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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα εργασία µε θέµα «Η χαλκουργία στην Κρήτη κατά την Πρώιµη Εποχή 

του Σιδήρου» επιχειρεί να δώσει µία συνολική εικόνα της κρητικής χαλκουργίας, 

όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον 11ο αι. π.Χ έως και τον 8ο αι. π.Χ.  

Στο πρώτο µέρος γίνεται σύντοµη αναφορά στο χαλκό και την τέχνη της 

χαλκουργίας. Οι «Θεοί µεταλλουργοί», οι Ιδαίοι ∆άκτυλοι και οι Τελχίνες µυθικοί 

δαίµονες στους οποίους αποδίδεται η εύρεση και η επεξεργασία του χαλκού, κατά το 

µύθο, σχετίζονται και µε την Κρήτη και φαίνεται να απηχούν την προτεραιότητα της 

νήσου στην τέχνη της χαλκουργίας. Οι πρώιµες και συνεχείς επαφές της Κρήτης µε 

την Κύπρο και την Ανατολή, όπου αποδίδεται η «προέλευση και οι τεχνικές 

επεξεργασίας του χαλκού», που πραγµατοποιούνταν µέσα από ένα ευρύτατο 

µεσογειακό σύστηµα συναλλαγών που καθόριζε τη «διακίνηση του χαλκού», 

ερµηνεύουν την πρώιµη ανάπτυξη και την αδιάλειπτη συνέχεια της κρητικής 

χαλκουργίας.  

Τα χάλκινα αντικείµενα της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου από την Κρήτη 

εξετάζονται στο δεύτερο µέρος. Κατατάσσονται σε επτά κατηγορίες, ειδώλια, αγγεία, 

υποστάτες, όπλα, ασπίδες τύπου Ιδαίου Άντρου, κοσµήµατα και άλλα, η κάθε µία από 

τις οποίες περιλαµβάνει τους επιµέρους τύπους των αντικειµένων, που αναφέρονται 

βάσει του πολυπληθέστερου. Η εµφάνιση, η καταγωγή, οι επιρροές, η εξέλιξη και τα 

χαρακτηριστικά των αντικειµένων κάθε κατηγορίας εξετάζονται µε βάση 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα. Οι συγκεντρωτικοί πίνακες που συνοδεύουν κάθε 

κατηγορία και κατατάσσουν επιπρόσθετα τα αντικείµενα κατά χρονολογική περίοδο, 

κατά είδος, κατά θέση και χώρο προέλευσης, δίνουν στοιχεία για την τοπική 

παραγωγή. Η χρονολόγηση των αντικειµένων που δίδεται είναι αυτή που αναφέρεται 

από τους ανασκαφείς ή η πλέον αποδεκτή από τους περισσότερους µελετητές. Όσον 

αφορά στα αντικείµενα που χρονολογούνται στη µετάβαση των αρχών ή του τέλους 

της εξεταζόµενης περιόδου κατατάσσονται σε διαφορετικό πίνακα. 

Για την πρόοδο και την ολοκλήρωση αυτής της εργασίας οφείλω θερµές 

ευχαριστίες στους καθηγητές µου κ.κ. Ν. Σταµπολίδη, Ν. Φαράκλα και Π. Θέµελη. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω επίσης στην κ. Ελ. Ζυµή για την πολύπλευρη και 

πολύτιµη βοήθειά της. Από καρδιάς τέλος ευχαριστώ τους αγαπηµένους φίλους, 



συναδέλφους Μ. Κλάδου, Γ. Λαγαµτζή, Σ. Οικονόµου και Ν. Σπανού για τη βοήθεια 

και τη συµπαράστασή τους.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΜΕΡΟΣ Α΄: Χαλκός και χαλκουργία 
 

Θεοί Μεταλλουργοί 
 

Η Κρήτη, όπως και οι Κυκλάδες και η Κύπρος, υπήρξε µία από τις πρώτες 

περιοχές του ελληνικού χώρου όπου αναπτύχθηκε η χαλκουργία καθώς η γεωγραφική 

της θέση τής επέτρεψε να έρθει πρώιµα σε επαφή µε την Ανατολή από όπου ήλθε η 

γνώση της επεξεργασίας του χαλκού. Η τέχνη της χαλκουργίας αναπτύχθηκε στην 

Κρήτη ήδη από τις αρχές της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Γνώρισε ιδιαίτερη ανάπτυξη κατά 

τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας, ενώ στα τέλη της οι σηµαντικές αλλαγές που 

σηµατοδότησαν την πτώση του κρητοµυκηναϊκού κόσµου δεν επηρέασαν ιδιαίτερα 

την Κρήτη η οποία, αντίθετα µε την υπόλοιπη Ελλάδα, ανέπτυξε µία ιδιαίτερα ισχυρή 

χωρίς διακοπή χαλκουργία.    

Κατά την παράδοση η εύρεση και η επεξεργασία του χαλκού αποδίδεται σε 

µυθικούς δαίµονες, οι οποίοι, όπως προκύπτει από το µύθο, σχετίζονται και µε την 

Κρήτη και φαίνεται να απηχούν την προτεραιότητα της νήσου στη χαλκουργία. Σε 

άλλους τόπους, όπου τους τοποθετεί  η παράδοση, µπορούν επίσης να αναζητηθούν 

γνωστά κέντρα της.   

Οι  Ιδαίοι ∆άκτυλοι και οι Τελχίνες1, κατά την παράδοση, ήταν αυτοί που 

πρώτοι βρήκαν και επεξεργάσθηκαν το χαλκό και το σίδηρο και αυτοί που δίδαξαν 

στον Ήφαιστο την τέχνη της µεταλλουργίας2. Οι Ιδαίοι, οι «γόητες» Άκµων,  

∆αµναµενεύς και Κέλµις, θεωρούνται από τους περισσότερους συγγραφείς ως οι 

πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης και τοποθετούνται στο όρος Ίδη ενώ κατά µία άλλη 

παράδοση κατοικούσαν στις υπώρειες του όρους Ίδη στην Τρωάδα από όπου ήρθαν 

µαζί µε τον Μύγδονα στην Ευρώπη. Εκτός από τη σχέση τους µε τη µεταλλουργία, οι 
                                                           
1Γενικά για τους Ιδαίους ∆άκτυλους και τους Τελχίνες, βλ. Daremberg-Saglio (1969), Dactyli, 
Telchines,  Burkert (1993), 354-355� για τους Τελχίνες βλ. επίσης Φαράκλας (1987), 79-84. 
2∆ιόδ.Σικελιώτης,V.64.5.,��������	
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Ιδαίοι ∆άκτυλοι θεωρούνται ότι εισήγαγαν τις µυστηριακές λατρείες, σχετίζονταν µε 

τη µουσική, είχαν τη δυνατότητα ως µάγοι και σοφοί να αποτρέπουν το κακό και 

κατά τις µαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέων είναι πάντα συνδεδεµένοι µε τη λατρεία 

της Μητέρας Θεάς. Ταυτίζονται µε τους Κουρήτες, νεαρούς πολεµιστές οι οποίοι 

θεωρούνται απόγονοι τους και σχετίζονται µε την ανατροφή του ∆ία στο Ιδαίον 

Άντρο, επίσης µε τους Κορύβαντες και τους Καβείρους3. 

Οι Τελχίνες, οι οποίοι κατά τον Στράβωνα υπήρξαν οι πρώτοι που 

επεξεργάσθηκαν το χαλκό και το σίδηρο, κατοικούσαν επίσης στην Κρήτη από όπου 

πήγαν στην Κύπρο και στη συνέχεια εγκαταστάθηκαν στη Ρόδο η οποία ονοµάσθηκε 

και Τελχινίς. Τα ονόµατά τους ήταν Χρυσός, Άργυρος και Χαλκός ενώ κατά µία 

άλλη παράδοση ήταν περισσότεροι και είχαν άλλα ονόµατα, Σκέλµις και 

∆αµναµενεύς, τα οποία αποδίδονται και στους Ιδαίους ∆άκτυλους. Επεξεργάσθηκαν 

πρώτοι το χαλκό και το σίδηρο, κατασκεύασαν πρώτοι αγάλµατα θεών και αντίθετα 

µε τους Ιδαίους, ήταν «φθονεροί» και «ψογεροί» και κατείχαν µυστικά και άλλων 

τεχνών χρήσιµων για το βίο των ανθρώπων, τα οποία όµως δεν µετέδιδαν στους 

άλλους αλλά κρατούσαν ζηλόφθονα για τους ίδιους4. 

Πίσω από το µύθο των Ιδαίων ∆ακτύλων και των Τελχίνων φαίνεται να 

απηχούνται οι κλειστά οργανωµένες συντεχνίες των µεταλλουργών οι οποίοι 

διατηρούσαν στα πλαίσια της οµάδας τα µυστικά της τέχνης τους. Πρόκειται για 

οµάδες επαγγελµατικές-οικογενειακές, οµάδες µεταλλουργών «δηµιουργών» που 

διατήρησαν τις γνώσεις, τα µυστικά της τέχνης και τις τεχνικές, δια µέσου των 

«Σκοτεινών Αιώνων» και κράτησαν τη συνέχεια από τα προϊστορικά χρόνια έως και 

το 10ο αι. π.Χ. Οι τεχνίτες αυτοί αντιµετωπίζονταν πάντα ως «γόητες», µάγοι και 

σοφοί, κατά αναλογία των µυθικών δαιµόνων µε τους οποίους φαίνεται ότι ήταν 

συνυφασµένοι, γεγονός που θα πρέπει να υποστηριζόταν από τη φύση του 

επαγγέλµατος αλλά και από τον κλειστό χαρακτήρα των οµάδων κατόχων των 

µυστικών του. Η αντιµετώπιση εξάλλου των µεταλλουργών ως µάγων µε 

αξιοθαύµαστες και συγχρόνως επικίνδυνες, µαγικές ικανότητες είναι συχνή και σε 

άλλους πολιτισµούς5.  

                                                                                                                                                                      
 
3Γενικά για τους Ιδαίους ∆άκτυλους βλ.  ∆ιόδ. Σικελιώτης, V.64.3-7, Στράβων, Ι.3.22. Για την ταύτισή 
τους µε τους Κουρήτες, τους Κορύβαντες και τους Καβείρους βλ. Στράβων, Ι.3.7, ιδιαίτερα για την 
ταύτισή τους µε τους Κουρήτες βλ. και Jeanmaire (1939), 437-444, Verbruggen (1981), 83-85.  
4 Στράβων, 14.2.7. 
5 Φαράκλας (1987), 79-80. 



Η σχέση της χαλκουργίας µε τη θρησκεία, πέρα από το µύθο, διαπιστώνεται 

και µέσα από τα αρχαιολογικά δεδοµένα. Οι πινακίδες της Πύλου αναφέρονται στους 

Κa-Κe-we po-ti-ni-ja-we-jo, στους χαλκείς της Πότνιας, ενώ στην Αγ. Ειρήνη της 

Κέας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού διαπιστώνεται γειτνίαση των µεταλλουργικών 

εργαστηρίων και του ιερού6. Στο Ιδαίον Άντρο, όπου τοποθετούνται οι Ιδαίοι 

∆άκτυλοι, θα πρέπει να αναζητηθεί πιθανότατα ένα από τα σηµαντικότερα 

εργαστήρια της κρητικής χαλκουργίας ενώ ανάλογη σχέση εργαστηρίων χαλκουργίας 

και ιερού διαπιστώνεται και στο ιερό της Κάτω Σύµης Βιάννου, όπως υποδηλώνει η 

εύρεση χάλκινου ειδωλίου ανδρικής µορφής που πατά σε βάση µε σχήµα ταλάντου7. 

Στη Σκάλα Ωρωπού επίσης έχει αποκαλυφθεί πρόσφατα ένα εκτεταµένο κέντρο 

µεταλλοτεχνίας των υστερογεωµετρικών και πρώιµων αρχαϊκών χρόνων, όπου σε 

άµεση γειτνίαση µε αυτό έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη λατρευτικού οικοδοµήµατος. Η 

λατρεία πιθανόν να σχετίζεται, κατά τον ανασκαφέα, µε εκείνη της Νύµφης Αλίας, 

αδελφής των Τελχίνων8.  

Η σχέση χαλκουργείων και ιερών διαπιστώνεται επίσης στην Κύπρο, στο 

Κίτιον ναοί και ιερά τεµένη επικοινωνούσαν απευθείας µε τα εργαστήρια 

µεταλλουργίας καθώς η χαλκουργία βρισκόταν κάτω από την άµεση επίβλεψη των 

ιερέων. Από ιερό της Έγκωµης προέρχεται επίσης το γνωστό χάλκινο ειδώλιο 

γενειοφόρου θεού που κρατά δόρυ και ασπίδα και στέκεται σε βάση µε σχήµα 

ταλάντου, του 12ου αι. π.Χ., ο οποίος έχει ταυτιστεί µε το θεό προστάτη της 

µεταλλουργίας. Ένα δεύτερο, γυναικείο, ειδώλιο που πατά σε ανάλογη βάση, επίσης 

από την Κύπρο, έχει ερµηνευθεί ως η σύντροφος του κερασφόρου θεού της Έγκωµης 

που συµβολίζει τον πλούτο των χαλκούχων µεταλλείων9.  

Ανάλογη σχέση διαπιστώνεται επίσης στην Αίγυπτο όπου στη χερσόνησο του 

Σινά, κοντά στα µεταλλεία χαλκού, κτίστηκε ναός της Αθώρ προστάτιδος της 

µεταλλουργίας, του 13ου αι. π.Χ.,  αλλά και στη Φρυγία η Μητέρα Θεά, µε την οποία 

οι Ιδαίοι ∆άκτυλοι είναι στενά συνδεδεµένοι στο µύθο, φαίνεται να είχε σχέση µε 

ανάλογα εργαστήρια10.  

 

                                                           
6 Για τους χαλκείς της Πότνιας στις πινακίδες Γραµµικής Β της Πύλου, βλ. Ventris and Chadwick 
(1973), 353-354, Smith (1992-93), 183-184, για τη σχέση των εργαστηρίων και του ιερού στην Αγ. 
Ειρήνη της Κέας, βλ. Muhly (1988), 331. 
7 Λεµπέση (1977), 407-409, πίν. 215α. 
8 Μαζαράκης Αινιάν (2000), 82-84. 
9 Καραγιώργης (1978), 61-64 και εικ. 133. 
10 Burkert (1993), 355. 



Προέλευση και τεχνικές επεξεργασίας του χαλκού 
 

Προέλευση του χαλκού 

Η λέξη χαλκός, η οποία απαντάται πρώτη φορά στις πινακίδες της Γραµµικής 

Β, Κα-Κο χαλκός και Κα-Κe-u χαλκεύς, δήλωνε κατά την αρχαιότητα τόσο το 

καθαρό µέταλλο του χαλκού όσο και τα κράµατά του µε άλλα µέταλλα, κυρίως µε 

τον κασσίτερο (µπρούτζος). Η προσθήκη κασσίτερου στο κράµα, µε συνηθέστερη 

αναλογία 5-10%, ήταν απαραίτητη αφενός γιατί µείωνε το βαθµό τήξεως και 

διευκόλυνε έτσι τη χύτευση και αφετέρου γιατί έκανε το µέταλλο πιο σκληρό στη 

σφυρηλάτηση11.   

Η Κρήτη, αν και υπήρξε µία από τις πρώτες περιοχές του 

αιγαιακού/ελλαδικού χώρου όπου αναπτύχθηκε η χαλκουργία, διέθετε λιγοστά 

κοιτάσµατα χαλκού, ανεπαρκή για τις τοπικές ανάγκες, τα οποία, κατά τους 

περισσότερους µελετητές, εξαντλήθηκαν σύντοµα12.  

Το χαλκό και τον κασσίτερο η Κρήτη τα προµηθεύονταν από την Κύπρο και 

την Ανατολή. Οι πρώιµες αλλά και συνεχείς επαφές της νήσου µε τις παραπάνω 

περιοχές, λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής της θέσης και του σηµαντικού ρόλου της 

στο διαµετακοµιστικό εµπόριο της Ανατολικής Μεσογείου, ήταν αυτές που της 

επέτρεψαν την προµήθεια των πρώτων υλών και συνέβαλαν στην ανάπτυξη µίας 

ισχυρής χωρίς διακοπή χαλκουργίας. 

Η Κύπρος, γνωστή για τον πλούτο της σε κοιτάσµατα χαλκού συγκεντρωµένα 

στον ορεινό όγκο του Τροόδους, υπήρξε ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού η 

κύρια πηγή του µετάλλου για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο και για την 

Κρήτη13. Αντίθετα ο κασσίτερος ήταν περισσότερο σπάνιος, µία από τις βασικές 

                                                           
11Ο χαλκός λιώνει στους 1083ο C, το κράµα µε προσθήκη 7% κασσίτερου στους 1050ο C ενώ µε 
προσθήκη 10% κασσίτερου στους 1020ο C, βλ. σχετικά Mattusch (1988), 13. Αξιοσηµείωτη είναι η 
ύπαρξη κασσίτερου στα κράµατα των χάλκινων αντικειµένων στην Κρήτη ήδη από την ΠΜΙ-ΙΙ 
περίοδο, Muhly, ό.π., 190.  Για τη λέξη χαλκός και χαλκείς, βλ. Ventris and Chadwick (1973), 351-
359, Μuhly (1973), 188.  
12Κοιτάσµατα χαλκού στην Κρήτη αναφέρονται κυρίως από τους Branigan (1974), 59-66 και Faure 
(1966), για τα οποία ωστόσο δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις σε ποια περίοδο χρησιµοποιήθηκαν. Βλ. 
επίσης Muhly (1978), 90, όπου σηµειώνεται ότι η γεωλογική εξέταση των κοιτασµάτων χαλκού της 
Κρήτης απέδειξε ότι το νησί δεν θα είχε ποτέ αρκετά αποθέµατα χαλκού. Μικρές µόνο ποσότητες 
βρέθηκαν στη Μιαµού, στον Λέντα, στη θέση Χρυσόστοµος κοντά στους Καλούς Λιµένες και στη 
Σκλαβοπούλα νότια των Χανίων.  
13 Γενικά για τα κοιτάσµατα χαλκού, βλ. Forbes (1972), 10-17 και 45-114 και Muhly, ό.π., 180-239, 
όπου σηµειώνεται ότι τα πιο σηµαντικά κοιτάσµατα βρισκόταν στην περιοχή της Συρίας, του 
Αφγανιστάν, της Καυκασίας, του Ταύρου, του Σινά, της Κύπρου, της Μακεδονίας, της Σαρδηνίας, της 
Ιβηρικής χερσονήσου και της Κεντρικής Ευρώπης. Για τα κοιτάσµατα χαλκού στην Κύπρο, βλ. Muhly 
(1973), 192-199. 



πηγές του ήταν η περιοχή του σηµερινού Αφγανιστάν και του Β∆ Ιράν, από όπου 

µεταφερόταν προς τα λιµάνια της Συροπαλαιστινιακής ακτής και από εκεί σε όλη τη 

Μεσόγειο. Μία άλλη πλούσια πηγή κασσίτερου βρισκόταν στην περιοχή που 

εκτείνεται από τη σηµερινή Ν∆ Αγγλία, τη Β∆ Γαλλία και τη Β∆ Ιβηρική χερσόνησο, 

όπου τοποθετούνται πιθανότατα και οι Κασσιτερίδες νήσοι που αναφέρει ο 

Ηρόδοτος14. 

Τα τάλαντα, επίπεδες µονάδες µετάλλου µε κοίλα περιγράµµατα, 

αποτελούσαν την κοινά αποδεκτή µονάδα του χαλκού µέσω των οποίων γινόταν η 

διακίνησή του κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού15. Το σχήµα τους, το οποίο 

οµοιάζει µε αυτό της δοράς βοοειδούς, διευκόλυνε τόσο τη µεταφορά, όπως δείχνουν 

οι γνωστές παραστάσεις σε τοιχογραφίες σε τάφους Αιγυπτίων αξιωµατούχων του 

15ου αι. π.Χ. ή σε χάλκινους κυπριακούς υποστάτες, όσο και την αποθήκευσή τους, 

από τα µεγαλύτερα γνωστά φορτία είναι αυτό του ναυαγίου του Ulu Burun, του 

τέλους του 14ου αι. π.Χ., και αυτό στο Ακρωτήριο της Χελιδονίας, του τέλους του 

13ου αι. π.Χ.16  

Όµοιου τύπου τάλαντα φαίνεται ότι συνέχισαν να χρησιµοποιούνται και κατά 

την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, όπως υποδηλώνει η εύρεση ανάλογων ταλάντων στη 

Σαρδηνία της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου αλλά και η απεικόνισή τους σε 

ασσυριακά ανάγλυφα της Nimrud τα οποία αποδεικνύουν ότι τάλαντα αυτού του 

τύπου χρησιµοποιούνταν στη Β. Συρία τουλάχιστον έως τα µέσα του 9ου αι. π.Χ. 

Κατά κανόνα ωστόσο τάλαντα αυτού του τύπου απουσιάζουν από την περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου αυτή την περίοδο, στην Κύπρο δεν απαντώνται µετά το 1150 

π.Χ.17 Ανάλογες τυποποιηµένες µονάδες χρησιµοποιούνταν επίσης και για τον 

κασσίτερο, ορθογωνίου σχήµατος τάλαντα έχουν βρεθεί στο ναυάγιο στο Ακρωτήριο 

της Χελιδονίας, στη Χαϊάφα και αλλού18.  

                                                           
14 Για τα κοιτάσµατα κασσίτερου, βλ. Forbes, ό.π., 140-148, Muhly, ό.π., 248-261� για τις 
Κασσιτερίδες νήσους, βλ. Ηρόδοτος, Γ΄ 115. 
15 Για την κατεργασία του χαλκού και την εµπορευµατική τυποποίησή του σε πλάκες σταθερού βάρους 
και σχήµατος, βλ. Tylecote (1987), 106-202, Τσάιµου (1997), 47-101. 
16 Τα τάλαντα χαλκού, τα οποία έχουν βρεθεί κυρίως στην Κρήτη, την περιοχή του Αιγαίου και τη 
Σαρδηνία, αλλά και σε ολόκληρη τη Μεσόγειο από τις ακτές της Ανατολής έως την Ιβηρική 
χερσόνησο, θεωρούνται αιγαιακή, πιθανότατα µινωική επινόηση, η οποία εξυπηρετούσε διοικητικούς 
σκοπούς, Muhly (1973), 195. Για το σχήµα, το βάρος, τη διασπορά και τις απεικονίσεις τους, βλ. 
Muhly (1973), 195, (1978) και (1981), 254-255, επίσης για την προέλευση των ταλάντων και την 
προσπάθεια ανίχνευσής της µε τη µέθοδο των µετρήσεων των ισοτόπων του µολύβδου βλ. Gale  
(1989) και Stos-Gale and Macdonald (1989).  
17 Crielaard (1997), 195-196. 
18 Για τα τάλαντα κασσίτερου, το σχήµα, το βάρος και τις θέσεις όπου έχουν βρεθεί βλ. Muhly, ό.π., 
245-246, (1981), 255-258.   



Η παραγωγή του κράµατος γινόταν στη συνέχεια στα µεταλλουργικά 

εργαστήρια, όπου τα τάλαντα θραύονταν σε µικρότερα κοµµάτια για την κατασκευή 

διαφορετικών αντικειµένων19. Μετά το λιώσιµο του µετάλλου και την παραγωγή του 

κράµατος ξεκινούσε η διαδικασία της επεξεργασίας.  

 

Τεχνικές επεξεργασίας 

Για την κατασκευή των χάλκινων αντικειµένων χρησιµοποιούνταν, όπως και 

σήµερα, δύο τεχνικές· η χύτευση και η σφυρηλάτηση20. 

Τα χυτά συµπαγή αντικείµενα κατασκευάζονταν µε τη χρήση απλής µήτρας 

είτε µε τη µέθοδο του «χαµένου κεριού». Οι απλές µήτρες, κατασκευασµένες από 

πηλό, λίθο ή σπανιότερα µέταλλο, ανήκουν σε δύο τύπους· στις µονές ή ανοικτές και 

στις διπλές ή κλειστές. Οι πρώτες, οι οποίες έφεραν έγγλυφη τη µορφή του 

αντικειµένου, χρησιµοποιούνταν για την κατασκευή αντικειµένων µίας όψεως, µε 

επίπεδη δηλαδή την πίσω πλευρά τους, κυρίως για κοσµήµατα ή εργαλεία. Οι διπλές 

ή κλειστές µήτρες αποτελούνταν από δύο συµµετρικά τµήµατα σε καθένα από τα 

οποία ήταν λαξευµένο το ήµισυ του αντικειµένου που επρόκειτο να κατασκευασθεί, 

µε ένα µικρό άνοιγµα για τη χύτευση του µετάλλου και αεραγωγό για την έξοδο του 

αέρα, και χρησιµοποιούνταν κυρίως για την κατασκευή όπλων. Η κατασκευή 

αντικειµένων µε µήτρα είχε το πλεονέκτηµα της γρήγορης αλλά πανοµοιότυπης 

παραγωγής. 

Η µέθοδος του χαµένου κεριού (άµεση µέθοδος) χρησιµοποιούνταν κυρίως 

για την κατασκευή ειδωλίων ή και υποστατών και προϋπέθετε την ύπαρξη 

προπλάσµατος. Το αρχικό πρόπλασµα κατασκευαζόταν από πηλό και προσέγγιζε 

χονδρικά την επιθυµητή µορφή του τελικού αντικειµένου. Η επιφάνειά του 

επιστρωνόταν στη συνέχεια µε ένα σχετικά παχύ στρώµα κεριού όπου σκαλίζονταν 

όλες οι επιθυµητές λεπτοµέρειες µε λεπτά εργαλεία. Το σύνολο κλεινόταν µέσα σε 

πήλινο περίβληµα, που στερεωνόταν στον πυρήνα µε λεπτές καρφίδες, το οποίο στη 

συνέχεια θερµαινόταν ώστε να λιώσει και να φύγει το κερί από ειδικούς αγωγούς οι 

οποίοι είχαν προβλεφθεί σε διάφορα σηµεία. Ακολουθούσε η χύτευση του λιωµένου 

µετάλλου στο χώρο ανάµεσα στον εξωτερικό και στον εσωτερικό πυρήνα ενώ 

                                                           
19 Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή και από ένα χεττιτικό κείµενο, βλ. σχετικά  Muhly (1978), 95. 
20 Για τις τεχνικές επεξεργασίας και τη διακόσµηση των χάλκινων αντικειµένων, βλ. Blümner (1887), 
Coghlan (1975), 47-63 και 74-98, Bol (1985), 22-38, Maryon (1949), Mitten and Doeringer (1968), 9-
15, Mattusch (1988), 15-30, Haynes (1992), Λεµπέση (1985), 58-66, Untracht (1986), 121-151, True 
and Podany (1990), Tylecote (1987), 209-226. 



αεραγωγοί εξασφάλιζαν την έξοδο του αέρα ώστε να µη µείνουν φυσαλίδες στο 

µέταλλο. Όταν κρύωνε το µέταλλο έσπαζαν το εξωτερικό περίβληµα και αφαιρούσαν 

όσο ήταν δυνατό από τον εσωτερικό πυρήνα.  

Η τεχνική της σφυρηλάτησης γινόταν σε φύλλα µετάλλου, τα οποία µε την 

κατάλληλη εναλλαγή κρούσεων πάνω σε αµόνι και ανοπτήσεων για την αποφυγή 

ρωγµών στο µέταλλο έπαιρναν την τελική µορφή που ήθελε ο χαλκουργός. Η τεχνική 

αυτή χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στα κρητικά εργαστήρια µεταλλοτεχνίας από τον 8ο 

αι. π.Χ. ιδιαίτερα στην κατασκευή των ασπίδων του τύπου του Ιδαίου Άντρου, στην 

κατασκευή χάλκινων αγγείων αλλά και σε µία σειρά άλλων έργων όπως στη χάλκινη 

ζώνη και τη φαρέτρα από τη Φορτέτσα ή στα χάλκινα ελάσµατα επένδυσης από το 

Καβούσι. Οι µορφές της σφυρήλατης Τριάδας της ∆ρήρου, οι οποίες αποτελούν και 

τις πρωιµότερες γνωστές της αρχαιοελληνικής τέχνης, κατασκευάστηκαν µε τη 

σφυρηλάτηση χάλκινων ελασµάτων πάνω σε ξύλινο πυρήνα µε διαµορφωµένο 

πλαστικό όγκο. Τα ελάσµατα, τα οποία αριθµούν πλέον των τριάντα στην ανδρική 

µορφή και από οκτώ έως δέκα στις δύο γυναικείες, συνενώθηκαν στη συνέχεια µε 

µικρά καρφιά και ακολούθησε η συµπλήρωση των εξωτερικών λεπτοµερειών 

διακόσµησης.  

Συνένωση των µερών 

Εκτός από τη µέθοδο της προσήλωσης τα χάλκινα αντικείµενα, τα οποία 

κατασκευάζονταν κατά τµήµατα, συνενώνονταν και µε τη µέθοδο της συγκόλλησης 

µε τη χρήση λιωµένου µετάλλου µε βαθµό τήξεως χαµηλότερο ή σχεδόν ανάλογο του 

χαλκού. Η τελευταία µέθοδος ωστόσο ήταν περισσότερο δύσκολη να 

πραγµατοποιηθεί λόγω της τάσης των ζεστών χάλκινων επιφανειών να οξειδώνονται 

γρήγορα, γεγονός που εµπόδιζε άλλα µέταλλα να κολλούν δια της τήξεως µε το 

χαλκό. 

Το αντικείµενο στη συνέχεια ήταν έτοιµο να υποστεί την τελική επεξεργασία, 

δηλαδή την αποµάκρυνση των µετάλλινων στελεχών που αντιστοιχούσαν στους 

αγωγούς χύτευσης, την απάλειψη ατελειών της επιφάνειας, συνήθως µικρές 

κοιλότητες λαξεύονταν σε ορθογώνιο σχήµα όπου εφαρµοζόταν σφικτά συµπλήρωµα 

από το ίδιο κράµα, τη λείανση και το γυάλισµα της επιφάνειας. 

∆ιακόσµηση 

Η διακόσµηση αποτελούσε το τελευταίο στάδιο επεξεργασίας των χάλκινων 

αντικειµένων. Εκτός από την εγχάραξη, η οποία κατά την περίοδο αυτή απέδιδε 

κυρίως τις λεπτοµέρειες, ιδιαίτερα διαδεδοµένη ήταν η τεχνική της έκκρουστης 



διακόσµησης. Η τεχνική εφαρµοζόταν σε σχετικά λεπτό φύλλο χαλκού πάνω σε 

µαλακό υπόστρωµα, συνήθως κερί, στην πίσω όψη του µετάλλου. 

Το πρώτο στάδιο εργασίας ήταν το προσχέδιο, «ο υπογραµµός», το οποίο 

γινόταν µε βελόνα προσαρµοσµένη σε λεπτό κυλινδρικό στέλεχος. Με οδηγό τα 

χαράγµατα του υπογραµµού στην κύρια όψη του χάλκινου φύλλου άρχιζε το δεύτερο 

στάδιο δουλειάς, το σχέδιο, το σύνολο των έγκοιλων περιγραµµάτων της παράστασης 

τα οποία χτυπούσε ο τεχνίτης µε σφυρί (σφύρα) και αµβλύ καλέµι (κολαπτήρ) για να 

βγουν τα περιγράµµατα ανάγλυφα στην πίσω όψη του ελάσµατος. Όσο πιο λεπτό 

ήταν το έλασµα και ελαστικότερο το υπόστρωµα του κεριού τόσο πιο καθαρό έβγαινε 

το αποτύπωµα του σχεδίου στην πίσω όψη του χάλκινου φύλλου. Για τον τεχνίτη το 

προσχέδιο δεν ήταν απόλυτα δεσµευτικό, αφού διορθώνεται και παραλείπονται 

βασικά του στοιχεία, το σχέδιο αντίθετα της διακόσµησης τροποποιείται σπάνια. Οι 

αποκλίσεις ωστόσο του σχεδίου από το προσχέδιο δεν θα ήταν συχνές καθώς ίχνη του 

τελευταίου δεν διακρίνονται πάντα σε όλη την έκταση των παραστάσεων. Πιθανόν 

εγχαράξεις του προσχεδίου να εξαλείφονταν όταν συνέπιπταν µε τις έγκοιλες 

γραµµές του σχεδίου. 

Με οδηγό τις ανάγλυφες γραµµές του σχεδίου στην πίσω όψη του ελάσµατος 

άρχιζε ο τεχνίτης τη σφυρηλάτηση των πλατιών επιφανειών της παράστασης µε 

µεγάλο σχετικά πόντσι για να αποδώσει γρήγορα τους όγκους του αναγλύφου. 

Παράλληλα χρησιµοποιούσε όµοια µικρότερα εργαλεία για τις στενές ανάγλυφες ή 

έγκοιλες επιφάνειες και το σφυροκάλεµο που µειώνει ή διευρύνει κάποιο ανάγλυφο 

έξαρµα όταν το ανάγλυφο χρειαζόταν να διορθωθεί. Το έλασµα δουλευόταν 

διαδοχικά µπρος-πίσω τόσες φορές όσες απαιτούσε η παράσταση και ο 

επιδιωκόµενος βαθµός τεχνικής τελειοποίησης. Με βάση τα διαδοχικά αυτά στάδια ο 

τεχνίτης θα έβγαζε πρώτα τα επίπεδα µέρη και έπειτα τους όγκους των µορφών και 

των λοιπών στοιχείων της παράστασης τα οποία παρουσίαζαν αναγλυφικό έξαρµα µε 

τη χρήση ζορµπάδων διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων. Με βγαλµένους τους όγκους 

της παράστασης και τονισµένα τα περιγράµµατά τους άρχιζε η προσθήκη των επί 

µέρους στοιχείων που ήταν κατά κύριο λόγο σφυρήλατα. 

Παράλληλα µε την έκκρουστη διακόσµηση γινόταν χρήση και της εγχάρακτης 

γραµµής, µε τη χρήση σφυριού και αιχµηρού καλεµιού σε µία ποικιλία διατοµών και 

διαµόρφωσης της κοπτικής ακµής. Τα εργαλεία της έκκρουστης διακόσµησης και  

της  εγχάραξης είναι βασικά τα ίδια και συχνά χρησιµοποιούνται τα µεν στη θέση των 



δε21. Τα πρώτα είναι γενικά πιο στρογγυλεµένα στην άκρη ενώ τα εργαλεία 

εγχάραξης είναι πιο επίπεδα µε στρογγυλεµένες µόνο τις άκρες και χρησιµοποιούνται 

κυρίως από την εµπρόσθια όψη του µετάλλου για να δώσουν οξύτερα περιγράµµατα 

και να δηµιουργήσουν φωτεινές αντιθέσεις. Μία άλλη διαφορά τους αφορά τον τρόπο 

χρήσης τους. Τα πρώτα κρατιούνται ως επί το πλείστον σχεδόν όρθια ενώ τα δεύτερα 

υπό γωνία σε σχέση µε το αντικείµενο, ενώ και τα δύο χτυπιούνται µε σφυρί. Το 

φινίρισµα της επιφάνειας του αντικειµένου γινόταν στο τέλος µε ύφασµα ή µαλλί 

ζώων. 

 

                                                           
21 Η διάκριση της έγκοιλης από την εγχάρακτη γραµµή είναι δύσκολη µε γυµνό µάτι γιατί η τελική 
λείανση της κύριας όψης και η οξείδωση τις περισσότερες φορές εξαλείφουν τα χαρακτηριστικά τους 
γνωρίσµατα. Κατά κανόνα όµως η εγχάρακτη γραµµή, κατά την οποία αφαιρείται τµήµα του 
µετάλλου, είναι πιο λεπτή από την έγκοιλη και έχει πάντα τοµή V, αντί της σφυρήλατης, κατά την 
οποία το µέταλλο µετατοπίζεται και συµπιέζεται αλλά δεν αφαιρείται, και η οποία έχει τοµή U. 



∆ιακίνηση του χαλκού 

 
Μετά την πτώση του µυκηναϊκού κόσµου και την κατάρρευση του 

ανακτορικού οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος τη θέση του άνακτα (wa-na-ka 

των πινακίδων της Γραµµικής Β) πήραν οι τοπικοί αξιωµατούχοι-κυβερνώντες, οι 

βασιλείς (qa-si-re-u των πινακίδων της Γραµµικής Β) που ως τότε ήταν 

επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο της µεταλλουργίας22. Οι βασιλείς ωστόσο του τέλους 

της Εποχής του Χαλκού και των «Σκοτεινών Αιώνων», αν και είχαν περισσότερο τα 

χαρακτηριστικά των «ισχυρών» ανδρών παρά αυτά των κληρονοµικών αρχηγών 

καθώς φαίνεται ότι αναρριχήθηκαν στην εξουσία χάρη στις προσωπικές τους 

ικανότητες και τον πλούτο τους, είχαν περιορισµένα καθήκοντα (ο βασιλιάς 

χαρακτηρίζεται ως primus inter pares) και δεν διαδραµάτιζαν αποφασιστικό ρόλο 

στον έλεγχο της παραγωγής και τον οικονοµικό σχεδιασµό της περιόδου23. Αντίθετα 

η τάξη των αριστοκρατών ήταν αυτή που έλεγχε την οικονοµία, είχε εµπλακεί στο 

«διεθνές» εµπόριο και διαδραµάτιζε τον κυρίαρχο ρόλο στη διακίνηση και διανοµή 

των αγαθών, µέσα από µία σειρά αλληλοσυνδεόµενων αριστοκρατικών σχέσεων που 

διαµόρφωσαν ένα ευρύτατο µεσογειακό σύστηµα συναλλαγών24.  

Η µορφή του µπορούµε να υποθέσουµε ότι ήταν ανάλογη της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού, αυτή που δίνουν τα δύο γνωστά ναυάγια του Ulu Burun και του 

Ακρωτηρίου της Χελιδονίας, των οποίων το φορτίο περιελάµβανε µεγάλη ποσότητα 

µετάλλων, ταλάντων χαλκού και κασσίτερου, κεραµικής, µαζί µε άλλα πολυτελή 

αντικείµενα εµπορίου. Αν και στον Όµηρο, ο οποίος αποτελεί εκτός από τα 

αρχαιολογικά δεδοµένα την κύρια πηγή για την κοινωνία και την οικονοµία της 

Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου25, δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για οργανωµένο 

εµπόριο πρώτων υλών, κάτι τέτοιο δε φαίνεται άγνωστο ή ασύνηθες κατά την 

                                                           
22 Για τους βασιλείς-χαλκείς των πινακίδων της Γραµµικής Β από την Πύλο, σειρά Jn, που ήταν 
επιφορτισµένοι µε τον έλεγχο της παραγωγής µετάλλινων αντικειµένων, βλ. Ventris and Chadwick 
(1973), 312-353, Kourou (1993), 214-215, Smith (1992-93), 181-182. 
23 Γενικά για τους άνακτες και τους βασιλείς των µυκηναϊκών και οµηρικών χρόνων, βλ. Μαζαράκης 
Αινιάν (2000), 42 και υποσ. 128, όπου και συγκεντρωµένη σχετική βιβλιογραφία, επίσης ό.π., 216-
217.       
24 Donlan (1997), 665-666, Raaflaub (1997), 633-634, Crielaard (1997), 187. 
25 Στα οµηρικά έπη το πιθανότερο είναι να συνυπάρχουν στοιχεία από τρία τουλάχιστον «ιστορικά 
στρώµατα», ένα προϊστορικό, κατά κύριο λόγο µυκηναϊκό, ένα ενδιάµεσο των λεγόµενων «Σκοτεινών 
Χρόνων» και ένα του 8ου αι. π.Χ., δηλαδή την περίοδο που έζησε ο Όµηρος. Ένα τέταρτο στρώµα θα 
πρέπει να προστεθεί στα παραπάνω, εκείνο που ανάγεται στη σφαίρα του µύθου και της επινόησης του 
αοιδού, επίσης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι µεταγενέστερες προσθήκες των αρχαϊκών 
χρόνων, βλ. τελευταία Μαζαράκης Αινιάν, ό.π., 13-18 και 223-224, όπου και συγκεντρωµένη 
βιβλιογραφία. 



περίοδο αυτή, όπως υποδηλώνεται από το γνωστό οµηρικό χωρίο όπου η Αθηνά 

µεταµφιεσµένη στον Μέντη αφηγείται στον Τηλέµαχο ότι έφθασε στην Ιθάκη κατά 

το δρόµο της προς την Τεµέση όπου πήγαινε να ανταλλάξει σίδερο µε χαλκό26. 

Εξάλλου είναι γνωστό ότι ένα από τα βασικά κίνητρα των Φοινίκων αλλά και των 

Ελλήνων Ευβοέων για την υπερπόντια εξάπλωσή τους και την ίδρυση αποικιών ήταν 

η αναζήτηση και εκµετάλλευση κοιτασµάτων µετάλλων27.  

Εκτός από το εµπόριο η απόκτηση πρώτων υλών-µετάλλων ή χάλκινων 

αντικειµένων ήταν δυνατή µέσω ανταλλαγής δώρων, αν και τα δώρα συµβόλιζαν 

περισσότερο τις σχέσεις ανάµεσα στις τοπικές élite και η ανταλλαγή τους είχε 

περισσότερο κοινωνικό και πολιτικό χαρακτήρα και λιγότερο οικονοµικό28,  των 

οποίων η αξία ήταν ανάλογη από το πόσο σπάνια ή πολύτιµα ήταν29. Ιδιαίτερα 

πολύτιµα δώρα ήταν τα χάλκινα αντικείµενα, κυρίως οι τριποδικοί λέβητες, αλλά και 

τα υφάσµατα, που χαρακτηρίζονται και ως κειµήλια, σύµβολα πλούτου και γοήτρου, 

τα οποία και συγκεντρώνονταν στους οίκους της άρχουσας τάξης.  

Η άρχουσα τάξη ήταν αυτή που εκτός από τον έλεγχο του εµπορίου, κατείχε, 

συγκέντρωνε και αποθήκευε τα µέταλλα και τα προϊόντα και αναδιένειµε στους 

τεχνίτες τις πρώτες ύλες για την κατασκευή των απαραίτητων για τις ανάγκες του 

οίκου ή τις προσωπικές τους ανάγκες προϊόντων. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά 

του Οµήρου για το Νέστορα ο οποίος δίνει το χρυσάφι στο χρυσοχόο Λαέρκη για να 

χρυσώσει τα κέρατα του βοδιού που επρόκειτο να αναθέσει στην Αθηνά30. 

Η οικονοµία της περιόδου διαγράφεται έτσι απλή στη λειτουργία της αλλά 

περίπλοκη στις σχέσεις της και οργανωµένη κατά ένα όχι ιδιαίτερα αυστηρό σύστηµα 

κατά βάση δοµηµένο σε κοινωνικά και ιδεολογικά στοιχεία, µέσω του οποίου γινόταν 

η διακίνηση πρώτων υλών, πολύτιµων αντικειµένων και ποικίλων προϊόντων. 

 Αντίθετα µε τον 11ο και 10ο αι. π.Χ., όπου η διακίνηση των προϊόντων 

βασίζεται στις σχέσεις µεταξύ των τοπικών élite και ελέγχεται στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου κατά κύριο λόγο από την Κύπρο31, από τον 9ο αι. π.Χ. και 

                                                           
26 Οδ., α 178-186. 
27 Markoe (1990) και  (1997). 
28 Donlan (1997), 663. 
29 Finley (χ.χ.), 73-88, Raaflaub (1997), 637-638. Κατά τον Finley, ό.π., 79, η λέξη �δώρο� σήµαινε 
µία µεγάλη ποικιλία από πράξεις και συναλλαγές, µισθούς, ανταµοιβές, πληρωµές για υπηρεσίες, 
βραβεία, δωροδοκίες,  οι οποίες αργότερα διαφοροποιήθηκαν και απέκτησαν δικές τους ονοµασίες.  
30 Οδ., γ  425-438. Βλ. σχετικά Σταµπολίδης (1998), 110. 
31 Κατά τους πρώτους αιώνες της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου είναι γνωστό, ότι εκτός από την 
Κρήτη µόνο το Λευκαντί συνέχισε να διατηρεί επαφές µε την Κύπρο και ίσως δεν είναι τυχαίο ότι οι 
πρωιµότερες παραστάσεις πλοίων σε αγγεία των ιστορικών χρόνων προέρχονται από την Κρήτη και το 



κατά τη διάρκεια του 8ου αι. π.Χ. διαµορφώνονται διαφορετικά συστήµατα 

συναλλαγών µε τη διακίνηση προϊόντων σε µεγάλες αποστάσεις µέσω του εµπορίου 

στο οποίο τώρα σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν οι Φοίνικες32.  

Οι τελευταίοι είναι γνώριµοι και στον Όµηρο όπου αναφέρονται ως Φοίνικες 

και Σιδώνιοι και χαρακτηρίζονται ως «ναυσίκλητοι» που µετέφεραν στα µαύρα πλοία 

τους «αθύρµατα» µε προορισµό διαφορετικές κοινωνικοοικονοµικές αγορές και 

λιµάνια33, όπου συχνά έµεναν για µεγάλο χρονικό διάστηµα για να αγοράσουν, να 

πουλήσουν ή και να κατασκευάσουν νέα προϊόντα34. Οι ίδιοι ήταν «πολυδαίδαλοι» 

και γνωστοί για την παραγωγή πολυτελών ειδών ιδιαίτερα µετάλλινων αντικειµένων 

και υφασµάτων35.  

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αντίθετα µε τον 11ο και 10ο αι. π.Χ., η 

οικονοµία και οι συναλλαγές στηρίζονται επίσης και σε άµεσες επαφές. Ιδιαίτερα 

στην Κρήτη η εγκατάσταση τεχνιτών φαίνεται να επιβεβαιώνεται µέσα από µία σειρά 

στοιχείων που αφορούν τόσο την τέχνη της36 όσο και θρησκευτικές πεποιθήσεις και 

ταφικές πρακτικές37.  

Εξάλλου το ότι οι τεχνίτες διακρίνονταν για την κινητικότητά τους, αντίθετα 

µε άλλες κατηγορίες επαγγελµατιών, δηλώνεται µε σαφή τρόπο και στο στίχο εκείνο 

του Οµήρου σχετικά µε τους �δηµιοεργούς�, µάντεις, γιατρούς, αοιδούς, τέκτονες, 

που µπορεί να κληθούν από άλλη χώρα38. Οι δηµιοεργοί διαµόρφωναν µία «élite 

επαγγελµατιών» τους οποίους συχνά καλούσαν από πόλη σε πόλη. Οι τεχνίτες, οι 

οποίοι επίσης ανήκαν σε αυτούς, µετακινούνταν από κοινότητα σε κοινότητα χωρίς 

αυτό όµως να σηµαίνει ότι όλοι οι τεχνίτες ήταν ξένοι. Κάποιοι ήταν πλανόδιοι, 

κάποιοι όχι39. Ήταν άτοµα που µία κοινότητα θα είχε ενδιαφέρον να προσελκύσει, 

µία ειδική κατηγορία επαγγελµατιών που γνώριζαν µία τέχνη την οποία κανείς άλλος 

δεν θα ήταν σε θέση να κατέχει. Ήταν περιζήτητοι και αντιµετωπιζόταν µε θαυµασµό 

και µεγάλη εκτίµηση αλλά και φόβο. Αυτή η διπλή όψη του χαρακτήρα και της 

κοινωνικής τους θέσης αντανακλάται και στη µορφή του θεϊκού τεχνίτη και 

                                                                                                                                                                      
Λευκαντί, περιοχές που διατήρησαν την επαφή τους µε τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου καθ�  
όλη τη διάρκεια των «Σκοτεινών Αιώνων», βλ. Μαζαράκης Αινιάν (2000), 144. 
32 Crielaard (1997), 198-199.  
33 Οδ., ο 415-416. 
34 Οδ., ο 455-456. 
35 Ιλ., Ψ 740-745 και Ζ  288-292. 
36 Βλ. υποσ. 251. 
37 Βλ. υποσ. 252-254. 
38 Οδ.,  ρ 381-387.  
39 Donlan (1997), 650-651. 



καλλιτέχνη Ήφαιστου τον οποίο θαύµαζαν και ζήλευαν αλλά και περιέπαιζαν την ίδια 

στιγµή40. 

Ωστόσο αν και κατά τη διάρκεια του 9ου και 8ου αι. π.Χ. διαµορφώθηκαν νέα 

συστήµατα συναλλαγών, οι σχέσεις µεταξύ των τοπικών élite συνέχισαν να 

υφίστανται. Αµοιβαίες, κοινές επιρροές µπορούν να ανιχνευθούν σε ανάλογα ταφικά 

έθιµα ατόµων που κατείχαν υψηλή κοινωνική θέση από την Urartu και τη Φρυγία έως 

την Κύπρο και την Κρήτη, όπως είναι φανερό από την ανάθεση πολυτελών ειδών, 

όµοιου είδους δείπνων και ταφικών εθίµων41. Έτσι παράλληλα µε την κυκλοφορία 

προϊόντων σε µεγάλες αποστάσεις µέσω του εµπορίου συνέχιζε να υφίσταται και η 

ανταλλαγή δώρων, η οποία και διαπιστώνεται κυρίως από κάποιες περισσότερο ή 

λιγότερο µεµονωµένες εισαγωγές, όπως το περίαπτο από το Λουριστάν από τον τάφο 

Ρ της Φορτέτσας ή οι χάλκινες φιάλες από τη Φρυγία και την Ασσυρία από την 

Ελεύθερνα.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
40 Raaflaub (1997), 636. 
41 Crielaard (1997), 199. 



ΜΕΡΟΣ Β΄: Χάλκινα αντικείµενα της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου  

από την Κρήτη 
 

Ειδώλια 
 

Τα χάλκινα κρητικά ειδώλια συγκροτούν ένα πολυάριθµο και εξαιρετικά 

ποικιλόµορφο σύνολο µε µακρότατη διάρκεια ζωής. Τα πρωιµότερα χρονολογούνται 

στην Παλαιοανακτορική περίοδο42 ενώ η κατασκευή και διάδοσή τους, η οποία 

γενικεύεται από την Υστεροµινωική περίοδο, φαίνεται να διαγράφει µία συνεχή 

πορεία έως και τα τέλη της Υστερογεωµετρικής43. Αντίθετα στην υπόλοιπη Ελλάδα 

τα χάλκινα έργα µικροπλαστικής απουσιάζουν, µε ελάχιστες εξαιρέσεις, έως και τα 

µέσα του 10ου αι. π.Χ. Χάλκινα ειδώλια είναι σπάνια στη Μυκηναϊκή Ελλάδα44 ενώ 

κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου τα πρωιµότερα εµφανίζονται στα µέσα περίπου 

του 10ου αι. π.Χ. στην Ολυµπία. Πρόκειται για ανδρικά γυµνά ειδώλια των οποίων η 

χειρονοµία θυµίζει αυτή των ανάλογων πηλίνων τύπου Ψ ενώ λίγο υστερότερα 

ανάλογες ανδρικές µορφές, οι οποίες εικονίζονται µε υψηλό γεωµετρικό κράνος, 

ταυτίζονται µε το ∆ία45.  

Από τα οκτακόσια περίπου γνωστά χάλκινα κρητικά ειδώλια (690+/92 εκ των 

οποίων 619+/92 είναι ζωόµορφα και 71+ ανθρωπόµορφα) τα οποία τοποθετούνται 

στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου τα περισσότερα προέρχονται από την περιοχή της 

Κεντρικής Κρήτης και ιδιαίτερα από το ιερό της Κάτω Σύµης Βιάννου [πίν. Ι-ΙΙΙ]. Το 

σύνολο σχεδόν αυτών προέρχεται από λατρευτικούς χώρους, όπου προσκοµίζονταν 

ως αναθήµατα46, πλην ενός πρωτογεωµετρικού γυναικείου ειδωλίου από οικία στο 

                                                           
42 Τα πρωιµότερα χάλκινα ειδώλια λάτρεων προέρχονται από το ιερό κορυφής στον Τραόσταλο 
Ζάκρου ανάλογου τύπου προς τα πήλινα της περιόδου, Αλεξίου (1964), 32. 
43 Λεµπέση (1987)α, 161. 
44 Κατά την Εποχή του Χαλκού τα χάλκινα ειδώλια είναι σπάνια στο χώρο του Αιγαίου και της 
ηπειρωτικής Ελλάδας, γνωστά είναι ένα ανδρικό ειδώλιο από τη Φυλακωπή της Μήλου και δύο 
ζωόµορφα από την Κέα και τις Μυκήνες (το τελευταίο πιθανόν να ανήκει στην Εποχή του Χαλκού), 
Hood (1993), 138� ένα γυναικείο ειδώλιο προέρχεται από τη θέση Παυλοπέτρι Λακωνίας, Harding et 
al. (1969), 138, πίν. 33m και δύο άλλα από τον ΥΜΙ οικισµό της Ιαλυσού Ρόδου, Ρεθεµιωτάκης 
(1998), 99-100 και παρ. 307, 309. Επίσης δύο µολύβδινα ειδώλια (ΥΜΙ) προέρχονται από θολωτό 
τάφο στον Κάµπο Λακωνίας, Hood, ό.π., Schweitzer (1971), 125, πίν. 113, 114.  
45 Για τα ανδρικά ειδώλια των οποίων η χειρονοµία θυµίζει αυτή των ανάλογων πηλίνων τύπου Ψ, βλ.  
Kunze und Schleif (1944), 105-107, πίν. 32. 1-5 και Kunze (1967), 213-215 και 217-218, πίν. 106. 1-2, 
για τις ανδρικές µορφές που ταυτίζονται µε το ∆ία, βλ. Kunze (1961), 138-141, εικ. 78-82. 
46 Όσον αφορά στα χάλκινα ειδώλια των Πρώιµων Ιστορικών Χρόνων µόνο η Απολλώνια Τριάδα της 
∆ρήρου έχει σαφώς λατρευτικό χαρακτήρα. Αν και η ταύτιση µίας µορφής ως θεϊκής ή ανθρώπινης τις 
περισσότερες φορές κρίνεται επισφαλής, το γεγονός ότι πολλά από τα ειδώλια έχουν βρεθεί σε 
στρώµατα θυσιών φαίνεται να επιβεβαιώνει τον αναθηµατικό χαρακτήρα τους.  



Βρόκαστρο και ενός ζωόµορφου ειδωλίου το οποίο βρέθηκε σε υστερογεωµετρικό-

πρωτοαρχαϊκό τεφροδόχο αγγείο στο Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού.  

Τα ειδώλια, των οποίων η εµφάνιση συνδέθηκε από την αρχή µε θρησκευτικές 

πεποιθήσεις και πρακτικές, λειτούργησαν κυρίως ως φορείς θρησκευτικής και 

κοινωνικής ιδεολογίας, παρά ως απλά έργα τέχνης, η οποία ωστόσο γίνονταν 

αποδεκτή µόνο σε όσους µετείχαν στον τοπικό θρησκευτικό και κοινωνικό βίο 

γεγονός που φαίνεται να ερµηνεύει τον ιδιαίτερα µικρό αριθµό ανάλογων ειδωλίων 

εκτός Κρήτης αλλά και την απουσία οποιουδήποτε χάλκινου εισηγµένου ειδωλίου 

στην Κρήτη κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου47. 

Ως  προς το θεµατολόγιό τους, αυτό είναι ποικίλο και περιλαµβάνει ανδρικές 

κυρίως και γυναικείες µορφές σε µία αξιοσηµείωτη ποικιλία τύπων όπως επίσης και 

µορφές ζώων οι οποίες και συνεχίζουν να υπερέχουν αριθµητικά και κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. Εκτός από τις µεµονωµένες µορφές µοναδικό είναι το 

σύνταγµα /σύµπλεγµα δύο κρανοφόρων πολεµιστών από το ιερό της Σύµης Βιάννου 

ενώ στη σειρά των χάλκινων έργων µικροπλαστικής της περιόδου ανήκουν και δύο 

ζεύγη ζώων από το ιερό της Σύµης και από την Πατσό. Αντίθετα στην ηπειρωτική 

Ελλάδα, όπου µεγάλο µέρος των χάλκινων ειδωλίων ανήκει στον πλαστικό διάκοσµο 

των τριπόδων, το θεµατολόγιο περιλαµβάνει κυρίως ανδρικές µορφές στον τύπο του 

πολεµιστή, ενώ από τα  ζωόµορφα ειδώλια αρχικά κυριαρχούν οι µορφές των ταύρων 

ενώ πολύ σύντοµα αυτές των ίππων. Σηµαντικός είναι επίσης ο αριθµός των 

συµπλεγµάτων / συνταγµάτων ανθρώπων και ζώων.  

Η ύπαρξη δύο τεχνοτροπιών που αναγνωρίζονται στα κρητικά έργα, αυτής 

που αρέσκεται στις αδιάρθρωτες, χονδροειδείς φόρµες και αντιπροσωπεύει τις 

τοπικές τάσεις µορφοποίησης και αυτής που δίνει καθαρά γωνιώδη περιγράµµατα και 

αρθρωµένο πλάσιµο και εκπροσωπεί το γεωµετρικό ρυθµό, προσδιορίζει τον 

πολύµορφο, ιδιαίτερο χαρακτήρα της χάλκινης κρητικής µικροπλαστικής. Η 

παράλληλη εξελικτική πορεία των δύο τεχνοτροπιών γίνεται περισσότερο πολύφωνη, 

ιδιαίτερα στα ανθρωπόµορφα ειδώλια, όταν διαπιστώνονται οι πρώτες ανατολικές 

επιρροές. Παράγονται έτσι µορφές στις οποίες συνυπάρχουν οι γεωµετρικές αρχές 

δοµής µε ανατολικές επιδράσεις και επί µέρους στοιχεία µινωίζοντος ύφους ενώ 

συµβαίνει επίσης να υπάρχουν καθαρά γεωµετρικά ειδώλια, αλλά και να 

                                                           
47 Το χάλκινο ειδώλιο πολεµιστή τύπου Reshef από την Πατσό, Boardman (1961), 76, αρ. 371, πίν. 
XXV, φαίνεται να ανήκει στην Εποχή του Χαλκού, βλ. και  Hoffman (1997), 26-27 και 109-115, όπου 
και συγκεντρωµένη βιβλιογραφία σχετικά µε την προέλευση και τη χρονολόγησή του. 



δηµιουργούνται σφυρήλατες µορφές µεγάλου µεγέθους, όπως της Απολλώνιας 

Τριάδας από τη ∆ρήρο, που προαναγγέλλουν τα χαρακτηριστικά της κρητικής τέχνης 

του 7ου αι. π.Χ.48  

 

Ανθρωπόµορφα ειδώλια49 

Υποµινωική Περίοδος     

Κατά την περίοδο αυτή η χάλκινη µικροπλαστική συνεχίζει ουσιαστικά χωρίς 

διακοπή την πορεία της µετανακτορικής παράδοσης. Η οµαλή µετάβαση από την 

Εποχή του Χαλκού στην Εποχή του Σιδήρου διαφαίνεται µέσα από τη συνέχεια ιδεών 

και τύπων αλλά και µορφοπλαστικών αντιλήψεων που χαρακτηρίζουν τα ειδώλια της 

περιόδου.   

Οι ανδρικές µορφές στον τύπο του λατρευτή/λατρευτή-πολεµιστή µε το 

παραδοσιακό µινωικό σχήµα τελετουργικής χειρονοµίας, αλλά και οι ανάλογες 

γυναικείες µε τις χαρακτηριστικές µινωικές ενδυµασίες και λατρευτικές χειρονοµίες 

αποτελούν τους κύριους τύπους της περιόδου. Μορφολογικά καµία καινοτοµία δεν 

σηµειώνεται καθώς συνεχίζεται η παράδοση των σχηµατικών ειδωλίων. Η µορφή του 

ανθρώπινου σώµατος αποδίδεται κατά κανόνα µε γενικό και αφηρηµένο τρόπο χωρίς 

ιδιαίτερη φροντίδα για την αποτύπωση των ανατοµικών λεπτοµερειών ή στοιχείων 

προσδιοριστικών του φύλου ή της ιδιότητας του εικονιζόµενου ατόµου. 

Το ανδρικό ειδώλιο από το σπήλαιο της Φανερωµένης Πεδιάδος50 (πίν.1) 

αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά έργα της περιόδου. Η µορφή εικονίζεται γυµνή 

µε τονισµένο φύλο και φέρει το δεξιό χέρι υψωµένο προς το κεφάλι και το αριστερό 

προς το στήθος σύµφωνα µε τον τύπο της γνωστής µινωικής χειρονοµίας. Η 

συνύπαρξη του ελληνικού ιδεώδους της απόλυτης γυµνότητας51 µε το παραδοσιακό 

µινωικό σχήµα της τελετουργικής χειρονοµίας εκφράζει, ήδη από την περίοδο αυτή, 

το συγκερασµό ετερογενών στοιχείων µέσα από τον οποίο θα διαµορφωθεί η χάλκινη 

κρητική µικροπλαστική. Ανάλογου εικονογραφικού τύπου αλλά µε παραλλαγή 

                                                           
48 Λεµπέση (1987)α, 161-162. 
49 Για τα χάλκινα ανθρωπόµορφα ειδώλια από την Κρήτη, βλ. Naumann (1976) και Verlinden (1984). 
50 Μαρινάτος ΑΑ 1937, 223, εικ. 4δ (ΥπΜ ή ΠρΓ), Naumann, ό.π., S15, πίν. 7.2, Verlinden, ό.π., 161, 
αρ. 196, πίν. 79, όπου και συγκεντρωµένη βιβλιογραφία.  
51 Η απόλυτη γυµνότητα των ανδρικών µορφών είναι σπάνια στη Μινωική Κρήτη, µοναδικά γνωστά 
παραδείγµατα είναι τέσσερα πήλινα ειδώλια από τον Πετσοφά (ΜΜΙ-ΜΜΙα), Σαπουνά-Σακελλαράκη 
(1971), 9, αρ. 2, ένα ανδρικό µε τονισµένο φύλο από τον Πόρο Ηρακλείου (ΥΜΙΙΙΒ), Ρεθεµιωτάκης 
(1998), 163, πίν. 84α-γ και δύο άλλα ανάλογα από την Αγ. Τριάδα (;) (ΥΜΙΙΙΓ), Ρεθεµιωτάκης, ό.π.,  
34, 86, αρ. 102 και 104, πίν. 57β, βλ. επίσης  υποσηµ. 222, όπου συγκεντρωµένη βιβλιογραφία σχετικά 
µε το χαρακτήρα της γυµνότητας στην κρητική τέχνη.    



χειρονοµίας είναι το ειδώλιο λατρευτή από το ιερό της Σύµης Βιάννου52 (πίν.2) και 

ένα δεύτερο από το σπήλαιο του Ψυχρού53 (πίν. 3) στο πρώτο, το οποίο τοποθετείται 

στη µεταβατική περίοδο από την Εποχή του Χαλκού στην Εποχή του Σιδήρου, η 

µορφή αποδίδεται στη γνωστή στάση του σεβίζοντος απουσιάζει όµως η κυρτή στάση 

του σώµατος που χαρακτηρίζει τα µινωικά ειδώλια, ενώ στο δεύτερο τα χέρια της 

µορφής φέρονται σταυρωτά στο στήθος χειρονοµία που επίσης ανάγεται σε µινωικά 

πρότυπα. 

Κατά την Υποµινωική περίοδο οι ανδρικές ενδεδυµένες µορφές δεν 

απουσιάζουν, φορούν όµως κατά κανόνα το µινωικό ζώµα -ζώνη µε αιδοιοθύλακα- 

ενώ πολλές φορές φέρουν και εγχειρίδιο54. Αντιπροσωπευτικό είναι το ανδρικό 

ειδώλιο της Συλλογής Μητσοτάκη το οποίο πιθανότατα προέρχεται από την Αξό55 

(πίν. 4). Η σχηµατοποίηση και η υποχώρηση του όγκου στο πλάσιµο των µορφών 

αλλά και η λιτότητα στην απόδοση των λεπτοµερειών αποτελούν τα βασικά 

γνωρίσµατα των παραπάνω ειδωλίων. Η υπέρµετρη ανάπτυξη του κορµού αντίθετα 

µε τα κοντά σκέλη αποτελεί επίσης βασικό γνώρισµα της Υποµινωικής περιόδου.    

Ανάλογα µορφοπλαστικά χαρακτηριστικά παρουσιάζουν και οι γυναικείες 

µορφές, που απαντούν ωστόσο σε ιδιαίτερα περιορισµένο αριθµό αυτή τη περίοδο, οι 

οποίες εικονίζονται αντίθετα µε τις ανδρικές πάντα ενδεδυµένες.  

Πρωτογεωµετρική / Πρώιµη Γεωµετρική περίοδος 

Αντίθετα µε το σχετικά µικρό αριθµό των χρονολογούµενων στην 

Υποµινωική περίοδο ειδωλίων56 και την περιορισµένη τυπολογική ποικιλία τους, 

κατά την Πρωτογεωµετρική και Πρώιµη Γεωµετρική ο αριθµός των ειδωλίων είναι 

σηµαντικός, ενώ αξιοσηµείωτη είναι η µεγάλη ποικιλοµορφία τους η οποία και 

καθιστά δύσκολη την κατάταξή τους σε συγκεκριµένους τύπους. Μορφοπλαστικά  η 

σχηµατοποίηση αλλά και η ανάπτυξη των µελών πάνω στο βασικό τεκτονικό πλαίσιο 

που χαρακτηρίζει τα υποµινωικά ειδώλια προετοίµασε το έδαφος για µία νέα 

δυναµική θεώρηση της ανθρώπινης µορφής σύµφωνα µε τις αρχές του γεωµετρικού 

ρυθµού. Ωστόσο η διείσδυση των νέων δοµικών αντιλήψεων στη µικροπλαστική δεν 

είναι οµοιόµορφη ούτε γενικευµένη. Οι τοπικές αντιστάσεις που φαίνεται να 

                                                           
52 Λεµπέση (1987), 289, πίν. 198β.      
53 Boardman (1961), 11, αρ. 10, πίν. II, Verlinden (1984), 161, αρ. 197, πίν. 79. 
54 Για το µινωικό ζώµα και τους τύπους αυτού, βλ. Σαπουνά-Σακελλαράκη (1971). 
55 Naumann (1976), S28, πίν. 14.1, Verlinden, ό.π., 162, αρ. 199, πίν. 80. 
56 Η χρονολόγηση γενικά των ειδωλίων βασίζεται κατά κανόνα στο ρυθµό ενώ κατά περίπτωση 
βοηθείται από τα συνευρήµατα καθώς το σύνολο σχεδόν αυτών, πλην ενός ανδρικού από τον Κοµµό 
και του γνωστού ειδωλίου από το Αφρατί, προέρχεται από διαταραγµένα στρώµατα.  



υπαγορεύει ο ενδογενής κρητικός συντηρητισµός και το ισχυρό µινωικό παρελθόν 

διευκόλυναν την επιβίωση δοµικών στοιχείων της µινωικής πλαστικής. 

Κατά τη διάρκεια  αυτής της περιόδου οι µορφές διατηρούν την ασυµµετρία 

που χαρακτηρίζει τις αναλογίες των µελών της Υποµινωικής, παρουσιάζουν ωστόσο 

µία σαφέστερη διάκριση των µελών. Το γυναικείο ειδώλιο από το Καβούσι57 (πίν.5)  

χαρακτηρίζεται από την υπέρµετρη ανάπτυξη του κορµού και του λαιµού, η χαλαρή 

όµως διάπλαση του σώµατος λειτουργεί τώρα ως πυρήνας από τον οποίο 

εκτινάσσονται τα µικρά µέλη. H δυσµορφία των χαρακτηριστικών  του προσώπου, µε 

τα µεγάλα στρογγυλά µάτια, τη γαµψή µύτη και το ισχυρό πηγούνι αποτελούν επίσης 

κύρια χαρακτηριστικά του ειδωλίου, όπως και οι µακριοί, πυκνοί πλόκαµοι που 

πέφτουν στη ράχη και οι οποίοι ανάγονται σε µινωικά πρότυπα. Ανάλογα 

εικονογραφικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει και το ειδώλιο ανθρώπινης µορφής από 

το σπήλαιο της Φανερωµένης58 (πίν.6) το οποίο όµως εκφράζει τις τοπικές τάσεις 

µορφοποίησης των χονδροειδών, αδιάρθρωτων µορφών. 

Την ίδια περίοδο οι µορφές παρουσιάζουν επίσης πιο ελεύθερη κίνηση των 

µελών. Ειδώλια όπως αυτό από το ιερό της Σύµης Βιάννου59 (πίν.7) ή από την Αγ. 

Τριάδα60 (πίν.8) εικονίζονται µε εκτεταµένα χέρια προς τα πλάγια ή µε λυγισµένα 

σκέλη.    

Το ειδώλιο αυλητή από το ιερό της Σύµης Βιάννου61 (πίν.9) είναι ένα από τα 

σηµαντικότερα της περιόδου καθώς φαίνεται να πρόκειται για την παλαιότερη 

γνωστή εικόνα αυλητή της ελληνικής τέχνης, οι γνωστές έως τώρα παραστάσεις 

αυλητών σε αγγεία και οι σχετικές φιλολογικές µαρτυρίες για τον αυλό δεν είναι 

παλαιότερες του ύστερου 8ου αι. π.Χ.62  Η µορφή εικονίζεται γυµνή και µε ελαφρά 

λυγισµένα σκέλη ενώ στις παλάµες των υπέρµετρα µακριών χεριών, που θα 

                                                           
57 Αλεξίου (1956), 10-13, πίν. Α΄, εικ.1, (γυναικεία µορφή), Naumann, ό.π., P5, πίν. 20.1, Verlinden, 
ό.π., 167, αρ. 213, πίν. 84 (γυναικεία (;) µορφή).  
58 Μαρινάτος ΑΑ 1937, 1-2, 222, εξ. εικ. 3β-δ, (Γ), Naumann, ό.π., πίν. 27.2, Verlinden, ό.π., 167, αρ. 
212, πίν. 84. 
59 Λεµπέση (1976), 403, πίν. 222γ, Verlinden, ό.π., 166, αρ. 206, πίν. 82 (ανδρική µορφή). 
60 Naumann, ό.π., P6, πίν. 20.2 (γυναικεία µορφή),Verlinden, ό.π., 167, αρ. 214, πίν. 85 (γυναικεία (;) 
µορφή).  
61 Λεµπέση (1989), πίν. 1α-β.  
62Από τη Σπάρτη προέρχεται επίσης χάλκινο υστερογεωµετρικό ειδώλιο αυλητή ή πότη, βλ. 
Schweitzer (1971), 160, πίν. 197, Coldstream (1997), 214-215, εικ. 53γ. Η παρουσία χάλκινων 
ειδωλίων µουσικών είναι εξαιρετικά σπάνια κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, εκτός από το 
γνωστό ειδώλιο της ανδρικής µορφής µε λύρα, αρχές 7ου αι. π.Χ., σήµερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ηρακλείου, βλ. Schweitzer, ό.π., 161, πίν. 203, γνωστό είναι ένα δεύτερο ανάλογο της συλλογής Sh. 
White and L. Levy, ένα τρίτο σήµερα στις Βρυξέλλες, καθώς και ένα �σύνταγµα� ανδρικών µορφών εκ 
των οποίων η µία κρατά λύρα της συλλογής J.P. Getty, τα οποία θεωρούνται κρητικά έργα, βλ. Carter 
(1997), 72-75, εικ. 1-2  και Padgett (1995). 



απλώνονταν συµµετρικά µπροστά από το στήθος, κρατά τους βόµβυκες διαύλου63. Η 

δυσανάλογη ανάπτυξη των µελών του σώµατος, η εµφαντική δυσµορφία του 

προσώπου και τα επί µέρους, διηγηµατικού ύφους, χαρακτηριστικά αποτελούν 

βασικά γνωρίσµατα του ειδωλίου το οποίο τοποθετείται στο 10ο ή στον πρώιµο 9ο αι. 

π.Χ. 

Στην ίδια περίοδο τοποθετείται το ειδώλιο ανδρικής µορφής από την 

Ιεράπετρα (;), σήµερα στο Βρετανικό Μουσείο64 (πίν.10). Η δυσανάλογη όµως σχέση 

των µελών προς το σώµα είναι λιγότερο εµφανής και η σχέση ανάµεσα στον κάτω και 

στον επάνω κορµό είναι πιο σύµµετρη. Τα ίδια γνωρίσµατα αλλά σε µία πιο 

εξελιγµένη µορφή παρουσιάζονται και στο ανδρικό ειδώλιο από την Αµνισό65 

(πίν.11) το οποίο τοποθετείται στη µετάβαση από την Πρωτογεωµετρική στη 

Γεωµετρική περίοδο. Στο τελευταίο αναγνωρίζεται σαφέστερος διαχωρισµός των επί 

µέρους µορφών µε περισσότερο ακριβή περιγράµµατα και ισότιµη ανάπτυξη του 

κάτω προς τον άνω κορµό ενώ το εξανθρωπισµένο πρόσωπο διαφέρει επίσης από 

αυτό των δύο προηγούµενων ειδωλίων των οποίων το πρόσωπο προσεγγίζει 

περισσότερο το ζωικό σχήµα66. 

Όσον αφορά στις γυναικείες µορφές, στα πρωιµότερα έργα της περιόδου 

ανήκει το ειδώλιο ενδεδυµένης µε ποδήρες ένδυµα µορφής η οποία φέρει και τα δύο 

χέρια στο στήθος, από την Πατσό67 (πίν.12). Το επίπεδο κεφάλι και ο ρωµαλέος 

λαιµός της µορφής αποτελούν πρωτογεωµετρικά στοιχεία αλλά η ασάφεια των 

χαρακτηριστικών δείχνει ότι η µορφή δεν είναι ακόµη απαλλαγµένη από την 

υποµινωική παράδοση. Από το ιερό του Ερµή Κραναίου προέρχεται επίσης  το 

ειδώλιο γυµνής γυναικείας µορφής, της γνωστής ως Venus Pudica68 (πίν.13). 

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέροντα τύπο ειδωλίου που εικονίζει γυµνή 

γυναικεία µορφή του τύπου που διαδίδεται στα ελληνικά εργαστήρια κατά τα τέλη 
                                                           
63 Ο αυλητής της Σύµης θέτει εκ νέου τον προβληµατισµό για την καταγωγή και την εξέλιξη του 
µουσικού οργάνου, το οποίο παρουσιάζει τα τυπικά γνωρίσµατα του φρυγικού αυλού του γνωστού από 
τις πηγές ελύµου, βλ. Λεµπέση (1989), όπου και εκτενής σχολιασµός του ειδωλίου το οποίο, κατά την 
ανασκαφέα, αποτελεί και το συνδετικό κρίκο που αποδεικνύει τη συνεχή χρήση του αυλού στην Κρήτη 
από την Εποχή του Χαλκού στην Εποχή του Σιδήρου.    
64 Verlinden (1984), 167, αρ. 211, πίν. 83, βλ. επίσης Λεµπέση, ό.π. 
65 Μαρινάτος (1935), 199, εικ. 3, (Γ), Naumann (1976), P21, πίν. 28.1, Λεµπέση, ό.π., 57, (µετάβαση 
από την ΠρΓ στη Γ περίοδο), Verlinden (1984), 170, αρ. 234, πίν. 91,  (Γ). 
66 Πρόκειται για τρόπο µορφοποίησης που απαντάται στα πρώιµα ανθρωπόµορφα ειδώλια, βλ. 
ενδεικτικά τα χάλκινα ειδώλια από την Αγ. Τριάδα, Naumann, ό.π., P12, P13, πίν. 22.3 (ΠρΓ), 
Verlinden, ό.π., 161, αρ. 194-195, πίν. 79 (ΥπΜ).   
67 Κούρου-Καρέτσου (1994), 119, αρ. 86, εικ. 98, Naumann, ό.π., P15, πίν. 24.1,Verlinden, ό.π., 165, 
αρ. 202, πίν. 81. 



της Γεωµετρικής περιόδου και θεωρείται ότι έχει ανατολικά πρότυπα. Το κύριο 

πρόβληµα µε αυτό τον τύπο είναι ο χρόνος εισαγωγής του στην ελληνική τέχνη. Ο 

τύπος, ο οποίος θεωρείται ότι αποτελεί την ελληνική εκδοχή της ανατολικής 

Αστάρτης, παρουσιάζει σχετικά µεγάλη διάδοση κατά την Υστερογεωµετρική 

περίοδο που θεωρείται ότι είναι η εποχή της εισαγωγής του στην ελληνική τέχνη. 

Ωστόσο ειδώλια γυµνών γυναικείων µορφών είναι γνωστά και στη Μινωική Κρήτη 

και το παραπάνω ειδώλιο, αν ανήκει πράγµατι στην Πρώιµη Γεωµετρική περίοδο, 

είναι ένα από τα παλαιότερα του τύπου κατά τους Πρώιµους Ιστορικούς Χρόνους. 

Εάν όµως πρόκειται για ανατολικό τύπο είναι πιθανόν να επανεισάγεται στην 

ελληνική τέχνη µέσω της Κρήτης, όπου ο τύπος είχε ήδη µία προϊστορία, σε περίοδο 

όπου επανεµφανίζονται οι πρώτες ανατολικές επιρροές στην τέχνη της69.  

Το ειδώλιο ανθρώπινης µορφής από οικία του Βρόκαστρου -από τους 

περισσότερους ταυτίζεται µε γυναικείο αλλά µε επιφύλαξη-70 (πίν.14) είναι ένα από 

τα πιο ενδιαφέροντα της υστερότερης φάσης της περιόδου. Η µορφή εικονίζεται 

γυµνή στη γνωστή µινωική λατρευτική στάση των υψωµένων χεριών. Η 

σχηµατοποίηση και η απουσία όγκου χαρακτηρίζει τη µορφή αλλά η συµµετρική ως 

προς το σώµα απόδοση των χεριών και η σαφέστερη άρθρωση των µελών το 

τοποθετεί στα τελευταία χρόνια της Πρώιµης Γεωµετρικής περιόδου. 

Μέση / Ύστερη Γεωµετρική περίοδος 

Η αυστηρά  προσθετική δοµή, η αξονικότητα και η µετωπικότητα των 

µορφών, ό,τι ονοµάζουµε «γεωµετρικό σχήµα», διαγράφεται µε µεγαλύτερη 

σαφήνεια στα ειδώλια αυτής της περιόδου, όπως στο ειδώλιο γυναικείας (;) 

κρανοφόρου µορφής από την Αγ. Τριάδα71 (πίν.15) ή στις ανδρικές µορφές στο 

σύµπλεγµα/σύνταγµα από το ιερό της Σύµης Βιάννου των µέσων του 8ου αι. π.Χ.72 

(πίν.16). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ενισχύονται επίσης και επικρατούν 

σταδιακά οι τάσεις για περισσότερο φυσιοκρατικές µορφές, η πιο πιστή προς την 

πραγµατικότητα διάπλαση του σώµατος, η αύξηση του όγκου αλλά και η τάση για 

                                                                                                                                                                      
68 Boardman (1961), 9, 12, αρ. 33, πίν. VI, (Γ), Κούρου-Καρέτσου (1994), 119, αρ. 89, Naumann 
(1976), P23 πίν. 28.2, Verlinden (1984), 169, αρ. 229 (Γ).  
69 Κούρου-Καρέτσου, ό. π., 146. 
70 Hall (1914), 121, αρ. 8, εικ. 71, Naumann, ό.π., P22, πίν. 29 (γυναικεία (;) µορφή), Verlinden, ό.π., 
164, αρ. 215, πίν. 85 (γυναικεία µορφή). Αντίθετα ο Αλεξίου (1958), 276-277, παρ. 390 και ο Κορρές 
(1971), 428, ταυτίζουν το ειδώλιο µε ανδρική µορφή.  
71 Verlinden (1984), 221, αρ. 232, πίν. 91. 
72 Λεµπέση (1972), 199, πίν. 188δ, Verlinden, ό.π., 219, αρ. 219, πίν. 87. Για την ερµηνεία των 
µορφών, βλ. Λεµπέση (1981) και (1992). 



απόδοση των λεπτοµερειών είναι φανερή στα ειδώλια της περιόδου. Στο γυναικείο 

ειδώλιο από το Ιδαίον Άντρο του πρώτου µισού του 8ου αι. π.Χ.73 (πίν.17) το πλάσιµο 

του σώµατος γίνεται περισσότερο φυσιοκρατικό, µε µαλακές µεταβάσεις και ρευστά 

περιγράµµατα, ενώ ένα δεύτερο από την ίδια θέση της υστερογεωµετρικής  

περιόδου74 (πίν.18) φαίνεται να έχει κερδίσει περισσότερο σε πλαστικότητα µε την 

απόδοση των στρογγυλεµένων όγκων. 

Ιδιαίτερη κατηγορία στη σειρά των ειδωλίων αυτής της περιόδου, όσον αφορά 

στον τύπο αλλά και στη µοναδικότητά τους, αποτελούν τρία ανδρικά ειδώλια από το 

ιερό της Σύµης Βιάννου. Το πρώτο από αυτά είναι γυµνής ανδρικής µορφής η οποία 

στέκει µε ελαφρά λυγισµένα σκέλη σε βάση που έχει σχήµα ταλάντου και κρατά στο 

δεξιό της χέρι κωνικό κύπελλο (8ος αι. π.Χ.75, πίν.19). Ο τύπος του κυπέλλου 

απαντάται σε πήλινα µινωικά κύπελλα ενώ σε µινωικά πρότυπα ανάγεται και ο τύπος 

της κόµης του ειδωλίου η οποία πέφτει στον αυχένα σε µακριούς κυλινδρικούς 

πλοκάµους. Το σχήµα της βάσης συναντάται στο γνωστό χάλκινο ειδώλιο θεού από 

την Έγκωµη της Κύπρου (12ος αι. π.Χ.) γεγονός που επιτρέπει την υπόθεση ότι και η 

µορφή της Σύµης ίσως είναι θεϊκή76. ∆εν µπορεί ωστόσο να αποκλεισθεί και η 

υπόθεση ότι το σχήµα καθιερώθηκε ως φόρµα βάσης χωρίς να διατηρεί την αρχική 

του σηµασία77. Η σχέση ωστόσο του ειδωλίου της Σύµης µε κυπριακά έργα, που 

συνδέονται µε συριακά, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ορισµένες ανατολικές επιδράσεις 

θα έφταναν στην Κρήτη µε τη µεσολάβηση της Κύπρου. Οι επιδράσεις αυτές σε 

συνδυασµό µε τα στοιχεία της µινωικής παράδοσης αφοµοιώθηκαν από το 

γεωµετρικό ρυθµό του οποίου δηµιουργία είναι το ειδώλιο. 

Το δεύτερο ειδώλιο εικονίζει ανδρική µορφή η οποία φορά ζώνη και 

τελαµώνα ενώ στο δεξιό της χέρι κρατά µάστιγα (ΥΓ περίοδος78, πίν.20). Η ιδιότυπη 

χειρονοµία της µορφής οδηγεί κατά την ανασκαφέα στη σκέψη, ότι η µορφή 

παριστάνεται ως «αυτοµαστιγούµενη». Ανάλογα παραδείγµατα «µαστιγοφόρων» 

µορφών απαντώνται σε πήλινα ειδώλια από την Αγ. Τριάδα, σε ΥΜΙΙΙΒ-Γ πήλινο 

ειδώλιο από τον Πρινιά, αλλά και στο χάλκινο ειδώλιο από την Ιεράπετρα (;)79. Το 

ειδώλιο της Σύµης θέτει έτσι όχι µόνο το ζήτηµα της επιβίωσης από την Εποχή του 
                                                           
73 Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου (1996), 124-128, αρ. 6, εικ. 6 α-γ. 
74 Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου, ό.π., 118-119, αρ. 1, εικ. 1 α-γ. 
75 Λεµπέση (1977), 407-409, πίν. 215α, Verlinden (1984), 221, αρ. 233, πίν. 91. 
76 Λεµπέση, ό.π., 408-409. 
77Τµήµατα από βάσεις σε σχήµα ταλάντου οι οποίες ανήκουν σε τροχήλατα βοοειδή της ΥΜΙΙΙ 
περιόδου προέρχονται από το ίδιο ιερό, Λεµπέση (1983), 354-355. 
78 Λεµπέση (1976), 406, πίν. 226ε. 



Χαλκού στην Εποχή του Σιδήρου της τελετουργικής πράξης της αυτοµαστίγωσης 

αλλά και τη σχέση αυτής µε την ανάλογη γνωστή πράξη στο ιερό της Ορθίας 

Αρτέµιδος στην Σπάρτη80.    

Το ειδώλιο κούρου από το ίδιο ιερό, το οποίο χρονολογείται περίπου στο 750 

π.Χ.81  (πίν.21) είναι ένα από τα σηµαντικότερα γνωστά έργα της περιόδου. Η µορφή 

παρουσιάζει όλα τα εικονογραφικά χαρακτηριστικά του τύπου του κούρου, όντας δε 

έξω από οποιαδήποτε αιγυπτιακή επίδραση, θέτει σε νέες βάσεις το πολυσυζητηµένο 

θέµα των αιγυπτιακών επιρροών στους κούρους της µνηµειακής πλαστικής του 

ύστερου 7ου  και του 6ου αι. π.Χ., ενώ δείχνει ότι ο εικονογραφικός τύπος του κούρου 

θα πρέπει να αποδεσµευτεί από τη µνηµειακή µορφοποίησή του στο λίθο, όταν 

εξετάζεται το πρόβληµα της καταγωγής του. Βάση αυτής διαπιστώνεται ότι ο 

εικονογραφικός τύπος αποτέλεσε αυτοδύναµη δηµιουργία της κρητικής 

µεταλλοπλαστικής82. 

Η ανδρική και οι δύο πανοµοιότυπες γυναικείες µορφές, οι οποίες βρέθηκαν 

επί του θρανίου του ναού της ∆ρήρου και ταυτίστηκαν µε την Απολλώνια Τριάδα83 

(πίν.22-23) είναι τα πρωιµότερα γνωστά σφυρήλατα έργα πλαστικής της 

αρχαιοελληνικής τέχνης. Η γυναικεία µορφή στον τύπο της κόρης απαντάται ήδη από 

τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. στην Κρήτη84 στις σφυρήλατες µορφές της ∆ρήρου στις 

οποίες διαπιστώνονται όλα εκείνα τα επιµέρους στοιχεία -η µετωπικότητα, η 

στατικότητα,  η τυπική κρητική ένδυση- που θα χαρακτηρίσουν τις δαιδαλικές κόρες. 

Η ανδρική µορφή της σφυρήλατης Τριάδας -η οποία αποτελεί µε το χρυσό κριοφόρο 

από το Κανιαλή Τεκκέ, του τρίτου τετάρτου του 8ου αι. π.Χ.85, τα δύο πανοµοιότυπα 

χάλκινα ειδώλια από το ιερό της Σύµης Βιάννου86 και το χάλκινο ειδώλιο από το 

Αφρατί, των τελευταίων δεκαετιών του 8ου αι. π.Χ.87, στενά συνδεδεµένη οµάδα88- 

παρουσιάζει επίσης τα τυπικά χαρακτηριστικά του τύπου του κούρου. Επιβεβαιώνει 

                                                                                                                                                                      
79 Βλ. υποσ. 64. 
80 Lebessi (1991). 
81 Λεµπέση (1977), 409-410, πίν. 215γ και Λεµπέση (2000), 176-178, εικ. 2. 
82 Λεµπέση (2000), 177-178. 
83 Μαρινάτος (1935)α, εικ. 9, 11, Lemerle (1936), 485, πίν. LXIII. 
84 Λεµπέση (1980), 90, αρχή του τελευταίου τέταρτου του 8ου αι. π.Χ. και  υποσηµ. 11, όπου και 
συγκεντρωµένη βιβλιογραφία σχετικά µε τη χρονολόγηση του έργου, και 92.  
85 Boardman (1967), αρ. 47, 48, πίν. 11, από τον ίδιο τάφο προέρχεται δεύτερο όµοιο ειδώλιο από το 
οποίο σώζεται το ανώτερο τµήµα του σώµατος. 
86 Λεµπέση (1977), 409, πίν. 215β. 
87 Λεµπέση (1970)α, 458, πίν. 400δ και (1980), πίν. 25.  
88 Λεµπέση (1980), όπου και εκτενής σχολιασµός για την παραπάνω οµάδα έργων. 



δε τη διαµόρφωση του τύπου µέσα από ένα χαρακτηριστικό απόθεµα της κρητικής 

µορφικής παράδοσης, όπως δεικνύει και το ειδώλιο κούρου από το ιερό της Σύµης.  

Η χάλκινη κρητική µικροπλαστική φαίνεται έτσι να διαµορφώνεται µέσα από 

την εξέλιξη της ισχυρής της υποµινωικής παράδοσης η οποία µέσω της γεωµετρικής 

επίδρασης έγινε τεκτονική και εµπλουτίστηκε µέσω της ανατολικής. Αυτή οδήγησε 

και στη δηµιουργία ενός πρωτοδαιδαλικού στυλ το οποίο και αποτέλεσε τον πυρήνα 

του δαιδαλικού προοιµίου της µεγάλης πλαστικής.  

 

Ζωόµορφα ειδώλια 

Τα ζωόµορφα ειδώλια, όπως σηµειώθηκε παραπάνω, συνεχίζουν να 

υπερέχουν αριθµητικά και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου89. Η κατηγορία των 

ταύρων ή βοοειδών εξακολουθεί να αποτελεί την πολυπληθέστερη, όπως και αυτή 

των αιγοειδών, ενώ δεν απουσιάζουν και οι µορφές ίππων90, πτηνών και σφιγγών. 

Μοναδικά είναι τα ειδώλια σκύλου, µέσα του 8ου αι. π.Χ.(;), λιονταριού, τελευταίο 

τέταρτο του 8ου αι. π.Χ. και φώκιας (;), Υστερογεωµετρικής περιόδου, από το ιερό 

της Σύµης Βιάννου91, ελαφιού από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού92 (πίν.24α-δ) 

και χοίρου από το ιερό στην Πατσό, Υστερογεωµετρικής περιόδου93. Επίσης από το 

σπήλαιο του Ψυχρού και το ιερό της Σύµης Βιάννου προέρχονται τα µόνα γνωστά 

ζεύγη ζώων ζευγµένα σε ζυγό αρότρου ή άρµατος94 (πίν.25α-β). 

Τεχνοτροπικά και µορφοπλαστικά στα πολυάριθµα χάλκινα ζώδια της 

περιόδου διαπιστώνονται ανάλογα στάδια εξέλιξης µε αυτά των ειδωλίων των 

ανθρώπινων µορφών. Τυπολογικά αξιοσηµείωτη είναι η πρώιµη εµφάνιση ειδωλίου 

άπτερης σφίγγας από την Πατσό95 (πίν.26α) καθώς δίνει την πρώτη γνωστή χάλκινη 

                                                           
89 Για τα χάλκινα ζωόµορφα ειδώλια της Κρήτης, βλ. Pilali-Papasteriou (1985), Schürmann (1996), 
µετάλλινα ζώδια από το ιερό της Σύµης Βιάννου, Zimmermann (1989), 293-306, χάλκινα γεωµετρικά 
ειδώλια ίππων. 
90 Ο µεγαλύτερος αριθµός ειδωλίων ίππων στην Κρήτη απαντάται κατά τη Γεωµετρική και 
Υπογεωµετρική περίοδο, Zimmermann (1989), 298.  
91 Schürmann (1996), 166, αρ. 532, πίν. 59, 165, αρ. 531, πίν. 59 και  165, αρ. 530, πίν. 59 αντίστοιχα. 
92 KNC, 229. f2, εικ. 162, πίν. 273, το ειδώλιο αποτελεί το µοναδικό γνωστό από τάφο αυτής της 
περιόδου. Από ΠρΑ τεφροδόχο αγγείο του τάφου Ρ της Φορτέτσας προέρχεται επίσης χάλκινο ειδώλιο 
κριαριού, Brock (1957), 83 και 197, αρ. 925, πίν. 58.  
93 Boardman (1961), 77-78, αρ. 374, πίν. XXVI, Κούρου-Καρέτσου (1994), 120, αρ. 99. 
94 Pilali-Papasteriou (1985), 97-98, αρ. 245, πίν. 24 (κριάρι και βοοειδές, ΥΓ), Schürmann (1996), 168-
169, αρ. 534, πίν. 60 (ζεύγος ίππων, τελευταίο τέταρτο του 8ου αι. π.Χ.). 
95 Κούρου-Καρέτσου (1994), 120, αρ. 100, εικ. 99-100, Verlinden (1984), 227, αρ. III.3, όπου 
λανθασµένα αναφέρεται ως πτερωτή (ΠρΓ). Το ειδώλιο από την Πατσό δεν είναι το µοναδικό γνωστό 
χάλκινο ειδώλιο του τύπου της σφίγγας, από την Κρήτη υπάρχουν δύο ακόµη χάλκινα ειδώλια ένα που 
βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο, Verlinden (1984), 228, αρ. III.4, πίν. 100 (Γ) ενώ Κούρου-
Καρέτσου, ό.π., 148 (ΠρΓ) και ένα δεύτερο από την Αγ. Τριάδα (πτερωτό), Verlinden (1984), 227, αρ. 



παραλλαγή της µετανακτορικής σφίγγας και επιβεβαιώνει έτσι την επικράτηση του 

τύπου και τη γενίκευση της κατασκευής του σε όλα τα υλικά τουλάχιστον κατά την 

Υποµινωική περίοδο στην οποία ανήκει96. Όσον αφορά στην τεχνική κατασκευής, 

αξιοσηµείωτο είναι το σφυρήλατο ειδώλιο κριού από το ιερό της Σύµης Βιάννου, 

Υστερογεωµετρικής  περιόδου97 (πίν.26β). 
 

                                                                                                                                                                      
III.2, πίν. 100 (ΠρΓ) ενώ Κούρου-Καρέτσου, ό.π., 148, (τέλη ΠρΓ-αρχές Γ)� βλ. επίσης Hoffman 
(1997), 30, (8ος-7ος αι. π.Χ.). 
96 Κούρου-Καρέτσου, ό.π., 147-148, όπου σηµειώνεται και η εκπληκτική οµοιότητα του ειδωλίου της 
σφίγγας µε ειδώλιο ανδρικής µορφής από το ίδιο ιερό, η οποία υποδηλώνει όχι µόνο το ίδιο 
εργαστήριο αλλά ενδεχοµένως και τον ίδιο τεχνίτη.  
97 Schürmann (1996), 170, αρ. 536, πίν. 59.  



Αγγεία 
 

Τα χάλκινα αγγεία (101+/61+) αποτελούν την πλέον ιδιαίτερη κατηγορία 

χάλκινων αντικειµένων της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στην Κρήτη καθώς σχεδόν 

στο σύνολο τους αντιπροσωπεύουν ανατολικές εισαγωγές ή κρητικές µιµήσεις τους, 

αποδεικνύοντας τις πρώιµες επαφές της Κρήτης µε την Κύπρο, την Εγγύς Ανατολή 

και την Αίγυπτο. Αντιπροσωπεύουν δέκα κατηγορίες: φιάλες (34+/37+), λέβητες 

(16+/5+), τριποδικούς λέβητες (25/15), πρόχους (22), χέρνιβες (1/1), λεκάνες (1+). 

Γνωστά είναι επίσης ένα αγγείο µε προχοή και ένα δεύτερο αβαθές από το Βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού, µία situla από το Ιδαίον Άντρο, µία πυξιδίσκη από την 

Ελεύθερνα και ένας αµφοροειδής κρατήρας από την Παντάνασσα Αµαρίου [πίν. IV-

V] εκ των οποίων µόνο αυτή των τριποδικών λεβήτων θα µπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ως καθαρά ελληνική/γεωµετρική. 

Τα µεγαλύτερα σύνολα προέρχονται από το Ιδαίον Άντρο (49/12), το Βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού (16+/12+), την Ελεύθερνα (8+/13+) και τη Φορτέτσα (18). 

Προέρχονται από τάφους (45+/25+) ιδιαίτερα από την περιοχή της Κνωσού και από 

την Ελεύθερνα,  ενώ ανάλογα µεγάλος είναι και ο αριθµός τους από ιερά (49/22), εκ 

των οποίων τα περισσότερα προέρχονται από το Ιδαίον Άντρο και το Παλαίκαστρο. 

Αξιοσηµείωτη είναι η συγκέντρωση των ευρηµάτων στην περιοχή της 

Κνωσού (Βόρειο νεκροταφείο, Αµπελόκηποι, Φορτέτσα) και του Ιδαίου (Ιδαίον 

Άντρο, Ελεύθερνα), γεγονός που υποδηλώνει την πιθανή ύπαρξη τοπικών 

εργαστηρίων στις περιοχές αυτές, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τις 

πολυπληθέστερες κατηγορίες χάλκινων αγγείων αντιπροσωπεύουν οι φιάλες και οι 

τριποδικοί λέβητες, αγγεία µε διαφορετική καταγωγή και πρότυπα, τα οποία 

πιθανότατα κατασκευάζονταν την ίδια περίοδο στα παραπάνω εργαστήρια, 

αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της κρητικής χαλκουργίας.    

 

Φιάλες 

Οι χάλκινες φιάλες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία χάλκινων 

αγγείων στην Κρήτη κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου (34+/37+). Οι 

περισσότερες προέρχονται από τάφους, όπου είχαν χρησιµοποιηθεί ως καλύµµατα 

τεφροδόχων αγγείων είτε είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσµατα, ενώ σηµαντικός είναι και 

ο αριθµός αυτών που προέρχονται από λατρευτικά σπήλαια. 



Χρονολογικά τοποθετούνται από το 10ο/9ο αι. π.Χ. έως τον 8ο αι. π.Χ. και 

απαντώνται σε διάφορους τύπους: α) ηµισφαιρικές ακόσµητες β) φοινικικού τύπου γ) 

οµφαλωτές δ) οµφαλωτές φρυγικού τύπου ε) οµφαλωτές γλωσσωτές και στ) αβαθείς 

µε Ω-σχηµη λαβή, επίσης από την Ελεύθερνα προέρχεται φιάλη-χέρνιβα µε Ω-σχηµη 

λαβή. 

α) Ηµισφαιρικές ακόσµητες φιάλες 

Οι φιάλες αυτού του τύπου έλκουν την καταγωγή τους από την Ανατολή όπου 

είναι γνωστές από την 3η χιλιετία π.Χ. Ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζουν κατά την Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού, κυρίως στην Κύπρο, όπου απαντώνται σε µεγάλο αριθµό. Στην 

κυρίως Ελλάδα και στην Κρήτη µεµονωµένα παραδείγµατα είναι γνωστά από την 

ΥΜΙΙΙ/ΥΕΙΙΙ περίοδο, εµφανίζονται όµως κυρίως κατά το 10ο/9ο και 8ο αι. π.Χ.98 

Από την Κρήτη τα περισσότερα παραδείγµατα προέρχονται από την περιοχή 

της Κνωσού: Φορτέτσα (9), Βόρειο νεκροταφείο (1), Αµπελόκηποι (1). Επίσης από 

το Ιδαίον Άντρο (2), την Ελεύθερνα (1+) και τη Φοινικιά (1).  

Η ηµισφαιρική ενεπίγραφη φιάλη από τον τάφο J του Βόρειου νεκροταφείου 

της Κνωσού, ΠΠρΓΑ/ΜΠρΓΑ περιόδου99 (πίν.27) είναι το πρωιµότερο παράδειγµα 

του τύπου στην Κρήτη. Η φιάλη φέρει κάτω από το χείλος δώδεκα εγχάρακτα 

γράµµατα φοινικικής επιγραφής, η οποία είναι και η πρωιµότερη αλφαβητική 

επιγραφή από το Αιγαίο. Το κείµενο, που αναγιγνώσκεται επί τα λεά, θεωρείται ότι 

αποδίδει το όνοµα του κατόχου ακολουθούµενο από το πατρωνυµικό. Προφανώς η 

φιάλη ήταν στην κατοχή κάποιου Φοίνικα και στη συνέχεια τοποθετήθηκε στο 

θαλαµοειδή τάφο της Κνωσού. Από µικρό σπηλαιώδη τάφο στη Φοινικιά Ηρακλείου 

προέρχεται ηµισφαιρική φιάλη ΠρΓ περιόδου100 (πίν.28α) η οποία αντί λαβής, η 

οποία συναντάται σε άλλα παραδείγµατα κυρίως κυπριακά, φέρει διαµπερή οπή 

ανάρτησης κάτω από το χείλος, στοιχείο που θεωρείται τυπικό κρητικό 

χαρακτηριστικό που εντοπίζεται σε χάλκινα κρητικά παραδείγµατα των γεωµετρικών 

χρόνων, σε ορισµένες περιπτώσεις και του 7ου αι. π.Χ. Ανάλογες φιάλες προέρχονται 

επίσης από θαλαµοειδή τάφο στους Αµπελόκηπους Κνωσού ΥΠρΓΑ-ΥΓ περιόδου, 

                                                           
98Catling (1964), 147-148, 181-182, Matthäus (1985), 71-104, (Κατσαµπάς Ηρακλείου, Σταµνιοί, 
Τίρυνθα, ΥΜΙΙΙ/ΥΕΙΙΙ περίοδος, υστερότερα παραδείγµατα προέρχονται από τον Κεραµεικό, το 
Λευκαντί, την Ελευσίνα, την Τραγάνα, την Ερέτρια κ.α.), βλ. επίσης, Κατ. Συλλ. Μητσοτάκη (1992), 
236, αρ. 303 (ΥΜΙΙΙΑ), 238, αρ. 305-306 (ΥΜΙΙΙΒ). 
99 KNC, 30 αρ. 1, εικ. 157, επίσης Αν. Μεσόγειος (1998), 238-239, αρ. 286, όπου και συγκεντρωµένη 
σχετική  βιβλιογραφία.   
100 Αλεξίου (1968), 404, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 239, αρ. 288. 



από τη Φορτέτσα ΠΠρΓ περιόδου, και από την Ελεύθερνα, ΥΓ περιόδου101. 

Αξιοσηµείωτη είναι στη φιάλη από τη Φοινικιά Ηρακλείου η διατήρηση 

αποτµήµατος υφάσµατος στην εξωτερική της επιφάνεια, το οποίο πιθανόν χρησίµευε 

για την ανάρτησή της ή για το τύλιγµα των προσφορών προς το νεκρό102.  

Μία χάλκινη φιάλη από το Ιδαίον Άντρο µε χυτό διακοσµητικό δακτύλιο στο 

εσωτερικό της περίπου στα 2/3 του ύψους του αγγείου Γ/ΠρΑ περιόδου (πίν.28β) 

αντιπροσωπεύει διαφορετικό τύπο, γνωστό από κυπριακά παραδείγµατα του 8ου-6ου 

αι. π.Χ. Η παραπάνω φιάλη και µία δεύτερη από την ίδια θέση, σήµερα στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, αποτελούν τα µοναδικά γνωστά παραδείγµατα του 

τύπου από το Αιγαίο και την ηπειρωτική Ελλάδα πλην ενός από την Ιθάκη103. 

β) Φιάλες φοινικικού τύπου104 

Χάλκινες φιάλες φοινικικού τύπου είναι γνωστές από την Εγγύς Ανατολή, την 

Κύπρο, το Αιγαίο, την ηπειρωτική Ελλάδα και την Ετρουρία. Οι φιάλες αυτού του 

τύπου χαρακτηρίζονται από τυπική διακόσµηση, αποδοµένη µε έκκρουστη τεχνική 

και εγχάρακτα περιγράµµατα, η οποία συνίσταται σε ένα κεντρικό µετάλλιο και µία ή 

περισσότερες οµόκεντρες περιθέουσες ζώνες κοσµούµενες µε εικονιστικές 

παραστάσεις. Τα πλησιέστερα παράλληλά της σε αγγεία ανιχνεύονται στην Αίγυπτο 

του Νέου Βασιλείου, ενώ ανάλογη διακοσµητική σύλληψη χαρακτηρίζει και τις 

χάλκινες ασπίδες που έχουν βρεθεί στο Ιδαίον Άντρο και στην περιοχή της Urartu. 

Χρονολογικά τοποθετούνται ανάµεσα στο 850 π.Χ. και το 625 π.Χ. 105 

Στην Κρήτη ανάλογα παραδείγµατα έχουν βρεθεί στο Ιδαίον Άντρο (12), τους 

Αρκάδες (2), την Ελεύθερνα (2) και τη Φορτέτσα (1), ενώ αξιοσηµείωτη είναι η 

απουσία φιαλών αυτού του τύπου από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, το οποίο 

ωστόσο έχει δώσει σηµαντικό αριθµό χάλκινων αγγείων106. Χαρακτηριστική είναι 

στην Κρήτη η εύρεση των φιαλών αυτών, πλην του συνόλου από το Ιδαίον Άντρο, σε 

                                                           
101 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 239-240, αρ. 289, Αµπελόκηποιú Brock (1957), 12, αρ. 46, 13, αρ. 55 (τάφος 
VI), 21, αρ. 184 (τάφος ΧΙ), επίσης έξι ανάλογες φιάλες έχουν βρεθεί στον τάφο Ρ, 136, αρ. 1574-
1579, πίν. 112, σε δύο από αυτές διατηρούνται λαβές, βλ. και Brock (1957), 200, σηµ. 1, Φορτέτσαú 
Σταµπολίδης (1994), 113, αρ. 65, Ελεύθερνα. 
102 Ανάλογα παραδείγµατα προέρχονται από την Ελευσίνα, την Τραγάνα, την Ετρουρία, το Γόρδιο, βλ. 
σχετικά Ωνάσογλου (1981), 47-48 και Σταµπολίδης (1994), 114, όπου και συγκεντρωµένη σχετική 
βιβλιογραφία. 
103 Αν. Μεσόγειος (1998), 240, αρ. 290, βλ. επίσης Matthäus (1997), 137-138, εικ. 13-15. 
104 Ο όρος αφορά τη φοινικική τεχνοτροπία που χαρακτηρίζει τις συγκεκριµένες φιάλες και όχι τον 
τόπο κατασκευής ή εύρεσης των συγκεκριµένων αγγείων.   
105 Γενικά για τις φιάλες φοινικικού τύπου, βλ. Canciani (1970), Markoe (1985), επίσης Matthäus 
(1985), 160-178. 
106 Βλ. Markoe, ό.π., 162-169, όπου συγκεντρωµένα τα παραδείγµατα από την Κρήτη και Αν. 
Μεσόγειος, ό.π., 249, αρ. 309 και 251, αρ. 313, Ελεύθερνα, 250, αρ. 310, Ιδαίον Άντρο. 



πλούσιους τάφους πιθανότατα πολεµιστών, όπως δηλώνουν τα συνευρήµατά τους, 

όπου είχαν χρησιµοποιηθεί ως καλύµµατα τεφροδόχων αγγείων107. Η τοποθέτηση 

φιαλών αυτού του τύπου σε τάφους απαντάται επίσης στην Εγγύς Ανατολή, την 

Κύπρο και την Ετρουρία ενώ αντίθετα είναι σπάνια στην υπόλοιπη Ελλάδα από όπου 

το σύνολο σχεδόν προέρχεται από ιερά108.  

Ο τύπος είναι γνωστός στην Κρήτη από την ΥΠρΓΑ/ΠΓ περίοδο, ιδιαίτερη 

διάδοση όµως γνωρίζει από την Ύστερη Γεωµετρική και µετά. Ως προς τη 

διακόσµησή τους τα κρητικά παραδείγµατα ακολουθούν το γενικό σχήµα του τύπου, 

φέρουν κατά κανόνα στο κέντρο του πυθµένα ρόδακα, πλην µίας φιάλης από το 

Ιδαίον Άντρο που κοσµείται µε σκαραβαίο109, ενώ στο σώµα αποδίδονται σε µία ή 

περισσότερες ζωφόρους εικονιστικές παραστάσεις. Τα συνηθέστερα θέµατα  στα 

πρωιµότερα παραδείγµατα είναι σειρές ζώων, κυρίως ταύρων ή αιγοειδών, και 

σφιγγών, ενώ υστερότερα απαντώνται και ποµπές γυναικών µε προσφορές που 

κατευθύνονται προς ένθρονη θεότητα. 

Ένα χάλκινο φιαλίδιο από το Ιδαίον Άντρο είναι το πρωιµότερο παράδειγµα 

του τύπου στην Κρήτη, της ΥΠρΓΑ/ΠΓ περιόδου110 (πίν.29). Το αγγείο διαµορφώνει 

χαµηλό οµφαλό στον πυθµένα γύρω από τον οποίο αποδίδεται εγχάρακτος ρόδακας 

περιβαλλόµενος από σχοινοειδές κόσµηµα, ενώ στο σώµα αναπτύσσεται ζωφόρος µε 

τρία ζεύγη αντωπών ταύρων που συγκρούονται χαµηλώνοντας τις κεφαλές τους. Η 

διακόσµησή του παραπέµπει σε βορειοσυριακά (Tell Halaf) λίθινα γλυπτά και 

ελεφαντοστέινα του 9ου αι. π.Χ. ∆ύο φιάλες από το Ιδαίον Άντρο και µία τρίτη από 

την Ελεύθερνα της ΥΓ περιόδου111 (πίν.30α-β αντίστοιχα), αναπτύσσουν στο σώµα 

ζωφόρο στην οποία αποδίδονται σφίγγες ενδεδυµένες µε αιγυπτιακό περίζωµα 

ανάµεσα στις οποίες παρεµβάλλονται βωµοί µε ταύρους ή συστάδες παπύρων. 

Πρόκειται για έργα αιγυπτιάζουσας φοινικικής τεχνοτροπίας του 8ου αι. π.Χ. τα οποία 

παραπέµπουν στη χαλκουργία και στην ελεφαντουργία του Arslan Tash και της 

Nimrud. Θεωρούνται εισηγµένα έργα χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η δηµιουργία 

τους σε κρητικό εργαστήριο. Ως φοινικική εισαγωγή χαρακτηρίζεται επίσης και η 

                                                           
107 Αρκάδες, θολωτοί τάφοι M και L, Levi (1927-29), εικ. 408, πίν. ΧΧ και εικ. 491a-b αντίστοιχαú 
Φορτέτσα, θαλαµοειδής τάφος Ρ, Brock (1957), 133-134, 200, αρ. 1559, πίν. 114ú Ελεύθερνα, 
θαλαµοειδής τάφος κάτω από το Π-σχηµο µνηµείο Α1/Κ1, Σταµπολίδης (1997), 180 και Αν. 
Μεσόγειος, 249, αρ. 309 και 251, αρ. 313.   
108Φοινικικού τύπου φιάλες έχουν βρεθεί σε τάφους στη Ρόδο, από την ηπειρωτική Ελλάδα γνωστό 
είναι ένα παράδειγµα από τον Κεραµεικό, βλ. σχετικά, Markoe (1985), 75-86. 
109 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 250, αρ. 310. 
110 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 247-248, αρ. 306.  
111 Markoe, ό.π., 163-164, Cr2-Cr3 και Αν. Μεσόγειος, ό.π., 249, αρ. 309. 



χάλκινη φιάλη από τον τάφο Ρ της Φορτέτσας της ΥΓ περιόδου112, η οποία κοσµείται 

στην εσωτερική ζωφόρο µε τέσσερις ταύρους και στην εξωτερική µε παράσταση 

αιγοειδών που αναρριχώνται σε σχηµατοποιηµένο ιερό δένδρο. 

Αντίθετα ένας σηµαντικός αριθµός φιαλών αυτού του τύπου, που 

χρονολογείται στην ΥΓ και ΥΓ/ΠρΑ περίοδο, αποδίδεται σε κρητικό εργαστήριο. 

Αντιπροσωπευτικές είναι µία φιάλη από το Ιδαίον Άντρο, Γ περιόδου113 (πίν.31α) µε 

τρεις ζωφόρους στο σώµα στις οποίες αποδίδονται σειρές ζώων (ταύροι, αιγοειδή), 

ενώ προϊόν κρητικού εργαστηρίου φαίνεται να είναι και µία δεύτερη από την 

Ελεύθερνα, ΥΓ (;) περιόδου114 (πίν.31β), στην οποία αποδίδονται στην κατώτερη 

ζωφόρο έξι βοοειδή που πλαισιώνουν δύο λέοντες και στην ανώτερη δύο ζεύγη 

γονατιστών κυνηγών µε κράνη και φαρέτρες που τοξεύουν από ένα αιλουροειδές, 

θέµα γνωστό και από τις χάλκινες ασπίδες του Ιδαίου. Οι φιάλες αυτές συνδυάζουν 

στοιχεία συροφοινικικής καταγωγής που απαντώνται σε ευρήµατα από τη Nimrud, το 

Arslan Tash, αλλά και την Urartu µε τυπικά κρητικά χαρακτηριστικά, όπως η 

ακόσµητη ζώνη στο σώµα των φιαλών ή το ιδιαίτερο σχοινοειδές κόσµηµα κρητικού 

τύπου.  

γ) Οµφαλωτές φιάλες 

Χάλκινες φιάλες µε οµφαλό στον πυθµένα, τύπος που πιθανότατα προέρχεται 

από την Ανατολή, όπου είναι γνωστός από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 

απαντώνται σποραδικά στην Κρήτη από τη Νεοανακτορική περίοδο. Υστερότερα 

εµφανίζονται στην Ελλάδα και την Κρήτη κατά την Πρωτογεωµετρική, ιδιαίτερη 

διάδοση όµως γνωρίζουν από τα τέλη της Γεωµετρικής, οπότε απαντώνται σε 

διάφορες παραλλαγές κυρίως σε τάφους και σε ιερά115. 

Ανάλογες φιάλες από την Κρήτη είναι γνωστές από τη Φορτέτσα (2) και την 

Ελεύθερνα, ΥΓ/ΠρΑ περιόδου116. Η τελευταία (πίν.32α) είναι ένα από τα σπάνια 

παραδείγµατα στα οποία έχει διατηρηθεί απότµηµα υφάσµατος στο εσωτερικό του 

αγγείου, πάνω στον οµφαλό. Πιθανότατα το ύφασµα κάλυπτε το τεφροδόχο αγγείο 

                                                           
112Brock (1957), 133-134, 200, αρ. 1559, πίν. 114, Markoe, ό.π., 162-163, Cr1, βλ. επίσης Αν. 
Μεσόγειος, ό.π., 252, αρ. 315.  
113 Markoe, ό.π., 164-165, Cr4, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 250, αρ. 311. 
114 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 251, αρ. 313.  
115 Γενικά για τις οµφαλωτές φιάλες βλ. Luschey (1939), Matthäus (1985), 139-149ú βλ. επίσης Κατ. 
Συλλ. Μητσοτάκη (1992), 233, αρ. 300, χάλκινη οµφαλωτή φιάλη µε εγχάρακτη επιγραφή Γραµµικής 
Α, πιθανόν από το ιερό του Κόφινα (Νεοανακτορική περίοδος, 1800-1425 π.Χ.) και 234, αρ. 301 (ΥΜΙ 
περίοδος, 1600/1580-1425 π.Χ.). 
116 Brock (1957), 136, 200, τάφος Ρ, αρ.1582-1583, η µία φέρει οπή ανάρτησης, Φορτέτσα, 
Σταµπολίδης (1994), 113-114, αρ. 66, πίν. XV, Ελεύθερνα. 



που σκέπαζε ανεστραµµένη η φιάλη, είτε τα συλλεγµένα υπολείµµατα των 

απανθρακωµένων οστών, και για το λόγο αυτό διατηρήθηκε στο εσωτερικό της 

φιάλης.  

δ) Οµφαλωτές φιάλες φρυγικού τύπου 

Φιάλες µε οµφαλό στον πυθµένα ο οποίος περιθέεται από πλαστικούς 

οξυκόρυφης ή κυκλικής διατοµής δακτυλίους, δύο έως τέσσερις ή και περισσότερους, 

έλκουν την καταγωγή τους από τη Φρυγία όπου απαντώνται κυρίως στους ταφικούς 

τύµβους της (750-700 π.Χ.)117. Φιάλες αυτού του τύπου έχουν βρεθεί στο Βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού (3), ΥΓ (;) περιόδου, στην Ελεύθερνα (2), ΥΓ/ΠρΑ και στο 

σπήλαιο της Ειλειθυίας στην Ίνατο, ΥΓ/ΠρΑ118 (πίν.32β). Χαρακτηριστική είναι στα 

κρητικά παραδείγµατα η ύπαρξη οπή ανάρτησης κάτω από το χείλος του αγγείου. 

Παραλλαγή του τύπου αντιπροσωπεύει χάλκινη φιάλη από την Ελεύθερνα η οποία 

συνδυάζει τον οµφαλό µε τους πλαστικούς δακτυλίους µε ανάγλυφη διακόσµηση, η 

οποία καλύπτει ολόκληρη την εσωτερική επιφάνεια του αγγείου και η οποία 

συνίσταται σε πολυάριθµα πέταλα µικρού και µεγαλύτερου µεγέθους που 

διατάσσονται ακτινωτά στο σώµα, ανάµεσα στην ΥΓ/ΠρΑ περίοδο119. 

ε) Οµφαλωτές γλωσσωτές φιάλες 

Η καταγωγή του τύπου ανάγεται επίσης στην Εγγύς Ανατολή όπου 

παραδείγµατα είναι γνωστά από τις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ., στην Ελλάδα 

ανάλογες φιάλες χρονολογούνται από την Ύστερη Γεωµετρική περίοδο και µετά. 

Πρόκειται για φιάλες µε ηµισφαιρικό ή κωνικό οµφαλό γύρω από τον οποίο 

αναπτύσσονται γλωσσοειδή φύλλα ακτινωτά διατεταγµένα, οι οποίες απαντώνται σε 

διάφορες παραλλαγές120.  

 

 

 

                                                           
117 Ανάλογες φιάλες αναφέρονται επίσης και από άλλες περιοχές της Φρυγίας αλλά και έξω από αυτήν 
(Karkemish, Sendschirli, Έφεσος, Elmali, αργυρή φιάλη). Γενικά για τις φρυγικές φιάλες βλ. Knudsen 
(1961), επίσης Σταµπολίδης (1994), 114-115, αρ. 67, όπου και συγκεντρωµένη σχετική βιβλιογραφία 
και παράλληλα παραδείγµατα.  
118 KNC, 56.f66, 292.f36, 46, 78, G.f8, 9, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσούú Σταµπολίδης (1994), 114-
115, αρ. 67, πίν. XVIIIα, 116, αρ. 68, πίν. XVI, επίσης Αν. Μεσόγειος, ό.π., 240-241, αρ. 292 και 246, 
αρ. 304, Ελεύθερναú ό.π., 241, αρ. 293, Ίνατος. 
119 Σταµπολίδης (1994), 116, αρ. 68, πίν. ΧVΙ και Αν. Μεσόγειος, ό.π., 246, αρ. 304. 
120 Παραδείγµατα του τύπου προέρχονται από την Ασσυρία, τη Συρία, τη Φοινίκη. Ανάλογα από την 
Ελλάδα είναι γνωστά από τους ∆ελφούς, την Περαχώρα, το Ηραίο Άργους κ.α., βλ. σχετικά  Matthäus 
(1985), 150-153.  



Από την Κρήτη παραδείγµατα του τύπου προέρχονται από τους Αµπελόκηπους 

Κνωσού (1), την Ελεύθερνα (2) και το Ιδαίον Άντρο (1)121. Η φιάλη από τους 

Αµπελόκηπους, ΜΓ/ΥΓ περιόδου (πίν.32γ), διαµορφώνει µικρό κωνικό οµφαλό στον 

πυθµένα ενώ και η σχέση ύψους-διαµέτρου (1:2), η οποία συνιστά χρονολογικό 

κριτήριο για τις φιάλες, την κατατάσσει στα πρωιµότερα γνωστά παραδείγµατα του 

τύπου στην Κρήτη. Από την Ελεύθερνα προέρχεται µία υστερογεωµετρική γλωσσωτή 

φιάλη η οποία αντί του ηµισφαιρικού οµφαλού διαµορφώνει χαµηλό, ευρύ οµφαλό 

και περισσότερα γλωσσωτά φύλλα, ενώ µία άλλη από το Ιδαίον Άντρο, ΥΓ/ΠρΑ 

περιόδου, εµφανίζει χαµηλό οµφαλό γύρω από τον οποίο αποδίδονται αβαθείς 

έκτυπες εγχαράξεις ακτινωτά διατεταγµένες εν είδει γλωσσοειδούς κοσµήµατος. Η 

συγκεκριµένη φιάλη ίσως είναι κρητική αποµίµηση. 

Παραλλαγή του τύπου αντιπροσωπεύει επίσης γλωσσωτή φιάλη από την 

Ελεύθερνα η οποία κοσµείται στο κέντρο του πυθµένα µε ρόδακα, στοιχείο που 

παραπέµπει στη Συρία, το Λουριστάν ή την Ασσυρία ως πιθανές περιοχές 

προέλευσής της και  χρονολογείται στην ΥΓ/ΠρΑ περίοδο122. Με εγχάρακτο ρόδακα 

γύρω από τον οµφαλό κοσµείται επίσης χάλκινη φιάλη από ΠρΓΒ/ΠΓ τάφο του 

Βόρειου νεκροταφείου της Κνωσού123. 

στ) Αβαθείς φιάλες µε Ω-σχηµη λαβή 

Ο τύπος αντιπροσωπεύεται στην Κρήτη µε τέσσερα σχεδόν πανοµοιότυπα 

παραδείγµατα, τρεις φιάλες αυτού του τύπου προέρχονται από την Ελεύθερνα και µία 

ακόµα από το Ιδαίον Άντρο, ΥΓ/ΠρΑ περιόδου124 (πίν.33α-β αντίστοιχα). Πρόκειται 

για φιάλες µε αβαθές πεπλατυσµένο σώµα, στενό ελαφρά έσω νεύον χείλος και 

συρµάτινη Ω-σχηµη λαβή, η οποία αρθρώνεται σε δύο κάθετους δακτυλίους 

ταινιωτού ελάσµατος το οποίο προσηλώνεται µε δύο ηλίσκους σχεδόν κάτω από το 

χείλος. Σε µία από τις φιάλες της Ελεύθερνας υπάρχουν δύο κάθετες συρµάτινες 

θηλειές που προσαρµόζονται απευθείας στα τοιχώµατα του αγγείου αντίθετα µε το 

γενικό τύπο125, ενώ η φιάλη από το Ιδαίον Άντρο φέρει οπή ανάρτησης κάτω από το 

χείλος αντιθετικά από την Ω-σχηµη λαβή.  

                                                           
121 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 241, αρ. 293, Αµπελόκηποι Κνωσούú ό.π., 244-245, αρ. 300-301, Ελεύθερναú 
ό.π., 246, αρ. 303, Ιδαίον Άντρο. 
122 Σταµπολίδης (1994), 117-118, αρ. 69, πίν. ΧVΙΙ, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 245, αρ. 302. 
123 KNC, G.f1, εικ. 156, πίν. 269. 
124 Σταµπολίδης (1994), 112, αρ. 63-64, πίν. ΧΙΧα και Αν. Μεσόγειος, ό.π., 242-243, αρ. 295, 297, 
Ελεύθερναú Museo Italiano II (1888), πίν. ΧΙΙ:10, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 242, αρ. 296, όπου αναφέρεται 
η ύπαρξη πολλών λαβών αυτού του τύπου από το Ιδαίον Άντρο. 
125 Σταµπολίδης (1994), 112, αρ. 63, πίν. ΧΙΧα. 



Φιάλες µε ταινιωτό προσηλωµένο έλασµα και κινητές λαβές έχουν µακρά 

παράδοση στην Εγγύς Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, όπου 

κατασκευάζονταν σε πολλές περιοχές. Ο συγκεκριµένος τύπος λαβής έλκει την 

καταγωγή του από την Αίγυπτο. Εισαγωγές αγγείων αυτού του τύπου από την 

Ανατολή έχουν βρεθεί στην κυρίως Ελλάδα των οποίων τα πρωιµότερα καλά 

χρονολογηµένα παραδείγµατα προέρχονται από το Λευκαντί, του 9ου αι. π.Χ., το 

µεγαλύτερο µέρος του υλικού όµως χρονολογείται στον 8ο / 7ο αι. π.Χ.126  

Μία χάλκινη φιάλη-χέρνιβα από την Ελεύθερνα, ΜΓ (;)-ΥΓ περιόδου βάσει 

των συνευρηµάτων της127 (πίν.34) έχει ανάλογου τύπου λαβή. Η συγκεκριµένη φιάλη 

ωστόσο διαφοροποιείται από τις παραπάνω ως προς το σχήµα της, που οµοιάζει µε 

ανάλογης από τα Τερατσούδια της Κύπρου (ΥΚΙΙΙ περίοδος) και η οποία µπορεί να 

θεωρηθεί σε γενικές γραµµές πρόδροµος για άλλες χέρνιβες από την ίδια θέση.   

 

Λέβητες 

α)Κινητοί λέβητες 

Οι χάλκινοι κινητοί λέβητες, γνωστοί από την ΥΜΙ/ΥΕΙ περίοδο, αποτελούν 

µία από τις πλέον κοινές κατηγορίες χάλκινων αγγείων της Γεωµετρικής περιόδου, 

που γνωρίζουν ιδιαίτερη διάδοση κατά την ύστερη φάση της. Προέρχονται στην 

πλειονότητά τους από τάφους, όπου είχαν χρησιµοποιηθεί ως τεφροδόχα αγγεία είτε 

ως καλύµµατα ανάλογων αγγείων ή είχαν τοποθετηθεί ως κτερίσµατα, δηλώνοντας 

την οικονοµική ευµάρεια των κατόχων τους. Οι χάλκινοι υποστάτες είναι γενικά 

αποδεκτό ότι χρησίµευαν για τη στήριξή τους, προβληµατική ωστόσο παραµένει η 

απουσία πρώιµων δειγµάτων κινητών λεβήτων ανάλογων των υποστατών οι οποίοι 

εµφανίζονται πολύ πρωιµότερα και γνωρίζουν ιδιαίτερη διάδοση κατά το 10ο/9ο αι. 

π.Χ.128 

Από την Κρήτη παραδείγµατα είναι γνωστά από το Βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού (7), την Ελεύθερνα (5+), τη Φορτέτσα (4), το Άδελε Ρεθύµνου (1) και την 

                                                           
126 Παραδείγµατα του τύπου προέρχονται από την Ασσυρία, τη Β. Συρία, τη Φοινίκη και την Κύπρο, 
από την Ελλάδα ανάλογα είναι γνωστά από τους ∆ελφούς, το Ηραίο Άργους και τη Σάµο, βλ. σχετικά 
Matthäus (1985), 128-133. 
127 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 241, αρ. 294. 
128 Catling (1964), 167-168 και Matthäus (1985), 192-219, βλ. επίσης Matthäus (1980), 82-95, για τους 
µινωικούς/µυκηναϊκούς λέβητες.  



Τύλισο (1). Επίσης δύο αποσπασµατικά σωζόµενοι λέβητες προέρχονται από το ιερό 

του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό (1) και από το ιερό στον Κοµµό (1)129.  

Ο υποµινωικός λέβητας από την Τύλισο (πίν.35α) είναι ο πρωιµότερος, 

τουλάχιστον όσο δείχνουν τα συνευρήµατά του, γνωστός λέβητας της εξεταζόµενης 

περιόδου. Ο λέβητας είναι σφυρήλατος κατασκευασµένος από ένα λεπτό φύλλο 

χαλκού, µε ηµισφαιρικό σώµα, ελαφρά έσω νεύον χείλος, το οποίο φέρει αυλάκωση 

στην περιφέρεια, χωρίς λαβές. Είχε χρησιµοποιηθεί ως τεφροδόχο αγγείο καλυµµένο 

µε λίθους και είναι ένα από τα πρωιµότερα γνωστά παραδείγµατα καύσης στην 

Κρήτη. Τρεις λέβητες από τον τάφο ΧΙ της Φορτέτσας, οι οποίοι τοποθετούνται στην 

ΠΠρΓ περίοδο, αντιπροσωπεύουν διαφορετικό τύπο. Οι δύο από αυτούς είναι σχεδόν 

όµοιοι και έχουν ευρεία επίπεδη βάση, ηµισφαιρικό σώµα, επίπεδο χαµηλό χείλος και 

τοξοειδή λαβή, στον έναν αξιοσηµείωτη είναι η χρήση σιδερένιας λαβής (πίν.35β). Ο 

τρίτος λέβητας, ο οποίος διατηρείται αποσπασµατικά, είναι µεγαλύτερων διαστάσεων 

µε ανάλογο σχεδόν σχήµα αλλά µε δύο τοξοειδείς λαβές και είχε χρησιµοποιηθεί ως 

τεφροδόχο αγγείο.  

Από την Ελεύθερνα προέρχεται χάλκινος λέβητας Γεωµετρικής περιόδου130 

(πίν. 36) µε ηµισφαιρικό σώµα και κωνικό ώµο που γωνιάζει λίγο επάνω από το ύψος 

της µέγιστης διαµέτρου, µε τροπίδωση στο σώµα, χαµηλό ελαφρά έξω νεύον χείλος 

και Ω-σχηµες, σήµερα χαµένες, λαβές οι οποίες αγκιστρωνόταν σε δύο αντιθετικά 

ζεύγη κρίκων. Πρόκειται για ένα σχετικά σπάνιο τύπο λέβητα. Γνωστό είναι ένα 

ακόµα ανάλογο παράδειγµα από τους Αρκάδες131. Από την ίδια θέση προέρχονται 

επίσης τρεις χάλκινοι λέβητες οι οποίοι χρονολογούνται στην ΥΓ/ΠρΑ περίοδο. Ο 

ένας, µεγαλύτερων διαστάσεων, σώζεται αποσπασµατικά και προέρχεται από το χώρο 

καύσης Κ της νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας όπου βρέθηκε µαζί µε τµήµατα 

σιδερένιων οβελών και είναι πιθανόν να συνδέεται µε τις προκαταρτικές πρακτικές 

                                                           
129KNC, 100.f33, 37, 107.f63, 72, 219 (δεκαέξι θραύσµατα), 283.f29, 38, 76, 80, Βόρειο νεκροταφείο 
της Κνωσού, από την ίδια θέση προέρχεται επίσης χάλκινος δίνος, 285.f26, εικ. 170, πίν. 285ú Αν. 
Μεσόγειος (1998), 238, αρ. 285 (λέβητας µε γωνιώδη ώµο), Σταµπολίδης (1994), 109, αρ. 59 (λέβητας 
από το χώρο καύσης Κ) και αρ. 60, πίν. ΧΧα, 110, αρ. 61, πίν. ΧΧβ (λέβητες µε καµπτόµενο ώµο), 
Ελεύθερναú Brock (1957), 21-22, 200, τάφος ΧΙ, αρ. 183, 185, πίν. 13 και 138 (λέβητας µε σιδερένια 
λαβή), αρ. 190 (τεφροδόχο αγγείο), από τον τάφο Χ προέρχεται επίσης χάλκινος δίνος, ό.π., 200, αρ. 
579, Φορτέτσαú Αν. Μεσόγειος, ό.π., 234-235, αρ. 280, Άδελε Ρεθύµνουú Μαρινάτος (1931), βλ. 
επίσης Ανδρόνικος (1968), 115-116, Τύλισοςú Schäffer (1992), 229, αρ. D,1.b12, πίν. 75,3-4 και 103,2, 
Αµνισόςú Schwab (2000)α, 396-397, αρ. 1, 2, 6, πίν. 5.52, 5.54, Κοµµός. 
130 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 238, αρ. 285.  
131 Levi (1927-29), 472-474, εικ. 590a-b. Λέβητες µε γωνιώδη ώµο πάνω από το ύψος της µέγιστης 
διαµέτρου απαντώνται σε περιορισµένο αριθµό κατά την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο, ενώ ανάλογοι λέβητες αλλά 
άωτοι µε στενότερο στόµιο και έσω νεύον χείλος προέρχονται από την Κύπρο και χρονολογούνται 
στην ΚΑ περίοδο (725-600 π.Χ.), Αν. Μεσόγειος, ό.π., 238. 



της ταφικής τελετής είτε να τοποθετήθηκε ως κτέρισµα. Οι δύο άλλοι µπορούν να 

καταταγούν στον τύπο του λέβητα µε καµπτόµενο ώµο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

µικρότερος από αυτούς (πίν.37)132. Το στοιχείο που τον διαφοροποιεί  από το γενικό 

τύπο είναι οι µικρές του διαστάσεις, η µεγάλη διάµετρος του χείλους σε σχέση µε το 

σώµα και η διαµόρφωση του γωνιώδους ώµου σε υψηλότερο σηµείο του σώµατος,  

λίγο πιο κάτω από το χείλος. Με βάση αυτή τη διαφοροποίηση ο λέβης της 

Ελεύθερνας οµοιάζει µε δύο λέβητες από τη Φρυγία, το σχήµα του ωστόσο 

παραπέµπει επίσης και στα πήλινα καλύµµατα ταφικών πίθων της Ανατολίζουσας 

περιόδου από τη Φορτέτσα µε προτοµές ζώων στην κορυφή, µε τα οποία πιθανόν να 

είχε ανάλογη χρήση βάση των δύο οπών που επίσης φέρει κάτω από το χείλος και τα 

οποία χρησίµευαν για το πέρασµα σύρµατος για την ανάρτηση του αγγείου. 

Από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού προέρχονται επίσης αποσπασµατικά 

σωζόµενοι λέβητες για τους οποίους όµως δεν µπορεί να υπολογισθεί ούτε ο ακριβής 

αριθµός ούτε το σχήµα, άρα και η χρονολόγησή τους. Η χρήση των τάφων όπου 

βρέθηκαν χρονολογείται από την ΠρΓΒ έως την ΠρΑ περίοδο. Κατά τον Catling133 οι 

λέβητες θα πρέπει να ήταν µεγάλων διαστάσεων χωρίς λαβές και πιθανότατα 

χρησιµοποιήθηκαν ως τεφροδόχα αγγεία, αν και σαφείς ενδείξεις απουσιάζουν. 

Πλησιέστεροι χρονολογικά µε τους παραπάνω είναι αυτοί από την Ερέτρια, οι οποίοι 

τοποθετούνται περίπου στο 720 π.Χ. 

Ιδιαίτερα σηµαντικός στην Κρήτη είναι ο αριθµός των λεβήτων µε διακόσµηση 

άνθους λωτού στις λαβές. Ο τύπος είναι γνωστός από αγγεία της κυπριακής 

µεταλλοτεχνίας της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου134. Ήταν δηµοφιλής και στην 

υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα όµως στην Κρήτη, όπου ανάλογα παραδείγµατα είναι 

γνωστά από την Ελεύθερνα (1), ΥΠρΓΑ/ΠρΓΒ περιόδου, το Άδελε Ρεθύµνου (1), 

ΠρΓ(;) περιόδου, την Αµνισό (1), ΥΓ περιόδου, και το Βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού (2 τουλάχιστον). Ανάλογου τύπου λαβές απαντώνται επίσης σε χάλκινη 

λεκάνη από θαλαµοειδή τάφο στους Αµπελόκηπους Κνωσού, Γεωµετρικής περιόδου, 

σε δύο χάλκινες φιάλες από το Ιδαίον Άντρο, ΜΓ/ΥΓ περιόδου, εκ των οποίων η µία 

φέρει στο εσωτερικό της έκτυπη διακόσµηση µε σφίγγες, η οποία αποτελεί το 

µοναδικό αγγείο αυτού του τύπου µε εικονιστικό διάκοσµο, επίσης σε 

                                                           
132 Σταµπολίδης (1994), 110, αρ. 61, πίν. ΧΧβ. 
133 KNC ΙΙ, 560. 
134 Παραδείγµατα αυτού του τύπου έχουν εντοπισθεί στην Παλαίπαφο-Σκάλες και την Αµαθούντα, 
επίσης από την Ελλάδα ανάλογα είναι γνωστά από την Ολυµπία, τους ∆ελφούς, τη Χίο και την Ιθάκη, 
βλ. σχετικά, Matthäus (1985), 124-127. 



αποσπασµατικά σωζόµενη φιάλη από τους Αρκάδες Γεωµετρικής περιόδου και σε 

χάλκινη φιάλη από το Καβούσι135. 

Οι λαβές αυτού του τύπου είναι τοξοειδείς κυλινδρικής διατοµής και στο ανώτερο 

τµήµα τους διαµορφώνεται δίφυλλος κάλυκας λωτού µέσα από τον οποίο 

αναπτύσσεται το κλειστό άνθος. Χαρακτηριστικό είναι το σύστηµα προσήλωσης των 

λαβών το οποίο συντίθεται από δύο δισκάρια, ακόσµητα ή κοσµηµένα, που 

συνδέονται οριζόντια µε ταινιόσχηµο έλασµα είτε φέρουν κυρτή οκτώσχηµη βάση. 

Το κάθε σύστηµα προσηλώνεται στο ανώτερο τµήµα του σώµατος του αγγείου µε 

οριζόντια ή τριγωνικά διατεταγµένους ήλους οι οποίοι εσωτερικά διαµορφώνονται ως 

ηµισφαιρικές ή κωνικές εφηλίδες. Τα κυπριακά παραδείγµατα φέρουν συχνά αντί του 

άνθους λωτού προτοµές αιγάγρων, πλεξιδωτά ή σχοινοειδή αντιστηρίγµατα στις 

λαβές και δακτύλιο στη βάση του άνθους ή του λαιµού του αιγάγρου, 

χαρακτηρίζονται επίσης από την τριγωνική τοποθέτηση των ήλων µε εφηλίδες. 

Αντίστοιχα η απουσία ή διαφοροποίηση των παραπάνω, η οποία παρατηρείται στα 

περισσότερα κρητικά παραδείγµατα, ίσως δηλώνει κρητική παραγωγή136.  

Ανάλογου τύπου µε τα κυπριακά παραδείγµατα είναι οι λαβές λέβητα µε διακόσµηση 

άνθους λωτού από την Ελεύθερνα ΥΠρΓΑ/ΠρΓΒ περιόδου (πίν.38). Το κάθε 

σύστηµα λαβών διαθέτει πλοχµοειδές αντιστήριγµα των κυλινδρικών στελεχών και 

προσηλώνεται µε τρεις ήλους ανά δισκάριο σε τριγωνική διάταξη ενώ και τη βάση 

του µίσχου του λωτού περιθέει δακτύλιος ανάλογος των κυπριακών παραδειγµάτων.  

Χαρακτηριστικός είναι επίσης ο χάλκινος λέβητας από το Άδελε Ρεθύµνου ο οποίος 

φέρει και τα δύο συστήµατα λαβών ΠρΓ(;) περιόδου (πίν.39α-γ), πιθανότατα λόγω 

επισκευής του κατά την αρχαιότητα, κατά την οποία αντικαταστάθηκε η αρχική 

δισκοειδής µετ� ελάσµατος βάση της λαβής του λέβητα από το σχετικά νεώτερο τύπο 

της οκτώσχηµης βάσης. Τόπος κατασκευής του λέβητα θεωρείται η Κύπρος ενώ ως 

τόπος επισκευής του η Κρήτη, όπου πιθανότατα λόγω της ιδιαίτερης αξίας του 

αντικειµένου ο κάτοχός του φρόντισε για την επισκευή του.    

                                                           
135 Σταµπολίδης (1993), 65, αρ. 37, εικ. 21, και (1997), 176, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 235-236, αρ. 282, 
Ελεύθερνα ú βλ. σηµ. 129, Άδελε Ρεθύµνου και Αµνισόςú KNC, 219.f85, 93, 97, εικ. 166, πίν. 283, 
Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσούú Αν. Μεσόγειος, ό.π., 235, αρ. 281, Αµπελόκηποι Κνωσούú Matthäus 
(1997), 135-137, εικ. 7, φιάλη µε λωτόσχηµη διακόσµηση στις λαβές σήµερα στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, και  εικ. 8-12, ανάλογη φιάλη µε εικονιστική διακόσµηση, για την 
τελευταία βλ. επίσης,  Αν. Μεσόγειος, ό.π., 237-238, αρ. 284, Ιδαίον Άντροú Αν. Μεσόγειος, ό.π., 236-
237, αρ. 283, Αρκάδεςú Boardman (1971), 6, αρ. 7-8, πίν. A΄-B΄, Καβούσι. Επίσης από την Πραισό 
προέρχεται ηµισφαιρική φιάλη µε προτοµή αιγάγρου αντί άνθους λωτού στις λαβές, Levi (1927-29), 
472, υποσηµ. 6. 
136 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 233-238, αρ. 278-284, ιδιαίτερα 234-235, αρ. 280 και 235-236, αρ. 282. 



β)Τριποδικοί λέβητες 

Οι τριποδικοί λέβητες έλκουν την καταγωγή τους από τη Μινωική Κρήτη, 

γνωστοί από τον 16ο αι. π.Χ., από όπου και εισάγονται στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά 

τον ύστερο 15ο αι. π.Χ. Οι λέβητες αυτοί στηρίζονται σε τρία µεταλλικά πόδια 

προσηλωµένα στο χείλος και το σώµα τους ενώ στο χείλος των αγγείων στερεώνονται 

µε τη βοήθεια ελασµάτων και καρφιών κάθετες δακτυλιόσχηµες λαβές, οι οποίες 

συχνά διακοσµούνται µε ζωόµορφα ή ανθρωπόµορφα ειδώλια συχνότερα ίππων και 

ιππηλατών.  

Οι τριποδικοί λέβητες εξυπηρετούσαν αρχικά χρηστικούς σκοπούς, ως 

µαγειρικά σκεύη ή ως σκεύη για το ζέσταµα του νερού, υστερότερα όµως πιθανότατα 

λόγω του µεγέθους και του πολύτιµου υλικού τους απαντώνται ως αναθήµατα είτε ως 

έπαθλα αγώνων στα µεγάλα ιερά. Σπανιότερα βρίσκονται σε τάφους, όπου συχνά 

είναι και τα πήλινα οµοιώµατά τους. Τα µεγαλύτερα σύνολα προέρχονται από την 

Ολυµπία και τους ∆ελφούς, ανάλογοι λέβητες έχουν βρεθεί επίσης στην Ακρόπολη 

Αθηνών, την Ιθάκη, τη ∆ήλο, τη ∆ωδώνη, το Ηραίο Άργους κ. α.137 

Η προέλευση των περισσοτέρων από ασαφή χρονολογικά στρώµατα και η 

αποσπασµατική διατήρησή τους λόγω του φθαρτού υλικού δηµιουργούν αρκετά 

χρονολογικά, τυπολογικά και στυλιστικά προβλήµατα για τα οποία δεν υπάρχει 

οµοφωνία µεταξύ των µελετητών. Με τη χρονολογική και τυπολογική κατάταξη των 

τριποδικών λεβήτων έχουν ασχοληθεί πολλοί µελετητές, ο Furtwängler, η Benton, ο 

Willemsen, ο Schweitzer, ο Rolley και ο Maass, βασιζόµενοι κυρίως στην τεχνική 

κατασκευής και το σχήµα τους138.  

Κατά τον Rolley, η κατάταξη του οποίου είναι η πλέον αποδεκτή από τους 

περισσότερους µελετητές, οι χάλκινοι τριποδικοί λέβητες χρονολογούνται από το 10ο 

έως και τον 8ο αι. π.Χ. Ο Rolley διακρίνει τους τρίποδες σε δύο µεγάλες κατηγορίες 

τους χυτούς και τους σφυρήλατους, βασιζόµενος δε στην εξέλιξη της τοµής των 

ποδιών και των λαβών, αλλά και της διακόσµησής τους ακολουθεί την εξής 

κατάταξη139: Τα πόδια των χυτών τριπόδων τα διακρίνει σε τρεις κατηγορίες:  

                                                           
137 Για τους τριποδικούς λέβητες της Μινωικής/Μυκηναϊκής και Πρωτογεωµετρικής περιόδου, βλ. 
Catling (1964), 169-170, Matthäus (1980), 100-121, για τους ανάλογους γεωµετρικούς, βλ. Matthäus 
(1985), 220-221.  
138 Fürtwangler (1890), Benton (1934-35), Willemsen (1957), Schweitzer (1971), Rolley (1977), Maass 
(1978). Βλ. επίσης για τις θέσεις των παραπάνω, Φαράκλας (1987), 37-72. 
139 Για τη χρονολόγηση των τριποδικών λεβήτων βλ. Rolley (1977), 105-113, 132-134, για τη συνέχεια 
της παραγωγής τους κατά τη διάρκεια των �Σκοτεινών Αιώνων�, ό.π., 132-134, βλ. επίσης Φαράκλας 
(1987), 79-80, ο οποίος αποδίδει την επιβίωση των γνώσεων της τέχνης και της τεχνικής τους σε 
κλειστές οµάδες µεταλλουργών �δηµιουργών�, οι οποίοι κράτησαν τη συνέχεια από τα προϊστορικά 



α) συµπαγή χωρίς επίπεδη εξωτερική όψη. Η τοµή έχει σχήµα ρόµβου, 

εξαγώνου ή οκταγώνου µε πλευρές περισσότερο ή λιγότερο ευθύγραµµες. Η 

διακόσµηση είναι σπάνια και όταν υπάρχει περιορίζεται σε κάθετες στενές ταινίες οι 

οποίες απολήγουν άνω σε Υ.  

β) ευθύγραµµα µε περίπλοκη τοµή, όχι όµως διπλού Τ (από τα τέλη του 9ου αι. 

π.Χ). Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν έχουν την πολυγωνική κυρτή τοµή της 

πρώτης κατηγορίας αλλά ούτε αυτή του διπλού Τ, κοινή είναι επίσης η τάση προς 

αύξηση του µήκους των ποδιών. Όταν κοσµούνται κυριαρχούν οι σπείρες οι οποίες 

ενώνονται µε σειρές ηµικυκλίων, εµφανίζονται επίσης πιο σπάνια κάθετες 

τεθλασµένες και σε µερικά παραδείγµατα, στα υστερότερα της κατηγορίας, 

οριζόντιες τεθλασµένες. Για να συσχετίσει τις ενδείξεις των δύο κριτηρίων (τοµής και 

διακόσµησης) διακρίνει τα έργα αυτής της κατηγορίας σε δύο οµάδες, θεωρώντας ότι 

ο συνδυασµός των δύο κριτηρίων µπορεί να δώσει ενδείξεις για τη χρονολογική και 

γεωγραφική κατανοµή των αντικειµένων: Α) χωρίς διακόσµηση, τα οποία διακρίνει 

α) µε αποκλίνουσες πλευρικές όψεις β) µε παράλληλες πλάγιες όψεις γ) µε εξέχουσες 

πλευρικές νευρώσεις. Β) µε διακόσµηση τα οποία διακρίνει: α) µε σπείρες και 

πλατιές ζώνες σε πόδια ορθογώνιας τοµής β) µε στενές ταινίες και τοµή µε 

αποκλίνουσες πλευρικές όψεις και γ) µε στήλες οριζόντιων τεθλασµένων, τα οποία 

ως προς την τοµή προσεγγίζουν περισσότερο την τοµή διπλού Τ.  

γ) µε τοµή διπλού Τ (δεύτερο ήµισυ του 8ου αι. π.Χ). Τα έργα αυτής της 

κατηγορίας τα διακρίνει σε τρεις οµάδες: Α) «µε µετόπη» Β) µε οριζόντιες και 

κάθετες τεθλασµένες και Γ) βαθµιδωτά. 

Τις λαβές τις διακρίνει σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) συµπαγείς µε τοµή 

περίπου τριγωνική, τις οποίες θεωρεί ως τις πρωιµότερες και β) ταινιωτές, λεπτές µε 

παράλληλες όψεις και ενισχυµένο εσωτερικό όριο. Ως προς την τοπική παραγωγή 

θεωρεί ότι οι σφυρήλατοι τρίποδες, οι οποίοι παράγονται όψιµα, είναι στην 

πλειονότητά τους αττικοί, οι περισσότεροι από τους χυτούς τρίποδες των ∆ελφών 

είναι πιθανό να είναι πελοποννησιακοί, διακρίνει επίσης µία «συντηρητική» κρητική 

παραγωγή της οποίας έργα αντιπροσωπεύονται και στους ∆ελφούς. 

                                                                                                                                                                      
χρόνια ως το 10ο αι. π.Χ. Για την τυπολογική κατάταξη των τριποδικών λεβήτων βλ. Rolley, ό.π., 31-
75.  



 Χάλκινοι τριποδικοί λέβητες από την Κρήτη προέρχονται από το Ιδαίον 

Άντρο (23), το Παλαίκαστρο (10), τους Αρκάδες (2), το Καρφί (1), την Ανάβλοχο 

(1), τον Άστρικα Κισάµου (1) , την Ελεύθερνα (1) και την Πραισό (1)140. 

Οι τριποδικοί λέβητες από το Καρφί και την Ανάβλοχο ανήκουν στα 

πρωιµότερα κρητικά παραδείγµατα βάση του τύπου τους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

τριποδικός λέβητας µε χυτά συµπαγή πόδια από τον Άστρικα Κισάµου, ο οποίος 

βρέθηκε σε θαλαµοειδή τάφο των αρχών του 8ου αι. π.Χ., λόγω της σχετικά πρώιµης 

χρονολόγησής του. Ο τριποδικός λέβητας από την Ελεύθερνα που χρονολογείται 

στην ΥΓ/ΠρΑ περίοδο ανήκει στα υστερότερα κρητικά παραδείγµατα. Ο λέβητας 

στηριζόταν σε τρία σιδερένια πόδια, όπως δηλώνουν οι οπές και τµήµατα από καρφιά 

σύνδεσης καθώς και ίχνη από τα  µεταλλικά πόδια στο σώµα του και έχει τοξοειδείς, 

σχεδόν τετραγωνισµένες λαβές. Το παράδειγµα της Ελεύθερνας είναι το µοναδικό 

γνωστό που είχε χρησιµοποιηθεί ως κάλυµµα πήλινου τεφροδόχου αγγείου. 

Από το Ιδαίον Άντρο προέρχεται ένας σηµαντικός αριθµός χάλκινων τριποδικών 

λεβήτων µε περίτεχνη διακόσµηση ανάλογη αυτών που έχουν βρεθεί στα µεγάλα ιερά 

της κυρίως Ελλάδας. Οι τριποδικοί λέβητες του Ιδαίου αποτελούν το τρίτο 

µεγαλύτερο σύνολο µετά από αυτό της Ολυµπίας και των ∆ελφών και η κατασκευή 

τους αποδίδεται σε τοπικό εργαστήριο. Το έναυσµα για την κατασκευή τέτοιων 

σκευών ήρθε µάλλον από την ηπειρωτική Ελλάδα στην Κρήτη αλλά γρήγορα οι 

ντόπιοι µεταλλοτεχνίτες ανέπτυξαν µία δική τους παραλλαγή µε πλάσιµο και 

διακόσµηση απλούστερη από τα πελοποννησιακά παραδείγµατα. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των κρητικών τριποδικών λεβήτων είναι οι διάτρητες κυκλικές τους 

λαβές τύπος εξαιρετικά σπάνιος αλλού. Σπανιότερα οι λαβές διακοσµούνται µε 

ειδώλια ίππων ενώ άλλες µορφές ζώων ή ανθρώπων, αντίθετα µε την υπόλοιπη 

Ελλάδα, απουσιάζουν. Μοναδικό είναι το παράδειγµα λαβής από το Ιδαίον Άντρο, η 

οποία διακοσµείται µε ειδώλιο ίππου στο ανώτερο τµήµα της και  δύο άλλα πτηνών 

πλευρικά στο µέσο περίπου του ύψους της λαβής141 (πίν.40α). Τα πόδια των 

κρητικών λεβήτων είναι συνήθως κοίλα µε ορθογώνια τοµή, σπάνια έχουν τοµή 

διπλού Τ και κοσµούνται τις περισσότερες φορές µε ανάγλυφη κάθετη νεύρωση η 
                                                           
140 Boardman (1961), 79, 86-87, αρ. 377, πίν. ΧΧVII, επίσης Zimmermann (1989), 293-296, CRE 1, 3, 
4, 8, πίν. 68, Ιδαίον Άντρο, βλ. επίσης Benton (1934-35) και (1939-40), Ιδαίον Άντρο, Αρκάδες, 
Παλαίκαστρο, Πραισόςú για τους τριποδικούς λέβητες από το Παλαίκαστρο, βλ. επίσης Bosanquet 
(1904-1905), 306, όπου αναφέρονται δεκατέσσερις τριποδικοί λέβητες και Benton (1939-40), 51, όπου 
αναφέρονται οκτώ έως δέκαú Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 121, αρ. 638, πίν. ΧΧΙΧ,2, 
Καρφίú Demargne (1931), 378-379, εικ. 16, Ανάβλοχοςú Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη (1993), Άστρικας 
Κισάµουú Σταµπολίδης (1993), 66, αρ. 40, εικ. 23 και (1994), 111, αρ. 62, πίν. ΧΧγ, Ελεύθερνα. 



οποία απολήγει στο ανώτερο τµήµα του ποδιού σε V142 (πίν.40β), διακόσµηση που 

οµοιάζει µε αυτή των ραβδωτών κρητικών τριπόδων ιδιαίτερα αυτού από το 

Βρόκαστρο. Επίσης το διακοσµητικό µοτίβο της απλής ή ενάλληλης τεθλασµένης, 

ιδιαίτερα συνηθισµένο στα παραδείγµατα της ηπειρωτικής Ελλάδας, απουσιάζει από 

τα αντίστοιχα κρητικά143. 

Εξαιρετικά σπάνια είναι επίσης η διακόσµηση µε µορφές ζώων στα πόδια των 

τριποδικών λεβήτων, η οποία απαντάται σε ένα παράδειγµα από το Παλαίκαστρο και 

σε δύο άλλα από το Ιδαίον Άντρο, στο ένα παράδειγµα από το Ιδαίο πιθανόν να 

πρόκειται για ανθρώπινη µορφή144. Ελάχιστα είναι επίσης τα παραδείγµατα 

τριποδικών λεβήτων µε τροχούς, τύπος που στην Κρήτη αντιπροσωπεύεται από ένα 

παράδειγµα από το Παλαίκαστρο και δύο τουλάχιστον από το Ιδαίον Άντρο145. Όσον 

αφορά στους σφυρήλατους τριποδικούς λέβητες, ο αριθµός τους θα πρέπει να ήταν 

ιδιαίτερα περιορισµένος στην Κρήτη, τα µοναδικά γνωστά παραδείγµατα αυτού του 

τύπου προέρχονται από το Ιδαίον Άντρο και το Παλαίκαστρο146.  

Πρόχοι 

Χάλκινες πρόχοι προέρχονται από το Ιδαίον Άντρο (17), το Βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού (3) και τη Φορτέτσα (2). Ο τύπος µε λωτόσχηµη 

διακόσµηση στις λαβές αποτελεί τον πρωιµότερο γνωστό τύπο στην Κρήτη, ο οποίος 

απαντάται από τα τέλη της 2ης χιλιετίας/αρχές 1ης χιλιετίας π.Χ. Πρόκειται για αγγεία 

µε ευρεία επίπεδη βάση, σφαιρικό πιεσµένο σώµα και ευρύ, σχετικά βραχύ, 

κυλινδρικό λαιµό µε δακτυλιόσχηµο χείλος. Η κάθετη χυτή λαβή συνίσταται σε τρεις 

κυλινδρικής διατοµής ραβδίσκους, εκ των οποίων οι δύο πλευρικοί απολήγουν σε 

οριζόντιο ταινιόσχηµο έλασµα µε κάθετα προς τα έξω εξέχοντα άκρα, ενώ ο 

κεντρικός αναπτύσσεται ως µίσχος µε λωτόσχηµο άνθος. Το ταινιόσχηµο έλασµα 

προσηλώνεται οριζόντια στο χείλος µε δύο ήλους στα άκρα από µέσα προς τα έξω 

ενώ τρεις επιπλέον ανάλογοι χάλκινοι διακοσµητικοί ήλοι υπάρχουν ανάµεσα στους 

δύο ακραίους. Εσωτερικά οι πέντε ήλοι επενδύονται µε ηµισφαιρικές εφηλίδες. 

                                                                                                                                                                      
141 Boardman (1961), 79, 86-87, αρ. 377, πίν. ΧΧVII. 
142 Βλ. ενδεικτικά το χάλκινο τριποδικό λέβητα από το Παλαίκαστρο, Benton (1934-35), 97, εικ. 10α. 
143 Για τα χαρακτηριστικά των κρητικών τριποδικών λεβήτων, βλ. Benton (1934-35) ιδιαίτερα 119 και 
(1939-1940), 51, Maass (1977), επίσης Coldstream (1997), 377. 
144 Benton (1934-35), 96, αρ. 6-7, πίν. 23.5 και 23.3 (Παλαίκαστρο και Ιδαίον Άντρο αντίστοιχα, 
κεφαλή βοοειδούς), αρ. 8, πίν. 22.4 (Ιδαίον Άντρο, ανθρώπινη γενειοφόρος µορφή; ). 
145 Benton (1934-35), 88, πίν. 19.4, 20.5, Παλαίκαστρο, 88-89, Ιδαίον Άντρο. Ανάλογοι προέρχονται 
από την Ιθάκη, ό.π., 88, την Ολυµπία και τους ∆ελφούς, ό.π., 89, υποσηµ. 2. Γενικά για τους 
τριποδικούς λέβητες µε τροχούς οι οποίοι, κατά την Benton, ανάγουν την καταγωγή τους σε 
τελετουργικά σκεύη µε τροχούς της Ανατολής, βλ. ό.π., 119-120. 
146 Benton (1934-35), 124 και (1939-1940), 52, αρ. 10, πίν. 22.10. 



Αγγεία αυτού του τύπου απαντώνται στην Κύπρο, το Αιγαίο και την ηπειρωτική 

Ελλάδα και θεωρούνται από τις πλέον επιτυχείς δηµιουργίες των Αιγυπτίων τεχνιτών 

της ύστερης 2ης χιλιετίας / πρώιµης 1ης χιλιετίας π.Χ. 147  

Από το Ιδαίον Άντρο προέρχονται περίπου δεκαπέντε τέτοια προχοΐδια, 

ύστερης 2ης χιλιετίας / πρώιµης 1ης χιλιετίας π.Χ.148 (πίν.41α) τα οποία συνιστούν το 

πολυπληθέστερο σύνολο αυτής της κατηγορίας αγγείων στην Ελλάδα της Πρώιµης 

Εποχής του Σιδήρου και φαίνεται να αντιπροσωπεύουν τις  πρωιµότερες βέβαιες 

εισαγωγές από την Ανατολή. ∆ύο ανάλογες πρόχοι προέρχονται  από τον τάφο Ρ της 

Φορτέτσας, 9ου αι. π.Χ.149, στις οποίες όµως οι µεσαίοι διακοσµητικοί ήλοι 

περιορίζονται από τρεις σε ένα, µε µεγαλύτερες πεπλατυσµένες εφηλίδες, 

χαρακτηριστικό των φοινικικής καταγωγής αγγείων αντίθετα µε τα ανάλογα 

αιγυπτιακής τα οποία φέρουν τρεις ήλους ανάµεσα στους δύο λειτουργικούς150. Από 

το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού προέρχονται επίσης τρία ανάλογα 

αποσπασµατικά σωζόµενα παραδείγµατα151, τα οποία κατά τον Catling πιθανότατα 

έφθασαν στην Κρήτη ως προσωπικά δώρα.  

Μία τρίλοβη πρόχους από το Ιδαίον Άντρο, η οποία χρονολογείται στον 9ο / 

8ο αι. π.Χ.152 (πίν.41β), αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό τύπο. Η πρόχους έχει βάση 

χαµηλή, δακτυλιόσχηµη, σώµα σφαιρικό ελαφρά πιεσµένο στους ώµους, λαιµό 

υψηλό ραδινό µε τρίλοβο χείλος. Η κάθετη δίδυµη λαβή είναι κοίλη εσωτερικά 

κατασκευασµένη από δύο σφυρήλατα ταινιωτά ελάσµατα, η οποία προσηλώνεται µε 

δύο ηλίσκους στο χείλος και δύο ανάλογους στο σώµα στο ύψος της µέγιστης 

διαµέτρου. Η πρόχους ανήκει σε ένα γνωστό τύπο απιόσχηµων πρόχων που 

παρήγοντο σε φοινικικά εργαστήρια της Φοινίκης και ίσως στην Κύπρο από τον 9ο αι. 

π.Χ. έως τον 7ο αι. π.Χ. Κατά τον ύστερο 8ο και πρώιµο 7ο αι. π.Χ. πρόχοι του ίδιου 

τύπου, µολονότι στυλιστικά πιο προωθηµένες και πλουσιότερα διακοσµηµένες, 

εξήγοντο από τη Φοινίκη στη ∆ύση, τη Κεντρική και Νότια Ιταλία, τη Σαρδηνία, την 

                                                           
147 Παραδείγµατα είναι γνωστά από τη Θήρα, το Λευκαντί και  το ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, 
βλ. Matthäus (1985), 250-251, επίσης Gershuny (1985), 19-20, ανάλογα παραδείγµατα από την Εγγύς 
Ανατολή και Falsone (1988).   
148 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 228, αρ. 268. 
149 Brock (1957), 136, 200-201, αρ. 1571-1572, πίν. 113, κατά τον Brock τα αγγεία τοποθετούνται όχι 
πρωιµότερα από την Ανατολίζουσα περίοδο, βλ. επίσης, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 229, αρ. 270, όπου και 
σχετική ανάλυση σχετικά µε τη χρονολόγηση.   
150 KNC II, 565, Αν. Μεσόγειος, ό.π. 
151 KNC, 100.f31, G.f5, N.f10, εικ. 156-157, πίν. 268, 269, 271, βλ. επίσης KNC II, 565. 
152 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 230, αρ. 272. 



Ισπανία και την Πορτογαλία. Η πρόχους από το Ιδαίον Άντρο είναι το µοναδικό 

γνωστό παράδειγµα στο Αιγαίο.    

Από την ίδια θέση προέρχεται επίσης χάλκινο προχοΐδιο µε σώµα σφαιρικό, 

ευρύ, κυλινδρικό λαιµό και κάθετη ταινιωτή λαβή. Το σώµα και ο λαιµός του αγγείου 

έχουν σφυρηλατηθεί από λεπτό χαλκό ενώ το χείλος και η λαβή προσφύονται στο 

αγγείο µε την τεχνική της συγκόλλησης153 (πίν.41γ). Το αγγείο ανήκει σε ένα τύπο 

γνωστό από το Ισραήλ και την Ιορδανία  της Ύστερης Εποχής του Χαλκού / Πρώιµης 

Εποχής του Σιδήρου (13ος αι. π.Χ.-11ος αι. π.Χ.). Πρόκειται για το µοναδικό γνωστό 

παράδειγµα αυτού του τύπου από την Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα, το οποίο 

τοποθετείται στα τέλη της 2ης / αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ.154 

Αµφοροειδής κρατήρας 

Από θολωτό τάφο της Παντάνασσας Αµαρίου προέρχεται αµφοροειδής 

κρατήρας, ο οποίος είχε χρησιµοποιηθεί ως τεφροδόχο αγγείο και χρονολογείται στον 

11ο αι. π.Χ.155 (πίν.42). Το σώµα του αγγείου είναι κατασκευασµένο από ένα ενιαίο 

φύλλο χαλκού και από δύο ξεχωριστά οι λαβές και το χείλος του, τα οποία 

στερεώνονται στα τοιχώµατα του αγγείου και µεταξύ τους µε καρφιά. Το αγγείο έχει 

πόδι χαµηλό σχεδόν κωνικό µε δακτυλιόσχηµη βάση, σώµα απιόσχηµο πεπιεσµένο, 

υψηλό κυλινδρικό λαιµό µε οριζόντιο επίπεδο χείλος και κάθετες ταινιωτές λαβές. Το 

κάτω ήµισυ του λαιµού διακοσµείται µε ζώνη µε έκτυπες σπονδικές πρόχους η οποία 

ορίζεται από δύο ανάγλυφους δακτυλίους. Ο τύπος, ο οποίος ανάγεται σε πήλινα και 

χάλκινα αγγεία της ΥΜΙΙΙ/ΥΕΙΙΙ περιόδου, απαντάται επίσης σε χάλκινα κυπριακά 

αγγεία  του 12ου / 11ου αι. π.Χ. ενώ και το επαναλαµβανόµενο διακοσµητικό µοτίβο 

της σπονδικής πρόχου απαντάται στο χείλος αµφορέα από το Κούριο-Καλορίζικη156. 

Situla 

Η χάλκινη situla από το Ιδαίον Άντρο, αρχών της 1ης χιλιετίας π.Χ.157 (πίν. 

43), αποτελεί το µοναδικό γνωστό παράδειγµα του τύπου από την Κρήτη. Το αγγείο 

σώζει µικρό τµήµα από το ανώτερο ακόσµητο µέρος του σώµατος µε το χυτό 

δακτυλιόσχηµο χείλος και µεγάλη κινητή Ω-σχηµη λαβή η οποία αρθρώνεται σε δύο 

                                                           
153 Museo Italiano II (1888), πίν. XII:13, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 229-230, αρ. 271. Για ανάλογα 
προχοΐδια από το Ισραήλ και την Ιορδανία, βλ.  Gershuny (1985), 20. 
154 Αν. Μεσόγειος, ό.π. 
155 Τέγου (1999), ιδιαίτερα 131-135, αρ. 12, εικ. 27-33  και 143-150, Αν. Μεσόγειος (1998), 84, αρ. 55. 
156 Γενικά για τον τύπο,  βλ.  Catling (1964), 156-161, Matthäus (1985), 228-232ú για τον αµφορέα από 
το Κούριο-Καλορίζικη, βλ. Catling, ό.π., 58-59, αρ. 3, πίν. 24 και Matthäus, ό.π., 228-229, αρ. 526, 
πίν. 66-67, επίσης Αν. Μεσόγειος, ό.π., 82-84, αρ. 54.  
157 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 231, αρ. 273. 



επίσης  χυτούς µε το χείλος δακτυλίους. Ανάλογα αγγεία µε κοσµηµένο ή ακόσµητο 

σώµα είναι γνωστά από την Αίγυπτο, όπου ο τύπος έχει µακρά παράδοση, τα οποία 

χρησιµοποιούνταν σε νεκρικές τελετές ή ως τελετουργικά αγγεία σε ναούς. Οι situlae 

µεγάλου µεγέθους είναι σπάνιες εκτός Αιγύπτου. Εκτός αυτής από το Ιδαίον Άντρο 

γνωστό είναι ακόµα ένα παράδειγµα από το Λευκαντί του 9ου αι. π.Χ.158   

Χέρνιβες 

Χάλκινα αβαθή αγγεία τα οποία τις περισσότερες φορές έχουν δύο κάθετες 

λαβές και χρησιµοποιούνταν για το πλύσιµο των χεριών σε τελετουργίες είναι γνωστά 

από την ΥΜΙ περίοδο στην Κρήτη και την ΥΕΙΙΙ στην υπόλοιπη Ελλάδα159. Από τη 

νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα προέρχονται δύο αβαθή σκεύη µε 

δισκοειδή υπερυψωµένη βάση και πλατύ, οριζόντιο έξω νεύον χείλος, χωρίς λαβές, τα 

οποία οµοιάζουν µε αβαθείς λεκανίδες ή µε φιάλες µεγάλου µεγέθους και έχουν  

κοσµηµένη την εξωτερική τους επιφάνεια. Το γενικό διακοσµητικό τους σχήµα είναι 

ανάλογο µε αυτό των φιαλών φοινικικού τύπου και των ασπίδων του Ιδαίου Άντρου. 

Είναι κοσµηµένα µε την έκκρουστη τεχνική και µε εγχάρακτα περιγράµµατα σε 

οµόκεντρες κυκλικές ζώνες. Γύρω από το µετάλλιο της βάσης, όπου αποδίδεται 

εγχάρακτος πολύφυλλος ρόδακας, αναπτύσσονται ζώνες µε ποικίλα 

παραπληρωµατικά διακοσµητικά µοτίβα και ζωφόροι µε εικονιστικές παραστάσεις. 

Στη µία από αυτές αποδίδονται σε δύο ζωφόρους ελάφια σε βοσκή µε περίτεχνα 

διακλαδιζόµενα κέρατα και πολυποίκιλτα δέρµατα, ΠΓ/ΥΓ περιόδου160 (πίν.44α), ενώ 

στο δεύτερο παράδειγµα από την ίδια θέση η ζωφόρος περιλαµβάνει αντωπές οµάδες 

από οκλάζοντες βρυχώµενους λεοντόγρυπες ΥΓ/ΠρΑ περιόδου161 (πίν.44β).  

Πυξιδίσκη (;) µε συρµάτινη λαβή 

Από νεκρική πυρά της ίδιας θέσης, η οποία χρονολογείται στο 720-690 π.Χ., 

προέρχεται χάλκινη πυξιδίσκη µε οξυπύθµενο σώµα, κωνικό ώµο, κάθετο βραχύ 

λαιµό, ταινιωτό χείλος και Ω-σχηµη συρµάτινη λαβή162 (πίν.45).  

Αγγείο µε προχοή και Ω-σχηµη λαβή 
Από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού προέρχονται περισσότερα από 

ενενήντα χάλκινα αγγεία, κυρίως λέβητες και φιάλες, τα οποία χρονολογούνται από 

                                                           
158 Μικρογραφικές αντίθετα situlae του ίδιου γενικού τύπου των αρχών της 1ης  χιλιετίας είναι γνωστές 
και έξω από την Αίγυπτο, στη Συροπαλαιστίνη (Karkemish, Byblos, Sendschirli, Deve Hüyük), την 
Κύπρο (Αµαθούντα, Κούριο, Σαλαµίνα), την Ελλάδα (Βελεστίνο) και την Ιταλία (Ετρουρία, 
Σελινούντα), βλ. Αν. Μεσόγειος, ό.π., όπου και συγκεντρωµένη σχετική βιβλιογραφία. 
159 Catling (1964), 153-154. 
160 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 241, αρ. 294. 
161 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 254, αρ. 317, βλ. επίσης Stampolidis (1997), 180-181. 
162 Σταµπολίδης (1996), 54-55, αρ. 25, εικ. 104. 



την Υποµινωική έως και την Ανατολίζουσα περίοδο. Τα περισσότερα από αυτά 

διατηρούνται αποσπασµατικά, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, γεγονός που δεν 

επιτρέπει τον προσδιορισµό του ακριβή αριθµού τους αλλά πολλές φορές και την 

ταύτισή τους163. Ένα από τα λίγα ακέραια αγγεία του Βόρειου νεκροταφείου είναι 

χάλκινο αγγείο µε προχοή και Ω-σχηµη λαβή, το οποίο βάσει των συνευρηµάτων του 

δεν θα πρέπει να τοποθετηθεί υστερότερα από τη ΜΓ περίοδο164 (πίν.46). Ο τύπος 

είναι άγνωστος στην Κρήτη χωρίς όµως αυτό να αποκλείει την κρητική παραγωγή 

του αγγείου, αν και  πιθανότερη φαίνεται να είναι η ξένη προέλευσή του.  

Από την ίδια θέση επίσης προέρχεται αβαθές αγγείο ΥΓ/ΠρΑ περιόδου, του 

οποίου παράλληλα ανιχνεύονται σε κυπριακά παραδείγµατα165. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
163 Αναφέρονται ενενήντα (90) αγγεία, εκ των οποίων τα είκοσι τέσσερα (24) είναι αταύτιστα, τα οποία 
προέρχονται από είκοσι δύο (22) τάφους και αντιπροσωπεύουν εννέα (9) κατηγορίες αγγείων. Ο 
σηµαντικός αριθµός ωστόσο των θραυσµάτων υποδηλώνει ότι ο αριθµός τους θα πρέπει να ήταν 
πιθανότατα πολύ µεγαλύτερος. Αξιοσηµείωτη είναι η διατήρηση σε πολλά από αυτά τµηµάτων 
υφάσµατος που παραπέµπει στη χρήση τους ως τεφροδόχων αγγείων, αν και απουσιάζουν άλλα 
σχετικά στοιχεία, καθώς και η ύπαρξη ενδείξεων σε πολλά από αυτά για επιδιόρθωσή τους κατά την 
αρχαιότητα,  βλ. KNC ΙΙ, 545, 559-568.   
164 KNC, 285.f34, G.f4, εικ. 156, 170, πίν. 269, 285.   
165 KNC, Q.f19, εικ. 156. 



Υποστάτες 
 

Οι υποστάτες ως έργα εξαίρετης τεχνικής και ιδιαίτερα πολύτιµα 

επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο της κρητικής χαλκουργίας της Πρώιµης Εποχής του 

Σιδήρου ενώ παράλληλα διαγράφουν την πρώιµη αλλά και µακρόχρονη επαφή 

ανάµεσα στην Κρήτη και την Κύπρο, όπου και ανάγεται η καταγωγή τους.  

Στην Κρήτη αντιπροσωπεύονται οι δύο κύριοι τύποι των χάλκινων 

υποστατών, οι ραβδωτοί τριποδικοί υποστάτες και τα τετράπλευρα υποκρητήρια, οι 

οποίοι εµφανίζονται στην Κρήτη, τουλάχιστον οι πρώτοι, σε περίοδο αντίστοιχη αν 

όχι πρωιµότερη αυτής των παραδειγµάτων της Κύπρου, στο δεύτερο ήµισυ του 13ου 

αι. π.Χ. και γνωρίζουν ιδιαίτερη διάδοση κατά τη διάρκεια του 10ου αι. π.Χ. και 9ου 

αι. π.Χ. Ιδιαίτερα σηµαντική είναι επίσης η παρουσία πήλινων οµοιωµάτων 

υποστατών, των οποίων παράλληλα παραδείγµατα τουλάχιστον ως προς τη χρήση 

είναι γνωστά από την ΥΜΙΙΙΑ περίοδο, που απαντώνται σποραδικά καθ� όλη τη 

διάρκεια της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου και επιβεβαιώνουν τη συνέχεια της σειράς 

αλλά και τη διάδοσή τους, η οποία τουλάχιστον όσον αφορά στην Κρήτη διαρκεί έως 

τα τέλη της Γεωµετρικής περιόδου.  

Οι χάλκινοι υποστάτες αντιπροσωπεύονται στην Κρήτη µε ένα από τα 

µεγαλύτερα σύνολα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου (17+/5+) [πίν.VI-VII]. 

Τόσο οι ραβδωτοί τρίποδες (15+) όσο και τα τετράπλευρα υποκρητήρια (1+/4+) της 

Κρήτης αποτελούν έργα τοπικού εργαστηρίου στα οποία φαίνεται να ανήκουν και τα 

ανάλογα παραδείγµατα της υπόλοιπης Ελλάδας και τα οποία συγκροτούν µία σαφώς 

διακρινόµενη οµάδα από αυτή της Κύπρου, τόσο χρονολογικά, όπως σηµειώθηκε 

παραπάνω, όσο και στυλιστικά.  

 

Ραβδωτοί τρίποδες 

Οι χάλκινοι ραβδωτοί τρίποδες, σκεύη κατασκευασµένα κυρίως από χυτές 

ράβδους, αποτελούν τον πιο διαδεδοµένο τύπο υποστατών166. Η καταγωγή τους 

                                                           
166Γενικά για τους χάλκινους ραβδωτούς τρίποδες, βλ. Catling (1964), 191-199 και (1984), Matthäus 
(1985), 299-309 και (1986), Schweitzer (1971), 164-167. Βλ. επίσης Αν. Μεσόγειος (1988), 231- 232 
και Σταµπολίδης (1998), 104-105. Οι χάλκινοι υποστάτες διακρίνονται, κατά τον Catling (1964), σε 
τέσσερις κύριους τύπους: τους ραβδωτούς ( rod tripods), 192-199, τους χυτούς (cast tripods), 199-203, 
τους τετράπλευρους µε ή χωρίς τροχούς (four-sided stands), 203-210, και τους υποστάτες για 
προσφορές (offering stands), 212-213. Ο Matthäus (1985) διαχωρίζει τους τετράπλευρους υποστάτες 
και διακρίνει πέντε τύπους: τους ραβδωτούς (Stabdreifüsse), 299-309, τους χυτούς (gegossene 
Dreifüsse), 309-313, τους τετράπλευρους χωρίς τροχούς (Viereckige Ständer), 313-316, τους 
τετράπλευρους µε τροχούς (Kesselwagen), 316-321, και τους υποστάτες για προσφορές 



ανάγεται στην Κύπρο, όπου απαντώνται κατά τον ύστερο 13ο αι. π.Χ. / πρώιµο 12ο αι. 

π.Χ. έως τον 11ο αι. π.Χ. -πιθανόν η παραγωγή τους να συνεχίσθηκε έως και το 1000 

π.Χ. περίπου-. Εκτός από την Κύπρο παραδείγµατα προέρχονται κυρίως από την 

Κρήτη και την κυρίως Ελλάδα, ενώ µεµονωµένα δείγµατα έχουν βρεθεί επίσης στην 

Εγγύς Ανατολή, την Ιταλία και τη Σαρδηνία167. 

Οι ραβδωτοί τρίποδες αποτελούνται από τέσσερα κύρια τµήµατα: α) τη 

στεφάνη, ταινιωτή ή κατασκευασµένη από λεπτές ράβδους, η οποία στήριζε το 

σκεύος το οποίο τοποθετούνταν επάνω στον τρίποδα β) τα πόδια, ανάλογης 

κατασκευής, τα οποία διαµορφώνουν στο ανώτερο τµήµα τους διπλή έλικα εν είδει 

ιωνικού κιονοκράνου και απολήγουν στο κατώτερο σε οπλές βοοειδούς ή σε µικρή 

ορθογώνια ή δισκόσχηµη βάση γ) τους κανόνες, κυρτές ή οριζόντιες ράβδους που 

ενισχύουν τη στήριξη των ποδιών και δ) το δακτύλιο, παράλληλο και νοητά 

εγγραφόµενο στο κέντρο της στεφάνης τοποθετηµένο χαµηλότερα από αυτή, τον 

οποίο συγκρατούν οι οριζόντιοι κανόνες. Χρησίµευαν δε για τη στήριξη λεβήτων ή 

φιαλών ενώ η εύρεση των περισσοτέρων από αυτούς σε τάφους (πολύ λιγότερα είναι 

τα παραδείγµατα από ιερά) υποδηλώνει πιθανή σχέση τους µε ταφικά έθιµα και 

πρακτικές. 

Χάλκινοι ραβδωτοί τρίποδες από την Κρήτη προέρχονται από το Ιδαίον 

Άντρο (7+), την Αµνισό (1), το Βρόκαστρο (1), την Ελεύθερνα (1), το Καρφί (1), την  

Κίσαµο; (1), την Κνωσό (1), το Παλαίκαστρο (1) και τη Φορτέτσα (1). Επίσης σε 

τάφους στους Αρκάδες έχουν βρεθεί τµήµατα ραβδωτών τριπόδων, οι οποίοι σήµερα 

δε σώζονται και οι οποίοι κατά τον ανασκαφέα χρησίµευαν στη στήριξη χάλκινων 

τεφροδόχων αγγείων168. 

Οι ραβδωτοί τρίποδες της Κρήτης, αντίθετα µε τα κυπριακά παραδείγµατα, 

χρονολογούνται από τον 11ο αι. π.Χ. έως και τον 8ο αι. π.Χ. και στην πλειονότητά 

                                                                                                                                                                      
(Opferständer), 321-324. Στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα απαντώνται οι ραβδωτοί και οι 
τετράπλευροι υποστάτες, ένα µεµονωµένο δείγµα χυτού τρίποδα έχει βρεθεί στην Ολυµπία, βλ. Catling 
(1964), 223, Matthäus (1985), 313. 
167 Από την Κύπρο γνωστά είναι παραδείγµατα από την Έγκωµη, το Κούριο, τα Κούκλια-Σκάλες, την 
Πύλα-Κοκκινόκρεµος, κ.α.ú από την κυρίως Ελλάδα, από την Τίρυνθα, την Ανθηδώνα, την Πνύκα, τη 
Θήρα, την Ολυµπία και τη Σάµο, (από το Λευκαντί προέρχονται επίσης θραύσµατα από πήλινες 
µήτρες ραβδωτών τριπόδων µε διακόσµηση σπείρας, 900 π.Χ., Catling (1984), 90, Snodgrass (1971), 
285, εικ. 101, Coldstream (1997), 56, Boardman (1980), 42-43, εικ. 15)ú από την Εγγύς Ανατολή από 
το Beth-Shan και το ναυάγιο στο Cape Gelidonyaú από την Ιταλία και τη Σαρδηνία, από τη S. Maria in 
Paulis, το Piediluco και το Contigliano, βλ. Catling (1964), 223 και  Matthäus (1985), 313 και υποσ. 
125. 
168 Levi (1927-29), 473. 



τους προέρχονται από λατρευτικούς χώρους γεγονός που πιθανόν παραπέµπει σε 

χρήση ανάλογη µε αυτή των κρητικών πήλινων υποστατών της Εποχής του Χαλκού.  

Ως προς τη διακόσµησή τους είναι περισσότερο λιτοί και διακρίνονται από τους 

κυπριακούς κυρίως λόγω της ευρείας ταινιωτής στεφάνης που διαµορφώνουν και η 

οποία ορίζεται από ανάγλυφους δακτυλίους, των ταινιωτών ποδιών που απολήγουν 

σε µικρή ορθογώνια ή δισκόσχηµη βάση, η οποία δεν απαντάται στα κυπριακά 

παραδείγµατα, καθώς και της χαρακτηριστικής γεωµετρικής διακόσµησης που 

φέρουν οι περισσότεροι από αυτούς169.  

Αποτελούν µία σαφώς διακρινόµενη οµάδα, στην οποία φαίνεται να ανήκει 

επίσης ο τρίποδας ανάλογου τύπου από τον τάφο της Πνύκας ΜΓ περιόδου170 και δύο 

άλλοι από το νεκροταφείο της Σελλάδας στη Θήρα ΥΓ περιόδου171, οι οποίοι κατά 

τον Matthäus αποτελούν  έργα κρητικού εργαστηρίου, τοπικές µιµήσεις των 

κυπριακών προτύπων172. Αντίθετη άποψη έχει διατυπώσει ο Catling173, ο οποίος 

θεωρεί ότι οι ραβδωτοί τρίποδες κατασκευάσθηκαν στο σύνολο τους στην Κύπρο σε 

ένα ή περισσότερα εργαστήρια µε σηµαντικότερο αυτό της Έγκωµης και τους 

τοποθετεί από το 12ο αι. π.Χ. έως τον 11ο αι. π.Χ., περίοδο που κατά τον ίδιο 

χρονολογούνται οι κυπριακοί τρίποδες. Σύµφωνα µε τον ίδιο τα αντικείµενα αυτά 

έφθασαν εκτός Κύπρου µέσω συναλλαγών ή ανταλλαγής δώρων, όπου διατηρήθηκαν 

ως κειµήλια κατά τους επόµενους αιώνες και αποτέλεσαν κτερίσµατα σε τάφους 

σηµαντικών ατόµων.  

Ο πρωιµότερος από τους κρητικούς τρίποδες προέρχεται από το θαλαµοειδή 

τάφο Ι στο Βρόκαστρο, ο οποίος είναι και από τους µεγαλύτερους της σειράς (ύψ.: 

0,377µ.) ΥπΜ / ΠρΓ περιόδου174 (πίν.47). Η στεφάνη του τρίποδα είναι ταινιωτή, 

                                                           
169 Matthäus (1986), 287.  
170 Catling (1964), 194, αρ. 6, πίν. 28α, Matthäus (1985), 305, πίν. 133.2. 
171 Matthäus, ό.π., 305, πίν. 134.4-5. 
172 Κατά τον Matthäus οι τρίποδες µπορούν να διακριθούν χρονολογικά και στυλιστικά σε δύο οµάδες: 
στην κυπριακή/ανατολική, στην οποία ανήκουν οι τρίποδες που έχουν βρεθεί στην Κύπρο και την 
Εγγύς Ανατολή και χρονολογούνται από τον ύστερο 13ο αι. π.Χ. / πρώιµο 12ο αι. π.Χ. έως τον 11ο αι. 
π.Χ. -πιθανόν η παραγωγή τους να συνεχίσθηκε έως και το 1000 π.Χ. περίπου- σε αυτήν 
κατατάσσονται επίσης οι τρίποδες από την Τίρυνθα και την Ανθηδώνα Βοιωτίας 12ου αι. π.Χ., οι 
οποίοι θεωρούνται κυπριακές εισαγωγές� και στην κρητική/ελληνική, στην οποία ανήκουν οι τρίποδες 
που έχουν βρεθεί στην Κρήτη και ελάχιστα δείγµατα από την κυρίως Ελλάδα και χρονολογούνται από 
το 13ο αι. π.Χ. ως τον 8ο αι. π.Χ.  Για την κυπριακή / ανατολική οµάδα, βλ. Matthäus (1985), 301-304 
και 305 (Ανθηδώνα), 305-306, πίν. 135.1 (Τίρυνθα), για την κρητική / ελληνική οµάδα, βλ. ό.π., 304-
306ú τοπικές µιµήσεις, κατά τον ίδιο, υπήρξαν και στη Σαρδηνία, ό.π., 289. Βλ. επίσης Schweitzer 
(1971), 164-167, Matthäus (1985), 326-334 και (1986).  
173 Catling (1984). 
174 Hall (1914), 132, αρ. 1, εικ. 80, πίν. ΧΧΧΙV.1, Catling (1964), 199, αρ. 20, πίν. 31b, Matthäus 
(1985), 306, πίν. 136.1.  



ακόσµητη και πλαισιώνεται από απλό έξεργο δακτύλιο. Τα πόδια του είναι επίσης 

ταινιωτά και απολήγουν σε µικρή δισκόσχηµη βάση. Φέρουν έξεργη ανάγλυφη 

ράβδωση στα πλάγια και µία κεντρική, η οποία απολήγει άνω σε V του οποίου τα 

άκρα προεκτείνονται και σχηµατίζουν διπλή έλικα εν είδει ιωνικού κιονοκράνου µε 

οριζόντια ραβδόσχηµη επίστεψη. Από το Ιδαίον Άντρο προέρχεται επίσης τµήµα από 

πόδι τρίποδα, ανάλογου τύπου µε αυτού από το Βρόκαστρο, ο οποίος τοποθετείται 

στις αρχές της 1ης χιλιετίας π.Χ.175 (πίν.48). 

Λίγο υστερότερος φαίνεται να είναι ο τρίποδας που έχει βρεθεί στον τάφο ΧΙ 

της Φορτέτσας, ΠρΓΑ περιόδου -κατά Brock-176 (πίν.49), ο οποίος όµως έχει 

µικρότερες διαστάσεις (ύψ.:0,17µ.) και φέρει ανάγλυφη διακόσµηση 

σχηµατοποιηµένου δένδρου και σπείρας στη στεφάνη και στα πόδια αντίστοιχα177.  

Ο επίσης µικρός τρίποδας του τάφου 3 της Κνωσού Μ-ΥΠρΓΑ περιόδου178 

(πίν. 50), (ύψ.: 0,165µ.), αποτελεί το µοναδικό γνωστό παράδειγµα από την Κρήτη 

που διαµορφώνει τρία κάθετα τρίδυµα σκέλη µε οπλές βοοειδούς στο κατώτερο 

τµήµα τους, αντί των γνωστών ταινιωτών µε δισκόσχηµη ή ορθογώνια βάση και 

θυµίζει περισσότερο τα κυπριακά παραδείγµατα. Από θαλαµοειδή τάφο στους 

Αµπελόκηπους Κνωσού ΥΠρΓΑ περιόδου προέρχεται επίσης τρίποδας µεγάλου 

σχετικά µεγέθους (ύψ.: 0,393µ.) µε ταινιόσχηµη στεφάνη, επίπεδο έξω νεύον χείλος 

και πόδια  που απολήγουν στο κατώτερο τµήµα τους σε µικρό ορθογώνιο πλακίδιο179 

(πίν. 51).  

Αποσπασµατικά σωζόµενοι τρίποδες αυτού του τύπου έχουν βρεθεί ακόµη 

στο ιερό του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό ΥΠρΓΑ/ΠρΓΒ περιόδου180, τη νεκρόπολη της 

Ελεύθερνας ΥΠρΓΑ/ΠρΓΒ περιόδου181 (πίν.52α-β), ενώ τµήµατα µεγάλου ραβδωτού 

τρίποδα ανάλογων διαστάσεων µε αυτόν από το Βρόκαστρο και τους Αµπελόκηπους, 

έχουν βρεθεί και στο Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΥΠρΓ περιόδου182. 

                                                           
175 Matthäus (1997), 129, εικ. 1. 
176 Brock (1957), 22, αρ. 188, πίν. 13, Catling (1964), 198-199, αρ. 19, πίν. 31α, Matthäus (1985), 305, 
πίν. 134.1. 
177 Ανάλογη διακόσµηση σπείρας σώζεται στις πήλινες µήτρες ραβδωτών τριπόδων από το Λευκαντί, 
βλ. υποσ. 167. 
178 Hogarth (1899-1900)α, 83, Catling (1964), 198, αρ. 18, πίν. 30e, Matthäus (1985), 305, πίν. 134.2, 
Αν. Μεσόγειος (1998), 231-232, αρ. 274. 
179 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 232, αρ. 275. 
180 Schäffer (1992), 229, D,1 b.10, πίν. 75.1 και 102.9, Matthäus (1985), 306, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 232, 
αρ. 276. Από την ίδια θέση αναφέρεται επίσης και τµήµα δεύτερου ραβδωτού τρίποδα (;), ΠρΓ 
περίοδος (;),  Schäffer, ό.π., 229, D,1 b.11, πίν. 75.2 και 103.1. 
181 Αν. Μεσόγειος, ό.π., 232-233, αρ. 277. 
182 KNC, 100.f4, f8, f21, f22, f23, f30, εικ. 160, πίν. 271. 



Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το σύνολο των τριπόδων από το Ιδαίον Άντρο οι 

οποίοι δίνουν τη συνέχεια της σειράς στην Κρήτη έως και τα τέλη της Γεωµετρικής 

περιόδου. Πρόκειται για τµήµατα από ταινιωτά σκέλη ραβδωτών τριπόδων µε 

πλούσια γεωµετρική διακόσµηση, τα οποία χρονολογούνται από την ΠρΓΒ έως και 

την ΥΓ περίοδο183 (πίν.53). Αξιοσηµείωτη είναι η οµοιότητα της διακόσµησης σε δύο 

από αυτούς µε την αντίστοιχη τριποδικών λεβήτων από την ίδια θέση, η οποία  

υποδηλώνει την ταυτόχρονη παραγωγή αντικειµένων κυπριακής έµπνευσης και 

ελληνικού στυλ στα ίδια κρητικά εργαστήρια.  

Από το Καρφί επίσης προέρχεται διακοσµητικό εξάρτηµα τρίποδα 11ου αι. 

π.Χ.184, ενώ ένα δεύτερο σε σχήµα ροδιού µε εγχάρακτη διακόσµηση προέρχεται από 

τάφο (;) στην Κίσαµο, Γεωµετρικής περιόδου185. 

Ωστόσο, αν και η καταγωγή των ραβδωτών τριπόδων ανάγεται στην Κύπρο, 

κυρίως λόγω της συγκέντρωσης των πρωιµότερων δειγµάτων σε αυτή, θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι  πήλινοι υποστάτες απαντώνται στην Κρήτη ήδη από το 14ο αι. π.Χ., 

ενώ και τα χάλκινα δείγµατα αυτών εµφανίζονται στην Κρήτη ήδη από το δεύτερο 

ήµισυ του 13ου αι. π.Χ., αν όχι ενωρίτερα. 

Κυκλικοί πήλινοι υποστάτες είναι γνωστοί στην Κρήτη από την ΥΜΙΙΙΑ1 

περίοδο. Πρόκειται για υποστάτες µε κυλινδρικό σώµα και ανοικτή βάση οι οποίοι 

είχαν χρησιµοποιηθεί για τη στήριξη αγγείων µε ιδιαίτερα µικρή βάση, πιθανόν 

αµφοροειδών κρατήρων, των οποίων ο τρόπος της κατασκευής  και της ανάγλυφης 

διαµόρφωσης των τµηµάτων τους παραπέµπει σε µεταλλικά πρότυπα186. Ιδιαίτερα 

σηµαντική είναι επίσης η παρουσία στην Κρήτη πήλινων οµοιωµάτων ραβδωτών 

τριπόδων, τα οποία απαντώνται από το τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού αλλά 

και καθ� όλη τη διάρκεια της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου. Γνωστά είναι 

παραδείγµατα από τη Σύµη Βιάννου, ΥΜΙΙΙΓ/ΥπΜ περιόδου, ένα ανάλογο από το 

ιερό του Ερµή Κραναίου στην Πατσό, από τους Αρκάδες, ΥπΜ/ΠρΓ περιόδου, και 

από τους Αµπελόκηπους Κνωσού, ΥΓ περιόδου187.   

                                                           
183 Matthäus (1997), 131, εικ. 3-4. 
184 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 95, 119, αρ. 539, πίν. ΧΧΙΧ.1, (από τους ανασκαφείς 
ταυτίζεται µε ενώτιο). Για την ταύτιση του αντικειµένου µε διακοσµητικό εξάρτηµα τρίποδα, βλ. 
Catling (1964), 211, αρ. 47, Matthäus (1985), 325, πίν. 138.4, επίσης Boardman, (1961), 92. 
185 Boardman (1961), 90-93, αρ. 388, εικ. 37, πίν. ΧΧΧ.  
186 Αν. Μεσόγειος (1998), 71-72, αρ. 34, θαλαµοειδής τάφος Γρα Λυγιά Ιεράπετρας, ΥΜΙΙΙΑ2 
περίοδος, 72-73, αρ. 35, θαλαµοειδής τάφος Κριτσά Λασιθίου, ΥΜΙΙΙΓ περίοδος. 
187 Κάντα-Καρέτσου (1997), 161-162ú βλ. επίσης Αν. Μεσόγειος, ό.π., 73, αρ. 36, πήλινο οµοίωµα από 
τους Αρκάδες (από την ίδια θέση προέρχεται επίσης πήλινος υποστάτης ΠρΓ περιόδου ο οποίος 
θυµίζει τους κυκλικούς υποστάτες της ΥΜΙΙΙΑ1 περιόδου, βλ. Κάντα- Καρέτσου, ό.π., 162, εικ. 4, Αν. 
Μεσόγειος, ό.π., 207-208, αρ. 232),  Αν. Μεσόγειος, ό.π., 208, αρ. 233, Αµπελόκηποι Κνωσού. Πήλινα 



Στην ΥΜΙΙΙΑ2-ΥΜΙΙΙΒ περίοδο χρονολογούνται επίσης τα εργαστηριακά 

κατάλοιπα µεταλλουργίας που έχουν βρεθεί στο Παλαίκαστρο, ανάµεσα στα οποία 

βρέθηκαν και µήτρες ραβδωτού τρίποδα µεγάλου µεγέθους που είναι ένας από τους 

πρωιµότερους της σειράς188. Πρόκειται για την πρώτη µαρτυρία σχετικά µε την 

κατασκευή ραβδωτών τριπόδων σε κρητικό εργαστήριο189 σε τόσο πρώιµη περίοδο, η 

οποία αποδεικνύει ότι η κατασκευή τους ξεκίνησε στην Κρήτη πολύ ενωρίτερα από 

ό,τι έως σήµερα ήταν γνωστό, σε περίοδο αντίστοιχη των πρωιµότερων κυπριακών 

τριπόδων. Η προέλευση των ραβδωτών τριπόδων φαίνεται έτσι να οφείλει πολύ 

περισσότερα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη από ό,τι έως σήµερα ήταν γενικά 

αποδεκτό. 

 

Τετράπλευρα υποκρητήρια 

Τα τετράπλευρα υποκρητήρια χρησίµευαν για τη στήριξη αγγείων πιθανότατα σε 

θρησκευτικές τελετές και θεωρούνται έργα επίσης κυπριακής καταγωγής. Πρόκειται 

για αντικείµενα εξαίρετης τεχνικής τα οποία αποτελούνται από ένα τετράπλευρο 

κεντρικό τµήµα προσαρµοσµένο σε τέσσερα πόδια µε ή χωρίς τροχούς στο οποίο 

στηριζόταν κυκλική στεφάνη. Το τετράπλευρο τµήµα και η στεφάνη ήταν πλούσια 

διακοσµηµένη µε εικονιστικές παραστάσεις σε περίτµητη ή σπανιότερα σε χυτή 

τεχνική190. Τα σωζόµενα δείγµατα είναι σχετικά µικρών διαστάσεων και θεωρούνται  

µικρογραφίες µεγαλύτερων τα οποία δεν έχουν σωθεί. Τέτοιου µεγέθους φαίνεται να 

ήταν τα γνωστά από την Αγ. Γραφή mekonoth191, που έχουν ταυτιστεί µε 

τετράπλευρα υποκρητήρια µε τροχούς, τα οποία  υπήρχαν στο ναό του Σολοµώντα 

και είχαν κατασκευασθεί από τον Hiram, γνωστό χαλκουργό από την Τύρο192. 

Τα πρωιµότερα παραδείγµατα χρονολογούνται στο 13ο αι. π.Χ. και 

προέρχονται από την Κύπρο, όπου εµφανίζονται έως τον 11ο αι. π.Χ. Αντίστοιχης 

                                                                                                                                                                      
οµοιώµατα ραβδωτών τριπόδων προέρχονται επίσης από τον Κεραµεικό, την Ελευσίνα, το Θορικό και  
την Κόρινθο, ΜΓ-ΥΓ περίοδος, Catling (1964), 215, πίν. 39d 1, 2, 4. 
188 Hemingway (1996). 
189 Οι µήτρες του Παλαικάστρου, κατά τον Hemingway, ό.π., 242-243, ανήκουν σε τοπικό εργαστήριο, 
γεγονός που επιβεβαιώνεται κυρίως από την απουσία εισηγµένης κεραµικής ή άλλων αντικειµένων 
ανάµεσα στα ευρήµατα καθώς και από το σηµαντικό αριθµό χάλκινων αντικειµένων στους ΥΜΙΙΙΒ 
τάφους του Παλαικάστρου, γεγονός που υποδηλώνει την ύπαρξη χαλκού προς χρήση στη 
συγκεκριµένη θέση, αυτή την περίοδο τουλάχιστον. 
190 Γενικά για τα χάλκινα τετράπλευρα υποκρητήρια, βλ. Catling (1964), 203-210 και (1984), Matthäus 
(1985), 313-321 και (1986). Βλ. επίσης Rolley (1977), 116-118, πίν. LII-LIII.  
191 Ι. Βασ.  7, 27-37. 
192 Η ταύτιση έγινε από τον Fürtwangler στη δηµοσίευση του χάλκινου υποστάτη µε τροχούς από την 
Κύπρο, σήµερα στο Μουσείο Βερολίνου,  βλ. σχετικά, Catling (1984), 76, Matthäus (1986), 291. Βλ. 
επίσης Falsone (1988), 228. 



περιόδου είναι και τα παραδείγµατα από την Εγγύς Ανατολή (Megiddo). Οι 

τετράπλευροι υποστάτες αντίθετα από την Κρήτη (Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, 

Ιδαίον Άντρο, ιερό Σύµης Βιάννου)193, την κυρίως Ελλάδα (∆ελφούς)194 και τη ∆ύση 

(Bisenzio) εµφανίζονται υστερότερα και χρονολογούνται από τον 11ο έως τον 7ο αι. 

π.Χ.195 

Οι τετράπλευροι υποστάτες από την Κρήτη και την κυρίως Ελλάδα 

θεωρούνται, όπως και οι ραβδωτοί τρίποδες, έργα κρητικού εργαστηρίου το οποίο 

ακολουθούσε την παλαιότερη κυπριακή παράδοση196. Τυπολογικά είναι ανάλογοι των 

κυπριακών, διαφέρουν όµως ως προς την τεχνική κατασκευής τους όσο και ως προς 

τη διακόσµησή τους. Τα εικονογραφικά θέµατα αλλά και η στυλιστική τους απόδοση 

παραπέµπουν σε κρητικά έργα της περιόδου197, ενώ ως προς την τεχνική κατασκευής 

τα κρητικά παραδείγµατα διαφέρουν στην απόδοση των µορφών, οι οποίες είναι 

ολόγλυφες αντίθετα µε τους κυπριακούς των οποίων η οπίσθια επιφάνεια είναι 

επίπεδη198. 

Το πήλινο οµοίωµα από το Καρφί, του τέλους του 12ου /αρχών 11ου αι. π.Χ.199 

είναι το πρωιµότερο γνωστό παράδειγµα του τύπου από την Κρήτη και την κυρίως 

Ελλάδα. Από υποµινωικό τάφο του Βόρειου νεκροταφείου της Κνωσού προέρχεται 

το πρωιµότερο παράδειγµα χάλκινου τετράπλευρου υποστάτη χωρίς τροχούς200 (πίν. 

54-55), το οποίο θεωρείται κυπριακή εισαγωγή και είναι το µοναδικό γνωστό 

παράδειγµα από την Κρήτη που προέρχεται από τάφο. Ο υποστάτης σώζεται 

αποσπασµατικά, όπως και όλα τα παραδείγµατα της κρητικής οµάδας, διατηρούνται 

ωστόσο τµήµατα της εικονιστικής του διακόσµησης µε παραστάσεις ανθρώπινων 

µορφών, ζώων και πτηνών.  

Από το ιερό της Σύµης Βιάννου προέρχεται σηµαντικός αριθµός 

τετράπλευρων υποστατών, ανάµεσα τους και ακέραιοι τροχοί, οι οποίοι 

                                                           
193 Τετράπλευρα υποκρητήρια, τα οποία διατηρούν µέρος της εικονιστικής τους διακόσµησης (κεφαλές 
αλόγων και ελαφιού), προέρχονται επίσης από το δρόµο του θολωτού τάφου του Κανιαλή Τεκκέ, 7ος 
αι. π.Χ., βλ.  Hutchinson and Boardman (1954), 223, πίν. 30.56-58, καθώς και διακοσµητικό εξάρτηµα 
υποστάτη σε σχήµα ρογδιού, ό.π., 223, πίν. 29.61.  
194Rolley (1977), 115-118, αρ. 503-509, πίν. LII-LIII, σώζονται τµήµατα από πέντε ή επτά 
τετράπλευρους υποστάτες. Από το Λευκαντί προέρχεται επίσης ζεύγος χάλκινων τροχών οι οποίοι 
πιθανόν ανήκουν σε τετράπλευρο υποστάτη, 900 π.Χ., βλ. Catling (1984), 86. 
195 Βλ. υποσ. 190.  
196 Matthäus (1985), 326-334 και (1986).   
197 Catling (1984), 90-91,  Coldstream (1997), 377. 
198 Rolley (1977), 123. 
199 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), πίν. 34. 
200 KNC, 201.f1, εικ. 165-166, πίν. 276. 



κατασκευάζονταν πιθανότατα στην Κρήτη201. Ο αριθµός και η ακριβής χρονολόγηση 

των υποστατών,  οι οποίοι αναφέρονται ως υποστάτες του κυπριακού τύπου και του 

τύπου του Ιδαίου Άντρου, δεν είναι γνωστή. Ανάµεσά τους σηµειώνεται θραύσµα 

µετόπης µε ιθυφαλλική µορφή µε υψωµένα χέρια στο γνωστό από έργα της 

πρωτογεωµετρικής κρητικής χαλκοπλαστικής τύπο της επιφαινόµενης θεότητας202 

(πίν.56), ένα δεύτερο µε παράσταση γρυπών εκατέρωθεν σχηµατοποιηµένου δένδρου, 

ο οποίος τοποθετείται στον 9ο αι. π.Χ. και θεωρείται κρητικό έργο µε κυπριακά 

πρότυπα στο σχήµα και βορειοσυριακά στο στυλ203 (πίν. 57), και τµήµα µετόπης µε 

παράσταση αιγοειδούς το οποίο χρονολογείται στην Υστερογεωµετρική περίοδο204. 

Από το Ιδαίον Άντρο σώζονται επίσης τµήµατα τετράπλευρου υποστάτη 

σχετικά µεγάλου µεγέθους, τα οποία επίσης διατηρούν µέρος της εικονιστικής του 

διακόσµησης, µε παράσταση πλοίου µε κωπηλάτες και πολεµιστές, γυναικείας 

µορφής µε υψωµένα χέρια, ζώων κ.ά.205 (πίν. 58).  
 

                                                           
201 Λεµπέση (1973), 190, πίν. 188α (µε παράσταση γρυπών εκατέρωθεν σχηµατοποιηµένου δένδρου), 
(1974), 227, πίν. 168α (µε παράσταση ζώου επιτιθέµενου εναντίον άλλου µικρότερου), (1975), 329, 
πίν. 259 (µε παράσταση γρυπών εκατέρωθεν σχηµατοποιηµένου δένδρου), (1976), 406, (1977), 410, 
(1981), 394, πίν. 259β, (1988), 450, (1992), 217-218. Βλ. επίσης, Λεµπέση (1975), 329. 
202 Λεµπέση (1981)α, 394, πίν. 259β. 
203 Λεµπέση (1973), 190, πίν. 188α και (1975), 329, πίν. 259, βλ. επίσης Matthäus (1997), 133. 
204 Λεµπέση (1976), 406. 
205 Museo Italiano II (1888), πίν. ΧΙ,  Boardman (1961), 132-133, πίν. 49Α, βλ. επίσης Rolley (1977), 
118-125, εικ. 40-58. Aνάµεσα στα ευρήµατα αναφέρονται επίσης δύο εξάκτινοι τροχοί και ένας τρίτος 
τετράκτινος, οι οποίοι ανήκουν σε τετράπλευρους υποστάτες κυπριακού τύπου, Σακελλάρακης (1983), 
438-439, πίν. 206β-γ. 



Όπλα 

 
Τα χάλκινα όπλα είναι σχετικά ολιγάριθµα (43+), κυρίως λόγω της 

επικράτησης του σιδήρου από τον 11ο αι. π.Χ., σε σχέση µε τις άλλες κατηγορίες των 

χάλκινων κρητικών αντικειµένων [πίν.VIII]. Τα περισσότερα προέρχονται από το 

Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού (10), ιδιαίτερα από τον υποµινωικό τάφο 201 (7), 

σηµαντικός είναι επίσης ο αριθµός αυτών από το Καρφί (8), το Βρόκαστρο (6) και 

τον Κοµµό (5). Απαντώνται κυρίως σε τάφους (23) και σε οικισµούς (14) και 

σπανιότερα σε ιερά. Τα περισσότερα ανήκουν στην Υποµινωική περίοδο, αντίθετα µε 

την κυρίως Ελλάδα, όπου ανάλογα παραδείγµατα είναι ελάχιστα, και σε τύπους 

γνωστούς από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια αυτής 

της κατηγορίας χάλκινων αντικειµένων στην Κρήτη. 

Τα δόρατα (20) αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία κρητικών όπλων 

και απαντώνται σε αξιοσηµείωτη ποικιλία τύπων (A, D, J, P, R, K, L/V, T του 

Snodgrass). Ενδιαφέρον είναι ένα σχετικά σπάνιου τύπου παράδειγµα από το Βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού πιθανότατα κυπριακής καταγωγής, ενώ αξιοσηµείωτη είναι 

επίσης η παρουσία πρώιµων τύπων σε πρωτογεωµετρικά ή και υστερογεωµετρικά 

ταφικά σύνολα, όπως αυτό της Φοινικιάς Ηρακλείου και της Ελεύθερνας.  

Τα χάλκινα βέλη, αντίθετα µε την υπόλοιπη Ελλάδα από όπου απουσιάζουν 

από τον 11ο έως και τον 8ο αι. π.Χ., αντιπροσωπεύονται στην Κρήτη από αρκετά 

παραδείγµατα (14), τα περισσότερα από τα οποία ανήκουν σε ένα χαρακτηριστικό 

τύπο που εµφανίζεται την Υποµινωική περίοδο και συναντάται έως την Κλασική.  

Τα ξίφη και τα εγχειρίδια, αντίθετα µε τη Μινωική περίοδο, είναι λιγοστά (7+) και 

ανήκουν σχεδόν στο σύνολό τους στο γνωστό µυκηναϊκό τύπο Naue II.   

Ιδιαίτερα σηµαντική σε αυτή την κατηγορία αντικειµένων είναι η ανάγλυφη 

επένδυση φαρέτρας από τον τάφο Ρ της Φορτέτσας, ΜΓ περιόδου, η οποία ανήκει 

στην πρώτη οµάδα της πρωτοανατολίζουσας κνωσιακής µεταλλοτεχνίας.   
 

∆όρατα 

Οι χάλκινες αιχµές δοράτων, γνωστές από την Παλαιοανακτορική περίοδο 

στην Κρήτη από όπου διαδόθηκαν στην κυρίως Ελλάδα κατά την Υστεροελλαδική 

περίοδο, αποτελούν την πλέον κοινή κατηγορία όπλων της Πρώιµης Εποχής του 



Σιδήρου στην Κρήτη206. Παραδείγµατα είναι γνωστά από το Βρόκαστρο (5), το 

∆ικταίον Άντρο (3), το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού (3), την Παντάνασσα 

Αµαρίου (2), επίσης από τις Αρχάνες (1), την Ελεύθερνα (1), το Καρφί (1), τον 

Κοµµό (1), την Τύλισο (1), τη Φοινικιά Ηρακλείου (1) και τη Φορτέτσα (1)207. 

Προέρχονται κυρίως από τάφους Υποµινωικής-Πρωτογεωµετρικής περιόδου πλην 

αυτών από τον οικισµό στο Βρόκαστρο και αυτών από το ∆ικταίον Άντρο και το ναό 

στον Κοµµό. 

Κατά την Υποµινωική περίοδο απαντώνται σε αξιοσηµείωτη ποικιλία τύπων 

οι περισσότεροι από τους οποίους έλκουν την καταγωγή από την Ύστερη Εποχή του 

Χαλκού, δηλαδή οι τύποι R,Τ, P, L/V του Snodgrass208.  

Από υποµινωικό τεφροδόχο αγγείο από τη θέση Καρνάρι στις Αρχάνες 

προέρχεται αιχµή δόρατος µε σχεδόν επίπεδη λεπίδα και κεντρική νεύρωση η οποία 

εκτείνεται έως το µέσο περίπου του µήκους της, τύπος που οµοιάζει µε τον τύπο R, 

αν και κατά τον Snodgrass ο συγκεκριµένος τύπος απαντάται µόνο σε σιδερένια 

δόρατα γνωστά από την Ολυµπία. Ένας πρώιµος και σπάνιος τύπος δόρατος 

προέρχεται από τεφροδόχο χάλκινο λέβητα από την Τύλισο209, του οποίου 

χαρακτηριστικό είναι ο βραχύς, ευρύς αυλός ο οποίος µειούµενος στο ανώτερο τµήµα 

του διαµορφώνει λεπτή νεύρωση (τύπος Τ Snodgrass). Επίσης σπάνιος είναι ο τύπος 

δόρατος από υποµινωικό τάφο του Βόρειου νεκροταφείου της Κνωσού210 µε 

µακρόστενη φυλλόσχηµη λεπίδα, κεντρική νεύρωση και ιδιαίτερα µακρύ αυλό 

(πίν.59α). Ο τύπος, αν και τα ακριβή του παράλληλα απουσιάζουν, οµοιάζει µε τον 

κυπριακής καταγωγής τύπο D του Snodgrass και τον τύπο V, παραλλαγή του πρώτου 

ή του κυπριακού σιγύννα211. Αξιοσηµείωτη είναι επίσης η εύρεση δύο χάλκινων 

αιχµών δόρατος σε πυρά στο δρόµο υποµινωικού θολωτού τάφου στην Παντάνασσα 

                                                           
206 Για  τα χάλκινα δόρατα βλ. Lorimer (1950), 254-261, Snodgrass (1964), 115-139. Βλ. επίσης 
Desborough (1995), 354-361, γενικά για τον οπλισµό και τα όπλα.    
207 Hall (1914), 103-106, δωµ. 11, αρ. 7-11, πίν. 59A, B, C, D, F, Βρόκαστροú Boardman (1961), 28, 
αρ. 99, Α. Μ. Η. 330, αρ. 104,  εικ. 10, πίν. ΧΙΙ, ∆ικταίον Άντροú KNC, 186.f1, 201.f8, εικ. 163, πίν. 
274 και 292.f63, πίν. 286 (τάφος ΠρΓΒ-ΥΑ περιόδου), Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσούú Τέγου 
(1999), 135-136, αρ. 13-14, εικ. 34-35, Παντάνασσα Αµαρίουú Σακελλαράκης (1978), 322, εικ. 3, 
Αρχάνεςú Σταµπολίδης (1993), 68, εικ. 26 και (1996), 52-53, αρ. 20, εικ. 98, Ελεύθερναú Pendlebury 
and Money-Coutts (1937-8), αρ. 550, Κ.114, πίν. ΧΧΙΧ.1, Καρφίú Shaw and Harlan (2000), 364, αρ. 2, 
πίν. 5.26, Κοµµόςú Μαρινάτος (1931), 113, αρ. 2, εικ. 3, Τύλισοςú Αλεξίου (1967), 213, πίν. 201γ 
Φοινικιά Ηρακλείουú Brock (1957), 22, τάφος ΧΙ, αρ. 191, Φορτέτσα.  
208 Snodgrass (1964), 119 (τύπος Β), 120 (τύπος C), 130 (τύπος R), 131 (τύπος Τ). 
209 Μαρινάτος (1931), 113, αρ. 2, εικ. 3 και Snodgrass, ό.π., 131, Τ2, εικ. 8j. 
210 KNC 186.f1, 201.f8, εικ. 163, πίν. 274. 
211 KNC, 520-521, Snodgrass, ό.π., 120-121 (τύπος D), 131-132 (τύπος V). 



Αµαρίου. Οι δύο αιχµές, µε σφυρήλατο σχιστό αυλό, ανήκουν στους τύπους P και  

L/V του Snodgrass. 

Πρώιµοι τύποι απαντώνται επίσης και σε υστερότερους κρητικούς τάφους. 

Από τάφο στη Φοινικιά Ηρακλείου ΠρΓΑ περιόδου προέρχεται χάλκινη αιχµή 

δόρατος µε φυλλόσχηµη λεπίδα µε κυρτές πλευρές, πλατειά, επίπεδη κεντρική 

νεύρωση η οποία εκτείνεται ως την αποστρογγυλευµένη αιχµή και σχετικά µακρύ 

κωνικό αυλό (πίν. 59β) (τύπος Α του Snodgrass212, που είναι ο πλέον διαδεδοµένος 

πρώιµος τύπος, του οποίου η καταγωγή ανάγεται στη Μυκηναϊκή Ελλάδα).  

Η χάλκινη αιχµή δόρατος από ταφική πυρά της νεκρόπολης της Ορθής 

Πέτρας στην Ελεύθερνα η οποία χρονολογείται ανάµεσα στο 720 και το 690 π.Χ., αν 

και απουσιάζουν τα ακριβή της παράλληλα, παραπέµπει βάση του σχήµατός της σε 

ανάλογες υποµινωικές/πρωτογεωµετρικές αιχµές (πίν.59γ). Η χρονική απόσταση 300-

400 χρόνων από τα υπόλοιπα συνευρήµατα της πυράς ερµηνεύεται µε την υπόθεση 

ότι είτε πρόκειται για παλαιό όπλο που ανήκε στο νεκρό και χρησιµοποιείτο κατά τη 

διάρκεια της ζωής του, είτε για παλαιό οικογενειακό κειµήλιο που εναποτέθηκε ως 

προσφορά/κτέρισµα ή χρησιµοποιήθηκε ως σκήπτρο. Πιθανόν δε κατά µία άλλη 

ερµηνεία να µην ανήκε στον ατοµικό οπλισµό του πολεµιστή, αλλά η παρουσία της 

στην ταφική πυρά να µπορεί να συσχετισθεί µε την πληροφορία του Αρποκρατίωνα 

Γραµµατικού, ο οποίος αναφέρει ότι οι Αθηναίοι συνήθιζαν να κρατούν ένα δόρυ 

µπροστά από την εκφορά ενός δολοφονηµένου νεκρού213. 

Κατά την Πρωτογεωµετρική περίοδο γνωστά είναι δύο αποσπασµατικά 

σωζόµενα παραδείγµατα, το ένα προέρχεται από τον τάφο ΧΙ της Φορτέτσας και 

αποτελεί το µοναδικό χάλκινο όπλο από τους τάφους της συγκεκριµένης θέσης και 

ένα δεύτερο από το ναό στον Κοµµό που ανήκει στην Α1 φάση του ιερού (1020-875 

π.Χ.). 

Κατά τη Γεωµετρική περίοδο απαντώνται οι τύποι J και K του Snodgrass214. 

Ο τύπος J έλκει την καταγωγή του από τη Μυκηναϊκή Ελλάδα και διαµορφώνει 

µακρόστενη φυλλόσχηµη λεπίδα µε κεντρική νεύρωση και σχετικά επιµήκη αυλό. Ο 

τύπος αντιπροσωπεύεται από δύο παραδείγµατα από το Βρόκαστρο µε χυτό αυλό 

(πίν.60α-β), στο ένα εκ των οποίων αξιοσηµείωτη είναι η ύπαρξη σιδερένιου 

                                                           
212 Snodgrass (1964), 116-119.  
213 Σταµπολίδης (1996), 82-83 και 173-174. 
214 Snodgrass, ό.π., 123-126 (τύπος J), 126 (τύπος K). 



στελέχους215. Από την ίδια θέση προέρχονται τρία ακόµη παραδείγµατα ιδιαίτερα 

µικρού µεγέθους µε επίπεδη λεπίδα χωρίς κεντρική νεύρωση η οποία αναδιπλούµενη 

στο κατώτερο της τµήµα αναπτύσσει σφυρήλατο αυλό216 (τύπος Κ πίν.60γ-ε). 

Ανάλογου τύπου µικρογραφική αναθηµατική αιχµή δόρατος έχει βρεθεί επίσης στο 

∆ικταίον Άντρο217. Φέρει στη λεπίδα έκτυπη διακόσµηση κυκλίσκων σε δύο κάθετες 

σειρές εκατέρωθεν της κεντρικής νεύρωσης. 

 

Βέλη 

Τα βέλη, γνωστά επίσης από την Παλαιοανακτορική περίοδο στην Κρήτη, αποτελούν 

το κατεξοχήν κυνηγετικό και πολεµικό όπλο των Κρητών218. Αντίθετα µε την κυρίως 

Ελλάδα, όπου από τον 11ο έως και τον 8ο αι. π.Χ. απουσιάζουν ανάλογα 

παραδείγµατα και µετά το 750 π.Χ. η χρήση τους υποδηλώνεται µόνο από 

παραστάσεις τοξοτών στην υστερογεωµετρική αττική αγγειογραφία, η εικόνα στην 

Κρήτη είναι εντελώς διαφορετική219. 

Χάλκινα βέλη απαντώνται καθ� όλη τη διάρκεια της Πρώιµης Εποχής του 

Σιδήρου στην Κρήτη, τα περισσότερα από τα οποία έλκουν την καταγωγή τους από 

ένα τύπο γνωστό από την Εποχή του Χαλκού, γεγονός που επιβεβαιώνει τη µακρά 

παράδοση και συνέχεια της χρήσης τους στο νησί. 

Παραδείγµατα προέρχονται από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού (5), το 

Καρφί (3), τον Κοµµό (3), το Καβούσι (2) και τη Σύµη Βιάννου (1)220. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει ο υποµινωικός τάφος 201 του Βόρειου νεκροταφείου της 

Κνωσού από όπου προέρχονται πέντε παραδείγµατα, αριθµός που σπάνια απαντάται 

                                                           
215 Hall (1914), 104-105, αρ. 11, πίν. 59Α, Snodgrass, ό.π., 124, J7 και Hall, όπ., 103-104, αρ. 10, πίν. 
59Β, Snodgrass, ό.π., 132 (µε σιδερένιο στέλεχος). 
216 Hall (1914), 103, αρ. 7-9, πίν. 59C, D, F, Snodgrass (1964), Κ2-Κ4, εικ. 8j. 
217 Boardman (1961), 28, αρ. 104,  εικ. 10. 
218 Γενικά για τα βέλη βλ.  Snodgrass, ό.π., 141-156 και Desborough (1995), 365.  
219Από την κυρίως Ελλάδα γνωστά είναι πέντε παραδείγµατα, ένα σιδερένιο βέλος από 
πρωτογεωµετρικό τάφο του Κεραµεικού, δύο από οψιανό από τάφο Πρώιµης Γεωµετρικής περιόδου 
στην Τίρυνθα και δύο σιδερένια από τάφους ανάλογης περιόδου στην Κόρινθο και στην Αθήνα. 
Επίσης ολιγάριθµες αιχµές βελών έχουν βρεθεί σε τάφο στις Φερές Θεσσαλίας και µία σε τάφο του 
Άργους. Πλην των παραστάσεων στην υστερογεωµετρική αττική αγγειογραφία γνωστή είναι επίσης 
παράσταση δύο τοξοτών σε υδρία από το Λευκαντί του πρώιµου 10ου αι. π.Χ., βλ. σχετικά Snodgrass 
(1971), 274-275. 
220 KNC, 201.f2-6, εικ. 163, πίν. 280, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσούú Pendlebury and Money-Coutts 
(1937-38), αρ. 454, 552, 672, K.75, K. 115, K. Peak Sanctuary, πίν. 29.1, Καρφίú Shaw and Harlan 
(2000), 364, αρ. 1, 4, 5 πίν. 5.26, 5.29, Κοµµόςú Boyd (1901), 145g-h, Καβούσιú Λεµπέση (1983), 355, 
εικ. 3β, Σύµη Βιάννου. 



σε τάφους221. Από τον ίδιο τάφο προέρχεται επίσης αποσπασµατικά σωζόµενο 

χάλκινο όπλο άγνωστου τύπου πιθανόν αιχµή βέλους µεγάλου µεγέθους222.  

Από ιερά ανάλογα, χάλκινα τουλάχιστον223, παραδείγµατα είναι σπάνια, αν και η 

ανάθεση όπλων στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερα διαδεδοµένη. Τα µοναδικά γνωστά 

παραδείγµατα προέρχονται από τον Κοµµό. Σηµαντική είναι η εύρεση κατά χώρα 

ενός εξ αυτών στο τριµερές ιερό. Ένα ακόµα προέρχεται από το ιερό της Σύµης 

Βιάννου και χρονολογείται στον 8ο- πρώιµο 7ο αι. π.Χ.  

Ο πιο διαδεδοµένος κρητικός τύπος της περιόδου είναι αυτός µε φυλλόσχηµη 

αιχµή, δύο ευθέα ή ελαφρά κοίλα πτερύγια, ροµβοειδούς διατοµής κεντρική 

νεύρωση, η οποία µειούµενη στο κατώτερο τµήµα της αιχµής διαµορφώνει 

κοµβιόσχηµο έξαρµα που αναπτύσσεται χαµηλά στο επίµηκες στέλεχος της (τύπος Ιa 

Snodgrass)224. Ο τύπος  εµφανίζεται πρώτη φορά κατά την Υποµινωική περίοδο στο 

Καρφί225 (πίν.61) και απαντάται έως την Κλασική στην Κρήτη. 

 

Ξίφη / Εγχειρίδια 

Τα χάλκινα ξίφη και εγχειρίδια τα οποία υπήρξαν τα πλέον διαδεδοµένα όπλα κατά 

τη Μινωική/Μυκηναϊκή περίοδο, αντιπροσωπεύονται κατά την Πρώιµη Εποχή του 

Σιδήρου στην Κρήτη µε ελάχιστα παραδείγµατα226.  

Γνωστά είναι παραδείγµατα ξιφών από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού (1), το 

Βρόκαστρο (1), το Καρφί (1). Επίσης τρία εγχειρίδια προέρχονται από το Καρφί και 

ένα από τον Κοµµό227. Τα περισσότερα προέρχονται από σύνολα Υποµινωικής 

περιόδου και ανήκουν στο γνωστό τύπο Naue II (τύπος I του Snodgrass228).  

Τα ξίφη αυτού του τύπου διαµορφώνουν λεπίδα, ανάλογου πλάτους µε τη 

λαβή, µε ράχες παράλληλες στο µεγαλύτερο µήκος της και οξεία αιχµή. Ο τύπος 

υπήρξε ο κατεξοχήν τύπος πλήττοντος και νήσσοντος όπλου στην Ανατολική 

Μεσόγειο από το 13ο αι. π.Χ. αλλά σπάνιος σχετικά στο Αιγαίο πριν τα τέλη της 
                                                           
221 Η εύρεση τέτοιου αριθµού βελών σε τάφους είναι σπάνια, τάφοι µε ανάλογο αριθµό βελών έχουν 
βρεθεί µόνο στην Κω και στην Κύπρο (Σαλαµίνα, Λάπαθος), βλ. σχετικά KNC, 522. 
222 KNC, 201.f17, εικ. 163, πίν. 280. 
223 Σηµαντικός αριθµός σιδερένιων αιχµών βελών έχει βρεθεί στο Ιδαίον Άντρο και στο ιερό της Σύµης 
Βιάννου, βλ. σχετικά Λεµπέση (1984), 456.  
224 Snodgrass (1964), 146. 
225 Pendlebury and Money-Coutts (1937-8), αρ. 672, πίν. ΧΧΙΧ.1, Snodgrass, ό.π., Ia3, εικ. 9. 
226 Γενικά για τα ξίφη και τα εγχειρίδια, βλ. Lorimer (1950), 261-263, Snodgrass, ό.π., 93-113.   
227 Ξανθουδίδης (1904), 48, εικ. 11, Μουλιανάú KNC, 201.f7, εικ. 163, πίν. 277, Βόρειο νεκροταφείο 
της Κνωσούú Hall (1914), 120, αρ. 3, πίν, XXIG, Βρόκαστροú Pendlebury and Money-Coutts (1937-8), 
αρ. 500, Κ.96, πίν. ΧΧΙΧ.2 (ξίφος) και  αρ. 214, 250, 358, Κ.12, Κ.26, Κ.54, πίν. XXVIII.2 
(εγχειρίδια), Καρφίú Shaw and Harlan (2000), 366, αρ. 17, πίν. 5.25 (εγχειρίδιο), Κοµµός. 



δεύτερης χιλιετίας. Τα πρωιµότερα παραδείγµατα του τύπου στο Αιγαίο προέρχονται 

από το θολωτό τάφο Β στα Μουλιανά Σητείας. Ανάλογου τύπου ξίφος, το οποίο 

βρέθηκε σπασµένο σε τέσσερα τµήµατα, προέρχεται επίσης από τον υποµινωικό τάφο 

201 του Βόρειου νεκροταφείου της Κνωσού (πίν.62). Η συνήθεια «θανάτωσης» του 

ξίφους, γνωστή από την Αττική και το Λευκαντί, απαντάται επίσης σε γεωµετρικούς 

τάφους στην περιοχή µεταξύ Ρεθύµνου και Χανίων όπου βρέθηκε µία σειρά χάλκινων 

εγχειριδίων σκόπιµα «λυγισµένων» στο εσωτερικό τεφροδόχων αγγείων229.  

 

Χάλκινη ανάγλυφη επένδυση φαρέτρας 

Από τον τάφο Ρ της Φορτέτσας προέρχεται το µοναδικό γνωστό παράδειγµα 

φαρέτρας στην Κρήτη (πίν.63), η οποία ανήκει στην πρώτη οµάδα της 

πρωτοανατολίζουσας κνωσιακής µεταλλοτεχνίας (ΜΓ περίοδος)230.  

Πρόκειται για τραπεζιόσχηµο έλασµα το οποίο φέρει διακόσµηση αποδοµένη µε 

έκτυπη τεχνική και εγχάρακτες λεπτοµέρειες, η οποία συνίσταται σε πέντε επιµήκεις 

µετόπες, δύο πλατύτερες κεντρικές που πλαισιώνονται από τρεις στενότερες. Οι 

τελευταίες κοσµούνται µε αριστερόστροφες σφίγγες µε κωνικά κράνη σε 

συγκρατηµένο διασκελισµό, ενώ στις δύο πλατύτερες επαναλαµβάνεται το θέµα 

ανδρικής µορφής που µάχεται δύο αντωπούς βρυχώµενους λέοντες. 

Το θέµα είναι ιδιαίτερα κοινό και αγαπητό στην ανατολική τέχνη, γνωστό  όµως και 

από τη µινωική παράδοση, και απαντάται και σε άλλα έργα της περιόδου, όπως στο 

χάλκινο ανάγλυφο από το Καβούσι231, στο περίτµητο χρυσό έλασµα από το Βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού232, στο χρυσό διάδηµα από τον Κανιαλή Τεκκέ233 και σε 

πήλινο πινάκιο από τους Αµπελόκηπους Κνωσού234. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      
228 Snodgrass, όπ., 93-98. 
229 Woodward (1929), 235. 
230 Brock (1957), 135-136 και 198-199, τάφος Ρ, αρ. 1569, πίν. 116, 169, Boardman (1961), 134-135, 
εικ. 50Β, Ανατολική Μεσόγειος (1998), 256, αρ. 321. 
231 Boyd (1901), 147-148, εικ. 10-11.  
232 KNC, 219.f91, εικ. 154, πίν. 264. 
233 Boardman (1967), αρ. 3, πίν. 7.3, 12.3. 



Ασπίδες τύπου Ιδαίου Άντρου 
 

Οι χάλκινες ασπίδες αυτού του τύπου235 προέρχονται κυρίως από το Ιδαίον 

Άντρο (62). Ανάλογες έχουν βρεθεί επίσης στο Παλαίκαστρο (5), τη Φαιστό (4), τους 

Αρκάδες (2), την Ελεύθερνα (1) και τον Κοµµό (1). Από τη Νέα Πραισό (Βαβέλοι) 

προέρχεται επίσης από κατάσχεση χάλκινη µικρή αναθηµατική ασπίδα Γεωµετρικής 

περιόδου, ενώ θραύσµα από αναθηµατική ασπίδα του τύπου του Ιδαίου αναφέρεται 

από το ιερό της Σύµης Βιάννου236 [πίν. ΙΧ]. Οι περισσότερες προέρχονται από ιερά 

πλην αυτών από το θολωτό τάφο L των Αρκάδων και αυτής από το θαλαµοειδή τάφο 

Α1/Κ1 της νεκρόπολης της Ελεύθερνας. Εκτός Κρήτης απαντώνται σπάνια, ανά ένα 

παράδειγµα είναι αντίστοιχα γνωστό από τους ∆ελφούς, τη ∆ωδώνη και τη 

Μίλητο237.   

Οι ασπίδες έχουν κυκλικό σχήµα και κυρτό σώµα. Η διάµετρος τους 

κυµαίνεται από 0,55µ.-0,68µ. ενώ το πάχος τους σπάνια υπερβαίνει το ένα τρίτο του 

χιλιοστού στα κεντρικά τµήµατα και το ένα χιλιοστό στην περιφέρεια τους. Βάσει της 

διακόσµησής τους διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που διαµορφώνουν στο 

κέντρο τους πλαστικά αποδοµένη, κοίλη εσωτερικά, κεφαλή αιλουροειδούς (πίν.64-

65) -σε ένα παράδειγµα απαντάται κεφαλή αετού238- και σε αυτές µε κεντρικό 

οµφαλό (πίν.66-67). Η έκκρουστη διακόσµηση της υπόλοιπης επιφάνειας 

αναπτύσσεται σε οµόκεντρες ζωφόρους µε σειρές ζώων (ταύροι, αιλουροειδή, 

αιγοειδή, ελάφια), ενώ στο κεντρικό πεδίο µε την προτοµή απεικονίζονται σκηνές 

κυνηγιού, άνδρες που µάχονται λιοντάρια, εραλδικά ζεύγη λιονταριών ή σφιγγών τα 

οποία σπανιότερα συνοδεύουν γυµνή γυναικεία θεότητα.  

                                                                                                                                                                      
234 Αν. Μεσόγειος , ό.π., 207, αρ. 230. 
235 Γενικά για τις ασπίδες του τύπου του Ιδαίου Άντρου, βλ. Kunze (1931), Benton (1938-39), 
Boardman (1961), 138-139 και (1980), 58-60, Coldstream (1997), 383-384.  
236 Για τα χάλκινα αντικείµενα αυτού του τύπου από το Ιδαίον Άντρο, βλ. Halbherr and Orsi (1888), 7-
22 και Kunze (1931), επίσης πολλά τµήµατα ανάλογων αντικειµένων έχουν βρεθεί και κατά τις 
τελευταίες ανασκαφές στο σπήλαιο, βλ. σχετικά Σακελλαράκης (1983), (1984), (1987). Για ανάλογα 
αντικείµενα από άλλες θέσεις της Κρήτης, βλ. Kunze, ό.π., 12-13, αρ. 8, πίν. 21-23, 15-16, αρ. 15, πίν. 
29, 19, αρ. 29, πίν. 35, 22-23, αρ. 40, πίν. 38, 28, αρ. 59, πίν. 45, Παλαίκαστροú ό.π., 13-14,  αρ. 9, πίν. 
24-25, 27, αρ. 55,  πίν. 24, 44, 29, αρ. 60, πίν. 44, 29, αρ. 62, πίν. 44, Φαιστόςú ό.π., 14,  αρ. 11, πίν. 28, 
28, αρ. 56, πίν. 43,  Αρκάδεςú Σταµπολίδης (1996)α, (1997), 181-183, εικ. 16, (1998), 114-116, 
Ανατολική Μεσόγειος (1998), 255, αρ. 319, Ελεύθερναú Shaw and Harlan (2000), 364-365 και 370-
371, αρ. 6, πίν. 5.30, Κοµµόςú Σακελλαράκης (1966), 418, Νέα Πραισός (Βαβέλοι)úΛεµπέση (1976), 
404, ιερό Σύµης Βιάννου. Βλ. επίσης, Perdrizet (1908), 105-106, αρ. 531-535, πίν. XVII. 1-3, ∆ελφοί. 
237 Βλ. υποσ. 235.  
238 Kunze, ό.π., 6,  αρ. 1,  πίν. 1, 2, 27. 



Χρονολογικά τοποθετούνται στον 8ο και 7ο αι. π.Χ.239, αν και  η χρονολόγησή 

τους είναι ιδιαίτερα προβληµατική και δύσκολη λόγω της απουσίας ανάλογων 

παραδειγµάτων εκτός Κρήτης και της προέλευσης των περισσοτέρων από αυτές από 

διαταραγµένα στρώµατα. Η εύρεση ωστόσο τελευταία µίας ανάλογης ασπίδας σε 

θαλαµοειδή τάφο στη νεκρόπολη της Ελεύθερνας, της οποίας η χρονολόγηση 

ανάµεσα στο 820/800 π.Χ. και το 730/710 π.Χ. θεωρείται βέβαιη240, δίνει τη 

δυνατότητα για µία νέα πραγµάτευση σχετικά µε το θέµα της χρονολόγησης αλλά και 

της χρήσης των συγκεκριµένων αντικειµένων. Η ασπίδα από την Ελεύθερνα (πίν. 68) 

µε προτοµή λέοντος στο κέντρο πάνω στον αυχένα του οποίου εικονίζεται µεταξύ δύο 

λεόντων όρθια, γυµνή θεότητα και στην εξωτερική ζωφόρο λιοντάρια και ταύροι, η 

οποία αποτελεί πιθανόν ένα από τα πρωιµότερα παραδείγµατα της κατηγορίας, 

αποδεικνύει ότι η αρχή της παραγωγής των συγκεκριµένων χάλκινων αντικειµένων 

θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον στα τέλη του 9ου αι. π.Χ. Η χρονολόγησή τους 

στον 9ο αι. π.Χ. επιβεβαιώνεται επίσης και από την οµοιότητά τους µε πήλινα 

πώµατα, συνήθως πυξίδων, από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού κυρίως και από 

τάφους της Φορτέτσας, τα οποία χρονολογούνται από την Πρωτογεωµετρική Β έως 

και την Υστερογεωµετρική/Πρώιµη Ανατολίζουσα περίοδο241, ενώ τα συνευρήµατα 

από τον τάφο L των Αρκάδων υποδηλώνουν ότι η σειρά αυτών των αντικειµένων θα 

πρέπει να συνεχίζεται και κατά τον 7ο αι. π.Χ., αν βέβαια η χρονολόγηση κατασκευής 

των αντικειµένων µπορεί να θεωρηθεί σύγχρονη της ανάθεσής τους. 

Όσον αφορά στη χρήση τους η θέση εύρεσης της χάλκινης ασπίδας από την 

Ελεύθερνα στο θαλαµοειδή τάφο της νεκρόπολης της Ορθής Πέτρας, το µικρό 

µέγεθος της διαµέτρου της (0, 40µ.), η λεπτότητα των τοιχωµάτων της σε συνδυασµό 

µε το γεγονός ότι µέσα στον τάφο όσα όπλα έχουν βρεθεί ήταν όλα χρηστικά, 

υποδηλώνουν ότι το συγκεκριµένο αντικείµενο δεν µπορεί να ήταν χρηστική ασπίδα. 

Επιπλέον το γεγονός ότι η εσωτερική της επιφάνεια δεν έφερε κανένα ίχνος δέρµατος 
                                                           
239 Κατά τον Kunze , ό.π., 247-264, η σειρά των ασπίδων θα πρέπει να τοποθετηθεί από τα τέλη του 9ου 
αι. π.Χ. έως τις αρχές του 7ου αι. π.Χ., ο Boardman (1961), 138 , τις τοποθετεί ανάµεσα στο 750 π.Χ.-
650 π.Χ.,  ενώ κατά τον Coldstream, ό.π., 384, η παραγωγή τους θα πρέπει να ξεκίνησε το αργότερο το 
750 π.Χ. και να συνεχίσθηκε και κατά τον 7ο αι. π.Χ. Αντίθετη άποψη έχει διατυπώσει η Benton, ό.π., 
η οποία χρονολογεί τις ασπίδες ανάµεσα στο 675 και το 625 π.Χ., χρονολόγηση όµως που έχει 
αµφισβητηθεί από τους περισσότερους µελετητές. 
240 Το συγκεκριµένο χάλκινο αντικείµενο κάλυπτε µία τεφροδόχο κάλπη του τέλους του 9ου αι. π.Χ. 
ενώ πλάι και επάνω του βρέθηκαν κάλπες και ένα ληκύθιο τύπου Πραισού της Υστερογεωµετρικής 
περιόδου, βλ. σχετικά Σταµπολίδης (1996)α, (1997), 181-183, (1998), 114-116, Ανατολική Μεσόγειος 
(1998), 255, αρ. 319. 



ή ξύλου που θα µπορούσε να είχε χρησιµεύσει ως επένδυση, καθώς και τεχνικές 

λεπτοµέρειες ανάµεσα στις οποίες και η γωνίωση µε την ελαφρά ανύψωση στο άκρο 

της οδηγούν στο συµπέρασµα ότι δεν πρόκειται για άντυγα ασπίδας αλλά για 

περιχείλωµα σε πώµα χάλκινου προφανώς λέβητα, πιθανόν του τύπου µε γωνιώδη 

ώµο242. Τα αντικείµενα αυτά, οι χάλκινοι λέβητες µε τα καλύµµατα τους ή κάποια 

από αυτά, είναι πιθανόν να σχετίζονται µε το τελετουργικό της λατρείας στο ιερό 

σπήλαιο, το οποίο όπως είναι γνωστό από την παράδοση αποτέλεσε ένα σηµαντικό 

κέντρο λατρείας συνδεδεµένο µε τη γέννηση, την ανατροφή και το θάνατο του ∆ία  

και το οποίο σύµφωνα µε τις πηγές υπήρξε κέντρο µυήσεων και καθαρµών243.   

Με το τελετουργικό της λατρείας φαίνεται να συνδέεται επίσης και το γνωστό 

«τύµπανο» από το Ιδαίον Άντρο µε έντονα ανατολικό, ασσυριακό χαρακτήρα, το 

οποίο χρονολογείται στον 8ο αι. π.Χ.244 (πίν.69). Σε αυτό απεικονίζεται κεντρική 

ανδρική γενειοφόρος µορφή που πατά µε το πόδι της σε κεφαλή ταύρου και κρατά 

πάνω από το κεφάλι στα ανασηκωµένα της χέρια ένα λιοντάρι. Η µορφή 

πλαισιώνεται από δύο πτερωτές ανδρικές µορφές σε κατατοµή που κρατούν ανά ένα 

ζεύγος τυµπάνων. Η εικονογραφική απόδοση της κεντρικής µορφής οµοιάζει µε 

ανατολικούς θεούς και ήρωες ωστόσο οι πτερωτοί δαίµονες που κρούουν τα τύµπανα 

δεν βρίσκουν παράλληλα.  

Ωστόσο αν και τα θέµατα των ασπίδων παραπέµπουν σε ανατολικά πρότυπα, κυρίως 

ασσυριακά και βορειοσυριακά, η τεχνοτροπία καθώς και επιµέρους µοτίβα τους 

απαντώνται και σε άλλα έργα της περιόδου της Κρήτης.  

Στη γνωστή «ασπίδα του κυνηγιού»245 (πίν.70) η απόδοση της κεφαλής των 

λιονταριών, τα υψηλά κωνικά κράνη των πολεµιστών, τα καλύµµατα της κεφαλής 

των τοξοτών παραπέµπουν σε βορειοσυριακά πρότυπα. Η ταινιωτή διακόσµηση στο 

σώµα των λιονταριών ή η διακόσµηση της χαίτης τους µε δικτυωτό πλέγµα και 

αναγλυφικά εξάρµατα που απαντάται στην ίδια ασπίδα και σε αυτή από την 

Ελεύθερνα είναι ασσυριακά χαρακτηριστικά, που απαντώνται και στους λέοντες της 

χάλκινης φαρέτρας από τη Φορτέτσα. Οι πτερωτοί λέοντες στην υπ� αριθµό 54 

                                                                                                                                                                      
241 Βλ. ενδεικτικά, πήλινο καπάκι µε λαβή διαµορφωµένη πλαστικά σε κεφαλή λιονταριού από τον 
τάφο Ρ της Φορτέτσας, ΠρΓΒ περίοδος, Brock (1957), 125, αρ. 1439, πίν. 107, 163, επίσης δεύτερο 
ανάλογο µε κεφαλή ζώου από τον ίδιο τάφο, Brock, ό.π., 122-123, αρ. 1414, πίν. 107. 
242 Αξιοσηµείωτη είναι η απουσία χρηστικών όπλων στο Ιδαίον Άντρο αντίθετα µε το σηµαντικό 
αριθµό λεβήτων, βλ. Σταµπολίδης (1996)α, (1997), 181-183, (1998), 114-116. 
243 Βλ. ιδιαίτερα, Cook (1964-1965), 932-939, Verbruggen (1981), Πλατάκης (1965).  
244 Kunze, ό.π., αρ. 74, 32, πίν. 49. 
245 Kunze, ό.π., αρ. 6, 8-12, πίν. 10-20 και σχ. 1. 



ασπίδα246 παραπέµπουν ωστόσο στο απλό, εξελληνισµένο στυλ του ανάγλυφου από 

το Καβούσι ενώ και τα ελάφια που βόσκουν παραπέµπουν στην ΠΓ/ΥΓ χάλκινη 

χέρνιβα από την Ελεύθερνα και στην πρωιµότερη οµάδα των αττικών χρυσών 

διαδηµάτων. Το γνωστό κρητικό σχοινοειδές µοτίβο απαντάται επίσης συχνά στη 

διακόσµησή των ασπίδων247.  

Θεωρούνται έργα κρητικού εργαστηρίου και ανήκουν, τουλάχιστον τα 

πρωιµότερα, στην πρωτοανατολίζουσα τεχνοτροπία της Κρήτης, τεχνοτροπία η οποία 

αναπτύχθηκε ήδη από τον 9ο αι. π.Χ. µέσα από το συγκερασµό των πρώιµων 

ανατολικών επιρροών στην κρητική τέχνη και της επιβίωσης κρητοµυκηναϊκών 

στοιχείων σε αυτή, η οποία διαγράφεται µέσα από σειρά χρυσών κοσµηµάτων και 

χάλκινων αντικειµένων κυρίως από το Ιδαίον Άντρο και από τάφους στην περιοχή 

της Κνωσού248 αλλά και από τον ιδιότυπο Πρωτογεωµετρικό Β ρυθµό που 

αναπτύσσεται στην Κνωσό την περίοδο ανάµεσα στο 850/840 π.Χ. και το 820/810 

π.Χ.249, τεχνοτροπία η οποία και θα οδηγήσει ένα αιώνα περίπου αργότερα στην 

ανάπτυξη του κατεξοχήν ανατολίζοντος ρυθµού στην Κρήτη και την υπόλοιπη 

Ελλάδα. 

Κατά τον 9ο και 8ο αι. π.Χ. η εµφάνιση της ασσυριακής δύναµης στην περιοχή 

της Εγγύς Ανατολής και η φοινικική εξάπλωση στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου αποτέλεσαν κατά κύριο λόγο τους παράγοντες εκείνους που καθόρισαν 

τις πρώιµες σχέσεις της Κρήτης µε τον κόσµο της Ανατολής και ερµηνεύουν την 

πρώιµη εµφάνιση ή ορθότερα την επανεµφάνιση των ανατολικών επιρροών στην 

τέχνη της250. Η ανάδειξη της νέας δύναµης των Ασσυρίων, που ήδη στη διάρκεια της 

βασιλείας του Ashurnasirpal (884-858 π.Χ.) έχει φθάσει για πρώτη φορά στις ακτές 

της Μεσογείου και επί Tiglath-pileser III (745-727 π.Χ.) θα προκαλέσει την 

καταστροφή της Urartu, αλλά και την υποταγή της Τύρου και της Βύβλου, θα 

οδηγήσει τµήµατα του πληθυσµού των πόλεων της Βόρειας και ∆υτικής Συρίας, της 
                                                           
246 Kunze, ό.π., 27, αρ. 54, πίν. 42. 
247 Coldstream (1997), 383-384, Σταµπολίδης (1998), 115-116. 
248 Στη σειρά αυτή εντάσσονται τα χρυσά κοσµήµατα από το θολωτό τάφο του Κανιαλή Τεκκέ, η 
χάλκινη ζώνη και η φαρέτρα από τον τάφο Ρ της Φορτέτσας και το χάλκινο ανάγλυφο από το 
Καβούσι, επίσης η πώρινη ζωφόρος των Χανίων και το πώρινο ανάγλυφο από το θολωτό τάφο του 
Κανιαλή Τεκκέ, βλ. Boardman (1961), 134-140, (1967), ιδιαίτερα 63-67, (1980), 56-63. 
249 Brock (1957), 143, ο οποίος αναφερόµενος στις νέες τάσεις που εµφανίζονται κατά την περίοδο 
αυτή στην κρητική τέχνη, θεωρεί ότι αυτές είναι αποτέλεσµα της άφιξης µίας νέας συντεχνίας 
ανατολιτών µεταλλοτεχνιτών στο νησί και υιοθετεί τον όρο «πρωτοανατολίζουσα» τεχνοτροπία για το 
χαρακτηρισµό της. 



Κιλικίας αλλά και των παράλιων πόλεων της φοινικικής ακτής στην αναζήτηση 

καλύτερων συνθηκών ζωής και στη µετακίνησή τους σε µέρη ήδη γνωστά. Η 

φοινικική εξάπλωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που εκδηλώνεται 

αρχικά κατά τη διάρκεια του 10ου-9ου αι. π.Χ. µε τη µορφή σποραδικών επισκέψεων-

αναζητήσεων ακολουθώντας οικείους δρόµους του παρελθόντος αρχής γενοµένης 

από την Κύπρο και την Κρήτη και της οποίας το κατεξοχήν κύµα θα εγκαινιασθεί 

κατά τον 8ο αι. π.Χ., φαίνεται να οφείλεται στους παραπάνω ή και στους παραπάνω 

λόγους.  

Η Κρήτη έτσι, όπως και η Κύπρος, θα δεχθεί ιδιαίτερα πρώιµα τις ανατολικές 

επιδράσεις καθώς θα αποτελέσει µία από τις περιοχές εκείνες όπου οι ανατολίτες θα 

αναζητήσουν καταφύγιο αλλά και µία από αυτές που θα λειτουργήσουν ως 

κατάλληλος σταθµός για το διαµετακοµιστικό εµπόριο της Ανατολής, ιδιαίτερα των 

Φοινίκων. Η εγκατάσταση ανατολιτών µεταλλοτεχνιτών στην Κρήτη, που 

τοποθετείται αρχικά στον ύστερο 9ο αι. π.Χ. και ένα δεύτερο κύµα της υστερότερα 

στον 8ο αι. π.Χ. 251, περιόδους αναταραχής και καταστροφών στην περιοχή της Εγγύς 

Ανατολής και εµφάνισης του πρωτοανατολίζοντος και του ανατολίζοντος ρυθµού 

στην κρητική τέχνη αντίστοιχα, διαπιστώνεται -αν όχι η πρωιµότερη για την οποία 

υπάρχουν µόνο ενδείξεις οι οποίες αφορούν στην κρητική τέχνη της περιόδου- και σε 

τοµείς που αφορούν θρησκευτικές πεποιθήσεις και ταφικές πρακτικές. Το φοινικικό 

ιερό στον Κοµµό252, η οµοιότητα ταφών στο νεκροταφείο των Αρκάδων µε ανάλογες 

στο Carchemish253 και ιδιαίτερα η εύρεση τελευταία φοινικικού cippus σε στρώµα 

καταστροφής του 8ου-7ου αι. π.Χ. στη νεκρόπολη της Ελεύθερνας254 φαίνεται να 

επιβεβαιώνουν ότι Φοίνικες είχαν ζήσει και ταφεί στην Κρήτη.    

                                                                                                                                                                      
250 Για τις σχέσεις της Κρήτης µε την Κύπρο και την Εγγύς Ανατολή, βλ. τελευταία Karageorghis and 
Stampolidis (1997), Σταµπολίδης (1998) και Ανατολική Μεσόγειος (1998), όπου και συγκεντρωµένη 
σχετική βιβλιογραφία.   
251 Για την εγκατάσταση και το εργαστήριο ανατολιτών µεταλλοτεχνιτών στην Κρήτη, βλ. Boardman 
(1961), 134-140, (1967), ιδιαίτερα 63-67, (1980), 56-63, Coldstream (1997), 134-136 και 386-387, 
αντίθετη άποψη έχει διατυπώσει η Αγγ. Λεµπέση, βλ. σχετικά Lebessi (1975). Βλ. επίσης Σταµπολίδης 
1998), 110-111, για την αντίθετη ερµηνεία σχετικά µε το θολωτό τάφο στην περιοχή της Κνωσού που 
κατά τον Boardman επαναχρησιµοποιήθηκε από οικογένεια ανατολιτών τεχνιτών, βλ. Σταµπολίδης 
ό.π., 110. 
252 Shaw and Shaw (2000). 
253 Boardman (1980), 60, Kurtz and Boardman (1994), 163. 
254 Η εύρεσή του είναι ιδιαίτερα σηµαντική γιατί είναι η πρώτη φορά που ένα cippus αυτής της εποχής 
βρίσκεται µέσα στο χρονολογηµένο και κατεστραµµένο πλαίσιό του, βλ. σχετικά Βήµα 28.10.01,  στη 
νεκρόπολη της Ελεύθερνας έχει βρεθεί παλαιότερα ένα ακόµα φοινικικό cippus του 7ου αι. π.Χ. αλλά 
στην επιφάνεια του εδάφους, Stampolidis (1990). Φοινικικό cippus, ΜΓ/ΥΓ περιόδου, έχει βρεθεί 
επίσης και στο Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, Kourou and Karetsou (1997), Αν. Μεσόγειος (1998), 
276, αρ. 348 και ένα δεύτερο το οποίο τοποθετείται στην ΠρΑ περίοδο, Αν. Μεσόγειος, ό.π., 276, αρ. 
349. 



Κοσµήµατα 

 
Τα κοσµήµατα αποτελούν τη δεύτερη πολυπληθέστερη κατηγορία των 

χάλκινων κρητικών αντικειµένων (190/140) [πίν. Χ-ΧΙΙ] και µία από τις λίγες όπως 

και τα όπλα και οι τριποδικοί λέβητες που θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως 

καθαρά γεωµετρικές.  

Τα περισσότερα κοσµήµατα προέρχονται από την Ανατολική Κρήτη, από το 

Βρόκαστρο (54), το Καρφί (51) και το Καβούσι (41+), ενώ σηµαντικός είναι και ο 

αριθµός αυτών από τη Φορτέτσα (39/2) και το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού 

(15/25). Απαντώνται κυρίως σε τάφους, σε ιερά (Κοµµός, Σύµη Βιάννου) / 

λατρευτικά σπήλαια (∆ικταίο, Ιδαίο, Ίνατος) και σπανιότερα σε οικισµούς 

(Βρόκαστρο, Καρφί, Κρουσώνας). 

Οι πόρπες αποτελούν το πολυπληθέστερο είδος κοσµηµάτων (99+/62), µε 

πλέον δηµοφιλή τύπο αυτόν της τοξωτής πόρπης µε µικρό πλακίδιο πόρπωσης και 

πολλαπλά εξάρµατα στο τόξο. Οι πόρπες απαντώνται στους γνωστούς τύπους της 

ηπειρωτικής Ελλάδας δεν απουσιάζουν όµως και οι νεωτερισµοί της κρητικής 

παραγωγής. Τρεις από τους τύπους της τοξωτής πόρπης αντιπροσωπεύονται στην 

Κρήτη µε τα πρωιµότερα γνωστά παραδείγµατα, ενώ και ο τύπος της πόρπης µε 

ορθογώνιο πλακίδιο πόρπωσης, η νησιωτική παραλλαγή του αττικοβοιωτικού τύπου, 

απαντάται για πρώτη φορά στην Κρήτη. Οι περόνες είναι λιγότερες αριθµητικά 

(60/44) και αντίθετα µε την ποικιλία που παρουσιάζουν οι πόρπες απαντώνται κυρίως 

σε ένα βασικό τύπο, αυτόν της περόνης µε κοντό σχετικά στέλεχος και αµφικωνικό 

έξαρµα το οποίο ορίζεται από δύο ή τρεις οριζόντιους πλαστικούς δακτυλίους και 

δισκόσχηµη κεφαλή, που είναι εγχώρια παραλλαγή του κύριου τύπου της υπόλοιπης 

Ελλάδας και θα κυριαρχήσει στην Κρήτη από τα τέλη του 9ου αι. π.Χ. έως και τον 7ο 

αι. π.Χ.  

Τα δακτυλίδια είναι, αντίθετα µε την υπόλοιπη Ελλάδα, ιδιαίτερα κοινά στην 

Κρήτη (17+/29), και απαντώνται επίσης στους γνωστούς τύπους του απλού 

συµπαγούς κρίκου ή αυτού από ταινιωτό έλασµα. Όσον αφορά στις άλλες κατηγορίες 

κοσµηµάτων, αυτές αντιπροσωπεύονται µε λίγα παραδείγµατα, σφηκωτήρες (4), 

βραχιόλια (3), διαδήµατα (2+) και περίαπτα (1). 

Εκτός από τους κοινούς τύπους κοσµηµάτων αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία 

µεµονωµένων αλλά χαρακτηριστικών, τόσο της χρονικής περιόδου όσο και της 



γεωγραφικής προέλευσης, εισηγµένων κοσµηµάτων. Τρεις πόρπες κυπριακού τύπου 

προέρχονται από το Βρόκαστρο (12ος-10ος αι. π.Χ.) ενώ µία άλλη από το Ιδαίον 

Άντρο είναι πιθανότατα ιταλικής καταγωγής (800-700 π.Χ.). Μία περόνη από το 

Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού πιθανόν έχει ανάλογη προέλευση (1150-1050 π.Χ.), 

µία δεύτερη από υποµινωικό τάφο στον Αγ. Ιωάννη Κνωσού παραπέµπει σε 

ανατολική/κυπριακή καταγωγή, ενώ µία τρίτη από το ∆ικταίον Άντρο ανήκει σε 

ανατολικό τύπο (ΥπΜ-ΠΓ περίοδος). Τέλος ένα περίαπτο από το Λουριστάν, από τον 

τάφο Ρ της Φορτέτσας (µέσα 9ου-µέσα 8ου αι. π.Χ.) δηλώνει την πιο αποµακρυσµένη 

πηγή εισαγωγών της Κρήτης κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. 

 

Πόρπες 

Οι πόρπες απαντούν για πρώτη φορά κατά την Υστεροµυκηναϊκή περίοδο ως 

µέσο στερέωσης του ενδύµατος στο σώµα. Από την Υποµυκηναϊκή περίοδο και εξής, 

ιδιαίτερα κατά τον 8ο αι. π.Χ., αποκτούν µεγαλύτερη διάδοση ενώ η χρήση τους 

φαίνεται να περιορίζεται, τουλάχιστον όσον αφορά στην Ελλάδα, από τα τέλη του 7ου 

αι. π.Χ.255. Πόρπες έχουν βρεθεί σε ιερά και οικισµούς κυρίως όµως σε τάφους, τόσο 

σε γυναικείες όσο και σε ανδρικές ταφές συχνά σε µεγάλο αριθµό, σπάνια κατά 

ζεύγη, γεγονός που πιθανόν δηλώνει και τη χρήση τους ως µέσου στερέωσης του 

νεκρικού υφάσµατος256.  

Οι πιο σηµαντικοί τύποι είναι257 α) η δοξαρωτή πόρπη, µε τόξο απλό ή 

φυλλόσχηµο παράλληλο προς τη βελόνα, στην οποία η απόσταση µεταξύ τόξου και 

βελόνας είναι σχεδόν ανάλογη της διαµέτρου της σπείρας� παραλλαγή του τύπου 

διαµορφώνει το ένα άκρο του τόξου ελαφρά υπερυψωµένο (Blinkenberg, τύπος I) β) 

η απλή τοξωτή, η οποία υστερότερα κοσµείται µε ένα ή περισσότερα σφαιρικά ή 

αµφικωνικά εξάρµατα στο τόξο (Blinkenberg, τύπος ΙI-ΙΙΙ) γ) η αττικοβοιωτική, µε 

τετράπλευρο πλακίδιο πόρπωσης το οποίο φέρει εγχάρακτη κόσµηση και στις δύο 

πλευρές, τύπος που εµφανίζεται τον 9ο αι. π.Χ. στην Αττική και θα κυριαρχήσει και 

υστερότερα (Blinkenberg, τύπος VΙΙΙ) και δ) η οκτώσχηµη, απλή ή διπλή, πόρπη µε 

περίτεχνη αν και κατασκευαστικά απλή µορφή, της οποίας τα διακοσµητικά και 

                                                           
255 Blinkenberg (1926), 14, Schweitzer (1971), 201, Desborough (1995), 341-342. 
256 Πόρπες σε ανδρικές ταφές έχουν βρεθεί σε υποµηκηναϊκούς τάφους στον Κεραµεικό (τάφος 33 και 
43), Lorimer (1950), 339-340, Desborough, ό.π., 342. Βλ. επίσης Lorimer, ό.π., 340, όπου σηµειώνεται 
η εύρεση δεκατριών πορπών σε µία υποµυκηναϊκή ταφή του Κεραµεικού (τάφος 108). 
257 Για τις πόρπες γενικά και τους τύπους τους, βλ. Blinkenberg (1926) και Sapouna-Sakellarakis 
(1978)ú βλ. επίσης Desborough, ό.π., 346-351, εικ. 34, για τις πόρπες της Πρώιµης Εποχής του 
Σιδήρου.  



λειτουργικά στοιχεία προκύπτουν από το τύλιγµα ενός µοναδικού σύρµατος 

(Blinkenberg, τύπος ΧΙV).   

Στην Κρήτη το µεγαλύτερο σύνολο προέρχεται από το Βρόκαστρο (29), και 

παρουσιάζει αξιοσηµείωτη ποικιλία, ενώ σηµαντικός είναι και ο αριθµός από το 

Ιδαίον Άντρο (24) και το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού (7/14). Τα περισσότερα 

δείγµατα προέρχονται από τάφους και ιερά (Ιδαίον Άντρο, ∆ικταίο, ιερό Κοµµού, 

Σύµης, σπήλαιο Ειλειθυίας), σπανιότερα από οικισµούς (Καρφί (7), Βρόκαστρο (3) ).   

Κατά την Υποµινωική και Πρωτογεωµετρική περίοδο στην Κρήτη 

απαντώνται δύο κύριοι τύποι. Ο τύπος της δοξαρωτής πόρπης, της οποίας η 

πρωιµότερη και απλούστερη µορφή η «πόρπη ασφαλείας», απαντάται αντίθετα µε 

την υπόλοιπη Ελλάδα έως και τους πρώτους αιώνες της Πρώιµης Εποχής του 

Σιδήρου� όσον αφορά στην πόρπη µε φυλλόσχηµο τόξο αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδοµένη στην Κρήτη258. Πόρπες δοξαρωτού τύπου έχουν βρεθεί στο Καρφί259 και 

το Βρόκαστρο260 (πίν.71α). Η παραλλαγή του τύπου µε το ένα άκρο του τόξου 

υπερυψωµένο είναι επίσης σχετικά σπάνια στην Κρήτη261 (πίν.71β). 

Ο δεύτερος τύπος και περισσότερο δηµοφιλής είναι ο τύπος της τοξωτής 

πόρπης, γνωστός και καθ� όλη τη διάρκεια της Γεωµετρικής περιόδου, ιδιαίτερα 

διαδεδοµένοι είναι οι τύποι ΙΙΙ.10 και ΙΙΙ.11 του Blinkenberg µε µικρό πλακίδιο 

πόρπωσης και πολλαπλά εξάρµατα στο τόξο262. Ο τύπος της τοξωτής πόρπης 

παρουσιάζει αξιοσηµείωτη ποικιλία στην Κρήτη263 (πίν.72-73), όπου απαντώνται οι 

έντεκα από τους δεκατέσσερις τύπους του Blinkenberg. Τρεις παραλλαγές του 

(ΙΙΙ.4,9,12) αντιπροσωπεύονται στην Κρήτη µε τα πρωιµότερα γνωστά 

παραδείγµατα264. Νεωτερισµό της κρητικής παραγωγής του πρώιµου 8ου αι. π.Χ. 

αποτελεί επίσης και ο τύπος της πόρπης µε υψηλό, ορθογώνιο πλακίδιο πόρπωσης 

(Blinkenberg, τύπος ΙV) (πίν.74)265, ο οποίος απαντάται λίγο υστερότερα και στον 

                                                           
258 Desborough (1995), 346-347, Snodgrass (1971), 250. 
259 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 114, αρ. 690, πίν. XXIX.2. 
260 Hall (1914), 108, πίν. XIXΑ. 
261 Βλ. ενδεικτικά, Hall, ό.π., 99, πίν. XIXΒ, Βρόκαστρο. 
262 Coldstream (1997), 376-377. 
263 Βλ. ενδεικτικά, Hall, ό.π., 167, πίν. XIXC, και 166, πίν. XIXE (πόρπες τοξωτού τύπου)� ό.π., 169, 
πίν. ΧΧΑ, 156, πίν. XXΒ (αξιοσηµείωτη είναι η παρουσία του συγκεκριµένου τύπου στα ταφικά 
περιφράγµατα του Βρόκαστρου αντίθετα µε την απουσία του από τους θαλαµοειδείς τάφους της ίδιας 
θέσης, Hall, ό.π.), 167, πίν. XXG, 158, πίν. XXJ (πόρπες τοξωτού τύπου µε πλαστικά εξάρµατα στο 
τόξο).  
264 Snodgrass (1971), 250. Βλ. και Schweitzer (1971), 201, ο οποίος χαρακτηρίζει την Κρήτη ως το 
κέντρο παραγωγής πορπών κατά τους πρώτους αιώνες της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου ενώ και 
υστερότερα, όπως σηµειώνει, η παραγωγή τους συνεχίζει να παραµένει επικεντρωµένη στην Κρήτη. 
265 Hall (1914), 157-158, πίν. XXH1-2. 



αιγαιακό χώρο και φαίνεται να αποτελεί τη νησιωτική παραλλαγή του 

αττικοβοιωτικού τύπου266. 

Κατά τη Γεωµετρική περίοδο απαντάται επίσης στην Κρήτη ο τύπος της 

οκτώσχηµης πόρπης (πίν.75)267, ο οποίος ωστόσο αντιπροσωπεύεται µε ελάχιστα 

παραδείγµατα268. Μία πόρπη προέρχεται από τη Φορτέτσα, µε συνευρήµατα του 

πρώιµου 8ου αι. π.Χ.269, και είναι η πρωιµότερη γνωστή σε χώρο νοτιότερα της 

Θεσσαλίας, ενώ τρεις άλλες από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού270. Από το 

Ιδαίον Άντρο προέρχεται µια διπλή οκτώσχηµη πόρπη, φτιαγµένη όλη από σύρµα, 

τυλιγµένο σε δύο ζεύγη αντιθετικών ελίκων γύρω από ένα διάστικτο στην περιφέρεια  

κεντρικό οµφαλό, τύπος επίσης γνωστός σε όλη τη διάρκεια της Γεωµετρικής 

περιόδου271 (πίν. 76). 

Αντιπροσωπευτικό δείγµα του αττικοβοιωτικού τύπου προέρχεται επίσης από 

την ίδια θέση, µε εγχάρακτη παράσταση σχηµατοποιηµένου ρόδακα στο ορθογώνιο 

πλακίδιο πόρπωσης και τεθλασµένων γραµµών στο φυλλόσχηµο τόξο της (700 

π.Χ.272 πίν.77). Μοναδική στην Κρήτη είναι η πόρπη βοιωτικού τύπου, επίσης από το 

Ιδαίον Άντρο, µε τη γνωστή εγχάρακτη παράσταση των Μολιόνων και του Ηρακλή 

στη µία πλευρά του πλακιδίου πόρπωσης και δύο τοξοτών και πλοίου στην άλλη και 

την επίσης εγχάρακτη γραµµική κόσµηση στο φυλλόσχηµο τόξο (700 π.Χ.273 πίν.78).   

Από το Βρόκαστρο προέρχονται τρεις πόρπες µε στενό, σχετικά υψηλό 

πλακίδιο πόρπωσης και δύο πλαστικά εξάρµατα στο τόξο, κυπριακού τύπου (12ος-

10ος αι. π.Χ.274 πίν.79), ενώ εξαιρετικής σηµασίας για τη µοναδικότητά της στην 

Κρήτη είναι µία πόρπη ιταλικής προέλευσης µε σωζόµενες δύο δισκοειδείς ψήφους 

από ελεφαντόδοντο στο τετράπλευρης διατοµής τόξο της (800-700 π.Χ.275 πίν.80).   

    

Περόνες 

Οι περόνες είναι γνωστές ήδη από την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, 

συναντώνται όµως µε µεγαλύτερη συχνότητα από την Υστεροµυκηναϊκή περίοδο. 

                                                           
266 Snodgrass (1971), 267. 
267 KNC ΙΙ, 553, 292.f31, εικ. 171, πίν. 286. 
268 Ο τύπος απαντάται κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και σπανιότερα στον αιγαιακό χώρο, 
Blinkenberg (1926), 255. 
269 Brock (1957), 54, 195, τάφος X, αρ. 558, πίν. 37, ΜΓ περίοδος, Coldstream (1997), 137. 
270 KNC ΙΙ, 553, 75.f35, εικ. 159, 292.f31, εικ. 171, πίν. 286, 306.f19. 
271 Γκαλανάκη (1986), 173-174, Α.Μ.Η. 261, πίν. 20β. 
272 Γκαλανάκη ό.π., 174,  Α.Ε. 553/84, πίν. 21α. 
273 Blinkenberg (1926), 163-169, Schweitzer (1971), 209-210, Γκαλανάκη ό.π., 174-175, πίν. 22-23. 
274 Hall, ό.π., 137, πίν. XXC, Blinkenberg, ό.π., 4-75, αρ. 19a, c, d. 
275 Γκαλανάκη, ό.π., 174, Α.Μ.Η. 3049, πίν. 21β. 



Κατά τη διάρκεια της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου και υστερότερα η διάδοση της 

χρήσης τους συνδέθηκε µε την επικράτηση ενός νέου γυναικείου ενδύµατος του 

δωρικού πέπλου, το οποίο απαιτούσε στερέωση στους ώµους. Η χρήση των περονών, 

όπως και αυτή του δωρικού ενδύµατος, περιορίζεται στην Ελλάδα µετά τον 5ο αι. 

π.Χ.276 Οι περόνες πιθανόν να χρησιµοποιήθηκαν όχι µόνο για τη στερέωση του 

ενδύµατος αλλά κάποιες από αυτές και ως κοσµήµατα κόµης, σε συνδυασµό µε 

διαδήµατα ή καλύµµατα κεφαλής, όπως υποδηλώνει η θέση εύρεσης ορισµένων 

κοντά στο κρανίο του νεκρού277. 

Απαντώνται µε µεγαλύτερη συχνότητα σε τάφους, µεµονωµένες ή κατά ζεύγη, 

στις περισσότερες περιπτώσεις σε γυναικείες ταφές δεν απουσιάζουν όµως και 

περιπτώσεις που έχουν βρεθεί σε ανδρικές, αλλά εκεί βρίσκονται στο ύψος του 

στήθους και όχι στους ώµους278. Ο τρόπος χρήσης τους επιβεβαιώνεται και από 

παραστάσεις αγγείων από τον 6ο αι. π.Χ. µε τις πιο γνωστές αυτές στο αγγείο 

François, όπου απεικονίζεται ο τρόπος κατά τον οποίο τις φορούσαν (η κεφαλή της 

περόνης ήταν προς τα κάτω ενώ η βελόνα προς τα επάνω έτσι, ώστε  να συγκρατεί το 

βάρος του υφάσµατος279) αλλά και σε έργα πλαστικής από τον πρώιµο 5ος αι. π.Χ. 

όπου διαπιστώνεται η χρήση τους ως µέσων συγκράτησης των ανδρικών χλαµύδων 

επί του στήθους280. 

Ο πιο κοινός τύπος περονών, που απαντάται από την ΥΕΙΙΙΓ περίοδο, έχει 

στέλεχος που απολήγει στο άνω µέρος του σε δισκόµορφη κεφαλή, ενώ λίγο πιο κάτω 

από αυτό αναπτύσσεται σφαιρικό έξαρµα. Κατά τη διάρκεια της Γεωµετρικής 

περιόδου ο τύπος πλουτίζεται µε περισσότερα εξάρµατα και πλαστικούς δακτυλίους 

στο στέλεχος και πάνω από το δίσκο281. 

Στην Κρήτη το µεγαλύτερο σύνολο προέρχεται από τη Φορτέτσα (18), το 

Καβούσι και το Καρφί (16), ενώ σηµαντικός είναι και ο αριθµός τους από το 

                                                           
276 Γενικά για τις περόνες, βλ. Jacobsthal (1956). 
277 Για τις περόνες κόµης, βλ. Jacobsthal, ό.π., 91-92. 
278 Όπως σε δύο υποµυκηναϊκούς τάφους στον Κεραµεικό (τάφος 2 και 24), Jacobsthal, ό.π., 95, 
Desborough (1995), 341. 
279 Jacobsthal, ό.π., 106-109 και εικ. 331-332. 
280 Ό.π., 105-106 και εικ. 330. 
281 Για τους τύπους των περονών της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, βλ. Jacobsthal, ό.π., Desborough, 
ό.π., 340-346, εικ. 32-33, Snodgrass (1971), 226-228, εικ. 81. Κατά τον Jacobsthal, ό.π., 4-5, τα βασικά 
στοιχεία για τη χρονολόγηση των περονών είναι το στέλεχος (διατοµή), το έξαρµα (σχήµα) και η 
κεφαλή (σχήµα). Οι υποµυκηναϊκές και πρωτογεωµετρικές περόνες έχουν στέλεχος κυκλικής 
διατοµής, απλή σχεδόν αδιαµόρφωτη κεφαλή (ΥπΜυκ) ή δισκόσχηµη, κάτω από την οποία 
διαµορφώνεται συµφυές σχεδόν έξαρµα. Οι γεωµετρικές περόνες αντίθετα έχουν στέλεχος ορθογώνιας 
διατοµής το οποίο βαθµιαία διαµορφώνεται στο κατώτερο τµήµα σε κυκλικής, δισκόσχηµη ή σφαιρική 
κεφαλή και αµφικωνικό ή σφαιρικό σαφώς διακρινόµενο έξαρµα . 



Βρόκαστρο και το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού (15). Αξιοσηµείωτη είναι η 

παρουσία περονών κατά ζεύγη σε τάφους της Φορτέτσας282, ενώ ένα ανάλογο ζεύγος 

προέρχεται επίσης από τάφο στο Βρόκαστρο283. 

Οι περόνες προέρχονται κυρίως από τάφους, στην Κρήτη δεν έχουν βρεθεί 

περόνες που να συνδέονται µε βεβαιότητα µε ανδρικές ταφές. Σχετικά µικρός είναι ο 

αριθµός τους από το ιερό στη Σύµη Βιάννου (5) και τον Κοµµό (2), όπως και από το 

∆ικταίον Άντρο (3). ∆εν απουσιάζουν επίσης και παραδείγµατα από οικισµούς, 

σπάνια όµως, από το Καρφί (7)284, τον Κρουσώνα (2)285 και το Βρόκαστρο (1)286.  

Κατά την Υποµινωική και Πρωτογεωµετρική περίοδο οι περόνες απαντώνται 

στους γνωστούς τύπους της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι πρωιµότερες έχουν στέλεχος 

κυκλικής διατοµής το οποίο απολήγει σε σχεδόν αδιαµόρφωτη κεφαλή ή δισκόσχηµη 

κάτω από την οποία διαµορφώνεται ελλειψοειδές ή σφαιρικό έξαρµα, ενώ κατά την 

Πρωτογεωµετρική περίοδο το στέλεχος έχει ορθογώνια διατοµή η οποία βαθµιαία 

διαµορφώνεται σε κυκλική µε σφαιρικό ή αµφικωνικό έξαρµα. Αντιπροσωπευτικά 

είναι τα παραδείγµατα από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού και το Καβούσι287 

(πίν.81α-γ).  

Κατά τη Γεωµετρική περίοδο ο πιο κοινός τύπος είναι αυτός που φαίνεται να 

εισάγεται µε την υπ� αριθµό 378 χάλκινη περόνη από τη Φορτέτσα στα τέλη του 9ου 

αι. π.Χ.288, µε µικρή δισκόσχηµη κεφαλή και µακρύ αµφικωνικό έξαρµα το οποίο 

ορίζεται από δύο ή τρεις οριζόντιους πλαστικούς δακτυλίους. Αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα προέρχονται από το Βρόκαστρο289 (πίν.82α-β). Ο τύπος αποτελεί 

εγχώρια παραλλαγή του βασικού τύπου της ηπειρωτικής Ελλάδας και συνεχίζει να 

εµφανίζεται έως και τον 7ο αι. π.Χ.290.  

Εκτός από τις περόνες του κοινού κρητικού τύπου αξιοσηµείωτες είναι τρεις 

πρώιµες. Η πρώτη προέρχεται από υποµινωικό τάφο στην περιοχή του Αγ. Ιωάννη 

Κνωσού και πρόκειται για µακριά, λεπτή περόνη χωρίς έξαρµα, µε στέλεχος 

τετράγωνης διατοµής στο ανώτερο τµήµα του και κυκλικής στο κατώτερο, (µήκ.: 

                                                           
282 Brock (1957), 28, τάφος ΙΙΙ, αρ. 250, 251, 34, τάφος L, αρ. 338 (ΠΓ), 59, τάφος VIII, αρ. 635, 66, 
τάφος TFT, αρ. 728, (ΜΓ/ΥΑ). 
283 Hall, ό.π., 162, ταφικός περίβολος IV, τέλη Γ περιόδου. 
284 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 119. 
285 ∆ηµοπούλου-Ρεθεµιωτάκη (1987). 
286 Hall (1914), 108, δωµ. 13, αρ. 3, εικ. 58C. 
287 KNC, 26.f3, εικ. 158, πίν. 270, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, Gesell et al. (1991), 155, τάφος 
12, αρ. V88.145, πίν. 60c (ΥπΜ) και V88.136, πίν. 60b (ΠΓ), Καβούσι. 
288 Brock, ό.π., 38, τάφος OD, αρ. 378, πίν. 22ú Brock , ό.π., 195,  τύπος 4 (ΠρΓΒ περίοδος). 
289 Hall (1914), 104, εικ. 58Β-C. 
290 Coldstream (1997), 136, 376. 



0,36µ.) και µε ελεφαντοστέινη κεφαλή291 η οποία υποδηλώνει ανατολική/κυπριακή 

προέλευση292 (πίν.83). Η δεύτερη προέρχεται από το Βόρειο νεκροταφείο της 

Κνωσού και πρόκειται για κεφαλή περόνης σε σχήµα τετράκτινου τροχού, τύπου 

ιδιαίτερα σπάνιου στην Ελλάδα, πιθανότατα  ιταλικής προέλευσης, του 1150-1050 

π.Χ.293 (πίν.84). Η τελευταία, από το ∆ικταίον Άντρο, είναι αξιοσηµείωτη για τη 

διαµόρφωση του ανώτερου τµήµατος του στελέχους σε σχηµατοποιηµένο πτηνό, 

πιθανότατα ανατολικού τύπου (πίν.85). Ανάλογη έχει βρεθεί σε τάφο της Κνωσού ο 

οποίος χρονολογείται στην ΥπΜ-ΠρΓ περίοδο294. 

 

∆ακτυλίδια  

Τα δακτυλίδια είναι γνωστά από τη Νεολιθική περίοδο σε απλή µορφή 

κατασκευασµένα από ταινιωτό έλασµα και συγκαταλέγονται ανάµεσα στα 

παλαιότερα κοσµήµατα που χρησιµοποιήθηκαν. 

Αντίθετα µε την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου τα δακτυλίδια απαντώνται σχεδόν 

αποκλειστικά σε θέσεις βόρεια της Αττικής, στην Κρήτη η εικόνα είναι εντελώς 

διαφορετική295.Τα δακτυλίδια είναι αρκετά κοινά και αποτελούν την τρίτη 

πολυπληθέστερη κατηγορία κοσµηµάτων κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Ο 

µεγαλύτερος αριθµός προέρχεται από το Καρφί (18) και το Βρόκαστρο (9) ενώ λίγα 

δείγµατα (1-4) έχουν δώσει άλλες θέσεις. Τα περισσότερα από αυτά 

χρησιµοποιήθηκαν ως ταφικά κτερίσµατα, όπως δείχνει ο χώρος εύρεσης τους296. 

Σηµαντική είναι και η παρουσία τους σε οικισµούς, στο Καρφί (7) και το Βρόκαστρο 

(4), ενώ σπανιότερα αποτέλεσαν αναθήµατα σε ιερά. Μεµονωµένα παραδείγµατα 

προέρχονται από το ιερό στον Κοµµό και τη Σύµη Βιάννου, ενώ µεγαλύτερος είναι ο 

αριθµός από το ∆ικταίον Άντρο.   

                                                           
291 Hood and Coldstream (1968), 210, 212, αρ. B.5, εικ. 4, πίν. 54f-g.  
292 Τόσο το ελεφαντοστό, υλικό εξαιρετικά σπάνιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το οποίο όπως 
είναι γνωστό εισαγόταν από την Ανατολή,  όσο και η ύπαρξη ανάλογης περόνης σε τάφο στο Κούριον, 
µέσα του 11ου αι. π.Χ., παραπέµπουν στην ανατολική/κυπριακή καταγωγή του αντικειµένου, 
Desborough (1995), 343-344. 
293 KNC,  200.f5, εικ. 164, πίν. 275, βλ. και KNC ΙΙ, 526-528, όπου και συγκεντρωµένα παραδείγµατα 
του τύπου από την υπόλοιπη Ελλάδα. 
294 Boardman (1961), 32-33, αρ. 146, εικ. 14, πίν. XIII. 
295 Desborough, ό.π., 352, ιδιαίτερα στην Αθήνα και το Λευκαντί είναι αξιοσηµείωτη η σχεδόν 
καθολική έλλειψη δακτυλιδιών από οποιοδήποτε µέταλλο. Ανάλογη εικόνα µε την Κρήτη 
παρουσιάζουν τα ∆ωδεκάνησα αλλά και η Αργολίδα. 
296 Συχνά συνόδευαν τις ταφές περισσότερα του ενός, όπως σε υστερογεωµετρική παιδική ταφή από τα 
Χανιά, όπου µικρά δακτυλίδια βρέθηκαν περασµένα στα δάκτυλα και των δύο χεριών, Νινιού-Κινδελή 
κ. ά (1988).  



Τα περισσότερα είναι απλοί, συµπαγείς, ακόσµητοι κρίκοι297 (πίν.86α), ή 

ανήκουν στον απλό τύπο δακτυλιδιού από ταινιωτό έλασµα298 (πίν.86β-ζ). Τα 

τελευταία µπορεί να έχουν ανοιχτά άκρα ή απολήξεις που επικαλύπτουν η µία την 

άλλη (πίν.86β-δ, στ), ακόσµητα ή µε εγχάρακτη ή έκτυπη διακόσµηση (πίν.86γ-ζ). Η 

δυνατότητα ωστόσο ακριβούς χρονολόγησης των παραπάνω τύπων, ιδιαίτερα όταν 

προέρχονται από διαταραγµένα στρώµατα, ή απόδοσής τους σε συγκεκριµένο 

γεωγραφικό χώρο είναι περιορισµένη, καθώς οι τύποι αυτοί είναι κοινοί καθ� όλη τη 

διάρκεια της Γεωµετρικής περιόδου αλλά και υστερότερα σε όλη την Ελλάδα και δεν 

παρουσιάζουν ιδιαίτερες παραλλαγές299. 

Εκτός από τους παραπάνω κοινούς τύπους απαντώνται στην Κρήτη δύο 

ακόµη σχετικά σπάνιοι τύποι χαρακτηριστικοί της Υποµινωικής και 

Πρωτογεωµετρικής (;) περιόδου. Ο πρώτος είναι αυτός µε ελλειψοειδή-γωνιώδη 

σφενδόνη, που είναι γνωστός από τη µυκηναϊκή παράδοση. Ο τύπος 

αντιπροσωπεύεται στην Κρήτη από τρία παραδείγµατα. Το ένα προέρχεται από τον 

οικισµό στο Καρφί, το δεύτερο από το ∆ικταίον Άντρο, µε στικτούς ρόδακες, και το 

τελευταίο από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΥπΜ/ΠρΓ περιόδου300 (πίν.87α-

β). Ο δεύτερος τύπος δακτυλιδιού είναι αυτός µε δύο αντίνωτες σπείρες ως σφενδόνη, 

ο οποίος θεωρείται βόρειας καταγωγής. ∆ακτυλίδια αυτού του τύπου έχουν βρεθεί 

στη Βεργίνα (πιθανόν 10ος αι. π.Χ.), σε τάφους στον Εξάλοφο Θεσσαλίας (1100 

π.Χ.), στον Ελαφότοπο Ηπείρου, επίσης στον Κεραµεικό, στο Λευκαντί και στις 

Μυκήνες301. Στην Κρήτη ο τύπος αντιπροσωπεύεται από ένα δείγµα από το ιερό της 

Σύµης Βιάννου, Υποµινωικής περιόδου ή 10ου αι. π.Χ.302 (πίν.87γ).     

 

 

 

 

                                                           
297 Βλ. ενδεικτικά, KNC, 26.f2, εικ. 158, πίν. 270, µε ΥπΜ/ΠΠρΓ συνευρήµατα, Βόρειο νεκροταφείο 
της Κνωσού.  
298 Βλ. ενδεικτικά, Boardman (1961), 39-40, αρ. 173, 168-171, 166, εικ. 17, ∆ικταίον Άντρο. 
299 Desborough (1995), 351. 
300 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 91, K.68, αρ. 439, πίν. XXIX.2, Καρφίú Boardman 
(1961), 37, 39, 41, αρ. 190, εικ. 18, πίν. XIV, ∆ικταίον Άντροú KNC, 26.f1, εικ. 158, Βόρειο 
νεκροταφείο της Κνωσού, χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος σύνδεσης της σφενδόνης µε τον κρίκο µε 
ένα ή δύο µικρά καρφιά. Τρία όµοιου τύπου χρυσά δακτυλίδια προέρχονται από το θολωτό τάφο Α 
στα Μουλιανά Σητείας, Ξανθουδίδης (1904), 37, εικ. 8, από ανάλογο τάφο στο Βρόκαστρο, Hall 
(1914), 138, εικ.82 και από την Πραισό, Bosanquet (1901-1902), 248, εικ. 16.  
301 Desborough (1995), 351-352, Ιακωβίδης (1970), 293-294.  
302 Λεµπέση (1981)α, 394, πίν. 259γ. 



∆ιαδήµατα 

Από το ιερό της Σύµης Βιάννου προέρχονται τα µοναδικά γνωστά 

παραδείγµατα διαδηµάτων της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στην Κρήτη. Πρόκειται 

για δύο τουλάχιστον ταινιωτά διαδήµατα µε έκτυπη διακόσµηση στικτών τριγώνων 

σε συνεχή σειρά ανάµεσα στις στικτές παρυφές κάθε διαδήµατος (ΠρΓ περιόδου)303. 

 

Περίαπτα 

Το µοναδικό γνωστό χάλκινο περίαπτο από την Κρήτη προέρχεται από τον 

τάφο Ρ της Φορτέτσας, (µέσα 9ου-µέσα 8ου αι. π.Χ.304 πίν.88). Πρόκειται για  

δακτυλιόσχηµο περίαπτο στο κέντρο του οποίου εικονίζεται γυµνή γυναικεία µορφή, 

ιστάµενη κατ� ενώπιον µε εκτεταµένα τα χέρια προς τα πλάγια, ενώ πάνω και 

εκατέρωθεν αυτής εικονίζονται δύο λιοντάρια. Ο τύπος είναι γνωστός στο Λουριστάν 

από όπου φαίνεται ότι εισήχθη το περίαπτο305. 

 

Βραχιόλια / Σφηκωτήρες    

Όσον αφορά στις άλλες κατηγορίες κοσµηµάτων, αυτές αντιπροσωπεύονται 

από ελάχιστα παραδείγµατα. Από το Καβούσι306 προέρχεται ένα βραχιόλι από 

στρεπτό σύρµα, ένα δεύτερο ανάλογο από το Βρόκαστρο307 και ένα ακόµα από 

γεωµετρικό θολωτό τάφο στον Αγ. Ιωάννη Φαιστού308. Τέσσερις σφηκωτήρες επίσης   

προέρχονται από το Καρφί309. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
303 Λεµπέση (1988), 262. 
304 Brock (1957), 136, 199, τάφος P, αρ. 1570, πίν. 114.   
305 Βλ. επίσης Coldstream (1997), 386 και Hoffman (1997), 29, όπου και συγκεντρωµένη βιβλιογραφία 
σχετικά µε την καταγωγή του αντικειµένου.  
306 Boyd (1901), 133-134, 136, θολωτός τάφος 3, εικ. 3. 
307 Hall (1914), 143, θαλαµοειδής τάφος ΙΙΙ, αρ. 10, εικ. 85E. 
308 Βασιλάκης (1994/1996), 336. 



Άλλα  
 

∆ίσκοι (Φάλαρα) 

Χάλκινοι δίσκοι οι οποίοι διαµορφώνουν στο κεντρικό τους τµήµα 

κυρτόκοιλο οµφαλό, γνωστοί και µε το γενικό χαρακτηρισµό φάλαρα310, απαντώνται 

κυρίως σε ιερά και σε τάφους από τον ύστερο 13ο αι. π.Χ. Οι δίσκοι αυτοί, οι οποίοι 

ποικίλλουν σε µέγεθος και σε σχήµα, φέρουν συχνά στο κέντρο του οµφαλού µικρή 

διαµπερή οπή ή και περισσότερες της µίας στο περιχείλωµα του δίσκου και 

διακόσµηση έκκρουστων στιγµών ή κύκλων στη ζώνη ανάµεσα στον οµφαλό και στο 

περιχείλωµα ή µόνο στο περιχείλωµα Σπανιότερα κάποιοι από αυτούς σώζουν 

επίµηκες στέλεχος προσαρµοσµένο στο κέντρο του οµφαλού.  

Τα χάλκινα αυτά αντικείµενα, των οποίων η ακριβής χρήση δεν είναι γνωστή, 

έχουν ερµηνευθεί ως αναθηµατικές µικρογραφικές ασπίδες, ως οµφάλια ασπίδων, 

διακοσµητικά εξαρτήµατα σκευής αλόγων, επίρραπτα, κύµβαλα, τύµπανα είτε ως 

εξαρτήµατα ζώνης ή κράνους311. Η πιθανότερη ερµηνεία είναι ότι παρόµοιοι τύποι θα 

µπορούσαν να έχουν χρησιµοποιηθεί για διαφορετικούς ή για περισσότερους από ένα 

σκοπούς και για το λόγο αυτό η χρήση του κάθε αντικειµένου αυτής της κατηγορίας 

θα πρέπει να προσδιορισθεί βάση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των 

συνευρηµάτων του312. 

Χάλκινα αντικείµενα αυτής της κατηγορίας, η οποία αριθµεί πλέον των 

διακοσίων παραδειγµάτων εκ των οποίων το µεγαλύτερο σύνολο προέρχεται από την 

Ολυµπία313, απαντώνται συχνά στην Κρήτη από όπου προέρχεται το πρωιµότερο 

γνωστό παράδειγµα, από τον τάφο Β στα Μουλιανά Σητείας, ΥΜΙΙΙΒ περιόδου314. 

Απαντώνται κυρίως σε ιερά και τάφους, ενώ µεµονωµένα παραδείγµατα έχουν βρεθεί 

σε οικισµούς  στο Βρόκαστρο315 και στο Καρφί316.  

                                                                                                                                                                      
309 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 113, 119, αρ. 162, 163,164, 390, πίν. XXVIII.1 και 3.   
310 Ο όρος συχνά χρησιµοποιείται για τα αντικείµενα αυτής της κατηγορίας ουσιαστικά όµως δηλώνει 
τα µετάλλινα προσαρτήµατα που προσαρµόζονταν πάνω στη φορβειά κυρίως στο µέτωπο των αλόγων, 
τα οποία τις περισσότερες φορές είχαν τη µορφή ασπιδίσκης. Ο ρόλος τους ήταν πρακτικός, γιατί 
διευκόλυναν τη στερέωση των ιµάντων, αλλά και διακοσµητικόςú βλ. Φάκλαρης (1986), για τη σχετική 
ορολογία της σκευής των αλόγων. 
311 Γενικά για την κατηγορία αυτών των αντικειµένων, βλ. Snodgrass (1964), 37-51, όπου 
συγκεντρωµένα παραδείγµατα και εκτενής σχολιασµός για τις διαφορετικές ερµηνείες χρήσης τους, 
βλ. επίσης KNC II, 522-524. 
312 Snodgrass, ό.π., 38. 
313 Fellmann (1983). 
314 Ξανθουδίδης (1904), 47-48, εικ. 11, όπου και εκτενής αναφορά σχετικά µε τη χρήση αυτών των 
αντικειµένων ως κύµβαλα.  
315 Hall (1914), 100, δωµ. 8, αρ. 2, 102, δωµ. 11, αρ. 6, εικ. 58H. 



Από το Ιδαίον Άντρο317 και το ιερό της Σύµης Βιάννου318 αναφέρεται ένας 

σηµαντικός αριθµός αντικειµένων τα οποία χαρακτηρίζονται ως ασπίδια ή δισκία 

επίσης από το ∆ικταίο, εκ των οποίων πολλά φέρουν διακόσµηση έκκρουστων 

στιγµών στη ζώνη ανάµεσα στον οµφαλό και στο περιχείλωµα ή µόνο στο 

περιχείλωµα, τα οποία ταυτίζονται µε µικρογραφικές αναθηµατικές ασπίδες κυρίως 

λόγω του µεγέθους τους (διάµ. 0,042µ.-0,08µ.), 8ος / 7ος αι. π.Χ. 319. Οι οπές ωστόσο 

που φέρουν στο περιχείλωµά τους δεν αποκλείουν τη χρήση τους και ως επίρραπτων. 

Μικρός αριθµός επίσης έχει βρεθεί και στο ιερό στον Κοµµό. Ένας χάλκινος δίσκος 

µε κυρτόκοιλο οµφαλό και µικρή διαµπερή οπή στο κέντρο του έχει βρεθεί σε 

πρωτογεωµετρικό αποθέτη του ιερού του 9ου αι. π.Χ., και ένας δεύτερος σε σχήµα 

βοιωτικής ασπίδας µε δύο οπές στη µία πλευρά του και έκκρουστη διακόσµηση σε 

ολόκληρη την επιφάνεια320 (πίν.89α-β). Επίσης χαρακτηρίζονται ως αναθηµατικά 

επίρραπτα σε σχήµα µικρογραφικής ασπίδας321. 

Ανάλογα αντικείµενα συναντώνται επίσης και σε τάφους, στο Καρφί322, το 

Βρόκαστρο323, τη Φορτέτσα324 και το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού325. Από 

υποµινωικό τάφο του Βόρειου νεκροταφείου προέρχεται χάλκινος δίσκος µε 

κυρτόκοιλο οµφαλό ο οποίος σώζει και το επίµηκες στέλεχος προσαρµοσµένο στο 

κέντρο του τελευταίου. Ερµηνεύεται ως οµφάλιο ασπίδας326 (πίν.90), το κεντρικό 

δηλαδή µετάλλινο τµήµα για την ενίσχυση των ασπίδων οι οποίες ήταν κατά το 

µεγαλύτερο τµήµα τους κατασκευασµένες από φθαρτά υλικά327.  

                                                                                                                                                                      
316 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 133, αρ. 249, 252, 265, 419, πίν.  XXIX.1. 
317 Σακελλαράκης (1983), (1984). 
318 Λεµπέση ΠΑΕ 1972-1987. 
319 Boardman (1961), 49-55, εικ. 24-25 και Snodgrass, ό.π., 38, όπου σχετική αναφορά για τη 
συγκεκριµένη ερµηνεία των αντικειµένων. ∆εκατρία ανάλογα αντικείµενα µε κυρτόκοιλο οµφαλό, τα 
οποία χαρακτηρίζονται ως µικρογραφικές ασπίδες, προέρχονται από το Παλαίκαστρο, Benton (1939-
40), 54, αρ. 17-29, πίν. 27,17 και 29, 29, έντεκα ανάλογα προέρχονται επίσης από την Πραισό, Benton, 
ό.π., 56. 
320 Dabney (2000), 344, αρ. 2, πίν. 5.4, 5.9, επίρραπτο, πρόκειται για ένα από τα λίγα ασφαλώς 
χρονολογηµένα αναθηµατικά παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας, 345, αρ. 14, πίν. 5.5, 5.9, 
επίρραπτο σε σχήµα βοιωτικής ασπίδας. 
321 Dabney, ό.π., 342. 
322 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 113, 119, αρ. 169, 183, 184, πίν.  XXVIII.1. 
323 Hall (1914), 100, δωµ. 8, αρ. 2, 102, δωµ. 11, αρ. 6, εικ. 58H, 143, θαλαµοειδής τάφος III, αρ. 1, 
εικ. 85N. 
324 Brock (1957), 137, 200, τάφος P, αρ. 1585, 1588. 
325 KNC, 186.f6, 201.f6, εικ. 163, πίν. 274.  
326 KNC, 186.f6, εικ. 163, πίν. 274.  
327  Snodgrass (1964), 38. 



Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα επίσης ανάλογου δίσκου, το οποίο σώζει 

µικρή διαµπερή οπή στο κέντρο του οµφαλού και ερµηνεύεται ως διακοσµητικό 

εξάρτηµα ιπποσκευής, φάλαρο, προέρχεται από το Βρόκαστρο328 (πίν.91). 

 

Εργαλεία 

Χάλκινα εργαλεία απαντώνται στην Κρήτη σε σχετικά µικρό αριθµό 

(13/48)[πίν. ΧΙΙΙ-ΧIV]. Προέρχονται κυρίως από τον οικισµό στο Καρφί329 (34), σε 

περιορισµένο αριθµό από τάφους στο Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού330, το 

Βρόκαστρο331, τη Φορτέτσα332 και αλλού ενώ µικρός αριθµός προέρχεται επίσης από 

το ∆ικταίον Άντρο333 και από το ιερό στον Κοµµό334. Τα µαχαίρια αποτελούν την 

πολυπληθέστερη κατηγορία ενώ σηµαντικός είναι επίσης ο αριθµός των λαβίδων335, 

απαντώνται ακόµη πριόνια, σµίλες, δρεπάνια, σπάτουλες και σκεπάρνια στους 

γνωστούς τύπους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού336.  

Μικρά φυλλόσχηµα αναθηµατικά εργαλεία από λεπτό συνήθως έλασµα 

χαλκού, τα οποία µοιάζουν µε τις σύγχρονες µακρόστενες και χωρίς λαβή σπάτουλες, 

αποτελούν συχνό ανάθηµα στο ιερό της Σύµης Βιάννου337. Τα πολυάριθµα 

αναθηµατικά εργαλεία σε συνδυασµό µε το απότµηµα από τη γωνία ταλάντου, τα 

κατάλοιπα χύτευσης χαλκού και τα αποτυχηµένα κατά τη χύτευση ειδώλια ζώων και 

ανδρικών µορφών που έχουν βρεθεί στο ιερό της Σύµης, οδηγούν στην υπόθεση για 

ύπαρξη εργαστηρίου µεταλλοτεχνίας στον περίγυρο του ιερού. Οι σχετικές ενδείξεις 

ανήκουν τόσο στη µινωική όσο και στην πρώιµη ελληνική φάση της λειτουργίας του. 

Πιθανότερη είναι η εποχική παραµονή στο ιερό µεταλλοτεχνιτών πιθανότατα κατά 

την περίοδο 1100 π.Χ.-600 π.Χ. καθώς τα περισσότερα χάλκινα χυτά αναθήµατα 

καλύπτουν αυτό το χρονικό διάστηµα338. 

 
                                                           
328 Hall (1914), 102, αρ. 6, εικ. 58H, βλ. επίσης Secunda (1982). Ως φάλαρο χαρακτηρίζεται επίσης και 
χάλκινο αντικείµενο από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, KNC, 219.f112, εικ. 168 (ΠΠρΓ 
περίοδος).  
329 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 115-116, 120-121, πίν.  XXVIII.2, ΧΧΙΧ.1-2. 
330 KNC, 201.f18, εικ. 164, πίν. 280, 86.f1, εικ. 160, πίν. 271, 126.f7, πίν. 273. 
331 Hall, ό.π., 138, αρ. 7, 143, αρ. 2, 156, αρ. 2, 166, αρ. 3. 
332 Brock (1957), 196. 
333 Boardman (1961), 18-19, 21, αρ. 72-73, εικ. 5, πίν. Χ. 
334 Schwab (2000), 392, αρ. 7-9. 
335 Αξιοσηµείωτη είναι η εύρεση δύο λαβίδων σε ταφική πυρά (πυρά Α/ΛΛ) στη νεκρόπολη της Ορθής 
Πέτρας στην Ελεύθερνα, οι οποίες πιθανότατα χρησίµευσαν για τη συλλογή των απανθρακωµένων 
οστών, βλ. Σταµπολίδης (1993), 69-70, αρ. 8-9 και (1996), 55-56, αρ. 27-28, εικ. 106-107. 
336 Βλ. Petrie (1917), Deshayes (1960), Evely (1993). 
337 Λεµπέση (1983), 356, πίν. 239α. 



∆ιπλοί πελέκεις 

∆ύο µικρά οµοιώµατα διπλών πελέκεων βρέθηκαν µαζί µε άλλα χάλκινα 

αντικείµενα Γεωµετρικής περιόδου, µία περόνη, µία πόρπη και ένα τετράκτινο τροχό, 

σε ταφικό πίθο στις Βρύσες Κυδωνίας339. Αναθηµατικοί διπλοί πελέκεις έχουν βρεθεί 

επίσης στο σπήλαιο Ειλειθυίας στην Ίνατο, Γεωµετρικής περιόδου340, στον οικισµό 

στο Καρφί341 µαζί µε άλλα λατρευτικά αντικείµενα (11ος αι. π.Χ.) καθώς και στο ιερό 

του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό, σε µελανό στρώµα τέφρας και αφιερωµάτων (ΥΜ-ΥΓ 

περίοδος) και αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της επιβίωσης της µινωικής 

παράδοσης342.  

 

Περίαπτο από το σπήλαιο του Ψυχρού 

Από το ∆ικταίον Άντρο προέρχεται ένα χάλκινο περίαπτο σε µορφή 

δικέφαλου ζώου, πιθανότατα σκύλου, µε πολύ µακριούς λαιµούς ενωµένους 

αντιθετικά και συµµετρικά. Στο σηµείο που ενώνονται οι λαιµοί των δύο ζώων 

υπάρχει οριζόντια διαµπερής οπή κάτω από την οποία εκφύονται δύο κοντά πόδια 

χωρίς ενδιάµεση υποδήλωση κορµού343 (πίν.92). Πρόκειται για αναθηµατικό 

περίαπτο µε πιθανό θρησκευτικό ή αποτροπαϊκό χαρακτήρα ή και απλά 

διακοσµητικό. Το περίαπτο χρονολογείται στη Γεωµετρική περίοδο, βάσει των 

τεχνοτροπικών και µορφολογικών στοιχείων, καθώς ανάλογο δεν είναι γνωστό από 

τη Μινωική και Γεωµετρική Κρήτη ή την  ηπειρωτική Ελλάδα344. Ο τύπος ωστόσο 

των δικέφαλων ζώων, του οποίου η καταγωγή ανάγεται στο Ιράν ή τη Μεσοποταµία, 

συναντάται στην Κρήτη ήδη από την Προανακτορική περίοδο τόσο στην 

πηλοπλαστική όσο και τη σφραγιδογλυφία345. 

 

                                                                                                                                                                      
338 Λεµπέση, (1983), 366 και (1991)α, 313.  
339 Αλεξίου (1960), 271, πίν. 234γ, Hood (1965), όπου σηµειώνεται τόπος εύρεσης η θέση Λογάδες. 
340 Αλεξίου (1963), 397-398. 
341 Pendlebury and Money-Coutts (1937-1938), 118, 121, αρ. 248, 555, πίν. ΧΧΙΧ.1. 
342 Schäfer (1992), 230, αρ. D,1.b18, D,1.b19, πίν. 76,3-4 και 103,10-11. Βλ. επίσης Κορρέ (1971), 
431-435, όπου και συγκεντρωµένα παραδείγµατα πήλινων, λίθινων, χάλκινων και σιδερένιων διπλών 
πελέκεων ιστορικών χρόνων και απεικονίσεων τους στην αγγειογραφία. 
343 Boardman (1961), 10, υποσηµ. 2, Α.Μ.Η. 712  και Πιλάλη-Παπαστερίου (1977), πίν. 23α-β, όπου 
και εκτενής σχολιασµός του ειδωλίου. 
344Πιλάλη-Παπαστερίου, ό.π., 105-106 και υποσ. 4, όπου εκτενής σχολιασµός σχετικά µε τη 
χρονολόγησή του. 
345 Πιλάλη-Παπαστερίου, ό.π. 



Ζώνη της Φορτέτσας 

Η χάλκινη ζώνη της Φορτέτσας346 βρέθηκε µέσα σε ταφικό πίθο στον τάφο Ρ 

µαζί µε κεραµική της ΠρΓΒ-ΠΓ περιόδου και ανήκει σε έναν τύπο γνωστό από την 

κρητική αρχαϊκή πλαστική, την κυρία της Auxerre, τη θεά του Πρινιά, τον κούρο των 

∆ελφών, ο οποίος ανάγεται σε ανατολικά πρότυπα. Η ζώνη φέρει κεντρική 

παράσταση ιερού/ναού «εν σχήµατι θυρώµατος» µέσα στο οποίο αποδίδονται σε 

κατατοµή µία ανδρική µορφή και δύο γυναικείες εκατέρωθεν αυτής ενδεδυµένες µε 

τον παραδοσιακό κρητικό τρόπο. Το κεντρικό θέµα πλαισιώνεται από τοξότες οι 

οποίοι µάχονται εναντίον πολεµιστών σε άρµατα (πίν.93). Το θέµα είναι ιδιαίτερο 

κοινό στην ανατολική τέχνη, γνωστό από τα ανάγλυφα του Ashurnasirpal και τις 

φοινικικές φιάλες347,  και συναντάται και στην πώρινη ζωφόρο των Χανίων348.  

Η ζώνη τοποθετείται από τους Boardman349 και Coldstream350 στο δεύτερο 

ήµισυ του 8ου αι. π.Χ. και η κατασκευή της αποδίδεται σε εργαστήριο ανατολιτών 

καλλιτεχνών που είχαν εγκατασταθεί στην Κνωσό τον ύστερο 9ο αι. π.Χ. Αντίθετη 

άποψη σχετικά µε το εργαστήριο των ανατολιτών καλλιτεχνών έχει διατυπώσει η 

Λεµπέση351, η οποία θεωρεί τη ζώνη της Φορτέτσας έργο κρητικού εργαστηρίου και 

την τοποθετηθεί στο πρώτο ήµισυ 8ου αι. π.Χ.352. Κατά την ίδια ίσως η ανάµνηση 

ενός πραγµατικού γεγονότος, όπως η νικητήρια έκβαση µάχης µε τη βοήθεια των 

πολιούχων θεοτήτων, η οποία ενδεχοµένως εορταζόταν κάθε χρόνο και η επανάληψή 

της να στάθηκε πηγή έµπνευσης για τον τεχνίτη της ζώνης� σε αυτή την περίπτωση, 

αν η ερµηνεία είναι σωστή, το θέµα ταιριάζει για την κόσµηση µίας ζώνης πολεµιστή.   

 

Χάλκινο ανάγλυφο από το Καβούσι 

Χάλκινα τµήµατα επένδυσης µε ανάγλυφη εικονιστική διακόσµηση βρέθηκαν 

σε συληµένο θολωτό τάφο στο Καβούσι µαζί µε κεραµική του 750-680 π.Χ. 

περίπου353 (πίν.94). Από το χάλκινο ανάγλυφο σώζονται τµήµατα από επτά 

τουλάχιστον ζωφόρους, µε µικρότερα διάχωρα στα άκρα τους, στις οποίες 

εικονίζονται σειρές από κρανοφόρες σφίγγες, γρύπες και πολεµιστές που µάχονται µε 

                                                           
346 Brock (1957), 134-135 και 197-199, τάφος Ρ, αρ. 1568, πίν. 115, 168. Βλ. επίσης Boardman (1961), 
134-136, εικ. 51Α και (1967). 
347 Βλ. υποσηµ. 346.   
348 Θεοφανείδης (1956). 
349 Boardman (1980), 56-57. 
350 Coldstream (1997), 134-136.  
351 Lebessi (1975), Λεµπέση (1980), 93-94. 
352 Λεµπέση (1987)β, 130. 
353 Boyd (1901), 147-148, εικ. 10-11, επίσης Kunze (1931), 218, εικ. 31. 



ένα ή δύο λιοντάρια, θεµατολόγιο που απαντάται και σε άλλα έργα της περιόδου354. 

Κατά τον Coldstream355 το ανάγλυφο ακολουθεί την κνωσιακή ανατολίζουσα 

παράδοση και ιδιαίτερα αντιπροσωπεύει το υστερογεωµετρικό στάδιο της κνωσιακής 

σχολής. 

 

Εξάρτηµα ιπποσκευής 

Από το ιερό της Σύµης Βιάννου προέρχεται χάλκινο χυτό πλακίδιο 

ιπποσκευής σε σχήµα ταλάντου που κοσµείται µε ανάγλυφο λιοντάρι σε κατατοµή 

προς τα αριστερά πάνω από τη ράχη του οποίου αποδίδεται πτηνό (700 π.Χ.356 

πίν.95). Το πλακίδιο ταυτίζεται µε ψάλιον/παραγναθίδιον, δηλαδή µε το ένα από τα 

δύο πλαϊνά εξαρτήµατα του χαλινού που τα διαπερνά εγκάρσια ο άξονάς του, όπως 

δείχνει η µεγάλη στρογγυλή οπή στο στέρνο του λιονταριού. Τα δύο σωζόµενα από 

τα τέσσερα καρφιά στις ισάριθµες κεραίες του πλακιδίου προϋποθέτουν την 

προσήλωσή του σε δέρµα τριγωνικού σχήµατος που θα συνδεόταν µε τους ιµάντες 

του περιστοµίου, του κεκρυφάλου και της κορυφαίας357, κατά το ανάλογο 

ασσυριακών προτύπων γνωστών από ανακτορικά ανάγλυφα της εποχής του 

Ashurnasirpal II (884 π.Χ.-858 π.Χ.) ή του Sanherib (704π.Χ.-681π.Χ.).  

Ωστόσο αν τα πρότυπα του ψαλίου από τη Σύµη όσον αφορά στη σύνδεσή του 

µε τους ιµάντες εντοπίζονται στην Ανατολή, το σχήµα και το εικονιστικό του θέµα 

είναι κρητικής επίνοιας και κρητικού εργαστηρίου ήταν ο συγκεκριµένος χαλινός 

καθώς παράλληλά του δεν υπάρχουν στον ελληνικό χώρο ή την Κύπρο. Όσον αφορά 

στο σχήµα του, αυτό αποκλίνει από τα ορθογωνίου σχήµατος ανατολικά παράλληλα, 

µε την κοίλανση των τεσσάρων παρυφών, ενώ όσον αφορά στο εικονιστικό του θέµα 

αυτό δεν απαντάται στο θεµατολόγιο των ανατολικών παραγναθιδίων. Επίσης στο 

κρητικό παράδειγµα δεν υιοθετείται η τεχνική του περίτµητου αναγλύφου που 

χαρακτηρίζει τα θηριόµορφα παραγναθίδια της τέχνης του Λουριστάν358.  

 

Σείστρο 

Το σείστρο από το ιερό της Σύµης Βιάννου αποτελεί  το µοναδικό γνωστό 

χάλκινο σείστρο από την Κρήτη. Το σείστρο, το οποίο είναι κοίλο, χυτευµένο µε την 

                                                           
354 Βλ. σελ. 58. 
355 Coldstream (1997), 380. 
356 Λεµπέση (1996), 315-316, πίν. 150β. 
357 Για  τη σχετική ορολογία, βλ. Φάκλαρης (1986).  
358 Λεµπέση, ό.π. 



άµεση τεχνική του χαµένου κεριού, σώζει εκτός του συµπιεσµένου τετράπλευρου 

κεντρικού τµήµατός του την απαρχή της λαβής και τη σύµφυτη βάση της επίστεψης, 

µε τέσσερις συµφυείς κρίκους και µε δύο λεπτότερους περασµένους στον ένα. Στις 

δύο κύριες όψεις εικονίζεται ανάγλυφη αθωρική κεφαλή και από µία όρθια γυµνή 

γυναικεία µορφή σε πιο έξεργο ανάγλυφο στις στενές πλευρές του359 (πίν.96). 

Πρόκειται για εισηγµένο συροπαλαιστινιακό σείστρο µε αιγυπτιάζοντα 

χαρακτηριστικά, ενός τύπου της 18ης δυναστείας και πιθανής χρονολόγησης µεταξύ 

του 9ου και του 7ου αι. π.Χ.360  

Η προσφορά του σε κρητικό ιερό µπορεί να είχε την αξία του εξωτικού 

ακριβού αναθήµατος, αλλά είναι πολύ πιθανό να χρησιµοποιήθηκε στο ιερό της 

Σύµης όπως και στον τόπο της προέλευσής του, να συνόδευε δηλαδή η µουσική του 

σείστρου τις τελετουργίες ενηλικίωσης των νέων κατά το ανάλογο του διαύλου ή της 

φόρµιγγας, όπως δείχνει η εικονογραφία των χάλκινων ανδρικών ειδωλίων από το 

ιερό. Ωστόσο η ανάλογη χρήση του εισηγµένου σείστρου δεν συνέλκει κατ� ανάγκη 

και τη σηµειωτική αξία που είχαν οι µορφές του στον τόπο της κατασκευής. Η 

σηµασιολογική µεταβολή της όρθιας, γυµνής, γυναικείας µορφής του σείστρου, η 

οποία και ανταποκρινόταν στο είδος των τελετουργιών που γίνονταν στο ιερό της 

ανάθεσής του ήταν εφικτή, καθώς κύρια εικονογραφικά χαρακτηριστικά της 

ανταποκρινόταν στην αντίληψη του κρητικού αποδέκτη/αναθέτη του σείστρου για τη 

θεά Αφροδίτη που συλλατρευόταν µε τον Ερµή στο ιερό της Σύµης υπό τη γονιµική-

ερωτική της ιδιότητα361. 

 

Σκήπτρο 

Χάλκινη απόληξη σκήπτρου, κατά την ανασκαφέα, προέρχεται επίσης από το 

ιερό της Σύµης Βιάννου (ΥΓ/ΠρΑ362 πίν.97), του οποίου εικονογραφικά στοιχεία 

παραπέµπουν στο κηρύκειο-σύµβολο του Ερµή. Η παρουσία του σκήπτρου, ιδιαίτερα 

σε χώρο ιερού, είναι σηµαντική, καθώς ανάλογα παραδείγµατα στον ελλαδικό χώρο 

κατά τους ιστορικούς χρόνους απουσιάζουν. Τα µοναδικά γνωστά ανήκουν στην 

                                                           
359 Λεµπέση (2000), 363-364, αρ. 398 (Κατάλογος) και  175-176 (Μελέτες). 
360 Σχετικά µε τον τόπο προέλευσης του αντικειµένου και τη σύνδεσή του µε ανατολικά εργαστήρια, 
βλ. Λεµπέση, ό.π.  
361 Λεµπέση, ό.π. 
362 Λεµπέση (1974), 225-226, πίν. 168γ και (1996), 317. 



Εποχή του Χαλκού, ένα κυπριακό σκήπτρο προέρχεται από τάφο του 9ου αι. π.Χ. στο 

Λευκαντί ενώ άλλα γνωστά παραδείγµατα προέρχονται από την Κύπρο363.  

 

                                                           
363 Kourou (1993), η οποία υποστηρίζει ότι τα σκήπτρα των Σκοτεινών Αιώνων από την Κύπρο και το 
Λευκαντί ανήκαν σε άτοµα που ήταν επιφορτισµένα µε τον έλεγχο της παραγωγής µετάλλινων 
αντιικειµένων. 



Συµπεράσµατα 
 

Η Κρήτη κατείχε πάντα µία ξεχωριστή θέση στην ιστορία του 

αρχαιοελληνικού κόσµου και πολιτισµού. Η ιδιαιτερότητά της καθορίσθηκε κατά 

κύριο λόγο από τρεις παράγοντες: από τη γεωγραφική της θέση, που της επέτρεψε να 

αποφύγει αναταραχές και καταστροφές που έπληξαν άλλες περιοχές της ηπειρωτικής 

Ελλάδας και του Αιγαίου αλλά και να αναπτύξει πρώιµα επαφές µε τον κόσµο της 

Εγγύς Ανατολής και την Κύπρο, από τη σχεδόν απόλυτη αυτάρκεια της, που την 

οδήγησε να στραφεί κυρίως προς το εσωτερικό της παρά προς τον κόσµο έξω από 

αυτήν και από την ισχυρή τοπική της παράδοση, η οποία διαδραµάτιζε πάντα τον 

κυρίαρχο ρόλο στην εξέλιξη της τέχνης της.  

Οι παραπάνω παράγοντες καθόρισαν και την εξέλιξη της κρητικής 

χαλκουργίας η οποία, αντίθετα µε αυτήν της υπόλοιπης Ελλάδας, χαρακτηρίζεται από 

την ιδιαίτερα πρώιµη ανάπτυξή της, τη διαµόρφωσή της µέσα από το συγκερασµό 

ετερογενών στοιχειών, τον πολύµορφο χαρακτήρα και την αδιάλειπτη συνέχεια της.  

Κατά την Υποµινωική περίοδο η παραγωγή χάλκινων αντικειµένων, αν και 

µειωµένη, συνεχίζεται στην Κρήτη η οποία παραµένει ανεπηρέαστη σχεδόν από τα 

γεγονότα που ερήµωσαν την υπόλοιπη Ελλάδα. Τα περισσότερα χάλκινα αντικείµενα 

προέρχονται από την Ανατολική Κρήτη, από οικισµούς που ιδρύονται ή συνεχίζουν 

να κατοικούνται αυτή την περίοδο, από το Καρφί, το Βρόκαστρο, το Καβούσι και 

κυρίως από τάφους των παραπάνω θέσεων και από λιγοστούς σπηλαιώδεις στην 

περιοχή της Σητείας. Αντίθετα, από το ∆ικταίον Άντρο πολύ λίγα χάλκινα 

αντικείµενα µπορούν µε βεβαιότητα να αποδοθούν στην Υποµινωική περίοδο. Από 

την Κεντρική Κρήτη χάλκινα αντικείµενα προέρχονται κυρίως από το Βόρειο 

νεκροταφείο της Κνωσού και το Ιδαίον Άντρο, ενώ σποραδικά απαντώνται σε άλλες 

θέσεις, στο ιερό της Κάτω Σύµης Βιάννου, την Αµνισό, την Αγ. Τριάδα και αλλού. 

Κατά την περίοδο αυτή αξιοσηµείωτη είναι η σχεδόν απόλυτη απουσία υλικού, 

τουλάχιστον γνωστού,  από τη ∆υτική Κρήτη.  

Τα χάλκινα έργα µικροπλαστικής της περιόδου συνεχίζουν ουσιαστικά χωρίς 

διακοπή την πορεία της µετανακτορικής παράδοσης. Οι ανδρικές µορφές στον τύπο 

του λατρευτή/λατρευτή-πολεµιστή µε το παραδοσιακό µινωικό σχήµα τελετουργικής 

χειρονοµίας, αλλά και οι ανάλογες γυναικείες, οι οποίες απαντούν ωστόσο σε 

ιδιαίτερα περιορισµένο αριθµό, µε τις χαρακτηριστικές µινωικές ενδυµασίες και 



λατρευτικές χειρονοµίες, αποτελούν τους κύριους τύπους της περιόδου. Τα αγγεία 

είναι σχετικά ολιγάριθµα, ανάµεσά τους αξιοσηµείωτα είναι ο σφυρήλατος 

αµφοροειδής κρατήρας από την Παντάνασσα Αµαρίου και ο τεφροδόχος λέβητας από 

την Τύλισο που αποτελεί και ένα από τα πρωιµότερα παραδείγµατα καύσης στην 

Κρήτη. Ένας σηµαντικός αριθµός πρόχων από το Ιδαίον Άντρον µε λωτόσχηµη 

διακόσµηση στις λαβές, δηµιουργίες Αιγυπτίων τεχνιτών, αποτελεί τις πρωιµότερες 

βέβαιες εισαγωγές της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου στην Κρήτη και επιβεβαιώνει 

την, έστω και περιορισµένης κλίµακας, συνέχεια των επαφών της Κρήτης µε την 

Ανατολή.  

Πολυπληθέστερα είναι τα κοσµήµατα αλλά και τα όπλα, κυρίως από τάφους 

της Ανατολικής Κρήτης, τα οποία απαντώνται στους γνωστούς τύπους της κυρίως 

Ελλάδας, κοινούς από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Τρεις πόρπες κυπριακού 

τύπου, µε στενό σχετικά  υψηλό πλακίδιο πόρπωσης και δύο πλαστικά εξάρµατα στο 

τόξο, από το Βρόκαστρο, επιβεβαιώνουν τη συνέχεια των επαφών µε την Κύπρο, η 

οποία µαρτυρείται εξάλλου κατά κύριο λόγο από τη συνέχεια παραγωγής χάλκινων 

αντικειµένων, καθώς η Κύπρος υπήρξε η κύρια πηγή του µετάλλου για την Κρήτη. 

Μία περόνη µε ελαφαντοστέινη κεφαλή από τάφο του Αγ. Ιωάννη Κνωσού, όπως και 

µία δεύτερη από το ∆ικταίον Άντρον παραπέµπουν σε ανατολική καταγωγή ενώ µία 

τρίτη από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού µε κεφαλή σε σχήµα τετράκτινου 

τροχού είναι πιθανότατα ιταλικής καταγωγής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 

επίσης µεµονωµένα χάλκινα αντικείµενα, όπως ο τετράπλευρος υποστάτης και τα 

κυπριακού τύπου όπλα από τον τάφο Τ.201 του Βόρειου νεκροταφείου της Κνωσού, 

που υποδηλώνουν ότι χάλκινα αντικείµενα της περιόδου έφταναν πιθανόν στην 

Κρήτη όχι µόνο µέσω εµπορικών συναλλαγών.   

Κατά την Πρωτογεωµετρική περίοδο παρατηρείται µία αξιοσηµείωτη πρόοδος 

στην κρητική χαλκουργία. Η παραγωγή των χάλκινων αντικειµένων αυξάνεται 

σηµαντικά, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συγκέντρωση των περισσοτέρων από 

αυτά στην περιοχή της Κνωσού (Βόρειο νεκροταφείο, Φορτέτσα, Αµπελόκηποι) και 

της Ίδης (Ιδαίον Άντρο, Ελεύθερνα κ.λπ.) σηµαντικός είναι επίσης ο αριθµός αυτών 

από το ιερό της Κάτω Σύµης Βιάννου.   

Αντίθετα µε το σχετικά µικρό αριθµό των χρονολογούµενων στην 

Υποµινωική περίοδο ειδωλίων και την περιορισµένη τυπολογική ποικιλία τους, κατά 

την Πρωτογεωµετρική περίοδο ο αριθµός τους είναι σηµαντικός, ενώ αξιοσηµείωτη 

είναι και η µεγάλη ποικιλοµορφία τους η οποία και καθιστά δύσκολη την κατάταξή 



τους σε τύπους. Η νέα δυναµική θεώρηση της ανθρώπινης µορφής σύµφωνα µε τις 

αρχές του γεωµετρικού ρυθµού, αλλά και η επιβίωση δοµικών στοιχείων της 

µινωικής πλαστικής χαρακτηρίζουν τα έργα της περιόδου και προσδιορίζουν τον 

πολύµορφο χαρακτήρα της κρητικής µικροπλαστικής. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν το 

ειδώλιο αυλητή από το ιερό της Κάτω Σύµης Βιάννου, καθώς φαίνεται να αποτελεί 

την παλαιότερη εικόνα αυλητή της αρχαιοελληνικής τέχνης, και αυτό της ανθρώπινης 

µορφής από το Βρόκαστρο στο οποίο επιβιώνει  η γνωστή µινωική λατρευτική στάση 

των υψωµένων χεριών.  

Χάλκινα αγγεία των οποίων οι τύποι έλκουν την καταγωγή τους από την 

Κύπρο και την Εγγύς Ανατολή αποτελούν µάρτυρες της ενίσχυσης των επαφών της 

Κρήτης µε την Κύπρο και της έναρξης µίας νέας περιόδου, από τον 9ο αι. π.Χ. και 

µετά, στις σχέσεις της µε την Ανατολή λόγω της δραστηριότητας των Φοινίκων 

εµπόρων που κατά την περίοδο αυτή εξαπλώνονται στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου. Ηµισφαιρικές ακόσµητες φιάλες, οι οποίες γνωρίζουν ιδιαίτερη διάδοση 

στην Κύπρο, απαντώνται στην Κρήτη, ιδιαίτερα στους τάφους της Φορτέτσας, από 

την Πρωτογεωµετρική Α περίοδο, εκ των οποίων ιδιαίτερα σηµαντική είναι η γνωστή 

ηµισφαιρική φιάλη µε φοινικική επιγραφή από τον τάφο J του Βόρειου νεκροταφείου 

της Κνωσού. Επίσης λέβητες µε λωτόσχηµη διακόσµηση στις λαβές, τύπος επίσης 

γνωστός από παραδείγµατα της κυπριακής µεταλλοτεχνίας, απαντώνται σε 

µεµονωµένα παραδείγµατα στην Ελεύθερνα και το Άδελε Ρεθύµνου, ενώ 

αντιπροσωπευτικά της περιόδου είναι επίσης ένα χάλκινο φιαλίδιο φοινικικού τύπου 

από το Ιδαίον Άντρο και µία situla από την ίδια θέση.  

Οι χάλκινοι υποστάτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στην Κρήτη µε ένα από 

τα µεγαλύτερα σύνολα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, απαντώνται από την 

Πρωτογεωµετρική περίοδο. Θεωρούνται έργα τοπικού εργαστηρίου και ως έργα 

εξαίρετης τεχνικής και ιδιαίτερα πολύτιµα επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο της 

κρητικής χαλκουργίας, ενώ παράλληλα επιβεβαιώνουν τις πρώιµες και µακρόχρονες 

επαφές της Κρήτης µε την Κύπρο. Όσον αφορά στις άλλες κατηγορίες αντικειµένων, 

τα κοσµήµατα συνεχίζουν να απαντούν στους γνωστούς τύπους της ηπειρωτικής 

Ελλάδας όπως και τα όπλα τα οποία όµως απαντούν σπανιότατα πια σε χαλκό. 

Μετά τη σηµαντική αυτή περίοδο ακολούθησε µία σχετικά σύντοµη, δύο 

γενεών περίπου, κατά την οποία δεν σηµειώθηκε τόσο θεαµατική πρόοδος. Όσον 

αφορά στις επαφές µε την Ανατολή διαπιστώνεται σχετική στασιµότητα, καθώς λίγα 

προϊόντα φτάνουν στην Κρήτη σε σύγκριση µε τον 9ο αι. π.Χ. Η ύφεση αυτή πιθανόν 



να οφείλεται εν µέρει στη µειωµένη δραστηριότητα των Φοινίκων εµπόρων λόγω των 

καταστροφών και των αναταραχών που προκάλεσαν, κατά την περίοδο αυτή, οι 

Ασσύριοι στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής. 

Από τα µέσα περίπου του 8ου αι. π.Χ. όµως διαπιστώνεται µία θεαµατική 

πρόοδος της κρητικής χαλκουργίας η οποία γνωρίζει τη µεγαλύτερη περίοδο ακµής 

της. Τα χάλκινα ειδώλια αυτή την περίοδο συνεχίζουν να παράγονται σε σηµαντικό 

αριθµό και η κρητική χαλκοπλαστική δηµιουργεί ειδώλια καθαρά γεωµετρικά, 

µορφές στις οποίες συνυπάρχουν οι γεωµετρικές αρχές δοµής µε ανατολικές 

επιδράσεις και επιµέρους στοιχεία µινωίζοντος ύφους, διαµορφώνει τον 

εικονογραφικό τύπο του κούρου, όπως διαπιστώνεται στο ανάλογο χάλκινο ειδώλιο 

από το ιερό της Κάτω Σύµης Βιάννου, αλλά και δηµιουργεί σφυρήλατες µορφές 

µεγάλου µεγέθους, όπως της Τριάδας της ∆ρήρου και προαναγγέλλει τα 

χαρακτηριστικά της δαιδαλικής τέχνης. 

Τα χάλκινα αγγεία αντίθετα αντιπροσωπεύουν σχεδόν στο σύνολό τους 

ανατολικές εισαγωγές ή τοπικές µιµήσεις τους. Οι ηµισφαιρικές ακόσµητες φιάλες, 

όπως και τα αγγεία µε λωτόσχηµη διακόσµηση στις λαβές απαντώνται και κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου, ιδιαίτερη διάδοση γνωρίζουν οι φοινικικού τύπου 

φιάλες, εκ των οποίων σηµαντικός αριθµός αποδίδεται σε κρητικά εργαστήρια, 

απαντώνται επίσης οµφαλωτές φιάλες σε διάφορες παραλλαγές καθώς και αβαθείς 

φιάλες µε Ω-σχηµη λαβή. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι τις 

πολυπληθέστερες κατηγορίες χάλκινων αγγείων αντιπροσωπεύουν οι φιάλες και οι 

τριποδικοί λέβητες, αντικείµενα µε διαφορετική καταγωγή και πρότυπα, τα οποία 

κατασκευάζονται την ίδια περίοδο και πιθανότατα στα ίδια εργαστήρια 

αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της κρητικής χαλκουργίας. Το ιδιαίτερα σηµαντικό 

σύνολο εξάλλου των χάλκινων υποστατών από το Ιδαίον Άντρο, το οποίο δίνει τη 

συνέχεια της σειράς αυτής της κατηγορίας αντικειµένων στην Κρήτη έως και τα τέλη 

της Γεωµετρικής περιόδου, επιβεβαιώνει την τοπική παραγωγή και αυτής της 

κατηγορίας αλλά και την εξέχουσα θέση της περιοχής του Ιδαίου στην ιστορία της 

κρητικής χαλκουργίας.  

Οι ονοµαζόµενες ασπίδες τύπου Ιδαίου Άντρου, αντικείµενα τα οποία 

απαντώνται σχεδόν αποκλειστικά στην Κρήτη, µε ένα µοναδικό εικονιστικό 

θεµατολόγιο που δεν απαντάται αλλού, αποτελούν τα κατεξοχήν αντικείµενα στα 

οποία διαπιστώνεται η ανατολική επιρροή. Το αν τα αντικείµενα αυτά ή κάποια από 

αυτά υπήρξαν προϊόντα εµπορίου ή κατασκευάστηκαν στην Κρήτη από ανατολίτες 



τεχνίτες ή ντόπιους µαθητές τους δεν είναι πάντα εύκολο να διαπιστωθεί, όπως 

άλλωστε και για αρκετά από τα αντικείµενα άλλων κατηγοριών, είναι σαφές όµως ότι 

στα πρωιµότερα αντικείµενα της κατηγορίας η ανατολική επίδραση είναι έντονη 

αντίθετα  µε τα υστερότερα, όπου ο τοπικός χαρακτήρας  έχει διαµορφωθεί.   

Όσον αφορά στα εργαστήρια αυτό το οποίο διαφαίνεται είναι η ύπαρξη δύο 

σαφώς διακρινόµενων οµάδων αντικειµένων, αυτής που διατηρεί τα 

ελληνικά/κρητικά χαρακτηριστικά και αντιπροσωπεύεται κυρίως από το σύνολο των 

χάλκινων αντικειµένων του ιερού της Σύµης Βιάννου και αυτής που παρουσιάζει 

ανάλογα χαρακτηριστικά συγκερασµένα µε έντονα ανατολικά στοιχεία και 

αντιπροσωπεύεται κυρίως από το σύνολο της περιοχής του Ιδαίου Άντρου. Πλανόδιοι 

χαλκοτεχνίτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν κυρίως στις περιοχές των µεγάλων 

ιερών, κατασκεύαζαν αντικείµενα ανάλογα µε τις προτιµήσεις των λάτρεων-

αναθετών που υπαγόρευε και ο χαρακτήρας της λατρείας και του τελετουργικού των 

συγκεκριµένων χώρων, γεγονός που φαίνεται να ερµηνεύει και τη διασπορά 

µεµονωµένων τις περισσότερες φορές ανάλογων αντικειµένων εκτός των παραπάνω 

θέσεων, ενώ µεµονωµένα αντικείµενα τα οποία τοποθετούνταν ως κτερίσµατα στους 

τάφους αποτελούσαν παραγγελίες επιφανών προφανώς ατόµων, τα οποία δήλωναν 

την οικονοµική ευµάρεια των κατόχων τους.  

Αντίθετα µε τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού χάλκινων αντικειµένων στο 

ιερό της Σύµης Βιάννου και στο Ιδαίον Άντρο, η οποία υπαγορεύεται και από το 

χαρακτήρα των συγκεκριµένων χώρων, αξιοσηµείωτος είναι ο σχετικά µικρός 

αριθµός χάλκινων αντικειµένων από το Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού σε σχέση µε 

αυτόν από τους τάφους της Φορτέτσας και τη νεκρόπολη της Ελεύθερνας, από όπου 

προέρχεται σηµαντικός αριθµός και ιδιαίτερα ανατολικών ή ανατολιζόντων χάλκινων 

αντικειµένων.  

Η ανάπτυξη που γνώρισε η κρητική χαλκουργία, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 

ακµής της, αποδίδεται από τους περισσότερους µελετητές στην επαφή της Κρήτης µε 

την Ανατολή, της οποίας η επιρροή διαγράφεται σαφέστατα στη χαλκουργία της 

περιόδου. Η Κρήτη αν και δεν διαδραµάτισε ποτέ σηµαντικό ενεργό ρόλο στο 

εµπόριο της Ανατολικής Μεσογείου δέχτηκε πρωιµότερα από άλλες περιοχές της 

Ελλάδας την επιρροή της Ανατολής, ιδιαίτερα κατά τον 9ο και 8ο αι. π.Χ., περίοδο 

κατά την οποία η δραστηριότητα των Φοινίκων εµπόρων εκτείνεται και στη ∆υτική 

Μεσόγειο, καθώς απέκτησε ένα καινούριο ρόλο ως ενδιάµεσος σταθµός µεταξύ της 

Ανατολικής Μεσογείου και των προσοδοφόρων αγορών της ∆ύσης. Κατά τον 9ο και 



8ο αι. π.Χ. φαίνεται να τοποθετείται και η εγκατάσταση ανατολιτών στο νησί που 

διαπιστώνεται όχι µόνο από το σηµαντικό αριθµό ανατολικών και ανατολιζόντων 

αντικειµένων, αλλά ανιχνεύεται και µέσα από θρησκευτικές πεποιθήσεις και ταφικές 

πρακτικές. Ωστόσο ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι ανατολικές επιρροές, 

οι οποίες είναι έντονες αρχικά αλλά σταδιακά αναπλάθονται, αναδηµιουργούνται και 

«εξελληνίζονται», διαπιστώνονται µόνο στα χάλκινα αγγεία της περιόδου και στα 

καλύµµατά τους ή στις ονοµαζόµενες ασπίδες τύπου Ιδαίου Άντρου, αντικείµενα που 

προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά, όπως σηµειώθηκε παραπάνω, από τους τάφους 

της Φορτέτσας, τη νεκρόπολη της Ελεύθερνας και από το Ιδαίον Άντρο. Αντίθετα 

στο ιερό της Σύµης Βιάννου, ιερό µε διαφορετικό χαρακτήρα λατρείας και 

τελετουργικό από αυτό του Ιδαίου όπως δηλώνει ο χαρακτήρας των αναθηµάτων, το 

οποίο και έχει δώσει το µεγαλύτερο σύνολο χάλκινων αντικειµένων της Πρώιµης 

Εποχής του Σιδήρου της Κρήτης, η απουσία ανατολικών ή ανατολιζόντων 

αντικειµένων, τουλάχιστον γνωστών, είναι εντυπωσιακή. Αυτό το οποίο 

διαπιστώνεται κατά συνέπεια είναι η επιρροή της Ανατολής αλλά και της 

ηπειρωτικής Ελλάδας όπως και η επιβίωση της µινωικής παράδοσης.   

Η κρητική χαλκουργία φαίνεται έτσι να εξελίσσεται µέσα από την παράλληλη 

ύπαρξη διαφορετικών τεχνοτροπιών, να διαµορφώνεται µέσα από το συγκερασµό 

ετερογενών στοιχείων, στον οποίο η τοπική παράδοση διαδραµάτιζε πάντα τον 

κυρίαρχο ρόλο, και να δηµιουργεί νεωτερισµούς οι οποίοι θα καθορίσουν την τέχνη 

του 7ου αι. π.Χ. Αυτή την πρώτη µεγάλη περίοδο ακµής της κρητικής χαλκουργίας 

διαδέχθηκε τον 7ο αι. π.Χ. µία περίοδος ωριµότητας της οποίας τα χαρακτηριστικά 

είναι ο πλήρης «εξελληνισµός» των θεµάτων και µοτίβων και η διαµόρφωση ενός 

ύφους γνήσια κρητικού. Ωστόσο την καλλιτεχνική αυτή άνθηση που 

αντικατοπτρίζεται στα έργα του 8ου και 7ου αι. π.Χ. ακολούθησε στασιµότητα και 

βαθµιαία συρρίκνωση της παραγωγής από τον 6ο έως τον 3ο αι. π.Χ., αποτέλεσµα του 

πολιτικού-κοινωνικού συστήµατος και της στασιµότητας της οικονοµίας της.  
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14. Ειδώλιο γυναικείας (;) µορφής, Βρόκαστρο, ΠΓ περίοδος. 
Naumann, ό.π., Ρ22, πίν. 29. 
15. Ειδώλιο γυναικείας (;) µορφής, Αγ. Τριάδα, Γ περίοδος. 
Verlinden, ό.π., αρ. 232, πίν. 91. 
16. �Σύµπλεγµα� δύο πολεµιστών, ιερό Σύµης Βιάννου, µέσα 8ου αι. π.Χ. 
Λεµπέση (1972), πίν. 188δ. 
17. Ειδώλιο γυναικείας µορφής, Ιδαίον Άντρο, πρώτο ήµισυ 8ου αι. π.Χ. 
Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου (1996), αρ. 6, εικ. 6α-γ. 
18. Ειδώλιο γυναικείας µορφής, Ιδαίον Άντρο, ΥΓ περίοδος. 
Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου (1996), αρ. 1, εικ. 1α-γ. 
19. Ειδώλιο ανδρικής µορφής σε βάση που έχει σχήµα ταλάντου, ιερό Σύµης 
Βιάννου, 8ος αι. π.Χ. 
Λεµπέση (1977), πίν. 215α. 
20. Ειδώλιο ανδρικής µορφής µε µάστιγα, ιερό Σύµης Βιάννου, ΥΓ περίοδος. 
Λεµπέση (1976), πίν. 226ε. 
21. Ειδώλιο κούρου, ιερό Σύµης Βιάννου, 750 π.Χ. 
Λεµπέση (2000), εικ. 2 και (1977), πίν. 215γ. 
22. Ανδρική µορφή από τη σφυρήλατη τριάδα της ∆ρήρου, 725-700 π.Χ. 
Beyer (1976), πίν. 47.1-3. 
23. Γυναικεία µορφή από τη σφυρήλατη τριάδα της ∆ρήρου, 725-700 π.Χ. 
Beyer, ό.π., πίν. 48.1-3. 



24. α. Ειδώλιο σκύλου, ιερό Σύµης Βιάννου, µέσα 8ου αι. π.Χ. 
Schürmann (1996), αρ. 532, πίν. 59. 
β. Ειδώλιο λιονταριού, ιερό Σύµης Βιάννου, ΥΓ περίοδος. 
Ό.π., αρ. 531, πίν. 59. 
γ. Ειδώλιο φώκιας (;), ιερό Σύµης Βιάννου, ΥΓ περίοδος. 
Ό.π., αρ. 530, πίν. 59. 
δ. Ειδώλιο ελαφιού, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
KNC, 229.f2, εικ. 162, πίν. 273. 
25. α. Ζεύγος ζώων (κριάρι και βοοειδές), ∆ικταίον Άντρο, ΥΓ περίοδος. 
Pilali-Papasteriou (1985), αρ. 245, πίν. 24. 
β. Ζεύγος ζώων (ίππων), ιερό Σύµης Βιάννου, ΥΓ περίοδος. 
Schürmann, ό.π., αρ. 534, πίν. 60. 
26. α. Ειδώλιο άπτερης σφίγγας, ιερό Πατσού, ΥπΜ περίοδος. 
Κούρου-Καρέτσου (1994), αρ. 100, εικ. 99-100. 
β. Σφυρήλατο ειδώλιο κριού, ιερό Σύµης Βιάννου, ΥΓ περίοδος. 
Schürmann, ό.π., αρ. 536, πίν. 59. 
27. α. Ηµισφαιρική ενεπίγραφη φιάλη, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, 
ΠΠρΓΑ/ΜΠρΓΑ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος (1998), 238, αρ. 286. 
β. Σχέδιο της παραπάνω. 
KNC, J.f1, εικ. 157. 
28. α. Ηµισφαιρική φιάλη µε απότµηµα υφάσµατος στην εξωτερική επιφάνεια, 
Φοινικιά Ηρακλείου, ΠρΓ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 239, αρ. 288. 
β. Ηµισφαιρική φιάλη µε εσωτερικό δακτύλιο, Ιδαίον Άντρο, Γ/ΠρΑ περίοδος. 
Ό.π., 240, αρ. 290. 
29. Φιαλίδιο, Ιδαίον Άντρο, ΥΠρΓΑ/ΠΓ περίοδος. 
Ό.π., 247, αρ. 306. 
30. α. Φιάλη φοινικικού τύπου, Ιδαίον Άντρο, ΥΓ περίοδος. 
Ό.π., 249, αρ. 308. 
β. Φιάλη φοινικικού τύπου, Ελεύθερνα, ΥΓ περίοδος. 
Ό.π., 249, αρ. 309. 
31. α. Σχέδιο φιάλης φοινικικού τύπου, Ιδαίον Άντρο, Γ περίοδος. 
Ό.π., 250, αρ. 311. 
β. Φιάλη φοινικικού τύπου, Ελεύθερνα, ΥΓ (;) περίοδος. 
Ό.π., 251, αρ. 313. 
32. α. Οµφαλωτή φιάλη µε απότµηµα υφάσµατος, Ελεύθερνα, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
Σταµπολίδης (1994), αρ. 66, πίν. ΧV. 
β. Οµφαλωτή φιάλη φρυγικού τύπου, σπήλαιο Ειλειθυίας Ίνατος, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 241, αρ. 293. 
γ. Οµφαλωτή γλωσσωτή φιάλη, Αµπελόκηποι Κνωσού, ΜΓ/ΥΓ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 244, αρ. 299. 
33. α. Αβαθής φιάλη µε Ω-σχηµη λαβή, Ελεύθερνα, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
Ό.π., 242, αρ. 295. 
β. Αβαθής φιάλη µε Ω-σχηµη λαβή, Ιδαίον Άντρο, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
Ό.π., 242, αρ. 296. 
34. Φιάλη-Χέρνιβα, Ελεύθερνα, ΜΓ (;)/ΥΓ περίοδος. 
Ό.π., 241, αρ. 294. 
35. α. Λέβητας, Τύλισος, ΥπΜ περίοδος. 
Μαρινάτος (1931), εικ. 1. 



β. Λέβητας, Φορτέτσα, ΠΠρΓ περίοδος. 
Brock (1957), αρ. 185, πίν. 13. 
36. Λέβητας µε κωνικό ώµο, Ελεύθερνα, Γ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 238, αρ. 285. 
37. Λέβητας µε καµπτόµενο ώµο, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
Σταµπολίδης (1994), αρ. 61, πίν. ΧΧβ. 
38. Λαβές λέβητα µε διακόσµηση άνθους λωτού, Ελεύθερνα, ΥΠρΓΑ/ΠρΓΒ 
περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 236, αρ. 282. 
39. α. Λέβητας µε διακόσµηση άνθους λωτού στις λαβές, Άδελε Ρεθύµνου, ΠρΓ (;) 
περίοδος. 
Ό.π., 234-235, αρ. 280. 
β.-γ. Λεπτοµέρεια λαβών του παραπάνω. 
Ό.π. 
40. α. Λαβή τριποδικού λέβητα, Ιδαίον Άντρο, 8ος/7ος αι. π.Χ. 
Boardman (1961), αρ. 377, πίν. XXVII. 
β. Πόδι τριποδικού λέβητα, Παλαίκαστρο, 8ος/7ος αι. π.Χ. 
Benton (1934-1935), 97, εικ. 10α.  
41. α. Πρόχους, Ιδαίον Άντρο, ΠρΓΑ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 228, αρ. 268. 
β. Τρίλοβη πρόχους, Ιδαίον Άντρο, ΥΠρΓΑ/ΠρΑ περίοδος. 
Ό.π., 230, αρ. 272. 
γ. Προχοΐδιο, Ιδαίον Άντρο, ΥπΜ/ΠρΓΑ περίοδος. 
Ό.π., 229, αρ. 271. 
42. Αµφοροειδής κρατήρας, Παντάνασσα Αµαρίου, 11ος αι. π.Χ. 
Ό.π., 84, αρ. 55. 
43. Situla, Ιδαίον Άντρο, ΠρΓΑ περίοδος. 
Ό.π., 231, αρ. 273. 
44. α. Χέρνιβα, Ελεύθερνα, ΠΓ/ΥΓ περίοδος. 
Ό.π., 253, αρ. 316. 
β. Χέρνιβα, Ελεύθερνα, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
Ό.π., 254, αρ. 317. 
45. Πυξιδίσκη (;) µε συρµάτινη λαβή, Ελεύθερνα, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 
Σταµπολίδης (1996), 55, αρ. 25, εικ. 104. 
46. Αγγείο µε προχοή και Ω-σχηµη λαβή, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΜΓ 
περίοδος. 
KNC, 285.f34, πίν. 285. 
47. Ραβδωτός τρίποδας, Βρόκαστρο, ΥπΜ/ΠρΓ περίοδος. 
Hall (1914), 133, εικ. 80. 
48. Γραφική αναπαράσταση ραβδωτού τρίποδα, Ιδαίον Άντρο, ΠρΓ περίοδος. 
Matthäus (1997), 129, εικ. 1. 
49. Ραβδωτός τρίποδας, Φορτέτσα, ΠρΓΑ περίοδος. 
Brock, ό.π., αρ. 188, πίν. 13. 
50. Ραβδωτός τρίποδας, Κνωσός, Μ/ΥΠρΓΑ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 231, αρ. 274. 
51. Ραβδωτός τρίποδας, Αµπελόκηποι Κνωσού, ΥΠρΓΑ περίοδος. 
Ό.π., 232, αρ. 275. 
52.α. Τµήµα στεφάνης ραβδωτού τρίποδα, ιερό ∆ιός Θενάτα Αµνισός, ΥΠρΓΑ/ΠρΓΒ 
περίοδος. 
Schäffer (1992), αρ. D,1.b10, πίν. 75.1. 



β. Απότµηµα στεφάνης ραβδωτού τρίποδα, Ελεύθερνα, ΥΠρΓΑ/ΠρΓΒ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π., 233, αρ. 277. 
53. Τµήµατα από πόδια ραβδωτών τριπόδων, (σχέδιο), Ιδαίον Άντρο, ΠρΓΒ-ΥΓ 
περίοδος.  
Matthäus, ό.π., 131, εικ. 3-4. 
54. Τµήµατα τετράπλευρου υποστάτη, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΥπΜ 
περίοδος. 
KNC, 201.f1, πίν. 276. 
55. Σχεδιαστική αναπαράσταση του παραπάνω. 
KNC, 201.f1, εικ. 160. 
56. Τµήµα τετράπλευρου υποστάτη µε ιθυφαλλική µορφή, ιερό Σύµης Βιάννου, ΠρΓ 
περίοδος (;). 
Λεµπέση (1981)α, πίν. 259β. 
57. Τµήµα τετράπλευρου υποστάτη, ιερό Σύµης Βιάννου, 9ος αι. π.Χ. 
Λεµπέση (1975), πίν. 259. 
58. α. Τµήµα τετράπλευρου υποστάτη, Ιδαίον Άντρο, 700 π.Χ. 
Rolley (1977), 126, εικ. 57. 
β. Γραφική αναπαράσταση του παραπάνω. 
Ό.π., 127, εικ. 58. 
59. α. Αιχµή δόρατος, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού.  
KNC 186.f1, πίν. 274. 
β. Όµοια, Φοινικιά Ηρακλείου. 
Αλεξίου (1967), πίν. 201γ. 
γ. Όµοια, Ελεύθερνα. 
Σταµπολίδης (1996), 53,  αρ. 20, εικ. 98. 
60. α.-β. Χυτές αιχµές δοράτων, Βρόκαστρο. 
Hall (1914), 105, εικ. 59 Α-Β (αντίστοιχα).   
 γ.-ε. Σφυρήλατες αιχµές δοράτων, Βρόκαστρο. 
Hall, ό.π., 105, εικ. 59 C-F (αντίστοιχα). 
61. Αιχµές βελών, Καρφί. 
Pendlebury and Money-Coutts (1937-38), αρ. 672, 454, 552, πίν. 29.1. 
62. Ξίφος, (σχέδιο),  Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού.  
KNC, 186.f7, εικ. 163. 
63. Ανάγλυφη επένδυση φαρέτρας, Φορτέτσα, ΜΓ περίοδος. 
Αν. Μεσόγειος, ό.π.,  256, αρ. 321. 
64. Ασπίδα τύπου Ιδαίου Άντρου µε προτοµή αιλουροειδούς, Ιδαίον Άντρο. 
Kunze (1931), αρ. 4, πίν. 6. 
65. Ασπίδα τύπου Ιδαίου Άντρου µε προτοµή αιλουροειδούς, Ιδαίον Άντρο. 
Ό.π., αρ. 10, πίν. 26. 
66. Οµφαλωτή ασπίδα τύπου Ιδαίου Άντρου, Ιδαίον Άντρο. 
Ό.π., αρ. 26, πίν. 33. 
67. Οµφαλωτή ασπίδα τύπου Ιδαίου Άντρου, Ιδαίον Άντρο. 
Ό.π., αρ. 27, πίν. 34. 
68. «Ασπίδα» τύπου Ιδαίου Άντρου, Ελεύθερνα, ΠρΓΒ-ΥΓ περίοδος. 
Σταµπολίδης (1997), 182, εικ. 16.  
69. «Τύµπανο», Ιδαίον Άντρο. 
Ό.π., αρ. 74, πίν. 49. 
70. Ασπίδα «του κυνηγιού», Ιδαίον Άντρο. 
Ό.π., αρ. 6, πίν. 10. 
71. α.-β. Πόρπες δοξαρωτού τύπου, Βρόκαστρο. 



Hall (1914), πίν. ΧΙΧ Α-Β. 
72. α.-β. Πόρπες τοξωτού τύπου, Βρόκαστρο. 
Ό.π., πίν. ΧΙΧ C-E. 
73. α.-δ. Πόρπες τοξωτού τύπου µε πλαστικά εξάρµατα στο τόξο, Βρόκαστρο. 
Ό.π., πίν. ΧΧ Α, B, G, J. 
74. Πόρπη τοξωτού/νησιωτικού τύπου, Βρόκαστρο. 
Ό.π., πίν. ΧΧ Η1-2. 
75. α. Οκτώσχηµη πόρπη, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, Γ περίοδος. 
KNC, 292.f31, πίν. 286. 
β. Σχέδιο της παραπάνω. 
Ό.π., εικ. 171. 
76. ∆ιπλή οκτώσχηµη πόρπη, Ιδαίον Άντρο, Γ περίοδος. 
Γκαλανάκη (1986), Α.Μ.Η. 261, πίν. 20β. 
77. Πόρπη αττικοβοιωτικού τύπου µε εγχάρακτη παράσταση σχηµατοποιηµένου 
ρόδακα, Ιδαίον Άντρο, 700 π.Χ. 
Ό.π., Α.Ε. 553/84, πίν. 21α. 
78. Πόρπη αττικοβοιωτικού τύπου µε εγχάρακτη παράσταση Μολιόνων και Ηρακλή 
στη µία πλευρά και δύο τοξοτών και πλοίου στην άλλη, Ιδαίον Άντρο, 700 π.Χ. 
Ό.π., Α.Ε.Α.Μ. 11765, πίν. 22-23. 
79.Τοξωτή πόρπη κυπριακού τύπου, Βρόκαστρο. 
Ηall (1914), πίν. XXC. 
80. Πόρπη µε σωζόµενες δύο δισκοειδείς ψήφους από ελεφαντόδοντο, ιταλιώτικης 
προέλευσης, Ιδαίον Άντρο, 800-700 π.Χ. 
Ό.π., Α.Μ.Η. 3049, πίν. 21β. 
81. α. Περόνη µε στέλεχος κυκλικής διατοµής και σχεδόν αδιαµόρφωτη κεφαλή, 
Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΥπΜ/ΠΠρΓ περίοδος. 
KNC, 26.f3, πίν. 270, εικ. 158. 
β. Περόνη µε στέλεχος κυκλικής διατοµής, δισκόσχηµη κεφαλή και σφαιρικό έξαρµα, 
Καβούσι, ΥπΜ περίοδος. 
Gesell et al. (1991), V88.145, πίν. 60c. 
γ. Περόνη µε στέλεχος ορθογώνιας/κυκλικής διατοµής και δισκόσχηµη κεφαλή, 
Καβούσι, ΠΓ περίοδος. 
Gesell et al., ό.π., V88.136, πίν. 60b. 
82. α.-β. Περόνες κρητικού τύπου, Βρόκαστρο. 
Hall (1914), 104, εικ. 58B-C.  
83. α. Περόνη µε ελαφαντοστέινη κεφαλή χωρίς έξαρµα, Αγ. Ιωάννης Κνωσού, ΥπΜ 
περίοδος. 
Hood and Coldstream (1968), Β5, πίν. 54g. 
β. Λεπτοµέρεια της παραπάνω. 
Ό.π., πίν. 54f. 
84. α. Κεφαλή περόνης σε σχήµα τετράκτινου τροχού, Βόρειο νεκροταφείο της 
Κνωσού, 1150-1050 π.Χ. 
KNC, 200.f5, πίν. 275.  
β. Σχέδιο της παραπάνω. 
Ό.π., 200.f5, εικ. 164. 
85. Περόνη της οποίας το ανώτερο τµήµα  έχει τη µορφή σχηµατοποιηµένου πτηνού, 
∆ικταίον Άντρο, ΥπΜ/ΠΓ περίοδος. 
Boardman (1961), αρ. 146, πίν. XIII. 
86. α. ∆ακτυλίδι σε µορφή απλού συµπαγούς κρίκου, Βόρειο νεκροταφείο της 
Κνωσού, ΥπΜ/ ΠΠρΓ περίοδος. 



KNC, 26.f2, πίν. 270, εικ. 158. 
β. ∆ακτυλίδι από ταινιωτό έλασµα µε ανοιχτά άκρα, ακόσµητο, ∆ικταίον Άντρο, Γ 
περίοδος. 
Boardman (1961), αρ. 173, εικ. 17. 
γ.-στ. ∆ακτυλίδια από ταινιωτό έλασµα µε εγχάρακτη διακόσµηση, ∆ικταίον Άντρο, 
Γ περίοδος. 
Ό. π., αρ. 168-171, εικ. 17. 
ζ. ∆ακτυλίδι από ταινιωτό έλασµα µε έκτυπες στιγµές, ∆ικταίον Άντρο, Γ περίοδος. 
Όπ., αρ. 166, εικ. 17. 
87. α. ∆ακτυλίδι µε ελλειψοειδή/γωνιώδη σφενδόνη, ∆ικταίον Άντρο, ΥπΜ περίοδος. 
Ό. π., αρ. 190, εικ. 18. 
β. Όµοιο, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΥπΜ περίοδος. 
KNC, 26.f1, εικ. 158. 
γ. ∆ακτυλίδι από συρµάτινο κρίκο και δύο αντίνωτες σπείρες για σφενδόνη, ιερό 
Σύµης Βιάννου, ΥπΜ περίοδος ή 10ος αι. π.Χ. 
Λεµπέση (1981)α, πίν. 259γ. 
88. Περίαπτο, Φορτέτσα, µέσα 9ου-µέσα 8ου αι. π.Χ. 
Brock (1957), αρ. 1570, πίν. 114. 
89. α. Οµφάλιο, Κοµµός, 9ος αι. π.Χ. 
Dabney (2000), αρ. 2, πίν. 5.4 και 5.9. 
β. Επίρραπτο σε σχήµα βοιωτικής ασπίδας, Κοµµός, ΥΓ περίοδος. 
Ό.π., αρ. 14, πίν. 5.5 και 5.9. 
90. α. Οµφάλιο ασπίδας, Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, ΥπΜ περίοδος. 
KNC, 186.f6, πίν. 274. 
β. Σχέδιο του παραπάνω. 
Ό.π., εικ. 163. 
91. Φάλαρο, Βρόκαστρο. 
Hall (1914), εικ. 58 H. 
92. Περίαπτο σε µορφή δικεφάλου ζώου, ∆ικταίον Άντρο, Γ περίοδος. 
Πιλάλη-Παπαστερίου (1977), πίν. 23α-β. 
93. Ζώνη της Φορτέτσας, πρώτο ήµισυ του 8ου αι. π.Χ. 
Boardman (1980), 73, εικ. 61. 
94. Εικονιστικό ανάγλυφο, Καβούσι, ΥΓ περίοδος.  
Boyd (1901), 148, εικ. 11. 
95. Πλακίδιο ιπποσκευής, ιερό Σύµης Βιάννου, 700 π.Χ. 
Λεµπέση (1996), πίν. 150β. 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων ανθρωπόµορφων ειδωλίων  
κατά είδος, θέση και χώρο προέλευσης364. 
 
                        

                         ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

    
    ΘΕΣΗ 

      
ΧΩΡΟΣ  

       α 
       ν 
       δ 
       ρ 
       ι 
       κ 
       ά 

      γ 
      υ 
      ν 
      α 
      ι 
      κ 
      ε 
      ί 
      α 

    α 
    ν 
    θ 
    ρ 
    ω 
    π 
    ό 
    µ 
    ρ 
    φ 
    α 

               
ΣΥΝΟΛΟ 

Αγ. Τριάδα  �Villa Royale� 2 2 (;) 3 7 
Αµνισός Υπαίθριο ιερό 1 - - 1 
Αξός (;)  * 1 - 1 2 
Αφρατί Ιερό 1 - - 1 
Βρόκαστρο Οικία - 1 - 1 
Γιούχτας Ιερό κορυφής 1 - - 1 
∆ικταίον 
Άντρο 

Λατρευτικό 
σπήλαιο 

5 1 1 7 

∆ρήρος Χώρος αγοράς 
Ναός 

1     - - 1 και  
Απολλώνια 
Τριάδα 

Ελούντα  * 1 - - 1 
Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 

σπήλαιο 
3 6 - 9 

Ιεράπετρα  * - 1 - 1 
Ιεράπετρα (;) * 1 - - 1 
Ίνατος Λατρευτικό 

σπήλαιο 
2 - - 2 

Καβούσι Ιερό - 1 και 1(;) - 2 
Καλαµάφκα * - 1 (;) - 1 
Κοµµός Ναός 1 - - 1 
Κορφή 
Κεριάς  

Ιερό ή οικισµός 1(;) - - 1 

Κρήτη  * 2 1 (;) 2 5 
Κρήτη (;) * 1 1 - 2 
Πατσός Λατρ. σπήλαιο / 

Υπαίθριο ιερό 
5 4 - 9 

Σύµη Υπαίθριο ιερό 9    και 
ένα 
σύµπλεγµα 

1 2 12 και 
ένα 
σύµπλεγµα 

Φανερωµένη 
(Πεδιάδος) 

Λατρευτικό 
σπήλαιο 

2 - 1 3 

 
          
               ΣΥΝΟΛΟ 

 
40 και 
ένα 
σύµπλεγµα 

 
21 

 
10 

71 και 
ένα 
σύµπλεγµα 
και  
Απ. Τριάδα 

                                                           
364 Στον παραπάνω πίνακα δεν συµπεριλαµβάνονται τα ειδώλια τα οποία κατά την U. Naumann 
τοποθετούνται στην Υποµινωική περίοδο.  



 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων ζωόµορφων ειδωλίων  
κατά είδος, θέση και χώρο προέλευσης. 
 
  

                                         ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

   
     ΘΕΣΗ 

 
     ΧΩΡΟΣ  

α 
ι 
γ 
ο 
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ρ
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π 
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η 
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σ 
κ 
ύ 
λ 
ο 
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σ
φ 
ί 
γ 
γ 
α 

χ 
ο 
ί  
ρ 
ο 
ς 

τ 
α 
ύ 
ρ 
ο 
ι 

φ 
ώ 
κ 
ι 
α 
(;) 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

Αγ. Τριάδα 
 
 
 
Αγ. Τριάδα 
 

Υπαίθριο ιερό 
της 
Piazzale dei 
Sacelli 
; 

2 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
1 

3 
 
 
 
23 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
2 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
1 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 

5 
 
 
 
28 

Άνω 
Καστελλιανά 

* - 1 - - - - - - - - - - 1 

Αξός * - - - - - - . - - - - - . 
Αρχάνες ; - - 1 - - - - - - - - - 1 
∆ικταίον  
Άντρο 

Λατρευτικό 
σπήλαιο  

4 1 8 -
- 

2 - 2 - - - 1 - 18 

Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- - - - 31 - - - - - - - 31 

Κνωσός Βόρειο 
νεκροταφείο 
; 

- 
- 

- 
- 
 

- 
1 

1
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

1 
1 

Κοµµός Ναός 1 - - - - - - - - - 2 - 3 
Κρήτη * / ; - 19 23 - - - 1 - 1 - - - 44 
Λασίθι * - 3 2 - - - - - - - - - 5 
Λενικά * - - - - - -  - - - 1 - 1 
Λιόπετρο * - - 1 - - - - - - - - - 1 
Μειξόρουµα * - - - - 1 - - - - - - - 1 
Μεσαρά ; - - 1 - - - - - - - - - 1 
Παπούρα Υπαίθριο ιερό - - 3 - - - 1 - - - - - 4 
Πατσός Λατρ. σπήλαιο / 

Υπαίθριο ιερό 
1 - 1 - 1 - 1 - 1 1 2 - 8 και ένα  

ζεύγος  
κρ. / βοδ. 

Σκοπή 
(Σητείας) 

; - - 2 - - - - - - - - - 2 

Σύµη Υπαίθριο ιερό 177 3  
και ένα  
ζεύγος 
ίππων 

- - - 1 - 1 - - 271 1 454 
και ένα  
ζεύγος 
ίππων 

Φαιστός   * /; - 1 3 - 1 - - - - - - - 5 
Φαιστός (;) ; - - 3 - 1 - - - - - - - 4 
 
 
                ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

 
186 

 
29 και 
ένα 
ζεύγος  

 
75 

 
1

 
39 

 
1

 
5 

 
1 

 
3 

 
1 

 
277 

 
1 

 
619 και 
δύο ζεύγη 

 
 



 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων ζωόµορφων ειδωλίων  
κατά είδος, θέση και χώρο προέλευσης1. 
 
  

                     ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
     ΘΕΣΗ 

      
     ΧΩΡΟΣ  

α 
ι 
γ 
ο 
ε 
ι 
δ 
ή 

β 
ο 
ο 
ε 
ι 
δ 
ή 

τ 
α 
ύ 
ρ 
ο 
ι 

    
    ΣΥΝΟΛΟ 

Αγ. Τριάδα Piazzale dei 
sacelli 

- 5 - 5 

Σύµη Βιάννου Υπαίθριο ιερό 29 - 57 86 
Φαιστός (;) ; - 1 - 1 
 
               ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
29 

 
6 

 
57 

 
92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Ο πίνακας περιλαµβάνει ζωόµορφα ειδώλια από το ιερό της Κάτω Σύµης Βιάννου, τέλη του 8ου αι. 
π.Χ./πρώτο ήµισυ του 7ου  αι. π.Χ. και από την Αγ. Τριάδα, 12ος-10ος αι. π.Χ. (ένα από αυτά 
χρονολογείται στην ΥΓ /ΠρΑ περίοδο). 
 



 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων αγγείων κατά κατηγορία, θέση και χώρο 
προέλευσης. 
 
 
 

                                       
                                   ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
      ΘΕΣΗ 

 
     ΧΩΡΟΣ 

α 
γ 
γ. 
 
µ 
ε  
 
π 
ρ 
ο 
χ 
ο 
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λ 
έ 
β 
η  
τ  
ε 
ς  
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κ 
ά 
ν 
ε 
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ρ 
ό 
χ 
ο 
ι 
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t 
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l 
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τ 
ρ 
ι 
π. 
 
λ 
έ 
β 
η 
τ 
ε 
ς 

φ 
ι 
ά 
λ 
ε 
ς 

χ 
έ 
ρ 
ν 
ι 
β 
ε 
ς 

              
ΣΥΝΟΛΟ

Άδελε 
(Ρεθύµνου) 

Συλλογή 
Γιαµαλάκη 

- 1 - - - - - - 1 

Αµνισός Ιερό ∆ιός 
Θενάτα 

- 1 - - - - - - 1 

Αµπελόκηποι Θαλαµοειδής 
τάφος 

- - 1 - - - 2 - 3 

Ανάβλοχος (;) - - - - - 1 - - 1 
Αρκάδες (;) - - - - - - 1 - 1 
Άστρικας 
(Κισάµου) 

Θαλαµοειδής 
τάφος 

- - - - - 1 - - 1 

Ελεύθερνα Νεκρόπολη 
Ορθής 
Πέτρας 

- 2+ . - - - 5+ 1 8+ 

Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- - - 17 1 23 8 - 49   

Κνωσός Βόρειο 
νεκροταφείο 

1 7+ - 3 -  5+ - 16+ 

Τύλισος Τεφροδόχο 
αγγείο 

- 1 - - - - - - 1 

Φοινικιά Σπηλαιώδης 
τάφος 

- - - - - - 1 - 1 

Φορτέτσα Θαλαµοειδείς 
τάφοι 

- 4 - 2 - - 12 - 18 

 
 
                  ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

 
 
1 

 
 
16+ 

 
 
1+ 

 
 
22 

 
 
1 

 
 
25 

 
 
34+ 

 
 
1 

 
 
101+   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων αγγείων κατά κατηγορία, θέση και χώρο 
προέλευσης1.  
 
 
 

                                   
                                ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
     ΘΕΣΗ 

 
     ΧΩΡΟΣ 

α 
β 
α 
θ. 
 
α 
γ 
γ 
ε 
ί 
ο 
 

α 
µ 
φ. 
  
κ 
ρ 
α 
τ 
ή 
ρ 
α 
ς 

λ 
έ 
β 
η  
τ  
ε 
ς  

π 
υ 
ξ 
ι 
δ 
ί 
σ 
κ 
η 

τ 
ρ 
ι 
π. 
 
λ 
έ 
β 
η 
τ 
ε 
ς 
 

φ  
ι 
ά 
λ 
ε 
ς 

χ 
έ 
ρ 
ν  
ι 
β 
ε 
ς 

                   
ΣΥΝΟΛΟ

Αρκάδες Θολωτοί 
τάφοι  

- - - - 2 2 - 4 

Ελεύθερνα  Νεκρόπολη 
Ορθής 
Πέτρας 

- - 3+ 1 1 7+ 1 13+ 

Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- - - - - 12 - 12 

Ίνατος  Σπήλαιο 
Ειλειθυίας 

- - - - - 1 - 1 

Καβούσι Θολωτός 
τάφος  

- - 1 - - - - 1 

Καρφί Οικισµός - - - - 1 3 (;) - 4 
Κνωσός  Βόρειο 

νεκροταφείο 
1 - - - - 11+ - 12+ 

Κοµµός Χώρος ναού 
Β 

- - 1 - - - - 1 

Παλαίκαστρο (;) - - - - 10 - - 10 
Παντάνασσα  
(Αµαρίου) 

Θολωτός 
τάφος 

- 1 - - - - - 1 

Πραισός (;) - - - - 1 1 - 2 
 
                  ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

 
1 

 
1 

 
5+ 

 
1 

 
15 

 
37+ 

 
1 

 
61+ 

 
 

                                                           
1 Ο πίνακας περιλαµβάνει αγγεία τα οποία τοποθετούνται στην ΥΓ/ΠρΑ περίοδο πλην αυτών από 
το Καρφί και την  Παντάνασσα Αµαρίου τα οποία χρονολογούνται στον 11ο αι. π.Χ.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων υποστατών κατά είδος, θέση και χώρο 
προέλευσης.  
 
 
 

                                   
                    ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
     ΘΕΣΗ 

  
     ΧΩΡΟΣ 

ρ 
α 
β 
δ 
ω 
τ 
ο 
ί 

τ 
ε 
τ 
ρ 
ά 
π 
λ 
ε 
υ 
ρ 
ο 
ι 

δ. 
 
ε 
ξ 
α 
ρ 
τ 
ή 
µ 
α 
τ 
α 
 

 
   ΣΥΝΟΛΟ 

Αµνισός Υπαίθριο ιερό 1 - - 1 
Αµπελόκηποι  
(Κνωσού) 

Θαλαµοειδής 
τάφος 

1 - - 1 

Αρκάδες Θολωτός τάφος . - - . 
Βρόκαστρο Θαλαµοειδής 

τάφος 
1 - - 1 

Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

7+ - - 7+ 

Ελεύθερνα Νεκρόπολη 
Ορθής Πέτρας 

1 - - 1 

Κίσαµος Τάφος (;) - - 1 1 
Κνωσός Βόρειο 

νεκροταφείο 
1 1 - 2 

Κνωσός Θαλαµοειδής 
τάφος  

1 - - 1 

Παλαίκαστρο Ιερό 1 - - 1 
Σύµη Βιάννου Υπαίθριο ιερό . . - . 
Φορτέτσα Θαλαµοειδής 

τάφος 
1 - - 1 

 
 
                   ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

 
 
15+ 

 
 
1+ 

 
 
1 

 
 
17+ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων υποστατών κατά είδος, θέση και χώρο 
προέλευσης1. 
 
 
 

                                   
                  ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
     ΘΕΣΗ 

  
      ΧΩΡΟΣ 

     ρ 
     α 
     β 
     δ 
     ω 
     τ  
     ο 
     ί 

τ 
ε 
τ 
ρ 
ά 
π 
λ 
ε 
υ 
ρ 
ο 
ι 

δ. 
 
ε 
ξ 
α 
ρ 
τ 
ή 
µ 
α 
τ 
α 
 

 
   ΣΥΝΟΛΟ 

Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- 1+ - 1+ 

Καρφί 
 

Οικισµός (;) - - 1 1 

Σύµη Βιάννου Υπαίθριο ιερό  . 3+ - 3+ 

 
                  ΣΥΝΟΛΟ 
 
 

 
. 

 
 
4+ 

 
 
1 

 
 
5+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Ο πίνακας περιλαµβάνει ένα τετράπλευρο υποστάτη από το ιερό της Σύµης Βιάννου, 8ος/7ος αι. π.Χ. 
και ένα από το  Ιδαίον Άντρο, 700 π.Χ. περίπου. Επίσης διακοσµητικό εξάρτηµα υποστάτη από το 
Καρφί.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων όπλων κατά κατηγορία, θέση και χώρο 
προέλευσης.  
 
 
 

                                   
                                ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
      ΘΕΣΗ 

 
     ΧΩΡΟΣ 

β 
έ 
λ 
η 
 
 

δ 
ό 
ρ 
ά 
τ 
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ε 
γ 
χ 
ε 
ι 
ρ 
ί 
δ 
ι 
α 
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γ 
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τ 
ύ 
π 
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ό 
π 
λ 
α 
 

ξ 
ί 
φ 
η 
 

φ 
α 
ρ 
έ 
τ 
ρ 
α 
 

                   
ΣΥΝΟΛΟ

Αρχάνες 
(θέση Καρνάρι) 

Τεφροδόχο 
αγγείο 

- 1 - - - - - 1 

Βρόκαστρο Οικισµός - 5 - - - 1 - 6 
∆ικταίον Άντρο Λατρευτικό 

σπήλαιο 
- 3 - - - - - 3 

Ελεύθερνα Ταφική πυρά - 1 - - - - - 1 
Καβούσι Θολωτός 

τάφος 
2 - - - - - - 2 

Καρφί Οικισµός 3 1 3 - - 1 - 8 
Καλυβιανή  
(Φαιστού) 

Θαλαµοειδής 
τάφος 

- - - - . - - . 

Κνωσός Βόρειο 
νεκροταφείο 

5 3 - 1 - 1 - 10 

Κοµµός Ναός 3 1 1 - - - - 5 
Παντάνασσα 
Αµαρίου 

Πυρά - 2 - - - - - 2 

Ρέθυµνο/Χανιά Τεφροδόχα 
αγγεία 

- - . - - - - . 

Φοινικιά 
(Ηρακλείου) 

Σπηλαιώδης 
τάφος 

- 1 - - - - - 1 



Φορτέτσα Θαλαµοειδής 
τάφος 

- 1 - - - - 1 2 

Σύµη Βιάννου Υπαίθριο 
ιερό 

1 - - - - - - 1 

Τύλισος Τεφροδόχος 
λέβητας 

- 1 - - - - - 1 

 
 
              ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 
14 

 
 
20 

 
 
4+ 

 
 
1 

 
. 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
43+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή χάλκινων ασπίδων τύπου Ιδαίου Άντρου κατά  θέση και χώρο 
προέλευσης. 
 
 
          ΘΕΣΗ 

 
       ΧΩΡΟΣ 
 

 
   ΣΥΝΟΛΟ 
 

Αρκάδες Θολωτός τάφος 2 
Βαβέλοι (;) 1 
Ελεύθερνα Θαλαµοειδής τάφος 1 
Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό σπήλαιο 62 
Κοµµός Ναός 1 
Παλαίκαστρο Ιερό 5 
Σύµη Βιάννου Υπαίθριο ιερό 1 
Φαιστός Ιερό 4 
 
                       ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων κοσµηµάτων κατά είδος, θέση και χώρο 
προέλευσης. 
 
 
 

                                   
                                ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
      ΘΕΣΗ 

 
     ΧΩΡΟΣ 

β 
ρ 
α 
χ 
ι 
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λ 
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ύ 
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δ 
ή 
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τ 
α 

κ 
ρ 
ί 
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ο 
ς 

π 
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ρ 
ί 
α 
π 
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    π 
    ε 
    ρ 
    ό 
    ν 
    ε 
    ς 

π 
ό 
ρ 
π 
ε 
ς 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

Αγ. Γεώργιος 
(Παπούρα) 

Θολωτός τάφος - - - - - - 1 1 

Αγ. Ιωάνης  
(Φαιστός) 

Θολωτός τάφος 1 - - - - . - 1+  

Αγ. Σπυρίδωνας 
(Σητεία) 

Ταφική σπηλιά - - - - -  1 1 

Αδρόµυλοι 
(θέση 
Μουσαδένας) 

Κιβωτιόσχηµος 
τάφος 

- - - - - - 1 1 

Αδρόµυλοι 
(θέση Καντέµι 
Κεφάλι) 

Τάφος - - - - - 2 - 2 

Αδρόµυλοι 
(Συκιά) 

Θολωτοί τάφοι - - - - - . . . 

Αµµουδόπλακα Θολωτός τάφος - 1 - - - . . 1+     

Άρβη Τάφος - - - - - 1 - 1 
Αρχάνες Θολωτός τάφος - - - - - - 1 1 
Άστρικας 
(Κίσαµος) 

Θαλαµοειδείς 
τάφοι 

- - - - - . . 
4 

4+  

Ατσαλένιο 
(Ηράκλειο) 

Θαλαµοειδής 
τάφος 

- - - - - 1 - 1 



Βαβέλοι Κατάσχεση 
Θαλαµοειδής 
τάφος 

- - - - - - 2 
2 

4 

Βρύσες Εγχυτρισµός - - - - - 1 1 2 
Βρωµόνερο Λακκοειδής 

τάφος 
- - - 1 - - - 1 

Γαβαλοµούρι 
(Κίσαµος) 

Ταφή  
(παιδική ;) 

- 2 - - - - - 2 

∆ικταίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- 1 - - - 3 5 9 

∆ρήρος Νεκρόπολη - - - - - 2 7 9 
Επάνω Ζάκρος 
(θέση Κούκου 
κεφάλι) 

Τάφοι - - - - - . . . 

Ζάκρος 
(περιοχή 
Μαλακάρη) 

Ταφικό σπήλαιο - - - - - 1 - 1 

Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- - - - - - 24 24 

Ίνατος Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- . - - - . . . 

 
 

                                   
                                ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

 
      ΘΕΣΗ 

 
     ΧΩΡΟΣ 

β 
ρ 
α 
χ 
ι 
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λ 
ι 
α 

δ 
α 
κ 
τ 
ύ 
λ 
ι 
ο 
ι 
 

δ 
ι 
α 
δ 
ή 
µ 
α 
τ 
α 

κ 
ρ 
ί 
κ 
ο 
ς 

π 
ε 
ρ 
ί 
α 
π 
τ 
ο 
 

    π 
    ε 
    ρ 
    ό 
    ν 
    ε 
    ς 

π 
ό 
ρ 
π 
ε 
ς 

    
ΣΥΝΟΛΟ 

Καβούσι Τάφοι 1 4+ - 1  16 + 19+ 41 + 
Κελλιά 
(Αγ. 
Παραασκιές) 

Σπηλαιώδης 
τάφος  

- - - - - - 1 1 

Κριτσά Θολωτοί τάφοι - - - - - . . . 
Κοµµός Περιοχή ναού - 1 - - - 2 - 3 
Κουνάβοι Θολωτός τάφος 

Θαλαµοειδής 
τάφος 

- - 
1 

- - - - 1 
1 

3 

Κούρτες Νεκρόπολη - - - - - . . . 
Κρυά Σητείας Θολωτοί τάφοι - - - - - 2 4 6 
Κνωσός Βόρειο 

νεκροταφείο 
- 2 

 
 

- - - 6 
 
 

7 15 

Κνωσός Ανεξ. οικία - 2 - - - - - 2 
Κρουσώνας 
(λόφος Κούπος) 

Οικίες - - - - - 2 - 2 

Μεσελέροι 
(Ιεράπετρα) 

Τάφος - - - - - 1 - 1 

Παχειά Άµµος 
(Καµινάκι) 

Θολωτός τάφος - - - - - . . . 

Πατσός Λατρευτικό 
σπήλαιο / 
Υπαίθριο ιερό 

- - - - - - 1 1 



Ροτάσι 
(θέση Εµπασός) 

Θολωτός τάφος - - - - - - 1 1 

Σκάλες 
(Πραισός) 

Ταφικό ή  
Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- - - - - - 1 1 

Σύµη Υπαίθριο ιερό - 1 2+ - - 4 
 

- 7 

Σφακιά 
(Σητεία) 

Θολωτός τάφος - - - - - - .  . 

Τύλισος Τεφροδόχος 
λέβητας 

- - - - - - 2 2 

Φορτέτσα Θαλαµοειδείς 
τάφοι 

- 2 - - 1 8 και  
4 
ζεύγη 

12 31 και 
4 ζεύγη 
περονών 

Χανιά Εγχυτρισµός - . - - - - - . 
 
      
                ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
2 

 
17+ 

 
2+ 

 
2 

 
1 

 
52+ 
και 
4 
ζεύγη 

 
99+ 

 
182 + 
και 
4 ζεύγη 
περονών 

 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων κοσµηµάτων κατά είδος, θέση και χώρο 
προέλευσης1. 
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      ΣΥΝΟΛΟ 

Βρόκαστρο Οικισµός 
Τάφοι  

- 
1 

4 
5 

- 1 
12 και 
ένα 
ζεύγος 

3 
26 

 
- 

52 και 
ένα ζεύγος περονών 

Ελεύθερνα Νεκρόπολη 
Ορθής Πέτρας 

- - - 1 2 - 3 

Καρφί Οικισµός 
Τάφοι 

- 11 
 7 

- 7 
9 

7 
6 

- 
4 

51 

Κνωσός Βόρειο 
νεκροταφείο 

-  2 - 9 14 - 25 

Κοµµός Περιοχή ναού - - - - 2 - 2 
Μασταµπάς 
(Ηράκλειο) 

Τάφος - - - - 2 - 2 

Σύµη Βιάννου Υπαίθριο ιερό - - - 1 - - 1 
Φορτέτσα Θαλαµοειδής 

τάφος 
- - - ένα  

ζεύγος  
- - ένα  

ζεύγος περονών 

                                                           
1 Ο πίνακας περιλαµβάνει κοσµήµατα από το Βρόκαστρο, 12ος-10ος αι. π.Χ, το Καρφί, 11ος αι. π.Χ., το 
Βόρειο νεκροταφείο της Κνωσού, την Ελεύθερνα, τον Κοµµό, τον Μασταµπά Ηρακλείου, τη Σύµη 
Βιάννου, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος και τη Φορτέτσα, ΜΓ/ΥΑ περίοδος. 



 
            
               ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
1 

 
29 

 
- 

 
40 
και 
δύο 
ζεύγη 
 

 
62 

 
4 

 
136 
και 
δύο ζεύγη περονών 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων εργαλείων κατά είδος, θέση και χώρο 
προέλευσης. 
 
 
 
 

                                   
                       ΕΙ∆ΟΣ 
 

 

  
      ΘΕΣΗ 

     
    ΧΩΡΟΣ  
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    ΣΥΝΟΛΟ 

Αµµουδόπλακα Θολωτός τάφος - 1 - - - 1 
Ατσαλένιο 
(Ηρακλείου) 

Τάφος 3 - - - - 3 

Βαβέλοι Θαλαµοειδής 
τάφος 

1 - - - - 1 

∆ρήρος Τάφος - - - - - 1 
Κνωσός Βόρειο 

νεκροταφείο 
1 1 - 1 - 3 

Κνωσός Ανεξ. Οικία - - - 1 1 2 
Κοµµός Ναός 1 - 1 - - 2 
Μασταµπάς 
(Ηρακλείου) 

Θαλαµοειδής 
τάφος 

1 - - - - 1 

  
               
                 ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 
7 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 
 

 
 
1 

 
 
13 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων εργαλείων κατά είδος, θέση και χώρο 
προέλευσης1. 
 
 
 
 

                                   
                      ΕΙ∆ΟΣ 
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  ΣΥΝΟΛΟ 

Βρόκαστρο Θαλαµοειδής τάφος 
Ταφικό περίφραγµα 

- 1 
1 

- - 1 
1 

- - - 4 

∆ικταίον Άντρο Λατρευτικό σπήλαιο - - 2 - - - - - 2 
Ελεύθερνα Νεκρόπολη 

Ορθής Πέτρας 
- 2 - - - - - - 2 

Καρφί Οικισµός 2 2 20 1 2 1 2 4 34 
Κνωσός Ανεξ. Οικία - - 1 - 1 - - - 2 
Κοµµός Ναός - - - - - - 1 - 1 
Φορτέτσα Θαλαµοειδής τάφος - 3 - - - - - - 3 
                
 
                   ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 
2 

 
 
9 

 
 
23 

 
 
1

 
 
5 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
48 

 
 
 
 
                                                           
1 Ο πίνακας περιλαµβάνει εργαλεία από το Βρόκαστρο, 12ος-10ος αι. π.Χ., το Καρφί, το ∆ικταίον 
Άντρο, 11ος αι. π.Χ., την Κνωσό, ΥπΜ (;) και Γ(;) περίοδος, την Ελεύθερνα, τον Κοµµό και τη 
Φορτέτσα, ΥΓ/ΠρΑ περίοδος. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων αντικειµένων (varia) κατά είδος, θέση και 
χώρο προέλευσης. 
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    ΣΥΝΟΛΟ 

Βρύσες Ταφικός πίθος 2 - - -  - 2 
∆ικταίον 
Άντρο 

Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- - - - 1 - 1 

Ίνατος Λατρευτικό 
σπήλαιο 

. - - - - - . 

Καβούσι Θολωτός τάφος - -  - - 1 1 
Κοµµός Ναός - 2 - - - - 2 
Κνωσός Βόρειο 

νεκροταφείο 
- 3 - - - - 3 

Σύµη Υπαίθριο ιερό - - - 1 - - 1 
Φορτέτσα Θαλαµοειδής 

τάφος 
- . 1 - - - 1+ 

 
 
               ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 
2+ 

 
 
5+ 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
11+ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριθµητική κατανοµή κρητικών χάλκινων αντικειµένων (varia) κατά είδος, κατά 
θέση και χώρο προέλευσης1. 
 
  

                       ΕΙ∆ΟΣ 
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  ΣΥΝΟΛΟ 

Αµνισός Υπαίθριο ιερό 2 - - - - 2 
Βρόκαστρο Οικία 

Θαλαµοειδής 
τάφος 

- 2 
1 

- - - 3 

∆ικταίον 
Άντρο 

Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- 13 - - - 13 

Ιδαίον Άντρο Λατρευτικό 
σπήλαιο 

- . - - - . 

Καρφί Οικισµός 
Τάφοι 

2 4 
3 

- - - 9 

Σύµη Υπαίθριο ιερό - . 1 1 1 3+ 
 
              ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
4 

 
23+ 

 
1 

 
1 

 
1 

 
30+ 

 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Ο πίνακας περιλαµβάνει αντικείµενα από το Βρόκαστρο, 12ος-10ος αι. π.Χ, το Καρφί, 11ος αι. π.Χ., 
την Αµνισό, ΥΜ-ΥΓ περίοδος, το ∆ικταίον Άντρο, 8ος/7ος αι. π.Χ. και τη Σύµη Βιάννου, 9ος-7ος αι. π.Χ 
και ΥΓ/ΠρΑ περίοδος.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


