Poursat 1996, 38-9. 
353

 Απηφζη, 43. 
354

 Evely 2000, 276. 
355

 Απηφζη, 273. 
356

 Poursat 1996, 112. 
357

 έρεη κειεηεζεί απφ ηνλ J.Shaw 1971, 14. 
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 Poursat 1996, 113. 
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 Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, 1036. 
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ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ ΑΛΛΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 

Κεραμεικόσ δίςκοσ in situ (τφποσ 2Α, 

Ραλαιοανακτορικόσ). 3 λίκινα 

τριβεία και τριπτιρεσ.  

Επάνω ςτθ λίκνθ κρθπίδα: πάνω από 100 ακζραια 

και ςπαςμζνα κωνικά κφπελλα, με 

καταςκευαςτικζσ ατζλειεσ, οπζσ ςτθ βάςθ, 

ανϊμαλεσ επιφάνειεσ, ίχνθ φωτιάσ. Στισ επιχϊςεισ 

και ςτο δάπεδο, πλιν του υπερυψωμενου Β 

τμιματοσ: λίγα ςπαςμζνα κφπελλα, όςτρακα με 

γραπτι διακόςμθςθ, τμιματα πίκου. Στθ ΒΔ γωνία: 

2 κφπελλα. 

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΜΜ ΙΙ - ΥΜ ΙΒ 

Ραράλλθλα του κεραμεικοφ δίςκου: 

Φαιςτόσ, Δωμάτια LXV και LXII (ΜΜ 

ΙΒ - ΙΙΑ). Μάλια, Τετράγωνο Μ, 

Κτιριο Α (ΜΜ Ι - ΙΙΙ). Ο δίςκοσ 

βρζκθκε ςε ςτρϊμα καταςτροφισ 

και τελικισ εγκατάλειψθσ του 

κτθρίου (ΥΜ ΙΒ). Δοκιμαςτικζσ τομζσ 

ςτο δάπεδο του δωματίου και ςε 

άλλα ςθμεία του κτθρίου ζδωςαν 

ςτοιχεία Ραλαιοανακτορικισ 

εγκατάςταςθσ. 

 

Ταφτιςθ κεραμεικοφ εργαςτθρίου ςτθν 

εγκατάςταςθ για τθν κάλυψθ τουλάχιςτον των 

οικιακϊν αναγκϊν. Ο τροχόσ ζχει ίχνθ 

μακροχρόνιασ χριςθσ. Ρικανϊσ εκεί υπιρχε 

ποδοκίνθτοσ κεραμεικόσ τροχόσ με όλεσ τισ 

αναγκαίεσ καταςκευζσ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

δουλειάσ ενόσ αγγειοπλάςτθ. Θ καταςκευι τθσ ΒΔ 

γωνίασ όπου βρζκθκαν 100 κφπελλα ζχει πικανό 

παράλλθλο ςτουσ χϊρουσ 107 και CV τθσ Φαιςτοφ. 

Μεγάλθ ομοιότθτα με τα εργαςτιρια του 

Θραψανοφ. 

Χατηι-

Βαλλιάνου 

1995, 1035-58. 

 

ηε ΝΓ γσλία ηνπ δσκαηίνπ, πεζκέλνο ζρεδφλ δηαγψληα, βξέζεθε επηκήθεο ιίζνο  (χς. 

0,75κ., χς. πιεπξάο 0,20κ.), κε εζνρέο θαη εμνρέο ζην άθξν θαη κηθξή θπθιηθή θνηιφηεηα ζηελ άλσ 

επηθάλεηα. ηε ΒΓ γσλία ηνπ δσκαηίνπ εληνπίζηεθε νξζνγψληα θαηαζθεπή απφ κηθξνχο 

πιαθνεηδείο ιίζνπο θαη πειφ πνπ δεκηνπξγεί έλα θελφ  (0,27 Υ 0,40κ.) θαη έρεη έλα νξζνγψλην 

άλνηγκα ζην κέζνλ ηεο Α πιεπξάο πάλσ ζην δάπεδν. ε απηήλ βξέζεθαλ πάλσ απφ 100 αθέξαηα θαη 

ζπαζκέλα θσληθά θχπειια κε θαηαζθεπαζηηθέο αηέιεηεο, νπέο ζηε βάζε, αλψκαιεο επηθάλεηεο θαη 

ίρλε θσηηάο
361

. 

Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα θεξακεηθφ εξγαζηήξην κε 

πνδνθίλεην ηξνρφ (Δηθ.20δ). Ζ απφπζία θιηβάλνπ ζεσξείηαη ηπραία. Σν ζηξψκα θαηαζηξνθήο φπνπ 

βξέζεθε ν ηξνρφο ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΜ ΗΒ πεξίνδν, σζηφζν, ηππνινγηθά παξάιιεια ηνπ ηξνρνχ 

είλαη πξσηκφηεξα (Φαηζηφ Γσκάηηα LXV θαη LXII, ΜΜ ΗΒ -ΗΗΑ πεξίνδν, Μάιηα Quarter-Mu ΝΑ 

γσλία Κηεξίνπ Α, ΜΜ Η – ΗΗΗ)
362

. Ζ χπαξμε θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηηο πεξηζζφηεξεο κηλσηθέο 

επαχιεηο δείρλεη κηα απηνλνκία θαη απηάξθεηα ζηελ παξαγσγή αγγείσλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεζηψλ ηνπο
363

.  

 

Εώκηλζνο 

 

ηελ πεξηνρή ησλ Αλσγείσλ, ζε πςφκεηξν 1200κ., ζηνλ Φεινξείηε θαη 10 ρηιηφκεηξα απφ 

ην ζχγρξνλν ρσξηφ ησλ Αλσγείσλ, εληνπίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 απφ ηνλ Η. 

αθειιαξάθε κεγάιν θηεξηαθφ ζπγθξφηεκα, κε εκβαδφλ 1600 η.κ. Πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 40 

δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο
364

 (Δηθ.21α). ηε ΒΓ πηέξπγα ηεο ζπγθξνηήκαηνο βξίζθεηαη ην Γσκάηην 12, 

εκβαδνχ 10 η.κ, πνπ απέδσζε επξήκαηα ζρεηηθά κε ηελ θεξακεηθή δξαζηεξηφηεηα (Δηθ.21β,γ,δ). 

                                                 
361

 Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, 1036-9. 
362

 Απηφζη, 1045. 
363

 Απηφζη, 1046. 
364

 Traunmυller 2008, 13. 
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Έμσ απφ ηνλ Β ηνίρν ηνπ κηα θαηαζθεπή ειιεηπηηθήο δηαηνκήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνλ αλαζθαθέα 

σο πηζαλφο θιίβαλνο
365

 ρσξίο λα αλαθέξεη νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία. 

 

Α/Α 3 

ΔΟΜΘ/ΘΕΣΘ ΤΥΡΟΣ/ΥΡΟΤΥΡΟΣ ΡΕΙΓΑΦΘ 

ΙΧΝΘ ΧΘΣΘΣ/ 

ΑΝΟΓΑΝΑ & ΟΓΑΝΙΚΑ 

ΚΑΤΑΛΟΙΡΑ ΡΕΙΟΧΘ- ΤΟΡΩΝΥΜΙΑ 

Βόρεια κεντρικι Κριτθ. 

Ηϊμινκοσ Ανωγείων. Σε 

μικρό λόφο υψομ. 

1200μ., ςτον 

Ψθλορείτθ. Ορεινι 

εγκατάςταςθ. 

Μεγάλο 

κτθριακό 

ςυγκρότθμα 

περίπου 1600 

τ.μ. Δωμάτιο 

12:  κεραμεικό 

εργαςτιριο. 

Ελλειπτικι 

καταςκευι κοντά 

ςτο Β τοίχο του 

Δωμ. 12: 

κλίβανοσ; 

Δωμάτιο 12: Ορκογϊνιο (10 τ.μ.). 

Ρεριλαμβάνει μικρι κτιςτι δεξαμενι (Δ 0,80), 

πολλά αγγεία και εργαλεία. 

κομμάτια ξφλου ςτο 

εςωτερικό: κατάλοιπα 

ραφιϊν. 

 
ΚΙΝΘΤΑ ΕΥΘΜΑΤΑ 

 
ΑΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ 
ΕΓΑΛΕΙΑ ΚΕ 

ΑΛΛΑ 

ΕΥΘΜΑΤΑ 
ΚΕΑΜΕΙΚΘ/ΤΥΡΟΙ ΑΓΓΕΙΩΝ 

ΑΧΑΙΟΜΕΤΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Καταςκευι που κυμίηει 

τθν ςφγχρονθ 

"καροφτα" των 

αγγειοπλαςτϊν του 

Θραψανοφ, δεξαμενι 

για τθ διικθςθ του 

πθλοφ. 

Κεραμεικόσ 

τροχόσ (Τφποσ 

3c). 

Χάλκινα 

εργαλεία. 

Οςτά ηϊων. 

246 αγγεία 23 διαφορετικϊν ςχθμάτων (πρόχοι, 

κάλακοι, αμφορείσ, πικοειδι, λοπάδεσ, λεκάνεσ, 

δίςκοι, χφτρεσ κ.α.). Τμιμα κλειςτοφ αγγείου με 

εγχάρακτο ςθμείο κεραμζα. Ρολλά ίςωσ 

τακτοποιθμζνα κατά τφχπο ςε ράφια (Ρρβ. Τα 

πολλά κομμάτια ξφλου ςτον ίδιο χϊρο). 

 

ΧΟΝΟΛΟΓΘΣΘ ΡΑΑΛΛΘΛΑ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ 

ΡΟΣΩΡΙΚΕΣ 
ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ 

ΥΜ ΙΑ 

   

Σακελλαράκθσ 1988, 

165-72,  2004, 99-110. 

Traunmuller 2008, 13, 

36-9, 271-2, Sakellarakis 

& Panagiotopoulos 2006, 

47-75. 

 

Σν Γσκάηην 12 απέδσζε 246 αγγεία
366

, πνπ αλήθνπλ ζε 23 δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο: θχπειια, 

πξφρνη, θαιάζνη, ακθνξείο, πηζνεηδή, ινπάδεο, ιεθάλεο, δίζθνη (Δηθ.21δ), ηκήκα θιεηζηνχ αγγείνπ 

κε εγράξαθην ζεκείν θεξακέα θαη αξθεηέο ρχηξεο. Βξέζεθαλ, επίζεο, νζηά, ράιθηλα εξγαιεία θαη 

έλαο θεξακεηθφο ηξνρφο (Σχπνο 3c, Γ 0,44κ.) (Δηθ.21ε,β). Ζ ζέζε εχξεζε ηνπο πξνηείλεη φηη ηα 

αγγεία ήηαλ ηαθηνπνηεκέλα αλά ηχπν ζε ξάθηα. ηνλ ίδην ρψξν αληρλεχηεθαλ πνιιά θνκκάηηα 

μχινπ
367

. Δθηφο απφ ηα αγγεία ν αλαζθαθέαο αλαθέξεη, ρσξίο ιεπηνκέξεηεο, κηα δηακφξθσζε πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο δεμακελή, ε νπνία ζπκίδεη ηε ζχγρξνλε «θαξνχηα», ην ρψξν φπνπ νη 

αγγεηνπιάζηεο ηνπ Θξαςαλνχ ζνπξψλνπλ ηνλ πειφ
368

. 

Ο αθειιαξάθεο ρξνλνινγεί ην ζχλνιν απηφ ζηελ ΤΜ ΗΑ εγθαηάζηαζε
369

. χκθσλα κε ηνλ 

Traunmuller, ζε κηα ηφζν κεγάιε εγθαηάζηαζε φπσο ε Εψκηλζνο, ζα πξέπεη λα ππήξρε κέξηκλα γηα 

ηελ θαηαζθεπή αγγείσλ, αθνχ νη ζρεηηθέο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο ζα ήηαλ κεγάιεο
370

. Ζ πεξηνρή 

πξνζθέξεη θαχζηκε χιε θαη λεξφ απφ ηξεηο ηνπηθέο πεγέο
371

. 

 

 

                                                 
365

 αθειιαξάθεο 1988, 169, Sakellarakis & Panagiotopoulos 2006, 59. 
366

 Σα 160 απφ απηά κειεηήζεθαλ απφ ηνλ S.Traunmυller (2008). 
367

 αθειιαξάθεο 1988, 168-9. 
368

 Απηφζη, 169. 
369

 αθειιαξάθεο φ.π., 166. Traunmυller 2008, 272. 
370

 Traunmυller φ.π., 271. 
371

 αθειιαξάθεο 1988, 166. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2 

Αξραηνκεηξηθέο αλαιύζεηο 

Οη αξραηνκεηξηθέο κέζνδνη γηα ηελ αλάιπζε θεξακεηθψλ ηέρλεξγσλ ζηνρεχνπλ, κεηαμχ 

άιισλ, ζηελ αλίρλεπζε ηεο πξνέιεπζεο θαη ηεο ζχζηαζεο ησλ θεξακεηθψλ πιψλ θαη ζηε 

δηεξεχλεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγγείσλ, πξνηχπσλ ζηελ παξαγσγή, ηε 

θαηαλάισζε θαη ηε δηαθίλεζε ηνπο. Αξραηνκεηξηθέο κέζνδνη εθαξκφζζεθαλ θαη γηα ηε κειέηε ηεο 

πξντζηνξηθήο θξεηηθήο θεξακεηθήο νξγαλσκέλσλ κε ρξνλνινγηθά θαη γεσγξαθηθά θξηηήξηα. Οη 

βαζηθέο απφ απηέο είλαη: α) ε Νεηξνληθή Δλεξγνπνίεζε (NAA), β) ε Πεξίζιαζε ησλ αθηίλσλ –Υ 

(XRD), γ) ε Φαζκαηνζθνπία θζνξηζκνχ αθηίλσλ –Υ (XRF), δ) ε Ζιεθηξηθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο 

(SEM), θαη ε) ε Πεηξνγξαθηθή κηθξνζθνπία.  

Μία θαηαηνπηζηηθή επηζθφπεζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηεο αλαιπηηθήο έξεπλαο θεξακεηθήο ζηνλ 

αηγαηαθφ ρψξν παξνπζηάδεη ε Δ. Ννδάξνπ ζε πξφζθαην άξζξν ηεο
372

, φπνπ παξνπζηάδεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη εξεπλεηέο ζηελ εμαγσγή αζθαιψλ πνξηζκάησλ αιιά θαη ζηελ 

πξφνδν πνπ έρνπλ ζεκεηψζεη ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, ε νπνία θαίλεηαη απφ ην εχξνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ εκπινπηίδνπλ ηηο αξραηνινγηθέο κειέηεο. Με ηε κηλσηθή θεξακεηθή έρνπλ 

αζρνιεζεί επηζηακέλσο αξθεηνί εξεπλεηέο, νη νπνίνη έρνπλ δεκνζηεχζεη ελδηαθέξνπζεο κειέηεο, 

κηθξφ κέξνο ησλ νπνίσλ αλαπαξάγεηαη παξαθάησ. 

 

Πξναλαθηνξηθή πεξίνδνο 

Γηα ηε κειέηε ηεο πξναλαθηνξηθήο θεξακεηθήο αλαιχζεθαλ κε ηελ πεηξνγξαθηθή κέζνδν 

ζχλνια απφ δεθαπέληε ΠΜ Η-ΗΗ εγθαηαζηάζεηο ηεο Αλαηνιηθήο θαη ηεο Κεληξηθήο Κξήηεο
373

. Πνιχ 

πξφζθαηα δεκνζηεχζεθαλ ηα απφηειέζκαηα ηεο κειέηεο δεηγκάησλ απφ επηά ΠΜ ζέζεηο ηεο 

Γπηηθήο Κξήηεο
374

. 

Γηαπηζηψζεθε έηζη, φηη ζηε κηλσηθή θεξακεηθή ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηαρξνληθά δηαθνξεηηθνί 

ηχπνη πειψλ αλάινγα κε ηηο θαηεγνξίεο, ην ζρήκα θαη ηηο ρξήζεηο ησλ αγγείσλ
375

. Γηα παξάδεηγκα, 

ηα καγεηξηθά ζθεχε θαηαζθεπάδνληαλ απφ κε αζβεζηνχρνπο πεινχο κε κίθα θαη πξνζκίμεηο 

ζρηζηφιηζνπ θαη άιισλ κε πιαζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα λα γίλνληαη πην αλζεθηηθά ζηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε ρξήζε ηνπο
376

∙ δηαπηζηψζεθε επίζεο φηη ηα ίδηα ςήλνληαλ ζε ρακειή θσηηά 

θαηά ηελ Πξναλαθηνξηθή πεξίνδν
377

.  

Δπίζεο, ε κειέηε ησλ ηερλνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ αγγείσλ είλαη δηαθσηηζηηθή γηα 

ηνλ ηξφπν θαηαζθεπή ηνπο θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Σα εξγαζηήξηα θεξακεηθήο παξήγαγαλ, 

κεηαμχ άιισλ, αγγεία πνπ είραλ ζηηιβσκέλε επηθάλεηα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο 

αθνινπζνχληαλ ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαλ ζπγθεθξηκέλνη ηχπνη αξγίισλ. Σα 

ΠΜ αγγεία κε ζθνχξα δηαθφζκεζε ζε αλνηρηφρξσκν βάζνο ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα απφ αζβεζηνχρν 

άξγηιν πνιχ θαιήο πνηφηεηαο πνπ ήηαλ απαξαίηεην γηα λα επηηεπρζή ε δηαθφζκεζε απηή. 

Γηαθνξεηηθνί ηχπνη πξψησλ πιψλ ρξεζηκνπνηνχληαλ θαη γηα ηα αγγεία κε γθξίδν επίρξηζκα
378

. 

πγθξίζεηο, κάιηζηα, δεηγκάησλ κε ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο δηαθφζκεζεο απφ ηελ Κλσζφ δείρλνπλ 

ελ δπλάκεη δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά θαη γεσινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ χπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ θεξακέσλ πνπ ηα θαηαζθεχαδαλ
379

. Αξραηνκεηξηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ, 

                                                 
372

 Ννδάξνπ 2010, 72-5. 
373
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374
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375
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επίζεο, πσο γηα ηα κεγάια απφζεθεπηηθά αγγεία ρξεζηκνπνηνχληαλ αζβεζηνχρνη πεινί κε 

θπιιηηηθέο πξνζκίμεηο θαη, ζπρλά, κε ηελ πξνζζήθε θαη άκκνπ
380

. 

Έρνπλ αλαιπζεί πεηξνγξαθηθά πξσηνκηλσηθά αγγεία απφ ηνλ Μχξην Φνχξλνπ Κνξπθή
381

 

θαη απφ ηε Βαζηιηθή ζηελ Ηεξάπεηξα. Δηδηθά γηα ηελ θεξακεηθή ξπζκνχ Βαζηιηθήο, ηα κελ ηερληθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα αληίζηνηρα άιισλ πεξηνρψλ, φκσο ε γεσινγηθή 

ζχζηαζε ηνπ πεινχ είλαη θνηλή κε απηήλ ζε πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνπ Μηξακπέινπ
382

. 

Ζ κειέηε ησλ αγγείσλ ηνπ Μχξηνπ έδεημε φηη κφλν ην 50% ηεο θεξακεηθήο είλαη ηνπηθφ πξντφλ, 

ελψ ην ππφινηπν 50% πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηνπ Μηξακπέινπ
383

. 

Πιεξνθνξίεο παξέρνπλ, επίζεο, νη πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο γηα ηε δηαθίλεζε ησλ αγγείσλ 

φζν θαη ησλ αθαηέξγαζησλ πξψησλ πιψλ κεηαμχ πξναλαθηνξηθψλ θέληξσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

θεξακεηθή απφ ηελ  Κλσζφ, θάπνηε θαη πνιχ θαιήο πνηφηεηαο, δελ έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ληφπην 

πειφ
384

, ελψ πεξηιακβάλεη θαη πνιιέο εηζαγσγέο αγγείσλ απφ θέληξα ηεο Μεζαξάο
385

. Οη θεξακείο 

ηεο  Γπηηθήο Κξήηεο, σζηφζν, ρξεζηκνπνηνχζαλ κφλν ηνπηθνχο πεινχο
386

. 

Γξαπηή θαη γθξίδα (ιεπηφηερλε) θλσζηαθή θεξακεηθή έρεη βξεζεί ζε φιε ηελ Κξήηε, απφ ηα 

Υαληά έσο ην αλαηνιηθφηεξν άθξν ηνπ λεζηνχ. Οη νκνηφηεηεο ζηελ ηερληθή θαη ηνλ ηχπν πεινχ ησλ 

αγγείσλ απηψλ, θαζψο θαη ε πςειή πνηφηεηα ηνπο δείρλεη φηη παξάγνληαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν, 

θαιά νξγαλσκέλν θέληξν
387

, ζχκθσλα κε ηηο γεσινγηθέο αλαιχζεηο, ζηε λνηηνθεληξηθή Κξήηε, θαη 

κάιηζηα ζηελ πεδηάδα ηεο Μεζαξάο
388

. Αληίζεηα ε γθξίδα ζηηιβσηή θεξακεηθή απφ ηελ Κλσζφ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ βφξεηνθεληξηθή Κξήηε
389

. 

Αλαιφγσο, νη ΠΜ Η πξφρνη κε ζθνπξφρξσκε δηαθφζκεζε ζε αλνηρηφ βάζνο (Dark on light) 

πνπ είλαη ζπρλέο ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο Μεζαξάο, αιιά θαη ζηελ Κλσζφ, ην Καιφ Υσξηφ, ηελ Αγία 

Φσηηά θαη ηα Μάιηα, έρνπλ παξφκνηα ζχζηαζε πεινχ, νη γεσινγηθέο πεγέο ηνπ νπνίνπ 

αληρλεχνληαη ζηε κεγάιε απηή πεδηάδα ζηελ θεληξηθή Κξήηε, ε νπνία απφηεινχζε ζεκαληηθφ 

θέληξν παξαγσγήο πξφρσλ ηνπ ελ ιφγσ ξπζκνχ
390

 . 

πσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ, ζην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ εγγξάθνληαη 

ζεκαληηθά θέληξα παξαγσγήο θεξακεηθήο ζε φιε ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, πνπ αμηνπνίεζαλ ηηο 

ηνπηθέο πεγέο πειψλ θαη δηαθηλνχζαλ επξέσο ηα αγγεία ηνπο
391

. Σα αγγεία κε ζθνχξν γθξηδσπφ 

επίρξηζκα παξάγνληαλ επίζεο ζε ζπγθεθξηκέλα θέληξα, ην έλα ζηελ θεληξηθή Κξήηε θαη ην άιιν 

ζηα λφηηα ή λνηηνθεληξηθά ηνπ Μφρινπ
392

.  

 

Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδνο 

 

Πεηξνγξαθηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε παιαηναλαθηνξηθή πεξηθεξεηαθή παξαγσγή είλαη 

επξχηεξε θαη πην πνηθίιε ζε ζρέζε κε απηήλ ηεο Νεναλαθηνξηθήο πεξηφδνπ
393

, θαη ε δηαθίλεζε 

αγγείσλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε, κε εμαίξεζε ηα θακαξατθά θαη θάπνηα αγγεία κεηαθνξάο θαη 
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απφζήθεπζεο
394

. Ζ αζθαιήο αλαγλψξηζε ησλ θεξακεηθψλ θέληξσλ ηεο επνρήο είλαη δχζθνιε, ε 

παξαγσγή εκθαλίδεη ζπρλά πνιιέο νκνηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θεξακεηθή ηεο Κλσζνχ κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε απηήλ ηεο Μεζαξάο απ‟ φηη κε νπνηαζδήπνηε άιιεο πεξηνρήο. Χζηφζν, πνιιέο 

πεξηνρέο θαηαζθεπάδνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο ηχπνπο αγγείσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηε δηάθξηζε θάπνησλ 

επηκέξνπο παξαγσγηθψλ θέληξσλ
395

. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Μεζαξά παξάγνληαλ καδηθά θσληθά 

θχπειια
396

. Αληρλεχνληαη, επίζεο, δηαθνξέο ζηηο θαηαζθεπαζηηθέο ηερληθέο ησλ θεξακέσλ. Έηζη, νη 

θεξακείο ζηελ Κλσζφ πηνζέηεζαλ, θαίλεηαη, ηνλ ηαρχζηξνθν ηξνρφ θαη πέηπραλ ηηο πιεξέζηεξεο 

νμεηδψζεηο θαηά ηελ φπηεζε πξηλ απφ εθείλνπο ζηε Μεζαξά. Σν δεχηεξν είλαη εκθαλέο ζην ρξψκα 

ηνπ ςεκέλνπ πεινχ θαη ηνπ ππξήλα ησλ αγγείσλ πνπ είλαη εξπζξσπφο ζηελ Κλσζφ, θαη γθξηδσπφο 

ζηε Μεζαξά
397

. Με αλάινγν ηξφπν, ε θεξακεηθή ηνπ Κνκκνχ δελ κπνξεί λα δηαθξηζεί απφ εθείλε 

ηεο Φαηζηνχ, κε ηελ νπνία κνηξάδνληαλ πηζαλφηαηα ην ίδην ή ηα ίδηα εξγαζηήξηα ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή
398

. 

Κακαξατθά αγγεία βξέζεθαλ ζηε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπο ζηα αλαθηνξηθά θέληξα ηεο 

Φαηζηνχ θαη ηεο Κλσζνχ. Ζ κειέηε ηνπ θαιήο πνηφηεηαο πεινχ, ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο 

δηαθφζκεζεο ηνπο καξηπξά φηη θαηαζθεπάζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο θεξακείο ή νκαδεο θεξακέσλ
399

. 

Έρνπλ δε ηφζν ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο ψζηε δχζθνια δηαθξίλνληαη ελδερφκελα επηκέξνπο θέληξα 

παξαγσγήο ηνπο. Άιισζηε, ηερλνηξνπηθά, ηα θακαξατθά ηεο Φαηζηνχ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά 

απφ απηά ηεο ππφινηπεο Μεζαξάο, θαη πξνέξρνληαη κάιινλ απφ έλα θνηλφ θέληξν ζηελ Κεληξηθή 

Κξήηε
400

. 

Με ζθνπφ, αθξηβψο, ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θέληξνπ παξαγσγήο απηψλ ησλ πςειήο πνηφηεηαο 

αγγείσλ νη Day θαη Wilson πξνρψξεζαλ ζε πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο δεηγκάησλ απφ ην αλάθηνξν 

ηεο Κλσζνχ. Πξνέθπςε, έηζη, φηη ηα θακαξατθά αγγεία δελ θαηαζθεπάδνληαλ κάιινλ ζηελ πεξηνρή 

πνπ δηαζέηεη ηα κε πιαζηηθά πιηθά ηνπ πεινχ ηνπο -ζρηζηφιηζν, ππξηγελή πεηξψκαηα, ηιπφιηζν, 

ζεξπεληηλίηε θαη γλεχζην. Σέηνηα εγθιείζκαηα θαη πξνζκίμεηο αλαγλσξίδνληαη, αληίζεηα, ζε πεινχο 

πξναλαθηνξηθήο θαη λεναλαθηνξηθήο θεξακεηθήο ηεο Μεζαξάο
401

, θαη εγγξάθνπλ ηα θακαξατθά ζε 

κία παιηφηεξε θαηαζθεπαζηηθή παξάδνζε θαιήο πνηφηεηαο θεξακεηθήο ζε θέληξα ζηελ πεδηάδα θαη 

ηα γχξσ ηεο βνπλά
402

. Απηφ επηβεβαίσλεηαη πεηξνγξαθηθά θαη απφ ηε δηαπίζησζε νηη νη ίδηεο 

αθαηέξγαζηεο πξψηεο χιεο θαη νη ζπληαγέο πειψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα θακαξατθά αγγεία 

ήηαλ ήδε ζε ρξήζε ζηελ πξναλαθηνξηθή κεζαξίηηθε παξαγσγή, απφ ηα νπνία πξνθαλψο 

θαηάγνληαη
403

. εκαληηθέο, εμίζνπ, πιεξνθνξίεο αληινχκε γηα ηηο απαηνχκελεο ζεξκνθξαζίεο 

φπηεζεο ησλ θακαξατθψλ αγγείσλ, νη νπνίεο ζα ήηαλ πνιχ πςειέο (950°-1080°). Ζ επίηεπμε ησλ 

ρξσκαηηθψλ δηαθνξνπνηήζεσλ απφδεηθλχεη ηελ πςειή θαηάξηηζε ησλ θεξακέσλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ
404

.  

Μπνξεί, ηέινο, ε Κλσζφο λα κελ παξήγαγε δίθε ηεο πνιχρξσκε θεξακεηθή, ην ίδην δελ 

ηζρχεη φκσο γηα ηα Μάιηα, αθνχ ζην Σεηξάγσλν Μ θαηαζθεπάδνληαλ πνιχρξσκα αγγεία κε ζαθψο 

ηνπηθφ ραξαθηήξα
405

.  
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Νεναλαθηνξηθή πεξίνδνο 

 

Νφηηα θεληξηθή Κξήηε 

Πινχζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο αξγηιηθήο πξψηεο χιεο, ηε ζχζηαζε ησλ πξψησλ πιψλ 

θαη ηελ ηερλνινγία θαηαζθεπήο θαη φπηεζεο ηεο λεναλαθηνξηθήο παξαγσγήο έρνπλ δψζεη νη 

πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο αγγείσλ απφ ηνλ ΤΜ θιίβαλν ζηνλ Κνκκφ
406

. Απηέο έδεημαλ φηη έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί απφ έλα θνηλφ κείγκα αζβεζηνχρνπ θαη κε αζβεζηνχρνπ αξγίινπ, κε δηαθνξέο κφλν 

ζηνλ ηξφπν αλάκημεο θαη ηε δνζνινγία
407

. Ζ ρξήζε ηνπ κείγκαηνο απηνχ δελ είλαη πξσηνηππία ησλ 

θεξακέσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιηβάλνπ, αιιά είλαη γλσζηφ ζε φιε ηε Μεζαξά. Πξνέξρεηαη  απφ 

πεγέο λενγελνχο αζβεζηνχρνπ αξγίινπ θαη εξπζξσπέο αιινπβηαθέο απφζέζεηο πνπ είλαη ζπρλέο 

ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνκκνχ θαη ζηελ επξχηεξε πεδηάδα έσο ηνπο πξφπνδεο ησλ Αζηεξνχζησλ
408

. Με 

πιαζηηθά ζπζηαηηθά ηνπ πεινχ απηνχ, δειαδή ζρηζηφιηζνη, νθηφιηζνη θαη άιια πεηξψκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πξνζκίμεηο, αληρλεχνληαη ζηνπο πξφπνδεο ησλ Αζηεξνπζίσλ θαη ηνπ 

Φεινξείηε. ηε ζπληαγή απηή δηαθξίλνληαη θφθθνη άκκνπ, πνπ θάλνπλ ην κείγκα πην αλζεθηηθφ 

ζηηο ζεξκνθξαζίεο φπηεζεο
409

. Ζ πξαθηηθή είλαη ραξαθηεξηζηηθή ζηελ θεξακεηθή ηεο Μεζαξάο ζε 

φιε ηελ Δπνρή ηνπ Υαιθνχ, φπσο δείρλνπλ θαη ηα λεναλαθηνξηθά επξήκαηα ηνπ θιηβάλνπ ηεο 

Aγίαο Σξηάδαο
410

. 

Οη πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο ηεθκεξηψλνπλ, εμάιινπ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηεο ζχζηαζεο ησλ 

πειψλ κε ην κέγεζνο θαη ηε δηαθφζκεζε ησλ αγγείσλ, θαη ησλ πξνζκίμεσλ κε ηηο ζεξκνθξαζίεο 

φπηεζεο. ηνλ θιίβαλν ηνπ Κνκκνχ ςήλνληαλ θπξίσο κηθξά αγγεία. Ζ ζχζηαζε θαη ε ζχληαμε ηνπ 

πεινχ ηνπο είλαη θνηλή. Οη πξνζκίμεηο βέβαηα ππθλψλνπλ φζν πην κεγάιν είλαη ην αγγείν γηα λα 

απμεζεί ε αληφρε θαηά ηελ φπηεζε θαη ηε ρξήζε ηνπο
411

.  

ε κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο ςήλνληαη, εμάιινπ, ηα αγγεία κε γξαπηή δηαθφζκεζε ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί παισκέλν επίρξηζκα ζηελ επηθάλεηα ηνπο. Ο βαζκφο παινπνίεζεο αληρλεχεηαη κέζα 

απφ ηε κειέηε ηεο νπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κηθξνκάδαο ησλ αγγείσλ. Σα αγγεία πνπ ζηηο 

πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο είλαη νπηηθά αλελεξγά, ςήζεθαλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ελψ απηά πνπ 

είλαη νπηηθά  ελεξγά ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο
412

. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο φπηεζεο αληινχληαη απφ ηε κέζνδν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο (SEM). Ζ κειέηε ηεο θεξακεηθήο ηνπ ΤΜ θιηβάλνπ ηνπ 

Κνκκνχ απφθαιχπηεη πσο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο γηα ην ςήζηκν ησλ 

άβαθσλ θαη ησλ δηαθνζκεκέλσλ αγγείσλ θαη πσο ε νμείδσζε πνπ επηηεχρζεθε εληφο ηνπ θιηβάλνπ 

ήηαλ απφιχησο ειεγρφκελε, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ ήηαλ πνιχ ζνθά 

κειεηεκέλε
413

.  

Ζ θεξακεηθή ηνπ θιηβάλνπ ηνπ Κνκκνχ κειεηήζεθε θαη κε ηε κέζνδν ηεο Νεηξνληθήο 

Δλεξγνπνίεζεο (NAA) θαη επηρεηξήζεθε ν ζπζρεηηζκφο ησλ ρεκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζε απηήλ θαη ζε αξγηιψδε ρψκαηα - πεγέο πεινχ, κε πεξηνξηζκέλα απφηειέζκαηα αθνχ ε ρεκηθή 

ζχζηαζε ησλ αξγίισλ είλαη παξφκνηα
414

. 
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Αλαηνιηθή Κξήηε 

Ζ πεηξνγξαθηθή κειέηε δεθαελλέα λεναλαθηνξηθψλ ζέζεσλ ηεο Αλαηνιηθήο Κξήηεο απφ 

ηνλ P. Day, έδσζε πνιχ ελδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα θέληξα θεξακεηθήο παξαγσγήο, 

πνπ αλαπηχρζεθαλ θπξίσο ζε παξάιηεο εγθαηαζηάζεηο, ηελ εμεηδίθεπζε ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

ηχπνπο αγγείσλ, θαη ηε δηαθίλεζε ησλ θεξακεηθψλ πξντφλησλ ζε γεηηνληθέο πεξηνρέο
415

. 

Μειεηήζεθαλ δείγκαηα απφ έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ ζηνλ θφιπν θαη ην Β  

ηκήκα θνηιάδαο ηεο εηείαο, φπσο ε Ρίδα Αριάδηα, ν Πιαηχζθηλνο, ε Κιεκαηαξηά, ε Ενπ, ν 

Αλάινπθαο θαη ν ηαπξφο. Έλα ζεκαληηθφ θέληξν παξαγσγήο θεξακεηθήο ηεο επνρήο ππήξρε ζηνλ 

Πεηξά:  ρξεζηκνπνηνχζε κάξγεο θαη αξγίινπο κε εγθιείζκαηα ραιαδίηε θαη θπιιίηε θαη δηαθηλνχζε 

αγγεία έσο ηε Ενπ, ηε Ρίδα θαη ηνλ Πιαηχζθηλν
416

. ηελ ίδηα επξχηεξε πεξηνρή πηζαλψο λα ππήξρε 

θαη άιιν κεγάιν θεξακεηθφ θέληξν θαηαζθεπήο ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ αγγείσλ
417

 κε πειφ πινχζην 

ζε ρισξηνχρα πεηξψκαηα, αληρλεχζηκα ζηελ θνηιάδα ησλ Αριαδηψλ. Δληζρχεηαη, έηζη, ε 

παιαηφηεξε ππφζεζε ηνπ Πιάησλα
418

. Δμάιινπ, νη ζέζεηο Ρίδα θαη Πιαηχζθηλνο απφδεηθλχνληαη 

πινχζηεο ζε ζηνηρεία πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο πεινχο θππέιισλ, καγεηξηθψλ ζθεπψλ θαη πξφρσλ. 

Πξνθαλψο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ππήξραλ δχν θέληξα παξαγσγήο, ηα νπνία εθκεηαιιεχνληαλ ηηο 

ίδηεο πεγέο πεινχ
419

. Αληίζεηα, ζηνλ Πεηξά, ηνλ Πιαηχζθηλν θαη ην ηαπξφ εληνπίδνληαη αγγεία, 

θπξίσο πξφρνη, απφ κε ηνπηθφ πειφ κε εγθιείζκαηα πνπ παξαπέκπνπλ κάιινλ απφ ηε βφξεηα αθηή 

ηνπ Ηζζκνχ ηεο Ηεξάπεηξαο. Δλψ, νη ακθνξείο κε σνεηδέο ζηφκην πνπ εληνπίζζεθαλ ζηε Ρίδα, ηελ 

Κιεκαηαξηά θαη ηνλ Πεηξά είλαη απφ πειφ ηεο Κεληξηθήο Κξήηεο
420

. Ο Αλαινπθάο θαη ν ηαπξφο 

ζην Α άθξν ηνπ θφιπνπ ηεο εηείαο, πξνκεζεχνληαλ αγγεία απφ ην γεηηνληθφ Παιαίθαζηξν θαηά 

ηελ ΤΜ ΗΗΗ πεξίνδν
421

. 

ηηο πεξηνρέο ηνπ Παιαηθάζηξνπ θαη ηεο Εάθξνπ φπνπ πηζαλφηαηα ππήξραλ ηνπιάρηζηνλ 

δχν θέληξα παξαγσγήο θεξακεηθήο ζηηο νκψλπκεο εγθαηαζηάζεηο. Σν πξψην ρξεζηκνπνηνχζε 

λενγελείο ρεξζαίεο αξγηιηθέο απφζέζεηο
422

 πνπ εληνπίδνληαη ζηνπο πεινχο ησλ αγγείσλ ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή, ελψ ην δεχηεξν ζεσξείηαη φηη είρε δηάθνξα εξγαζηήξηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ  

πεινχο κε πνηθηιία ζηε ζχζηαζε
423

.  

ηελ Δπάλσ θαη ηελ Κάησ Εάθξν, νη πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο έδεημαλ νκνηφηεηα ζηε  

ζχζηαζε ηνπ πεινχ κε θάπνηεο κηθξέο ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Σα θχπειια θαη νη πξφρνη είλαη 

απφ ληφπηα πιηθά, πνπ δηαθέξνπλ απφ απηά ησλ αληίζηνηρσλ αγγείσλ ηνπ Παιαηθάζηξνπ. Σν ίδην 

θαη ζηα καγεηξηθά ζθεχε πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί απφ πειφ κε πειηηηθά θαη ηιπνιηζηθά 

εγθιείζκαηα ηεο πεξηνρήο. Γηαθνξεηηθέο πιαζηηθέο πξνζκίμεηο, θαηά ηνλ Day, καξηπξνχλ ηελ 

χπαξμε δηαθνξεηηθψλ εξγαζηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ ίδηα πεξηνρή θαη θαηαζθεχαδαλ 

φκνηνπ ζρήκαηνο αγγεία, θαη φρη θάπνην θεληξηθφ εξγαζηήξην θνληά ζην αλάθηνξν ηεο Εάθξνπ
424

. 

Χο πξνο ηε δηαθίλεζε ηεο θεξακεηθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θέληξσλ, νη εγθαηαζηάζεηο ζηηο 

Υνριαθηέο θαη ηνλ Ενθέξακν, γηα παξάδεηγκα, πνπ βξίζθνληαη κεηαμχ Παιαηθάζηξνπ θαη Εάθξνπ, 

πξνκεζεχνληαλ πίζνπο θαη πξφρνπο θαη απφ ηα δχν θέληξα
425

. 

Άιιν θέληξν παξαγσγήο θεξακεηθήο ππήξρε ζηελ πεξηνρή ηνπ Μαθξχγηαινπ θαη  

Γηαζθαξίνπ Β ηεο πεδηάδαο ηεο Ηεξάπεηξαο, πνπ έθαλε εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο θεξακεηθήο, ελψ 
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είρε ηε δηθή ηνπ παξάδνζε ζην επίπεδν ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο. Πεξηιακβάλεη, κάιηζηα, φπσο 

πξνθχπηεη, πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εξγαζηήξηα. Οη πξψηεο χιεο γηα ηα καγεηξηθά ζθεχε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ νη θεξακείο ηνπ ήηαλ Νενγελείο άξγηινη κε θπιιίηε θαη ραιαδίηε απφ ηε 

γεηηνληθή πεξηνρή γχξσ απφ ηνλ Άγην ηέθαλν
426

, θαη γηα ηα θχπειια θαη ηηο πξφρνπο 

απφιηζσκέλνπο Νενγελείο αξγίινπο κε πεξηζζφηεξα κε πιαζηηθά εγθιείζκαηα
427

. 

ην λεζί ηεο Φείξαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ αγγείσλ δελ ήηαλ θαηαζθεπαζκέλα επηηφπνπ, 

αιιά εηζεγκέλα απφ ηελ απέλαληη αθηή ηεο Κξήηε. Γηα ηηο πξφρνπο θαη ηα θχπειια 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν πεινί. Ο έλαο είλαη θηηξηλσπφο, πινχζηνο ζε ιεπθέο θαη καχξεο πξνζκίμεηο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηαζθεπή απφζεθεπηηθψλ αγγείσλ, πηζαλφηαηα πξνέξρνληαη απφ ηελ 

πεξηνρή ησλ Γνπξληψλ θαη ηνπ Καινχ Υσξηνχ
428

. Ο άιινο έρεη σο βάζε ηιπφιηζνπο θαη θπιιίηε, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα θχπειια θαη πξφρνπο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ πεξηνρή Α ηεο Παρηάο Άκκνπ
429

. 

Γχν ηνπιάρηζηνλ ηχπνη καγεηξηθνχ πεινχ έρνπλ εληνπηζζεί ζηελ πεξηνρή ησλ Γνπξληψλ. Ο 

έλαο είλαη απηφο ηνπ Μηξάκπεινπ, κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο καχξεο θαη άζπξεο πξνζκίμεηο θαη ηε 

ρξπζή κίθα, κε ην ζχλεζεο γηα ηα καγεηξηθά ζθεχε θαζηαλέξπζξν ρξψκα απφ ην εξπζξσπφ ρψκα 

πνπ αθζνλεί ζην Β ηκήκα ηνπ Ηζζκνχ ηεο Ηεξάπεηξαο
430

. Ο δεχηεξνο ηχπνο πεινχ έρεη σο βάζε ην 

θπιιίηε θαη πξνέξρεηαη απφ θάπνην άιιν ηνπηθφ θέληξν ηεο πεξηνρήο. Δπηπξφζζεηα, νη ακθνξείο 

πνπ βξέζεθαλ ζηα Γνπξληά θαη ηελ Φείξα πξνέξρνληαη απφ ηελ θεληξηθή Κξήηε
431

. Ζ θεξακεηθή 

ηνπ Ηζζκνχ βξέζεθε θαη ζε άιιεο ζέζεηο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, θαη δείρλεη φηη ηα Γνπξληά 

απφηεινχλ ζέζε θιεηδί γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δηαθίλεζε ησλ αγγείσλ
432

. 

 

Ζ ζπκβνιή ηεο αξραηνκεηξηθήο έξεπλαο 

Ζ αξραηνκεηξηθή έξεπλα έρεη κηθξή ζπκκεηνρή ζηελ πξνζπάζεηα εμαγσγήο αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ λεναλαθηνξηθψλ εξγαζηεξίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ππάξρεη 

ζπρλά δπζθνιία ζηε δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο αξγίινπο ζηε Β θαη ηε ΝΚ Κξήηε, εμαηηίαο ηνπ 

γεσρεκηθνχ ραξαθηήξα ηνπ λεζηνχ θαη ηεο αδπλακίαο ησλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιπδηάζηαηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ πνηφηεηα ηνπ πεινχ
433

. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη 

πεινί κνηάδνπλ σο πξνο ηε ζχζηαζε ηνπο, φρη εμαηηίαο κφλν ηεο γεηηλίαζεο αιιά θαη ηεο 

γεσινγηθήο ζχλζεζεο ησλ πεξηνρψλ
434

. Δπίζεο, ε ρεκηθή αλάιπζε δελ ελδείθλπηαη γηα ηε κειέηε 

ηεο θεξακεηθήο ηεο ελδνρψξαο ηεο Κξήηεο θαη πξνηηκφηεξε θξίλεηαη ε εθαξκνγή ηεο 

πεηξνγξαθηθήο κεζφδνπ, θαζψο ξίρλεη πεξηζζφηεξν θσο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε θαη ηελ πξνέιεπζε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ηχπσλ θεξακεηθήο
435

. 

ηελ Α Κξήηε θαίλεηαη πσο ππήξρε έλα πνιχπινθν ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηαθίλεζεο 

θεξακεηθήο, κε θέληξα πνπ εμππεξεηνχζαλ ηηο πεξηνρέο γχξσ ηνπο σο εκηαπηφλνκεο παξαγσγηθέο 

κνλάδεο
436

. Ζ ζχζηαζε ηνπ πεινχ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ αγγείνπ, π.ρ. γηα ηα 

καγεηξηθά ζθεχε έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πειφο κε θπιιηηηθέο πξνζκίμεηο. Χζηφζν, θαηά θαλφλα, γηα 

ηνπο ίδηνπο ηχπνπο αγγείσλ ζηηο ίδηεο εγθαηαζηάζεηο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη δηαθνξεηηθνί πεινί, 

ίζσο εμαηηίαο ηεο ζπλχπαξμεο παξάιιειεο δξαζηεξηφηεηαο δηαθνξεηηθψλ (νκάδσλ) θεξακέσλ. 

Δπηπιένλ, εγθαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαλ κεηαμχ θεξακεηθψλ θέληξσλ παξαγσγήο αγγείσλ 

                                                 
426

 Day 1997, fig.4. 
427

 Απηφζη, 225. 
428

 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πεινχ νλνκάζηεθε «Πειφο ηνπ Μηξακπέινπ» (Day 1991, 91-101). 
429

 Day 1997, 226. 
430

 Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο πεινχ νλνκάζηεθε «Μαγεηξηθφο πειφο ηνπ Μηξακπέινπ» (Day1997, 226). 
431

 Day 1991, 104. 
432

 Day 1997, 228. 
433

 Απηφζη, 221. 
434

 Βι. ζρεηηθά Hein at al. 2004. 
435

 Day 1997, 219. 
436

 Απηφζη, 226. 
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ηξνθνδνηνχληαλ ζπγρξφλσο απφ φια
437

. πκπεξαζκαηηθά, έρνληαο σο έλα αξρηθφ ζηφρν ηεο 

έξεπλαο κνπ ηε κειέηε ηεο ζρέζεο ησλ θιηβάλσλ κε ηηο πεγέο αξγίισλ θαη ζπκκεξηδφκελνο ηελ 

άπνςε ηεο Δ. Ννδάξνπ φηη: "...ε αξραηνκεηξηθή έξεπλα ρξεηάδεηαη θάζε θνξά ζαθή αξραηνινγηθά 

εξσηήκαηα, από ηα νπνία, ζπλήζσο, κόλν έλα κέξνο κπνξεί λα απαληήζεη..
438

", θαηαιήγσ φηη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ θεξακέσλ ηνπ λεζηνχ θαζ'φιε ηελ Δπνρή Υαιθνχ δελ επηηξέπεη ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα ηαπηίζεη πεγέο αξγίισλ κε ζπγθεθξίκελα εξγαζηεξηαθά θέληξα, εηδηθά 

κεηά ηελ 2ε Υηιηεηία π.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
437

 Day 1997, 227. 
438

 Ζ ζπγθεθξηκέλε άπνςε εθθξάζηεθε πξνθνξηθά απφ ηελ Δ. Ννδάξνπ ζην εκηλάξην Πξντζηνξηθήο Αξραηνινγίαο  

ηνπ Παλ. Αζελψλ, κε ηίηιν: "Αλαζπλζέηνληαο ηελ θεξακηθή δξαζηεξηφηεηα", ζηηο 29/3/2013. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3 

Οη θεξακεηθνί ηξνρνί  

 

Έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο ησλ θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ είλαη ε εχξεζε ησλ 

εξγαιείσλ ηνπ θεξακέα. Σα πεξηζζφηεξα εξγαιεία ηνπ θεξακέα (Δηθ.25) θαηαζθεπάδνληαη απφ 

θζαξηά πιηθά θαη κφλν έλα κέξνο ηνπο ζψδεηαη. Δίλαη απαξαίηεηα γηα ηε κνξθνπνίεζε ηνπ 

αγγείνπ, ηε δηαθφζκεζε αιιά θαη ηε δηφξζσζε αηειεηψλ πνπ ηπρφλ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εξγαζηψλ. 

Σν πιένλ ελδεηθηηθφ εξγαιείν κνξθνπνίεζεο ηνπ αγγείνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, είλαη ν 

θεξακεηθφο ηξνρφο. Ζ ρξήζε ηνπ ζηελ Κξήηε παξνπζηάδεη κία εμειηθηηθή πνξεία, απφ ηελ νπνία 

φκσο ιείπνπλ ηα ελδηάκεζα ζηάδηα. Αξρηθά, ζηελ Πξναλαθηνξηθή πεξίνδν εληνπίδνληαη ιεπηνί 

θεξακεηθνί δίζθνη, κε δηακνξθσκέλε ηελ κηα πιεπξά (θάησ) ψζηε λα κπνξεί ν θεξακέαο λα ηνλ 

ζέηεη ζε θίλεζε (Σχπνο 1). Απηφο ν πνιχ απιφο ηχπνο εληνπίδεηαη ζηνλ Μχξην Φνχξλνπ Κνξπθή 

(Δηθ 2δ,ε), θαη ζχκθσλα κε ηνλ Evely απφηειεί πεξηζζφηεξν κηα αξγφζηξνθε θαηαζθεπή γηα ηελ 

κνξθνπνίεζε ησλ αγγείσλ, ε νπνία πηζαλψο δελ ζηεξηδφηαλ ζε θάπνην άμνλα
439

. 

Ζ εκθάληζε ησλ πξψησλ αλαθηνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ εγθαηληάδεη έλα λέν ηχπν ηξνρνχ 

(Σχπνο 3), ν νπνίνο είλαη πην παρχο, κε κεγαιχηεξε δηακεηξν θαη βαξχηεξνο. Σν ρείινο ηνπ είλαη 

πάληα δηακνξθσκελν, ελψ πνιιέο θνξέο θέξεη θπθιηθέο απιαθψζεηο. ην θέληξν ηνπ ζπλήζσο 

θεξεη εγράξαθηε δηαθφζκεζε (ηξίαηλεο, δηπινχο πειέθεηο, θπηηθά κνηίβα θ.α.). Γελ είλαη πάληα 

εληειψο θπθιηθφο. Δδξάδεη επάλσ ζε  άμνλα , ν νπνίνο εθαξκφδεη ζε νπή ζην θέληξν ηνπ ηξνρνχ. Ο 

άμνλαο εδξάδεη ζε ιίζηλε βάζε κε θνηιφηεηα
440

. Ο Σχπνο 3 ρσξίδεηαη ζε ππνηχπνπο κε βάζε ηελ 

ρξήζε ηνπ απφ απιφ ηξνρφ έσο βάζε θάπνηνπ άιινπ θεξακεηθνχ δίζθνπ. Ζ ρξήζε ηνπ ζηελ 

αλαθηνξηθή Κξήηε είλαη έληνλε (Δηθ.25α), αθνχ εληνπίδεηαη ζε πάξα πνιιέο εγθαηαζηάζεηο, 

θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ αλαθεξζεί θαη εδσ (Μφρινο - Σεηξάγσλν Σερληηψλ, θάθα Εάθξνπ, 

Φαηζηφο - Α Απιή Αλαθηφξνπ, Βαζχπεηξν, Γνχβεο, Μάιηα - Σεηξάγσλν Θ, Σεηξάγσλν Μ θαη 

Εψκηλζνο).  

Ζ κεγάιε δηαθνξά ηνχ κε ηνλ Σχπν 1 εληνπίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο κεγάιεο 

ηαρχηεηαο, πνπ επηηξέπεη ζηνλ θεξακέα λα εξγαζηεί κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα, κηθξφηεξε δπζθνιία 

θαη θαηαπφλεζε. Μέ βάζε εζλναξραηνινγηθέο παξαηεξήζεηο, ε κνξθνπνίεζε ελφο απινχ αγγείνπ 

απφ έλαλ έκπεηξν αγγεηνπιάζηε ζα δηαξθνχζε απφ πεξίπνπ 3-5 ιεπηά, γεγνλφο πνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα κεγάιε παξαγσγή αγγείσλ ζε κία εκέξα
441

.  

Ζ δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ θεξακεηθψλ ηξνρψλ απφηειεί ηξνρνπέδη ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ εξεπλεηψλ λα ραξαθηεξίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο σο εξγαζηεξηαθνχο. Αλ θαη ππάξρνπλ 

παξαδείγκαηα εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ε Εψκηλζνο, ηα Πηηζίδηα, νη Γνχβεο, φπνπ έρνπλ εληνπηζηεί 

ρψξνη πνπ κπνξνχλ εχθνια λα ηαπηηζηνχλ κε εξγαζηήξηα, ζηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο είηε ηα 

ηκήκαηα ησλ ηξνρψλ εληνπίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο, είηε βξίζθνληαη ζε δσκάηηα/ρψξνπο 

πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε εξγαζηεξηαθή ρξήζε. Τπάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, φπσο ζην Σεηξάγσλν Θ 

πνπ ηα εξγαιεία ελφο θεξακέα έρνπλ βξεζεί ζε ζηξψκαηα δηαθνξεηηθψλ πεξηφδσλ, δείγκα ηεο 

ζηξσκαηνγξαθηθήο δηαηάξαμεο ηνπ ρψξνπ. Απφ ηα έσο ζήκεξα ζσδφκελα παξαδείγκαηα, δελ 

εληνπίδεηαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ θεξακεηθνχ ηξνρνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θιίβαλν. Πηζαλψο, ν 

ρψξνο εξγαζίαο γηα ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ αγγείνπ λα κελ ήηαλ ζηαζεξφο. ε ζεξκέο πεξηφδνπο ή ζε 

εξγαζίεο κνξθνπνίεζεο πίζσλ, φπνπ ζα απαηηνχληαλ κεγάινη ρψξνη, νη εξγαζίεο λα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ ζε εμσηεξηθφ ρψξν. Σν παξάδεηγκα ηνπ Σεηξαγψλνπ ησλ Σερληηψλ (Μφρινο) 

ζηελ ΤΜ Η, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ. ην ηέινο ηεο ΤΜ πεξηφδνπ, ε δεκηνπξγία κεγάισλ 

                                                 
439

 Evely 2000, 283 
440

 Απηφζη, 283-4. 
441

 Απηφζη, 286. 
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νξγαλσκέλσλ εξγαζηεξηαθψλ θέληξσλ, θαίλεηαη πσο εδξαηψλεη ε παξαπάλσ  άπνςε (π.ρ. Γνχβεο). 

Ζ εχξεζε θεξακεηθψλ ηξνρψλ θαη δίζθσλ ζε πάξα πνιιέο εγθαηαζηάζεηο
442

 ηεο Κξήηεο 

ππνδεηθλχεη ηελ εθηεηακέλε θεξακεηθή δξαζηεξηφηεηα ζην λεζί, ε νπνία εμππεξεηεί ηνπιάρηζηνλ 

ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. Γπζηπρψο ε εμέηαζε ηεο ζέζεο ησλ θιηβάλσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηξνρνχο, φπνπ 

απηνί έρνπλ βξεζεί, δελ θαηέιεμε ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εξγαζία ηνπ θεξακέα. Παξφια 

απηά ε ελδειερήο θαηαγξαθή θαη κειέηε φισλ ησλ ζσδφκελσλ ηκεκάησλ ηξνρψλ δηακνξθψλεη κία 

ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα γχξσ απφ ηελ πςειή ηερλνινγηθή γλψζε ησλ αγγεηνπιαζηψλ θαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζηάδην ηεο θεξακεηθήο παξαγσγήο.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
442

 Ζ πιεξέζηεξε θαηαγξαθή ηνπο θαζψο θαη ε εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηεο ρξήζεο ηνπο παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ D. 

Evely (Evely 2000, 283-9).  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΤΕΖΣΖΖ 

 

Γηα ηνπο θιηβάλνπο 

 Ζ θαηαζθεπή θεξακεηθψλ θιηβάλσλ εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ απμαλφκελσλ 

αλαγθψλ γηα αγγεία ησλ θξεηηθψλ θνηλνηήησλ απφ ηελ ΠΜ πεξίνδν. ε θάζε επνρή, ε δηαδηθαζία 

θαηαζθεπήο ελφο θιηβάλνπ ζα απαηηνχζε εκπεηξία, θπξίσο γηα ηελ επηινγή ηεο ζέζεο ηνπ 

νξχγκαηνο, γηα ην ρψξν φπηεζεο, γηα ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο εηζφδνπ. ιεο νη βεβαησκέλεο 

ηέηνηνπ ηχπνπ δνκέο βξίζθoληαη ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο. ηελ χπαηζξν εξγάδνληαη θαηεμνρήλ νη 

θεξακείο θαηά ηε ζπλνιηθή παξαγσγηθή αιπζίδα, δειαδή απφ ηελ πξφζθηεζε ησλ πξψησλ πιψλ 

θαη ηνπ λεξνχ, ην θνπάληζκα ηεο αξγίινπ, ηνλ θαζαξηζκφ ηεο, ηελ αλάκεημε ηεο, ην θηίζηκν ησλ 

θιηβάλσλ, ηελ θάιπςε ησλ απφζηάζεσλ πνπ ζα ρξεηάδνληαλ γηα ηελ απφθηεζε ησλ απαξαίηεησλ 

ζηνηρείσλ έσο ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη, ελδερνκέλσο, ηε δηαθίλεζε ηνπ εθηφο ηνπ 

νηθηζκνχ ηνπο.  

Οη πεξηζζφηεξνη θιίβαλνη έρνπλ βξεζεί κεκνλσκέλνη, κε εμαίξεζε ηηο Κάησ Γνχβεο (9) ηελ 

Κλσζφ (3) θαη ηνλ Μφριν (2). Με εμαίξεζε ηηο δχν ακθηιεγφκελεο θαηαζθεπέο ησλ Μαιίσλ, είλαη 

φινη θηηζκέλνη ζε ππαίζξην ρψξν, θαη θαηά θαλφλα θνληά ζε ρψξνπο πνπ ραξαθηεξίδνληαη 

εξγαζηεξηαθνί. Παξαδφμσο, φκσο, κφλν ζην Μφριν θαη ηηο Κάησ Γνχβεο επηβεβαηψλνληαη 

θεξακεηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε απηνχο. Αληίζεηα, ζε θεξακεηθά εξγαζηήξηα, φπσο απηά ζηα 

Πηηζίδηα, ηε Εψκηλζν θαη ην Σεηξάγσλν Μ ησλ Μαιίσλ δελ βξέζεθε θιίβαλνο.  

 Ο θιίβαλνο ρξεηάδεηαη θξνληίδα πξηλ θαη κεηά ηελ θάζε ρξήζε ηνπ ζε θαζεκεξηλή ή 

πεξηνδηθή βάζε. Πξέπεη λα θαζαξηζηεί, λα επηρξηζηεί θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο λα μαλαρηηζηεί 

κεξηθψο. Έηζη, θαηαζθεπάδεηαη θνληά ζε εξγαζηήξηα θαη φρη πνιχ θνληά ζηηο θπζηθέο πεγέο ησλ 

πιηθψλ. ην εξψηεκα εάλ ν θεξακέαο έθεξλε εηο πέξαο κφλνο ηνπ ηηο ζπλνιηθέο εξγαζίεο ή εάλ 

άιιε νκάδα αλαιάκβαλε επηκέξνπο επζχλεο, ε απάληεζε είλαη ζρεηηθή. ηα Μάιηα, ηνλ Μφριν θαη 

ηηο Γνχβεο, γηα παξάδεηγκα, ε ζπλχπαξμε ζηα ίδηα θηεξηαθά ζπγθξνηήκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ κε 

ρψξνπο εζηίαζεο θαη απφζήθεπζεο δείρλεη φηη εθεί δνχζαλ πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη θαη ελδερνκέλσο 

ππνδειψλεη θαηακεξηζκφ ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο, ε ζπλχπαξμε κεξηθψλ θιηβάλσλ κε 

απφζήθεο, θάπνηε θαη κε ιηκεληθέο εγθαηαζηάζεηο (Κνκκφο, Μάιηα, Γνχβεο), καξηπξά έκκεζα 

απηνλνκία αιιά θαη πξφζεζε γηα δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο, κε ηνπο ειάρηζηνπο δπλαηνχο 

θηλδχλνπο απσιεηψλ θαηά ηε κεηαθνξά ησλ αγγείσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαη αξθεηά άιια, 

ππνδεηθλχνπλ κηα καδηθφηεηα ηεο παξαγσγήο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ ΤΜ Η πεξίνδν
443

.  

Ζ κειέηε 36 θξεηηθψλ θιηβάλσλ, εθ ησλ νπνίσλ νη πεξηζζφηεξνη πξννξίδνληαλ γηα ηελ 

φπηεζε θεξακεηθήο, απφ 17 δηαθνξεηηθέο θξεηηθέο ζέζεηο (Πηλ.9,10)(Υάξηεο 1) νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη απηνί απφδίδνληαη ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο (Σχπνο 1, Σχπνο 2) πνπ δηαθέξνπλ ζε 

ζρήκα, κέγεζνο θαη ηξφπν ιεηηνπξγίαο. Ο δηψξνθνο Σχπνο 1 πνπ επηβηψλεη θαη ζηνπο ηζηνξηθνχο 

ρξφλνπο, αληρλεχεηαη κε βεβαηφηεηα ζε ελλέα εγθαηαζηάζεηο ζε φιε ηελ Κξήηε (Πξηληάηηθνο 

Πχξγνο, Καβνχζη, Μφρινο(2), Φαηζηφο(3), ηχινο, Γνχβεο), ζε κεγέζε πνπ έρνπλ εζσηεξηθή 

δηάκεηξν ιίγν θάησ απφ 1,00κ. έσο θαη πάλσ απφ 2,00κ. (Πίλ.4). Ο ζάιακνο φπηεζεο ρσξίδεηαη 

απφ ην ζάιακν θαχζεο κε πήιηλε δηάηξεηε εζράξα. ηνλ ηχπν αλήθνπλ είθνζη θιίβαλνη, νθηψ απφ 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ εληνπηζηεί ζηηο Γνχβεο. Δκθαλίδνληαη ζηελ ΜΜ ΗΗΗ θαη ζπλερίδνπλ έσο ηελ ΤΜ 

ΗΗΗ πεξίνδν
444

, νπζηαζηηθά αληηζηνηρνχλ δειαδή ζηε Νεναλαθηνξηθή θαη Μεηαλαθηνξηθή επνρή. 

Λεηηνπξγνχλ ζε πνηθίινπο ηχπνπο εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ην αλάθηνξν ηεο Φαηζηνχ, ζηνλ νηθηζκφ 

ζην Καβνχζη, ζηνλ νξγαλσκέλν εξγαζηεξηαθφ ηνκέα ησλ Γνπβψλ θαη ηνπ Μφρινπ. Τπάξρνπλ, 

επίζεο θαη ηξία παξαδείγκαηα κνλψξνθσλ θπθιηθψλ θιηβάλσλ κε εληαίν ζάιακν φπηεζεο θαη 

                                                 
443

 Christakis 1996, 72. “ε κηα καδηθή παξαγσγή είλαη πξνηηκόηεξν λα είζαη θνληά ζηελ αγνξά παξά ζηελ πεγή. Πνύια 

επθνιόηεξα θαη αο θαηαζθεπάδεηο δπζθνιόηεξα". 
444

 Δμαίξεζε απφηειεί ν α/α.35 απφ ηνλ Πξηληάηηθν Πχξγν. 
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θαχζεο θαη εζσηεξηθφ ζξαλίν γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αγγείσλ (Μφρινο, Αριάδηα, Παιαίθαζηξν). 

πλεπψο ζην λεζί θαηά ηελ 2ε Υηιηεηία π.Υ. ππάξρεη εθπξνζψπεζε φισλ ησλ ππνηχπσλ ηνπ Σχπνπ 

1
445

.  

Ο Σχπνο 2 είλαη ηδηάδνπζα πεξίπησζε. Αληρλεχεηαη κε βεβαηφηεηα απφ ηελ Νεναλαθηνξηθή 

πεξίνδν έσο ην ηέινο ηεο ΤΔΥ αιιά πηζαλψο λα ππήξρε θαη ζηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν. Έρεη 

εληνπηζηεί ζε δχν αλαθηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο (Κλσζφο, Εάθξνο), αγξνηθίεο θαη επαχιεηο (Αγία 

Σξηάδα, Ενπ, Βαζχπεηξν) κεγάινπο νηθηζκνχο (Κνκκφο, Καζηέιιη, Πξηληάηηθνο Πχξγνο) αιιά θαη 

ζε νξγαλσκέλνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο (Γνχβεο). Ο ηχπνο απηφο ππάξρεη εθηφο Κξήηεο ζηελ 

Μίιεην ηεο Μηθξάο Αζίαο, ζηε Ρφδν θαη ίζσο θαη ηελ Κάξπαζν. ηε Μίιεην θαη ζηελ Κάξπαζν 

εληνπίδεηαη ειαθξά παξαιιαγκέλνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, έλα εμσηεξηθφ απιάθη ζπλδέεη ηελ 

εζηία κε ηνλ ζάιακν θαχζεο, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην ζρήκα ηνπ παξαπέκπεη ζε θιίβαλν Σχπνπ 

1β, αιιά θπξίσο, ην κέγεζνο θαη ε ελίζρπζε ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο κε ηνίρν ζπκίδεη ηνλ Σχπν 2. ηε 

Ρφδν ν θιίβαλνο έρεη ζηνηρεία θαη απφ ηνπο δχν ηχπνπο. Σα παξαπάλσ παξαδείγκαηα ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα κεγέζε θαη ην ζρήκα ησλ θιηβάλσλ ηεο Φαηζηνχ (α/α.12) θαη ηνπ ηχινπ (α/α.16) 

επηβεβαηψλνπλ ηελ άπνςε ηεο Υαζαθή φηη αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ηνηρίζθσλ 

δηακνξθψλεηαη θαη ην ζρήκα ηνπ θιηβάλνπ
446

. Ζ ρξήζε ηνπ Σχπνπ 2 είλαη γηα ηελ φπηεζε αγγείσλ, 

παξά ηηο αληίζεηεο απφςεηο, φπσο ηνπ Πιάησλα
447

 πνπ ηνπο ζπζρεηίδεη κε ηελ ηήμε ησλ κεηάιισλ. 

Ζ ππφζεζε ηνπ ακθηζβεηείηαη απφ άιινπο εξεπλεηέο φπσο ηνλ Βαξνπθάθε
448

 θαη ηνλ Shaw
449

. 

Δπίζεο, ε Υαζαθή επηζεκαίλεη ηελ απφπζία κεηάιιηλσλ ππνιεηκκάησλ ζε απηνχο ηνπο θιηβάλνπο, 

παξαηεξεί φηη δελ κπνξνχζαλ ζε απηνχο λα αλαπηπρζνχλ πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο
450

ιφγσ 

κεγέζνπο θαη αλαθέξεη φηη δελ ππάξρνπλ παξάιιεια ηέηνησλ κεηαιινπξγηθψλ θιηβάλσλ εθηφο 

Κξήηεο,  π.ρ. ζηελ Κχπξν
451

.  

Αλνηθηφ παξακέλεη ην εξψηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ αιιά θαη ηεο 

κεηέπεηηα επηξξνήο ηνπ ζε θιηβάλνπο άιισλ ζέζεσλ εθηφο Κξήηεο. Ο Γαβάξαο (βι. παξαπάλσ) ηνλ 

ζεσξεί εμέιημε ηνπ λενιηζηθνχ νηθηαθνχ θνχξλνπ, ρσξίο φκσο λα εμεγεί επαξθψο γηα ην πσο 

πξνέθπςε ε εμέιημε. Δπίζεο, είλαη δχζθνιε ε ζχγθξηζε αθνχ δελ έρνπλ εληνπηζηεί βεβαησκέλνη 

ρψξνη φπηεζεο αγγείσλ ηεο ΠΜ πεξηφδνπ, νχηε λενιηζηθνί νηθηαθνί θνχξλνη ζην λεζί. Δάλ ηζρχεη, 

φκσο, ε άπνςε ηεο Υαζαθή γηα ηελ εμάξηεζε ηνπ ζρήκαηνο απφ ηνλ αξηζκφ ηνηρίζθσλ ζην ζάιακν 

θαχζεο, ηφηε ε άπνςε ηνπ Γαβάξα είλαη νξζή. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή ηνπο, ε ηερλνινγηθή 

γλψζε δνκψλ φπηεζεο εμαπιψλεηαη απφ ηνπο Κξήηεο ζηα Α, ζην δεχηεξν κηζφ ηεο 2εο Υηιηεηίαο. 

Ίζσο κία λέα κειέηε ησλ ρψξσλ φπηεζεο θεξακεηθήο ζηε Μ. Αζία θαη ηε πξνπαιαηζηίλε ζηε 3ε 

θαη 2ε Υηιηεηία π.Υ., λα έδηλε απαληήζεηο γηα ηπρφλ επηξξνέο ηνπο απφ ηνπο Κξήηεο (ή θαη ην 

αληίζηξνθν) ζηνλ ηνκέα ηεο φπηεζεο. 

Έλα ελδηαθέξνλ θνκκάηη ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ ρξήζε ησλ κεγάισλ θιηβάλσλ Σχπνπ 2. 

Ζ Laviosa, αξρηθά ππέζεζε φηη κπνξεί λα έςελαλ πίζνπο
452

. Ζ Υαζαθή, αξγφηεξα, ζπκπιήξσζε φηη 

νη πίζνη θαη νη ιάξλαθεο ζα ήηαλ πην εχθνιν θαη αλψδπλν λα ςήλνληαλ κέζα ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ηνπο έρνπλ πεξηζζφηεξν αλάγθε. Δπίζεο, απφθεχγεηαη ε δχζθνιε, νκνινγνπκέλσο, κεηαθνξά ηνπο. 

Δπίζεο, νη πίζνη έρνπλ ην ρακειφηεξν πνζνζηφ απφξξίςεσλ
453

. ηε κειέηε ηνπ γηα ηνπο κηλσηθνχο 

πίζνπο ν Υξεζηάθεο αλαθέξεη φηη είλαη πξνο ην παξφλ πνιχ δχζθνιν λα επηβεβαησζεί ε χπαξμε 
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447
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448
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449
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θάπνηνπ εξγαζηεξίνπ πίζσλ
454

, αλ θαη ζηε Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν θαίλεηαη πσο ππήξραλ θεξακείο 

εμεηδηθεπκέλνη ζηελ θαηαζθεπή κεγάισλ πηζαξηψλ πνπ δχζθνια ζα κεηαθέξνληαλ απφ καθξηλέο 

απφζηάζεηο. Δπνκέλσο, ζα κεηαθηλνχληαλ νη θεξακείο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή γηα ηελ επηηφπνπ 

θαηαζθεπή ηνπο
455

, έηζη, φπσο νη πηζαξάδεο ηνπ ζχγρξνλνπ Θξαςαλνχ, πνπ ζηε ζεξηλή πεξίνδν 

νξγάλσλαλ κέρξη πξφζθαηα ζπλεξγεία, ηα “ηαθίκηα”, θαη ηαμίδεπαλ ην θαινθαίξη ζε άιια ζεκεία 

ηεο Κξήηεο, φπνπ θαηαζθεχαδαλ ηα αγγεία ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο εθάζηνηε ληφπηεο πξψηεο 

χιεο. ην ηέινο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ επέζηξεθαλ ζην ρσξηφ ηνπο θαη επηδίδνληαλ ζηηο γεσξγηθέο 

εξγαζίεο
456

.  Πάλησο, νη κειέηεο ησλ Shaw et al. γηα ηνλ Κνκκφ θαη ησλ Biefore et al. γηα ηελ Αγία 

Σξηάδα έδεημαλ φηη νη θιίβαλνη ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα κηθξά αγγεία παξά γηα πίζνπο
457

.  

Ζ ηειεπηαία δηαπίζησζε θαίλεηαη πσο έρεη κηα πηζαλή εξκελεία. Ο κεγάινο ρψξνο φπηεζεο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ θιηβάλνπ έρεη δπλαηφηεηα φπηεζεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθσλ ηχπσλ 

αγγείσλ (Πίλ.7), ηα νπνία αλάινγα κε ηηο απαξαίηεηεο ζεξκνθξαζίεο φπηεζεο ηνπνζεηνχληαη ζην 

αλάινγν ζεκείν εληφο ηνπ. Ίζσο απηή ε αδπλακία ηνπ θιηβάλνπ ζηε κε επίηεπμε ηέιεησλ 

ζεξκνθξαζηψλ ζε φια ηα ζεκεία ηνπ ζαιάκνπ φπηεζεο, ιφγσ κεγέζνπο, λα απφηεινχζε 

ραξαθηεξηζηηθφ επηινγήο απφ ηνπο κηλσίηεο θεξακείο. Γη'απηφ, ζην ηέινο ηεο ΤΜ πεξηφδνπ, ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θιηβάλνπ εληνπίδεηαη κελ ζε θάπνηεο ζέζεηο, αιιά ζε πνιχ κηθξφηεξν 

κέγεζνο, αθνχ έρεη αιιάμεη ε θχζε ηεο θεξακεηθήο παξαγσγήο, ε νπνία πιένλ ζηνρεχεη ζε 

απινχζηεξα ζρήκαηα θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα αιιά ζε ηαρχηεξε θαη ηειεηφηεξε φπηεζε. Σα 

ηειεπηαία επηηπγράλνληαη ζε κηθξφηεξνπο θιηβάλνπο, νη νπνίνη ειέγρνληαη θαιχηεξα, 

επηζθεπάδνληαη επθνιφηεξα, άξα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα.  

 

Γηα ηελ θεξακεηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηελ ΠΜ Κξήηε νη εγθαηαζηάζεηο δελ ζψδνπλ ελδείμεηο γηα θιηβάλνπο, αλ θαη ζε θάπνηεο 

αληρλεχνληαη εξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελίνηε ζρεηηθέο κε θαηαζθεπέο αγγείσλ ηνπιάρηζηνλ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ηνπηθψλ αλαγθψλ. Ο Μχξηνο Φνχξλνπ Κνξπθή είλαη κηα ηέηνηα πεξίπησζε. 

Κεξακεηθνί δίζθνη, αμηφινγε ηερλνγλσζία ηφζν ζηελ επηινγή δηαθνξεηηθψλ πειψλ αλάινγα κε ην 

κέγεζνο θαη ηε ρξήζε ησλ αγγείσλ φζν θαη ζηελ φπηεζε καξηπξνχλ ηελ παξάγσγε θεξακεηθήο 

ζηνλ νηθηζκφ.  Απφ ηα αξραηνινγηθά δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε παξαγσγή θεξακεηθήο ήδε θαηά ηελ 

ΠΜ πεξίνδν δελ απφηεινχζε απφθιεηζηηθά νηθηαθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ κεξηθέο εγθαηαζηάζεηο 

εμεηδηθεχνληαλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο αγγείσλ
458

. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη ΠΜ Η πξφρνη 

(θνηεηλφ επί αλνηθηνχ) απφ ηε Μεζαξά θαη ηα ζθνχξα γθξίδα ζηηιβσκέλα αγγεία απφ ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Μφρινπ
459

. Δμάιινπ, ζρέζεηο κε άιιεο πεξηνρέο εληφο θαη εθηφο Κξήηεο 

(Κπθιάδεο, επεηξσηηθή Διιάδα) πηζηνπνηνχληαη κέζα απφ εηζαγσγέο αγγείσλ θαη ηππνπνηήζεηο 

δηαθνζκεηηθψλ ξπζκψλ
460

.   

ηηο αξρέο ηεο 2εο Υηιηεηίαο, ζην μεθίλεκα ηεο ΜΔΥ, ζπληεινχληαη ξηδηθέο αιιαγέο ζην 

θνηλσληθφ-νηθνλνκηθφ  ηνπίν ηεο Κξήηεο, κε ζεκαληηθφηεξε φισλ ηε δεκηνπξγία αλαθηνξηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ γχξσ απφ ηηο νπνίεο αλαπηχζζνληαη κηθξφηεξα νηθηζηηθά θέληξα θαη επαχιεηο
461

. 

Αλαπηχζζεηαη, επνκέλσο, έλα λέν, πην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο, πνπ καξηπξά 

πξνρσξεκέλε αζηηθνπνίεζε ήδε απφ ηελ ΜΜ ΗΑ πεξίνδν, θαη έιεγρν ηεο παξαγσγήο. Βηνηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νξγαλψλνληαη ζε εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ πέξη ην θεληξηθφ 
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αλαθηνξηθφ ζπγθξφηεκα, γηα παξάδεηγκα ζηε Φαηζηφ θαη ηα Μάιηα. 

ηνπο ΜΜ εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο ειάρηζηα είλαη ηα ζσδφκελα θαηάινηπα θιηβάλσλ πνπ 

παξέρνπλ ζαθή εηθφλα γηα ηνλ ηχπν ηνπο, αιιά θαη ηε γλψζε ησλ ηερληθψλ φπηεζεο. ηε Φαηζηφ, 

πξνζπάζεηεο ρξνλνιφγεζεο θιηβάλσλ ζηε ΜΜ πεξίνδν
462

 δελ ηεθκεξηψλνληαη ηθαλνπνηεηηθά. ηα 

Μάιηα, φκσο, εκθαλίδεηαη ν πξσηκφηεξνο γλσζηφο θιίβαλνο ζην λεζί, πνπ ζψδεηαη δπζηπρψο 

ειάρηζηα, ζε πνιχ θαθή θαηάζηαζε. Βξίζθεηαη έμσ απφ ην Κηήξην Θ θαη ιεηηνχξγεζε κάιινλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο παξαθείκελνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο δ, ι, γ, α, α'
463

.  Χζηφζν, ηα εθεί 

επξήκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηαπηηζηνχλ κε εξγαιεία θεξακέα δελ είλαη απφδεδεηγκέλα 

ζχγρξνλα κε ηνλ θιίβαλν
464

. Κιίβαλνη ραξαθηεξίδνληαη θαη δχν θαηαζθεπέο ζην ΒΑ ηκήκα ηνπ 

αλαθηφξνπ ησλ Μαιίσλ, άπνςε πνπ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα θαη είλαη κάιινλ εζθαικέλε
465

. 

Πξνπάλησλ, ε ζέζε ηνπο ζε εζσηεξηθφ ρψξν δελ είλαη ιεηηνπξγηθή, αθνχ ν θαπλφο θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζα δεκηνπξγνχζε απφπληθηηθή αηκφζθαηξα ζε φιν ην θηήξην
466

.  

Ζ εηθφλα ηεο ΜΜ θεξακεηθήο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο αλαθηνξηθνχο ρψξνπο  

είλαη πνιχ θησρή.  Απηφ νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε κνπ: α) ζηελ νηθνδφκεζε ησλ λέσλ αλαθηφξσλ, 

κεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ παιαηψλ, πνπ ηζνπέδσζε ηα θηήξηα θαη εμαθάληζε πνιιά ζηνηρεία ηεο 

ΜΜ πεξηφδνπ, β) ζηελ αλάγθε ησλ θεξακέσλ λα εξγάδνληαη θαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο πνπ δελ 

αληρλεχνληαη εχθνια αλαζθαθηθά ή δηαβξψλνληαη θαη θζείξνληαη απφ ηελ έθζεζε ηνπο ζηα θαηξηθά 

θαηλφκελα. Έηζη, κφλν ε κειέηε ησλ ίδησλ ησλ αγγείσλ, δειαδή ησλ πξντφλησλ ησλ θεξακεηθψλ 

εξγαζηεξίσλ, παξακέλεη ε θαιχηεξε πεγή γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηεο 

παξαγσγήο θαιχηεξεο πνηφηεηαο θεξακεηθήο, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ηαρχ ηξνρνχ αιιά θαη ηε 

βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ζηελ φπηεζε. 

πλεπψο, ε ζπλεζέζηεξε κέζνδνο γηα ηνπο εξεπλεηέο είλαη ε ηαχηηζε ζπγθεθξηκέλσλ ηχπσλ 

ΜΜ αγγείσλ δηαθνζκεηηθψλ ζεκάησλ θαη ελίνηε πειψλ κε ζπγθεθξηκέλεο εγθαηαζηάζεηο, 

αλαθηνξηθέο ή κε
467

, ρσξίο απαξαίηεηα λα έρεη αληρλεπζεί θαη ην θεξακεηθφ εξγαζηήξην, φπνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ θαη απ'φπνπ δηαθηλήζεθαλ κέζα ζην λεζί ή εθηφο απηνχ. Ζ κειέηε ηεο ΜΜ 

θεξακεηθήο έρεη δψζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εξγαζία ησλ θεξακέσλ θαη γηα ην ηερλνινγηθφ 

επίπεδν ηεο φπηεζεο ησλ αγγείσλ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απφηειεί ε θακαξατθή 

θεξακεηθή πνπ απαηηεί άξηηεο ηερληθέο δηαθφζκεζεο θαη επίηεπμεο πνιπρξσκίαο, εμεηδηθεπκέλε 

γλψζε θαη δεμηφηεηα ζηελ θαηαζθεπή ηεο θαη δηαρείξηζε ησλ ζεξκνθξαζηψλ, πνπ ζα ήηαλ πνιχ 

πςειέο θαη επηηπγράλνληαη κφλν ζε αμηφπηζηνπο θιηβάλνπο
468

.  

Ο Α. MacGillivray ζεσξεί πνιχ πηζαλφλ θαη πην πξαθηηθφ νη παξαγσγείο ηεο λα εξγάδνληαλ 

ζε πεξηνρέο εθηφο αλαθηφξσλ θαη πφιεσλ, θνληά ζηηο πεγέο ησλ πξψησλ πιψλ. Χο παξάδεηγκα 

αλαθέξεηαη ε ίιακνο, κηα αδεκνζίεπηε ζέζε θνληά ζηε Κλσζφ, αιιά εθηφο ηεο πφιεο
469

, φπνπ 

έρνπλ απφθαιπθζεί θαηάινηπα θιηβάλνπ, ελφο θεξακεηθνχ ηξνρνχ θαη πνιιψλ απφηπρηψλ φπηεζεο, 

ιίγα ρξνλνινγνχκελα ζηε ΜΜ Η-ΗΗ θαη ηα πεξηζζφηεξα ζηε  ΜΜ ΗΗΗ – ΤΜ Η πεξίνδν. Δθηφο απφ 

ηελ ίιακν, θιίβαλνη ή/θαη εξγαζηήξηα θεξακεηθήο ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο ζέζεηο πνπ είηε δελ 

έρνπλ εξεπλεζεί επαξθψο είηε, πξνπαληφο, δελ έρνπλ δεκνζηεπζεί
470

. Δπνκέλσο ε ζεκεξηλή ειιηπήο 

εηθφλα ηνπο, θπξίσο γηα ηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν, είλαη βέβαην φηη ζα αιιάμεη ζην κέιινλ.   

Πάλησο, ην ζίγνπξν είλαη φηη ε θεξακεηθή δξαζηεξηφηεηα  ζηελ Παιαηναλαθηνξηθή πεξίνδν 
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είλαη εληαηηθή θαη απφηειεί αληηθείκελν κειέηεο απφ πνιινχο επηζηήκνλεο. Χζηφζν, ην κνλαδηθφ 

γλσζηφ θεξακεηθφ εξγαζηήξην, ην Δξγαζηήξην ηνπ Κεξακέα, δελ παξέρεη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο ζπλζήθεο θαη ην θαζεζηψο εξγαζίαο ησλ θεξακέσλ
471

. Ζ νξγάλσζε θαη ην πιήζνο ησλ 

επξεκάησλ ηνπ δείρλνπλ κελ κηα αξθεηά πςειή ηερλνγλσζία, αιιά παξάιιεια, έκκεζα, ηελ 

παξνπζία ιίγσλ ηερληηψλ - θαηαζθεπαζηψλ ησλ αγγείσλ ζε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 

Δμάιινπ, νη πεηξνγξαθηθέο αλαιχζεηο θαη ηα δηαζέζηκα ηεθκήξηα δείρλνπλ φηη κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πξψησλ αλαθηφξσλ δελ θαίλεηαη λα δεκηνπξγήζεθαλ κεγάιεο αλάγθεο γηα λένπο εξγαζηεξηαθνχο 

ρψξνπο θαη κάιινλ ζπλερίζζεθε ε πξσηκφηεξε παξάδνζε.  

Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ πξψησλ αλαθηφξσλ, ζηα ηέιε ηεο ΜΜ ΗΗ πεξηφδνπ, μεθηλά ε 

δπλακηθή αλνηθνδφκεζε ησλ αλαθηνξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαη φρη κφλν
472

, πνπ ζεκαηνδνηεί ηε 

Νεναλαθηνξηθή πεξίνδν (ΜΜ ΗΗΗ - ΤΜ ΗΒ - ΗΗ). Σα λέα αλαθηνξηθά ζπγθξνηήκαηα πεξηβάιινληαη 

απφ αζηηθνχο νηθηζκνχο θαη αιιειεπηδξνχλ κε κεκνλσκέλεο επαχιεηο πνπ κνηξάδνληαη πνιιά  

αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά κε απηά
473

. Οη ζρέζεηο ησλ επαχιεσλ κε ην αλάθηνξν είλαη αθφκε 

ππφ ζπδήηεζε. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη νη θάηνηθνη ηνπο αλήθαλ ζε κηα εχξσζηε νηθνλνκηθή ηάμε, 

πνπ είρε νηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο ζρέζεηο κε απηά, θπξίσο σο πξνο ην ζχζηεκα ζπιινγήο θαη 

αλαδηαλνκήο ησλ αγξνηνθηελνηξνθηθψλ θαη άιισλ πξντφλησλ
474

 ή φηη ήηαλ αλψηεξα κέιε κηαο 

ζενθξαηηθήο δηνίθεζεο
475

, ή αθφκε φηη απφηεινχζαλ κηα ηάμε επγελψλ πνπ δνχζε ζηελ χπαηζξν
476

.  

ηε Νεναλαθηνξηθή Κξήηε εγγξάθνληαη 14 θιίβαλνη. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ηνπο 

ρξνλνινγείηαη ζηελ ΤΜ Η πεξίνδν. Παξφηη ε θεξακεηθή ζε έλαλ θιίβαλν παξέρεη ζπλήζσο κηα post 

quem ρξνλνιφγεζε δελ απφθιείεηαη θαη παιαηφηεξε ρξήζε απηψλ. ηνλ Πίλαθα 8 θαίλεηαη φηη 

ζρεδφλ θάζε αλαθηνξηθή εγθαηάζηαζε απηήο ηεο πεξηφδνπ θαη αξθεηέο επαχιεηο δηαζέηνπλ έλαλ 

ηνπιάρηζηνλ θιίβαλν (Εάθξνο, Φαηζηφο, Κλσζφο, Αγία Σξηάδα, Ενπ, Βαζχπεηξν). Σελ ίδηα πεξίνδν 

εκθαλίδνληαη νη θιίβαλνη ηνπ Σχπνπ 2, αιιά θαη λέεο παξαιιαγέο ηνπ Σχπνπ 1. Ο Σχπνο 2 

αληρλεχεηαη ζπγρξφλσο θαη εθηφο Κξήηεο (Υάξηεο 2), ζε πεξηνρέο φπσο ε Μίιεηνο, πνπ έρεη 

άκεζεο ζρέζεηο κε ηε κεγαιφλεζν, θαη αξγφηεξα ζηε Ρφδν θαη ηελ Κάξπαζν (ΤΔ ΗΗΗ). Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε αλαθνξά εχξεζεο θιηβάλνπ Σχπνπ 2 θαη ζηε Γαχδν
477

.  

 πλήζσο, νη θιίβαλνη δελ ζπλδένληαη άκεζα κε κεγάιε πνζφηεηα θηλεηψλ επξεκάησλ ή κε 

θαηαζθεπέο πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ χπαξμε νξγαλσκέλσλ εξγαζηεξίσλ ζηελ πεξηνρή εχξεζεο ηνπο, 

κε εμαίξεζε ην Μφριν, ηε Ενπ, ην Βαζχπεηξν θαη ηε Εψκηλζν, φπνπ γίλεηαη απιά αλαθνξά ζηελ 

χπαξμε εμσηεξηθνχ θιηβάλνπ θνληά ζην εξγαζηήξην. ηελ ίδηα εμάιινπ εγθαηάζηαζε κπνξεί λα 

ζπλππάξρνπλ θιίβαλνη δηαθνξεηηθνχ ππνηχπνπ πνπ ππνδειψλνπλ εμεηδίθεπζε ζηελ φπηεζε ησλ 

αγγείσλ (π.ρ. Μφρινο). Έκκεζε έλδεημε πςειήο εκπεηξίαο ζηηο ηερληθέο φπηεζεο, επνκέλσο, θαη 

ρξήζεο θαιχηεξσλ θιηβάλσλ, απφηειεί, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Betancourt, ε θαιχηεξε θαηαζθεπή 

ησλ πεξηζζφηεξσλ ΤΜ Η-ΗΗ αγγείσλ ζε ζρέζε κε απηά ηεο ΜΜ ΗΗΗ πεξηφδνπ
478

.   

Σν ηέινο ησλ λέσλ αλαθηφξσλ θαη ε επίδξαζε ηνπ κπθελατθνχ ζηνηρείνπ ζηελ Κξήηε 

αιιάδεη ηε θχζε ηεο θεξακνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ απινπνίεζε ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ 

δηαθνζκεηηθψλ κνηίβσλ δελ απφηειεί ζε θακία πεξίπησζε παξαθκή, αιιά ππνδειψλεη ηελ αλάγθε 

γηα εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζηελ αγγεηνπιαζηηθή, ε νπνία έηζη, ελέρεη ιηγφηεξν ξίζθν απφηπρίαο 

ζηελ φπηεζε. Ζ πξναλαθεξζείζα αλάγθε απφξξέεη απφ ηελ απμεκέλε εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα, ε 
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νπνία αληαλαθιάηαη μεθάζαξα ζηνλ κεγάιν αξηζκφ κπθελατθψλ ηερλέξγσλ ζε εγθαηαζηάζεηο ηεο 

Μ. Αζίαο, ηεο πξνπαιαηζηίλεο, ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Αηγχπηνπ. Φαίλεηαη επίζεο θαη απφ ηελ 

δεκηνπξγία ησλ πξψησλ νξγαλσκέλσλ θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ κε πνιινχο θιηβάλνπο, 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ, ηα νπνία ζα απαζρνινχζαλ (ζπγθεθξηκέλνπο αλζξψπνπο) ηερλίηεο θαη 

βνεζνχο γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηά ηα εξγαζηήξηα εληνπίδνληαη φρη κφλν ζηελ Κξήηε 

(Γνχβεο) αιιά θαη ζε ελδηάκεζνπο εκπνξηθνχο ζηαζκνχο πξνο ηελ Αλαηνιή (Μίιεηνο, Κάξπαζνο), 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηελ αλάγθε γηα "βηνκεραληθή" παξαγσγή αγγείσλ πνπ ζα ηθαλνπνηεί ηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο αιιά θαη ζα παξέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο πξνο εκπνξία. 

 

Γηα ηελ ηαύηηζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ ρώξσλ 

Σν ζέκα ησλ θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηελ πεξίνδν Νέσλ αλαθηφξσλ ζηελ νπνία 

εγγξάθνληαη νη πεξηζζφηεξεο ζσδφκελεο εξγαζηεξηαθέο δνκέο, έσο θαη ηε κπθελατθή επηθξάηεζε 

έρεη απαζρνιήζεη αξθεηνχο εξεπλεηέο. Ζ Η. Σνπξλαβίηνπ
479

 αλαιχεη νθηψ αλαθηνξηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη θαηαιήγεη ζε έμη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ αζθαιή ηαχηηζε ελφο ηέηνηνπ 

εξγαζηεξίνπ, ζρεηηθά κε ηα: 1) αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα, 2) θεξακεηθή, 3) εγθαηαζηάζεηο, 4) 

εξγαιεία, 5) πξώηεο ύιεο θαη 6) βεβαησκέλε επαθή κε ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε. Γηαπηζηψλεη φηη 

ζεκαληηθφηεξε φισλ είλαη ε παξνπζία ζπλαθψλ εξγαιείσλ θαη πξψησλ πιψλ θαη ιηγφηεξν ε 

αξρηηεθηνληθή δηαξξχζκηζε. 

Με ηα κηλσηθά θεξακηθά εξγαζηήξηα εηδηθφηεξα έρεη αζρνιεζεί ν Π. Μηραειίδεο
480

, ν 

νπνίνο εμεηάδεη νθηψ παξαδείγκαηα κε θξηηήξηα αλαγλψξηζεο εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ηα ζρεηηθά 

αξρηηεθηνληθά θαηάινηπα θαη ηα εξγαιεία ηνπ θεξακέα, αλ θαη αλαθέξεηαη ζηνπο θιηβάλνπο, 

πεξηγξάθεη εγθαηαζηάζεηο κε αλεζθακκέλεο θαη δεκνζηεπκέλεο ηέηνηεο δνκέο. Ζ θαηλνηνκία ηνπ 

έγθεηηαη ζηελ αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηεο έξεπλαο γηα ηηο πξψηεο χιεο, ηε δπλαηφηεηα εθνδηαζκνχ 

κε θαχζηκε χιε θαη ηλε απφζηαζε απφ ηηο πεγέο πεινχ θαη λεξνχ. 

Ο Λ. Πιάησλ
481

 έζεζε ζε λέα βάζε ην ζέκα ηεο ηαχηηζεο ησλ εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ. 

Αξρηθά ηα νξίδεη γεληθά σο κφληκα ή πξνζσξηλά, εηδηθά  εμνπιηζκέλα, φπνπ εξγάδνληαη ηερλίηεο 

πνηθίισλ αληηθεηκέλσλ. ηε κειέηε ηνπ ζέηεη έμη παξακέηξνπο γηα ηελ αλαγλψξηζε ελφο 

εξγαζηεξίνπ: α) ηηο πξψηεο χιεο κέζα ζην εξγαζηήξην ή ζε παξαθεηκέλν ηνπ ρψξν, β) ηα εκηηειή 

ηέρλεξγα γ) ηηο απφξξίςεηο πιηθψλ θαηά ηελ θαηεξγαζία πνπ φκσο δχζθνια εληνπίδνληαη, ελψ 

θάπνηα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη, δ) ηα εξγαιεία - πνπ, φκσο, δελ αληρλεχνληαη εχθνια, επηηφπνπ 

ιφγσ ηνπ θζαξηνχ πιηθνχ ηνπο ή ηεο απφζήθεπζεο/θχιαμεο ηνπο αιινχ, ή ηνπ πνιπρξεζηηθνχ ηνπο 

ραξαθηήξα∙ ε) ν βνεζεηηθφο εμνπιηζκφο, ζη) ηα ηειηθά πξνηφληα, πνπ ελίνηε παξακέλνπλ ζην ρψξν 

εξγαζίαο
482

. Ζ δνθηκή ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ζε ηξεηο αλαθηνξηθέο εγθαηαζηάζεηο,  ηα Μάιηα, ηε 

Εάθξν θαη ηελ Κλσζφ θαηέιεμε ζηελ αλαγλψξηζε εξγαζηεξίσλ κηθξψλ δηαζηάζεσλ θαη 

πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλο πιηθψλ, θαη επνκέλσο ζε νιηγάξηζκνπο ηερλίηεο πνπ εξγάδνληαλ ζε 

απηά, νη νπνίνη ίζσο δξαζηεξηνπνηνχληαλ πεξηζζφηεξν ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο.   

Ο Πιάησλ επηζεκαίλεη, επίζεο, φηη νη εξγαζηεξηαθνί ρψξνη δελ ρηίδνληαλ κε θάπνην 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ φ,ηη νη άιινη, άξα μερσξίδνπλ θπξίσο απφ ηα θαηάινηπα ηεο εξγαζίαο, φπσο 

ηα θηλεηά επξήκαηα. Αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ελφο εξγαζηεξίνπ, δηαπηζηψλεη φηη ε 

ζρέζε ηεο πνζφηεηαο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ εληνπίδεηαη κε ηελ έξεπλα, είλαη αληηζηξφθσο 

αλάινγε κε ηελ πνζφηεηα ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ ηεο παξαγσγήο, ελλνψληαο φηη ε κηθξή 

ζσδφκελε πνζφηεηα ησλ πξψησλ ππνδειψλεη κεγάιε θαηαλάισζε ηνπο θαη ζπλεπψο κεγάιε 

παξαγσγή.  Σέινο, ν Πιάησλ επηζεκαίλεη ηελ αλίρλεπζε δηαθνξεηηθνχ είδνπο εξγαζηψλ ζηνλ ίδην 
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ρψξν. Μία ηέηνηα έλδεημε κπνξεί λα ζεκαίλεη κελ ηελ παξνπζία πνιπηερληηψλ ίζσο φκσο 

ππνδειψλεη θαη ηε ζπλχπαξμε ηερληηψλ δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ ζην ίδην εξγαζηήξην
483

 . 

 Οη πξψηεο χιεο, θαηά ηε γλψκε κνπ, απoηεινχλ πνιχ ζεκαληηθφ θξηηήξην γηα ηελ 

αλαγλψξηζε ελφο εξγαζηεξίνπ,ην νπνίν αλάινγα ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο ηνπ ζα πξέπεη λα είρε 

ηα απαξαίηεηα απνζέκαηα πιηθψλ, ηα νπνία είλαη ελ δπλάκεη αληρλεχζηκα θαηά ηελ αξραηνινγηθή 

έξεπλα. Έηζη, ζε έλα κηθξφ εξγαζηεξηαθφ ρψξν, ιφγνπ ράξε ζε κηα αγξέπαπιε φπσο ζηα Πηηζίδηα, 

ζα πεξίκελε θαλείο, εχινγα, κηθξφηεξε πνζφηεηα πξψησλ πιψλ, αξθνχλησο ηθαλνπνηεηηθή γηα ηηο 

αλάγθεο κηαο κηθξήο νηθηαθήο νηθνλνκίαο, απφ φ,ηη ζε έλαλ κεγαιχηεξν εξγαζηεξηαθφ ρψξν φπσο 

ζην Σεηξάγσλν ησλ Σερληηψλ ζηνλ Μφριν, φπνπ κπνξεί λα θαηαζθεπάδνληαλ ηέρλεξγα θαη γηα 

εκπνξία. Πην ζχλεζεο θξηηήξην αλαγλψξηζεο εξγαζηεξηαθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα εξγαιεία. 

κσο, ιίγεο γλσζηέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ απφδψζεη ζεκαληηθφ αξηζκφ εξγαιείσλ ηνπ θεξακέα, κε 

ζπρλφηεξα ηνπο πήιηλνπο θεξακεηθνχο δίζθνπο θαη ηξνρνχο πνπ δηαηεξνχληαη θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

αλζεθηηθφηεηαο ηνπ πιηθνχ θαηαζθεπήο ηνπο. 

Πέξαλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη ε χπαξμε πιηθψλ θαηαινίπσλ ζε έλα θεξφκελν σο 

εξγαζηεξηαθφ ρψξν, ε κειέηε ηεο ηαχηηζεο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζα  πξέπεη λα 

εμεηάδεη ηηο ελδείμεηο γηα χπαξμε ζπλαθψλ ζηαζεξψλ δνκψλ, πνπ κε ηα πιηθά θαηάινηπα 

ζπλεπνδειψλνπλ ην κέγεζνο θαη ηε θχζε ηεο εξγαζίαο. ζνλ αθνξά, ινηπφλ, ζηα θεξακεηθά 

εξγαζηήξηα, πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο εξεπλεηέο ε χπαξμε ηεο πην ζπλαθνχο 

κε απηά θαηαζθεπήο, ηνπ θιηβάλνπ. Χζηφζν, ε θαηαζθεπή θαη ε ιεηηνπξγία απηνχ φρη πάληα θνληά 

ζηνλ θεξακεηθφ εξγαζηεξηαθφ ρψξν δελ επηηξέπεη ηνλ εχθνιν εληνπηζκφ ηνπ. Έηζη, απφκέλεη ην 

θξηηήξην ησλ ηερληθψλ θαηαζθεπήο, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ ζηα ηειηθά πξντφληα ηνπ 

αγγεηνπιάζηε, ηα αγγεία. Απηά κε ηε ζεηξά ηνπο είλαη νη απηνί νδεγνί ησλ κειεηεηψλ, πνπ φκσο 

αθεγνχληαη κφλν έλα κηθξφ κέξνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ζπλνιηθήο θεξακνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηε θχζε ησλ θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηε κηλσηθή Κξήηε ζα 

ζπλερηζηεί φζν αλαθαιχπηνληαη λέα ζηνηρεία θαη λέεο εγθαηαζηάζεηο. πσο θαη αλ έρεη, βαζηθέο 

παξάκεηξνη γηα ηελ ηαχηηζε ησλ αγγεηνπιαζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζα παξακέλνπλ πάληνηε: α) νη 

πξψηεο χιεο, β) ηα εξγαιεία, γ) νη ηερληθέο θαη δ) νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη ζηαζεξέο θαηαζθεπέο ζε 

απηέο. 

Γηα ηνλ/ηελ  θεξακέα 

πσο αλαθέξνπλ νη Schiffer & Miller: “ην ζεκαληηθόηεξν κνλαδηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

αλζξσπίλνπ είδνπο είλαη όηη ε δσή ηνπ αλζξώπνπ πεξηιακβάλεη αδηάθνπεο θαη πνηθίιεο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζε απηόλ θαη ακέηξεηα είδε πξαγκάησλ, πνπ νλνκάδνληαη “πιηθή 

παξαγσγή
484

”. Έηζη θαη ε παξνχζα εξγαζία πξνζέγγηζε κηα “ζρέζε” ρηιηεηηψλ κεηαμχ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ηεο θχζεο, ηνλ αέξα, ην ρψκα, ην λεξφ θαη ηε θσηηά, φπσο 

απηή απφηππψλεηαη ζηα έξγα ησλ αγγεηνπιαζηψλ ζηε Μηλσηθή Κξήηε, κε ζθνπφ λα αλαδεηήζεη 

πηπρέο ηεο δσήο ηνπο, πνιιέο κηθξέο εηθφλεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηφζν ηεο δηθήο ηνπο, φζν θαη 

ησλ θνηλσληψλ ηνπο. 

Μέζα απφ εζλνγξαθηθά παξαδείγκαηα θαη ιηγφηεξν, δπζηπρψο, απφ ηα αξραηνινγηθά 

θαηάινηπα πεξηγξάθεηαη ε αξθεηά καθξά θαη επίπνλε δηαρξνληθά δξαζηεξηφηεηα ησλ θεξακέσλ. 

Δθηφο απφ ηελ πξφζθηεζε ησλ πξψησλ πιψλ, ηε κεηαθνξά ηνπο, ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπο, 

ην πιάζηκν, ηε δηαθφζκεζε, ην ςήζηκν ησλ αγγείσλ, ε δηαδηθαζία κεηαμχ άιισλ απαηηεί ζσκαηηθέο 

αληνρέο, ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ θαη ησλ θαηαζθεπψλ, αιιά θαη επηδεμηφηεηα, ηερληθή 

γλψζε θαη εκπεηξία, θαιιηηερληθή θαη αηζζεηηθή επαηζζεζία. 

Μέζα απφ ηηο αξραηνινγηθέο ελδείμεηο γηα ηνπο κηλσηθνχο θιηβάλνπο πξνθχπηνπλ ε 

θαηαζθεπαζηηθή ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπο, ε ζσζηή επηινγή ηεο ζέζεο, ζε ζρέζε κε ηηο 
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απαξαίηεηεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, αιιά θαη ηνλ δνκεκέλν, ζπρλά θνηλφρξεζην ρψξν. Οη 

απμεκέλεο, εμάιινπ, αλάγθεο παξαγσγήο αγγείσλ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία νξγαλσκέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ εξγαζηεξίσλ έμσ απφ ηα φξηα ησλ πφιεσλ θαη ησλ αλαθηφξσλ, φπσο είλαη απηέο 

ζηηο Γνχβεο, πνπ δηαζέηνπλ ελλέα θιηβάλνπο. Οη εξγαζίεο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θεξακέσλ ή ησλ 

νκάδσλ εμεηδηθεπκέλσλ ηερληηψλ πνπ απαζρνινχληαλ ζε απηά ηα εξγαζηήξηα, ζα ήηαλ 

δηεπζεηεκέλεο ζε κφληκε, θαζεκεξηλή βάζε. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ρψξνη εξγαζίαο γεηηληάδνπλ κε ηηο 

δψλεο δηακνλήο θαζψο θαη κε ηηο απφζήθεο. Δμάιινπ, θιίβαλνη θαη εξγαζηήξηα βξίζθνληαη ζπρλά 

θνληά ζε φξκνπο πνπ παξέρνπλ δπλαηφηεηα ειιηκεληζκνχ ή ζε θνκβηθέο ζέζεηο επηθνηλσλίαο ζηελ 

ελδνρψξα, γηα ηελ άκεζε δηαθίλεζε ηεο παξαγσγήο ηνπο. Σν αληαιιαθηηθφ εκπφξην ηεο επνρήο ζα 

ζηεξηδφηαλ ζε ηθαλφ βαζκφ ζηα αγγεία, ηα πην θνηλά, πξνζηηά θαη εχρξεζηα αληηθείκελα ζηε δσή 

ησλ αλζξψπσλ.  

Ζ χπαξμε εξγαζηεξηαθψλ ρψξσλ ζε επαχιεηο δείρλεη θαηά ηε γλψκε κνπ, κηα πξνζπάζεηα 

ησλ θαηνίθσλ ηνπο γηα απηάξθεηα ζε αγγεία. Ζ ρξήζε ησλ εθεί θιηβάλσλ ζα ήηαλ αλάινγε κε ηηο 

ηνπηθέο αλάγθεο θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη επνρηθή ή πάλησο πεξηνδηθή ρξήζε. Οπφηε νη θεξακείο ζα 

κπνξνχζαλ λα αζρνινχληαη θαη κε άιιεο εξγαζίεο, φπσο ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. ηα 

αλαθηνξηθά θέληξα, ηηο πφιεηο θαη ηνπο κεγαιχηεξνπο νηθηζκνχο, νη αλάγθεο γηα ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο αγγείσλ θαη ν θεληξηθφο έιεγρνο εκπνξηθψλ αληαιιαγψλ ζα νδεγνχζαλ ζε νκάδεο 

ηερληηψλ, νη νπνίνη είηε σο πνιπηερλίηεο
485

 είηε σο εμεηδηθεπκέλνη αγγεηνπιάζηεο ζα εξγάδνληαλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ αλαθηφξνπ θαη ησλ θαηνίθσλ ησλ πφιεσλ γχξσ 

απφ απηά. Οη ιίγεο αλαθνξέο ζηηο πηλαθίδεο ηεο Γξακκηθήο Β επηβεβαηψλνπλ κηα ηέηνηα ζρέζε. 

Γπζηπρψο δελ δίλνπλ ζαθή ζηνηρεία γηα ην θαζεζηψο εξγαζίαο θαη ηνλ βαζκφ εμάξηεζεο ησλ 

θεξακέσλ απφ ηε δηνίθεζε.  

Οη θεξακείο απφηεινχζαλ, επνκέλσο, κηα αλαγθαηφηεηα, φπσο δείρλνπλ θαη θάπνηεο 

θαηαγξαθέο ζηε Γξακκηθή Β΄ κε αλαθνξέο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θεξακνπξγνχο, αιιά θαη ζηε ζρέζε 

ηεο παξαγσγήο ηνπο κε ηνλ άλαθηα. ε κπθελατθή ελεπίγξαθε πηλαθίδα ηεο Κλσζνχ αλαθέξεηαη, 

εμάιινπ, πηζαλφηαηα, θαη ε ζπκκεηνρή γπλαηθψλ - θεξακέσλ ζηελ παξαγσγή. Δάλ παξαηεξήζνπκε 

θάπνηνπο εξγαζηεξηαθνχο ρψξνπο, φπσο ην Σεηξάγσλν ησλ Σερληηψλ ζην Μφριν θαη ην Σεηξάγσλν 

Μ ζηα Μάιηα, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ππήξραλ ρψξνη δηακνλήο θαη πξνεηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ ησλ 

θαηνίθσλ ηνπο. Ζ αλάγθε γηα κφληκε ρξήζε ηνπ ρψξνπ πξνυπνζέηεη θαη ηε γπλαηθεία παξνπζία 

κέζα ζηα ζπγθεθξηκέλα εξγαζηήξηα, ε νπνία δελ ζα πεξηνξηδφηαλ απιά ζηηο θαζεκεξηλέο εξγαζίεο. 

Ζ κειέηε θαη άιισλ ζέζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε ζέζε Harappa θνληά ζηνλ Ηλδφ πνηακφ, 

(θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν) έδεημε φηη ε νξγαλσκέλε θεξακνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα δελ απφηειεί 

απφθιεηζηηθή αλδξηθή ελαζρφιεζε
486

. ηα λεψηεξα ρξφληα ε θαηαγξαθή ησλ ζχγρξνλσλ 

παξαδνζηαθψλ θεξακεηθψλ εξγαζηεξίσλ (Θξαςαλφ, ίθλν) δελ έρεη αλαθνξέο γηα ζπκκεηνρή 

γπλαηθψλ ζηηο κεηαθηλνχκελεο νκάδεο θεξακέσλ, σζηφζν, απηφ ην γεγνλφο ππνγξακκίδεη ηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηεο γπλαίθαο ζε έλα άιιν βαζηθφ ηνκέα, ζηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ελφο 

ζπηηηνχ γηα κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ απφπζία ησλ αλδξψλ. 

πσο θαη εάλ έρεη, ε ζπκβνιή ηεο κειέηεο ησλ θιηβάλσλ ζηελ έξεπλα γηα ηνλ θεξακέα ζηε 

κηλσηθή Κξήηε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή, αθνχ απηνί απφηεινχλ βαζηθφ θξίθν ζηνλ θχθιν 

παξαγσγήο ησλ αγγείσλ. Μέζα απφ ηελ εμέηαζε ησλ θιηβάλσλ δηεχξπλεηαη ε γλψζε καο γηα ηνπο 

θεξακείο ηεο επνρήο, ηε ζρέζε ηνπο κε ηε θχζε, ηε ηερλνγλσζία ηνπο, ηελ νξγάλσζε ησλ ρψξσλ 

εξγαζίαο ηνπο, ηε θαιιηηερληθφηεηα ηνπο, ηηο ηνπηθέο αιιειεπηδξάζεηο, ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη ελ 

γέλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαζθεπάδνπλ ηα απαξαίηεηα ζθεχε γηα ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο, ηηο 

θνηλφηεηεο ηνπο, ηα αλάθηνξα θαη λα εληάζζνληαη κε ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηαο ηνπο σο 

ελεξγά κέιε ζην ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ ζχζηεκα. 
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ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΗΝΑΚΧΝ 

 

Πίλ.1: Ζ ηππνινγία ηεο Cuomo Di Caprio (Ζasaki 2002, Table III.1). 

Πίλ.2: Ζ ηππνινγία ηνπ Κ.Γαβάξα (Hasaki 2002, Table III.4). 

Πίλ.3: Ζ ηππνινγία ηεο Δ. Υαζαθή (Hasaki 2002, Table IV.5). 

Πίλ.4: Ζ εθηηκψκελε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ θξεηηθψλ θιηβάλσλ Σχπνπ 1. 

Πίλ.5: Κνκκφο: Δίδε θαη αξηζκφο αγγείσλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001,Table 

4). 

Πίλ.6: Κνκκφο: ηαηηζηηθέο πίηεο γηα ηελ πνζνζηηαία εθπξνζψπεζε ησλ εηδψλ αγγείσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ησλ ηχπσλ θππέισλ Shaw et al. 2001, Fig.39,40). 

Πίλ.7: Κνκκφο: Πίλαθαο κε αληίζηνηρνπ ηχπνπ 2 θιηβάλνπο ζηελ Κξήηε (Shaw et al. 2001, Table 

11). 

Πίλ.8: Αγ.Σξηάδα: Σα είδε αγγείσλ αιιά θαη ε πνζνζηηαία εθπξνζψπεζε ησλ πειψλ ζε θάζε είδνο 

(Bielfore et al 2007, Fig.7). 

Πίλ.9: Οη ζέζεηο, ν ηχπνο θιηβάλσλ θαη ην είδνο εγθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ βξεζεί. 

Πίλ.10: Καηάινγνο θιηβάλσλ αλά ηχπν. 

 

ΥΑΡΣΔ 

Υάξηεο 1: Ζ Κξήηε κε ηηο εμεηαδφκελεο ζέζεηο. 

Υάξηεο 2: Οη εμεηαδφκελεο ζέζεηο εθηφο Κξήηεο 

 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΗΚΟΝΧΝ 
Δηθ. 1α: Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Κξήηεο [θαηά ηνπο Croutzburg, Bornovas θ.α.] (Rackham & 

Moody 2004, εηθ.3.3). 

Δηθ.1β: Βνπλά θαη θαξάγγηα ηεο Κξήηεο (Rackham & Moody 2004, εηθ.0.2). 

Δηθ.1γ: πηεζε ζε αλνηθηή θσηηά ζην ζχγρξνλν Παθηζηάλ (Rye 1981, fig.85c-d). 

Δηθ.2α: Ο θιίβαλνο ηνπ Γηκελίνπ ζήκεξα (Φση. Αξρείν Η.Παππά). 

Δηθ. 2β: Νηηθηιί Σαο. Αλαπαξάζηαζε ΝΝ ζπηηηνχ, φπνπ δηαθξίλεηαη ν θνχξλνο.( http://www.dikili-

tash.fr/content_gr/chronologie/neolithique/neo_maisons.htm). 

Δηθ.2γ:  Οκνίσκα ζπηηηνχ απφ ηελ Πιαηηά Μαγνχια Εάξθνπ (αξ.Καη. 266) θαη νκνίσκα θνχξλνπ 

απφ ηνπο ηηαγξνχο (αξ. Καη. 265) (Παπαζαλαζφπνπινο 1996). 

Δηθ.2δ: Υάξηεο ηεο Κξήηεο κε ηηο θπξηφηεξεο λενιηζηθέο (άλσ) θαη ΠΜ (θάησ) ζέζεηο, 

(Μαληδνπξάλε 2002, Υάξηεο 1 & 2). 

Δηθ.2ε: Κάηνςε ηνπ νηθηζκνχ ζην Μχξην-Φνχξλνπ Κνξπθή (Μαληδνπξάλε 2002, Δηθ.27). 

Δηθ.2ζη: Μχξηνο. Κάηνςε ησλ Γσκαηίσλ 49-51 κε ηε ζέζε ησλ επξεκάησλ, (Warren 1972, fig. 

14). 

Δηθ. 2δ: Μχξηνο: Γσκάηην 49 κε ηνπο θεξακεηθνχο δίζθνπο θαηά ρψξαλ (Warren 1972, Pl. 6A). 

Δηθ.2ε: Μχξηνο. Οη δίζθνη θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Evely (Evely 

2000, fig. 110). 

Δηθ.3: Σα κέξε ελφο θιηβάλνπ ζχκθσλα κε ηε δηεζλή νξνινγία (Hasaki 2002, Plate II.1).   

Δηθ.3α: Σππνινγίαο ηεο Cuomo Di Caprio (Hasaki 2002, Plate III.1). 

Δηθ. 3β: Θέζεηο κε θιηβάλνπο θαη θεξακεηθά εξγαζηήξηα ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο Seifert 

(Seifert 1993, fig. 1). 

Δηθ.3γ: Σππνινγία ησλ θπθιηθψλ θιηβάλσλ, θαηά ηελ Υαζαθή (Hasaki 2002, Plate III.4). 

Δηθ.3δ: Σππνινγία ησλ νξζνγψλησλ θιηβάλσλ, θαηά ηελ Υαζαθή (Hasaki 2002, Plate III.8). 
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Δηθ.4α: Καβνχζη: Κάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο (Gessell et al. 1988, Fig.7). 

Δηθ.4β:Καβνχζη: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ - αεξνθσηνγξαθία (Gessell et al. 1988, Pl. 7a). 

Δηθ.4γ: Καβνχζη: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ απφ Β (Gessell et al. 1988, Pl. 7b). 

Δηθ.4δ: Καβνχζη: Σν ζσδφκελν ηκήκα ηεο εζράξαο (Gessell et al. 1988, Pl. 7d). 

 Δηθ.5α: Μφρινο: Ο ράξηεο ηεο πεξηνρήο κε ηηο εμεηαδφκελεο ζέζεηο (Soles & Davaras 2003, Fig.1). 

 Δηθ.5β: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Α (Soles & Davaras 2003, Fig.7). 

 Δηθ.5γ: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Β (Soles & Davaras 2003, Fig.23). 

 Δηθ.5δ: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Α, ν θεξακηθφο απφζέηεο (ηνκή)(Soles & Davaras 2003, 

 Fig.20).  

 Δηθ.5ε: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Β, ε ζέζε ησλ θιηβάλσλ Α & Β (Soles & Davaras 2003, 

 Fig.51). 

 Δηθ.5ζη: Μφρινο: Artisans Quarter, θιίβαλνο Α (Soles & Davaras 2003, Fig.52). 

 Δηθ.5ε: Μφρινο: Artisans Quarter, θιίβαλνο Α, νη αεξαγσγνί εληφο ηνπ ζαιάκνπ ζέξκαλζεο, απφ Α 

 (Soles & Davaras 2003, Pl.26D). 

 Δηθ.5ζ: Μφρινο: Artisans Quarter, θιίβαλνο Α, απαλζξαθσκέλεο ειηέο. (Soles & Davaras 2003, Pl.26C). 

 Δηθ.5δ: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Α, ν θιίβαλνο Α, απφ Β )(Soles & Davaras 2003, Pl.26A). 

Δηθ.5η: Μφρινο: Artisans Quarter, θιίβαλνο Β, (Soles & Davaras 2003, Fig.53). 

Δηθ.5ηα: Μφρινο, Υαιηλνκνχξη, ε θάηνςε ηεο αγξνηθίαο, (Soles & Davaras 2003, Fig.57). 

Δηθ.5ηβ: Μφρινο, Υαιηλνκνχξη, ν θιίβαλνο (Soles & Davaras 2003, Fig.73,74,75). 

Δηθ.6: Αριάδηα: ρεδηαζηηθή απφδνζε θάηνςεο θαη ηνκήο ηνπ θιηβάλνπ (Πιάησλ 1952, Δηθ.25). 

Δηθ.7α: Ενπ: Ζ θάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο (Πιάησλ 1956, Δηθ.1). 

Δηθ.7β: Ενπ: Ζ ζρεδηαζηηθή απφδνζε ηνπ θιηβάλνπ (Evely 2000, Fig 119). 

Δηθ.7γ: Ενπ: Ο θιίβαλνο κεηά ηελ αλαζθαθή ηνπ (Πιάησλ 1956, Πίλ.113β). 

Δηθ.7δ: Ενπ: Σν Γσκάηην Λ θαη ζην βάζνο ην Γσκάηην Μα (Πιάησλ 1956, Πίλ.113α). 

Δηθ.7ε: Ενπ: Ζ θηηζηή δεμακελή (Πιάησλ 1956, Πίλ. 112β). 

Δηθ.8α: Ρνπζφιαθθνο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηηο κηλσηθέο αξραηφηεηεο 

(http://www.palaikastro.com/ancientsites/map1.jpg). 

Δηθ.8β: Κάηνςε ηεο κηλσηθήο πφιεο ηνπ Παιαηθάζηξνπ 

(http://www.palaikastro.com/ancientsites/townplan1.jpg).   

Δηθ.8γ: Παιαίθαζηξν: Κάηνςε ηνπ θιηβάλνπ (Davaras 1980, Fig3). 

Δηθ.8δ: Παιαίθαζηξν: Δίζνδνο θαη  πεξηκεηξηθφ ξάθη ηνπ θιηβάλνπ, απφ Γ (Davaras 1980, Pl. 6e).  

Δηθ.8ε: Παιαίθαζηξν: Ζ είζνδνο κε ηηο παξαζηάδεο ηνπ θιηβάλνπ, απφ Α (Davaras 1980, Pl. 6d). 

Δηθ.9α: Εάθξνο: Κάηνςε ηνπ αλαθηφξνπ (Πιάησλ 1974, Γεληθφλ ρέδηνλ Αλαθηφξνπ Εάθξνπ). 

Δηθ.9β: Εάθξνο: Ζ ζέζε ηνπ θιηβάλνπ (κε βέινο) (Πιάησλ 1974, Δηθ.43). 

Δηθ.9γ: Εάθξνο: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ θιηβάλνπ (Evely 2000, Fig.122). 

Δηθ.9δ: Εάθξνο: Ο θιίβαλνο κεηά ηελ αλαζθαθή ηνπ, απφ Β (Πιάησλ 1981, Πίλ.135). 

Δηθ.9ε: Εάθξνο. Ο θιίβαλνο απφ Ν (Πιάησλ 1981, Πίλ.137). 

Δηθ.10α: θάθα Εάθξνπ: Οη θχιηλδξνη, απφ ΝΑ (Υξπζνπιάθε 1996, Δηθ.2). 

Δηθ.10β: θάθα Εάθξνπ: Σκήκαηα ηνπ θεξακεηθνχ ηξνρνχ (Υξπζνπιάθε 1996, Δηθ.5). 

Δηθ.10γ: θάθα Εάθξνπ: Γαθηπιηθά απφηππψκαηα θεξακέα ζηνλ πειφ ηνπ θπιίλδξνπ 

(Υξπζνπιάθε 1996, Δηθ.4). 

Δηθ.11α: Κνκκφο: Κάηνςε ησλ θηεξίσλ γχξσ απφ ηνλ θιίβαλν (Shaw et al. 2001, Fig. 1). 

Δηθ.11β: Κνκκφο: ρέδην ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001, Fig. 6). 

Δηθ.11γ: Κνκκφο: Ο θιίβαλνο απφ ΒΓ, Ν θαη Α (Shaw et al. 2001, Fig.10, 11, 12). 

Δηθ.11δ: Κνκκφο: Σν θαλάιη 3 ζε δχν δηαθνξεηηθέο θάζεηο αλαζθαθήο ηνπ  (Shaw et al. 2001, Fig. 

14, 15). 

Δηθ.11ε: Κνκκφο: Ζ θνηιφηεηα πιεζίνλ ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001, Fig. 29). 

Δηθ.12α: Φαηζηφο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο  (Myers et al. 1992, Fig. 33.1). 

Δηθ.12β: Φαηζηφο: Κάηνςε ηνπ αλαθηφξνπ θαη ε ζεκεησκέλε ζέζε ηνπ θιηβάλνπ  (Μαληδνπξάλε 

2002, Δηθ. 95). 

Δηθ.12γ: Φαηζηφο:  Ο θιίβαλνο ζηελ Αλαηνιηθή Απιή ηνπ αλαθηφξνπ, απφ Ν (Πιάησλ 1981, Πίλ. 

131). 

Δηθ.12δ: Φαηζηφο: Θέζε ηνπ θιηβάλνπ 2 (Levi 1976, Tav. I) 

Δηθ.12ε: Φαηζηφο: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ θιηβάλνπ 2 (Evely 2000, Fig. 120). 

http://www.palaikastro.com/ancientsites/map1.jpg
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Δηθ.12ζη: Φαηζηφο: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ 2 απφ Α (Levi 1976, Fig. 511). 

Δηθ.12δ: Φαηζηφο: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ 2 απφ Γ (Levi 1976,  Fig.510). 

Δηθ.12ε: Φαηζηφο - Υάιαξα: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ θιηβάλνπ 3 (Tomasello 1996, Fig.6,7). 

Δηθ. 13α: Κάηνςε ηεο Αγίαο Σξηάδαο (Myers et al. 1992, Fig. 7.1). 

Δηθ.13β: Αγία Σξηάδα: Σνκή θαη θάηνςε ηνπ θιηβάλνπ (Tomasello 1996, Figs. 4,5). 

Δηθ.13γ: Αγία Σξηάδα: Ο θιίβαλνο απφ Β (Bielfore et al. 2007, Fig. 2a). 

Δηθ.13δ: Αγία Σξηάδα: Ο θιίβαλνο απφ ΝΓ (Levi & Laviosa 1980, Fig. 1). 

Δηθ.13ε: Αγία Σξηάδα: Πηζαλά ίρλε εζράξαο ζε έλαλ απφ ηνπο αεξαγσγνχο (Levi & Laviosa 1980, 

Fig. 5). 

Δηθ.13ζη: Αγία Σξηάδα: Σξφπνο εθθακίλεπζεο κεηάιινπ, θαηά ηνλ Βαξνπθάθε (Levi & Laviosa 

1980, Fig.34). 

Δηθ.14α: ηχινο: Κάηνςε ηνπ θιηβάλνπ (Γαβάξαο 1973, Δηθ. 1). 

Δηθ.14β: ηχινο: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001, Fig. 23). 

Δηθ. 14γ: Καζηέιιη: Κάηνςε ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ θιηβάλνπ (κέζα ζε θχθιν) (Σδεδάθηο 1977β, Δηθ. 

139). 

Δηθ.14δ: Καζηέιιη: Ζ εηθφλα ηνπ θιηβάλνπ θαη ηνπ δσκαηίνπ  (Σδεδάθηο 1977β, Δηθ. 140). 

Δηθ.15α: Κλσζφο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηηο αξραηφηεηεο (Myers et al. 1992, Fig.17.1). 

Δηθ.15β: Κλσζφο: Ο έλαο εθ ησλ δχν θιηβάλσλ ζηα ΝΑ ηνπ αλαθηφξνπ (Πιάησλ 1981, Πίλ. 130). 

Δηθ.15γ: Κλσζφο Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηε ζέζε ηεο αλαζθαθήο ηνπ ηξσκαηνγξαθηθνχ 

Μνπζείνπ (Warren 1980, Fig. 1). 

Δηθ.15δ: Κλσζφο: Οη ηξεηο θιίβαλνη ζηνλ ρψξν (Warren 1980, Fig. 8α). 

Δηθ.15ε: Κλσζφο: Ο θιίβαλνο 1 θαη ηα ζσδφκελα ίρλε ηνπ ΤΜ ΗΗ θηεξίνπ (Warren 1980, Fig. 6). 

Δηθ.15ζη: Κλσζφο: Ο θιίβαλνο 1 απφ Ν (Warren 1980, Fig. 7). 

Δηθ.15δ: Κλσζφο: Σκήκαηα ΤΜ ΗΒ αγγείσλ απφ ηνπο αγσγνχο ησλ θιηβάλσλ 1 & 2 (Warren 1980, 

Fig. 11, 12, 13, 14). 

Δηθ.15ε: Κλσζφο: Σνκή ηνπ θιηβάλνπ 2 (Warren 1980, Fig. 8b). 

Δηθ.16α: Βαζχπεηξν: Καηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη  ζέζε ηνπ θιηβάλνπ (Driessen & Sakellarakis 

1997, Fig. 21). 

Δηθ.16β: Βαζχπεηξν: Ο θιίβαλνο απφ ΒΓ (Μαξηλάηνο 1995, Δηθ. 115γ). 

Δηθ.17α: Κάησ Γνχβεο: Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ρσξηνχ θαη ε εηθφλα ζχγρξνλνπ λεξφκπινπ ζηελ 

πεξηνρή (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXIIIa-c). 

Δηθ.17β: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ησλ ηξηψλ θηεξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, 

ρ. 1). 

Δηθ.17γ: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Α (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. 

CXXV). 

Δηθ.17δ: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Γ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, ρ. 

2). 

Δηθ.17ε: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Β (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. 

CXXΗΗ). 

Δηθ.17ζη: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε θαη ηνκέο ηνπ θιηβάλνπ Η (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, ρ. 13). 

Δηθ.17δ: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε θαη ηνκέο ηνπ θιηβάλνπ ΗΗ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, ρ. 14). 

Δηθ.17ε: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο Η (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥ). 

Δηθ.17ζ: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο ΗΗ (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥΗ). 

Δηθ.17η: Κάησ Γνχβεο: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ ΗΗ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1998, Δηθ. 12). 

Δηθ.17ηα: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ Γσκαηίνπ ΥΗ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, ρ. 10). 

Δηθ.17ηβ: Κάησ Γνχβεο: Σν Γσκάηην ΥΗ κε ην θεξακηθφ δίζθν in situ, θαη ζρέδηα ησλ αγγείσλ γχξσ 

ηνπ (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXVII a-d). 

Δηθ.17ηγ: Κάησ Γνχβεο: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θεξακεηθνχ εξγαζηεξίνπ ΥΗ (Υαηδή-

Βαιιηάλνπ 1998, Δηθ. 6). 

Δηθ.17ηδ: Κάησ Γνχβεο: Κηήξην Γ1, Υψξνο ΥΗΥ (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥV). 

Eηθ.17ηε: Κάησ Γνχβεο: Κηήξην Γ1, θιίβαλνο V (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥVIb). 

Δηθ.17ηζη: Κάησ Γνχβεο: Οη θιίβαλνη VII & VIII ζην μεθίλεκα ηεο αλαζθαθήο ηνπο (Chatzi-

Vallianou 1997, Pl. CXXΥVIc). 

Δηθ.17ηδ: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο ΗΥ (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥΗΗIb). 
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Δηθ.17ηε: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο IV (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥVΗΗIa). 

Δηθ.18α: Μάιηα: Γεληθή θάηνςε κε ηηο κηλσηθέο αξραηφηεηεο (Myers et al. 1992, Fig.24.1). 

Δηθ.18β: Μάιηα: Κάηνςε ηκήκαηνο ηεο ΒΑ πηέξπγαο ηνπ αλαθηφξνπ κε ηνπο "θιηβάλνπο" (Evely 

2000, fig. 127). 

Δηθ.18γ: Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ. Κάηνςε ησλ Γσκαηίσλ α,α', γ, δ, ι θαη ε ζέζε ηνπ θιηβάλνπ (Evely 

2000, fig. 124). 

Δηθ.18δ:  Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ: Ζ κνλαδηθή εηθφλα ηνπ θιηβάλνπ απφ ηε δεκνζηεχζε ηνπ 

Σεηξαγψλνπ Θ (Effentere & Effentere 1976, pl.VI.2). 

Δηθ.18ε:  Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ: Ζ βάζε ηνπ θεξακεηθνχ ηξνρνχ (Van Effentere & Van Effentere 

1976, pl.XI.1). 

Δηθ.18ζη:  Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ: Σκήκαηα εξγαιείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην Κηήξην Θ ( Van Effentere 

& Van Effentere 1976, pl. XVIII). 

Δηθ.19α: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Κάηνςε ηνπ Σεηξαγψλνπ Μ (Μαληδνπξάλε 2002, Δηθ. 36). 

Δηθ.19β: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Κάηνςε ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Κεξακέα (Poursat 1996, Fig. 10). 

Δηθ.19γ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: ρεδηαζηηθή απφδνζε ηνπ ηζνγείνπ (Poursat 1996, Fig. 15). 

Δηθ.19δ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: ρεδηαζηηθή απφδνζε ηνπ άλσ νξφθνπ (Poursat 1996, Fig. 14). 

Δηθ.19ε: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Γεληθή άπνςε κεηά ηελ αλαζθαθή, απφ Α (Poursat 1996, Fig. 6α). 

Δηθ.19ζη: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σα απφζεθεπηηθά αγγεία ζην Γσκάηην VIII4 (Poursat 1996, Fig. 

8e). 

Δηθ.19δ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σν ζξαλίν ζηε Γ πιεπξά ηνπ Γσκαηίνπ VIII5, απφ Α (Poursat 

1996, Fig. 9c). 

Δηθ.19ε: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σα εξγαιεία ηνπ θεξακέα φπσο βξέζεθαλ ζην Γσκάηην VIII5 

(Poursat 1996, Fig. 9b). 

Δηθ.19ζ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σκήκαηα θεξακεηθνχ ηξνρνχ απφ ην  Γσκάηην VIII5 (Poursat 

1996, Fig. 50α,b). 

Δηθ.19η: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σκήκαηα θεξακεηθψλ δίζθσλ απφ ην  Γσκάηην VIII5 (Poursat 

1996, Fig. 31g). 

Δηθ.19ηα: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Μήηξεο απφ ην  Γσκάηην VIII5 (Poursat 1996, Fig. 51a-c). 

Δηθ.19ηβ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Λίζηλα εξγαιεία απφ ην  Γσκάηην VIII5 (Poursat 1996, Fig. 

40g,h). 

Δηθ.20α: Πηηζίδηα: Ζ θάηνςε ηεο αγξνηθίαο (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, ρ.1). 

Δηθ.20β: Πηηζίδηα: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ ρψξνπ ΥΗΥ (Υαηδή Βαιιηάλνπ 1995, ρ.2,3). 

Δηθ.20γ: Πηηζίδηα: Ο θεξακηθφο δίζθνο (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, ρ.5). 

Δηθ.20δ: Πηηζίδηα: Πξννπηηθή απφδνζε ηνπ ρψξνπ ΥΗΥ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, ρ.4). 

Δηθ.21α: Εψκηλζνο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θάηνςε ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ 

(αθειιαξάθεο & Παλαγησηφπνπινο 2005, Δηθ. 1). 

Δηθ.21β: Εψκηλζνο: Ο ρψξνο 12 κε ηνλ ηξνρφ ζηε ζέζε (αθειιαξάθεο 2004, Δηθ. 138). 

Δηθ.21γ: Εψκηλζνο: Υψξνο 12 θαη θηηζηή δεμακελή (αθειιαξάθεο 2004, Δηθ. 139). 

Δηθ.21δ: Εψκηλζνο: Αγγεία απφ ηνλ ρψξν 12 (αθειιαξάθεο 2004, Δηθ. 140). 

Δηθ.21ε: Εψκηλζνο: Ο θεξακεηθφο ηξνρφο απφ ηνλ ρψξν 12 (αθειιαξάθεο 2004, Δηθ. 137). 

Δηθ.22α: Μίιεηνο: Κάηνςε ηεο εξγαζηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο κε ηνπο θιηβάλνπο (Niemeier 1997, 

Pl. CXLII). 

Δηθ.22β: Μίιεηνο: Ο θιίβαλνο Σχπνπ 1α (α/α.6)(Κάηνςε, ηνκή, θσηφ) (Niemeier 1997, Pl. 

CXLIIIa-b). 

Δηθ.22γ: Μίιεηνο: Ο θιίβαλνο Σχπνπ 1β (α/α.5) (Niemeier 1997, Pl. CXLVa). 

Δηθ.22δ: Μίιεηνο: Κάηνςε, ηνκή θαη ζρεδηαζηηθή απφθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ Σχπνπ 2 (α/α.3) 

(Niemeier 1997, Pl. CXLVIa). 

Δηθ.23α: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Άπνςε ηεο εξγαζηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο απφ Β (Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 2). 

Δηθ.23β: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Ο θιίβαλνο απφ Ν (Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 6). 

Δηθ. 23γ: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Σν ζηξψκα θαηαζηξνθήο Β ηνπ θιηβάλνπ (Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 4). 

Δηθ. 23δ: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Ο Γ αεξαγσγφο κε ηα επξήκαηα in situ (Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 5). 

Δηθ. 23ε: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ αξγαιεηνχ κε ηηο αγλχζεο in situ (Μαξθέηνπ 2003, 

εηθ. 8). 

Δηθ.24α: Πεγάδηα Καξπάζνπ: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηηο πξντζηνξηθέο ζέζεηο ησλ Πεγαδηψλ 
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(Εεξβάθε 2003, θση. 1). 

Δηθ.24β: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Καηάινηπα θηεξίσλ κε θιηβάλνπο (Εεξβάθε 2003, θση. 

2). 

Δηθ.24γ: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Ο κεγαιχηεξνο θιίβαλνο , απφ Α (Εεξβάθε 2003,  

θση.3). 

Δηθ.24δ: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Σν δσκάηην κε ηα αγγεία θαηά ρψξαλ (Εεξβάθε 2003, 

θση. 4). 

Δηθ.24ε: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Σα αγγεία ηνπ δσκαηίνπ κεηά ηελ ζπληήξεζε (Εεξβάθε 

2003, θση.  7). 

Δηθ.25: Δξγαιεία ελφο αγγεηνπιάζηε (Evely 2000, Fig.106). 

Δηθ.25α: Αλαπαξάζηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ηαρχζηξνθσλ θεξακεηθψλ ηξνρψλ Σχπνπ 3 (Evely 2000, 

Fig.116). 

Δηθ.26α: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Ο Κφιπνο ηνπ Μεξακπέινπ θαη ε ζέζε ηνπ αθξσηεξίνπ ηνπ 

Πξηληάηηθνπ Πχξγνπ (http://www.penn.museum/sites/hayden/Images/1-Map-study-area.jpg). 

Δηθ.26β: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Οη πεξηνρέο αλαζθαθήο θαη νη ζέζεηο εληνπηζκνχ ησλ θιηβάλσλ 

(Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.2). 

Δηθ.26γ: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ θιηβάλνπ Α θαη θάηνςε ησλ ηεηξαγψλσλ Ν 

απηνχ (Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.3). 

Δηθ.26δ: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Ο θιίβαλνο Α απφ ηα ΒΓ (Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.3). 

Δηθ.26ε: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Κάηνςε θαη ηνκέο ηνπ θιηβάλνπ Β (Hayden & Tsipopoulou 2012, 

Fig.9). 

Δηθ.26ζη: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Ζ εηθφλα ηνπ θιηβάλνπ Β ζην ηέινο ηεο αλαζθαθήο, απφ Β 

(Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.10). 
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ΠΗΝΑΚΔ - ΥΑΡΣΔ 

 

 Κυκλικοφ τφπου  Ορθογώνιου τφπου 

Ia Κεντρικο βάκρο  

(a pilastro centrale)  

IIa Κεντρικόσ τοίχοσ 

(a muro assiale)  

Ib Ακτινικζσ 

παραςτάδεσ/ωοειδείσ 

παραςτάδεσ 

 (a muretti radiali)  

ι με κεντρικό τοίχο 

(a muretto assiale)  

IIb Κεντρικόσ διάδρομοσ, με κάκετουσ τοίχουσ που 

δθμιουργοφν ςωλινεσ (καπνοδόχουσ)  

(a corridio centrale)  

Ic Αψίδα.  

(ad archi)  

IIc Διπλόσ διάδρομοσ, με κάκετουσ τοίχουσ που 

δθμιουργοφν ςωλινεσ (καπνοδόχουσ)  

(a doppio corridoio)  

Id Κεντρικόσ διάδρομοσ, 

με κάκετουσ τοίχουσ, 

που δθμιουργοφν 

ςωλινεσ 

(καπνοδόχουσ).  

(a corridoio centrale)  

IId Με διπλό χϊρο όπτθςθσ και διπλό διάδρομο. 

(a doppio corridoio e doppio  

prefurnio)  

 
Πίλ. 1: Ζ ηππνινγία ηεο Cuomo Di Caprio (Ζasaki 2002, Table III.1). 

 
 
 

 Τφποσ Α Τφποσ Β 
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Αρικμόσ χϊρων Μονόχωρθ καταςκευι Δίχωρθ καταςκευι με ενδιάμεςο διάτρθτο 

δάπεδο (εςχάρα) 

Τφποσ ςτιριξθσ 

ςχάρασ 

-Χϊρισ εςχάρα  

-Εςωτερικό ράφι/κρανίο ςτιν 

κάλαμο καφςθσ/όπτθςθσ  

B1: Σε κοντοφσ παράλλθλουσ τοίχουσ  

B2: Σε κεντρικό ςτφλο (κυκλικό ι 

ορκογϊνιο) 

 
Πίλ. 2: Ζ ηππνινγία ηνπ Κ.Γαβάξα (Hasaki 2002, Table III.4). 

 
Τφποσ και αριθμόσ  ςτήριξησ εςχάρασ. Τφποσ Ι  

 Κυκλικόσ 
Τφποσ ΙΙ 

Ορθογώνιοσ 
Τυπολογία 
C. di Caprio 
Κ. Δαβάρα 

Κεντρικι ςτιριξθ 
α - κυκλικό/τετράγωνο πεςςό 
 

 

 
 

Ια 

 
 

ΙΙα 

Caprio Ia, IIa 
 
Δαβάρασ Τφποσ Β 

 
Κεντρικι ςτιριξθ 
β - τοίχοσ 

 
Ib 
 

 
ΙΙb 

Caprio Ib, IIa 
 
Δαβάρασ Τφποσ Β 

 
Στιριξθ με εγκάρςιο τοίχο (c) 

 
- 
 

 
IIc 

 
Caprio IIC 
 

Στιριξθ με παράλλθλουσ τοίχουσ (e)  
Ιe 

 
IIe 

 
Δαβάρασ Τφποσ Β 

 
Χωρίσ ςτιριξθ (f) 

 
If 

 
- 

 
Δαβάρασ Τφποσ A 

 
Στιριξθ με κρανίο (g) 

 
Ig 

 
- 

 
Δαβάρασ Τφποσ A 

 
Πίλ.3: Ζ ηππνινγία ηεο Δ. Υαζαθή (Hasaki 2002, Table IV.5). 
 
 
 

Κλίβανοι Τφπου 1  - Εκτιμώμενη Εςωτερική Διάμετροσ 

Γηάκεηξνο έσο 

1,00κ. 

Γηάκεηξνο απφ 

1,00-1,50κ. 
Γηάκεηξνο απφ 2,00κ. θαη άλσ 

Αδηεπθξίληζηε 

Γηάκεηξνο 

Μφρινο (2) 

Γνχβεο (3) 

Κλσζφο 

Φαηζηφο 

Αριάδηα 

Γνχβεο  

Καβνχζη, ηχινο, Φαηζηφο, 

Μφρινο, Παιαίθαζηξν, Γνχβεο  

Φαηζηφο 

Γνχβεο (2) 

Μάιηα 

χλνιν 6 χλνιν 3 χλνιν 6 χλνιν 4 
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Πίλ. 4: Ζ εθηηκψκελε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ησλ θξεηηθψλ θιηβάλσλ Σχπνπ 1. 
 
 
 

 
 
Πίλ.5: Κνκκφο: Δίδε θαη αξηζκφο αγγείσλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001,Table 
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4). 

 
 
 

 
 
Πίλ.6: Κνκκφο: ηαηηζηηθέο πίηεο γηα ηελ πνζνζηηαία εθπξνζψπεζε ησλ εηδψλ αγγείσλ, θαη 

εηδηθφηεξα ησλ ηχπσλ θππέισλ Shaw et al. 2001, Fig.39,40). 
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Κλίβανοσ Περίοδοσ Μζγεθοσ χώρου 
όπτηςησ ςε μ² 

Βιβλιογραφία 

Φαιςτόσ, Δ τθσ 
Δυτικισ Αυλισ 

ΜΜ ΙΙΒ περ. 5,3 Tomasello 1996, pp. 30-
32, figs. 3-5 

Κάτω Ηάκροσ ΜΜ ΙΙΙΑ; περ. 6 Ρλάτων 1975∙ Evely 2000 

Κομμόσ ΥΜ ΙΑ περ. 7-8  

Κνωςόσ, Στρωμ. 
Μουςείο, κλιβ. 1 

Νεοανακτορικι περ. 1,2 Warren 1981, pp75-79, 
figs 6-9 

Κνωςόσ, Στρωμ. 
Μουςείο, κλιβ. 2 

ΥΜ Ι περ. 3,1 Warren 1981, pp.75-79, 
figs 6-9 

Βακφπετρο Νεοανακτορικι περ. 16 Μαρινάτοσ 1960∙ Evely 
2000 

Αγία Τριάδα ΥΜ Ι περ. 16 Tomasello 1996, p. 29, figs 
1,3-5 

 
Πίλ.7: Κνκκφο: Πίλαθαο κε αληίζηνηρνπ ηχπνπ 2 θιηβάλνπο ζηελ Κξήηε (Shaw et al. 2001, Table 

11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίλ.8: Αγ.Σξηάδα: Σα είδε αγγείσλ αιιά θαη ε πνζνζηηαία εθπξνζψπεζε ησλ πειψλ ζε θάζε είδνο 

(Bielfore et al 2007, Fig.7). 
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Εγκατάςταςη Περίοδοσ Αριθμόσ κλιβάνων Τφποσ/Υπότυποσ 

Καβοφςι/ Οικιςτικι 
εγκατάςταςθ 

ΥΜ ΙΙΙΓ 1 1α 

Μόχλοσ/ Τετράγωνο 
των Τεχνιτϊν 

ΥΜ ΙΑ 2 1δ, 1γ 

Μόχλοσ/ 
Χαλινομοφρι/ 
Αγρζπαυλθ 

ΥΜ ΙΒ 1 1α 

Αχλάδια/ Αγρζπαυλθ ΥΜ ΙΙΙ 1 1δ 

Ηου/ Αγρζπαυλθ ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ 1 2(;) 

Ραλαίκαςτρο/ 
Οικιςτικι 
εγκατάςταςθ 

άγνωςτθ 1 1δ 

Ηάκροσ/ Ανακτορικι 
εγκατάςταςθ 

ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ ΙΑ 1 2 

Σφάκα Ηάκρου/ 
Εργαςτθριακι 
εγκατάςταςθ 

ΥΜ ΙΑ - ΥΜ ΙΙΙΑ 1 2(;) 

Κομμόσ/ Λιμενικι 
πόλθ 

ΥΜ ΙΑ 1 2 

Φαιςτοσ/  
Ανακτορικι 
εγκατάςταςθ 

ΜΜ ΙΙΒ (Tomasello) 
MM III - YM I 
(Ρλάτωνασ) 

1 1 

Φαιςτόσ/  Οικιςτικι 
εγκατάςταςθ 

ΜΜ ΙΙΙ - ΥΜ Ι 1 1β 

Φαιςτόσ - Χάλαρα/ 
Οικιςτικι 
εγκατάςταςθ 

ΥΜ ΙΙ - ΙΙΙ(;) 1 1α 

Αγία Τριάδα/ 
Ζπαυλθ 

ΥΜ ΙΑ 1 2 

Καςτζλλι/ Οικιςτικι 
εγκατάςταςθ 

ΥΜ ΙΙΙΑ-Β 1 2 

Στφλοσ/ Κτιριο ΥΜ ΙΙΙΒ(;) 1 1β 

Κνωςόσ/ Ανάκτορο ΥΜ ΙΙ - ΥΜ ΙΙΙ 2 2 

Κνωςόσ/ Ανάκτορο ΥΜ Ι - ΥΜ ΙΙ (Evely) 3 2, 1 

Βακφπετρο/ 
Αγρζπαυλθ 

ΥΜ ΙΑ - Β 1 2 

Κάτω Γοφβεσ/ 
Εργαςτθριακι 
εγκατάςταςθ 

ΥΜ ΙΙΙ 9 1α, 1β, 1, 2(;) 

Μάλια/ Ανάκτορο ΜΜ ΙΙΙΑ - Β 2 Ρικανϊσ δεν ιταν 
κλίβανοι 

Μάλια/ Τετράγωνο 
Θ 

ΜΜ ΙΒ 1 1 

Ρθγάδια (Κάρπακοσ) ΥΕ ΙΙΙΑ - Β 3 1β, 1 (;) 
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Ιαλυςόσ (όδοσ) ΥΕ ΙΙΒ - ΙΙΙΑ:2 1 2 

Μίλθτοσ (Μ.Αςία) ΥΕ ΙΙΙΑ: 1-2 7 1α, 1β, 2 
 

Πίλ.9. Οη ζέζεηο, ν ηχπνο θιηβάλσλ θαη ην είδνο εγθαηάζηαζεο πνπ έρνπλ βξεζεί. 
Α/Α. ΘΔΖ ΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΟ Α/Α. ΘΔΖ ΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΟ 

1 Καβνχζη 1α ΤΜ ΗΗΓ 36 
Πξηληάηηθνο 

Πχξγνο 
2 ΤΜ ΗΑ 

4 Μφρινο 1α ΤΜ ΗΒ 6 Ενπ 2(;) 
ΜΜ ΗΗΗ - ΤΜ 

ΗΑ 

13 Φαηζηφο 1α 
ΤΜ ΗΗ - 

ΗΗΗ(;) 
8 Εάθξνο 2 

ΜΜ ΗΗΗΑ - 

ΤΜ ΗΑ 

27 Κάησ Γνχβεο 1α(;) ΤΜ ΗΗΗΒ  9 θάθα Εάθξνπ 2(;) ΤΜ ΗΑ 

Η Μίιεηνο 1α 
ΤΔ ΗΗΗΑ: 1-

2 
15 

Καζηέιιη 

Υαλίσλ 
2(;) ΤΜ ΗΗΗΑ-Β 

ΗΗ Μίιεηνο 1α 
ΤΔ ΗΗΗΑ: 1-

2 
17 Κλσζφο 2 

ΤΜ ΗΗ - ΤΜ 

ΗΗΗ 

IV Μίιεηνο 1α 
ΤΔ ΗΗΗΑ: 1-

2 
18 Κλσζφο 2 

ΤΜ ΗΗ - ΤΜ 

ΗΗΗ 

VI Μίιεηνο 1α 
ΤΔ ΗΗΗΑ: 1-

2 
19 Κλσζφο 2 

ΤΜ Η - ΤΜ 

ΗΒ 

35 
Πξηληάηηθνο 

Πχξγνο 
1β ΠΜ ΗΗ-ΗΗΗ 20 Κλσζφο 2 

ΤΜ Η - ΤΜ 

ΗΒ 

12 Φαηζηφο 1β 
ΜΜ ΗΗΗ - 

ΤΜ Η 
22 Βαζχπεηξν 2 

ΤΜ ΗΑ - ΤΜ 

ΗΒ 

16 ηχινο 1β ΤΜ ΗΗΗΒ(;) 26 Κάησ Γνχβεο 2 ΤΜ ΗΗΗΒ  

23 Κάησ Γνχβεο 1β ΤΜ ΗΗΗΒ  10 Κνκκφο 2 ΤΜ ΗΑ 

24 Κάησ Γνχβεο 1β ΤΜ ΗΗΗΒ  14 Αγία Σξηάδα 2 
ΤΜ ΗΑ - ΤΜ 

ΗΒ 

31 Κάησ Γνχβεο 1β ΤΜ ΗΗΗΒ  VIII Ρφδνο 2 
ΤΔ ΗΗΒ- ΤΔ 

ΗΗΗΑ2 

V Μίιεηνο 1β 
ΤΔ ΗΗΗΑ: 1-

2 
ΗΗΗ Μίιεηνο 2 ΤΔ ΗΗΗΑ: 1-2 

IX Κάξπαζνο 1β ΤΔ ΗΗΗ  VII Μίιεηνο 2 ΤΔ ΗΗΗΑ: 1-2 

3 Μφρινο 1γ ΤΜ ΗΒ 
    

2 Μφρινο 1δ (;) ΤΜ ΗΒ 32 Μάιηα (;) ΜΜ ΗΗΗΑ - Β 

5 Αριάδηα 1δ   ΤΜ ΗΗΗ 33 Μάιηα (;) ΜΜ ΗΗΗΑ - Β 

7 Παιαίθαζηξν 1δ   XI Κάξπαζνο (;) ΤΔ ΗΗΗ  

11 Φαηζηφο 1 
ΜΜ ΗΗΗ - 

ΤΜ Η      

21 Κλσζφο 1 
ΤΜ Η - ΤΜ 

ΗΒ  

Πίλ.10: πγθεληξσηηθφο θαηάινγνο 

θιηβάλσλ αλά ηχπν 

25 Κάησ Γνχβεο 1 ΤΜ ΗΗΗΒ  
    

28 Κάησ Γνχβεο 1 ΤΜ ΗΗΗΒ  
    

29 Κάησ Γνχβεο 1 ΤΜ ΗΗΗΒ  
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30 Κάησ Γνχβεο 1 ΤΜ ΗΗΗΒ  
    

34 Μάιηα 1 
ΜΜ ΗΗΗ - 

ΤΜ Η     

X Κάξπαζνο 1 ΤΔ ΗΗΗ  
    

 
 

 
 

1) Καβνχζη , 2) Μφρινο, 3) Αριάδηα, 4) Ενπ, 5) Παιαίθαζηξν, 6) Εάθξνο, 7) θάθα Εάθξνπ, 8) 

Μχξηνο Φνχξλνπ Κνξπθή, 9) Κνκκφο, 10) Φαηζηφο 

11) Αγία Σξηάδα, 12) Πηηζίδηα, 13) ηχινο, 14) Εψκηλζνο, 15) Κλσζφο, 16)Βαζχπεηξν, 17) Κάησ 

Γνχβεο , 18) Μάιηα, 19) Γαχδνο, 20) Καζηέιιη, 21) Πξηληάηηθνο Πχξγνο. 

 

 Υάξηεο 1: Υάξηεο ηεο Κξήηεο κε ηηο εμεηαδφκελεο ζέζεηο. 
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Υάξηεο 2: Οη εμεηαδφκελεο ζέζεηο εθηφο Κξήηεο. 
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Δηθ. 1α: Γεσινγηθφο ράξηεο ηεο Κξήηεο [θαηά ηνπο Croutzburg, Bornovas θ.α.] (Rackham & 

Moody 2004, εηθ.3.3). 
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Δηθ.1β: Βνπλά θαη θαξάγγηα ηεο Κξήηεο (Rackham & Moody 2004, εηθ.0.2). 
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Δηθ.1γ: πηεζε ζε αλνηθηή θσηηά ζην ζχγρξνλν Παθηζηάλ (Rye 1981, fig.85c-d). 

 

 

 

 
 

Δηθ.2α: Ο θιίβαλνο ηνπ Γηκελίνπ ζήκεξα (Φση. Αξρείν Η.Παππά). 
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Δηθ. 2β: Νηηθηιί Σαο. Αλαπαξάζηαζε ΝΝ ζπηηηνχ, φπνπ δηαθξίλεηαη ν θνχξλνο.( http://www.dikili-

tash.fr/content_gr/chronologie/neolithique/neo_maisons.htm). 

 

 

 
 

Δηθ.2γ:  Οκνίσκα ζπηηηνχ απφ ηελ Πιαηηά Μαγνχια Εάξθνπ (αξ.Καη. 266) θαη νκνίσκα θνχξλνπ 

απφ ηνπο ηηαγξνχο (αξ. Καη. 265) (Παπαζαλαζφπνπινο 1996). 
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Δηθ.2δ: Υάξηεο ηεο Κξήηεο κε ηηο θπξηφηεξεο λενιηζηθέο (άλσ) θαη ΠΜ (θάησ) ζέζεηο, 

(Μαληδνπξάλε 2002, Υάξηεο 1 & 2). 
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Δηθ.2ε: Κάηνςε ηνπ νηθηζκνχ ζην Μχξην-Φνχξλνπ Κνξπθή (Μαληδνπξάλε 2002, Δηθ.27). 



 120 

 
 

Δηθ.2ζη: Μχξηνο. Κάηνςε ησλ Γσκαηίσλ 49-51 κε ηε ζέζε ησλ επξεκάησλ, (Warren 1972, fig. 

14). 
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Δηθ. 2δ: Μχξηνο: Γσκαηίν 49 κε ηνπο θεξακεηθνχο δίζθνπο θαηά ρψξαλ (Warren 1972, Pl. 6A). 
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Δηθ.2ε: Μχξηνο. Οη δίζθνη θαη ε αλαπαξάζηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Evely (Evely 

2000, fig. 110). 
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 Εικ.3: Τα μζρθ ενόσ κλιβάνου ςφμφωνα με τθ διεκνι ορολογία (Hasaki 2002, Plate II.1).   
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Εικ.3α: Τυπολογίασ τθσ Cuomo Di Caprio (Hasaki 2002, Plate III.1). 
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 Εικ. 3β: Θζςεισ με κλιβάνουσ και κεραμεικά εργαςτιρια ςφμφωνα με τθν ζρευνα τθσ Seifert 
(Seifert 1993, fig. 1). 
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         Εικ.3γ: Τυπολογία των κυκλικϊν κλιβάνων, κατά τθν Χαςακι (Hasaki 2002, Plate III.4). 
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Δηθ.3δ: Σππνινγία ησλ νξζνγψλησλ θιηβάλσλ, θαηά ηελ Υαζαθή (Hasaki 2002, Plate III.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.4α: Καβνχζη: Κάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο 

(Gessell et al. 1988, Fig.7). 
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Δηθ.4β:Καβνχζη: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ - αεξνθσηνγξαθία (Gessell et al. 1988, Pl. 7a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.4γ: Καβνχζη: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ απφ Β (Gessell et al. 1988, Pl. 7b). 
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Δηθ.4δ: Καβνχζη: Σν ζσδφκελν ηκήκα ηεο εζράξαο (Gessell et al. 1988, Pl. 7d). 
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        Δηθ.5α: Μφρινο: Ο ράξηεο ηεο πεξηνρήο κε ηηο εμεηαδφκελεο ζέζεηο (Soles & Davaras 2003, Fig.1). 
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Δηθ.5β: Μφρινο: Artisans Quarter, 

Κηίξην Α (Soles & Davaras 2003, 

Fig.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.5γ: Μφρινο: Artisans Quarter, 

Κηίξην Β (Soles & Davaras 2003, 

Fig.23). 
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Δηθ.5δ: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Α, ν θεξακηθφο απφζέηεο (ηνκή)(Soles & Davaras 2003,     

Fig.20).  
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Δηθ.5ε: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Β, ε ζέζε ησλ θιηβάλσλ Α & Β (Soles & Davaras 2003, 

Fig.51). 

 



 134 

 
 

Δηθ.5ζη: Μφρινο: Artisans Quarter, ν θιίβαλνο Α((Soles & Davaras 2003, Fig.52). 
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Δηθ.5ε: Μφρινο: Artisans Quarter, Κιίβαλνο Α, νη 

αεξαγσγνί εληφο ηνπ ζαιάκνπ ζέξκαλζεο, απφ Α 

(Soles & Davaras 2003, Pl.26D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.5ζ: Μφρινο: Artisans Quarter, Κιίβαλνο Α, 

απαλζξαθσκέλεο ειηέο. (Soles & Davaras 2003, 

Pl.26C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.5δ: Μφρινο: Artisans Quarter, Κηίξην Α, ν 

θιίβαλνο Α, απφ Β) (Soles & Davaras 2003, Pl.26A). 
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      Δηθ.5η: Μφρινο: Artisans Quarter, ν θιίβαλνο Β, (Soles & Davaras 2003, Fig.53). 
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Δηθ.5ηα: Μφρινο, Υαιηλνκνχξη, ε θάηνςε ηεο αγξνηθίαο, (Soles & Davaras 2003, Fig.57). 
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Δηθ.5ηβ: Μφρινο, Υαιηλνκνχξη, ν θιίβαλνο (Soles & Davaras 2003, Fig.73,74,75). 
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Δηθ.6: Αριάδηα: ρεδηαζηηθή απφδνζε θάηνςεο θαη ηνκήο ηνπ θιηβάλνπ (Πιάησλ 1952, Δηθ.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.7α: Ενπ: Ζ θάηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο (Πιάησλ 1956, Δηθ.1). 
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Δηθ.7β: Ενπ: Ζ ζρεδηαζηηθή 

απφδνζε ηνπ θιηβάλνπ 

(Evely 2000, Fig 119). 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθ.7γ: Ενπ: Ο θιίβαλνο κεηά ηελ αλαζθαθή ηνπ (Πιάησλ 1956, Πίλ.113β). 
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Δηθ.7δ: Ενπ: Σν Γσκάηην Λ θαη ζην βάζνο ην Γσκάηην Μα (Πιάησλ 1956, Πίλ.113α). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.7ε: Ενπ: Ζ θηηζηή δεμακελή (Πιάησλ 1956, Πίλ.112β). 
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Δηθ.8α: Ρνπζφιαθθνο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηηο κηλσηθέο αξραηφηεηεο 

(http://www.palaikastro.com/ancientsites/map1.jpg). 

 

 

 

 
 

Δηθ.8β: Κάηνςε ηεο κηλσηθήο πφιεο ηνπ Παιαηθάζηξνπ 

(http://www.palaikastro.com/ancientsites/townplan1.jpg).    

  

http://www.palaikastro.com/ancientsites/map1.jpg
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Δηθ.8γ: Παιαίθαζηξν: Κάηνςε ηνπ θιηβάλνπ (Davaras 1980, Fig3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Δηθ.8δ: Παιαίθαζηξν: Δίζνδνο θαη  πεξηκεηξηθφ ξάθη ηνπ θιηβάλνπ, απφ Γ (Davaras 1980, Pl. 6e). 
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Δηθ.8ε: Παιαίθαζηξν: Ζ είζνδνο κε ηηο παξαζηάδεο ηνπ θιηβάλνπ, απφ Α (Davaras 1980, Pl. 6d). 
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Δηθ.9α: Εάθξνο: Κάηνςε ηνπ αλαθηφξνπ (Πιάησλ 1974, Γεληθφλ ρέδηνλ Αλαθηφξνπ Εάθξνπ). 
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Δηθ.9β: Εάθξνο: Ζ ζέζε ηνπ θιηβάλνπ (κε βέινο) (Πιάησλ 1974, Δηθ.43). 

 

 

 
 

Δηθ.9γ: Εάθξνο: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ θιηβάλνπ (Evely 2000, Fig.122). 
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Δηθ.9δ: Εάθξνο: Ο θιίβαλνο κεηά ηελ αλαζθαθή ηνπ, απφ Β (Πιάησλ 1981, Πίλ.135). 

 

 

 
 

Δηθ.9ε: Εάθξνο. Ο θιίβαλνο απφ Ν (Πιάησλ 1981, Πίλ.137). 
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Δηθ.10α: θάθα Εάθξνπ: Οη θχιηλδξνη, απφ ΝΑ (Υξπζνπιάθε 1996, Δηθ.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.10β: θάθα Εάθξνπ: Σκήκαηα ηνπ θεξακεηθνχ ηξνρνχ (Υξπζνπιάθε 1996, Δηθ.5). 
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Δηθ.10γ: θάθα Εάθξνπ: Γαθηπιηθά απφηππψκαηα θεξακέα ζηνλ πειφ ηνπ θπιίλδξνπ 

(Υξπζνπιάθε 1996, Δηθ.4). 

 

 
 

Δηθ.11α: Κνκκφο: Κάηνςε ησλ θηεξίσλ γχξσ απφ ηνλ θιίβαλν (Shaw et al. 2001, Fig. 1). 
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Δηθ.11β: Κνκκφο: ρέδην ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001, Fig. 6). 
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Δηθ.11γ: Κφκκνο: Ο θιίβαλνο απφ ΒΓ, Ν θαη Α (Shaw et al. 2001, Fig.10, 11, 12). 
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Δηθ.11δ: Κνκκφο: Σν θαλάιη 3 ζε δχν δηαθνξεηηθέο θάζεηο αλαζθαθήο ηνπ  (Shaw et al. 2001, Fig. 

14, 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.11ε: Κνκκφο: Ζ θνηιφηεηα πιεζίνλ 

ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001, Fig. 29). 
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Δηθ.12α: Φαηζηφο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο πεξηνρήο  (Myers et al. 1992, Fig. 33.1). 
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Δηθ.12β: Φαηζηφο: Κάηνςε ηνπ αλαθηφξνπ θαη ε ζεκεησκέλε ζέζε ηνπ θιηβάλνπ  (Μαληδνπξάλε 

2002, Δηθ. 95). 
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Δηθ.12γ: Φαηζηφο:  Ο θιίβαλνο ζηελ Αλαηνιηθή Απιή ηνπ αλαθηφξνπ, απφ Ν (Πιάησλ 1981, Πίλ. 

131). 

 

 

 
 

Δηθ.12δ: Φαηζηφο: Θέζε ηνπ Κιηβάλνπ 2 (Levi 1976, Tav. I) 
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Δηθ.12ε: Φαηζηφο: 

Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ 

Κιηβάλνπ 2 (Evely 

2000, Fig. 120). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.12ζη: Φαηζηφο: Άπνςε ηνπ Κιηβάλνπ 2 

απφ Α (Levi 1976, Fig. 511). 
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Δηθ.12δ: Φαηζηφο: Άπνςε ηνπ Κιηβάλνπ 2 απφ Γ (Levi 1976,  Fig.510). 
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Δηθ.12ε: Φαηζηφο - Υάιαξα: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ θιηβάλνπ 3 (Tomasello 1996, Fig.6,7). 
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Δηθ. 13α: Κάηνςε ηεο Αγίαο Σξηάδαο (Myers et al. 1992, Fig. 7.1). 



 160 

 
 

Δηθ.13β: Αγία Σξηάδα: Σνκή θαη θάηνςε ηνπ θιηβάλνπ (Tomasello 1996, Figs. 4,5). 

 

 

 

 
 

Δηθ.13γ: Αγία Σξηάδα: Ο θιίβαλνο απφ Β (Bielfore et al. 2007, Fig. 2a). 
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Δηθ.13δ: Αγία Σξηάδα: Ο θιίβαλνο απφ ΝΓ (Levi & Laviosa 1980, Fig. 1). 

 

 
 

Δηθ.13ε: Αγία Σξηάδα: Πηζαλά ίρλε εζράξαο ζε έλαλ απφ ηνπο αεξαγσγνχο (Levi & Laviosa 1980, 

Fig. 5). 
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Δηθ.13ζη: Αγία Σξηάδα: Σξφπνο εθθακίλεπζεο κεηάιινπ, θαηά ηνλ Βαξνπθάθε (Levi & Laviosa 

1980, Fig.34). 
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Δηθ.14α: ηχινο: Κάηνςε ηνπ θιηβάλνπ (Γαβάξαο 1973, Δηθ. 1). 

 

 

 
 

Δηθ.14β: ηχινο: Άπνςε ηνπ θιηβάλνπ (Shaw et al. 2001, Fig. 23) 
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Δηθ. 14γ: Καζηέιιη: Κάηνςε ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ θιηβάλνπ (κέζα ζε θχθιν) (Σδεδάθηο 1977β, Δηθ. 

139). 
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Δηθ.14δ: Καζηέιιη: Ζ εηθφλα ηνπ θιηβάλνπ θαη ηνπ δσκαηίνπ  (Σδεδάθηο 1977β, Δηθ. 140). 
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    Δηθ.15α: Κλσζφο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηηο αξραηφηεηεο (Myers et al. 1992, Fig.17.1). 
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Δηθ.15β: Κλσζφο: Ο έλαο εθ ησλ δχν θιηβάλσλ ζηα ΝΑ ηνπ αλαθηφξνπ (Πιάησλ 1981, Πίλ. 130). 

 

 

 
 

Δηθ.15γ: Κλσζφο Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηε ζέζε ηεο αλαζθαθήο ηνπ ηξσκαηνγξαθηθνχ 

Μνπζείνπ (Warren 1980, Fig. 1). 
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Δηθ.15δ: Κλσζφο: Οη ηξεηο θιίβαλνη ζηνλ ρψξν (Warren 1980, Fig. 8α). 
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Δηθ.15ε: Κλσζφο: Ο θιίβαλνο 1 θαη ηα ζσδφκελα ίρλε ηνπ ΤΜ ΗΗ θηεξίνπ (Warren 1980, Fig. 6). 

 

 

 
 

Δηθ.15ζη: Κλσζφο: Ο θιίβαλνο 1 απφ Ν (Warren 1980, Fig. 7). 
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Δηθ.15δ: Κλσζφο: Σκήκαηα ΤΜ ΗΒ αγγείσλ απφ ηνπο αγσγνχο ησλ θιηβάλσλ 1 & 2 (Warren 1980, 

Fig. 11, 12, 13, 14). 

 

 
 

Δηθ.15ε: Κλσζφο: Σνκή ηνπ θιηβάλνπ 2 (Warren 1980, Fig. 8b) 
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 Δηθ.16α: Βαζχπεηξν: Καηνςε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη  ζέζε ηνπ θιηβάλνπ (Driessen & 

Sakellarakis 1997, Fig. 21). 
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Δηθ.16β: Βαζχπεηξν: Ο θιίβαλνο απφ ΒΓ (Μαξηλάηνο 1995, Δηθ. 115γ). 
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 Δηθ.17α: Κάησ Γνχβεο: Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ ρσξηνχ θαη ε εηθφλα ζχγρξνλνπ λεξφκπινπ 

ζηελ πεξηνρή (Chatzi-Vallianou 1997, Pl.CXXIIIa-c). 
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Δηθ.17β: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ησλ ηξηψλ θηεξηαθψλ ζπγθξνηεκάησλ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, 

ρ. 1). 
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 Δηθ.17γ: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Α  (Chatzi-Vallianou   1997, 

Pl. CXXV). 
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Δηθ.17δ: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Γ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, ρ.2). 
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Δηθ.17ε: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ θηεξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο Β (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. 

CXXΗΗ). 
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Δηθ.17ζη: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε θαη ηνκέο ηνπ θιηβάλνπ Η (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, ρ. 13). 

 

 

 

 

 
 

 

Δηθ.17δ: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε θαη ηνκέο ηνπ θιηβάλνπ ΗΗ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995β, ρ. 14). 
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Δηθ.17ε: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο Η (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥ). 
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Δηθ.17ζ: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο ΗΗ (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥΗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

Δηθ.17η: Κάησ Γνχβεο: Γξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ ΗΗ 

 (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1998, Δηθ. 

12). 
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Δηθ.17ηα: Κάησ Γνχβεο: Κάηνςε ηνπ Γσκαηίνπ ΥΗ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, ρ. 10). 
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Δηθ.17ηβ: Κάησ Γνχβεο: Σν Γσκάηην ΥΗ κε ην θεξακηθφ δίζθν 

in situ, θαη ζρέδηα ησλ αγγείσλ γχξσ ηνπ (Chatzi-Vallianou 1997, 

Pl. CXXVII a-d). 
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Δηθ.17ηγ: Κάησ Γνχβεο: Γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θεξακεηθνχ εξγαζηεξίνπ ΥΗ (Υαηδή-

Βαιιηάλνπ 1998, Δηθ. 6). 
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Δηθ.17ηδ: Κάησ Γνχβεο: Κηήξην Γ1, Υψξνο ΥΗΥ (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥV). 

 
Δηθ.17ηε: Κάησ Γνχβεο: Κηήξην Γ1, θιίβαλνο V (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥVIb). 



 185 

 
 

 Δηθ.17ηζη: Κάησ Γνχβεο: Οη θιίβαλνη VII & VIII ζην μεθίλεκα ηεο αλαζθαθήο ηνπο (Chatzi-     

Vallianou 1997, Pl. CXXΥVIc). 
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     Δηθ.17ηδ: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο ΗΥ (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥΗΗIb). 
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Δηθ.17ηε: Κάησ Γνχβεο: Ο θιίβαλνο IV (Chatzi-Vallianou 1997, Pl. CXXΥVΗΗIa). 
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Δηθ.18α: Μάιηα: Γεληθή θάηνςε κε ηηο κηλσηθέο αξραηφηεηεο (Myers et al. 1992, Fig.24.1). 
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Δηθ.18β: Μάιηα: Κάηνςε ηκήκαηνο ηεο ΒΑ πηέξπγαο ηνπ αλαθηφξνπ κε ηνπο "θιηβάλνπο" (Evely 

2000, fig. 127). 

 

 

 
 

Δηθ.18γ: Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ. Κάηνςε ησλ Γσκαηίσλ α,α‟, γ, δ, ι θαη ε ζέζε ηνπ θιηβάλνπ (Evely 

2000, fig. 124). 
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Δηθ.18δ:  Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ: Ζ κνλαδηθή εηθφλα ηνπ θιηβάλνπ απφ ηε δεκνζηεχζε ηνπ 

Σεηξαγψλνπ Θ (Effentere & Effentere 1976, pl.VI.2). 

 

   
  

Δηθ.18ε:  Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ: Ζ βάζε ηνπ θεξακεηθνχ ηξνρνχ (Van Effentere & Van  Effentere 

1976, pl.XI.1). 
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Δηθ.18ζη:  Μάιηα: Σεηξάγσλν Θ: Σκήκαηα εξγαιείσλ πνπ βξέζεθαλ ζην Κηήξην Θ ( Van Effentere 

& Van Effentere 1976, pl. XVIII). 
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Δηθ.19α: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Κάηνςε ηνπ Σεηξαγψλνπ Μ (Μαληδνπξάλε 2002, Δηθ. 36). 

 

 



 193 

 
 

Δηθ.19β: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Κάηνςε ηνπ Δξγαζηεξίνπ ηνπ Κεξακέα (Poursat 1996, Fig. 10). 

 

 
 

Δηθ.19γ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: ρεδηαζηηθή απφδνζε ηνπ ηζνγείνπ (Poursat 1996, Fig. 15). 
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Δηθ.19δ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: ρεδηαζηηθή απφδνζε ηνπ άλσ νξφθνπ (Poursat 1996, Fig. 14). 

 

 

 
 

Δηθ.19ε: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Γεληθή άπνςε κεηά ηελ αλαζθαθή, απφ Α (Poursat 1996, Fig. 6α). 
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Δηθ.19ζη: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σα απφζεθεπηηθά αγγεία ζην Γσκάηην VIII4 (Poursat 1996, Fig. 

8e). 

 

  
Δηθ.19δ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σν ζξαλίν ζηε Γ πιεπξά ηνπ Γσκ. VIII5, απφ Α (Poursat 1996, 

Fig. 9c). 

 

 
Δηθ.19ε: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σα εξγαιεία ηνπ θεξακέα φπσο βξέζεθαλ ζην Γσκ. VIII5 

(Poursat 1996, Fig. 9b). 
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Δηθ.19ζ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σκήκαηα θεξακεηθνχ ηξνρνχ απφ ην  Γσκ. VIII5 (Poursat 1996, 

Fig. 50α,b). 

 

 
 

Δηθ.19η: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Σκήκαηα θεξακεηθψλ δίζθσλ απφ ην  Γσκ. VIII5 (Poursat 1996, 

Fig. 31g). 
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Δηθ.19ηα: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Μήηξεο απφ ην  Γσκ. VIII5 (Poursat 1996, Fig. 51a-c). 

 

 
 

Δηθ.19ηβ: Μάιηα – Σεηξάγσλν Μ: Λίζηλα εξγαιεία απφ ην  Γσκ. VIII5 (Poursat 1996, Fig. 40g,h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.20α: Πηηζίδηα: Ζ θάηνςε ηεο αγξνηθίαο 

(Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, ρ.1). 
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Δηθ.20β: Πηηζίδηα: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ ρψξνπ 

ΥΗΥ (Υαηδή Βαιιηάλνπ 1995, ρ.2,3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.20γ: Πηηζίδηα: Ο θεξακηθφο δίζθνο (Υαηδή-

Βαιιηάλνπ 1995, ρ.5). 
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Δηθ.20δ: Πηηζίδηα: Πξννπηηθή απφδνζε ηνπ ρψξνπ ΥΗΥ (Υαηδή-Βαιιηάλνπ 1995, ρ.4). 
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Δηθ.21α: Εψκηλζνο: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θάηνςε ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ 

(αθειιαξάθεο & Παλαγησηφπνπινο 2005, Δηθ. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.21β: Εψκηλζνο: Ο ρψξνο 12 

κε ηνλ ηξνρφ ζηε ζέζε 

(αθειιαξάθεο 2004, Δηθ. 138). 
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Δηθ.21γ: Εψκηλζνο: Υψξνο 12 

θαη θηηζηή δεμακελή 

(αθειιαξάθεο 2004, Δηθ. 139). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.21δ: Εψκηλζνο: Αγγεία απφ 

ηνλ ρψξν 12 (αθειιαξάθεο 

2004, Δηθ. 140). 
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Δηθ.21ε: Εψκηλζνο: Ο θεξακηθφο ηξνρφο απφ ηνλ ρψξν 12 

(αθειιαξάθεο 2004, Δηθ. 137). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Δηθ.22α: Μίιεηνο: Κάηνςε ηεο εξγαζηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο κε ηνπο θιηβάλνπο (Niemeier 1997, Pl. 

CXLII). 
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Δηθ.22β: Μίιεηνο: Ο θιίβαλνο Σχπνπ 1α (α/α.6)(Κάηνςε, ηνκή, θσηφ) (Niemeier 1997, Pl. 

CXLIIIa-b). 
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Δηθ.22γ: Μίιεηνο: Ο θιίβαλνο Σχπνπ 1β (α/α.5) (Niemeier 1997, Pl. CXLVa). 

 

 
 

Δηθ.22δ: Μίιεηνο: Κάηνςε, ηνκή θαη ζρεδηαζηηθή απφθαηάζηαζε ηνπ θιηβάλνπ Σχπνπ 2 (α/α.3) 

(Niemeier 1997, Pl. CXLVIa). 
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Δηθ.23α: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Άπνςε ηεο εξγαζηεξηαθήο εγθαηάζηαζεο απφ Β (Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 2). 
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Δηθ.23β: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Ο θιίβαλνο απφ Ν (Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 6). 
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Δηθ. 23γ: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Σν ζηξψκα θαηαζηξνθήο Β ηνπ θιηβάλνπ 

(Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 4). 
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Δηθ. 23δ: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Ο Γ αεξαγσγφο κε ηα επξήκαηα in situ (Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 5). 

 

 
 

Δηθ. 23ε: Ηαιπζφο Ρφδνπ: Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ αξγαιεηνχ κε ηηο αγλχζεο in situ  

(Μαξθέηνπ 2003, εηθ. 8). 
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Δηθ.24α: Πεγάδηα Καξπάζνπ: Σνπνγξαθηθφ δηάγξακκα κε ηηο πξντζηνξηθέο ζέζεηο  ησλ    

Πεγαδηψλ (Εεξβάθε 2003, θση. 1).  
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Δηθ.24β: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Καηάινηπα θηεξίσλ κε θιηβάλνπο (Εεξβάθε 2003,  

Φση. 2). 

 

 
 

Δηθ.24γ: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Ο κεγαιχηεξνο θιίβαλνο , απφ Α (Εεξβάθε 2003,  

Φση.3). 
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Δηθ.24δ: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Σν δσκάηην κε ηα αγγεία θαηά ρψξαλ  

(Εεξβάθε 2003, θση. 4). 
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Δηθ.24ε: Πεγάδηα, νηθ. Σζέθνπ-Σξέκπεια: Σα αγγεία ηνπ δσκαηίνπ κεηά ηελ ζπληήξεζε  

(Εεξβάθε 2003, θση.  7). 
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            Δηθ.25: Δξγαιεία ελφο αγγεηνπιάζηε (Evely 2000, Fig.106). 
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Δηθ.25α: Αλαπαξάζηαζε ηεο ρξήζεο ησλ ηαρχζηξνθσλ θεξακεηθψλ ηξνρψλ Σχπνπ 3  

(Evely 2000, Fig.116).
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Δηθ.26α: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Ο Κφιπνο ηνπ Μεξακπέινπ θαη ε ζέζε ηνπ αθξσηεξίνπ ηνπ 

Πξηληάηηθνπ Πχξγνπ (http://www.penn.museum/sites/hayden/Images/1-Map-study-area.jpg). 

 

http://www.penn.museum/sites/hayden/Images/1-Map-study-area.jpg
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Δηθ.26β: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Οη πεξηνρέο αλαζθαθήο θαη νη ζέζεηο εληνπηζκνχ ησλ θιηβάλσλ 

(Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.2). 
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Δηθ.26γ: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Κάηνςε θαη ηνκή ηνπ θιηβάλνπ Α θαη θάηνςε ησλ ηεηξαγψλσλ Ν 

απηνχ (Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.3). 
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Δηθ.26δ: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Ο θιίβαλνο Α απφ ηα ΒΓ (Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.3). 

 

 

 

 
 

Δηθ.26ε: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Κάηνςε θαη ηνκέο ηνπ θιηβάλνπ Β (Hayden & Tsipopoulou 2012, 

Fig.9). 
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Δηθ.26ζη: Πξηληάηηθνο Πχξγνο: Ζ εηθφλα ηνπ θιηβάλνπ Β ζην ηέινο ηεο αλαζθαθήο, απφ Β 

(Hayden & Tsipopoulou 2012, Fig.10). 

 

 

 


