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Πρόλογος 

 
Η µελέτη που ακολουθεί, κατατίθεται στο Τµήµα Ιστορίας � Αρχαιολογίας 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης ως ∆ιατριβή, για την απόκτηση του τίτλου του 
∆ιδάκτορα, αποτελώντας ουσιαστικά τη συνέχεια παλιότερης ερευνητικής εργασίας 
µου, χάρη στην οποία έλαβα το Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης. Επειδή όµως, το 
παρόν πόνηµα συνιστά την κατακλείδα µιας σειράς επιλογών µου, οι οποίες 
επηρέασαν καίρια τη ζωή µου, θα ήθελα να ξεφύγω από τις συνηθισµένες, κάπως 
τυποποιηµένες ευχαριστίες, τις αναφερόµενες στα τελευταία στάδια µιας ιδιαίτερα 
επίπονης προσπάθειας και να επιχειρήσω µια σύντοµη αποτίµηση των πνευµατικών 
µου αναζητήσεων κατά τα τελευταία 18 χρόνια και των παραγόντων που τις 
επηρέασαν. 

Αφετηρία της περιπλάνησής µου, συνιστά η γλυκύτατη και σπινθηροβόλα 
µορφή του αείµνηστου καθηγητή µου Στέφανου Κουµανούδη. Τα γεµάτα πάθος 
λόγια του, µε βοήθησαν να αντιληφθώ στα 1984, ότι η ψυχική ικανοποίηση δε 
συµβαδίζει πάντα µε το οικονοµικό κέρδος, αλλά οπωσδήποτε θα πρέπει να 
προηγείται στις προτεραιότητες οποιουδήποτε στοχεύει στην αληθινή ευτυχία. Έτσι, 
αποφάσισα να καταπιαστώ µε το αγαπηµένο µου αντικείµενο, την Ιστορία, µολονότι 
οι προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης διαφαίνονταν δυσοίωνες. Οι γονείς 
µου, προς τιµή τους, δέχτηκαν την επιλογή µου και µολονότι τους δηµιούργησα 
πρόσθετες δυσκολίες, ίσως και στενοχώριες, µε στήριξαν και µε ενθάρρυναν. Έφτασα 
λοιπόν, στις 30-9-1985, στο Ρέθυµνο, µια µικρή πόλη φοιτητών µακριά από την 
απρόσωπη Αθήνα και γράφτηκα στο Τµήµα Ιστορίας � Αρχαιολογίας. Σκεφτόµουν, 
ότι το Πανεπιστήµιο θα µου προσέφερε ελευθερία και γνώση κι ευτυχώς δεν 
απογοητεύτηκα. Μπήκα για πρώτη φορά στην αίθουσα διδασκαλίας, περισσότερο 
από περιέργεια, αλλά η τύχη µου επεφύλασσε µια ευχάριστη έκπληξη: «Γιατί ο 
κένταυρος από το Λευκαντί ήταν αποκεφαλισµένος;», ρώτησε ο κ. Φαράκλας. Και 
απάντησε ο ίδιος: «Επειδή οι Άγγλοι µπέρδεψαν τα κασονάκια κι έβαλαν, κατά 
λάθος, αλλού το κεφάλι!!!» Η αµφισβήτηση σε όλο της το µεγαλείο και µάλιστα στο 
φυσικό της χώρο. Η φράση αυτή σηµάδεψε τα φοιτητικά µου χρόνια και µου άνοιξε 
νέους ορίζοντες: ιδρυτής πολιτικής παράταξης (ΒΑ.ΚΟ.Κ.: ΒΑρεθήκαµε το 
ΚΟµµατικό Κατεστηµένο ή ΒΑσιλικό ΚΟµµουνιστικό Κίνηµα) και συνεκδότης 
περιοδικού (Ανάξιοι), παράλληλα µε την ενασχόλησή µου µε την Αρχαιολογία, στις 
βιβλιοθήκες, τις εκπαιδευτικές εκδροµές και τις γοητευτικές ανασκαφές. Όταν 
µάλιστα η παραµονή µου στο Ρέθυµνο, συνδυάστηκε µε την υπέροχη συντροφιά της 
συναδέλφου Κατάκη Έφης, άρχισα να απολαµβάνω πλέον, το κάθε λεπτό της 
ευτυχισµένης φοιτητικής ζωής µου. 

∆υστυχώς όµως, η δύσκολη ώρα της αποφοίτησης ήρθε γρήγορα και µαζί της 
µια περίοδος νέων µεγάλων αποφάσεων. Επιθυµούσα να συνεχίσω τις σπουδές µου 
και παράλληλα να βρω µια σχετική µε αυτές δουλειά. Αλλά στο Ρέθυµνο δεν υπήρχε 
οργανωµένο πρόγραµµα µεταπτυχιακών και τα χρήµατα για το εξωτερικό ήταν 
πολλά. Τη λύση έδωσαν οι καθηγητές µου Φαράκλας Ν., Σταµπολίδης Ν., Μίσιου Α. 
και Κάλφας Β., οι οποίοι, χωρίς προσωπικό όφελος, δέχτηκαν να ικανοποιήσουν 
ορισµένες έστω, από τις απαιτήσεις των «αγριεµένων» φίλων και συναδέλφων 
Χαµηλάκη Γιάννη, Χατζηπαναγιώτη Μαρίας, Τσατσάκη Νίκης, Κόσσυβα Αγγελικής 
και Κατάκη Έφης. Έτσι, απέκτησα τη δυνατότητα να ασχοληθώ περαιτέρω µε την 
Επιστήµη µου, ενώ συγχρόνως εργαζόµουν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και τη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Στην προσπάθειά µου αυτή δεν ήµουν µόνος, καθώς 
διέθετα την αρωγή, συµπαράσταση και αγάπη της συζύγου µου πλέον, Κατάκη Έφης, 



των υπέροχων παιδιών µας Αγάθης και Βασίλη, των γονιών και αδελφιών µου και 
ορισµένων καθηγητών µου, από τους οποίους ξεχωρίζω την κ. Παπαδάκη Σ., µαζί µε 
τους προαναφερθέντες. 

Με τον τρόπο αυτό, κατόρθωσα να φτάσω στην Ιθάκη, εκστασιασµένος 
σίγουρα από το ταξίδι, τυχερός µαθητής και σύντροφος συνετών δασκάλων και 
πιστών φίλων, µε µια πρόσθετη µάλιστα ικανοποίηση: η Νίκη (Χαρτζουλάκη) και η 
∆ώρα (∆ηµανοπούλου), διαλεχτές µαθήτριές µου στο Λύκειο Κισάµου, είναι 
φοιτήτριες Αρχαιολογίας στη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω, ο πρόλογος και των δικών τους 
∆ιδακτορικών ∆ιατριβών να µην είναι «τυπικός»! 

Σε όλους τους παραπάνω λοιπόν, εκφράζω τις ευχαριστίες και την 
ευγνωµοσύνη µου, ενώ παράλληλα θα ήθελα να αφιερώσω τη µελέτη αυτή στους 
γονείς µου, τους ηθικούς αυτουργούς της πορείας προς την Ιθάκη. 
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Εισαγωγή 

 
Οι στόχοι της παρούσας µελέτης, αλλά και το µεθοδολογικό πλαίσιο της 

έρευνας, άπτονται των αιτιών που οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριµένου 
θέµατος, τις οποίες και θα επιχειρήσω να εκθέσω µε συντοµία. Κύρια επιθυµία µου 
ήταν να προσεγγίσω το αρχαίο κατάλοιπο ως φορέα πληροφοριών, ικανών να 
συµβάλουν στην ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας. Άλλωστε, η 
Αρχαιολογία παραµένει βοηθητικός κλάδος της Ιστορίας (ίσως ο σηµαντικότερος) 
και συγκαταλέγεται ανάµεσα στις ανθρωπιστικές επιστήµες, δηλαδή σε αυτές που 
απευθύνονται στον πολίτη, βοηθώντας τον να κατανοήσει το παρόν µε βάση το 
παρελθόν, ώστε να αποφασίσει για το µέλλον. Εµφορούµενος από τις παραπάνω 
ιδέες, αποφάσισα να µελετήσω την κοινωνική και πολιτική οργάνωση, καθώς και τις 
αντιλήψεις µιας συγκεκριµένης οµάδας ανθρώπων, σε µια κρίσιµη καµπή της 
ιστορίας της, που σηµατοδότησε τη µετέπειτα πορεία της. 

Μια τέτοια κοινωνία είναι η κρητική, κατά την Πρωτογεωµετρική και 
Γεωµετρική περίοδο. Όπως έγραφε ο Μαρινάτος, «η Κρήτη αποτελεί αυτοτελή 
βιώσιµον µονάδα»1, δηλαδή είναι αποµονωµένη, ως νησί και άρα αναπτύσσεται 
αυτόνοµα, ενώ παράλληλα, λόγω µεγέθους, θέσης και φυσικών πόρων, συνιστά 
ανεξάρτητη και αυτάρκη ενότητα, µε σηµαντικό ρόλο στη µετακίνηση αγαθών, ιδεών 
και ανθρώπων στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πρόκειται 
ουσιαστικά για «σταυροδρόµι» πολιτισµών, που παρέχει τη δυνατότητα στους 
κατοίκους του να έρχονται σε επαφή µε πολλές και ανόµοιες ιδεολογίες, 
κοσµοοράµατα και νοοτροπίες. Αυτοί οι τελευταίοι, µολονότι δεν αποτελούν ενιαίο 
και αδιαίρετο σύνολο, είτε εξαιτίας του κατακερµατισµένου και πολυµορφικού 
αναγλύφου, είτε της διαφορετικής προέλευσης, ή και των πολιτισµικών καταβολών 
τους, πρέπει ωστόσο να µελετώνται µαζί, ως ενότητα, αφού συνυπάρχουν σε έναν 
περιορισµένο χώρο, αλληλεξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό και αναµειγνύονται µεταξύ 
τους, ώστε γρήγορα αποκτούν κοινή συνείδηση. 

Η περίοδος κατά την οποία εξετάζουµε την κρητική κοινωνία είναι ιδιαίτερα 
σηµαντική, αφού στη διάρκειά της ολοκληρώνεται ένας ριζικός µετασχηµατισµός. 
Στο οικονοµικό επίπεδο καταρχήν, όπου µια κεντρικά ελεγχόµενη και σχεδιασµένη 
οικονοµία, η µινωική, που λειτουργεί, σε γενικές γραµµές, µέσα στο πλαίσιο των 
κανόνων της αγοράς, χάνει τη δυνατότητα ανάπτυξής της, επηρεασµένη από 
ενδογενείς, αλλά κι εξωτερικούς παράγοντες, µε αποτέλεσµα να καταρρεύσει, 
συµπαρασύροντας µαζί της το κοινωνικό και πολιτικό εποικοδόµηµα που στήριζε. Η 
διάδοχη κατάσταση χαρακτηρίζεται από µείωση και µετακίνηση του πληθυσµού, ο 
οποίος οργανώνει κλειστές αγροτικές οικονοµίες µικρότερης κλίµακας, επιδιώκοντας 
να δηµιουργήσει εκείνους τους όρους που θα διασφαλίσουν την επιβίωσή του, µέσω 
της αυτάρκειας. Γίνεται έτσι φανερό, ότι όπως διαµορφώνονται οι συνθήκες ήδη πριν 
την εξεταζόµενη περίοδο, πολύ απέχουν από την εικόνα που έχουµε σχηµατίσει για 
την Κρήτη του 7ου αι. π.Χ., όταν το νησί γνωρίζει µια λαµπρή οικονοµική και 
πολιτισµική άνθηση, η οποία αντικατοπτρίζεται στα αρχαιολογικά ευρήµατα που 
έχουν έρθει στο φως, αλλά και στις γραπτές µαρτυρίες που διαθέτουµε. 

Αντίστοιχα, στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, η συγκεντρωτική οργάνωση 
που επιβάλλεται από τα µινωικά ανάκτορα, σε συνάρτηση µε τις γραφειοκρατικές 
δοµές και την ξεκάθαρη ιεραρχική διαστρωµάτωση παύουν να υφίστανται, 
παραχωρώντας τη θέση τους σε µια συγκεχυµένη κατάσταση που χαρακτηρίζει τους 

                                                 
1 Μαρινάτος Σ., 1956-7, σ. 239. 



Σκοτεινούς Αιώνες. Αυτή η αινιγµατική πραγµατικότητα βαθµιαία µεταλλάσσεται 
στα χρόνια που µελετάµε, κατά τρόπο που δεν είναι ακόµα σαφής και ο οποίος 
διερευνάται από ιστορικούς και αρχαιολόγους. Το ενδιαφέρον µας µάλιστα 
µεγιστοποιεί και η δηµιουργία των Αρχαϊκών πόλεων � κρατών, τη διαδικασία 
γέννησης των οποίων δεν έχουµε ακόµα κατορθώσει να καθορίσουµε (ούτε καν αν 
αυτή είναι οµοιόµορφη και ακολουθεί κοινούς κανόνες). Αντιλαµβάνεται τελικά 
κανείς, ότι τόσο ο επιλεγµένος τόπος, όσο και ο χρόνος, παρουσιάζουν 
ιδιαιτερότητες, που απασχολούν ζωηρά την επιστηµονική κοινότητα. 

Επιδιώκοντας λοιπόν να συµβάλουµε, κατά τρόπο εποικοδοµητικό, σε αυτήν 
τη συζήτηση ουσίας, επιζητώντας την ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας, 
θεωρήσαµε σκόπιµη την προσέγγιση του αντικειµένου µέσα από µια νέα οπτική, που 
µπορεί να προσφέρει η µελέτη της οικιστικής της Πρωτογεωµετρικής και 
Γεωµετρικής Κρήτης. Η διερεύνηση αυτή, της οικονοµικής, λειτουργικής, 
οργανωτικής, ή άλλης σχέσης του ανθρώπου µε το χώρο, µας παρέχει τη δυνατότητα 
να µελετήσουµε κάθε πιθανή έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας, ξεφεύγοντας 
από την αναζήτηση του εντυπωσιακού και τη µονοµέρεια, που κάποτε χαρακτηρίζει 
ορισµένα θέµατα. Παράλληλα, ακριβώς αυτή η διερεύνηση της αλληλεπίδρασης 
προσώπων και τόπου, είναι σήµερα εξαιρετικά επίκαιρη, αφού µας επιτρέπει να 
αντικρίσουµε µέσα από ένα διαφορετικό πρίσµα το σηµερινό τρόπο ζωής και το χώρο 
που µας περιβάλλει. Αυτό συµβαίνει, γιατί παύουµε να προσεγγίζουµε τον άνθρωπο 
ως άτοµο και µάλιστα µε µια συγκεκριµένη ιδιότητα (οικοδόµο, τεχνίτη, έµπορο, 
καλλιτέχνη, ιερέα, πιστό κ.ο.κ.) και τον αντιµετωπίζουµε ως ολοκληρωµένη 
προσωπικότητα, µε οράµατα, ιδέες, πίστεις και ικανότητες, η διαµόρφωση και δράση 
της οποίας (αλληλ)εξαρτάται από τον κοινωνικό περίγυρο, το ιστορικό υπόβαθρο και 
το φυσικό περιβάλλον. Συγχρόνως κατανοούµε τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνει τη 
ζωή του, ώστε να µπορεί µε τη µεγαλύτερη ελευθερία να δηµιουργήσει και να 
ευτυχήσει µέσα στο σύνολο. 

Γίνεται τελικά σαφές, ότι στην παρούσα εργασία µας απασχόλησαν πρώτιστα 
η κοινωνική και οικονοµική οργάνωση, καθώς και οι ιδεολογίες και αντιλήψεις που 
συνδέονται µε συγκεκριµένες οµάδες ανθρώπων. Ενδεχοµένως λοιπόν, θα υποθέσει 
κανείς, ότι πρόκειται για µια γενικόλογη µελέτη, ιστορικού περισσότερο, παρά 
αρχαιολογικού χαρακτήρα και µάλιστα για µια περίοδο, κατά την οποία οι πηγές µας 
είναι περιορισµένες2. Κάτι τέτοιο όµως, δε θα ήταν δυνατό, καθώς είναι a priori 
γνωστή η ένδεια των υπολοίπων δεδοµένων, πέρα από τα αρχαιολογικά, γεγονός που 
µας αναγκάζει να αντλήσουµε το µέγιστο των πληροφοριών από το συχνά πολύ 
αποσπασµατικό υλικό. Για το λόγο αυτό, αποφασίσαµε να καταγράψουµε και το 
ελάχιστο εύρηµα, γνωρίζοντας, ότι πιθανώς θα µας προσφέρει σηµαντικά στοιχεία. 
Ακόµα κι ένα όστρακο, όσο τυχαία κι αν είναι η ανεύρεσή του, µπορεί να 
υποδεικνύει, εκτός από τη βεβαιωµένη ανθρώπινη παρουσία κι ένα πιθανό δίκτυο 
(οδό επικοινωνίας;), στο συγκεκριµένο χώρο. Επίσης, είναι δυνατό να µας δώσει 
πληροφορίες για τις σχέσεις των οικισµών µεταξύ τους (όταν είναι εφικτή η 
αναγνώριση εργαστηρίων), ή για την ακτίνα επιρροής συγκεκριµένων καλλιτεχνικών 
ρευµάτων και άρα, ιδεολογικών και πολιτισµικών αντιλήψεων. Σύµφωνα µε το 
παραπάνω σκεπτικό, σε περίπτωση µεγάλης έκτασης ανασκαφών, ενδεχοµένως δε θα 
αρκεστούµε µόνο στην παρουσίαση των πολυπληθών αρχαίων καταλοίπων, ώστε να 
διαµορφώσουµε σαφή εικόνα κάθε θέσης, αλλά παράλληλα, ίσως επιχειρήσουµε, είτε 
                                                 
2 Θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι µολονότι η µόνη µας γραπτή µαρτυρία για την εποχή που εξετάζουµε 
παραµένουν τα οµηρικά έπη, ωστόσο δε θα διστάσουµε να χρησιµοποιήσουµε και µεταγενέστερα 
στοιχεία (ασφαλώς µε µεγάλη προσοχή), που θα µας βοηθήσουν στη διατύπωση χρήσιµων υποθέσεων, 
προκειµένου να προσεγγίσουµε καλύτερα τις ιδιαίτερες ιστορικές συνθήκες που ερευνάµε. 



µια νέα ερµηνεία των λειψάνων (πιθανώς ως απάντηση νέων ερωτηµάτων, ή στη 
βάση καινούριων δεδοµένων), είτε µια, κατά το δυνατό, λεπτοµερή µελέτη µέρους 
τους, από την οποία µπορεί να προκύψουν νέα συµπεράσµατα. Στο σηµείο αυτό θα 
πρέπει να αναφέρουµε, ότι η αναζήτηση αδηµοσίευτου υλικού, προερχόµενου από 
επιφανειακές έρευνες ή από τις αποθήκες των µουσείων, δε µας απασχόλησε στην 
παρούσα φάση της µελέτης, όχι επειδή αυτό θα ήταν περιττό (ενδεικτική είναι 
άλλωστε, η χρήση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν µετά από µικρότερης ή 
µεγαλύτερης κλίµακας surveys), αλλά εξαιτίας της πεποίθησης, ότι απαιτείται πρώτα 
η εξαντλητική και τεκµηριωµένη επεξεργασία των δεδοµένων και στη συνέχεια ο 
εµπλουτισµός τους µε νέα, προσπάθεια εξίσου χρονοβόρα και κοπιαστική. 

Πριν την καταγραφή των αρχαίων καταλοίπων, θα προηγείται η παρουσίαση 
του χώρου αποκάλυψής τους, δηλαδή του πλαισίου διαβίωσης και δράσης κάθε 
κοινωνικού συνόλου3. Το σκεπτικό που µας οδήγησε στην επιλογή της µεθόδου, 
βασίζεται στην ίδια υπόθεση εργασίας µε αυτήν που περιγράφεται στο έργο των 
Φαράκλα κ.ά.4, ότι «κάθε κοινότητα στην αρχαία Ελλάδα, για να αναδειχθεί σε 
πολιτικό οργανισµό µε κάποιο βαθµό αυτονοµίας και ανεξαρτησίας, θα έπρεπε να 
διαθέτει ένα συγκεκριµένο παραγωγικό χώρο και εποµένως, τα πολιτικά γεωγραφικά 
όρια κάθε τέτοιας µονάδας θα έτειναν να συµπέσουν µε τα φυσικά όρια µιας 
συγκεκριµένης περιοχής.» Η γνωριµία κι εξοικίωσή µας µε την κάθε τέτοια έγινε µε 
δυο τρόπους. Ο πρώτος ήταν η αποτύπωση των δεδοµένων σε χάρτη της Κρήτης 
κλίµακας 1 : 50.000. Στα φωτοτυπηµένα φύλλα από τα πρωτότυπα της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού, τονίσαµε τις ισοϋψείς γραµµές ανά 100 µ., χρωµατίζοντας 
παράλληλα µε διαφορετική ξυλοµπογιά το χώρο που απλωνόταν ανάµεσά τους (0 - 
100 µ.: ανοιχτό πράσινο, 100 - 200 µ.: βαθύ πράσινο, 200 - 300 µ.: κίτρινο κ.ο.κ.). 
Έτσι, έγινε ευκολότερη η διάκριση πεδινών, ηµιορεινών και ορεινών περιοχών. Στη 
συνέχεια, ενώσαµε τους χάρτες σε µια ενιαία επιφάνεια, µήκους 5 µ. περίπου και 
µέγιστου πλάτους 1 µ., ώστε να µας δωθεί η δυνατότητα να διακρίνουµε µε ευκολία 
τις λεκάνες απορροής και κατά συνέπεια τις οικιστικές µονάδες, αλλά και τους 
δρόµους επικοινωνίας ανάµεσά τους. Τέλος, αποτυπώσαµε µε διαφορετικά χρώµατα 
κατά περίοδο (Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική) και σύµβολα, τους οικισµούς, τους 
τάφους, τα εξωαστικά ιερά και τα διάσπαρτα όστρακα, µε βάση τα τοπογραφικά 
δεδοµένα που διαθέτουµε. Με τον τρόπο αυτό πετύχαµε να εντάξουµε τα αρχαία 
κατάλοιπα στο χώρο, αποκαλύπτοντας τη µεταξύ τους σχέση και την αλληλεξάρτησή 
τους µε τον τόπο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να αποκτήσουµε περισσότερα εφόδια 
στην προσπάθειά µας να αιτιολογήσουµε τη θέση των εγκαταστάσεων, 
προσεγγίζοντας σε µεγάλο βαθµό τους παράγοντες που επηρέασαν τη δηµιουργία 
τους, τις δοµές της οικονοµίας τους, τις επαφές τους µε άλλες γειτονικές ή πιο 
αποµακρυσµένες, τις πολιτισµικές τους αλληλεπιδράσεις, ακόµα και τις δυνατότητες 
ανάπτυξής τους. Οπωσδήποτε, εκτός από την παρατήρηση των τοπογραφικών 
δεδοµένων µέσω του χάρτη, που αποτέλεσε τον κύριο τρόπο γνωριµίας µας µε αυτά, 
πρόσθετη βοήθεια για την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων προσέφερε η επιτόπια 
επίσκεψη του χώρου, η οποία για τις περισσότερες θέσεις έχει πραγµατοποιηθεί. 

Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουµε και ορισµένα προβλήµατα που 
δυσχεραίνουν το έργο µας και τα οποία άπτονται τόσο της τοπογραφικής ανάλυσης, 
όσο και της αξιολόγησης των διαθέσιµων πληροφοριών για τα αρχαία κατάλοιπα. Σε 
σχέση µε την πρώτη κατηγορία, δυο είναι τα κύρια ζητήµατα που µας απασχόλησαν: 
                                                 
3 Την (οικιστική) µέθοδο διερεύνησης της ιστορίας ενός τόπου, µε βάση τη µελέτη της 
γεωµορφολογίας του σε σχέση µε την εξέλιξη της κοινωνίας, πρώτος εφάρµοσε ο Kirsten E., 1956, σ. 
66-67 και 86-87. 
4 Φαράκλας Ν. κ.ά., 1998, σ. 7. 



η απουσία, ανεπάρκεια, ή ασάφεια των παρεχόµενων δεδοµένων, µε συνέπεια την 
αδυναµία ακριβούς αποτύπωσης της θέσης των ευρηµάτων στο χάρτη και η συχνή 
χρήση τοπωνυµίων ξεχασµένων, γνωστών σε πολύ λίγους ντόπιους. Και στις δύο 
περιπτώσεις, οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν µε βάση τα υπάρχοντα τοπογραφικά 
στοιχεία και προσωπικές εκτιµήσεις. Παρόλ�αυτά, θα πρέπει να τονίσουµε, ότι ποτέ 
δε µας δηµιουργήθηκαν αµφιβολίες για την οικιστική περιοχή στην οποία οφείλαµε 
να εντάξουµε κάποιο αρχαίο αποµεινάρι και ότι στην ουσία, αναφερόµαστε στο 
δίληµµα επιλογής ανάµεσα σε γειτονικές θέσεις. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των 
πληροφοριών, οι δυσχέρειες είναι οι συνηθισµένες και αφορούν σε στοιχεία που 
συλλέχτηκαν παλιότερα, ή βιαστικά, ή είναι πολύ αποσπασµατικά. Όλοι γνωρίζουµε, 
πως όσο εξελίσσεται η Επιστήµη, νέα δεδοµένα αλλά κι ερωτήµατα προστίθενται, τα 
οποία, µε τις µεθοδολογικές καινοτοµίες που εφαρµόζονται, συµβάλλουν στην 
προώθηση της έρευνας. Ειδικά σε σχέση µε την Κρήτη, όπου ανασκαφές διεξάγονται 
ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν το νησί δεν είχε καν ενσωµατωθεί στο ελληνικό κράτος, 
η απώλεια ορισµένων στοιχείων, ή η ανακρίβεια ή ασάφεια στη χρονολόγηση 
αποτελούν συχνό φαινόµενο, το οποίο (σπάνια δυστυχώς), επιχειρούµε να 
αντιµετωπίσουµε µε τη διενέργεια νέων ανασκαφών. Έτσι, κάποιες πληροφορίες 
πρέπει να τις προσεγγίζουµε κριτικά, αφού, είτε δεν προέρχονται από επιστηµονικές 
παρατηρήσεις (για παράδειγµα ανθρωπολογική εξέταση των οστών), είτε στηρίζονται 
σε ελάχιστες και ανεπαρκείς ενδείξεις (αδιάγνωστη κεραµική). 

Επειδή όµως «ουδέν κακόν αµιγές καλού», είναι ακριβώς αυτά τα 
εκατονταετή ευρήµατα, που όχι µόνο µας προσέφεραν πλούσιο υλικό, αλλά 
συγχρόνως ώθησαν τους επιστήµονες να καταπιαστούν και µε µια πτυχή της 
κρητικής ιστορίας λιγότερο λαµπρή κι ένδοξη από τη µινωική. Ανάµεσά τους 
ξεχωρίζουν όσα προέκυψαν από τις ανασκαφές του Ιδαίου Άντρου από τους Halbherr 
και Χατζηδάκη (1885), του σπηλαίου Ψυχρού, της Κνωσού και της Ζάκρου από τον 
Hogarth (1899-1901), του Καβουσιού από την Boyd (1901), των Πρινιά και Κουρτών 
και πάλι από τον Halbherr (1901), της Πραισού από τον Bosanquet (1901-2) και του 
Βροκάστρου από την Hall (1914). Η σηµασία τους ήταν τόσο µεγάλη, ώστε κάποιες 
επαναλήφθηκαν αργότερα και συνεχίζονται µέχρι σήµερα. 

Τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν από αυτές και από πολλές άλλες ακόµα, 
πρώτος συνόψισε ο Pendlebury, στη θεµελιώδη µελέτη του της κρητικής 
αρχαιολογίας5. Από τότε έπρεπε να περιµένουµε µέχρι το 1983, όταν η εκτενής 
εργασία του Συριόπουλου για την Ελλάδα από τα Μυκηναϊκά ως τα Αρχαϊκά χρόνια, 
συµπεριέλαβε και τα περισσότερα αρχαία κατάλοιπα του νησιού6. Βέβαια, όπως είναι 
φυσικό, το µεγαλύτερο τµήµα των δηµοσιεύσεων που καταπιάνονται µε την 
εξεταζόµενη περίοδο, δεν ξεφεύγουν από το επίπεδο της απλής παράθεσης 
ανασκαφικών δεδοµένων, συνήθως µε τη µορφή χρονικών και σπανιότερα µε την 
προσθήκη των όποιων συµπερασµάτων µπορούν να εξαχθούν. Παράλληλα, 
ορισµένες µονογραφίες που αναφέρονται σε κάποια µεµονωµένη δραστηριότητα των 
κατοίκων, (αρχιτεκτονική, γλυπτική, κεραµική και χαλκουργία), συµπληρώνουν την 
εικόνα µας για την Κρήτη7. Σηµαντικά είναι ωστόσο και τα στοιχεία που έχουν κατά 
καιρούς συλλεγεί, κατά τη διάρκεια επιφανειακών ερευνών και τα οποία, µολονότι 

                                                 
5 Pendlebury J.D.S., 1939. 
6 Συριόπουλος Κ.Θ., 1983. 
7 Hayden B.J., 1981ֹ Blome P., 1982ֹ Brock J.K., 1957ֹ Kunze E., 1931ֹ Naumann U., 1976. 
Σηµαντικά είναι και τα άρθρα των Renard L., 1967, Payne H., 1927-8, Hartley M., 1931 και Rocchetti 
L., 1967-8, 1969-70, 1974-5 και 1988-9, καθώς και τµήµατα ευρύτερων µελετών των Drerup H., 1969, 
Θέµελη Π., 1976, Μαζαράκη Αινιάν Α., 1997, Floren J, Fuchs W., 1987, Desborough V.R.d�A., 1952, 
1964 και 1972 και Coldstream J.N., 1968a. 



είναι συχνά αποσπασµατικά, γεµίζουν το χώρο του νησιού µε θέσεις, δίνοντάς µας τη 
δυνατότητα να αντιληφθούµε πόσο διαφορετική εικόνα θα είχαµε σχηµατίσει για 
αυτό, αν διεξάγονταν περισσότερες ανασκαφές8. 

Καθώς όµως στην παρούσα εργασία, αναζήτησαµε τις κοινωνικοοικονοµικές 
και ιδεολογικές πτυχές του κρητικού Πρωτογεωµετρικού και Γεωµετρικού 
πολιτισµού, µέσα από τη διερεύνηση των οικιστικών δεδοµένων, οφείλουµε να 
παρουσιάσουµε σύντοµα και ορισµένες άλλες µελέτες, που µας βοήθησαν πολύ στην 
προσπάθειά µας. Πρόκειται καταρχήν, για τη σειρά του Ιδρύµατος ∆οξιάδη σχετικά 
µε τις αρχαίες ελληνικές πόλεις και κυρίως για το δεύτερο τόµο της, όπου 
περιγράφεται η µέθοδος που ακολουθείται από τους ερευνητές που συµµετείχαν9. 
Ακόµα, για τη γεµάτη ουσία προσπάθεια του ακαταπόνητου και αεικίνητου Faure, να 
εντοπίσει αρχαίες θέσεις και να τις ταυτίσει µε τη συνδροµή των φιλολογικών πηγών, 
των νοµισµάτων, των επιγραφών και των µαρτυριών των περιηγητών10. 
Ενδιαφέρουσες είναι και οι καταγραφές των τοπογραφικών, γεωµορφολογικών, 
οικονοµικών και πληθυσµιακών δεδοµένων της Κρήτης από το Νουχάκη και τον 
Matton, οι οποίοι µας παρέχουν κατατοπιστικές εικόνες της στις αρχές και τα µέσα 
του αιώνα αντίστοιχα11. Επίσης, ιδιαίτερα διαφωτιστική υπήρξε και η διαδικασία και 
το δηµοσιευµένο αποτέλεσµα του µεταπτυχιακού σεµιναρίου για τις επικράτειες των 
αρχαίων πόλεων του νησιού, που πραγµατοποιήθηκε στο τοπικό Πανεπιστήµιο, µε 
την εποπτεία του Φαράκλα12, καθώς και οι ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές της Γόντυκα και 
του Haggis, σχετικά µε τα κατάλοιπα που έχουν εντοπιστεί στο δυτικό και το 
ανατολικό άκρο του νησιού, αντίστοιχα13. Οι παραπάνω µελέτες, µολονότι αφορούν 
σε διαφορετικές ή εκτενέστερες περιόδους από την εξεταζόµενη εδώ, µας παρείχαν 
σηµαντική βοήθεια στο µεθοδολογικό και οργανωτικό τοµέα. Επιπλέον, πολύ µεγάλη 
αξία έχει και το έργο του Kirsten, του πρωτοπόρου θα λέγαµε, στην εξέταση της 
οικιστικής της Κρήτης, που προσέγγισε την κοινωνικοπολιτική οργάνωση των 
κοινοτήτων της14. 

Ανάλογο στόχο έχουν και ορισµένοι ιστορικοί, από τους οποίους µόνο ο 
Willetts επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο νησί, χωρίς αυτό να µειώνει τη σηµασία 
των πονηµάτων των υπολοίπων συναδέλφων του15. Άλλωστε, αρκετές είναι και οι 
αρχαιολογικές µελέτες, στις οποίες αφιερώνονται µόνο κεφάλαια για την Κρήτη και 
οι οποίες ωστόσο, παραµένουν βασικές στην προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής 
πραγµατικότητας κατά τους λεγόµενους Σκοτεινούς Αιώνες16. Τέλος, θα πρέπει να 
σηµειώσουµε και τις ιδιαίτερα εποικοδοµητικές συζητήσεις και τα συµπεράσµατα 
των συνεδρίων και συναντήσεων που οργανώθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαετίες, µε 
αντικείµενο, είτε την ανθρώπινη δραστηριότητα στο νησί, είτε τη διερεύνηση των 

                                                 
8 Πρόκειται κυρίως για τις έρευνες των Pendlebury J.D.S. et al, 1932-3, Schachermayr F., 1938, 
Dunbabin T.J., 1947, Faure P., 1956-96(!), Hood S. et al, 1964 και 1966, Watrous L.V., 1974, Tyrée 
L.E., 1975, Rutkowski B., Nowicki K., 1985-90, Nowicki K., 1987-2000 και Haggis D.C., 1992, 1993 
και 1996. 
9 ∆οξιάδης Κ.Α., 1972. 
10 Βλ. την υποσηµείωση 8 και κυρίως το άρθρο του 1959. 
11 Νουχάκης Ι.Ε., 1903ֹ Matton R., 1957 και 1960. 
12 Φαράκλας Ν. κ.ά., 1998. 
13 Gondicas D., 1988ú Haggis D.C., 1992. 
14 Kirsten E., 1986 (1942) και 1990 (1938). 
15 Willetts R.F., 1955, 1962 1965, 1966, 1969, 1977 και 1991. Ενδεικτικά αναφέρουµε και τους Bérard 
C., Morris I.M., De Polignac F., Starr C.G. και Whitley J. 
16 Kurtz D.C., Boardman J., 1971ֹ Snodgrass A.M., 1971ֹ Desborough V.R.d�A., 1972ֹ Coldstream 
J.N., 1977ֹ Boardman J., 1980, καθώς και τα τµήµατα των µελετών που αναφέρονται στην 
υποσηµείωση 7. 



συνθηκών που επικρατούσαν στην Ελλάδα από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην 
Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου17. 

Όλες οι παραπάνω εργασίες και πολλές ακόµα, στις οποίες θα αναφερθούµε 
στα επόµενα κεφάλαια της παρούσας µελέτης, έχουν ήδη συσσωρεύσει άφθονες 
πληροφορίες, αλλά και διαφορετικές προβληµατικές και αντιλήψεις, σχετικά µε την 
ιστορική πραγµατικότητα, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, στην Κρήτη και τον 
ευρύτερο ελληνικό χώρο. Οι διατυπωµένες υποθέσεις είναι ποικίλες και µπορεί να 
αφορούν άλλοτε σε θεµελιώδη ζητήµατα, όπως αυτό του ορισµού της έννοιας της 
πόλης και άλλοτε σε γενικότερα θέµατα, που άπτονται του µετασχηµατισµού της 
κοινωνίας και της θέσης του νησιού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Άρα, 
οι στόχοι της παρούσας ∆ιδακτορικής ∆ιατριβής, λογικό είναι να καλύπτουν ένα ευρύ 
φάσµα γνώσεων. 

Συγκεκριµένα, θα καταπιαστούµε µε τα κατασκευαστικά στοιχεία και τις 
οικοδοµικές τεχνικές, αναζητώντας απαντήσεις σε ερωτήµατα κοινωνικοοικονοµικού 
ενδιαφέροντος (για παράδειγµα, την αυξοµείωση του πληθυσµού, τη διευθέτηση των 
οικισµών στα πλαίσια πολεοδοµικού σχεδιασµού και τη φυλετική ταυτότητα των 
κατοίκων). Επίσης, θα εξετάσουµε τη θέση των εγκαταστάσεων, την κατανοµή τους 
στο χώρο και την οργάνωσή τους, ώστε να προσδιορίσουµε τις επιδιώξεις των 
κατοίκων τους, το χαρακτήρα τους (αποτελούσαν κάποιες καταφύγια;), αλλά και τη 
διαδικασία διαστρωµάτωσης κάθε κοινότητας. Οι διαπιστώσεις µας θα συµβάλουν 
στην κατανόηση του περιεχοµένου του όρου Πόλη και της πορείας προς τη γέννησής 
της. 

Αξιόλογες πληροφορίες είναι δυνατό να προσφέρει και η χωριστή ανάλυση 
κάθε τοµέα της αρχιτεκτονικής δραστηριότητας (οικιών, ιερών και τάφων), καθώς και 
των αντικειµένων που σχετίζονται µε αυτόν. Έτσι, η εξακρίβωση του ρόλου κάποιων 
χώρων (δηµόσια κτίρια, τόποι συνάθροισης, οικήµατα αρχόντων κ.ά.) και η µελέτη 
της µορφής και θέσης τους, καθώς και της φύσης, αξίας και προέλευσης των κινητών 
ευρηµάτων τους, µπορεί να οδηγήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων, που θα 
αφορούν στην ενασχόληση των κατοίκων και την εξειδίκευση, τον έλεγχο των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και της τεχνολογικής γνώσης, τη νοµή και διάθεση του 
υπερπροϊόντος, την κοινωνική ιεραρχία, τους θεσµούς, τις επαφές µε άλλες περιοχές 
µέσα κι έξω από την Κρήτη, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, τις αντιλήψεις τους 
και το κοσµοόραµά τους. Τοποθετώντας µάλιστα τα συγκεντρωµένα δεδοµένα σε 
χρονολογική τάξη και συγκρίνοντάς τα µε προγενέστερα και υστερότερά τους, θα 
καταλήξουµε στη διατύπωση κάποιων προτάσεων σχετικά µε τον οικονοµικό, 
κοινωνικό, πολιτικό και ιδεολογικό µετασχηµατισµό, που επήλθε στο νησί κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο. 

Η προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω στόχων θα ξεκινήσει µε την 
καταγραφή των κύριων στοιχείων της φυσικής γεωγραφίας της Κρήτης: όρια, 
ανάγλυφο, ακτογραφία, γεωµορφολογία, έδαφος, νερό, κλίµα, χλωρίδα και πανίδα. 
                                                 
17 Αναφερόµαστε κυρίως στα ∆ιεθνή Κρητολογικά Συνέδρια, καθώς και σε άλλα, που έχουν 
δηµοσιευτεί ως εξής: Acts of the International Archaeological Symposium: The Relations between 
Cyprus and Crete, ca. 2000-500 B.C., 1978ֹ Proceedings of the second International Symposium at the 
Swedish Institute in Athens: The Greek Renaissance of the 8th c.B.C., 1983ֹ Proceedings of the fifth 
International Symposium at the Swedish Institute at Athens: Early Greek Cult Practice, 1988ֹ Atti del 
Convegno Internationale: La Transizione dal Miceneo all� alto Arcaismo, 1991ֹ Papers of the Meeting 
at the Institute of Fine Arts, New York University: Greece between East and West: 10th -8th c.B.C., 
1992ֹ Proceedings of the International Archaeological Symposium held in Rethimno at 1977: Eastern 
Mediterranean: Cyprus - Dodecanese - Crete, 16th-6th cent. B.C., 1998ֹ ∆ιεθνές Συµπόσιο: Καύσεις 
στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, Ρόδος, 1999 (αδηµοσίευτο)ú 
∆ιεθνές Συµπόσιο: Το Αιγαίο στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, Ρόδος, 2002 (αδηµοσίευτο). 



Στη συνέχεια θα παρουσιάζεται η κάθε οικιστική περιοχή χωριστά, ακολουθώντας 
πορεία από το Β∆ άκρο του νησιού προς το ΝΑ. Θα προηγούνται τα φυσικά 
χαρακτηριστικά της και θα έπεται η παράθεση των αρχαιολογικών δεδοµένων 
(κελύφη, δίκτυα, ή µόνο όστρακα), κατά περίοδο (ΠΓ-Γ) και η ανάλυσή τους 
(άνθρωπος και κοινωνία). Οι πληροφορίες που έχουµε συγκεντρώσει για τους 
οικισµούς θα αναφέρονται αµέσως µετά και θα εξετάζονται επίσης λεπτοµερειακά. 
Προχωρώντας στη µελέτη µας, θα κατατάξουµε τα παραπάνω καταγεγραµµένα 
αρχαία κατάλοιπα τυπολογικά, σηµειώνοντας τις παρατηρήσεις µας σε σχέση µε τον 
αριθµό των θέσεων στα ΠΓ και Γ χρόνια, την κατανοµή τους στο χώρο (µε έµφαση 
στους οικισµούς), την πολεοδοµική συγκρότηση των εγκαταστάσεων, τις κατόψεις 
και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των οικιών, τις λειτουργίες κτιρίων και δωµατίων µε 
βάση και το περιεχόµενό τους, τις αµυντικές εγκαταστάσεις και τις θέσεις, κατόψεις 
και κινητά ευρήµατα ιερών και τάφων. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ευκολότερη η 
εξαγωγή συµπερασµάτων και η διατύπωση υποθέσεων, µε τη βοήθεια και των 
φιλολογικών πηγών, στα πλαίσια της προσπάθειας ανασύνθεσης της ιστορικής 
πραγµατικότητας. 



 
Φυσική γεωγραφία της Κρήτης 

 
Η Κρήτη βρίσκεται στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, στο 

νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, της οποίας αποτελεί το νοτιότερο σηµείο 
(συντεταγµένες: βόρειο πλάτος: 35ο 41΄ 46΄΄ � 34ο 48΄ 10΄΄ και ανατολικό µήκος: 23ο 
30΄ 49΄΄ � 26ο 21΄ 11΄΄). Η προνοµιακή της θέση ανάµεσα σε τρεις ηπείρους 
(Ευρώπη, Ασία και Αφρική) και αντίστοιχα σηµαντικά πολιτισµικά κέντρα (Ελλάδα, 
Εγγύς Ανατολή και Αίγυπτος), την ευνόησε εξαιρετικά, καθώς την κατέστησε έναν 
από τους κυριότερους ενδιάµεσους σταθµούς στην κίνηση ανθρώπων, αγαθών και 
ιδεών. Ο πλούτος των επιδράσεων που δέχτηκε, σε συνδυασµό µε το 
κατακερµατισµένο ανάγλυφο, της εξασφάλισαν µια ασυνήθιστη ποικιλία φυλετικού, 
οικονοµικού, πολιτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα. Σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξή 
της έπαιξε και η µεγάλη της έκταση: τα περίπου 8331 τ.χλµ. (µαζί µε τη Γαύδο και τη 
∆ία), τη φέρνουν πρώτη από άποψη µεγέθους, ανάµεσα στα νησιά της χώρας µας και 
πέµπτη στη Μεσόγειο. Το µήκος της στον άξονα Α-∆ φτάνει στα 260 χλµ. περίπου 
(µεταξύ των ακρωτηρίων Γραµβούσας στα Β∆ και Σίδερου στα ΒΑ), το πλάτος της 
κυµαίνεται από 60 χλµ. (από το ακρωτήριο Σταυρός, Β∆ του Ηρακλείου, µέχρι το 
Λίθινο, στο νότιο άκρο του κόλπου της Μεσαράς), έως 12 χλµ. στον ισθµό της 
Ιεράπετρας, ενώ η περίµετρός της πλησιάζει τα 900 χλµ. Με το ιδιαίτερα επίµηκες 
σχήµα της, τη σχεδόν οριζόντια θέση της και τη γειτνίασή της µε τα Κύθηρα και 
Αντικύθηρα στα δυτικά και την Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο στα ανατολικά, ουσιαστικά 
αποτελεί το νότιο όριο του Αιγαίου Πελάγους, του οποίου η περιοχή που απλώνεται 
αµέσως στα βόρειά της ονοµάζεται Κρητικό. Τα υπόλοιπα πελάγη που βρέχουν τα 
παράλιά της είναι το Ιόνιο στα δυτικά, το Λιβυκό στα νότια και το Καρπάθιο στα 
ανατολικά. 

Οι ακτές της µπορούν γενικά να χαρακτηριστούν πολυσχιδείς (όπως όλες οι 
ελληνικές), καθώς σχηµατίζουν πολλές προεξοχές, συνήθως βραχώδεις, που 
καταλήγουν σε ακρωτήρια. Ωστόσο, οι βόρειες παρουσιάζουν σηµαντική 
διαφοροποίηση από τις νότιες, αφού εµφανίζουν αξιόλογο διαµελισµό και 
δηµιουργούν χερσονήσους που εναλλάσσονται µε ευρείς και βαθείς κόλπους, από 
τους οποίους ξεχωρίζουν: α) της Κισάµου, στο Β∆ άκρο του νησιού, µεταξύ 
Γραµβούσας και Ροδωπού, που προέκυψε από ρήγµατα κάθετα προς την 
ακτογραµµή, β) των Χανίων, ανατολικότερα, που φτάνει µέχρι τη χερσόνησο του 
Ακρωτηρίου, γ) της Σούδας, ο καλύτερα προφυλαγµένος από τους ανέµους, στα νότια 
της τελευταίας, δ) του Αλµυρού, ανάµεσα στα ακρωτήρια ∆ρέπανο και Λιανός 
Κάβος, ανοιχτός στα βόρεια, µε επίκεντρο το αγκυροβόλιο του Ρεθύµνου, ε) του 
Ηρακλείου, παρόµοιος µε τον προηγούµενο, που ορίζεται από τα ακρωτήρια της Αγ. 
Πελαγίας και της Χερσονήσου, περιλαµβάνοντας το λιµάνι του Ηρακλείου και στ) 
του Μιραµπέλλου, του µεγαλύτερου της Κρήτης, µε αρκετούς όρµους στο εσωτερικό 
του, που βρίσκεται κοντά στο ανατολικό άκρο του νησιού, µεταξύ των κάβων του Αγ. 
Ιωάννη και της Φανερωµένης. Αντίθετα µε τα βόρεια παράλια, στα νότια, η 
ακτογραµµή χωρίζεται σε δυο σχεδόν ευθύγραµµα τµήµατα. Το λίγο µικρότερο 
δυτικό, ξεκινά από το ακρωτήριο Κριός και, µε κατεύθυνση ΑΝΑ, φτάνει µέχρι τον 
κόλπο της Μεσαράς. Αυτός είναι ο µόνος που ανοίγεται στο Λιβυκό Πέλαγος, 
περίπου στο µέσο του επιµήκη άξονα της Κρήτης, ανάµεσα στα ακρωτήρια Μέλισσα 
και Λίθινο κι έχει σχήµα ορθής γωνίας. Από το νοτιότερο όριό του, το Λίθινο, ο 
αιγιαλός συνεχίζει ΑΒΑ, ως το Γούδουρα. 

Τα γεωγραφικά στοιχεία που µόλις παρουσιάσαµε και τα οποία αναφέρονται 
(µαζί µε πολλά ακόµα) σε πλήθος ειδικών εγχειριδίων, αλλά και απλών 



εγκυκλοπαιδειών, δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αρχαιολόγους. 
Ωστόσο, αξίζει να διατυπώσουµε δυο παρατηρήσεις για αυτά. Η πρώτη αφορά στην 
ουσιαστική απουσία φυσικών λιµανιών, µε εξαίρεση της Σούδας, που συγκαταλέγεται 
στα ασφαλέστερα της Μεσογείου. Η έλλειψη αυτή ξεπερνιόταν µε τη χρήση µικρών 
αγκυροβολίων, των οποίων ο ρόλος παραµένει ακόµα ιδιαίτερα σηµαντικός. (Σήµερα 
βέβαια, έχουν κατασκευαστεί και τεχνητά, κυρίως κοντά σε µεγάλες πόλεις, για να τις 
εξυπηρετούν.) Η δεύτερη και βασικότερη σχετίζεται µε τη ριζική µεταβολή της 
ακτογραµµής, εξαιτίας της γεωτεκτονικής δραστηριότητας που σηµειώθηκε κατά τη 
διάρκεια µιας µακράς περιόδου, µε αποκορύφωµα ένα σεισµό του 5ου αι.µ.Χ. 
Σύµφωνα λοιπόν µε τις παρατηρήσεις των ερευνητών18, ανάµεσα στο 2200 π.Χ. και 
το 300 µ.Χ., η ∆υτική Κρήτη υπέστη τουλάχιστον οκτώ βυθίσεις, ξαφνικές αλλά 
µικρές. Πιθανώς το 438 µ.Χ. όµως, επήλθε µια µεγάλη και απότοµη ανύψωσή της 
ταυτόχρονα µε ένα σεισµό. Αυτή έχει σαν αποτέλεσµα να µας παρέχει µια εικόνα των 
ακτών σαφώς διαφορετική από την αντίστοιχη των ΠΓ-Γ χρόνων, κάτι που εύκολα 
µπορούµε να κατανοήσουµε, αν επισκεφτούµε την περιοχή της Φαλάσσαρνας, όπου 
οι αρχαίες λιµενικές εγκαταστάσεις βρίσκονται πλέον πολύ µακριά από τη θάλασσα. 
Το ακριβώς αντίστροφο φαινόµενο παρατηρούµε στο ανατολικό άκρο του νησιού, 
τόσο στην Ίτανο, όσο και στην Ελούντα, µεγάλο τµήµα των καταλοίπων των οποίων 
έχει βυθιστεί. Ίσως αυτό να οφείλεται στην κίνηση δυο λιθοσφαιρικών πλακών, που 
εφάπτονται στο χώρο της Μεσαράς, δηµιουργώντας και την κυριότερη σεισµική ζώνη 
της Κρήτης στην περιοχή Ηρακλείου � Ιεράπετρας19. 

Αντιλαµβάνεται λοιπόν κανείς, πόσο χρήσιµη θα ήταν και µια σύντοµη 
παρουσίαση των γεωλογικών δεδοµένων που αφορούν στο νησί. Ο σχηµατισµός του 
ανάγεται στην Αλπική Πτύχωση ή Ορογένεση, ο νότιος κλάδος της οποίας ξεκινά 
από τις ∆ιναρίδες οροσειρές (κατά µήκος της Αδριατικής), συνεχίζει µε τις Ελληνίδες 
(Πίνδος � Ωλονός) και καταλήγει στις Ταυρίδες (Μικρά Ασία), σχηµατίζοντας ένα 
τόξο, το νοτιότερο τµήµα του οποίου καταλαµβάνει η Κρήτη. Φαίνεται µάλιστα, ότι 
στην αρχή της Τεταρτογενούς Περιόδου, η τελευταία ήταν ενωµένη µε την 
Πελοπόννησο, µέσω Κυθήρων και Αντικυθήρων (Γραµβούσα και Ροδωπός 
αποτελούν ένδειξη αυτού του γεγονότος), καθώς και µε την χερσόνησο της Κνίδου, 
µέσω Κάσου, Καρπάθου και Ρόδου. Η ορογενετική διαδικασία που µόλις 
περιγράψαµε, προκάλεσε διαρρήξεις παράλληλες µε τις πτυχώσεις, που µε τη σειρά 
τους οδήγησαν σε έντονες ηφαιστειακές εκδηλώσεις, τοποθετηµένες επίσης σε µια 
νοητή ευθεία, παράλληλα προς τα ρήγµατα. Εξαιτίας αυτής της πλούσιας τεκτονικής 
δραστηριότητας, τα διάφορα πετρώµατα υπέστησαν µεγάλη επεξεργασία, κάτι που 
εξηγεί την ποικιλία του τοπίου, όπως θα περιγράψουµε στη συνέχεια. Προηγουµένως 
όµως, θα αναφερθούµε σύντοµα και στη γεωλογική σύσταση του νησιού, το οποίο 
αποτελείται από ηµιµεταµορφωµένα (φυλλίτες και σχιστολίθους) και κυρίως αλπικά 
ιζηµατογενή (ασβεστολίθους και σπανιότερα δολοµίτες) πετρώµατα, πάνω στα οποία 
έχουν αποτεθεί µάργες, ψαµµίτες, γύψος, άργιλλος, άµµος και γενικά υλικά 
αποσάθρωσης. Οι σχηµατισµοί αυτοί βρίσκονται συνήθως σε µια ακανόνιστη σειρά 
εξέλιξης, λόγω των ισχυρών εσωτερικών δυνάµεων που ασκήθηκαν στο υπέδαφος 
του νησιού και οι οποίες απεικονίζονται στην ανεύρεση λειψάνων ιπποποτάµων, που 
ζούσαν σε θερµές παράκτιες περιοχές κατά το Πλειστόκαινο, στο οροπέδιο Λασιθίου. 
Η σηµερινή µορφολογία της Κρήτης, οφείλεται όµως και στη δράση εξωγενών 
παραγόντων, όπως του αέρα και κυρίως του νερού. Αυτό το τελευταίο έχει την 
ιδιότητα να διαλύει πολλά πετρώµατα, ιδιαίτερα µάλιστα όσα αποτελούνται από 
                                                 
18 Theommeret Y. et al, 1981a, σ. 473 και 475ֹ των ίδιων, 1981b, σ. 127. Βλ. και Rackham O., Moody 
J., 1996, σ. 15, σηµ. 6-7. 
19 Ευχαριστώ τον γεωλόγο, κ. Παυλόπουλο, για τις χρήσιµες πληροφορίες που µου παρείχε. 



ανθρακικό ασβέστιο, δηλαδή τους ασβεστολίθους, που όπως ήδη καταγράψαµε 
κυριαρχούν στο νησί. Έτσι δηµιουργούνται άφθονες καρστικές µορφές, µε 
χαρακτηριστικότερες τα ευρύτατα σπήλαια (που για αιώνες χρησιµοποιούνται ως 
καταφύγια και τόποι λατρείας), τα βαθιά φαράγγια (σηµαντικότατοι οδοί 
επικοινωνίας), τις καταβόθρες (που αποχετεύουν τα επιφανειακά, συχνά λιµνάζοντα 
νερά, από εκτάσεις που µπορούν να καλλιεργηθούν και τα αφήνουν να αναβλύσουν 
χαµηλότερα, από πηγές) και τις πόλγες (µεγάλες λεκάνες µε ικανή επίστρωση 
προσχώσεων). Αξίζει τέλος να αναφέρουµε και ορισµένα ορυκτά που εξάγονται από 
το υπέδαφος, µε κυριότερα το γύψο (τεράστια αποθέµατα), τους δολοµίτες και 
κάποια οξείδια του σιδήρου. 

Τα παραπάνω γεωλογικά δεδοµένα έχουν τον αντίκτυπό τους στην εικόνα που 
παρουσιάζει το ανάγλυφο, η οποία χαρακτηρίζεται από µεγάλη ποικιλία, µε τη 
συνεχή εναλλαγή πεδινών, ηµιορεινών ή µέσων και ορεινών ζωνών. Τρία µεγάλα 
ορεινά συγκροτήµατα δεσπόζουν κατά µήκος του νησιού. Στα δυτικά υψώνονται τα 
Λευκά Όρη, στα νότια του νοµού Χανίων, που µε την κορυφή τους Πάχνες φτάνουν 
στα 2454µ., ενώ απλώνονται σε µια ευρύτατη έκταση περίπου 40 χλµ.(Α-∆) Χ 20 
χλµ.(Β-Ν). Οι νότιες πλαγιές τους κλίνουν απότοµα προς το Λιβυκό Πέλαγος, ενώ οι 
βόρειες χαµηλώνουν βαθµιαία προς τις πεδιάδες της Κισάµου (στα Β∆), της 
Κυδωνίας και του Αποκόρωνα. Πολλά φαράγγια τέµνουν τον ορεινό αυτό όγκο, 
αποτελώντας τους βασικούς δρόµους επικοινωνίας που συνδέουν τα νότια παράλια µε 
τις εύφορες περιοχές στα βόρεια. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν της Σαµαριάς, άγριο κι 
επιβλητικό, µε µήκος 18 χλµ., πλάτος 3 έως 40 µ. και βάθος µέχρι 600 µ. και της 
Ίµπρου (Νίµπρου), αντίστοιχων διαστάσεων 7 χλµ., 2 µ. και 300 µ. Και τα δύο 
συνδέονται µε οροπέδια, του Οµαλού (1080 µ.) και του Ασκύφου (700 µ.), τα οποία 
παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη ζωή των κατοίκων, που τα καλλιεργούν. 
Ανατολικότερα σχηµατίζονται δυο σχεδόν παράλληλες οροσειρές, κατεύθυνσης Β∆ - 
ΝΑ. Στην πρώτη ανήκουν ο Κρυονερίτης (1313 µ.), η Κουρούπα, το Ξηρό, ο 
Σιδέρωτας και η Βουβάλα, ενώ στη δεύτερη ο Σωρός και ο Κέδρος (1776 µ.). Αυτές 
συνδέουν τα Λευκά Όρη µε την Ίδη, που καταλαµβάνει το κέντρο περίπου του 
νησιού, δηµιουργώντας ένα φυσικό φράγµα, στο οποίο δεσπόζει επιβλητικός ο Τίµιος 
Σταυρός Ψηλορείτη, η ψηλότερη κορυφή της Κρήτης (2454 µ.). Αξιοσηµείωτα 
στοιχεία για την περιγραφή του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν το εκτεταµένο 
οροπέδιο της Νίδας (σε υψόµετρο 1300 µ.) και το γειτονικό σπήλαιο Ιδαίο Άντρο, 
που αποτέλεσε επί αιώνες έναν από τους ιερότερους τόπους. Οι δυτικές και νότιες 
πλαγιές του ορεινού όγκου κλίνουν απότοµα προς τη λεκάνη του Αµαρίου και τη 
Μεσαρά, ενώ οι ανατολικές και βόρειες χαµηλώνουν κλιµακωτά προς τη λοφώδη 
περιοχή της Πεδιάδας, το γόνιµο παραλιακό κάµπο του Ηρακλείου (στα ΒΑ) και την 
εύφορη κοιλάδα του Μυλοπόταµου. Στα ανατολικά της τελευταίας υψώνεται η µικρή 
παραλιακή οροσειρά Κουλούκωνας (1083 µ.), που κατεβαίνει οµαλά προς τη 
θάλασσα. Στα νότια της Ίδης, το µάτι χάνεται στην πεδιάδα της Μεσαράς, τη 
µεγαλύτερη του νησιού, που ξεκινά από τον οµώνυµο κόλπο στα δυτικά και φτάνει 
µέχρι τις Ν∆ παρυφές της ∆ίκτης, καλύπτοντας µια περιοχή µήκους τουλάχιστον 40 
χλµ. (Α-∆) και πλάτους 6-7 χλµ. ∆ιαρρέεται από δυο ποταµούς, το Γεροπόταµο και 
τον Αναποδάρη, που χύνονται στο Λιβυκό Πέλαγος και οι οποίοι µε τις προσχώσεις 
τους συµβάλλουν στον εµπλουτισµό των εδαφών της, καθιστώντας την τη 
σπουδαιότερη πλουτοπαραγωγική πηγή της Κρήτης. Το νότιο όριό της συνιστά η 
οροσειρά των Αστερουσίων, µε τις δυτικές προεκτάσεις της, η οποία εκτείνεται κατά 
µήκος της νότιας ακτής, υψώνοντας ένα φράγµα που φτάνει στα 1233 µ. ύψος 
(Κόφινας). Στα ΒΑ της βρίσκονται τα Λασιθιώτικα βουνά, το τρίτο κύριο ορεινό 
συγκρότηµα, τα οποία ουσιαστικά απλώνονται από τη βόρεια ως τη νότια ακτή και 



είναι πολυκόρυφα (∆ίκτη 2148 µ., Αφέντης Χριστός 2141 µ., Λάζαρος 2085 µ. κ.ά.). 
Οι νότιες πλαγιές τους κλίνουν απότοµα προς τη θάλασσα, ενώ οι βόρειες 
χαµηλώνουν οµαλά µέχρι το ακρωτήριο Άγ. Ιωάννης. Τα καρστικά φαινόµενα που 
παρακολουθούµε στην περιοχή τους είναι πολλά κι εντυπωσιακά. Ξεχωρίζει το 
ευφορότατο Οροπέδιο Λασιθίου, η τεράστια ελλειψοειδής πόλγη, διαστάσεων 10 
χλµ. (Α-∆) Χ 5 χλµ. (Β-Ν), γύρω από την οποία διατάσσονται σα στεφάνι τα βουνά. 
Σε αυτήν συγκεντρώνονται τα νερά των χειµάρρων, που θα τη µετέτρεπαν σε λίµνη, 
αν στο δυτικό άκρο της δεν υπήρχε µια καταβόθρα (ο Χώνος), η οποία λειτουργεί ως 
αποχετευτικός αγωγός. Η ελαφριά κλίση του εδάφους προς αυτήν την πλευρά (830 µ. 
υψόµετρο, έναντι 860 µ. στα ανατολικά) διευκολύνει την όλη διαδικασία, ενώ τα 
νερά επανεµφανίζονται έξω από τα όρια του οροπεδίου, κοντά στο χωριό Αβδού, 
τροφοδοτώντας τον Αποσελέµη ποταµό. Ψηλότερα (1025 µ.), στη βόρεια πλαγιά της 
∆ίκτης, βρίσκεται ένα ακόµα σηµαντικό σπήλαιο, αυτό του Ψυχρού, που για αιώνες 
συγκαταλεγόταν στους ιερότερους χώρους της Κρήτης. Για να το προσεγγίσουν, οι 
πιστοί που κατοικούσαν πέρα από τα Λασιθιώτικα βουνά, διέρχονταν από διόδους 
που δηµιούργησε η διάβρωση, όπως αυτές της Κεράς � Πινακιανού και των Ποταµών 
� Μέσα Λασιθίου, οι οποίες συνιστούν τους µοναδικούς δρόµους επικοινωνίας µε την 
παραλιακή πεδιάδα των Μαλίων και τη λεκάνη της Νεάπολης αντίστοιχα. Έτσι 
φτάνουµε στο στενότερο σηµείο του νησιού, το χαµηλό και γόνιµο ισθµό της 
Ιεράπετρας, από όπου περνάµε στο ανατολικότερο τµήµα του, την επαρχία Σητείας. 
Αυτή ουσιαστικά καλύπτεται από τα οµώνυµα όρη, τα οποία στα δυτικά υψώνονται 
µέχρι τα 1476 µ. (Θρυπτή) και τα 1237 µ. (Ορνό), ενώ στα ανατολικά σχηµατίζουν 
οροπέδια (Χανδρά, Ζίρου), περικλείοντας τη µικρή παράκτια πεδιάδα της Σητείας 
στα βόρεια. 

Από την παραπάνω παρουσίαση των στοιχείων του αναγλύφου της Κρήτης, 
γίνεται εύκολα αντιληπτό, ότι το έδαφός της είναι κατά βάση ορεινό, µε την εξαίρεση 
της Μεσαράς, των συνήθως µικρών παραλιακών λεκανών (Κισάµου, Κυδωνίας, 
Αποκόρωνα, Μυλοποτάµου, Ηρακλείου, Μαλίων, Αγ. Νικολάου, Ιεράπετρας και 
Σητείας), καθώς και κάποιων εσωτερικών κοιλάδων (Καντάνου, Αµαρίου, Πεδιάδας 
και Νεάπολης). Ωστόσο, η ποιότητά του είναι ικανοποιητική και η συνδροµή του 
βρόχινου και ποταµήσιου νερού και των κλιµατολογικών συνθηκών το κάνει 
εξαιρετικά γόνιµο, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε, ότι 
οι κάτοικοι των κοινοτήτων που οργανώνονται στα πλαίσια της κλειστής αγροτικής 
οικονοµίας, φροντίζουν να εκµεταλλεύονται στο έπακρο τα εδάφη που κατέχουν, 
ακόµα κι όταν αυτά δεν είναι πεδινά ή αρδευόµενα20. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η υδρογραφία του νησιού, η οποία επηρεάζεται 
από διάφορους παράγοντες, µε κυριότερους το ανάγλυφο, τη σύσταση των 
πετρωµάτων και τις βροχοπτώσεις. Επειδή η Κρήτη έχει µικρό πλάτος αλλά ψηλά 
βουνά, τα µετεωρικά νερά σχηµατίζουν χειµάρρους, που κατέρχονται ορµητικοί προς 
τη θάλασσα πριν προλάβουν να δηµιουργήσουν ποτάµια. Βέβαια, στις µέρες µας, που 
τα δίκτυα άρδευσης καλύπτουν πολύ µεγάλες εκτάσεις προς όφελος της καλλιέργειας 
των χωραφιών, κατά τους καλοκαιρινούς τουλάχιστον µήνες, οι περισσότερες κοίτες 
ξεραίνονται, κάτι που πιθανώς δε θα συνέβαινε στην αρχαιότητα. Παράλληλα και η 
πετρογραφική σύσταση του εδάφους, µε τη συχνή παρουσία των ασβεστολίθων και 
την επακόλουθη δηµιουργία καρστικών φαινοµένων κατατείνει σε ανάλογο 
αποτέλεσµα, καθώς το νερό διεισδύει µέσα στους οχετούς, τις καταβόθρες και τα 
σπήλαια, εµπλουτίζοντας τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες και τροφοδοτώντας 
                                                 
20 Ιδιαίτερα διαφωτιστικό για την κατανόηση της κοινωνικοοικονοµικής οργάνωσης τέτοιων 
κοινοτήτων και της διαδικασίας µετασχηµατισµού της σύµφωνα µε τους κανόνες της ελεύθερης 
αγοράς, είναι το εξαιρετικό άρθρο του Haggis D.C., 1993. 



τις πηγαίες εκδηλώσεις τους. Οι τελευταίες διαδραµάτισαν σπουδαίο ρόλο στη ζωή 
των κατοίκων, αφού για αιώνες συνέβαλλαν στην ύδρευση των οικισµών. Παρόµοια 
και ίσως µεγαλύτερη σηµασία είχε και το βρόχινο νερό, καθώς η ταυτόχρονη χρήση 
του ως πόσιµου και αρδευτικού το έκανε πολύτιµο. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης, θεωρεί 
την ενότητα του οικιστικού πυρήνα µε τις καλλιεργήσιµες εκτάσεις, ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αυτάρκεια και άρα την αυτονοµία κάθε ελληνικής πόλης21 και 
είναι ακριβώς ο εµπλουτισµός αυτού του παραγωγικού χώρου, που στηρίζεται στις 
βροχοπτώσεις. Σύµφωνα µε το παραπάνω σκεπτικό, τα αξιοποιήσιµα αγροτικά εδάφη 
και κατά συνέπεια τα µετεωρικά νερά, αποτελούν βασικά κριτήρια για τον καθορισµό 
των ορίων των πολιτικών µονάδων22. Ωστόσο, οι διατυπωµένες διαπιστώσεις δεν 
πρέπει να δηµιουργήσουν την εντύπωση, ότι κατά την αρχαιότητα δεν υπήρχαν 
ποτάµια, ή ότι η σηµασία τους ήταν δευτερεύουσα, αφού πάντα συνδέονται µε 
εύφορες περιοχές. Έτσι, η Μεσαρά διαρρέεται από το Γεροπόταµο ή Μητροπολιανό 
(αρχ. Ληθαίο) στα δυτικά και τον Αναποδάρη (αρχ. Καταρράκτη) στα ανατολικά, που 
την τροφοδοτούν µε γόνιµες προσχώσεις, η παραλιακή πεδιάδα της Κισάµου από τον 
Κολένη, αυτή της Κυδωνίας από τον Πλατανιά (αρχ. Ιάρδανο), του Μυλοποτάµου 
από άλλο Γεροπόταµο (αρχ. Όαξη), του Ηρακλείου από τους Γαζανό, Γιόφυρο και 
Καρτερό και άλλες λεκάνες ή κοιλάδες από µικρότερους ποταµούς και χειµάρρους. 
Αξίζει τέλος να αναφέρουµε και τη µικρή και γραφική λίµνη Κουρνά, στον 
ανατολικό Αποκόρωνα, τη µοναδική του νησιού. 

Τα παραπάνω υδρογραφικά δεδοµένα της Κρήτης σχετίζονται άµεσα και µε 
το κλίµα της, που καθορίζεται από τη γεωγραφική της θέση και το ανάγλυφο, 
παρουσιάζοντας µεγάλη ποικιλία. Γενικά είναι εύκρατο κι επηρεάζεται από τις γύρω 
θάλασσες στις χαµηλές περιοχές και τα µεγάλα υψόµετρα στις ορεινές. Οι πρώτες 
χαρακτηρίζονται από γλυκούς χειµώνες (από τους ηπιότερους ελληνικούς) και ζεστά 
καλοκαίρια (που γίνονται δροσερότερα εξαιτίας της αύρας και των µελτεµιών), µε 
µέση ετήσια θερµοκρασία γύρω στους 20οC, µέγιστη που φτάνει κάποιες µέρες τους 
40οC κι ελάχιστη που πέφτει σπανιότατα κάτω από το 0. Αυτονόητο είναι, ότι στα 
βουνά το κρύο είναι περισσότερο και πως οι ψηλότερες κορυφές καλύπτονται από 
χιόνια για πολλούς µήνες. ∆ιαφορές παρατηρούνται όµως και µεταξύ βόρειας και 
νότιας ακτής, αφού οι άνεµοι που έρχονται από το Αιγαίο και οι οποίοι είναι 
δροσεροί έως ψυχροί, εµποδίζονται από τους ορεινούς όγκους να προσεγγίσουν τα 
παράλια του Λιβυκού, ενώ αυτοί που ξεκινούν από την Αφρική τα θερµαίνουν. 
Αξιοσηµείωτο είναι και το γεγονός, ότι το δυτικό τµήµα του νησιού είναι υγρότερο, 
λόγω των ρευµάτων του Ιονίου, µε αποτέλεσµα το ύψος των βροχοπτώσεων στις 
χαµηλές περιοχές του να κυµαίνεται ανάµεσα στα 700-800 χιλιοστά, σε αντιδιαστολή 
µε το ανατολικό, όπου φτάνουν µόλις τα 500. 

Αυτές οι κλιµατολογικές συνθήκες, σε συνδυασµό µε τη µορφολογία και τη 
σύσταση του εδάφους, επιδρούν στο είδος της βλάστησης που αναπτύσσεται. Η 
χλωρίδα είναι τυπικά µεσογειακή, µε την προσθήκη ορισµένων αφρικανικών ειδών 
(φοίνικες και µπανανιές), τα οποία ευδοκιµούν στις νότιες και κυρίως τις 
νοτιοανατολικές ακτές. Στα ορεινά υπάρχουν δάση από κυπαρίσσια, πρίνους, δρεις 
και πεύκα. Σήµερα καλύπτουν µικρές εκτάσεις, εξαιτίας της υλοτόµησης για τον 
εφοδιασµό σε ξυλεία και των τυχαίων ή σκόπιµων πυρκαγιών (για τη δηµιουργία 
βοσκοτόπων), που έχουν µετατρέψει µεγάλο µέρος της Κρήτης σε βραχώδες και 
                                                 
21 Αριστ. Πολιτικά 1252b. 
22 Ενδεικτικές είναι ορισµένες επιγραφές, που χρησιµοποιούν τις υδροκριτικές ως παράγοντα 
συγκρότησης των (φυσικών) ορίων κάποιων οικιστικών περιοχών, δηλαδή πολιτικών - γεωγραφικών 
µονάδων, µε την αναφορά χαρακτηριστικών φράσεων: �hαι hύδορ ρει τόµβριον� (IC I VIII 4. B 6-9) 
και �αί ύδωρ ρει� (IC IV 182). 



άγονο τοπίο. Όµως, κατά την αρχαιότητα, η εικόνα της θα ήταν διαφορετική, σε 
τέτοιο βαθµό, ώστε ο Pendlebury να πιστεύει, ότι στο δυτικό τµήµα της απλωνόταν 
ένας παρθένος δρυµός στα µινωικά χρόνια, ο οποίος δεν επέτρεπε την οικιστική 
ανάπτυξη, µε εξαίρεση τα βόρεια παράλια23. Ωστόσο, τα πιο χαρακτηριστικά φυτά 
του νησιού θα πρέπει και τότε να ήταν οι ελιές, τα αµπέλια, οι χαρουπιές, τα διάφορα 
αρωµατικά (ρίγανη, φασκόµηλο, δίκταµο) και τα δηµητριακά. Η καλλιέργειά τους θα 
εξασφάλιζε όχι µόνο την επιβίωση των κατοίκων και την αυτάρκεια των οικισµών, 
αλλά πιθανώς και κάποιο πλεόνασµα γεωργικών προϊόντων, ιδίως στις πεδινές 
περιοχές. Αν στα παραπάνω προσθέσουµε και τις θαµνώδεις, κυρίως ηµιορεινές 
εκτάσεις, που χρησιµοποιούνταν ως βοσκότοποι, µπορούµε να έχουµε µια σαφή 
εικόνα του κρητικού φυσικού τοπίου. 

Τέλος, για να συµπληρώσουµε το ψηφιδωτό που συνθέτει τη γεωγραφική 
φυσιογνωµία του νησιού, αρκεί να προσθέσουµε κάποια στοιχεία αναφορικά µε το 
ζωικό του κόσµο, ο οποίος φαίνεται ότι δεν έχει µεταβληθεί ουσιαστικά από την 
αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας. Ασφαλώς υπήρχαν κάποιοι εκπρόσωποι της άγριας 
πανίδας, όπως τα αγριογούρουνα, τα ελάφια, τα αγρίµια, οι λύκοι, τα τσακάλια και οι 
αλεπούδες, που τριγύριζαν συνήθως στα βουνά. Επίσης, κατοικίδια ζώα, που συχνά 
συντρόφευαν τους άντρες σε συγκεκριµένες ασχολίες τους (στο κυνήγι οι σκύλοι και 
στον πόλεµο τα άλογα, µε τα τελευταία να αποτελούν συγχρόνως και σύµβολα 
οικονοµικής και κοινωνικής υπεροχής). Όµως, βασικό ρόλο στη διατροφή του 
πληθυσµού έπαιζαν τα κοπάδια προβάτων, κατσικιών, βοοειδών και πουλερικών που 
εκτρέφονταν, καθώς και τα ψάρια που αλιεύονταν από τους κατοίκους των 
παράκτιων οικισµών. Ακριβώς τα οστά τέτοιων ζώων που έχουν ανακαλυφθεί στις 
ανασκαφές, θα µας προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες, στην προσπάθειά µας για τον 
προσδιορισµό των δοµών της οικονοµίας και της οργάνωσης της κοινωνίας των ΠΓ 
και Γ κοινοτήτων της Κρήτης. Στα κεφάλαια λοιπόν που θα ακολουθήσουν, θα 
επιχειρήσουµε να καταγράψουµε τα αρχαιολογικά ευρήµατα κατά περιοχή, 
ξεκινώντας από το Β∆ άκρο του νησιού. 

                                                 
23 Pendlebury J.D.S., 1939, σ. 6. Ανάλογη ριζική µεταβολή του τοπίου θα πρέπει να υποθέσουµε και 
για την Ίδη, η οποία πιθανώς καλυπτόταν από δάση δρυών και κυπαρισσιών, όπως µαρτυρά και το 
όνοµά της. 



Οικιστική των περιοχών και των οικισµών 
 
 

Α. Νοµός Χανίων 
 
 

Επαρχία Κισάµου 
 
ΠΑ1. Περιοχή Φαλάσαρνας � Καβουσιού � Τράχηλα � Πρ. Ηλία. 
 

Η γενικά πεδινή, παραθαλάσσια έκταση, στο βορειοδυτικό άκρο της Κρήτης, 
ουσιαστικά αποτελεί το άθροισµα τριων µικρότερων περιοχών: της χερσονήσου 
Γραµβούσα στα βόρεια, της λεκάνης Λιβαδιών (Μεσογείων) στα νοτιοδυτικά και της 
γειτονικής της του Τράχηλα-Καλυβιανής στα νοτιοανατολικά. Η πρώτη δε διαθέτει 
ενδοχώρα, αφού συνίσταται από µια ιδιαίτερα επιµήκη βουνοσειρά (Βάρδια Ψηλής 
Κορφής 672 µ. και Γεροσκίνος 762 µ., µέχρι το ακρωτήριο Βούξα, στα βόρεια), η 
οποία, µε τις απότοµες κλίσεις της, όχι µόνο δεν προσφέρεται για αποδοτική 
καλλιέργεια, αλλά και δυσχεραίνει τις µετακινήσεις. (Ακόµα και σήµερα προτιµάται 
η θαλάσσια επικοινωνία.) Η δαντελωτή βραχώδης ακτή νοτιοδυτικότερα, καταλήγει 
στον κάβο Κούτρη, το βόρειο άκρο του όρµου των Λιβαδιών, που φτάνει ως το 
ακρωτήριο Ακτή νοτιότερα. Στο εσωτερικό του απλώνεται ο ευρύτερος στα νότια, 
οµώνυµος κάµπος, ο οποίος ορίζεται από δυο λοφοσειρές: της Κοχλιδοκεφάλας στη 
µεσηµβρία (248 µ.) και του Πλατάνου � Καβουσιού στα ανατολικά (286 µ.). Η πρώτη 
ξεκινά λίγο βορειότερα από το ακρωτήριο Παπαµούρη, έχει κατεύθυνση ∆-Α και 
καταλήγει στην κορυφή Πρ. Ηλίας (891 µ.), κλείνοντας την εξεταζόµενη επικράτεια. 
Η δεύτερη χωρίζει τη λεκάνη των Λιβαδιών από τη γειτονική του Τράχηλα � 
Καλυβιανής, αφήνοντας µόνο ένα µικρό πέρασµα ανάµεσά τους, προς τα βόρεια, 
βορειοδυτικά των Πιπεριανών. Στα βορειοανατολικά της ανοίγεται µια ακόµα µικρή 
πεδιάδα, µε έξοδο στη θάλασσα, στα νοτιοδυτικά του µυχού του κόλπου της 
Κισάµου. Μια ράχη κατεύθυνσης Ν∆-ΒΑ, µε την ψηλότερη κορυφή της να φτάνει 
στα 456 µ., δεσπόζοντας πάνω από τον Πλάτανο, καθώς συνεχίζεται ταπεινούµενη 
βορειοανατολικότερα (Χαλέπα), µέχρι την ακτή ανατολικά του ακρωτηρίου 
Καβονήσι, αποτελεί το φυσικό όριο της περιοχής στα ανατολικά. Αντιλαµβανόµαστε 
λοιπόν, ότι πρόκειται για εξαιρετικά ευνοηµένο τόπο, µε αγκυροβόλια σε δυο όρµους, 
τόσο στη δυτική όσο και στη βόρεια ακτή και συγχρόνως δυο εύφορους κάµπους, η 
καλλιέργεια των οποίων θα προσέφερε στους κατοίκους περισσότερα από τα 
αναγκαία για να ζήσουν. (Και σήµερα ακόµα, όσοι διαθέτουν χωράφια στα Μεσόγεια 
θεωρούνται προνοµιούχοι, αφού τα γόνιµα εδάφη τους, όπου συνήθως υπάρχουν 
θερµοκήπια, αποτελούν σηµαντική πηγή πλούτου.) Επίσης, οι ψηλές κορυφές 
µπορούν να λειτουργήσουν τόσο ως παρατηρητήρια, όσο κι ως φυσικά εµπόδια, 
ενισχύοντας την άµυνα. 

Τα παραπάνω τοπογραφικά δεδοµένα προσέλκυσαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον 
ήδη από τα Νεολιθικά και ΠΜ χρόνια, όπως φανερώνουν τα εντοπισµένα από τον 
Nowicki όστρακα σε υψώµατα κοντά στη Φαλάσαρνα και τον Τράχηλα. Άλλη, ΥΜ 
κεραµική, την οποία περισυνέλεξε ο ερευνητής από τις ίδιες θέσεις, µοιάζει να 
ταιριάζει στη θεωρία του, ότι κάποιες σηµαντικές πόλεις της ∆υτικής Κρήτης θα 
πρέπει να ιδρύθηκαν κατά την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο και να αναπτύχθηκαν στην ΠΓ και Γ24. 
Η υπόθεση αυτή βέβαια, δε µπορεί να αποδειχτεί σε ό,τι αφορά στην εξεταζόµενη 

                                                 
24 Nowicki K., 1993, σ. 101. 



περιοχή, αφού λείπουν οι µεγάλες συστηµατικές ανασκαφές. Ωστόσο, τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα είναι αξιόλογα. Ξεχωρίζει η συστάδα τριών τάφων που 
αποκαλύφθηκε στο χωριό Καβούσι, στη ράχη που διακρίνει τις λεκάνες Λιβαδιών και 
Καλυβιανής�Τράχηλα. (Μια ακόµα ίσως υπήρχε κοντά της.) ∆υστυχώς οι δυο 
καταστράφηκαν κατά τις εργασίες διαπλάτυνσης του δρόµου, ενώ ο τρίτος σώθηκε 
τµηµατικά. Ήταν θαλαµοειδής, λαξευµένος στον κούσκουρα και περιείχε ΥΠΓ 
ενταφιασµό, ΜΓ καύση σε τεφροδόχο κάλπη, 36 ακόµα αγγεία, πήλινα σφοντύλια 
και σιδερένιες πόρπες. Στην περιφέρεια της εξεταζόµενης περιοχής περισυλλέχτηκαν 
και ΠΓ-Γ όστρακα σε κορυφές στη Φαλάσαρνα και τον Τράχηλα (θέση «Κάστελλος» 
ή «Σελλί»), ενώ γύρω από το εκκλησάκι του Πρ. Ηλία, στο οµώνυµο βουνό Ν∆ των 
Λουσακιών, ήρθαν στο φως και λαξευµένες πέτρες µε Γ-Κ κεραµική, που ο Faure 
θεωρεί ότι ίσως ανήκαν σε ιερό25, φέρνοντάς µας στο νου την άποψη του De 
Polignac, για την ίδρυση χώρων λατρείας στα όρια των επικρατειών26. 

Με βάση τα ευρήµατα που διαθέτουµε είναι δυνατό να προχωρήσουµε σε 
κάποιες παρατηρήσεις. Αρχικά πρέπει να σηµειώσουµε, ότι τα αρχαία κατάλοιπα 
κατανέµονται σε µια ευρύτατη έκταση, που καλύπτει το σύνολο σχεδόν της 
οικιστικής ενότητας, µε εξαίρεση την αφιλόξενη Γραµβούσα. Ο εντοπισµός τους σε 
υψώµατα ή ράχες µπορεί να οφείλεται σε τρεις παράγοντες: σε πιθανή επιλογή των 
κατοίκων να εγκαθίστανται σε µέρη όπου θα µπορούσαν να αµύνονται ευκολότερα 
και συγχρόνως να ελέγχουν τη γύρω περιοχή, ή στη βεβαιωµένη απόφαση των 
αρχαιολόγων να ερευνούν κατά προτεραιότητα τέτοιους χώρους, ή ακόµα και στις 
ευνοϊκές ανασκαφικές συνθήκες, που εξασφαλίζει το σχετικά µικρό βάθος της 
επίχωσης εκεί. ∆υστυχώς δε διαθέτουµε αρχιτεκτονικά λείψανα ή κινητά ευρήµατα 
για να χαρακτηρίσουµε την κάθε θέση, µε εξαίρεση τον ανεσκαµµένο τάφο. 
Μολονότι δε γνωρίζουµε αν αποτελούσε τµήµα κάποιου νεκροταφείου, µπορούµε να 
υποθέσουµε, ότι, µαζί µε τους άλλους δύο, ίσως συνδεόταν µε γειτονική 
εγκατάσταση. Κατασκευαστικά ανήκει στο συνήθη τύπο που συναντάµε στη ∆υτική 
και Κεντρική Κρήτη. Η διάρκεια της χρήσης του δεν προκαλεί εντύπωση και πιθανώς 
µαρτυρά τη συνέχεια από τα ΥΠΓ στα ΜΓ χρόνια, όπως υποδηλώνει και ο σεβασµός 
τον οποίο επέδειξαν οι µεταγενέστεροι για τον πρωιµότερο ενταφιασµό. Η διαφορά 
στα έθιµα δε φανερώνει αναγκαστικά αλλαγή στις θρησκευτικές αντιλήψεις και τις 
ιδέες, αλλά η αναζήτηση των αιτιών της αξίζει να µας απασχολήσει στη συνέχεια της 
µελέτης. Τέλος, τα κτερίσµατα, χωρίς να είναι φτωχικά, υποδεικνύουν ίσως, 
κοινότητα οργανωµένη στα πλαίσια της κλειστής αγροτικής οικονοµίας, που στοχεύει 
στην αυτάρκεια, η οποία όµως είναι αρκετά εξελιγµένη και ανεπτυγµένη, ώστε είτε 
να χρησιµοποιεί τµήµα του υπερπροϊόντος της για την αγορά µετάλλινων 
αντικειµένων, είτε να έχει τη δυνατότητα να τα κατασκευάζει η ίδια, καλύπτοντας τις 
ανάγκες της. Βέβαια, η τελευταία υπόθεση µοιάζει λιγότερο πιθανή, αφού 
προϋποθέτει τον έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών (ή έστω την αγορά των πρώτων 
υλών), αξιόλογη τεχνολογική γνώση, αλλά κι επαγγελµατική εξειδίκευση, στοιχεία 
που είναι απαραίτητα για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων. 
Βιβλιογραφία: Pendlebury 1939 323ú Τζεδάκις Α∆ 1969 432ú Faure BCH 1972 400ֹ 
Ανδρεαδάκη � Βλαζάκη Ε΄ ∆.Κ.Σ. 1985 11, 19 & 29-30 & Dal Palazzo alla Citta 
1991 420ú Nowicki Archeologia Warszawa 1993 101. 
 
ΠΑ2. Περιοχή Πολυρρήνιας. 
 

                                                 
25 Faure P., 1972, σ. 400. 
26 De Polignac F., 1984, σ. 42, 46 και 59. 



Ανατολικά της µικρής λεκάνης Καλυβιανής � Τράχηλα απλώνεται η µεγάλη 
πεδιάδα της Κισάµου. Η παραλιακή της λωρίδα, από την οµώνυµη κωµόπολη µέχρι 
τα Νωπήγεια, είναι ενιαία και θα µπορούσε κανείς να την εντάξει σε µια πολιτική 
ενότητα. Όµως, κάποιες παρατηρήσεις µας επιβάλλουν να προσεγγίσουµε την 
ευρύτερη περιοχή διαφορετικά. Η σπουδαιότερη αφορά στις ράχες, που µε 
κατεύθυνση Β-Ν κατέρχονται από την ενδοχώρα, σχηµατίζοντας διαδοχικές, σχεδόν 
παράλληλες ρεµατιές, τις οποίες συνήθως διαρρέουν µικροί ποταµοί (όπως ο 
Κολένης), ή χείµαρροι. Η έκταση που καταλαµβάνει καθεµιά από τις τελευταίες είναι 
αρκετή για να θρέψει τον πληθυσµό µιας πιθανώς µικρής, αλλά αυτόνοµης 
κοινότητας, καθώς διαθέτουν µεγάλο µήκος. Αν µάλιστα υποθέσουµε, ότι η θάλασσα 
θα κάλυπτε τµήµα του παραλιακού κάµπου27, αντιλαµβανόµαστε ότι τα όρια των 
λεκανών θα ήταν ευδιάκριτα. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, µπορούµε να παρουσιάσουµε την επόµενη 
οικιστική περιοχή, που θα αποτελούσε ανεξάρτητη πολιτική µονάδα. Το νότιο άκρο 
της σηµατοδοτείται από την κορυφή Κουτρούλης (1070 µ.), από όπου ξεκινούν δυο 
βουνοσειρές. Η µια εκτείνεται αρχικά προς τα βόρεια, στο Λιµνί (925 µ.) κι από εκεί 
στρέφεται βορειανατολικά, µέσω Μοδιών, Κουβάρας (712 µ.) και των υψωµάτων στα 
236 µ. και 147 µ., χαµηλώνοντας προς τη Μονή Ζωοδόχου Πηγής Παρθενώνα, λίγο 
ανατολικά της Κισάµου. Η άλλη ακολουθεί πορεία προς τα βορειοανατολικά, στον 
Κόλυµπο, το Βιτζιλοκάθι και το Ψηλό Κεφάλι (902 µ.), καµπτόµενη στη συνέχεια 
προς τα βόρεια, στην κορυφή των 413 µ. (Καλάθενες), µέχρι τα χωριά Μαρεδιανά 
(263 µ.) και Καλλεργιανά, σβήνοντας λίγο ανατολικότερα από την προηγούµενη. 
Ανάµεσά τους δεσπόζει ο λόφος Παλαιόκαστρο (418 µ.), όπου τοποθετείται η 
Πολυρρήνια, µια πόλη που ήλεγχε όλη την πεδιάδα της Κισάµου κατά τον 3ο αι. π.Χ. 

∆υστυχώς, τα αρχαιολογικά δεδοµένα που διαθέτουµε είναι πενιχρά και δε 
µας επιτρέπουν να εξαγάγουµε σηµαντικά συµπεράσµατα. Γνωρίζουµε µόνο, ότι ο 
Nowicki εντόπισε ΠΓ-Γ κεραµική στην κορυφή του Παλαιοκάστρου, καθώς και 
Νεολιθικά � ΠΜ και ΥΜ όστρακα28. Φαίνεται ότι η εξέχουσα, φυσικά οχυρή θέση, 
εκτιµήθηκε από τα πολύ πρώιµα χρόνια. Αναρωτιέται ωστόσο κανείς, αν η ανάπτυξή 
της οφείλεται µόνο στις δυνατότητες που παρέχει για κάτι τέτοιο ο κάµπος και ο 
κόλπος της Κισάµου, ή την ευνόησε και η γειτνίαση µε το πέρασµα Βάθης, 
Περιβολίων και Έλους στα νότια. 
Βιβλιογραφία: Nowicki Archeologia Warsz 1993 101. 
 
ΠΑ3. Περιοχή Ρόκκας. 
 

Η πεδιάδα της Κισάµου κλείνει στα ανατολικά µε την περιοχή της Ρόκκας. 
Πρόκειται ουσιαστικά για τη βορειότερη λεκάνη που διαρρέει ο µικρός ποταµός 
Κολένης, πριν φτάσει στο παραλιακό χωριό Νωπήγεια, δίπλα από το οποίο εκβάλλει. 
Το νότιο όριό της συνιστούν τα υψώµατα των 309 και 326 µ., νότια από το 
Αρµενοχώρι, το ανατολικό ο Άι Λιας (468 µ.) και οι κορυφές δυτικά του Άστρικα 
(401 και 291 µ.), του Βασιλόπουλου (277 µ.) και των Πλακαλώνων (254 µ.) και το 
δυτικό η ράχη που ξεκινά από το βόρειο άκρο του Ποροφάραγγου και καταλήγει, 
µέσω των λόφων 270, 260 και 275 µ., στα ανατολικά του ∆ραπανιά (202 και 182 µ.). 
Την έξοδο στη θάλασσα εµποδίζουν δυο υψώµατα µεταξύ του τελευταίου χωριού και 
των Νωπηγείων (108 και 82 µ.), αλλά ίσως, κατά την αρχαιότητα, η εικόνα να µην 
ήταν η ίδια. Με βάση αυτά τα τοπογραφικά δεδοµένα, παρατηρούµε ότι η 
                                                 
27 Σχετικά µε τον γεωτεκτονισµό της Κρήτης και τη νεότερη ανύψωση του δυτικού της τµήµατος 
γράψαµε παραπάνω, σ. 15. 
28 Nowicki K., ό.π. 



εξεταζόµενη οικιστική περιοχή, έχει δυο βασικά µειονεκτήµατα: µικρό µέγεθος και 
πιθανή απουσία αγκυροβολίου, παρά τη γειτνίασή της µε την ακτή. Την κατάσταση 
εξισορροπούν η ύπαρξη του ποταµού και η εντυπωσιακά φυσικά οχυρή θέση του 
βουνού Άι Λιας, το οποίο ορθώνεται επιβλητικό στο κέντρο µιας ευρείας έκτασης µε 
χαµηλότερες κορυφές και ρέµατα, στο ανατολικό τµήµα της πεδιάδας της Κισάµου. 
Οι πολύ απότοµες δυτικές, βόρειες και ανατολικές πλαγιές του και η σχετικά 
ευκολότερη πρόσβαση από τα νότια, µας επιτρέπουν να υποθέσουµε, ότι οι κάτοικοι 
µιας εγκατάστασης στην κορυφή του, οπωσδήποτε θα διέθεταν χωράφια προς τη 
µεσηµβρία, στο χώρο µέχρι το όρος Αµυγδάλοι (571 µ.). Ίσως ήλεγχαν λοιπόν και 
αυτήν τη µικρή λεκάνη που διαρρέει ο Κολένης, εκµεταλλευόµενοι το ανάγλυφο. 

Τα µόνα αρχαία κατάλοιπα που αναφέρονται για την περιοχή, εντόπισε ο 
Nowicki σε επιφανειακή έρευνα. Πρόκειται για ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ όστρακα από την 
κορυφή του Άι Λια (τον οποίο χαρακτηρίζει «φυσικό πύργο») και το χώρο 
χαµηλότερα, κοντά στη Ρόκκα29. Οι θέσεις από όπου προέρχονται τα ευρήµατα, 
ταιριάζουν µε τη θεωρία την οποία έχει αναπτύξει ο ερευνητής, σχετικά µε την 
ίδρυση οικισµών σε χαµηλά εδάφη, που θα διέθεταν ακροπόλεις � καταφύγια, για την 
προστασία των κατοίκων σε περίπτωση κινδύνου. Όµως, εξαιτίας του µεγάλου 
εύρους του χρονικού διαστήµατος από την αρχή της ΥΜ ΙΙΙγ ως το τέλος της ΠΓ 
περιόδου και της ανεπάρκειας των σχετικών µε το συγκεκριµένο survey στοιχείων, 
δεν είναι δυνατό να αποφανθούµε µε σιγουριά, ούτε για τη συνύπαρξη των δυο 
εγκαταστάσεων (;), ούτε για το χαρακτήρα τους. Η κατηγορηµατική λοιπόν 
υποστήριξη µιας τέτοιας άποψης, είναι προς το παρόν ανέφικτη και απαιτεί τη 
διερεύνηση της γύρω περιοχής και την ανασκαφή τουλάχιστον στην κορυφή του Άι 
Λια. Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε, ότι η εικόνα των «οικισµών � καταφυγίων» που 
αντιπροσωπεύει το Καρφί, δε φαίνεται να ανταποκρίνεται ακριβώς στα δεδοµένα της 
Ρόκκας. 
Βιβλιογραφία: Nowicki Archeolog Warsz 1993 101. 
 
ΠΑ4. Περιοχή Άστρικα � Βουβών. 
 

Την παραλιακή πεδιάδα της Κισάµου διαδέχεται αµέσως ανατολικότερα η 
ευρύτερη της Κυδωνίας, που κλείνει από τα νότια τον κόλπο των Χανίων. Και για 
αυτήν ισχύουν οι γεωµορφολογικές παρατηρήσεις οι οποίες διατυπώθηκαν 
αναφορικά µε την πρώτη. Η παράκτια λωρίδα της παρουσιάζεται ενιαία, τεµνόµενη 
µόνο από τις κοίτες κάποιων µικρών ποταµών και χειµάρρων. Ωστόσο, οι διαδοχικές 
µακριές ρεµατιές, που σχηµατίζονται σχεδόν παράλληλες ανάµεσα σε βουνοσειρές 
κατεύθυνσης Β-Ν, µας δίνουν µια χαρακτηριστική εικόνα των οικιστικών περιοχών, 
όπως διαµορφώνονταν κατά την αρχαιότητα. Η δυτικότερη από αυτές είναι του 
Άστρικα � Βουβών, που θα παρουσιάσουµε αµέσως. Το νότιο άκρο της σηµατοδοτεί 
η κορυφή Αγριµοκεφάλα (930 µ.), από την οποία ξεκινούν δυο ράχες προς τα βόρεια 
και τα Β/ΒΑ. Η πρώτη περνά από τον Πρ. Ηλία (810 µ.) και τα υψώµατα δυτικά των 
χωριών Ζυµπραγού, Άστρικα (401 µ.) και Βασιλόπουλου (247 µ.), ενώ η δεύτερη από 
τα 701, 560, 469, 341, 265 και 230 µ., ανατολικά των Κακοπέτρου και Ανώσκελης, 
µέχρι το Πολεµάρχι. Ουσιαστικά δηλαδή, πρόκειται για την κοιλάδα του χειµάρρου 
Σπηλαιού. Σε αυτήν όµως, θα πρέπει να προσθέσουµε και το ΝΑ τµήµα της 
χερσονήσου Ροδωπού και πιο συγκεκριµένα τη µικρή έκταση ανατολικά των 
κορυφών, που, µε αφετηρία το Μελισσουργειό, ανυψώνονται από τα 317 στα 430 µ. 
(Κεφάλα), καταλήγοντας στο όρος Τίτυρο (Όνυχα) (748 µ.). Παρατηρώντας µάλιστα 
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µε προσοχή τη γεωµορφολογία του συνόλου της χερσονήσου, αντιλαµβανόµαστε ότι 
αυτή θα εξαρτιόταν άµεσα από την πολιτική µονάδα Άστρικα � Βουβών, αφού δε 
διαθέτει αρκετά καλλιεργήσιµα εδάφη, ούτε άλλη πρόσβαση πέρα από το διάδροµο 
δυτικά του Κολυµπαρίου. (Εκτενέστερη ανάλυση των τοπογραφικών δεδοµένων της 
Ροδωπού θα εκθέσουµε παρακάτω.) Με βάση λοιπόν αυτά τα στοιχεία 
διαπιστώνουµε, ότι η εξεταζόµενη περιοχή πληρούσε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις 
που απαιτούνταν για την εξασφάλιση άνετων όρων διαβίωσης για τους κατοίκους 
της: ευρείες, γόνιµες, πεδινές εκτάσεις, θα αρδεύονταν και θα τροφοδοτούνταν µε 
προσχώσεις χάρη στο Σπηλαιό, ο οποίος συγχρόνως θα πρόσφερε κι επάρκεια νερούֹ 
κάποιο αγκυροβόλιο, πιθανώς στο προστατευµένο από τους ανέµους, δυτικό άκρο 
του µυχού του κόλπου των Χανίων, θα παρείχε τη δυνατότητα ανάπτυξης των 
θαλάσσιων επικοινωνιών, ενώ και ορισµένα υψώµατα στο εσωτερικό, ίσως 
λειτουργούσαν ως φυσικά οχυρά. 

Η εικόνα επάρκειας των φυσικών πόρων, που σχηµατίζουµε από την 
τοπογραφική εξέταση, ανταποκρίνεται στα αρχαιολογικά ευρήµατα από τον Άστρικα 
και τις Βούβες. Στα δυο χωριά αποκαλύφθηκαν τυχαία από δυο Γ τάφοι, από όπου 
αντλούµε χρήσιµες πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων κατά τα χρόνια αυτά. Οι 
πρώτοι βρέθηκαν στη δυτική πλαγιά και την ευρεία επίπεδη κορυφή του λόφου Άι 
Λιάς, που δεσπόζει στα ανατολικά και πάνω από τον Άστρικα. Ήταν παρόµοιοι 
κατασκευαστικά, θαλαµοειδείς, λαξευµένοι στο µαργαϊκό ασβεστόλιθο. Ο Τ.1 είχε 
τµηµατικά σωζόµενο δρόµο γεµάτο µε ριγµένους λίθους, ο οποίος οδηγούσε στην 
είσοδο, που σχηµατιζόταν από δυο κατακόρυφες ασβεστολιθικές πλάκες και πιθανώς 
ένα υπέρθυρο. Από εκεί ανοιγόταν ο ακανόνιστος θάλαµος (3,15 Χ 2,15 µ.), όπου 
βρέθηκαν ένας ενταφιασµός γυναίκας (;), µια τεφροδόχος κάλπη και πέντε 
εγχυτρισµοί σε πίθους, αµφορείς και κρατήρα. Τα κτερίσµατα ήταν πλούσια, 
συµπεριλαµβάνοντας ένα χάλκινο τριποδικό λέβητα µε κατακόρυφες λαβές (επειδή 
έλειπε το ένα πόδι, φαίνεται ότι τον είχαν ακουµπήσει στο βόρειο τοίχωµα, δίπλα 
στην ταφή, για να τον στηρίξουν), τρία πήλινα οµοιώµατα ανθρώπινων µορφών 
επίθετα σε αγγείο, χρυσά και χάλκινα κοσµήµατα, τµήµατα διαβρωµένων σιδερένιων 
αντικειµένων, έξι υπερµεγέθη πήλινα πυραµιδοειδή βάρη κ.ά. Μαζί τους ήρθε στο 
φως και µια µοναδική ασβεστολιθική επιτύµβια στήλη, µε εγχάρακτη διακόσµηση 
ροδάκων και ταινίας µε τεθλασµένη, η οποία θα είχε στηθεί πάνω από τον τάφο, ως 
σήµα, αλλά έπεσε στο εσωτερικό του όταν κατέρρευσε η οροφή. Η άφθονη κεραµική 
χρονολογεί το εύρηµα στις αρχές του 8ου αι. Ο Τ.2 σώζεται σχεδόν ολόκληρος, γιατί ο 
κούσκουρας εδώ είναι σκληρός και ανθεκτικός και παρουσιάζει µια επιµελέστερη 
κατασκευή. ∆ιέθετε δρόµο σωζόµενου µήκους 2,30 µ. και µέγιστου πλάτους µπροστά 
στην είσοδο 0,90 µ. Το γεµισµένο µε λίθους στόµιο (1,20 µ. πλάτος Χ 0,58 µ. βάθος) 
σχηµατιζόταν από δυο κατακόρυφες παραστάδες µε κλίση προς το εσωτερικό, που 
στήριζαν το υπέρθυρο. ∆υστυχώς ο ελλειψοειδής θάλαµος ήταν συληµένος και 
περιείχε µόνο λίγα άκαυτα οστά, τρεις χάλκινες πόρπες, ένα µεγάλο πήλινο 
πυραµιδοειδές βάρος και αγγεία των αρχών του 8ου αι. 

Λίγο νοτιοανατολικότερα, ανάµεσα στις Άνω και Κάτω Βούβες, 
ανασκάφτηκαν άλλοι δυο τάφοι παρόµοιοι µε του Άστρικα. Ο πρώτος (Τ.1), µολονότι 
καταστράφηκε σχεδόν ολοκληρωτικά από τον εκσκαφέα που τον εντόπισε, 
προσέφερε Γ κεραµική και τµήµα σιδερένιου όπλου. Ο δεύτερος ήταν επίσης 
θαλαµοειδής, λαξευµένος στο βράχο, µε κατηφορικό δρόµο γεµάτο λίθους, µήκους 3 
µ. Στο ελλειψοειδές του δωµάτιο (2 Χ 3,5 µ.), αποκαλύφθηκαν τα λείψανα 
αλλεπάλληλων χρήσεων, που ίσως ανήκουν σε τρεις διαδοχικές φάσεις του δεύτερου 
µισού του 8ου αι. Στην πρώτη ανήκουν δυο ενταφιασµοί άντρα (;) και γυναίκας (;) σε 
αβαθείς λάκκους δίπλα στα τοιχώµατα του θαλάµου, κτερισµένων µε σιδερένια όπλα 



(αιχµές δοράτων, ξίφος), τσεκούρι και πόρπες, πήλινα σφοντύλια, υπερµεγέθη 
πυραµιδοειδή βάρη, λίθινο ακόνι και κεραµική. Πιθανώς λίγο υστερότερες είναι οι 
καύσεις σε 2-3 τεφροδόχους αµφορείς (και δυο κρατήρες ;), οι οποίες συνοδεύονταν 
από πολλά αγγεία (συνολικά ήρθαν στο φως περίπου 110) και τελευταία µια παιδική 
πιθοταφή. Χώµα και κροκάλες, προερχόµενα ίσως από το γκρέµισµα φραγµάτων της 
εισόδου, ή την κατάρρευση επένδυσης του δωµατίου, γεµίζουν το εσωτερικό του 
τελευταίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και κατάλληλα διαµορφωµένο έδρανο µε 23 
µικρά Αν αγγεία πάνω του, ερµηνευόµενα από την ανασκαφέα ως αποµεινάρια 
παιδικής ταφής, ή αναθήµατα30. 

Οι παρατηρήσεις που µπορούµε να διατυπώσουµε µε αφετηρία τα παραπάνω 
ευρήµατα είναι αρκετές και ίσως οδηγήσουν σε χρήσιµες κι ενδιαφέρουσες 
υποθέσεις. Αρχικά, αξίζει να σηµειώσουµε την ποικιλία που παρουσιάζουν οι τάφοι, 
ως προς τη θέση τους στο χώρο. Με µια πρώτη µατιά, η διασπορά τους υποδηλώνει 
µια κατοίκηση «κατά κώµας»31, που ανταποκρίνεται στην εικόνα των σκόρπιων 
νεκροπόλεων και η οποία επιβάλλεται από την ανάγκη των αγροτών να διαµένουν 
κοντά στα καλλιεργήσιµα εδάφη. Στην περίπτωση αυτή, η αδυναµία εντοπισµού 
οικιών, αν δεν οφείλεται στην τύχη, είναι ασφαλώς δυσεξήγητη. Ωστόσο, τόσο η 
ευρεία διάχυση των τάφων και η γειτνίασή τους µε τα όρια της περιοχής, όσο και ο 
πλούτος τουλάχιστον του ενός, που δε φαίνεται να ανήκει σε χωρικούς, µας γεννούν 
ορισµένα ερωτήµατα. Γιατί δε θα µπορούσαν, να συνδέονται µε τα πατρογονικά 
χώµατα, όπως εικάζεται για το Βρόντα Καβουσιού32, ενισχύοντας το στενό δεσµό 
τµηµάτων του πληθυσµού µε τις εστίες τους, ή να λειτουργούν ως σήµατα της 
ιδιοκτησίας γης από ένα γένος, ή της επικράτειας ενός «κράτους», σύµφωνα µε την 
πρόταση του De Polignac για ορισµένα ιερά33; Αν οι υποθέσεις αυτές µοιάζουν 
παρακινδυνευµένες και ίσως ανεπαρκώς τεκµηριωµένες, άλλες είναι δυνατό να 
φανούν πειστικότερες. 

Μάλιστα, ειδικά στην περίπτωση του Άστρικα, η θέση και το περιεχόµενο των 
τάφων µας οδηγούν σε προβληµατισµό κοινωνιολογικού περιεχοµένου. Ο δεύτερος 
από αυτούς εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα προβεβληµένο σηµείο, στην κορυφή λόφου και 
είχε κατασκευαστεί µε µεγαλύτερη επιµέλεια από τον πρώτο, που βρέθηκε χαµηλά 
στην πλαγιά. Ωστόσο, ο χάλκινος τριποδικός λέβητας κυρίως, αλλά και τα υπόλοιπα 
κτερίσµατα του Τ.1, µαρτυρούν οικονοµική άνεση και ξεχωριστή κοινωνική θέση 
των έξι (;) νεκρών. Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε, ότι πρόκειται για τα µέλη δυο 
επιφανών οικογενειών, ή ότι το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της εγκατάστασης 
αυτής ήταν γενικά υψηλό. Πιθανότερη είναι η πρώτη εκδοχή, αφού το πολύτιµο 
αγγείο, µολονότι δε διέθετε πια καµιά χρηστική αξία, διατηρήθηκε στην οικοσκευή 
του κατόχου του όσο ο ίδιος ζούσε, συντροφεύοντάς τον και µετά το θάνατό του, 
προφανώς επειδή περιέκλειε έναν πολύ σηµαντικό συµβολισµό34. Αυτός υποδηλώνει 
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32 Haggis D.C., 1993, σ. 150-151. 
33 Βλ. σ. 21 και σηµ. 26. Η άποψη ότι κάποιες ιδιότητες και γνωρίσµατα των ελληνικών ιερών του 8ου 
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προσεγγίζοντας τη διακίνηση προϊόντων που µαρτυρούν πλούτο και κύρος και την υιοθέτηση 
ορισµένων τελετουργιών, οι οποίες εξηγούνται µέσα στο πλαίσιο ενός συστήµατος ανταλλαγών δώρων 
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µια ιεραρχηµένη κοινωνία, αριστοκρατικά οργανωµένη, τα εξέχοντα γένη της οποίας 
θα πρόβαλλαν µε κάθε τρόπο την υπεροχή και το κύρος τους, προσβλέποντας στην 
εξουσία. Στην περίπτωση αυτή, τη θέση των τάφων θα καθόριζαν, είτε οι 
διαµορφωµένοι στη συγκεκριµένη χρονική στιγµή συσχετισµοί (οι ηγέτες της 
κοινότητας θάφτηκαν στην κορυφή, ενώ άλλοι ευγενείς χαµηλότερα), είτε η 
γειτνίαση σε καλλιεργήσιµα εδάφη που ανήκουν σε κάθε οικογένεια. Ωστόσο, 
παραµένει το ερώτηµα, αν στον Άστρικα υπήρχε οργανωµένη νεκρόπολη, ή 
µεµονωµένοι τάφοι και αν αυτοί είχαν δηµιουργηθεί για τους κατοίκους µιας κώµης, 
ή τα µέλη µιας κοινωνικής οµάδας. (Μετά το πέρας των ανασκαφών, 
πραγµατοποιήθηκε από την τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων µικρής κλίµακας 
επιφανειακή έρευνα, κατά την οποία ήρθαν στο φως όστρακα και τµήµατα χάλκινων 
αντικειµένων, πολύ κοντά και βόρεια του Τ.1, προερχόµενα πιθανώς από άλλον τάφο, 
µάλλον κατεστραµµένο.) 

Οι οµοιότητες και οι διαφορές που µπορούµε να παρατηρήσουµε µε τους 
αντίστοιχους των Βουβών παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η µορφή και ο 
τρόπος κατασκευής τους υποδηλώνουν την ίδια αρχιτεκτονική αντίληψη µέσα από 
την οικοδοµική πρακτική, ενώ και τα ταφικά έθιµα και κτερίσµατα µαρτυρούν κοινή 
θρησκευτική συνείδηση και ιδεολογία. Η τελευταία φαίνεται να χαρακτηρίζεται από 
τον αυστηρό καθορισµό του ρόλου του ατόµου στο πλαίσιο της κοινότητας: οι άντρες 
είναι πρώτα πολεµιστές και µετά ευγενείς (χάλκινος τριποδικός λέβητας), ή «όµοιοι» 
(τσεκούρι) και οι γυναίκες, ανεξάρτητα της οικονοµικής τους επιφάνειας 
(κοσµήµατα), συνδέονται µε το σπίτι τους και τις οικιακές εργασίες (σφοντύλια). Η 
άφθονη κεραµική τεκµηριώνει µια άνετη ζωή, η οποία όµως δεν υποσκάπτει τις 
παραδοσιακές αρχές, όπως δείχνει η συνολικά οµοιογενής εικόνα που αποκοµίζουµε, 
παρά τη χρονική απόσταση ανάµεσα σε διαδοχικές ταφές, αλλά και σε αυτές του 
Άστρικα και των Βουβών (αρχές και δεύτερο µισό του 8ου αι. π.Χ. αντίστοιχα) και 
την υποδηλούµενη κοινωνικοοικονοµική ανισότητα. Άλλωστε, ακόµα και η 
παράλληλη χρήση διαφορετικών εθίµων (όπου και αν οφείλεται), µολονότι αποτελεί 
σαφή διάκριση µεταξύ των µελών της κοινότητας, δε φαίνεται να τεκµηριώνει µια 
διάσπαση της ενότητας του πληθυσµού, καθώς µοιάζει να απηχεί κοινές αντιλήψεις 
σεβαστές από όλους. 
Βιβλιογραφία: Τζεδάκις Α∆ 1978 374ú Ανδρεαδάκη Ε΄ ∆.Κ.Σ. 1985 15 & 22-25 & 
Dal Palazzo 1991 420 & ΚΕστία 1994-6 215-6. 
 
ΠΑ5. Περιοχή Ροδωπού (∆ικτυνναίο ιερό). 
 

Σύµφωνα µε τα τοπογραφικά δεδοµένα που παρουσιάσαµε παραπάνω (σ. 23), 
η γη της χερσονήσου της Ροδωπού δε φαίνεται ικανή να θρέψει τον πληθυσµό µιας 
αυτάρκους και άρα αυτόνοµης κοινότητας, καθώς είναι ορεινή, βραχώδης και άγονη. 
Μοιάζει περισσότερο να ελέγχεται από τους κατοίκους της κοιλάδας του Σπηλαιού, 
µέσω της οποίας γίνεται η δια ξηράς πρόσβαση σε αυτήν (από τα χωριά Κολυµπάρι ή 
Ροδωπός προς τα Αφράτα). Το βουνό Τίτυρος (Όνυχας) (748 µ.) δεσπόζει στο χώρο 
και µαζί µε τη νότια προέκτασή του, τον Τρούλλο (488 µ.), δηµιουργούν µια 
στενόµακρη προεξοχή της στεριάς προς τα βόρεια, χωρίζοντας τους κόλπους 
Κισάµου και Χανίων. Ωστόσο, µολονότι θα ανέµενε κανείς, ακριβώς αυτή η θέση της 
χερσονήσου στο µέσο µιας πολυσύχναστης περιοχής, να τη φέρνει στο επίκεντρο των 

                                                                                                                                            
να δηλώσουν κύρος και οικονοµική ευρωστία και τη χρήση τους στις διπλωµατικές και κοινωνικές 
επαφές, καθώς ανταλάσσονται ως δώρα µεταξύ αρχόντων και ηγεµόνων. 



οδών επικοινωνίας, κάτι τέτοιο δε συµβαίνει, επειδή είναι δύσβατη και οι ακτές της 
συνήθως απότοµες και µε µεγάλες κλίσεις. 

Η αποµόνωση φαίνεται ότι σπάει, στις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες 
τους γκρεµούς διαδέχονται όρµοι, όπως στις Μένιες, στα βορειοανατολικά παράλια, 
όπου έχει ανασκαφτεί ένα ιερό της ∆ίκτυννας. ∆υστυχώς όµως, µόνο µερικά όστρακα 
χρονολογούνται στα Γ χρόνια, ενώ όλα τα υπόλοιπα ευρήµατα είναι αρκετά 
υστερότερα, µε αποτέλεσµα να µη µπορούµε να εξάγουµε ασφαλή συµπεράσµατα 
σχετικά µε το χαρακτήρα της ανθρώπινης εγκατάστασης. Πάντως και µόνο ο 
εντοπισµός κεραµικής στη συγκεκριµένη θέση είναι αξιοσηµείωτος, καθώς 
υποδηλώνει την ανάπτυξη της επικοινωνίας µέσω της θάλασσας, είτε πρόκειται για 
τα ίχνη ενός ιερού προς το οποίο µετακινούνται πιστοί και µεταφέρονται αναθήµατα, 
είτε για τα αποµεινάρια ενός ορµητηρίου «πειρατών», είτε (το πιο απίθανο), για τα 
λείψανα ενός µικρού, ψαράδικου οικισµού. 
Βιβλιογραφία: Welter G., Jantzen U. 1951 106-117 (στο Matz Forschungen auf Kreta 
1942) 116ú Ανδρεαδάκη Palazzo 1991 420. 
 
ΠΑ6. Περιοχή Γαβαλοµουρίου. 
 

Ανατολικά της κοιλάδας του Σπηλαιού απλώνεται η εύφορη λεκάνη του 
ποταµού Ταυρωνίτη και της διακλάδωσής του χειµάρρου Ντεριανού. Η παράκτια 
πεδιάδα, όπως ήδη σηµειώσαµε, ουσιαστικά είναι ενιαία σε όλο της το πλάτος µέχρι 
τα Χανιά. Όµως, οι υπάρχουσες ενδείξεις οδηγούν στην υπόθεση, ότι η θάλασσα θα 
κάλυπτε κάποιο τµήµα της, τονίζοντας τη διάκριση των ιδιαίτερα µακριών ρεµατιών. 
Ειδικά αυτή του Ταυρωνίτη, ορίζεται στα δυτικά από τη λοφοσειρά, που µε 
κατεύθυνση Β-Ν, τη χωρίζει από τη γειτονική της του Σπηλαιού, δυτικά των χωριών 
Πολεµάρχι και Γαβαλοµούρι, ανατολικά των Σκορδιλιανών και µέχρι την Ανώσκελη 
(110, 168, 236, 265 και 341 µ.), συνεχίζοντας ακόµα νοτιότερα, µε τις κορυφές των 
469 µ. (∆ροµόνερο), των 566 µ. (Κακόπετρος), του Πρ. Ηλία (810 µ.) και της 
Αγριµοκεφάλας (930 µ.). Από εκεί, διαδοχικά βουνά υψώνονται προς τα ανατολικά, 
κλείνοντας την περιοχή από τα νότια και αποτελώντας ταυτόχρονα τις Β∆ απολήξεις 
των Λευκών Ορέων (Λαύριο 839 µ., Στρογγυλή Κορυφή 1232 µ., Βάρδια, Πύργος 
1028 µ., Πευκιάς 1178 µ., Σιδερέ Λάκκοι 1409 µ., Κατρινιάρης 1320 µ., Ρίκια 1318 
µ. και Λαπάς 1188 µ.). Το τελευταίο ύψωµα σηµατοδοτεί την αρχή µιας σειράς 
άλλων, τα οποία εκτείνονται προς τα βόρεια (Βοϊδόδεµα 865 µ., Κεφάλι 753 µ., 
ανώνυµο 681 µ., Τσαντήρια 495 µ., Ασφεντιλιές 605 µ., Σελλί 585 µ. και Σελλί 375 
µ.), καταλήγοντας στη λοφοσειρά που χωρίζει το Ντεριανό και τον Ταυρωνίτη στα 
δυτικά (Ζουνάκι, Καµισιανά, Ελληνικό και Βλαχερωνίτισσα), από τους χειµάρρους 
Σπήλο και Σφακόρρυακο στα ανατολικά (Κυπάρισσος, Μαρουλιαχιανά, ∆ασκαλιανά 
και Μάλεµε) (369, 317, 286, 197, 145, 127 και 107 µ.). Η ευρύτατη αυτή έκταση 
στην πραγµατικότητα συγκροτείται από τέσσερις λεκάνες, µία στο βόρειο και τρεις 
στο νότιο τµήµα της. Η πρώτη, του κάτω ρου του Ταυρωνίτη και του Ντεριανού, 
είναι η µόνη πεδινή. Το νότιο όριό της περνά από την Ανώσκελη (341 µ.) στα δυτικά, 
τις Μέσα Βουκολιές και τον Καφούρο (370 µ.), φτάνοντας στα υψώµατα των 407 και 
369 µ., βόρεια από το Σελλί (375 µ.), στα ανατολικά. Με τα εύφορα εδάφη της µπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσµού ενός αυτόνοµου οικισµού, προσφέροντάς του 
αυτάρκεια, ενώ διαθέτει κι έξοδο στη θάλασσα. Οι άλλες είναι µικρές, ηµιορεινές, 
περιτριγυρισµένες από ψηλά βουνά που δυσχεραίνουν την κυκλοφορία, ουσιαστικά 
εξαρτηµένες από τη βόρεια. ∆ιαρρέονται από τον άνω ρου του Ταυρωνίτη (Παλαιά 
Ρούµατα), το χείµαρρο Σεµπρωνιώτικο Λαγκό (Σέµπρωνας) και το Ντεριανό (Ντερές, 
Νέα Ρούµατα). Η ύπαρξη όλων αυτών των τρεχούµενων νερών θα εξασφάλιζε την 



ύδρευση της κοινότητας και την άρδευση των χωραφιών, εµπλουτίζοντας τα εδάφη 
τους µε προσχώσεις, ενώ παράλληλα, το ανάγλυφο θα συνέβαλλε στον 
αποτελεσµατικότερο έλεγχο της περιοχής, συνιστώντας έναν ακόµα λόγο 
εγκατάστασης εδώ. 

Από το σύνολο της έκτασης της οικιστικής αυτής µονάδας, αρχαιολογικά 
κατάλοιπα έχουν εντοπιστεί µόνο στις θέσεις «Λαγγοί» και «Σφάκα» (περίπου 350 µ. 
η µεταξύ τους απόσταση), νοτιοανατολικά του χωριού Γαβαλοµούρι. Πρόκειται για 
επτά θαλαµοειδείς τάφους, λαξευµένους στο κοκκινωπό τοπικό πέτρωµα, από τους 
οποίους οι πέντε βρέθηκαν σχεδόν κατεστραµµένοι και µόνο δύο (Τ.4 και 5), σε 
σχετικά καλή κατάσταση. Αρχιτεκτονικά είναι όµοιοι µε όσους έχουµε παρουσιάσει 
παραπάνω από την επαρχία Κισάµου, καθώς διέθεταν δρόµο µήκους 1-2 µ. κι 
ελλειψοειδή ή ακανόνιστο θάλαµο σκαµµένο στο βράχο (συνήθως γεµάτοι πέτρες). Η 
αρχική τους χρονολόγηση από τον Τζεδάκι στις αρχές κυρίως του 8ου αι., έχει 
αναθεωρηθεί από την Ανδρεαδάκη � Βλαζάκη, όπως θα αναφέρουµε αναλυτικά στη 
συνέχεια. 

Ο Τ.1 περιείχε µια σιδερένια πόρπη και περισσότερα από 100 αγγεία, 
αναγόµενα σε τρεις διαδοχικές φάσεις χρήσης: µέσα 8ου αι., β΄ µισό του και τέλος 8ου 
� αρχές 7ου αι. π.Χ. Μεταξύ των πρωιµώτερων συµπεριλαµβάνονται κάποια 
µελαµβαφή, µόνωτα, ηµισφαιρικά κύπελλα, δυο σκύφοι κι ένας κάνθαρος, εισαγµένα 
µάλλον από τις Κυκλάδες (ή την Αθήνα). Άλλα, χαρακτηρίζονται ως τεφροδόχοι 
κάλπες, επειδή εµφάνιζαν ίχνη καψίµατος στο εσωτερικό τους. Ανάµεσά τους 
ξεχωρίζει ένας αµφορέας, µε έντονη επίδραση της δωδεκανησιακής τέχνης στη 
διακόσµηση και το εγχάρακτο γράµµα W στο χείλος, που αποτελεί το αρχαιότερο 
δείγµα γραφής της 1ης χιλιετίας από το νοµό, δηλωτικό ίσως του τεχνίτη. Ο Τ.2 (2,40 
Χ 2,20 µ.), ίσως χρησιµοποιήθηκε για δυο ενταφιασµούς, ενήλικα στα αριστερά (µε 
χάλκινη πόρπη και κεραµική) κι εννιάχρονου παιδιού στα δεξιά (όπως προκύπτει από 
την εξέταση τµήµατος της κάτω γνάθου), ενώ περιείχε και σιδερένια αιχµή δόρατος 
και ξίφος, χάλκινα δαχτυλίδια, πόρπη και περόνη, χάντρα από φαγεντιανή, πήλινα 
ειδώλια έφιππης γυναίκας µε υψωµένα χέρια (ερµηνεύεται ως προστάτιδα θεά των 
παιδιών) και βοδιού µε ρόδες (µάλλον παιχνίδι), σφοντύλια και χάντρες από το ίδιο 
υλικό και περίπου 26 αγγεία, τα οποία χρονολογούνται στον 8ο αι. και προγενέστερα 
(κατά τον Τζεδάκι), ή στο πέρασµα από τον 8ο στον 7ο αι. (κατά την Ανδρεαδάκη � 
Βλαζάκη). Ο Τ.3 έδωσε δυο σιδερένιες αιχµές δοράτων και 17 Γ αγγεία. Στον Τ.4, 
διαστάσεων 1,85 Χ 2,10 µ., βρέθηκαν µια καύση σε πίθο του β΄µισού του 8ου αι. και 
δυο σε αµφορείς του τέλους του 8ου � αρχών 7ου αι., µαζί µε δυο σιδερένιες πόρπες, 
δυο πήλινες χάντρες µε εγχάρακτη διακόσµηση και 17 αγγεία. Ο Τ.5 (1,20 Χ 2 µ.), 
περιείχε µια καύση, που ανάγεται στη µετάβαση από τον 8ο στον 7ο αι., δυο 
σιδερένιες αιχµές δοράτων, λίθινο ακόνι και 16 αγγεία. Σχετικά µε τον Τ.6, ο οποίος 
εντοπίστηκε σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραµµένος, δεν αναφέρεται τίποτα, ενώ για 
τον Τ.7 σηµειώνεται η ανεύρεση µικρού χάλκινου δαχτυλιδιού και Γ κεραµικής. 

∆υστυχώς, η άσχηµη κατάσταση των τάφων δε µας επιτρέπει να συλλέξουµε 
το πλήθος των πληροφοριών που θα ανέµενε κανείς. Ωστόσο, είναι δυνατές 
ορισµένες διαπιστώσεις µε βάση τα ανασκαφικά δεδοµένα. Αρχικά, αξίζει να 
τονίσουµε την εντυπωσιακή οµοιότητα ως προς τη µορφή, τις κατασκευαστικές 
τεχνικές, τα έθιµα και τα κτερίσµατα ανάµεσα στους τάφους του Γαβαλοµουρίου και 
σε αυτούς των υπολοίπων περιοχών της επαρχίας, όπως καταγράφτηκαν παραπάνω. 
Είναι και αυτοί λαξευµένοι στο βράχο, µε ελλειψοειδή ή ακανόνιστο θάλαµο και 
δρόµο και περιείχαν λίγες καύσεις ή ταφές, µε τα συνηθισµένα κτερίσµατα (όπλα, 
κοσµήµατα, υφαντικά βάρη και κεραµική). Η οµοιοµορφία αυτή αποτελεί 
αδιάψευστη µαρτυρία της πολιτισµικής ενότητας στον ευρύτατο χώρο της Κισάµου 



κατά τα Γεωµετρικά χρόνια, ενώ συγχρόνως, η χρονολόγηση των ευρηµάτων του 
Γαβαλοµουρίου κυρίως στο δεύτερο µισό του 8ου αι. και τις αρχές του 7ου, προδίδει 
µια συνέχεια από τη Γεωµετρική στην Ανατολίζουσα περίοδο. Μάλιστα, σύµφωνα µε 
τις παρατηρήσεις της Ανδρεαδάκη�Βλαζάκη, κάποια στοιχεία διατηρούν τη µινωική 
ανάµνηση, όπως το ειδώλιο της έφιππης µορφής µε τα υψωµένα χέρια, 
υποδηλώνοντας µια στενή σύνδεση µε το απώτερο παρελθόν35. 

Σε ό,τι αφορά στην οικονοµική και κοινωνική κατάσταση των νεκρών, η 
εικόνα που µας παρέχουν τα κτερίσµατα είναι αρκετά διαφωτιστική. Τα πολυάριθµα 
σιδερένια και χάλκινα τέχνεργα και η συχνά πλούσια κεραµική, µαρτυρούν µια 
αυτάρκη κοινότητα, τα µέλη της οποίας απολάµβαναν ένα υψηλό επίπεδο διαβίωσης, 
µολονότι µεταξύ των ευρηµάτων δε συγκαταλέγονται αντικείµενα � σύµβολα, 
δηλωτικά της εξέχουσας θέσης των κατόχων τους στην κοινωνική ιεραρχία. Ωστόσο, 
η χάντρα από φαγεντιανή (αν όχι και κάποια µετάλλινα κτερίσµατα), δείχνει ότι 
ακόµα και αυτοί οι πολίτες, που δεν ανήκαν σε αριστοκρατικές οικογένειες, κατείχαν 
υπερπροϊόν, ή συµµετείχαν στη νοµή του και µάλιστα διατηρούσαν την ευχέρεια να 
το διαθέτουν για την απόκτηση ειδών πολυτελείας. Ορισµένα µάλιστα, τα 
προµηθεύονταν από περιοχές έξω από το νησί (Αθήνα, Κυκλάδες, ∆ωδεκάνησα, ή 
και αλλού), διατηρώντας εµπορικούς δεσµούς µε το εξωτερικό, όπως µαρτυρά η 
εισαγµένη οµάδα των µικρών ανοιχτών αγγείων και ο αµφορέας του Τ.1. 
Ενδεχοµένως, η θέση της επικράτειας κοντά στο άκρο του νησιού, την κατέστησε 
σταθµό στη θαλάσσια οδό σύνδεσης των ακτών της Ανατολικής Μεσογείου, µε την 
ηπειρωτική Ελλάδα και την Ιταλία, ευνοώντας την πύκνωση των ανταλλαγών36. 
Τέτοια δραστηριότητα δεν ήταν ασυνήθιστη κατά τον ύστερο 8ο και τον πρώιµο 7ο αι. 
και φαίνεται, πως ακόµα και στο συγκεκριµένο επαρχιακό χώρο της ∆υτικής Κρήτης, 
θα επηρέαζε τη ζωή ανθρώπων µέσης κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης. Η χάραξη 
του φοινικικού στοιχείου W, ίσως µαρτυρά παγµατικά την αφύπνιση της ατοµικής 
συνείδησης του τεχνίτη, όπως παρατηρεί και η Ανδρεαδάκη � Βλαζάκη37, η οποία 
απορρέει από µια διεργασία ταξικής διαφοροποίησης και κοινωνικής καταξίωσης, 
συντελεσµένης στα στενά πλαίσια του παραπάνω τόπου. Προφανώς, η ανάπτυξη του 
δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα της παραγωγής, είχε τον αντίκτυπό της στις 
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε κάποια δεδοµένα, που 
είχαµε επισηµάνει και σε προηγούµενους τάφους της επαρχίας, όπως τη 
χαρακτηριστική θέση του νεκροταφείου σε ύψωµα, στα όρια της οικιστικής περιοχής, 
τη συνύπαρξη των εθίµων της καύσης και της ταφής, που οπωσδήποτε αντιδιαστέλλει 
και κατηγοριοποιεί τους νεκρούς, χωρίς ωστόσο να υποδηλώνει ριζικές διαφορές στις 
θρησκευτικές αντιλήψεις και την ιδεολογία, καθώς και µια εµµονή στην παράδοση, 
όπως αυτή γίνεται αντιληπτή µέσα από την εξέταση των εθίµων και της κεραµικής38. 
Βιβλιογραφία: Τζεδάκις Α∆ 1976 365 & 1977 330 & 1978 375ú Ανδρεαδάκη Ε΄ 
∆.Κ.Σ. 1985 16-9 & 25-9 & SMEA 1987 307-335 & Palazzo 1991 420 & Συνέδριο 
Αν. Μεσογείου 1998 140-1. 

 
Επαρχία Σφακίων 

 
ΠΑ7. Περιοχή Αγ. Ρουµέλης. 
 

                                                 
35 Ανδρεαδάκη � Βλαζάκη Μ., 1985, σ. 33. 
36 Ό.π., σ. 34-35. 
37 Ανδρεαδάκη � Βλαζάκη Μ., 1998, σ. 141. 
38 Ανδρεαδάκη � Βλαζάκη Μ., 1985, σ. 33. 



Μολονότι η γεωγραφική ακολουθία των επαρχιών της Κρήτης οδηγεί τη 
συνέχεια της καταγραφής µας σε αυτήν του Σελίνου, η απουσία καταλοίπων της 
εξεταζόµενης περιόδου σε όλη της την έκταση (µε εξαίρεση τη Γαύδο), µας ωθεί να 
παρουσιάσουµε πρώτα τα δεδοµένα που διαθέτουµε από τα Σφακιά και κατόπιν να 
περάσουµε νότια, στο παραπάνω αποµονωµένο νησάκι, το οποίο άλλωστε συνδέεται 
στενά µε την απέναντι ακτή (Λουτρό και Χώρα Σφακίων). Έτσι, καταλήγουµε στην 
παραλιακή περιοχή της Αγ. Ρουµέλης, η οποία βρίσκεται στο δυτικό τµήµα των 
Λευκών Ορέων, σε έναν χώρο κατεξοχήν ορεινό, δύσβατο και δυσπρόσιτο, στα 
νοτιοανατολικά αυτής του Γαβαλοµουρίου. Το νοτιοδυτικό της όριο σηµατοδοτούν οι 
κορυφές Παπούρες (984 µ.) και Κεφάλα (1152 µ.), ή ίσως λίγο δυτικότερα, πέρα από 
το φαράγγι του Κλάδου, οι ψηλότερες της Κατσαµαύρας (1315 και 1609 µ.). Αυτές 
καταλήγουν στο Βολακιά (2117 µ.), από όπου χαµηλότερα βουνά εκτείνονται 
διαδοχικά προς τα δυτικά (Κολώνα 1630 µ. και Κορακιάς 1364 µ.), τα βόρεια 
(Τρουλλί 1455 µ., Σιδερέ Λάκκοι 1409 µ., Κατρινιάρης 1320 µ., Ρίκια 1318 µ. και 
Λαπάς 1188 µ.) και τα νοτιοανατολικά (Γρέ 1380 µ., Κουκουλές 1640 µ., και 
Ποτιστήρια 1818 µ.), περιβάλλοντας το οροπέδιο του Οµαλού. Στη συνέχεια, τα 
υψώµατα Ψαρή (1884 µ.), Κορυφή (2134 µ.) και ανώνυµο (2093 µ.), κλείνουν από τα 
βόρεια την ιδιαίτερα ορεινή περιοχή, την οποία στα ανατολικά ορίζουν η 
Αυλιµανάκου Κορφή (1858 µ.) και οι Αγγελόκαµποι (1190 και 664 µ.), ή, πέρα από 
το φαράγγι της Ελυγιάς, η Ζαρανοκεφάλα (2100 µ.) και η Παπακεφάλα (1015 µ.). 
Όπως παρατηρούµε, πρόκειται για έναν εξαιρετικά πολυµορφικό χώρο, στον οποίο, 
µολονότι κυριαρχούν τα ψηλά όρη, συνυπάρχουν οι ευρύτατες επίπεδες εκτάσεις 
(οροπέδιο Οµαλού) και τα φιλόξενα αγκυροβόλια (όρµος Αγ. Ρουµέλης). Το 
συνδετικό κρίκο ανάµεσα στις πολύ διαφορετικές αυτές θέσεις, συνιστά το φαράγγι 
της Σαµαριάς, το µεγαλύτερο της Κρήτης, που αποτελεί βασικό δρόµο επικοινωνίας 
ανάµεσα στη νότια ακτή και την πεδιάδα της Κυδωνίας, τέµνοντας το φυσικό τείχος 
των Λευκών Ορέων. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν εύκολα τα πλεονεκτήµατα της 
περιοχής: διαθέτει εύφορα, καλλιεργήσιµα εδάφη, σχετικά ασφαλή έξοδο στη 
θάλασσα, ενώ ελέγχει κι ένα σηµαντικότατο πέρασµα. 

Φαίνεται, ότι ακριβώς σε αυτά τα στοιχεία οφείλεται και η ανάπτυξη στην 
αρχαιότητα µιας πόλης, πιθανώς της Τάρρας, στην παραλία της Αγ. Ρουµέλης. 
∆υστυχώς όµως, στην περίοδο που εξετάζουµε ανήκουν µόνο µερικά πιθανώς Γ 
όστρακα, τα οποία εντοπίστηκαν εκεί κατά τη διάρκεια επιφανειακών ερευνών, 
δηµιουργώντας µας αµφιβολίες σχετικά µε την ορθότητα της ένταξη της θέσης στον 
κατάλογό µας. Ωστόσο, τόσο η ανεύρεση σύγχρονης κεραµικής στη Γαύδο και ίσως 
και στην Ανώπολη (όπως θα δούµε στη συνέχεια), όσο και ο βεβαιωµένος παράπλους 
της νότιας ακτής της Κρήτης κατά τον 8ο αι., µας ενθαρρύνουν να δεχτούµε χωρίς 
ιδιαίτερες επιφυλάξεις την εγκυρότητα της παρατήρησης. 
Βιβλιογραφία: Nixon et al, Echos, 1990, 213-220. 
 
ΠΑ8. Περιοχή Ανώπολης. 
 

Λίγο ανατολικότερα της Αγ. Ρουµέλης βρίσκεται η ορεινή και αποµονωµένη 
περιοχή της Ανώπολης, την οποία ο κύριος όγκος των Λευκών Ορέων, µε την 
ψηλότερη κορυφή τους, τις Πάχνες (2454 µ.), αποκόβει στα βόρεια από το εσωτερικό 
του νησιού. ∆υο φαράγγια και τα γειτονικά τους υψώµατα συνιστούν τα δυτικά και 
ανατολικά της όρια. Πρόκειται αντίστοιχα για αυτό της Αράδαινας και τα βουνά 
Βίγλα (607 µ.), Πρ. Ηλίας (659 µ.), Κεφάλα (942 µ.) και Μαύρη Κεφάλα (1222 µ.) 
και το ανάλογο της Κάβης µε τα ανώνυµα των 703, 865 και 1010 µ. Η Ξυλοκεφάλα 
(1337 µ.) και η Βίγλα (1423 µ.) κλείνουν από τα βόρεια το χώρο, ο οποίος θα 



µπορούσε να είναι ακατοίκητος, αν δε διέθετε δυο ισχυρούς πόλους έλξης: ένα 
σχετικά ευρύ και εύφορο οροπέδιο στα 600-650 µ. και µια µικρή χερσόνησο στα 
νότια, που καταλήγει στο ακρωτήριο Μούρες, σχηµατίζοντας δυο αρκετά κλειστούς 
όρµους, του Φοίνικα και του Λουτρού, ουσιαστικά τα αξιολογότερα φυσικά λιµάνια 
στη νότια ακτή της Κρήτης. Αυτές οι αρετές του τόπου εξασφαλίζουν συγχρόνως 
αυτάρκεια αγροτικών προϊόντων και θαλάσσια επικοινωνία µε γειτονικές ή πιο 
αποµακρυσµένες περιοχές, ενώ παράλληλα συντελούν (κυρίως η δεύτερη), ώστε η 
θέση να αποκτήσει και το χαρακτήρα σταθµού για τη ναυσιπλοΐα. 

Φυσικό ήταν λοιπόν, να επιλεγεί ως χώρος εγκατάστασης από τα πρώιµα 
χρόνια, κάτι που φαίνεται να ισχύει και για τον 8ο αι. π.Χ., όπως ίσως υποδηλώνουν 
κάποια πιθανώς Γ όστρακα, που περισυλλέχτηκαν στη διάρκεια επιφανειακής 
έρευνας στην αρχαία Ανώπολη. Μολονότι η διάγνωση της κεραµικής δεν είναι 
εξακριβωµένη, ισχύει ό,τι είχαµε σηµειώσει λίγο παραπάνω για την περίπτωση της 
Αγ. Ρουµέλης, αναφορικά µε την αποδοχή της θέσης ως υπαρκτής κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο, µε βάση τα ανάλογα ευρήµατα από την Αγ. Ρουµέλη και τη 
Γαύδο και τις ιστορικές µας γνώσεις για την ανθρώπινη δραστηριότητα στο 
συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. 
Βιβλιογραφία: Nixon et al, Echos, 1990, 217. 
 

Επαρχία Σελίνου 
 
ΠΑ9. Περιοχή Γαύδου. 
 

Το νησί Γαύδος βρίσκεται στα νότια της νοτιοδυτικής ακτής της Κρήτης, 
απέναντι περίπου από τη Χώρα Σφακίων και τους όρµους Φοινικιά και Λουτρού, µε 
τους οποίους διατηρεί θαλάσσια επικοινωνία. Η αποµόνωσή του, εξαιτίας της 
µεγάλης απόστασης που το χωρίζει από τα κρητικά παράλια, σε συνάρτηση µε τη 
µικρή έκταση και τη γεωµορφολογία του, µας ωθούν να το αναγνωρίσουµε ως µια 
ενιαία και αυτόνοµη περιοχή, η οποία ωστόσο, µοιάζει να αναζητά από τη φύση της 
προς τα βόρεια τους οικονοµικούς και άλλους δεσµούς της. Η εξήγηση του 
φαινοµένου πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός, ότι η Κρήτη αποτελεί την 
πλησιέστερη ευρύτερη αυτάρκη έκταση, αλλά και ότι οι κυριότεροι µικροί και 
µεγαλύτεροι κόλποι που σχηµατίζονται βρίσκονται σε αυτό το τµήµα της Γαύδου, σε 
αντίθεση µε τη σχεδόν ευθύγραµµη, επιµήκη, βραχώδη και απότοµη νότια ακτή µε τις 
µεγάλες κλίσεις. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και το ανάγλυφο, καθώς στα βόρεια το 
έδαφος είναι αρκετά πεδινό, µε χαµηλούς λόφους, ενώ κατά µήκος των µεσηµβρινών 
(καλύτερα νοτιοδυτικών) παραλίων υψώνονται οι ψηλότερες κορυφές (Φανάρι: 368 
µ., Βάρδια: 361 µ.). 

Έτσι, προκύπτει ως φυσικό κι αναµενόµενο επακόλουθο, οι δυο θέσεις του 
νησιού που µας προσέφεραν Γ υλικό (συγκεκριµένα κεραµική), να εντοπίζονται στα 
βόρεια. Πρόκειται για το λόφο του Αγ. Ιωάννη, κοντά στον κόλπο του Λαύρακα 
(Ποταµού) (στα Β∆) και την ακτή στον όρµο Καραβέ (στα ΒΑ). Και στις δυο 
περιπτώσεις φαίνεται, ότι εκτιµήθηκαν τα ίδια γεωµορφολογικά δεδοµένα, που 
παρέχουν τη δυνατότητα ασφαλούς εγκατάστασης ή καταφυγής και συνάµα 
οικονοµικής ανάπτυξης: υψώµατα δίπλα σε εύφορες, πεδινές εκτάσεις και σε 
αγκυροβόλια. ∆υστυχώς, το πενιχρό αρχαιολογικό υλικό δε µας επιτρέπει να 
προχωρήσουµε σε περαιτέρω ανάλυση. Ωστόσο και µόνη η ανεύρεση αυτών των 
οστράκων είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αφού φανερώνει, ότι οι Κρήτες της εποχής 
ενδιαφέρονταν για την πολύπλευρη εκµετάλλευση ενός ευρύτατου χώρου, που 
περιλάµβανε και τόσο αποµακρυσµένες και αποµονωµένες περιοχές όσο η Γαύδος. 



Ποιού ακριβώς χαρακτήρα ήταν η δραστηριότητα την οποία ασκούσαν (ναυτιλία � 
εµπόριο, πειρατεία, γεωργοκτηνοτροφία) µένει να εξακριβώσουµε. 
Βιβλιογραφία: Pendlebury 1939 323ú Ανδρεαδάκη Ε΄ ∆.Κ.Σ. 1985 11 & Palazzo 1991 
420. 
 

Επαρχία Κυδωνίας 
 
ΠΑ10. Περιοχή Μοδίου � Βρυσών � Κεράς Σπηλιώτισσας. 
 

Επιστρέφοντας στη βόρεια ακτή της Κρήτης, θα εξετάσουµε το χώρο στα 
ανατολικά της επικράτειας του Γαβαλοµουρίου. Εκεί απλώνεται µια ευρεία 
παραλιακή περιοχή, η οποία συνίσταται από διαδοχικές µικρές κοιλάδες: του 
Σφακόρρυακου, του ρέµατος που καταλήγει στο Γεράνι, του Βρυσιανού και του κάτω 
ρου του ποταµού Πλατανιά. Το δυτικό της όριο σηµατοδοτεί η λοφοσειρά µεταξύ 
Ταυρωνίτη και Σφακόρρυακου (107, 127, 145 και 197 µ.) και νοτιότερα, η 
προέκτασή της ανάµεσα στο Ντεριανό και το Σπήλο (286, 317, 369, 375, 380 και 585 
µ., στο Σελλί). Στη συνέχεια, µια χαµηλή ράχη στρέφεται αρχικά προς τα ΒΑ (Ασπός 
355 µ., 292 και 287 µ.), ύστερα ανατολικά (265 και 260 µ.) και µετά πάλι ΒΑ (241, 
137, 134, 137, 183, 162, 114 και 90 µ.), καταλήγοντας στη δυτική όχθη του Λινάρδου 
και στο χωριό Πλατανιάς στην ακτή. Παρατηρούµε δηλαδή, ότι πρόκειται βασικά για 
την παραλιακή λωρίδα γης ανάµεσα στα ποτάµια Ταυρωνίτης και Πλατανιάς, η οποία 
διαρρέεται από διαδοχικούς χειµάρρους, που χύνονται στον Κόλπο των Χανίων. 
Εξασφαλίζεται έτσι η επάρκεια σε τρεχούµενο νερό για ύδρευση και άρδευση, ο 
εµπλουτισµός των καλλιεργήσιµων εδαφών, ώστε να είναι αποδοτικά (γεγονός που 
ισχύει και στις µέρες µας), καθώς και η έξοδος στη θάλασσα (σήµερα δεν υπάρχει 
κάποιο αξιόλογο αγκυροβόλιο στην περιοχήֹ δε γνωρίζουµε όµως την ακριβή 
ακτογραφία της Κρήτης κατά την εξεταζόµενη περίοδο). Μολονότι η εξαιρετικά 
εύφορη λεκάνη του Αλικιανού γειτονεύει µε τα παραπάνω καταγεγραµµένα όρια, 
φαίνεται ότι αποτελεί ξεχωριστή ενότητα: συνδεδεµένη µε τις κοιλάδες των πηγαίων 
κλάδων του Κερίτη, συγκροτεί έναν ακόµα αυτάρκη χώρο, από όπου δυστυχώς δε 
διαθέτουµε ΠΓ-Γ κατάλοιπα. 

Αντίθετα, αξιόλογο αρχαιολογικό υλικό, προερχόµενο µάλιστα από τρεις 
διαφορετικές θέσεις (Μόδι, Βρύσες και ύψωµα Άγ. Γεώργιος), µας παρέχει 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την παράκτια ζώνη. Στο πρώτο χωριό και 
συγκεκριµένα 1 χλµ. Β∆ του Τιµίου Σταυρού Βρυσών, αποκαλύφθηκαν µεµονωµένες 
πιθοταφές και συστάδα οκτώ λαξευτών τάφων. Από τους τελευταίους οι δυο ήταν 
υπόγειοι θαλαµοειδείς, ο ένας απλό κοίλωµα και οι τέσσερις ορθογώνια σκάµµατα. 
Περιείχαν σιδερένια όπλα κι εργαλεία, πόρπες, ακόνι και περίπου 90 αγγεία, τα οποία 
ανήκουν σε τέσσερις φάσεις, από τα µέσα του 9ου αι. ως το τέλος του 8ου αι. (µε µικρό 
κενό στο πρώτο µισό του 8ου αι. π.Χ.). 

Στον Τίµιο Σταυρό Βρυσών ανασκάφτηκαν δυο τάφοι που ανάγονται στους 
«πρωτογεωµετρικούς ή υποµυκηναϊκούς χρόνους (1100-900 π.Χ.)»39, το περιεχόµενο 
των οποίων χάθηκε πριν µελετηθεί. Περίπου 1 χλµ. δυτικότερα, λίγο 
βορειοδυτικότερα από το χωριό, στη θέση «Λογάδες», ήρθε στο φως παιδική 
πιθοταφή σε κοιλότητα βράχου, µε χάλκινη πόρπη, βελόνα, δαχτυλίδι, βραχιόλι, δυο 
οµοιώµατα διπλών πελέκεων κι ένα τροχού, τέσσερις µικρές κεφαλές φιδιού, 
τµήµατα άλλων χάλκινων αντικειµένων και περιδέραιο από όστρεα. Το εύρηµα 

                                                 
39 Θεοφανείδης Β.∆., 1940, σ. 485. 



τοποθετείται γενικά στη Γ περίοδο, µολονότι δεν έχει επαρκώς µελετηθεί και τα 
περισσότερα κτερίσµατα έχουν πια χαθεί. 

Τέλος, στη βόρεια πλαγιά του υψώµατος Άγ. Γεώργιος, ΝΑ των Βρυσών και 
σε υψόµετρο 135 µ. περίπου (θέση «Φλοµές» ή «Φτέρες»), περισυλλέχτηκε αρκετή 
ΠΓ � Γ κεραµική από το σπήλαιο «Κερά Σπηλιώτισσα». Ο εντοπισµός αρχαίων 
καταλοίπων σε ανάλογους χώρους δεν πρέπει να µας ξενίζει, καθώς, όπως θα δούµε 
στη συνέχεια, αποτελούν µια συνηθισµένη επιλογή των κατοίκων του νησιού, η οποία 
µάλιστα συνεχίζει µια µακραίωνη παράδοση. Η εξαντλητική διερεύνησή τους από 
λίγους ακαταπόνητους µελετητές (µε κυριότερο τον Faure), µας παρείχε τη 
δυνατότητα να γνωρίζουµε ότι αξιοποιήθηκαν ως τόποι λατρείας, ταφής και 
καταφύγια. Στην προκειµένη περίπτωση, η ανεύρεση των ΠΓ και Γ οστράκων σε δυο 
από τα τέσσερα υπόγεια επίπεδα του σπηλαίου, δεν είναι βέβαιο µε τι είδους χρήση 
συνδέεται. Η έλλειψη αερισµού και φωτισµού, καθώς και οι δυσκολίες προσπέλασης, 
καθιστούν αδύνατη τη διαβίωση στο εσωτερικό του, όπου ήρθαν στο φως οστά 
ανθρώπων και ζώων, θραύσµατα οψιανού και κάρβουνα. Γεγονός είναι, ότι οι 
αφιλόξενες αίθουσες και σήραγγες, µε τους λίγους σταλακτίτες και σταλαγµίτες, 
αποτέλεσαν τόπο επίσκεψης από τα Νεολιθικά ως τα Βυζαντινά χρόνια, όπως 
προκύπτει από την κεραµική: Νεολιθικά, Μινωικά (κυρίως ΥΜ), ΠΓ-Γ και Ρ ή 
Βυζαντινά όστρακα. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα εντοπίστηκαν βέβαια στο ανατολικό 
άκρο της περιοχής, όµως βρίσκονται διεσπαρµένα στο χώρο, υποδηλώνοντας τη 
διάθεση των κατοίκων να εκµεταλλευτούν µια ευρεία έκταση, αφού ο τόπος 
προσφερόταν για κάτι τέτοιο. Είναι φανερό, ωστόσο, ότι και σε αυτήν την περίπτωση, 
δε διαθέτουµε παρά ελάχιστα αρχαία κατάλοιπα και µάλιστα τυχαία, τα οποία δε µας 
επιτρέπουν να σχηµατίσουµε µια πλήρη εικόνα της ιστορικής πραγµατικότητας. 
Αξίζει παρόλ�αυτά να σηµειώσουµε, ότι και πάλι το κύριο µέρος των ευρηµάτων 
συνιστούν οι τάφοι και το περιεχόµενό τους, όπως συνέβαινε και στις θέσεις της 
επαρχίας Κισάµου. Όµως εδώ, η ποικιλία των τύπων και το εύρος της χρονολόγησής 
τους µας παρέχει πρόσθετα στοιχεία. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι εκτός από τους 
συνηθισµένους θαλαµοειδείς, που κυριαρχούσαν στην Κίσαµο, έχουν αποκαλυφθεί 
τέσσερα ορθογώνια ορύγµατα, µερικές πιθοταφές κι ένας σε κοίλωµα στο βράχο. 
∆υστυχώς, οι περιγραφές των ανασκαφέων είναι αρκετά γενικόλογες, µε αποτέλεσµα 
να µη γνωρίζουµε αν υπήρχαν και άλλες διαφορές ανάµεσα στους τάφους, πέρα από 
τις κατασκευαστικές. Το γεγονός όµως, ότι τους παρουσιάζουν ως σύνολα, 
υποδηλώνει πιθανώς, οµοιοµορφία στα κτερίσµατα. Έτσι, θα ήταν σίγουρα 
παρακινδυνευµένο και ίσως πρόωρο, να επιχειρήσουµε την εξαγωγή συµπερασµάτων 
σχετικών µε την ακριβή φυλετική, κοινωνική, ή οικονοµική ταυτότητα των νεκρών. 
Το βέβαιο είναι, ότι ένας θαλαµοειδής τάφος είναι εντυπωσιακότερος από ένα 
σκάµµα, ή µια πιθοταφή και η λάξευσή του προϋποθέτει περισσότερο κόπο και 
φροντίδα (αν δεχτούµε ότι δεν υπήρχαν αντικειµενικοί λόγοι που υπαγόρευσαν τη 
διαφορετική πρακτική, για παράδειγµα ακατάλληλο πέτρωµα). Επίσης, η ανεύρεση 
των συνηθισµένων µετάλλινων αντικειµένων, (µε την προσθήκη των διπλών 
πελέκεων) και της παραδοσιακής, επαρχιακής κεραµικής40, µαρτυρά ανάλογη 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των κατοίκων µε αυτήν που περιγράψαµε και κατά 
την παρουσίαση των νεκροταφείων της Κισάµου, καθώς συγκροτούν αυτάρκεις, 
συντηρητικές κοινότητες, µε άσβεστη την ανάµνηση του µινωικού παρελθόντος και 
αυστηρά καθορισµένο το ρόλο των µελών τους. Η τεχνολογική πρόοδος, η 
οικονοµική ανάπτυξη και ο πιθανός κοινωνικός µετασχηµατισµός στα πλαίσιά τους 

                                                 
40 Andhreadhaki � Vlasaki M., 1991, σ. 415. 



ίσως φανερωνόταν εναργέστερα, αν γνωρίζαµε το περιεχόµενο και τη χρονολόγηση 
κάθε τάφου χωριστά. Αυτή η έλλειψη όµως, µας υποχρεώνει να περιοριστούµε στην 
αξιοσηµείωτη κατά τα άλλα παρατήρηση, της συνέχειας της ανθρώπινης παρουσίας 
στην περιοχή από τα ΥποΜ (;) ως τα ΥΓ χρόνια. 
Βιβλιογραφία: Θεοφανείδης ΕΕΚΣ 1940 485 Dunbabin BSA 1947 192 Πλάτων ΚΧ 
1953 485-6 & 1959 392 Faure BCH 1962 47 & Ιερά σπήλαια Κρήτης 1996 Hood 
BSA 1965 106 Τζεδάκις Α∆ 1968 418 Ανδρεαδάκη Ε΄ ∆.Κ.Σ. 1985 12-14 & Palazzo 
1991 415, 419-420. 
 
ΠΑ11. Περιοχή Χανίων � Κάτω Σαρακήνας Θερίσου � Ακρωτηρίου. 
 

Ανατολικά της περιοχής του Μοδίου � Βρυσών � Κεράς Σπηλιώτισσας, 
απλώνεται µια χαµηλή, παραλιακή έκταση, ανάµεσα στα ∆ρακιανά (υψώµατα στο 
Μονοδένδρι) και το Γαλατά, στην οποία δυστυχώς δεν έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα 
της εξεταζόµενης περιόδου. Η επικράτεια αυτή γειτονεύει µε την αντίστοιχη των 
Χανίων, της πόλης που αποτελεί τη σηµερινή πρωτεύουσα του νοµού και, όπως 
αποκαλύπτουν οι φιλολογικές µαρτυρίες, οι επιγραφές και οι ανασκαφές, 
συγκαταλεγόταν στους σηµαντικότερους οικισµούς του νησιού σε διαφορετικές 
περιόδους της ιστορίας του. Το δυτικό όριο της περιοχής της αρχαίας Κυδωνίας (η 
οποία ουσιαστικά συνιστά το ανατολικό τµήµα της οµώνυµης πεδιάδας), σχηµατίζουν 
οι λόφοι των 63 και 109 µ. εκατέρωθεν του Γαλατά και η εκτεινόµενη προς τα 
νοτιοανατολικά ράχη των 107, 176 και 331 µ. Από εκεί, η κορυφογραµµή της 
Μαλάξας κλείνει το χώρο από τη µεσηµβρία (Αλιγάνου 417 µ. και Ζούρβα 610 µ.), 
καταλήγοντας, µε απότοµες κλίσεις, στον Κόλπο της Σούδας. Η χερσόνησος του 
Ακρωτηρίου στα ΒΑ και η στενή και ορεινή λωρίδα γης την οποία τέµνει το 
Θερισιανό φαράγγι στα νότια, πιθανότατα αποτελούσαν εξαρτηµένα εδάφη, σύµφωνα 
µε τα γεωµορφολογικά δεδοµένα. Η πρώτη διαθέτει µια µοναδική χερσαία πρόσβαση, 
το στενό ισθµό ανατολικά των Χανίων, µε αποτέλεσµα να µη διατηρεί ελεύθερη 
επικοινωνία µε το υπόλοιπο νησί, µολονότι τα δυο διακριτά πλατώµατα των 
Κουνουπιδιανών � Σταυρού στα Β∆ και των Στερνών στα νότια, φαίνεται ότι 
κατέχουν επαρκή παραγωγικό χώρο για δυο µικρές κοινότητες. Αντίθετα, η ρεµατιά 
που διαρρέεται από το Θερισιανό χείµαρρο, µε δυτικό όριο τα βουνά Τέµπλα (542 
µ.), Καµπιά (510 µ.), Φολές (626 µ.) και Πύργος (περίπου 750 µ.), µεσηµβρινά την 
Ξερακοκεφάλα (1238 µ.) και ανατολικά την υδροκριτική µεταξύ Αχλάδας και 
Λούλου και τα υψώµατα Κοιµητές (580 µ.) και Μεσοκέφαλο (834 µ.), είναι µικρή, 
ορεινή και άγονη και άρα ο πληθυσµός της, δεν είναι δυνατό να εξασφαλίσει 
αυτάρκεια αγαθών και κατ�επέκταση αυτονοµία. Τα γεωγραφικά στοιχεία που µόλις 
παραθέσαµε, φανερώνουν µε ενάργεια τα πλεονεκτήµατα της περιοχής των Χανίων, 
καθώς συνδυάζει επάρκεια εύφορων καλλιεργήσιµων εδαφών, που µε τις προσχώσεις 
του χειµάρρου Κλαδισού εµπλουτίζονται, έξοδο στη θάλασσα και µάλιστα σε 
διαφορετικούς κόλπους, µέσω δυο αγκυροβολίων, από τα οποία αυτό της Σούδας 
αποτελεί το σηµαντικότερο φυσικό λιµάνι της Κρήτης κι ένα από τα ασφαλέστερα 
της Μεσογείου, αλλά και δυνατότητα επέκτασης της επικράτειάς της σε γειτονικούς 
χώρους. 

Οι παραπάνω ευνοϊκές συνθήκες συντέλεσαν, ώστε ο τόπος να επιλεγεί για 
εγκατάσταση ήδη από τα Μ χρόνια, όπως µαρτυρούν τα πλούσια ευρήµατα των 
ανασκαφών από το λόφο Καστέλλι, λίγο ψηλότερα από το µικρό λιµάνι, στο ΒΑ 
άκρο της παλιάς πόλης των Χανίων. Η θέση αυτή ελέγχει ολόκληρη την εκτεταµένη 
χαµηλή περιοχή του κάµπου τριγύρω και είναι η πρώτη στην παρούσα µελέτη, που 
µας παρέχει ενδείξεις για ύπαρξη ΠΓ-Γ οικισµού, ο οποίος φαίνεται ότι απλωνόταν 



σε ικανή έκταση, αφού ίχνη του έχουν έρθει στο φως και στη συνοικία της Νέας 
Χώρας, στα δυτικά. Αν µάλιστα προσθέσουµε και τα δεδοµένα που διαθέτουµε από 
τους τάφους του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας και της Πελεκαπίνας, καθώς και 
ορισµένα τυχαία µικρά ευρήµατα, θα κατορθώσουµε πιθανώς να διατυπώσουµε 
χρήσιµες υποθέσεις και να εξαγάγουµε τεκµηριωµένα συµπεράσµατα, σχετικά µε την 
ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή κατά την εξεταζόµενη περίοδο. (Λεπτοµερέστερη 
παρουσίαση των ΠΓ και Γ καταλοίπων θα πραγµατοποιηθεί στο επόµενο κεφάλαιο.) 

Ωστόσο, πέρα από τα ανασκαφικά στοιχεία που έχουµε συγκεντρώσει για τον 
ΠΓ-Γ οικισµό, είναι δυνατό να συλλέξουµε αξιόλογες πληροφορίες και από το 
προερχόµενο από άλλες θέσεις υλικό. Τέτοιο µας προσέφερε η διερεύνηση τριών 
σπηλαίων, τα οποία εντοπίστηκαν στις εξαρτηµένες από τα Χανιά εκτάσεις του 
Ακρωτηρίου και του Θερίσου. Στην τελευταία και συγκεκριµένα περίπου 2 χλµ. ΒΑ 
του οµώνυµου χωριού, βρίσκεται το «Σπήλι της Κάτω Σαρακήνας», στο «Κάτω 
Ελληνικό», της νότιας πλαγιάς της κορυφής Γαϊδουροµούρι, σε υψόµετρο 470 µ. Στο 
εσωτερικό του, σε µια ευρύχωρη αίθουσα µε πολλούς σταλακτίτες, υπάρχει ένας 
µεγάλος ασβεστολιθικός στύλος, µια κρύπτη κοντά του µε πολλά πήλινα ευρήµατα (;) 
κι ένας κωνικός βαίτυλος ύψους 1,20µ. Από το χώρο αυτόν ξεκινούν τρεις 
κατηφορικές στοές, δυο από τις οποίες περιείχαν όστρακα. Το σύνολο της 
περισυλλεγείσας κεραµικής ανήκει στα Νεολιθικά, Υπονεολιθικά, ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι, ΥΜ 
ΙΙΙ και ΠΓ-Γ χρόνια. Ανάλογη είναι η εικόνα που σχηµατίζουµε και για το σπήλαιο 
«Λεράς» ή «Πανός», στην κορυφή του υψώµατος πάνω από τον ορµίσκο του 
Σταυρού, στο Ακρωτήρι. Στον τελευταίο από τους τρεις διαδοχικούς θαλάµους του 
έχουν εντοπιστεί ίχνη λατρείας χρονολογηµένα µετά τον 5ο αι. π.Χ., ενώ στο µεσαίο 
υπάρχει µια πηγή σε κοιλότητα του βράχου. Λείψανα ανθρώπινης παρουσίας έχουµε 
από τη Νεολιθική ως τη Ρωµαϊκή περίοδο, ενώ από την ΠΓ (κυρίως) και τη Γ 
διαθέτουµε µεγάλη ποσότητα κεραµικής, η οποία ίσως υποδηλώνει χρήση ως 
καταφυγίου. Ανατολικότερα, στο ΒΑ άκρο της χερσονήσου, βρίσκεται το σπήλαιο 
της «Παναγίας Αρκουδιώτισσας», ή «Αρκουδιά», µε κατάλοιπα από τη Χαλκοκρατία 
ως τους Ιστορικούς Χρόνους, αλλά µόνο ένα Γ όστρακο. 

Επειδή ένα σηµαντικό τµήµα των αρχαιολογικών δεδοµένων της περιοχής, θα 
παρουσιαστεί στο επόµενο κεφάλαιο, αφού αναφέρεται στον οικισµό, είναι θεµιτό 
και η εξέταση του συνολικού υλικού να πραγµατοποιηθεί τότε. Έτσι, θα 
περιοριστούµε προς το παρόν, σε ένα σύντοµο σχολιασµό των παραπάνω 
καταγεγραµµένων ευρηµάτων. Το κυριότερο στοιχείο τους αποτελεί ο εντοπισµός 
ενός (;) πυρήνα κατοίκησης, ο οποίος µάλιστα διαδέχεται µια προγενέστερη, Μινωική 
εγκατάσταση. Ωστόσο, η βεβαιωµένη ανθρώπινη παρουσία σε αποµακρυσµένες, 
περιφερειακές θέσεις, αποδεικνύει τον έλεγχο κι εκµετάλλευση ενός ευρύτατου 
παραγωγικού χώρου, έστω κι αν δε γνωρίζουµε την ακριβή χρήση των σπηλαίων. 
Βιβλιογραφία: Faure BCH 1960 214-5 & Ιερά σπήλαια 1996ú Hood BSA 1965 109ú 
Guest-Papamanoli Λαµπράκη Α∆ 1976 178-243ú Ανδρεαδάκη Ε΄ ∆.Κ.Σ. 1985 12 & 
Palazzo 1991 419. 
 
ΟΑ1. Χανιά. 
 

Στο βόρειο άκρο της περιοχής των Χανίων, κοντά στον ισθµό που συνδέει τη 
χερσόνησο του Ακρωτηρίου µε το υπόλοιπο νησί, είναι χτισµένη η σύγχρονη 
πρωτεύουσα του νοµού. Ο λόφος Καστέλλι βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην παραλία, 
στο κεντρικό τµήµα της πόλης, ενώ η συνοικία Νέα Χώρα περίπου 500 µ. 
δυτικότερα, σε χαµηλά εδάφη. Η εξέχουσα θέση του υψώµατος εκτιµήθηκε ήδη από 
τη Μινωική Εποχή, όπως αποδεικνύουν τα ιδιαίτερης αξίας ανασκαφικά ευρήµατα 



και συνέχισε να αποτελεί πόλο έλξης στο πέρασµα των αιώνων (Ιστορικοί Χρόνοι, 
Μεσαίωνας). Μολονότι δεν πρόκειται για τον τύπο του δυσπρόσιτου φυσικού 
οχυρού, ελέγχει τη γύρω πεδινή έκταση, διαθέτει αγκυροβόλιο (γνωστό και από τις 
φιλολογικές µαρτυρίες) κι έχει ελεύθερη θέα προς κάθε κατεύθυνση, στοιχεία που 
εκτιµώνται για τη δηµιουργία µιας εγκατάστασης και συµβάλλουν στην ανάπτυξή 
της. Αυτά τα τοπογραφικά δεδοµένα ώθησαν τους Μινωίτες να ιδρύσουν την 
Κυδωνία, το όνοµα της οποίας, συνδεόµενο και µε τη διάδοχό της, αποικία των 
Σαµίων, µας είναι γνωστό από πλήθος επιγραφών (συµπεριλαµβανοµένων και 
ορισµένων σε Γραµµική Β) και άλλων πηγών. Η διερεύνησή της ξεκίνησε από τη 
δεκαετία του 1960, χωρίς να ολοκληρωθεί ακόµα (αφού το Καστέλλι παραµένει 
πυκνοκατοικηµένο) και κατέδειξε την εντυπωσιακή αλληλοδιαδοχή φάσεων, µέσα 
από τις οποίες ξετυλίγεται η ιστορία του τόπου. 

Γνωρίζουµε έτσι, ότι κατά τα ΥΜ ΙΙΙγ χρόνια υπήρχε εγκατάσταση στο λόφο. 
Όµως, η απουσία αρχιτεκτονικών καταλοίπων της ΥποΜ και ΠΓ περιόδου, δίνει την 
εντύπωση ότι η θέση εγκαταλείφθηκε41. Ωστόσο, ενδείξεις της επιβίωσης του 
οικισµού42 συνιστά η ανεύρεση: α) ΠΓ οστράκων στο ύψωµα, β) ενός ΥποΜ-ΠΓ 
κρατήρα κυπριακού τύπου, µε παραστάσεις αρµάτων, σε ακαθόριστο χώρο («κατά 
οδικάς εργασίας της περιοχής Κυδωνίας»43), γ) ενός ΠΓ ψευδόστοµου αµφορέα στην 
πόλη, δ) τριών θαλαµοειδών τάφων στα ∆ικαστήρια, περίπου 300 µ. ανατολικά του 
Καστελλίου, που περιείχαν ΥΜ ΙΙΙ κεραµική, χάλκινο τρίποδα, φιάλη, κάτοπτρα, 
όπλα, χάντρα από ήλεκτρο, αλλά κι έναν τετράωτο αµφορέα µε παράσταση αρµάτων, 
όπου στέκονταν αντρική και γυναικεία µορφή, της µετάβασης στα ΠΓ χρόνια44 κι ε) 
δυο ΠΓ πιθοταφών, µε λίγα συνοδευτικά αγγεία και δυο χρυσούς δίσκους, στο 
προάστιο Πελεκαπίνα, περίπου 2 χλµ. δυτικότερα. Ίσως τα αρχαιολογικά δεδοµένα 
είναι περιορισµένα και υποδηλώνουν ότι το µέγεθος και η ισχύς του οικισµού θα ήταν 
ανάλογα, γεγονός αναµενόµενο για τα χρόνια αυτά. Όµως και µόνη η ύπαρξή του 
είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτη, αφού η απουσία ενός προστατευµένου φυσικού 
καταφυγίου, καταδεικνύει τη σηµασία της θέσης και την επιµονή των κατοίκων της. 
Η τελευταία είναι δυνατό να αφορµάται, είτε από τη διάθεση συνέχισης µιας 
παράδοσης ευρωστίας κι επιβολής (αντίστοιχης µε την περίπτωση της Κνωσού), είτε 
από τα εξαιρετικά γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά, που εξασφαλίζουν µια άνετη 
διαβίωση. (Οι χρυσοί δίσκοι ίσως αποτελούν ενδείξεις και των δύο εκδοχών.) 

Αυτή λοιπόν η ΠΓ εγκατάσταση, µετεξελίχθηκε στον οικιστικό πυρήνα των Γ 
χρόνων, όπως µας είναι γνωστός από τις ανασκαφές. Ασφαλώς, η συνεχής κι 
εντατική κατάληψη του χώρου, αλλά και η αποσπασµατική διερεύνησή του, 
περιορίζουν τα στοιχεία που µπορούµε να συλλέξουµε (παρατήρηση που ίσως ισχύει 
και για τα ΠΓ κατάλοιπα). Ωστόσο, έχουν αποκαλυφθεί τοίχοι σπιτιών, δάπεδα από 
πατηµένο χώµα (δυο από αυτά εντοπίστηκαν επάλληλα σε ένα δωµάτιο), ορθογώνια 
εστία κι ένα πιθανό εργαστήριο µετάλλου, µε λάκκους, πλίνθους και υφαντικά βάρη. 
Επίσης, τα ΥΓ οικοδοµικά λείψανα από τη Νέα Χώρα (πλινθόκτιστος τοίχος και 
πάτωµα από πηλόχωµα µε ίχνη φωτιάς), υποδηλώνουν µια ανθηρή κοινότητα, που 
επεκτείνεται στον εύφορο κάµπο, ενώ και η κεραµική είναι πολύ καλής ποιότητας και 
µαρτυρά εισαγωγές από την Αθήνα, το Άργος, την Κόρινθο και την Εύβοια. Αν στα 
παραπάνω προσθέσουµε την ανεύρεση ενός ενδιαφέροντος αναγλύφου, τµήµατος 
ασβεστολιθικής ζωφόρου, (περίπου 500 µ. νοτιότερα από την παραπάνω συνοικία) κι 
ενός παιδικού εγχυτρισµού, αποκτούµε πλήρη εικόνα των αρχαιολογικών δεδοµένων. 
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42 Andhreadhaki � Vlasaki M., 1991, σ. 414. 
43 Πλάτων Ν., 1947, σ. 633. 
44 Karo G., 1930, σ. 163-4. 



Στο πρώτο διακρίνεται η παράσταση της πρόσοψης ναού, µε το άγαλµα της θεάς στο 
εσωτερικό του, τον οποίο υπερασπίζονται τοξότες απέναντι σε επίθεση ιππέων. Ο 
τάφος αποτελεί τµήµα του νεκροταφείου της Κυδωνίας, που έχει ανασκαφεί 
τµηµατικά κατά τις εργασίες διαµόρφωσης του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας (περίπου 
300 µ. νοτιοανατολικά του Καστελλίου). Πρόκειται για µια ΥΓ σπασµένη κάλπη ή 
µικρό πίθο, µε οστά «σε συνεσταλµένη στάση» στο εσωτερικό της, 18 συνοδευτικά 
αγγεία (ανάµεσά τους κι ένα θήλαστρο), σιδερένιο µαχαίρι, λίγες χάντρες από 
υαλόµαζα και χάλκινους κρίκους � δαχτυλιδάκια να κοσµούν όλα τα δάχτυλα. 
(Τέλος, ο Pendlebury αναφέρει Γ καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία, µε κεραµική και 
µικρά κτερίσµατα, στο προάστιο Τούζλα, κοντά στη Σούδα (;), όµως η εγκυρότητα 
της πληροφορίας αµφισβητείται.) 

Τα παραπάνω δεδοµένα µας παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες για την ιστορία 
του τόπου. Η κατάληψη του χώρου στα ΠΓ χρόνια πρέπει να θεωρείται δεδοµένη και, 
µολονότι λείπουν τα αρχιτεκτονικά λείψανα, υπάρχουν αξιόλογα στοιχεία, ενδεικτικά 
της κατάστασης που επικρατούσε. Η εκτεταµένη διασπορά των ευρηµάτων 
υποδηλώνει την προσπάθεια εκµετάλλευσης µιας µεγάλης παραγωγικής ζώνης, 
ανάλογης ίσως της αντίστοιχης Γ. Η ανθρώπινη παρουσία στο Καστέλλι είναι βέβαιη 
και η αδυναµία εντοπισµού καταλοίπων κατοικιών δεν πείθει από µόνη της για την 
εγκατάλειψη της θέσης. Αντίθετα, ο τεκµηριωµένος ΥΜ ΙΙΙγ και Γ οικισµός στο 
ύψωµα, η ΠΓ κεραµική από αυτό και τη γύρω περιοχή και οι χρυσοί δίσκοι από τις 
πιθοταφές της Πελεκαπίνας, ενισχύουν την άποψη, ότι στο λόφο υπήρχε 
εγκατάσταση και πως οι συνθήκες διαβίωσης στον ευρύτερο χώρο της Κυδωνίας θα 
ήταν ικανοποιητικές, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε αλλού. 

Από τον 8ο αι. µάλιστα, παρατηρούµε µια εντυπωσιακή βελτίωσή τους. Τα 
αρχιτεκτονικά λείψανα είναι περιορισµένα, όµως αρκούν για να συµπεράνουµε την 
παγίωση ενός οικιστικού πυρήνα στο Καστέλλι, που ίσως λειτουργούσε ως διοικητικό 
κέντρο της περιοχής. Οι κατασκευαστικές τεχνικές είναι οι συνηθισµένες της εποχής: 
ευθύγραµµοι λιθόκτιστοι ή πλινθόκτιστοι τοίχοι σχηµάτιζαν δωµάτια µε δάπεδα από 
πατηµένο χώµα ή πηλόχωµα και ορθογώνιες εστίες, µαρτυρώντας µια ενιαία 
αντίληψη στις οικοδοµικές πρακτικές για όλο το νησί. ∆υστυχώς, τα δηµοσιευµένα 
ανασκαφικά δεδοµένα σχετικά µε το «εργαστήριο επεξεργασίας µετάλλου», είναι 
ασαφή και ανεπαρκή και δε µας επιτρέπουν παρά να διαπιστώσουµε µόνο µια 
σηµαντική οικονοµικοτεχνολογική πρόοδο και τη συνακόλουθη κοινωνική µεταβολή. 
Η ανεύρεση των υφαντικών βαρών στον ίδιο (;) χώρο, πιθανώς υποδηλώνει µια 
συγκεντρωµένη βιοτεχνική δραστηριότητα, που ίσως έτεινε να ξεπεράσει τα πλαίσια 
του οίκου. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζουµε πλέον µια ευηµερούσα κοινότητα, 
σταθερά αναπτυσσόµενη, διατεθειµένη όχι µόνο να καλύψει τις ανάγκες της, αλλά 
και να προχωρήσει σε καινοτοµίες. Η εισαγωγή κεραµικής από την Αθήνα, το Άργος, 
την Κόρινθο και την Εύβοια, θα πρέπει να ερµηνευτεί µε το σκεπτικό αυτό, πέρα από 
την προφανή επιλογή µιας οικονοµικής ελίτ να ξεχωρίσει, αποκτώντας προϊόντα 
«καλύτερα», ή έστω «διαφορετικά». Άλλωστε και η παραγωγή εξαιρετικής ποιότητας 
αγγείων από τα τοπικά εργαστήρια, κινείται επίσης προς την ικανοποίηση τέτοιου 
είδους αιτηµάτων, αλλά και συνολικής βελτίωσης των συνθηκών ζωής. Στην 
πραγµατοποίηση του τελευταίου στόχου συµβάλλει ιδιαίτερα και η άνθηση του 
εµπορίου. 

Η πρόοδος που περιγράψαµε είχε ισχυρό αντίκτυπο στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 
Το εργαστήριο µετάλλου, η λεπτή κεραµική και το εντυπωσιακό ανάγλυφο 
προϋποθέτουν εξειδίκευση, καταµερισµό εργασίας και πλεόνασµα πρωτογενούς 
προϊόντος, οι διαχειριστές του οποίου (άτοµα ή κοινότητες), θα είχαν τη βούληση να 
το διαθέσουν για την αγορά ειδών πολυτελείας. Τις παραγγελίες τους θα εκτελούσαν 



επαγγελµατίες τεχνίτες, δηλαδή µια οµάδα ανθρώπων απασχολούµενων στο 
δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας. Έτσι, βαθµιαία µεταβάλλεται η ταξική 
διαστρωµάτωση (µε την προσθήκη και των υπαλλήλων που προσφέρουν υπηρεσίες), 
γεννώντας την ανάγκη ανακατανοµής του πλούτου και αναδιάρθρωσης της 
κοινωνίας, η οποία θα οδηγήσει στην αναζήτηση καινούριων ισορροπιών µέσω της 
εισαγωγής ενός νέου τύπου πολιτικής οργάνωσης και τη θέσπιση κανόνων 
λειτουργίας του κράτους. Όµως, σε αυτές τις διεργασίες θα αναφερθούµε στη 
συνέχεια της µελέτης. 
Βιβλιογραφία: Karo AA 1930 88-167ú Pendlebury 1939 323ú Πλάτων ΚΧ 1947 633ֹ 
Τζεδάκις Α∆ 1965 568-570 & 1966 425-6 & ΚΧ 1966 326-7 & Α∆ 1967 501 & 1971 
508ֹ Coldstream BICS 1971 1-15ֹ Hellstrom, Styrenius AAA 1971 223-4ú Johnston, 
Jones BSA 1978 103-41ú Μαρκουλάκη Α∆ 1982 376-7 & �87 556ú Hallager, 
Tzedakis ΑΑΑ 1984 3-20 & 1988 15-25ú Ανδρεαδάκη Ε΄ ∆.Κ.Σ. 1985 11 & Α∆ 1990 
433-5 & Palazzo 1991 414-7ú Νινιού κ.ά. ΚΕστία 1989-90 243-7. 
 
ΠΑ12. Περιοχή Πλατυβόλας Κεραµιών. 
 

Ανάµεσα στο ανατολικότερο τµήµα της πεδιάδας της Κυδωνίας και στα 
Λευκά Όρη, παρεµβάλλεται µια ηµιορεινή, σχετικά µικρή έκταση, η οποία φαίνεται 
να συνδέεται (και ίσως να εξαρτάται) περισσότερο µε την περιοχή των Απτέρων, 
παρά µε αυτήν των Χανίων � Θερίσου � Ακρωτηρίου. Από την τελευταία τη 
διακρίνουν στα βόρεια τα υψώµατα της Μαλάξας (Αλιγάνου 417 µ. και Ζούρβα 610 
µ.), καθώς και στα δυτικά η υδροκριτική µεταξύ Αχλάδας και Λούλου, µαζί µε τα 
βουνά Κοιµητές (580 µ.) και Μεσοκέφαλο (834 µ.). Στα ανατολικοµεσηµβρινά, το 
όριο σχηµατίζουν οι απότοµες κλίσεις στον Ξερόκαµπο και η ράχη των 391, 513, 490 
και 627 µ. (Κορυφές), που χωρίζει τα χωριά Βαµιανά, Τσακίστρα και Μαδαρό από τα 
Χιλιοµουδού, Ραµνή και Καρές, ή, ακόµα λίγο δυτικότερα, οι κορυφές Κοπράνα (456 
µ.), Κεφάλα (675 µ.), ανώνυµη (630 µ.), Πύργος, Χαλαβέ (1218 µ.) και Ψαρί (1674 
µ.), καταλήγοντας στον κύριο όγκο των Λευκών Ορέων. Ανάµεσα στις δυο πρώτες 
κυλά ο Κεραµιός χείµαρρος, διαρρέοντας το οµώνυµο φαράγγι, ο οποίος, µε τους 
πηγαίους κλάδους του, αρδεύει τη λεκάνη, σχηµατίζοντας συγχρόνως µικρά 
φαράγγια. Είναι φανερό, ότι πρόκειται για µια όχι ιδιαίτερα ευνοηµένη έκταση, µε 
επίπεδα εδάφη µόνο στα βορειοδυτικά, σε υψόµετρο 300-400 µ., που δύσκολα µπορεί 
να προσφέρει την αυτάρκεια σε µια κοινότητα και µοιάζει να στρέφεται κυρίως προς 
τα ανατολικά, σε αναζήτηση επικοινωνίας µε άλλες περιοχές στο νησί. 

Οι περιορισµένες δυνατότητες εκµετάλλευσης του χώρου αντικατοπτρίζονται 
και στα ελάχιστα αρχαία κατάλοιπα, τα εντοπισµένα σε σπήλαιο κοντά στο χωριό 
Πλατυβόλα («Σκοτεινοσπηλιό»). Τα ίχνη χρήσης του χρονολογούνται από την 
Ύστερη Νεολιθική ως την Κλασική περίοδο, ενώ στα ευρήµατα συµπεριλαµβάνεται 
και Γ κεραµική, από την οποία συνάγεται µόνο η ανθρώπινη παρουσία στο 
συγκεκριµένο τόπο κατά τον 8ο αι., αφού δε διαθέτουµε άλλα στοιχεία. 
Βιβλιογραφία: Τζεδάκις Α∆ 1968 415-6ú Ανδρεαδάκη Ε΄ ∆.Κ.Σ. 1985 12 & Palazzo 
1991 419. 
 

Επαρχία Αποκορώνου 
 
ΠΑ13. Περιοχή Απτέρων. 
 

Ανατολικά των περιοχών Κεραµιών και Χανίων απλώνεται µια ευρεία, 
παραλιακή πεδιάδα, µε µέτωπο στη µεσηµβρινή ακτή του Κόλπου της Σούδας, που 



διαρρέεται από τον ποταµό Κοιλιάρη και τους χειµάρρους Μεσοπόταµο και 
Φασκουλόρρεµα. Ωστόσο, το νοτιοδυτικό άκρο της επικράτειας αυτής βρίσκεται 
πολύ µακρύτερα, στον πυρήνα του επιβλητικού όγκου των Λευκών Ορέων, δηλαδή 
στα υψώµατα Σπαθί (2048 µ.) και Κεντί (1564 µ.), τα οποία κλείνουν τη µικρή 
λεκάνη του Αγ. Παύλου από τα νότια και στο Άγ. Πνεύµα (2262 µ.) ανάµεσά τους. 
Από το πρώτο ξεκινά µια κορυφογραµµή προς τα βόρεια (Παπούρα 1395 µ., 
Φτερόλακκοι, Κορυφές 627 µ. και ανώνυµα 490, 513 και 391 µ.), καταλήγοντας στις 
απότοµες ανατολικές πλαγιές της Κοπράνας (Ξερόκαµπος) και στη Ζούρβα (610 µ.) 
και συνιστώντας το δυτικό όριο της περιοχής των Απτέρων. Αντίστοιχα, από το Κεντί 
κατεβαίνει µια άλλη ράχη, µέσω Τριών Κορφαλιών (1302 µ.) και Ασφενταµέ, στο 
χωριό Μελιδόνι, από όπου χαµηλότερα βουνά (451, 276, 213, 190 και 154 µ.) 
ακολουθούν µια πορεία προς τα βορειοανατολικά, στον Κουλέ (253 µ.) και στη 
συνέχεια στα ανατολικά (ανώνυµα 270, 278 και 279 µ., Ανυφαντής 280 µ., Τρουλλιά, 
Κουλές 310 µ., Κουστουριανά 402 µ. και Βραχιάδες 276 µ.), πέφτοντας τελικά, µε 
αρκετά µεγάλες κλίσεις, στον όρµο του Αλµυρού. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι 
πρόκειται για µια ιδιαίτερα εκτεταµένη και σχετικά πολυµορφική περιοχή, στην 
οποία συνδυάζονται τα πολύ ψηλά όρη, µε τους λόφους και τα ευρύτατα πεδινά 
εδάφη. Μάλιστα τα τελευταία, δεν αποτελούν έναν ενιαίο κι επίπεδο χώρο, αλλά 
διακρίνονται σε διαδοχικές κοιλάδες, µε κυριότερη αυτήν του Κοιλιάρη. Η λεκάνη 
σχηµατισµού αυτού του ποταµού, στα νότια γειτνιάζει µε την αντίστοιχη του 
Αλµυρού, όπου δεν έχουν εντοπιστεί προς το παρόν κατάλοιπα της εξεταζόµενης 
περιόδου, παρά τις εξαιρετικές γεωµορφολογικές συνθήκες. Τέτοιες παρατηρούµε και 
στην επικράτεια των Απτέρων, καθώς η εύφορη, καλλιεργήσιµη γη, µπορεί να 
εξασφαλίσει στους κατοίκους, όχι µόνο επάρκεια αγαθών, αλλά και υπερπροϊόν. 
Επίσης, τα άφθονα τρεχούµενα νερά καλύπτουν τις ανάγκες για ύδρευση και 
άρδευση, ενώ η ύπαρξη αξιόλογων αγκυροβολίων και ο έλεγχος της εισόδου του 
κόλπου της Σούδας, προσφέρουν ακόµα καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης µέσω της 
θάλασσας. 

Τα παραπάνω δεδοµένα συνέβαλλαν στη δηµιουργία µιας εγκατάστασης ήδη 
από την αρχαιότητα και η εκµετάλλευσή τους οδήγησε στην ευµάρεια την πόλη 
Απτέρα, καθιστώντας την µια από τις ισχυρότερες της Κρήτης κατά τους Ιστορικούς 
Χρόνους. Ωστόσο, για την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου διαθέτουµε λίγα στοιχεία, τα 
οποία όµως µας παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες, επιτρέποντάς µας να συναγάγουµε 
την ανθρώπινη παρουσία από την ΠΓ περίοδο, αλλά και την ύπαρξη οικισµού και 
νεκροταφείου στον 8ο αι. π.Χ. Αναλυτική περιγραφή των ανασκαφικών ευρηµάτων 
και σύντοµη εξέτασή τους θα ακολουθήσει στο επόµενο κεφάλαιο. 
 
ΟΑ2. Απτέρα. 
 

Στο βορειοδυτικό τµήµα της περιοχής των Απτέρων, αµέσως δυτικά των 
εκβολών του Κοιλιάρη ποταµού, ορθώνεται ένα βουνό (232 µ.) µεταξύ των χωριών 
Μετόχι και Καλάµι, που ελέγχει την εκτεταµένη πεδιάδα στα νότια και 
νοτιοανατολικά, αλλά και την είσοδο στον κόλπο και το φυσικό λιµάνι της Σούδας. 
Μολονότι βρίσκεται δίπλα στην παραλία, η απότοµη κλίση της βόρειας πλαγιάς προς 
αυτήν και η απουσία αγκυροβολίου στον υποκείµενο αιγιαλό (µε µια µικρή 
επιφύλαξη, λόγω των αλλαγών στην ακτογραµµή), υποδηλώνουν, ότι προτεραιότητα 
των πρώτων κατοίκων δεν ήταν η εξασφάλιση ευνοϊκών όρων για τη ναυτιλία και το 
εµπόριο, αλλά η εγκατάστασή τους σε φυσικά οχυρή θέση, που θα τους προσέφερε 
συγχρόνως την απρόσκοπτη θέα προς την ενδοχώρα και τη θάλασσα, καθώς και τη 
δυνατότητα εκµετάλλευσης µιας µεγάλης, εύφορης λεκάνης. Έτσι, στην ευρεία, 



επίπεδη κορυφή του υψώµατος δηµιουργήθηκε ένας οικισµός, ο οποίος βαθµιαία 
ισχυροποιήθηκε και µετεξελίχθηκε σε µια από τις σηµαντικότερες πόλεις της Κρήτης 
κατά τους Ιστορικούς Χρόνους. Με βάση τις φιλολογικές µαρτυρίες, θεωρούσαµε 
πως πρόκειται για την Απτέρα, εικασία που επιβεβαίωσε η αρχαιολογική σκαπάνη, µε 
την ανεύρεση επιγραφής επί τόπου45 και την αποκάλυψη µικρού τµήµατος ορισµένων 
λαµπρών δηµοσίων κτιρίων της. Οι πρώτες συστηµατικές, αλλά µικρής έκτασης 
ανασκαφές διεξήχθησαν από τους Γερµανούς στην Κατοχή. Μισό αιώνα αργότερα, η 
τοπική Εφορεία Αρχαιοτήτων ξανάρχισε τη διερεύνηση του χώρου, µε εξαιρετικά 
αποτελέσµατα. 

Ανάµεσά τους συγκαταλέγεται η ανεύρεση Γ αρχιτεκτονικών καταλοίπων 
(θεµέλια τοίχων και δάπεδο), µε καλής ποιότητας αλλά και οικιακή κεραµική, δίπλα 
στο υστερότερο διµερές ιερό, όπου το 1942, ο Drerup, είχε εντοπίσει ΠΓ και Γ 
όστρακα. Επίσης, στη γειτονική θέση «Παλαιόκαστρο», ήρθε στο φως τµήµα του 
αρχαίου νεκροταφείου. Εκεί, στο εσωτερικό υπόγειου, λαξευτού, θαλαµοειδή τάφου 
του 1ου αι. µ.Χ., βρέθηκε ανάµεικτη κεραµική, συµπεριλαµβανοµένης και ΥΓ. Στις 
σύντοµες παρουσιάσεις των ανασκαφών (µε τη µορφή Χρονικών), αναφέρεται η 
αποκάλυψη δυο εγχυτρισµών σε σκαµµένες στο βράχο κοιλότητες. Καθεµιά περιείχε 
από έναν πίθο του ύστερου 8ου � πρώιµου 7ου αι., τοποθετηµένο στο πλάι, ο οποίος 
συνοδευόταν από αγγεία (20 ο πρώτος και 10 ο δεύτερος), παρόµοια µε τα αντίστοιχα 
της Πελεκαπίνας και των Βουβών. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα δεν είναι πολλά και αυτό οφείλεται 
πιθανότατα σε δυο παράγοντες: στη µεταγενέστερη πυκνή κι εντατική κατάληψη του 
χώρου (όπως υποδηλώνουν και τα πρωιµότερα όστρακα στον Ρ τάφο) και στη µικρή 
ανεσκαµµένη έκταση. Ωστόσο, µας παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για την 
ιστορία του οικισµού, ο οποίος φαίνεται ότι υπήρχε ήδη από τα ΠΓ χρόνια, µολονότι 
δεν έχουν ακόµα εντοπιστεί λείψανα κτιρίων αυτής της περιόδου. Άλλωστε και τα 
ευρήµατα του 8ου αι., συνίστανται µόνο σε περιορισµένα θεµέλια τοίχων σπιτιών 
(κάτι που συνάγεται από την κεραµική) και δάπεδο από πατηµένο χώµα, στοιχεία 
αναµενόµενα για τη θέση και την εποχή. Είναι λοιπόν προφανές, ότι πρόκειται για 
έναν οικιστικό πυρήνα, που θα αποτελούσε πιθανώς το λειτουργικό � διοικητικό 
κέντρο της ευρύτερης περιοχής (κάποιοι ίσως τον χαρακτήριζαν «ακρόπολη»), όπως 
ακριβώς συνέβαινε και υστερότερα. Ανάλογη συνέχεια στη χρήση του χώρου και 
µάλιστα για αιώνες, µαρτυρά και η ανεύρεση των ΥΓ εγχυτρισµών στο 
«Παλαιόκαστρο», στη νότια πλαγιά του βουνού. Η πρακτική της ταφής σε κλιτύες 
υψωµάτων, στις κορυφές των οποίων ιδρύονται οι εγκαταστάσεις, είναι γνωστή από 
ανάλογες περιπτώσεις στην Κρήτη. Οµοίως, ο συγκεκριµένος τύπος τάφου 
συναντιέται σε ολόκληρο το νησί, συνήθως όταν ο νεκρός είναι παιδί, αλλά η 
απουσία ανθρωπολογικών δεδοµένων και κτερισµάτων (εκτός αγγείων), δε µας 
επιτρέπει να διατυπώσουµε τεκµηριωµένες υποθέσεις. 
Βιβλιογραφία: Drerup στου Matz 1951 104-5 πίν. 72ú Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη Μ. Ε΄ 
∆.Κ.Σ. 1985 11 & Α∆ 1987 569-570 & 1988 549-551 & ΚΕστία 1989-90 249-51 & 
Palazzo 1991 417-9 & ΚΕστία 1991-3 280-2. 
 
 

Β. Νοµός Ρεθύµνου 
 
 

Επαρχία Ρεθύµνης 
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ΠΒ1. Περιοχή Αργυρούπολης. 
 

Νοτιοανατολικά της λεκάνης του Αλµυρού (όπου, όπως είδαµε, δεν έχουν 
εντοπιστεί ΠΓ και Γ κατάλοιπα), ανοίγεται µια ευρύτατη πεδινή έκταση, η βόρεια 
ακτή της οποίας συνιστά τη νότια κεραία του όρµου του Αλµυρού. Το δυτικό όριό 
της ξεκινά στην παραλία από το λόφο Τραβάδος (69 µ.) και, µέσω των υψωµάτων 
των 412 µ., της ∆αφνοκορφής (693 µ.), των 595 µ., 824 µ. και της Τάλι Κορυφής 
(1234 µ.), καταλήγει στο Φουρνί 1494 µ. Στη συνέχεια, διαδοχικά βουνά κλείνουν το 
χώρο από τα νότια: Οµανιτέ (1187 µ.), Κάτω Αγόρι (668 µ.), Αζώνας (559 µ.), 
Νήσιανη, Βίγλα (567 µ.), Καράνταλες (590 µ.) και Αγριµοκεφάλα (647 µ.). Από την 
τελευταία, χαµηλότερα υψώµατα στρέφονται προς τα βόρεια (549, 514, 346 και 495 
µ.), µέχρι το δυτικό άκρο της Καστελλοχαλέπας (448 µ.). Εκεί, τα ανατολικά όρια της 
περιοχής διέρχονται είτε από το επίµηκες φαράγγι του Γερανίου,που φτάνει στη 
θάλασσα, είτε από τα γειτονικά του υψώµατα Βίγλα (384 µ.) και Τσουνί Βίγλας (308 
µ.). Γίνεται φανερό, ότι τα εκτεταµένα πεδινά εδάφη αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο 
του τοπίου και σε συνδυασµό µε τη λίµνη του Κουρνά, τη µοναδική της Κρήτης και 
τα ποτάµια Μουσέλα και Πετρέ, θα εξασφάλιζαν γόνιµη καλλιεργήσιµη γη και 
πλούσιους υδάτινους πόρους στους κατοίκους. Παρατηρώντας µάλιστα το χάρτη, 
αντιλαµβανόµαστε ότι και δυο µικρές ορεινές λεκάνες στα νότια, πιθανότατα θα 
εξαρτιόνταν από την επικράτεια αυτή. Η πρώτη, της Ασή Γωνιάς, περιβάλλεται από 
τις κορυφές Φουρνί (1494 µ.), Σωρός (1420 µ.), Αγκαθές (1511 µ.), Αγριοκεφάλα 
(1078 µ.), Σπήλιου Λάκκοι (1051 µ.), Αρµοί (725 µ.), Κούποι (535 µ.), Αζώνας (559 
µ.), Κάτω Αγόρι (668 µ.) και Οµανιτέ (1187 µ.), ενώ η ανατολικότερη, των 
Αρολιθίου, Βιλανδρέδου, Βελονάδου, Ρουµπάδου και Αλωνών, από τις Αζώνας � 
Σπήλιου Λάκκοι, Βρούντοβας (1200 µ.), Κρυονερίτης (1310 µ.), Τσιλίβδικας, 
Κεφάλα (749 µ.), Μαύρη (635 µ.), ανώνυµη (706 µ.), Βίγλα (591 µ.) και 
Αγριµοκεφάλα � Αζώνας. Η µικρή έκταση, τα ορεινά εδάφη και η ευκολότερη 
πρόσβαση στους τόπους αυτούς από τα βόρεια, τεκµηριώνουν τη σύνδεσή τους µε 
την παραλιακή περιοχή που περιγράψαµε παραπάνω. Η τελευταία διαθέτει τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί όχι µόνο η επάρκεια αγαθών, και, 
κατ�επέκταση, οι καλές συνθήκες διαβίωσης για τους κατοίκους της, αλλά κι ένα 
σηµαντικό πλεόνασµα προϊόντων: εύφορη καλλιεργήσιµη γη, εµπλουτισµένη µε τις 
προσχώσεις των ποταµών, άφθονα νερά για ύδρευση και άρδευση κι έξοδο στη 
θάλασσα (µολονότι δε γνωρίζουµε αν υπήρχε αξιόλογο αγκυροβόλιο). 

Το πολιτικό κέντρο της επικράτειας κατά τους Ιστορικούς Χρόνους, η Λάππα, 
η οποία ήταν γνωστή από φιλολογικές µαρτυρίες κι επιγραφές, εντοπίστηκε στα 
βόρεια του Αζώνα, σε ύψωµα ανάµεσα στους ποταµούς Μουσέλα και Πετρέ, πάνω 
από την Αργυρούπολη, τη σηµαντικότερη σύγχρονη κωµόπολη του νοµού δυτικά του 
Ρεθύµνου. ∆υστυχώς, από την εξεταζόµενη περίοδο ήρθε στο φως µόνο ένα στρώµα 
µε µικρές πέτρες, κάρβουνα και ΥΓ όστρακα, που ίσως υποδηλώνει την ύπαρξη µιας 
εγκατάστασης, στη θέση που αργότερα θα αναπτυχθεί µια ισχυρή πόλη. 
Βιβλιογραφία: Γαβριλάκη Ε. Α∆ 1988 558-9. 
 
ΠΒ2. Περιοχή Ρεθύµνου � Πρασών. 
 

Ανατολικά της επικράτειας της Αργυρούπολης, απλώνεται µια µικρότερη 
παραλιακή πεδιάδα. ∆υο φαράγγια, του Γερανίου στα δυτικά και το Πρασιανό στα 
ανατολικά, συνιστούν τα αντίστοιχα όριά της, ενώ τα βουνά Καστελλοχαλέπα (448 
και 459 µ.) και Βρύσινας (κορυφές Σπαθί 725 µ., Βιγλί 857 και 765 µ. και Αγκάλη 



808 µ.) την κλείνουν από τη µεσηµβρία. Τα εύφορα εδάφη της εµπλουτίζουν µε τις 
προσχώσεις τους και αρδεύουν αρκετοί χείµαρροι, οι οποίοι συχνά σχηµατίζουν 
βραχείες, αλλά βαθιές ρεµατιές, κοντά στην ακτή. Εκεί, ορισµένα ακρωτήρια 
δηµιουργούν αγκυροβόλια, εκτεθειµένα δυστυχώς στους βόρειους ανέµους, που 
διευκολύνουν ωστόσο τις θαλάσσιες επικοινωνίες. Η ανάπτυξη, σε µια τέτοια θέση, 
της σύγχρονης πόλης του Ρεθύµνου, πρωτεύουσας του νοµού, και η ύπαρξη πολλών 
χωριών στην περιοχή, αποτελούν ενδείξεις των ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης στην 
τελευταία. Επίσης, η πιθανή εξάρτηση της νοτιότερης ηµιορεινής έκτασης των 
Αρµένων � Γουλεδιανών, ίσως συνέβαλλε περαιτέρω στην ευµάρεια των κατοίκων. 

Όµως, από όλον αυτόν τον ευρύ χώρο, κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου 
έχουν εντοπιστεί µόνο στο νοτιοανατολικό άκρο του, στα όρια µε την επικράτεια 
Πατσού �Παντάνασσας � Βενίου. Πρόκειται για τα ίχνη µιας Γ εγκατάστασης στο 
ύψωµα Καστρί, 1 χλµ. νότια των Πρασών. Τα διάσπαρτα, τυχαία, επιφανειακά 
ευρήµατα, δε µας επιτρέπουν να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα, σχετικά µε 
το χαρακτήρα και τα χρονολογικά πλαίσιά της. Ωστόσο, αξιοσηµείωτο στοιχείο 
αποτελεί η κατάληψη ενός εξαιρετικά επίκαιρου τόπου, που ελέγχει την κυριότερη 
οδό επικοινωνίας ανάµεσα στον παραλιακό κάµπο και την εσωτερική κοιλάδα των 
Ποταµών, στη σπουδαιότητα της οποίας θα αναφερθούµε στη συνέχεια (περιοχή 
Πατσού � Παντάνασσας � Βενίου). Η επιλογή της συγκεκριµένης θέσης, προφανώς 
συνδέεται µε τη στρατηγική σηµασία της. Είναι όµως ακόµα πρώιµο να 
ισχυριστούµε, ότι δεν πρόκειται για ένα συνηθισµένο, µικρό έστω οικισµό, αλλά για 
µια εγκατάσταση που λειτουργούσε και ως οχυρό�παρατηρητήριο, αφού κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει µια παγιωµένη κρατική οργάνωση, µε την απαιτούµενη υποδοµή, η 
οποία συνεπάγεται την ύπαρξη ενός κέντρου λήψης αποφάσεων και τη δυνατότητα 
υλοποίησής τους. Όπως είναι φυσικό, επαρκείς ενδείξεις προς το παρόν δε 
διαθέτουµε και άρα, θα πρέπει να είµαστε τουλάχιστον επιφυλακτικοί. Ίσως η 
διενέργεια ανασκαφών, µας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες. 
Βιβλιογραφία: Woodward JHS 1929 235ú Hood Warren Cadogan BSA 1964 69. 
 
ΠΒ3. Περιοχή Χαµαλευρίου � Σταυρωµένου � Πλατανιά. 
 

Ανατολικά του παραλιακού κάµπου του Ρεθύµνου, απλώνεται µια ευρύτερη 
πεδιάδα, όπου εντοπίστηκαν λείψανα της εξεταζόµενης περιόδου σε τρεις 
διαφορετικές θέσεις. Το νότιο άκρο της σηµατοδοτεί η κορυφή Λιπαρός (1141 µ.), 
στις βορειοδυτικές παρυφές του ορεινού όγκου της Ίδης. Από εκεί κατέρχονται δυο 
ράχες προς τα ∆/Β∆ και τα βόρεια. Την πρώτη συνιστούν τα υψώµατα των 711, 652 
(Αρµοί), 662 (Σωρός), 645, 456 και 321 µ., τα οποία καταλήγουν στο Πρασιανό 
φαράγγι και την έξοδό του στην ακτή, ενώ τη δεύτερη η ∆άφνη (974 µ.) και η 
Μαύρου Κορυφή (920 µ.), που οδηγούν στο Γυποφάραγγο και στα βουνά των 416, 
270, 254, 254 (Πρ. Ηλίας) και 210 µ. (Κουλές), στις εκβολές του Γεροπόταµου. Η 
µεγάλη αυτή περιοχή συνδυάζει τα εύφορα πεδινά εδάφη µε τα χαµηλά υψώµατα και 
είναι δυνατό να θρέψει έναν αξιόλογο πληθυσµό,όπως υποδηλώνουν τα πολυάριθµα 
σύγχρονα χωριά. ∆ιαρρέεται από πλήθος χειµάρρων, οι οποίοι τροφοδοτούν µε νερό 
ανθρώπους και χωράφια και σχηµατίζουν φαράγγια, ψηλά, στην ενδοχώρα. Το ευρύ 
µέτωπο προς τη θάλασσα δε δηµιουργεί λιµάνια, επειδή είναι σχεδόν ευθύγραµµο, 
διαµορφώνει όµως λίγα µικρά αγκυροβόλια, δυστυχώς εκτεθειµένα στους βόρειους 
ανέµους. Το τελευταίο µειονέκτηµα ωστόσο, φαίνεται να εξισορροπείται από την 
προνοµιακή θέση της επικράτειας, πάνω στο βόρειο και δίπλα στο δυτικό πέρασµα 
της Ίδης. 



Τα παραπάνω τοπογραφικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα συνέβαλλαν στην 
πρώιµη κατάληψη του χώρου. Στα ΠΓ-Γ χρόνια ανήκουν κατάλοιπα εντοπισµένα 
κυρίως κατά τη διάρκεια επιφανειακών ερευνών στον κάµπο, κοντά στην ακτή. Αυτά 
απλώνονται σε µια ευρεία έκταση µεταξύ των χωριών Χαµαλεύρι και Σταυρωµένος, 
όπου περισυλλέχτηκαν όστρακα των περιόδων αυτών και αποκαλύφθηκαν ίχνη µιας 
εγκατάστασης, στην πλατιά, επίπεδη κορυφή του λόφου Τσικουργιανά (θέση 
«Τζαµπακάς»), µε ερείπια οικιών και ΥΜ ΙΙΙ, Γ, Αρ. και Κ κεραµική. Επίσης, 1,5 
χλµ. ΝΑ του πρώτου, στα «Τρόχαλα», υπάρχουν λείψανα ενός Γ οικισµού. Τέλος, 
στο Β∆ άκρο της περιοχής, 6 χλµ. ανατολικά του Ρεθύµνου, κοντά στην παλιά οδό 
προς Ηράκλειο, ήρθε στο φως οµάδα Γ τάφων. Πρόκειται για κάλπες στηριγµένες σε 
λιθόκτιστα τοιχία, οι οποίες συνοδεύονταν από 2-3 µικρότερα αγγεία η καθεµιά και 
συχνά περιείχαν χάλκινα εγχειρίδια. 

Τα αρχαιολογικά ευρήµατα που µόλις παρουσιάσαµε, µολονότι είναι αρκετά 
ασαφή, µας προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε την ανθρώπινη παρουσία 
στο συγκεκριµένο τόπο και χρόνο. Ασφαλώς, δεν αναµέναµε από µια παλιά, µικρής 
κλίµακας, πιθανώς σωστική ανασκαφή και από επιφανειακές παρατηρήσεις, να 
καθορίσουν µε σαφήνεια τα χαρακτηριστικά της κατάληψης του χώρου στο πέρασµα 
των αιώνων. Ωστόσο, τα συγκεντρωµένα στοιχεία είναι αξιόλογα κι επιτρέπουν την 
καταγραφή ορισµένων παρατηρήσεων. Αρχικά, αξίζει να σηµειώσουµε την ευρεία 
διασπορά των καταλοίπων, η οποία υποδηλώνει τη διάθεση των κατοίκων να 
εκµεταλλευτούν το σύνολο της εύφορης πεδινής γης. Βέβαια, το γεγονός αυτό ισχύει 
αποκλειστικά για τα Γ χρόνια, αφού το ΠΓ υλικό µας συνίσταται µόνο σε κάποια 
περισυλλεγέντα µεταξύ Χαµαλευρίου και Σταυρωµένου όστρακα και ίσως ένα 
είδωλο. Ο εντοπισµός τους κοντά σε µια θέση από όπου προέρχεται πλούσιο Μινωικό 
υλικό, ίσως µαρτυρά τη στενή σχέση µε το παρελθόν και σίγουρα υποδεικνύει την 
πλουτοπαραγωγική αξία του τόπου. Μάλιστα, αν αναλογιστούµε, ότι η δυνατότητα 
αµυντικής κάλυψης που παρέχει είναι ανεπαρκής, θα βρεθούµε µπροστά στο εξής 
δίληµµα: η ανθρώπινη παρουσία στο συγκεκριµένο χώρο υποδηλώνει ειρηνικές 
συνθήκες διαβίωσης, ή εκφράζει την αποφασιστικότητα των κατοίκων να 
παραµείνουν στις εστίες τους; Μήπως, η πιθανώς ολιγάριθµη πια ΠΓ κοινότητα, 
έκρινε συµφερότερη την παραµονή της εδώ, επειδή δεν αντιµετώπιζε πλέον κανέναν 
κίνδυνο; 

Ασφαλείς απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα, µε τα υπάρχοντα στοιχεία, 
δεν είναι δυνατό να δωθούν προς το παρόν. Φαίνεται όµως, ότι από τη Γ περίοδο η 
κατάσταση βελτιώνεται, σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα. Στα χρόνια αυτά τα 
κατάλοιπα αυξάνουν θεαµατικά, προερχόµενα απο διαφορετικές και κάποτε 
αποµακρυσµένες θέσεις. Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται και τάφοι, η τυχαία 
ανεύρεση των οποίων, στα όρια της περιοχής, σε µεγάλη απόσταση από τις 
εγκαταστάσεις, µοιάζει να ανταποκρίνεται σε µια κατοίκηση σε κώµες, ή έστω 
αγροικίες. Αυτήν την επέβαλλε η καλλιέργεια τόσο εκτεταµένων γόνιµων εδαφών, η 
οποία απαιτεί τη διαµονή των γεωργών κοντά τους. Ωστόσο, η εντυπωσιακή 
οικιστική ανάπτυξη γύρω από το Χαµαλεύρι και η συνεχής κατάληψη του χώρου επί 
αιώνες, υποδηλώνει ίσως τη δηµιουργία ενός εκτεταµένου οικονοµικού � διοικητικού 
κέντρου, κατά τον 8ο αι., υπόθεση, που µόνο η διενέργεια ανασκαφών µπορεί να 
επιβεβαιώσει. Τέλος, αξίζει να αναφερθούµε σύντοµα και στα στοιχεία που 
συλλέγουµε από τους τάφους. ∆υστυχώς, η ανεπάρκεια των δεδοµένων δε µας 
επιτρέπει να σχηµατίσουµε µια ολοκληρωµένη εικόνα για αυτούς. Έτσι, δε 
γνωρίζουµε τον αριθµό τους, ούτε είµαστε σίγουροι αν περιείχαν ταφές ή καύσεις, 
ενηλίκων ή παιδιών. Μοιάζουν όµως ταπεινοί και η στήριξή τους σε τοιχία θυµίζει 
ανάλογες πρακτικές, που θα συναντήσουµε και αλλού στην Κρήτη. 



Βιβλιογραφία: Faure BCH 1960 203 & 1962 41ú Hood Warren Cadogan BSA 1964 
62. 
 

Επαρχία Αγ. Βασιλείου 
 
ΠΒ4. Περιοχή Κοξαρέ � Σπηλίου. 
 

Νοτιοανατολικά της περιοχής Αργυρούπολης ανοίγεται η υψηλή λεκάνη του 
Άγ. Βασιλείου � Κοξαρέ, µε τις πολύ µικρότερες, περιφερειακές της Καλής Συκιάς � 
Άγ. Ιωάννη στα δυτικά, του Φρατίου στα νότια και του Μετοχίου Προκόπη στα 
βορειοανατολικά. Τα αρκετά ψηλά βουνά µεταξύ Κρυονερίτη (1310 µ.) και 
Ασιδέρωτου (1177 µ.) (Τσιλίβδικας 861 µ., Ξυλής Κορυφή 828 µ., Λακκούδια 717 
και 805 µ., Κουρούπα 983 και 896 µ., Κουλές 676 µ., Ξηρό 903 µ., Κέντας 881 µ. και 
Νοτικό Κοπρινό 758 µ.), την αποκόβουν από τα κοντινά µεσηµβρινά παράλια της 
Κρήτης, στερώντας την έξοδο στη θάλασσα. Άλλα, λίγο χαµηλότερα υψώµατα 
(Κεφάλα 749 µ., Μαύρη 635 µ., ανώνυµο 706 µ., Βίγλα 591 µ., Αγριµοκεφάλα 647 
µ., ανώνυµα 563, 581 και 582 µ., Βιγλοτόπι 597 µ. και ανώνυµα 611 και 637 µ.), τη 
χωρίζουν από την περιοχή των Αρµένων � Γουλεδιανών στα βόρεια. Στη συνέχεια, τα 
βουνά Καλογεράδο (551 µ.), Κιρµιλιανή, Κορφές (688 και 724 µ.), Σωρός (1184 µ.), 
Φουρκισµένος (936 µ.) και Μαύρο Μουρί (1021 µ.), καθώς καταλήγουν στον ορεινό 
όγκο του Κέδρου (1776 µ.), σχηµατίζουν το όριο µε την κοιλάδα των Ποταµών στα 
βορειοανατολικά. Τέλος, ανάµεσα στον Κέδρο και το Ασιδέρωτο, µόνο δυο 
ανώνυµες κορυφές (589 και 694 µ.) και η υδροκριτική, διακρίνουν τη λεκάνη του Αγ. 
Βασιλείου � Κοξαρέ από αυτήν των Σακτουριών � Κρύας Βρύσης. 
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι πρόκειται για µια ηµιορεινή έκταση, τα 
καλλιεργήσιµα εδάφη της οποίας θα µπορούσαν να εξασφαλίσουν στους κατοίκους 
την αυτάρκεια, όχι όµως και κάποιο αξιόλογο πλεόνασµα. Ίσως το σηµαντικότερο 
πλεονέκτηµά της αποτελεί η θέση της, ως φυσικό πέρασµα από τις παραλιακές 
πεδιάδες των Λευκογείων και του Ασωµάτου προς την ενδοχώρα, µέσω µικρών 
φαραγγιών. Τα τελευταία συνιστούν το αποτέλεσµα της καρστικής δράσης του 
Κουρταλιώτη ποταµού και χειµάρρων, που διαρρέουν την εξεταζόµενη περιοχή. 

∆υστυχώς, µεγάλης κλίµακας ανασκαφές δεν έχουν ακόµα διενεργηθεί εδώ κι 
έτσι, τα αρχαιολογικά δεδοµένα προέρχονται από επιφανειακές έρευνες. Αυτές 
προσέφεραν στοιχεία για δυο σχετικά κοντινές θέσεις: την «Άµπελο» Κοξαρέ και το 
Σπήλι. Ίχνη µιας ΠΓ-Γ (;) εγκατάστασης έχουν εντοπιστεί στην πρώτη και µιας ΥΜ 
ΙΙΙ στους γειτονικούς Ατσιπάδες, οδηγώντας στη διατύπωση της υπόθεσης, ότι 
πρόκειται για διαδοχικούς οικισµούς46. (Το νεκροταφείο µε τους παιδικούς 
εγχυτρισµούς στο τελευταίο χωριό, ανήκει τελικά στα ΥΜ ΙΙΙβ-ΥποΜ χρόνια κι όχι 
στα ΥΜ ΙΙΙ-Γ, όπως είχε αρχικά προταθεί47.) Ανατολικότερα, σε βραχώδη προεξοχή 
υψώµατος που δεσπόζει πάνω από το Σπήλι, κοντά στην κορυφή Βορύζι, 
τοποθετείται µια ΥΜ ΙΙΙγ � Γ εγκατάσταση, η οποία θα απλωνόταν και στα 
χαµηλότερα άνδηρα. Τα ΠΜ ΙΙΙ � ΜΜ ΙΙ όστρακα από το γύρω χώρο µαρτυρούν τη 
διαρκή κατάληψή του στη Μινωική περίοδο. 

Τα παραπάνω ευρήµατα ανταποκρίνονται στην κρατούσα αντίληψη σχετικά 
µε τις συνθήκες διαβίωσης κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία και την Πρώιµη Εποχή 
του Σιδήρου. Σύµφωνα µε αυτήν, αναταραχές και καταστροφές στα ΥΜ ΙΙΙβ-γ 
χρόνια, ώθησαν τµήµατα του πληθυσµού της Κρήτης να καταφύγουν σε δυσπρόσιτα 

                                                 
46 Hood S., Warren P., 1966, σ. 166. 
47 Πετρουλάκης Ε., 1915, σ. 48-50 και Μαυριγιαννάκη Κ., 1975, σ. 56. 



υψώµατα. Από εκεί µετακινήθηκαν χαµηλότερα, σε γειτονικές θέσεις, όταν πέρασε ο 
κίνδυνος, κατά την ΠΓ περίοδο. Ωστόσο, τα δεδοµένα που παρουσιάσαµε από την 
περιοχή, δεν επαρκούν για να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα, αφού διαθέτουµε µόνο 
αποσπασµατικές ενδείξεις ανθρώπινης παρουσίας. Αν όµως, παρά τις επιφυλάξεις 
µας, καλούµασταν να τα σχολιάσουµε, σίγουρα θα έπρεπε να σταθούµε στην εµµονή 
των κατοίκων του φυσικά οχυρού οικισµού (;) στο Σπήλι, να παραµείνουν στις εστίες 
τους, µολονότι, λίγα χιλιόµετρα δυτικότερα, οι Ατσιπάδες εγκαταλείπονταν. Το 
βέβαιο είναι, ότι και οι δυο εγκαταστάσεις διέθεταν κοινό παραγωγικό χώρο. 
Βιβλιογραφία: Πετρουλάκης Ε. ΑΕφ 1915 48-50ú Hood Warren BSA 1966 166ֹ 
Μαυριγιαννάκη ΑΕφ 1975 41-58ֹ Nowicki Ar Warsz 1993 95. 
 
ΠΒ5. Περιοχή Κεραµέ. 
 

Ανατολικά των µικρών παραλιακών πεδιάδων Λευκογείων και Ασωµάτου, 
από όπου δε διαθέτουµε αρχαία κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου και Ν/ΝΑ της 
περιοχής Κοξαρέ � Σπηλίου, απλώνεται, κατά µήκος της νότιας ακτής της Κρήτης, ο 
κάµπος του Κεραµέ � Σακτουρίων. ∆υτικό του όριο αποτελούν τα υψώµατα Κορυφή 
(373 µ.) και Βίγλα, ανατολικό τα Λούρος (505 µ.)και Ρέντα (692 µ.) και βόρειο η 
βουνοσειρά που εκτείνεται από τον Κέντα (881 µ.) ως τη Βουβάλα (944 µ.): Νοτικό 
Κοπρινό (758 µ.), Ασιδέρωτο (1177 µ.), Μεγάλο Λιβάδι (556 µ.) και ανώνυµα (706 
και 761 µ.). Τα πεδινά εδάφη, τα οποία αρδεύουν µικροί χείµαρροι και τα αξιόλογα 
αγκυροβόλια κοντά στο ακρωτήριο Μέλισσα, είναι δυνατό να εξασφαλίσουν 
επάρκεια αγαθών και ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, γεγονός που αναµένουµε 
να έχει αξιοποιηθεί κατά τα ΠΓ και Γ χρόνια. 

Ωστόσο, µόνο ένα Γ όστρακο βρέθηκε στην περιοχή, στα «Κιόνια» Κεραµέ. 
Ίσως µια διεξοδικότερη µελλοντική διερεύνησή της, προσφέρει περισσότερες 
πληροφορίες για την κατάληψη του χώρου. 
Βιβλιογραφία: Hood Warren BSA 1966 174. 
 

Επαρχία Αµαρίου 
 
ΠΒ6. Περιοχή Πατσού � Παντάνασσας � Βενίου. 
 

Επιστρέφοντας στο βόρειο τµήµα του νοµού, ανάµεσα στην παραλιακή 
πεδιάδα και τον ορεινό όγκο του Κέδρου (1776 µ.) � Σωρού (1184 µ.) � Αγκαθιού 
(1091 µ.), απλώνεται η χαµηλή λεκάνη των Ποταµών, µε τις νοτιότερες απολήξεις 
της των Καρινών στα δυτικά και της Πατσού στα ανατολικά. Τα βουνά Κιρµιλιανή, 
Κορφές (688 και 724 µ.), Σωρός και Αγκάθι συνιστούν τη βάση αυτού του σχεδόν 
τριγωνικού χώρου. Από το πρώτο ξεκινά µια ράχη, µε πολύ απότοµες 
ανατολικοµεσηµβρινές πλαγιές, προς τα βορειοανατολικά (Καλογεράδο 551 µ., 
ανώνυµο 637 µ., Πατρέλλες 604 µ. και ανώνυµα 570, 556, 501 και 461 µ.) και από το 
τελευταίο µια αντίστοιχη προς τα Β/Β∆ (ανώνυµο 875 µ., Βενή ή Βένι Κορυφή 740 
µ., ∆ώµατα 506 µ., Αρµοί 652 µ., Σωρός 662 µ. και ανώνυµα 645, 456 και 321 µ.), 
που συγκλίνουν στην είσοδο του Πρασιανού φαραγγιού. Τα αρκετά εύφορα πεδινά 
και ηµιορεινά εδάφη της περιοχής, τα οποία αρδεύουν µεγάλοι χείµαρροι, είναι 
δυνατό να εξασφαλίσουν στους κατοίκους αυτάρκεια αγαθών, ενώ και το ανάγλυφο 
προσφέρει ικανοποιητική αµυντική προστασία. Ωστόσο, το σηµαντικότερο 
πλεονέκτηµα και καθοριστικός παράγοντας ανάπτυξής της, αποτελεί η θέση της, 
πάνω στη βασική οδό επικοινωνίας ανάµεσα στη βόρεια και τη νότια ακτή, που 
συνδέει τον παραλιακό κάµπο του Ρεθύµνου µε τους αντίστοιχους του Πλακιά � 



Λευκογείων και Ασωµάτου �Πρέβελης (µέσω της λεκάνης Αγ. Βασιλείου � Κοξαρέ) 
και κυρίως µε την πεδιάδα της Μεσαράς (µε ενδιάµεσο σταθµό τη Σύβριτο). 

Ευνόητο είναι, ότι τα αξιόλογα τοπογραφικά δεδοµένα προσέλκυσαν το 
ανθρώπινο ενδιαφέρον, κατά τα ΠΓ και Γ χρόνια, όπως πιστοποίησε και η 
διερεύνηση του χώρου. Αρχαιολογικά ευρήµατα εντοπίστηκαν σε τρεις 
διαφορετικούς τόπους, κοντά στα νότια όρια της επικράτειας, προσφέροντας 
χρήσιµες πληροφορίες. Στο βουνό Βένι, το οποίο δεσπόζει στο νοτιοανατολικό άκρο 
της βορειότερης λεκάνης του Αµαρίου, ελέγχοντας την επικοινωνία µε τη Σύβριτο, 
έχουν περισυλλεγεί ΠΓ και Γ όστρακα στους νότιους πρόποδές του και αλλού, 
παρέχοντάς µας ενδείξεις διαρκούς ανθρώπινης παρουσίας. Επίσης, στη γειτονική 
Παντάνασσα («Ερηµοκλησιές»), ανασκάφτηκαν ΥποΜ-ΠΓ τάφοι: µεταξύ τους 
συµπεριλαµβάνεται παιδικός εγχυτρισµός σε λάκκο (ο πίθος περιείχε κι ένα 
θήλαστρο) και µικρός, υπέργειος, χτιστός θόλος, µε ορθογώνια κάτοψη και 
υποτυπώδη δρόµο. Το θάλαµό του γέµιζαν ασφυκτικά ένας τεφροδόχος πίθος κι ένας 
χάλκινος αµφοροειδής κρατήρας, πιθανώς κυπριακής προέλευσης, µε καµένα οστά 
και κτερίσµατα στο εσωτερικό του. Στην οροφή του υπήρχε πυρά προσφορών (;), ενώ 
η κεραµική χρονολογεί το σύνολο στους ύστερους ΥποΜ χρόνους. Τη συνολική 
εικόνα των αρχαίων καταλοίπων συµπληρώνουν όσα αποκαλύφθηκαν στο σπήλαιο 
του Αγ. Αντωνίου, στο φαράγγι της Πατσού. Αυτά πιστοποιούν την ύπαρξη ενός 
ιερού, αφιερωµένου στον Ερµή Κραναίο, µε χρήση από την ΥΜ Ι περίοδο ως τη 
Ρωµαιοκρατία (µε κάποια κενά ανάµεσα). Ένα στρώµα πυράς µεγάλης έκτασης, 
µπροστά από τη βραχοσκεπή που φιλοξενεί το εκκλησάκι, προσδιορίζει τον τόπο 
άσκησης της υπαίθριας λατρείας, από όπου προέρχονται πήλινα, µολύβδινο και 
χάλκινα ζώδια (ταύροι, κριός και πτηνά), ειδώλια, πολλά οστά και κέρατα ζώων και 
καλής ποιότητας κεραµική (κυρίως Γ). 

Τα διεσπαρµένα στην περιφέρεια ίχνη κατάληψης του χώρου, µαρτυρούν την 
πρόθεση των κατοίκων να τον εκµεταλλευτούν σε όλη του την έκταση. Παράλληλα, η 
ποικιλία τους (οικισµός;, τάφοι, ιερό), παρέχει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών 
για διαφορετικές πλευρές της ζωής των κατοίκων. Ειδικά τα λίγα, τυχαία και 
αποσπασµατικά λείψανα από το Βένι, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, καθώς η έλλειψη 
ανασκαφικής διερεύνησης, µας στερεί σηµαντικά στοιχεία. Τα τοπογραφικά, 
γεωµορφολογικά και αρχαιολογικά δεδοµένα µας οδηγούν να υποθέσουµε την 
ύπαρξη µιας εγκατάστασης στο βουνό. Η ανεύρεση οστράκων κατά τόπους, ίσως 
υποδηλώνει, ότι θα ήταν εκτεταµένη, ενώ η µεγαλύτερη συγκέντρωσή τους στους 
νότιους πρόποδες, εξηγείται από την ανάγκη προφύλαξης από τους βόρειους ανέµους. 
Η θέα προς τα πλούσια, καλλιεργήσιµα εδάφη στα βορειοδυτικά, είναι ελεύθερη, 
αλλά η προσοχή των κατοίκων, πιθανώς θα στρεφόταν και αλλού: α) στην 
υδροκριτική προς το Αγκάθι, της οποίας ο έλεγχος εξασφαλίζει τα νώτα, β) στο στενό 
πέρασµα πριν τα ∆ώµατα και τους Αρµούς, από όπου διέρχεται η κύρια οδός 
επικοινωνίας ανάµεσα στον παραλιακό κάµπο του Ρεθύµνου και την πεδιάδα της 
Μεσαράς και γ) στην Αµπελιών Κορυφή (609 µ.), στα ανατολικά, που παρεµβάλλεται 
µεταξύ Βενίου και Συβρίτου. 

Την παραπάνω υπόθεσή µας, µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, έρχεται να 
ενισχύσει η ανακάλυψη των τάφων στην Παντάνασσα, προσφέροντάς µας χρήσιµες 
πληροφορίες. Μολονότι δεν έχουν ακόµα εκτενώς δηµοσιευτεί, αξίζει να 
επισηµάνουµε ορισµένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά τους48. Το πρώτο αφορά στον 
                                                 
48 Ορισµένες πληροφορίες της συναδέλφου Τέγου Ε. (την οποία ευχαριστώ θερµά), το λήµµα της στον 
κατάλογο της έκθεσης για την Ανατολική Μεσόγειο (1998, σ. 84) και η ανακοίνωσή της στο συνέδριο 
για τις καύσεις, που διοργανώθηκε από την ΚΒ΄ΕΠΚΑ και το Παν/µιο Κρήτης, το 1999, στη Ρόδο, 
αποτελούν τις πηγές µου για τους τάφους της Παντάνασσας. 



αρχιτεκτονικό τύπο του χτιστού θόλου, τον οποίο δεν έχουµε συναντήσει δυτικότερα 
στην Κρήτη. ∆υστυχώς, δε γνωρίζουµε αν παρουσιάζει κατασκευαστικές οµοιότητες 
µε τους αντίστοιχους από το ανατολικό τµήµα του νησιού. Ίσως η πρωιµότητα της 
κατασκευής του, µε τη συνακόλουθη ισχυρότερη επίδραση της µινωικής παράδοσης, 
να εξηγεί, σε κάποιο βαθµό, τη συγκεκριµένη επιλογή, αν και η συνήθεια των 
καύσεων δεν ταιριάζει σε µια τέτοια ερµηνεία. Από την άλλη µεριά, το µεγάλο, 
χάλκινο, τεφροδόχο αγγείο, ενισχύει την εντύπωση, ότι οι νεκροί συγκαταλέγονταν 
στην εξέχουσα οµάδα της κοινότητας και άρα θα επιθυµούσαν να προβληθούν 
ιδιαίτερα. Είναι λοιπόν πιθανό, η συγκεκριµένη µορφή της τελευταίας κατοικίας τους, 
η οποία αφενός απαιτεί µεγαλύτερη φροντίδα και αφετέρου µπορεί να παραπέµπει σε 
ένα ένδοξο παρελθόν, να εξυπηρετεί ακριβώς αυτό το σκοπό. Κάτι ανάλογο ίσως 
συµβαίνει και µε τον χάλκινο αµφοροειδή κρατήρα, µε την ξεχωριστή αξία, ως 
σύµβολο κύρους και οικονοµικής επιφάνειας. Μολονότι δε γνωρίζουµε, αν η 
παρουσία του στην Παντάνασσα ξεπερνά τα πλαίσια των εµπορικών συναλλαγών 
στην Αν. Μεσόγειο και άπτεται των απόψεων των Muscarella και De Polignac, 
σχετικά µε τη λατρευτική σηµασία και τη συνακόλουθη χρήση παρόµοιων αγγείων 
στις διπλωµατικές και κοινωνικές σχέσεις, ως δώρα µεταξύ αρχόντων και 
ηγεµόνων49, η ανεύρεσή του αποκτά µεγάλη βαρύτητα, για την κατανόηση των 
συνθηκών που επικρατούσαν κατά την ΥποΜ περίοδο. Ωστόσο, πέρα από τις 
παραπάνω ιδιαιτερότητες, παρατηρούµε γενικά οµοιοµορφία στις ταφικές πρακτικές 
και τα έθιµα στη ∆υτική Κρήτη, η οποία µαρτυρά παρόµοιες αντιλήψεις των 
ανθρώπων σε µια ευρύτατη έκταση και διάρκεια και άρα, εντυπωσιακή πολιτισµική 
ενότητα και συνέχεια. 

Ανάλογη εικόνα σχηµατίζουµε και από την εξέταση των αναθηµάτων του 
ιερού της Πατσού. Η µακραίωνη λειτουργία του, ίσως µάλιστα στη βάση κοινού 
λατρευτικού τελετουργικού, καταδεικνύει αυτήν την αδιάσπαστη ακολουθία. 
Οπωσδήποτε, η ακτινοβολία του µινωικού πολιτισµού, ακόµα και ως αφηρηµένη 
ανάµνηση, συνιστά µια κύρια αιτία του φαινοµένου. Ωστόσο, µε δεδοµένον τον 
πολυφυλετικό χαρακτήρα του νησιού και την επικράτηση διαφορετικών ιδεολογιών 
και κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών αντιλήψεων, θα πρέπει να 
αναζητήσουµε και αλλού ικανοποιητικές εξηγήσεις, κάτι που θα επιχειρήσουµε στη 
συνέχεια της παρούσας µελέτης50. Προς το παρόν, θα αρκεστούµε στη διατύπωση 
ορισµένων χρήσιµων παρατηρήσεων. Αρχικά, αξίζει να επισηµάνουµε το, 
εξαιρετικού κάλλους, υποβλητικό τοπίο, το οποίο συνδέει στενά τη θρησκευτικότητα 
µε το περιβάλλον, όπως υποδηλώνει και η µεταγενέστερη λατρεία του Ερµή 
Κραναίου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η θέση του ιερού, σε φυσικό πέρασµα, στην 
ύπαιθρο, κοντά στα όρια της επικράτειας, που οδηγεί στην υπόθεση, ότι 
πραγµατοποιούνταν τελετές µετάβασης, ή ότι συµµετείχαν στα δρώµενα, πιστοί από 
γειτονικές περιοχές. Εξάλλου, η ανεύρεση πολλών πήλινων και, κυρίως, χάλκινων 
ειδωλίων, µας επιτρέπει να εικάσουµε αξιόλογη οικονοµική ανάπτυξη, αλλά όχι και 
την ύπαρξη αντίστοιχων εργαστηρίων in situ. Τέλος, δε διαθέτουµε επαρκή στοιχεία, 
για να εκφέρουµε τεκµηριωµένη άποψη σχετικά µε το ιερατείο, πέρα από την 
υπόνοια ισχυρής παρουσίας του, βασισµένης στη διαρκή λειτουργία του 
συγκεκριµένου θρησκευτικού κέντρου. 
Βιβλιογραφία: Boardman CCO 1961 76-8ú Hood Warren Cadogan BSA 1964 70ú 
Hood Warren BSA 1966 186ú Κούρου Καρέτσου Sybrita 1994 81-164ú Προκοπίου � 

                                                 
49 Muscarella O.W., 1992, σ. 41ֹ De Polignac F., 1992, σ. 125-126. 
50 Βλ. και την ανάλυση των αρχαιολογικών δεδοµένων από το ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στην 
Κάτω Σύµη Βιάννου. 



Μεταξά Sybrita 1994 253ú Νινιού ΚΕστία 1994-6 307ú Τέγου Ανατ. Μεσόγειος 1998 
84. 
 
ΠΒ7. Περιοχή Συβρίτου � Ελενών � Νίθαυρης. 
 

Νοτιοανατολικά της επικράτειας Πατσού � Παντάνασσας � Βενίου, ανάµεσα 
στους ορεινούς όγκους του Κέδρου � Σωρού � Αγκαθιού στα δυτικά και της Ίδης στα 
ανατολικά, απλώνεται µια ηµιορεινή, κατακερµατισµένη περιοχή. ∆υο πρόβολοι του 
Ψηλορείτη, οι κορυφές Λιπαρός (1141 µ.) και Χονδράδα (1177 µ.), αποτελούν το 
βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό της άκρο, αντίστοιχα. Από την πρώτη ξεκινά 
µια βουνοσειρά, η οποία εκτείνεται αρχικά προς τα δυτικά (ανώνυµο 711 µ., Αρµοί 
652 µ., ∆ώµατα 506 µ. και Βενή ή Βένι Κορυφή 740 µ.), στη συνέχεια προς τα νότια 
(ανώνυµα 875 και 930 µ., Αγκάθι 1108 µ., ανώνυµο 1034 µ., Φουρκισµένος 936 µ., 
Μαύρο Μουρί 1021 µ. και Κέδρος 1776 µ.) και τέλος προς τα ανατολικά 
(Πετροµούρη 559 µ., Κορφή 513 µ. και ανώνυµο 1145 µ.), καταλήγοντας στη 
Χονδράδα και κλείνοντας διαδοχικά, από τα τρία σηµεία του ορίζοντα (Β, ∆, Ν), το 
χώρο. Το βασικό πυρήνα του συνιστά η νοτιότερη λεκάνη του Αµαρίου, η ευρύτερη 
κι ευφορότερη της περιοχής, που πλαισιώνεται από τρεις µικρότερες: α) µια στενή και 
άγονη, µεταξύ Βενίου και Συβρίτου, στα βορειοδυτικά, β) την επιµήκη κοιλάδα του 
χειµάρρου Λυγιώτη, νοτιοδυτικά του Σαµίτου (1013 µ.) και γ) την αντίστοιχη του 
Ξιφέ, νότια των υψωµάτων Φούκας (377 µ.), Πρ. Ηλίας (518 µ.) και ∆ιχαλούς (673 
µ.). (Η τελευταία θα µπορούσε να εξαρτάται και από την επικράτεια της Αγ. 
Παρασκευής � Μελάµπων � Αγ. Γαλήνης, την οποία διαρρέει ο ποταµός Πλατύς, από 
όπου δε διαθέτουµε κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου.) Η συνολική εικόνα του 
τόπου, που σχηµατίζουµε µε µια πρώτη µατιά, δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Τα 
καλλιεργήσιµα εδάφη είναι ηµιορεινά, περιτριγυρισµένα από ψηλά βουνά και 
αποκοµµένα από πεδιάδες και παραλίες. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές µοιάζουν 
περιορισµένες, ανεπαρκείς για να θρέψουν αυτόνοµο πληθυσµό. Όµως, αν 
εξετάσουµε προσεκτικότερα το χάρτη κι επισκεφτούµε το χώρο, θα αντιληφθούµε µια 
διαφορετική πραγµατικότητα. Οι χαµηλές, επίπεδες ή λοφώδεις εκτάσεις, είναι 
εξαιρετικά εύφορες, αρδευόµενες από τα νερά αρκετών χειµάρρων και πηγών, 
προφυλαγµένες ανάµεσα στα όρη, αλλά όχι αποµονωµένες. Το αντίθετοֹ ελέγχουν 
την κύρια οδό επικοινωνίας µεταξύ του κάµπου του Ρεθύµνου και της Μεσαράς, 
ουσιαστικά του δυτικού και του κεντρικού τµήµατος της Κρήτης. 

Πάνω από το στενότερο σηµείο αυτού του επιµήκη διαδρόµου, ανώτατου 
υψοµέτρου 490 µ. (!), (η Ίδη φτάνει στα 2456 µ. και ο Κέδρος στα 1776 µ. !), βόρεια 
από το χωριό Θρόνος, δεσπόζει η κορυφή Κεφάλα (617 µ.), όπου τοποθετείται η 
πόλη της Συβρίτου. Εκεί, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως 47 αινιγµατικά 
ορύγµατα και οικοδοµικά κατάλοιπα ΥΜ ΙΙΙγ-Γ χρόνων, τα οποία θα παρουσιάσουµε 
αναλυτικά στο επόµενο κεφάλαιο. Προς το παρόν, αξίζει να επισηµάνουµε, ότι ο 
χαρακτήρας της εγκατάστασης δεν έχει ακόµα εξακριβωθεί. Μολονότι φαίνεται 
πιθανή η λειτουργία της ως θρησκευτικό κέντρο, η απουσία ειδωλίων και άλλων 
λατρευτικών αντικειµένων, δηµιουργεί επιφυλάξεις στους ανασκαφείς. Εξάλλου, 
πέρα από τα παραπάνω ευρήµατα, ίχνη ανθρώπινης παρουσίας χρονολογηµένα στην 
εξεταζόµενη περίοδο, έχουν εντοπιστεί σε δυο ακόµα θέσεις. Στο δυτικό τµήµα της 
επικράτειας, σε δυσπρόσιτη, ορεινή περιοχή, κοντά στο χωριό Ελένες, 
περισυλλέχτηκε ΠΓ-Γ κεραµική από το σπήλαιο «Μαργιελές». Επίσης, στη δυτική 
πλαγιά του Ψηλορείτη, στα βορειοδυτικά του µικρού οροπεδίου «Καλικάς» (1200 µ.), 
πάνω από τη Νίθαυρη, ανοίγεται το τεράστιο άντρο «Νοτική Τρύπα». Εκεί, γύρω από 



µια µεγάλη σταλαγµιτική στήλη, που ίσως λειτουργούσε ως βαίτυλος, ήρθαν στο φως 
όστρακα Μ-Ρ χρόνων. 

Με δεδοµένη την ελλιπή παρουσίαση των αρχαίων καταλοίπων από τη 
Σύβριτο και τον αποσπασµατικό χαρακτήρα των υπολοίπων, δεν κρίνουµε σκόπιµο 
τον εξαντλητικό σχολιασµό του υλικού στο κεφάλαιο αυτό. Αρκούµαστε απλά να 
επισηµάνουµε, τη διασπορά των ευρηµάτων στην περιφέρεια του παραγωγικού 
χώρου, δείγµα πλήρους εκµετάλλευσής του και την επαναλαµβανόµενη χρήση 
σπηλαίων για αιώνες, είτε ως καταφυγίων ποιµένων, είτε ως λατρευτικών κέντρων. 
Βέβαια, στη δεύτερη περίπτωση, θα περιµέναµε πλουσιότερα ευρήµατα. Όµως, η 
πιθανώς περιορισµένη, τοπική ακτινοβολία τους, ή / και η έλλειψη ανασκαφικής 
διερεύνησης, είναι δυνατό να ερµηνεύσει το φαινόµενο. 
Βιβλιογραφία: Faure BCH 1956 98 & Fonctions 1964 61 & Ιερά σπήλαια 1996ú Hood 
Warren Cadogan BSA 1964 71ú Kanta 1980 205ú Προκοπίου Rocchetti Α∆ 1988 555 
& ΚΕστία 1991-3 269-270 & 1994-6 299ú Προκοπίου Sybrita 1994 249-254ú 
Rocchetti Sybrita 1994 237-248. 
 
ΟΒ1. Σύβριτος. 
 

Στην υδροκριτική γραµµή µεταξύ της βορειοδυτικής λεκάνης της επαρχίας 
(Ποταµοί) και της νοτιοανατολικής (Μονή Ασωµάτων � Βιζάρι), δεσπόζει το ύψωµα 
Κεφάλα, κοντά στο βόρειο άκρο της επικράτειας Συβρίτου � Ελενών � Νίθαυρης. Ο 
έλεγχος του στενού, χαµηλού περάσµατος, που συνδέει τον κάµπο του Ρεθύµνου µε 
τη Μεσαρά και κατ�επέκταση τη ∆υτική µε την Κεντρική Κρήτη, παρακάµπτοντας 
τον ορεινό όγκο της Ίδης, προσδίδει στο λόφο εξέχουσα γεωστρατηγική και 
οικονοµική σηµασία, καθώς εποπτεύει µια ευρύτατη περιοχή, από το Σωρό και το 
Βένι, ως το Μοναστηράκι και το Βιζάρι, αποτελώντας ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση 
ανθρώπων, αγαθών και ιδεών. Λογικό είναι λοιπόν, να κατοικηθεί από πολύ πρώιµες 
περιόδους και να φιλοξενήσει, µε το πέρασµα των αιώνων, µια ισχυρή εγκατάσταση. 
Την ιστορία της µαρτυρούν πολλές επιγραφές, Γραµµικής Β και υστερότερες, οι 
οποίες διασώζουν το όνοµά της (Σύβριτος), καθώς και τα εντοπισµένα, κατά τις 
έρευνες στο ύψωµα και το γύρω χώρο, αρχαία αποµεινάρια. Οι πρώτες συστηµατικές, 
αλλά µικρής κλίµακας ανασκαφές, διεξήχθησαν από τους Γερµανούς στην Κατοχή, 
για να συνεχιστούν, περίπου 45 χρόνια αργότερα, από Ιταλούς αρχαιολόγους και την 
τοπική Εφορεία. Κατά τη διάρκειά τους, ήρθαν και συνεχίζουν να έρχονται στο φως, 
ενδιαφέροντα λείψανα της Ελληνορωµαϊκής πόλης, εκτεινόµενα στην περιοχή των 
χωριών Θρόνος, Αγ. Φωτεινή και Γέννα, καθώς και αξιόλογα προγενέστερά τους ίχνη 
ανθρώπινης παρουσίας. 

Στα τελευταία συγκαταλέγονται ΥΜ ΙΙΙ, ΠΓ και Γ κατάλοιπα, από την 
κορυφή της Κεφάλας. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν 47 αινιγµατικά ορύγµατα, κυκλικού, 
ελλειπτικού, ή ακανόνιστου σχήµατος, σκαµµένα στον κούσκουρα. Το περιεχόµενό 
τους συνίσταται από χώµα, πέτρες, αποµεινάρια καύσεων, οστά ζώων και 
αποσπασµατική ΥΜ ΙΙΙβ-Γ κεραµική. Λίγο βορειότερα αποκαλύφθηκαν ερείπια των 
τοίχων και τµήµα χωµάτινου δαπέδου, δυο ορθογώνιων ΠΓ-Γ δωµατίων, που 
πατούσαν σε λάκκο, µε ίχνη φωτιάς, κέρατα αγριµιών και ΥΜ ΙΙΙγ όστρακα. Επίσης, 
ανασκάφτηκε µια χτιστή, κωνική κατασκευή, ύψους 1,75 µ., µε ΠΓ-Γ κεραµική 
(αποθηκευτικός χώρος ;), καθώς και λείψανα Γ τοίχων. Τέλος, στο νότιο τµήµα της 
κορυφής, βρέθηκε Γ στρώµα (;) και λάκκος µε ΠΓ Β όστρακα και µισό ΠΓ κρατήρα 
στην επιφάνειά του, κάτω από τον οποίο υπήρχαν απανθρακωµένα φυτικά κατάλοιπα. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα, µας παρέχουν αποσπασµατική µόνο 
εικόνα της ιστορικής πραγµατικότητας για την εξεταζόµενη περίοδο. Η συνεχής, 



εντατική κατάληψη του χώρου, µε τις διαδοχικές υστερότερες φάσεις, ίσως έχει 
εξαφανίσει τµήµα των πληροφοριών. Έτσι, δεν είναι προς το παρόν δυνατός, ο 
καθορισµός του χαρακτήρα της εγκατάστασης. Από τα στοιχεία που διαθέτουµε, 
άλλα είναι αναµενόµενα (ορθογώνια ΠΓ-Γ δωµάτια, µε ευθύγραµµους λιθόχτιστους 
τοίχους και δάπεδα από πατηµένο χώµα) και άλλα µοναδικά (χτιστή, κωνική 
κατασκευή και ορύγµατα). Με βάση αυτά, φαίνονται πιθανότερες δυο κύριες 
ερµηνείες. Σύµφωνα µε την πρώτη, στην κορυφή της Κεφάλας υπήρχε θρησκευτικό 
κέντρο, µε λειτουργία από τα ΥΜ ΙΙΙβ-γ ως τα Γ χρόνια. Τα ορύγµατα λοιπόν, ίσως 
συγκέντρωναν τα απορρίµµατα των λατρευτικών πράξεων, τα καµένα φυτικά 
κατάλοιπα θα συνδέονταν µε τελετές, ο αποθηκευτικός χώρος (;) θα περιείχε 
τελετουργικά και άλλα αγγεία, ή ιερά σκεύη και τα κτίρια θα αποτελούσαν 
βοηθητικούς χώρους. Όµως, τα οικοδοµικά λείψανα µοιάζουν πολλά και διεσπαρµένα 
σε αρκετή έκταση, τέτοια που θα ταίριαζαν σε ένα µεγάλο, παγκρήτιο ιερό. Αλλά 
ποιά ΥΜ ΙΙΙβ-γ κοινωνία µπορούσε να το δηµιουργήσει και τι απέγινε από τον 7ο αι.; 
Και το περιεχόµενο των ορυγµάτων, δε θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα 
στρωµατογραφηµένο κι όχι ανακατεµένο; Έτσι, καταλήγουµε σε µια δεύτερη 
ερµηνεία, κατά την οποία τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ανήκουν σε έναν αξιόλογο 
ΠΓ-Γ οικισµό, που διαδέχτηκε µια ΥΜ ΙΙΙβ-γ εγκατάσταση απροσδιόριστου 
χαρακτήρα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ερείπια των κτιρίων ερµηνεύονται ως 
αποµεινάρια σπιτιών. Πιθανώς στον 8ο αι., ή και αργότερα, ο χώρος καθαρίστηκε, 
οπότε ανοίχτηκαν τα ορύγµατα. Συγχρόνως, ίσως κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση ενός Γ 
ιερού σε εξέχον σηµείο της θέσης, φαινόµενο γνωστό και από άλλες περιοχές της 
Κρήτης, µολονότι η απουσία ειδωλίων και γενικά λατρευτικών αντικειµένων, µας 
δηµιουργεί ερωτηµατικά. Τέλος, η κωνική κατασκευή µπορεί να αποτελεί 
αποθηκευτικό χώρο, οικίας µάλλον, παρά εργαστηρίου. Τα παραπάνω δεδοµένα και 
οι υποθέσεις κάνουν φανερή την ανεπάρκεια του υλικού, για την εξαγωγή 
συµπερασµάτων σχετικών µε το επίπεδο της οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής 
οργάνωσης. Ωστόσο και µόνη η ύπαρξη ενός ΠΓ-Γ οικιστικού πυρήνα σε µια τέτοια 
στρατηγική θέση, είναι ενδεικτική της σηµασίας που αποδιδόταν στον έλεγχο των 
οδών επικοινωνίας και την εξασφάλιση της άµυνας των εγκαταστάσεων. 

 
Επαρχία Μυλοποτάµου 

 
ΠΒ8. Περιοχή Ελεύθερνας � Περάµατος � Μελιδονίου. 
 

Ανατολικά της επικράτειας Χαµαλευρίου � Σταυρωµένου � Πλατανιά, στις 
βορειοδυτικές παρυφές του ορεινού όγκου της Ίδης και δυτικά της οροσειράς 
Κουλούκωνας (1083 µ.), απλώνεται µια ευρεία έκταση, από την ακτή µέχρι τον 
Ψηλορείτη. Πρόκειται για ένα σχεδόν τριγωνικό χώρο, τον οποίο ορίζουν δυο ράχες, 
που ξεκινούν από την κορυφή Στολίστρα (1803 µ.) και κατεβαίνουν προς τα Β/Β∆ 
και τα Β/ΒΑ. Την πρώτη συνιστούν τα υψώµατα Μυίγα (1584 µ.), Λιπαρός (1141 µ.), 
∆άφνη (974 µ.) και Μαύρου Κορυφή (920 µ.), ως το Γυποφάραγγο και στη συνέχεια, 
τα ανώνυµα των 416, 270 και 254 µ., ο Πρ. Ηλίας (254 µ.) και ο Κουλές (210 µ.). Τη 
δεύτερη αποτελούν τα όρη Σάρχος (1579 µ.), Νευρολύτης (1403 µ.), Κοπίδα (972 µ.) 
και Ξερορράχη, µέχρι τη ρεµατιά µεταξύ των χωριών Επισκοπής και Γαράζου, µετά 
την έξοδο της οποίας δεσπόζει ο Κουλούκωνας (1076 µ.). Από εκεί, τα χαµηλότερα 
βουνά Καµάρα (655 µ.), Σίδερος (643 µ.), Ξερολιά (278 µ.) και Μπουµπαρδόπυργος 
(361 µ.) κλείνουν, από γεωµορφολογική άποψη, την περιοχή στα βορειοανατολικά. 
(Ωστόσο, η µικρή γειτονική λεκάνη του Μπαλίου, φαίνεται να ανήκει στην ίδια 
επικράτεια.) Ο εκτεταµένος αυτός χώρος χαρακτηρίζεται από πολυµορφισµό (καθώς 



συµπεριλαµβάνει την ευρύτατη κοιλάδα που διαρρέει ο Γεροπόταµος µε τις 
διακλαδώσεις του και τις Β∆ πλαγιές της Ίδης), αλλά και από αφθονία 
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Η εκµετάλλευση των εύφορων, καλλιεργήσιµων εδαφών 
του, εξασφαλίζει επάρκεια αγαθών για τους κατοίκους, όπως µαρτυρά και η 
σύγχρονη συσσώρευση χωριών, κυρίως στον Κάτω Μυλοπόταµο. Παράλληλα, οι 
δαντελωτές ακτές ευνοούν τη ναυτιλία και το εµπόριο, σχηµατίζοντας µικρά και 
µεγαλύτερα αγκυροβόλια, µε κυριότερο του Πανόρµου. Όµως, σηµαντικό παράγοντα 
για την ευµάρεια του τόπου αποτελεί και η εξαιρετική θέση του, στην άκρη του 
διαδρόµου ανάµεσα στην Ίδη και τον Κουλούκωνα, ο οποίος συνδέει τις γόνιµες 
παραλιακές πεδιάδες της ∆υτικής και Κεντρικής Κρήτης. 

Τα ευνοϊκά αυτά γεωµορφολογικά δεδοµένα, προσέλκυσαν το ανθρώπινο 
ενδιαφέρον και οδήγησαν στην ανάπτυξη ενός ισχυρού αστικού κέντρου, κατά τους 
Ιστορικούς Χρόνους: της Ελεύθερνας. Τα αποµεινάρια της ανασκάπτονται από το 
Πανεπιστήµιο Κρήτης, στον ευρύτατο χώρο µεταξύ του οµώνυµου χωριού και του 
Πρινέ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές ενός λαµπρού παρελθόντος. Στην 
εξεταζόµενη περίοδο ανήκουν λίγα κατάλοιπα κατοικιών, αλλά εντυπωσιακά 
ευρήµατα από το νεκροταφείο, που µας προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες, όχι µόνο 
για την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση της πόλης, αλλά και για την ιδεολογία και 
τις αντιλήψεις των κατοίκων της. Στα στοιχεία αυτά θα αναφερθούµε στο επόµενο 
κεφάλαιο, αρκούµενοι προς το παρόν να καταγράψουµε τις υπόλοιπες ενδείξεις 
ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή. Πρόκειται για αξιόλογα λείψανα ενός οικισµού 
στο λόφο Γρίβιλα, 1,5 χλµ. ΒΑ του Περάµατος και για ευρήµατα από το 
«Γεροντόσπηλιο» Μελιδονίου (υψόµετρο 220 µ.), στη ΝΑ πλαγιά του βουνού 
Σπήλιος (309 µ.), στη νότια πλευρά του ορεινού όγκου του Κουλούκωνα. Στην πρώτη 
θέση έχουν έρθει στο φως ίχνη µιας εκτεταµένης ΠΓ-Γ εγκατάστασης, µε «φτωχικά» 
σπίτια, κατασκευασµένα κυρίως από ακατέργαστους λίθους, ενώ από τη δεύτερη 
περισυλλέχτηκαν ΠΓ όστρακα51 και τµήµα Γ ειδωλίου. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά κατάλοιπα είναι ασφαλώς πολύ σηµαντικά, 
καθώς, για πρώτη φορά, διαθέτουµε ευρήµατα εντοπισµένα σε περισσότερους από 
έναν οικιστικούς πυρήνες, µέσα στα πλαίσια της ίδιας επικράτειας. Αυτή είναι η 
αξιολογότερη ένδειξη για µια κατοίκηση «κατά κώµας», µολονότι έχουν ανασκαφτεί 
µόνο περιορισµένα τµήµατά τους. Εξάλλου, η ύπαρξη µιας εγκατάστασης, ήδη από 
την ΠΓ περίοδο, σε ένα χαµηλό λόφο σαν αυτόν των Γριβίλων και µάλιστα σε µια 
εύφορη πεδιάδα, που τα εδάφη της θα εποφθαλµιούσαν πολλές οµάδες ή κοινότητες, 
παρουσιάζει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θυµίζει τις ανάλογες περιπτώσεις των 
Χανίων και του Χαµαλευρίου � Σταυρωµένου και µαρτυρά, είτε την ισχύ του 
συγκεκριµένου οικισµού, είτε την απόφαση των κατοίκων του να παραµείνουν σε µια 
πλούσια παραγωγική λεκάνη, (πιθανώς διακινδυνεύοντας), ή και την επικράτηση 
ειρηνικών συνθηκών διαβίωσης στη ∆υτική Κρήτη. Βέβαια, η σύντοµη παρουσίαση 
του χώρου από τον Πλάτωνα, δε δικαιολογεί την πρώτη ερµηνεία. Ωστόσο, δε 
διαθέτουµε επαρκή αρχαιολογικά δεδοµένα, ούτε είναι εύκολο να συγκρίνουµε την 
εγκατάσταση µε σύγχρονές της. Τέλος, σε ό,τι αφορά στο «Γεροντόσπηλιο» 
Μελιδονίου, αξίζει να σηµειώσουµε, ότι ο Faure δε διαπιστώνει λειτουργία του ως 
ιερό κατά την εξεταζόµενη περίοδο, παρά τα «άπειρα» ΥΜ ΙΙΙ-ΠΓ όστρακα, ενώ και 
οι σύγχρονοι ανασκαφείς παρατηρούν «διακυµάνσεις» στο «ενδιαφέρον για το 
σπήλαιο ως λατρευτικό χώρο»52. 

                                                 
51 Ο Faure P. (1996, σ. 103-104) θεωρεί, ότι η σπηλιά λειτούργησε ως τόπος λατρείας µόνο κατά τα 
ΜΜ-ΥΜ Ι και τα Α-Ρ χρόνια, µολονότι έχουν εντοπιστεί «άπειρα» ΥΜ ΙΙΙ, ΥποΜ και ΠΓ όστρακα. 
52 Τζεδάκης Γ., Γαβριλάκη Ε., 1995, σ. 893-894. 



Βιβλιογραφία: Πλάτων ΚΧ 1951 441ú Hood Warren Cadogan BSA 1964 56ú 
Τζεδάκις Γαβριλάκη Ζ΄ ∆.Κ.Σ. 1995 887-894 (892). 
 
ΟΒ2. Ελεύθερνα. 
 

Στις βορειοδυτικές παρυφές του ορεινού όγκου της Ίδης, οι οποίες δεσπόζουν 
πάνω από την κοιλάδα του Γεροποτάµου, έχουν εντοπιστεί, ήδη από τα τέλη της 
δεκαετίας του �20, ίχνη µιας εγκατάστασης των Ιστορικών Χρόνων, στην περιοχή των 
χωριών Ελεύθερνας και Πρινέ (Αρχαίας Ελεύθερνας). Η θέση, χωρίς να είναι 
προνοµιακή, διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία για την ικανοποίηση των αναγκών µιας 
αυτάρκους κοινότητας. Τα λοφώδη εδάφη της είναι εύφορα, αρδευόµενα από τα νερά 
χειµάρρων και ασφαλή, προστατευµένα από δυσπρόσιτα υψώµατα στα νότια. Η 
πρόσβαση (και η θέα) προς τον παραλιακό κάµπο, τον κύριο πλουτοπαραγωγικό 
χώρο της επικράτειας, είναι ελεύθερη, εξασφαλίζοντας επάρκεια αγροτικών 
προϊόντων, έξοδο στη θάλασσα κι έλεγχο του δυτικού άκρου του διαδρόµου µεταξύ 
Ίδης και Κουλούκωνα. Φαίνεται λοιπόν, ότι τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, ευνόησαν 
την ανάπτυξη ενός αξιόλογου πολιτικού κέντρου: της Ελεύθερνας. Το όνοµά της µας 
είναι γνωστό από πολλές επιγραφές και φιλολογικές πηγές, που διασώζουν και άλλα, 
προγενέστερα (Άωρος και Σάτρα), ή αποδιδόµενα σε κώµες (Σιπιλήν και 
Απολλωνία)53, ενώ τα αποµεινάρια της εντοπίστηκαν κατά τις ανασκαφές του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης. Αυτές ξεκίνησαν το 1985, σε µια φυσική ακρόπολη, το λόφο 
του Πρινέ, συνεχιζόµενες µέχρι σήµερα κι επεκτεινόµενες στη γύρω περιοχή, 
φέρνοντας στο φως αλλεπάλληλες φάσεις κατάληψης του χώρου από τα 
Υπονεολιθικά ως τα Βυζαντινά χρόνια. Από την εξεταζόµενη περίοδο διαθέτουµε 
ευρήµατα προερχόµενα κυρίως από το νεκροταφείο, τα οποία θα παρουσιάσουµε 
µετά την καταγραφή των λειψάνων σπιτιών και ιερών. 

Ο κεντρικός οικιστικός πυρήνας τοποθετείται στο Πυργί, την επίπεδη, 
µακρόστενη κορυφή του παραπάνω υψώµατος, όπου αποκαλύφθηκαν οικοδόµηµα 
και τοίχοι µε Γ και Α όστρακα. ∆υστυχώς, η εντατική κατοίκηση σε διαδοχικές 
µεταγενέστερες περιόδους, εξαφάνισε τις περισσότερες ενδείξεις από τον εξέχοντα 
αυτό χώρο, απώλεια που κάπως µετριάζει η αποκάλυψη: α) ΥΓ τοίχου και στρώµατος 
καταστροφής στην ανατολική πλαγιά («Κατσίβελος»), µε λίθινα εργαλεία, οστά ζώων 
και κεραµική, β) ΥΓ-ΠΑ κτισµάτων στην επίσης ανατολική κλιτύ, του γειτονικού, 
δυτικότερου λόφου, της Ελεύθερνας («Ξενιανά»), µε αγνύθες και χάλκινες βελόνες, 
γ) σύγχρονών τους, παρόµοιων οικοδοµηµάτων και λακκοειδών σκαµµάτων, 
διαµέτρου 1-2 µ., ψηλότερα και δυτικότερα και δ) Γ κεραµικής και ίσως ερειπίων 
σπιτιών στο «Νησί», ένα πλάτωµα βόρεια του σηµερινού χωριού Ελεύθερνα. Τα 
εκτεταµένα αυτά ίχνη κατοίκησης του 8ου και 7ου αι. π.Χ., ουσιαστικά καλύπτουν µια 
ευρύτατη περιοχή δυο υψωµάτων, µαρτυρώντας µια µεγάλη συγκέντρωση 
πληθυσµού. Οι αρχιτεκτονικοί τύποι και οι κατασκευαστικές τεχνικές είναι οι 
συνηθισµένοι της εποχής: µικρά, ορθογώνια δωµάτια, χτισµένα µε αργούς λίθους και 
πλιθιά, ανεγείρονται σε άνδηρα. Συχνά χρησιµοποιείται ο βράχος (λαξευµένος ή στη 
φυσική µορφή του), ενώ έχουν εντοπιστεί δάπεδα από πηλόχωµα. Το οικοδοµικό 
υλικό προέρχεται από το κοντινό λατοµείο του «Περιστερέ», από όπου 
περισυλλέχτηκαν πιθανώς Γ όστρακα. 

Εκτός όµως, από τα παραπάνω αποµεινάρια οικιών, διαθέτουµε και τεκµήρια 
ύπαρξης ιερών από δυο θέσεις: στον «Κατσίβελο» βρέθηκαν ειδώλια, ζώδια, κρανία 
αγριµιών, τριποδικά σκεύη και άλλη κεραµική του 8ου-7ου αι., ενώ στο «Νησί» 

                                                 
53 Φαράκλας Ν. κ.ά., 1998, σ. 78-79. 



εντοπίστηκε υπαίθριος, ΠΓ-Γ και υστερότερος, χώρος λατρείας, µε πήλινα ειδώλια 
και ζώδια. ∆υστυχώς, τα αποσπασµατικά αρχαία κατάλοιπα και οι περιληπτικές 
εκθέσεις, δε µας παρέχουν τη δυνατότητα άντλησης περισσοτέρων πληροφοριών, 
ενδεικτικών της θρησκευτικής οργάνωσης και των αντιλήψεων των Ελευθερνιωτών. 

Αντίθετα, σηµαντικά στοιχεία για την ανασύνθεση της ιστορικής 
πραγµατικότητας προσφέρουν, τα δεδοµένα από τη νεκρόπολη. Η συνεχιζόµενη 
ανασκαφική της διερεύνηση, στη δυτική κλιτύ του λόφου του Πρινέ (θέση «Ορθή 
Πέτρα»), καθόρισε (προς το παρόν) τα χρονολογικά πλαίσια της χρήση της, ανάµεσα 
στο τέλος του 10ου και στις αρχές του 4ου αι. π.Χ. Συγχρόνως, πλούτισε τις γνώσεις 
µας, όχι µόνο σε σχέση µε τα ταφικά έθιµα, αλλά και µε την πολιτικοοικονοµική 
κατάσταση, από την ΠΓ ως την Α περίοδο. Ανάµεσα στα αποτελέσµατά της, 
συγκαταλέγεται η διαπίστωση της παράλληλης εφαρµογής των πρακτικών του 
ενταφιασµού και της καύσης. Όταν οι κηδευτές έθαβαν τους νεκρούς, άλλοτε 
πραγµατοποιούσαν εγχυτρισµούς και άλλοτε ανοιχτές ταφές πάνω στο έδαφος. Η 
πρώτη παραλλαγή αφορούσε κυρίως παιδιά, ή εφήβους, ίσως και κάποιους φτωχούς 
ενήλικες, που εναπέθεταν σε πίθους ή αµφορείς, στερεωµένους πλευρικά µε πέτρες, ή 
τοποθετηµένους οριζόντια σε λάκκους. Το στόµιο των αγγείων φραζόταν από άλλα, 
πλατιά, τηγανόσχηµα, ή από λίθους. Στο εσωτερικό ή γύρω τους, άφηναν τα 
κτερίσµαταֹ συνήθως χάντρες, αστραγάλους και µικρά αγγεία και κάποτε, στα 
πρωιµότερα παραδείγµατα που σχετίζονται τοπικά και χρονολογικά µε τις πυρές και 
χρυσά κοσµήµατα. Τις θέσεις των εγχυτρισµών σηµείωναν µε επιτύµβιες στήλες, ή 
µεγάλες πέτρες. Στον ίδιο χώρο τελούσαν και τους ανοιχτούς ενταφιασµούς, µερικές 
φορές δίπλα σε ορθογώνια περιφράγµατα (πάχους 40-70 εκ. και ύψους 40-80 εκ.), 
χτισµένα επιµελώς από αδούλευτους λίθους, µε συνοδευτική κεραµική και, σπάνια, 
χρυσά κοσµήµατα. 

Όµως, το εντυπωσιακότερο ταφικό έθιµο θα ήταν αναµφίβολα η καύση, 
σπουδαία δείγµατα της οποίας ήρθαν στο φως, απεικονίζοντας µε τον πιο γλαφυρό 
τρόπο τις διηγήσεις του Οµήρου. Η διαδικασία περιελάµβανε διάφορα στάδια και 
ξεκινούσε µε την κατασκευή της νεκρικής πυράς. Σε ελεύθερη έκταση πάνω στο 
έδαφος, ή µέσα σε περίφραγµα αργολιθοδοµής, ή σε όρυγµα περιβαλλόµενο από 
φροντισµένο πέτρινο περίβολο, οι κηδευτές τοποθετούσαν αδούλευτες πέτρες σε 
σειρές, για το σχηµατισµό µιας βάσης � εσχάρας, που θα διευκόλυνε την 
τροφοδότηση της φωτιάς µε οξυγόνο. Στη συνέχεια, αράδιαζαν κάθετα και οριζόντια 
εναλλάξ, αλλεπάλληλους στοίχους κορµών και χοντρών κλαδιών, για να 
χρησιµεύσουν ως καύσιµη ύλη, ώστε να αποτεφρωθεί ο υπερκείµενος νεκρός, άντρας 
ή γυναίκα. Ακολουθούσε η κατάσβεση της φωτιάς, πιθανώς µε νερό από το γειτονικό 
χείµαρρο Χαλοπότα. Κατόπιν, συνέλεγαν τα καµένα οστά (ανακοµιδή) και, αφού τα 
έπλεναν, τα εναπέθεταν σε πήλινα αγγεία (κυρίως αµφορείς και κάλπες), 
καλύπτοντας το στόµιό τους µε άλλα (συνήθως βαθιές λεκανίδες), ή µε χάλκινους 
λέβητες και φιάλες. Τέλος, στοίβαζαν ποσότητες χώµατος και πέτρες πάνω στα 
υπολείµµατα της πυράς, δηµιουργώντας χαµηλούς τύµβους και σπανιότερα, 
ανέγειραν υπέργεια οικοδοµήµατα. Παραδείγµατα της διαδικασίας αυτής διαθέτουµε 
πολλά από την Ελεύθερνα. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν: α) οι 3-4 αλλεπάλληλες ΠΓ-
ΥΓ/ΠΑν πυρές, που καταδεικνύουν την αδιάσπαστη συνέχεια στις θρησκευτικές 
αντιλήψεις και την ιδεολογία της συγκεκριµένης κοινότητας, κατά την Πρώιµη Εποχή 
του Σιδήρου, β) τα δεκάδες τεφροδόχα αγγεία στο θαλαµοειδή, λαξευµένο στον 
κούσκουρα τάφο, τα οποία σχετίζονται µε τα κοντινά ορύγµατα Α και Κ, όπου 
πραγµατοποιήθηκαν ΥΠΓ-ΠΑ καύσεις, γ) το Πσχηµο, ασβεστολιθικό, ΥΓ/ΠΑ, 
ταφικό κτίσµα, µε ορθοστάτες, βάση κι επικρανίτιδα και δ) η ΥΓ πυρά µε το σκελετό 
ενός αποκεφαλισµένου, δεµένου πισθάγκωνα, στα πόδια της (δειροτοµηθείς 



αιχµάλωτος). Την εξέταση των ευρηµάτων αυτών, θα πραγµατοποιήσουµε µετά την 
καταγραφή των εντυπωσιακών, σε πλήθος και ποιότητα, κτερισµάτων. 

Όπως γνωρίζουµε από τα οµηρικά έπη και διαπιστώνουµε και στην 
Ελεύθερνα, στην άκρη των πυρών οι κηδευτές τοποθετούσαν κλειστά αγγεία, που 
περιείχαν λάδι, κρασί, ή λίπος και ανοιχτά (καλάθους και τριποδικούς δίσκους), µε 
καρπούς. Ορισµένα από αυτά τα έβαζαν πριν την καύση, πιθανώς επειδή θα 
συνόδευαν τους νεκρούς στη µεταθανάτια ζωή και άλλα µετά την κατάσβεση, ίσως 
κατά τη διάρκεια τελετουργικών πράξεων. Μαζί τους εναπέθεταν ζώα, τα οστά των 
οποίων βρίσκουµε κάποτε καµένα (προσφορές) και άλλοτε άκαυτα (αποµεινάρια 
νεκροδείπνων), καθώς και κάποια προσωπικά (;) αντικείµενα: σιδερένια όπλα κι 
εργαλεία, κοσµήµατα από χρυσό, χαλκό, ορεία κρύσταλλο και φαγεντιανή, πήλινες 
αγνύθες και σφοντύλια και αγγεία από διάφορα υλικά. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν: α) 
οι κυπριακοί (;), ΠΓ, χάλκινοι λέβητες και λεκάνες, µε λαβές απολήγουσες σε άνθη 
λωτού, που πιθανώς λειτουργούσαν ως σύµβολα οικονοµικής και κοινωνικής 
επιφάνειας, β) το περιδέραιο από χρυσές ψήφους και χάντρες ορείας κρυστάλλου, του 
β΄ µισού του 9ου αι., παρόµοιο του υστερότερου της ελληνίδας «πριγκίπισσας», από 
τη Σαλαµίνα της Κύπρου, γ) τα χρυσά, ΠΓ Β, ορθογώνια ελάσµατα συριακού τύπου, 
δ) οι ΠΓ χάντρες και τα Γ αµφορόσχηµα ληκύθια από φαγεντιανή, ε) η χάλκινη, ΠΓ Β 
� Γ, «ασπίδα» τύπου Ιδαίου, η οποία ίσως είναι ντόπιο προϊόν µε ασσυριακά 
πρότυπα, που χρησιµοποιήθηκε ως καπάκι λέβητα και συνδέεται στενότερα από κάθε 
άλλο εύρηµα µε τα αντίστοιχα αναθήµατα του παγκρήτιου ιερού (βλ. παρακάτω: 
Ιδαίο Άντρο), στ) οι δυο σιδερένιοι κρατευτές και οι οβελοί (ορισµένοι εντοπισµένοι 
σε πεντάδες), γνωστοί από αναφορές του Οµήρου και παραδείγµατα από τάφους 
«πολεµιστών» στην Κρήτη, την Κύπρο και το Άργος και ζ) οι Γ, χάλκινες φιάλες και 
χέρνιβες, µερικές από τις οποίες συνιστούν εξαίρετα δείγµατα της µεταλλοτεχνίας της 
Ανατολής. Τα αρχαιολογικά αυτά δεδοµένα αντικατοπτρίζουν τις θρησκευτικές 
δοξασίες, τα ήθη, τη διεθνή θέση, το βαθµό τεχνολογικής και οικονοµικής ανάπτυξης, 
την οργάνωση, τις ιδέες και τελικά το κοσµοόραµα των µελών της συγκεκριµένης 
κοινωνίας και άρα, θα πρέπει να µελετηθούν µε προσοχή, ώστε να µας προσφέρουν 
πολύτιµες πληροφορίες. Επειδή όµως οι ανασκαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν 
έχει ακόµα δηµοσιευτεί εξαντλητική ανάλυση, ούτε πλήρης παρουσίαση, όλου του 
υλικού, θα αρκεστούµε απλά στη διατύπωση κάποιων παρατηρήσεων, βασιζόµενοι 
στο σύνολο των αποκαλυφθέντων ΠΓ-Γ καταλοίπων από την επικράτεια. 

Η πρώτη εικόνα που σχηµατίζουµε, είναι αυτή µιας πολυάνθρωπης περιοχής, 
η οποία δεν ξεχωρίζει λόγω της ευρείας διασποράς των εγκαταστάσεων στο χώρο, 
αλλά εξαιτίας των εκτεταµένων αρχιτεκτονικών λειψάνων σε δυο θέσεις. Πρόκειται 
για τη µοναδική, µέχρι τώρα, περίπτωση ανεύρεσης περισσοτέρων από έναν 
οικιστικών πυρήνων, που υποδηλώνει µια κατοίκηση «κατά κώµας». Βέβαια, η 
έλλειψη ανασκαφικής διερεύνησης µεγάλης κλίµακας στα Γρίβιλα, όπως και η 
απουσία ΠΓ ερειπίων στην Ελεύθερνα, δηµιουργούν κενά. Έτσι, δε γνωρίζουµε τα 
ακριβή χρονολογικά πλαίσιά τους, ούτε το χαρακτήρα και τη σχέση τους. Αντίθετα, 
ξέρουµε ότι εκµεταλλεύονταν κοινό παραγωγικό τόπο, ο οποίος όµως, δε θα 
εξασφάλιζε στους κατοίκους περισσότερα αγαθά από τα αντίστοιχα ορισµένων 
άλλων επικρατειών του νησιού. (Εποµένως, θα έπρεπε να αναζητήσουµε ανάλογα 
ευρήµατα και αλλού;) 

Ευτυχώς, τα προερχόµενα από το νεκροταφείο δεδοµένα, συµπληρώνουν τις 
γνώσεις µας. Αρχικά, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η θέση του, στη δυτική κλιτύ του 
λόφου του Πρινέ. Τα εντοπισµένα στο ίδιο και το γειτονικό ύψωµα οικήµατα, 
καταλαµβάνουν τις δυο κορυφές και τις ανατολικές πλαγιές τους, όπως θα ανέµενε 
κανείς. Έτσι, η νεκρόπολη ουσιαστικά παρεµβάλλεται ανάµεσά τους, φαινόµενο 



ασυνήθιστο για τις οικιστικές πρακτικές των Ελλήνων. Η πιθανότερη ερµηνεία του 
συνδέεται µε τη βαθµιαία επέκταση της εγκατάστασης, υπόθεση µη αποδεδειγµένη, 
για την ώρα, η οποία όµως ενισχύεται από την εικόνα δύναµης κι ευµάρειας, που 
αποπνέουν τα ταφικά έθιµα και τα κτερίσµατα. 

Τα παραπάνω και µάλιστα όσα σχετίζονται µε τις καύσεις, τεκµηριώνουν την 
οικονοµική και κοινωνική επιφάνεια των νεκρών και των οικογενειών τους, 
ανεξάρτητα αν συνδέονται µε πολλαπλές ή ατοµικές πυρές, αντρών ή γυναικών. 
Συγχρόνως, καταδεικνύουν µια γενικευµένη και οµοιόµορφη ταφική πρακτική, η 
οποία υποδηλώνει µια αξιοσηµείωτη ισότητα. Αυτή µπορεί να οφείλεται σε πιθανή 
συγγενική σχέση στα πλαίσια ενός γένους, ή µιας φρατρίας, ή και σε 
κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες, που θα παρουσιάσουµε στη συνέχεια της 
παρούσας ανάλυσης. Εξάλλου, η πιστή και διαρκής (για τέσσερις σχεδόν αιώνες), 
τήρηση των ίδιων εθίµων, µαρτυρά µια εµµονή στην παράδοση, αντίστοιχη µε αυτήν 
που χαρακτηρίζει την τοπική κεραµική παραγωγή. Μάλιστα, θα ήταν αναµενόµενο, 
µια τέτοια εντατική χρήση του συγκεκριµένου, περιορισµένου χώρου, να προκαλέσει 
µια άτακτη και ανεξέλεγκτη δραστηριότητα. Κάτι τέτοιο όµως δε συνέβη, όχι µόνο 
εξαιτίας του σεβασµού προς τους προγόνους, αλλά και λόγω της αυστηρής 
οργάνωσης, που ξεκάθαρα διέπει τη λειτουργία της νεκρόπολης. Άλλωστε, τα 
πολυάριθµα σιδερένια όπλα, φανερώνουν ακριβώς ένα ανάλογο στρατοκρατικό 
πνεύµα. 

Τα προαναφερθέντα γνωρίσµατα της ελευθερνιώτικης κοινωνίας, δε µοιάζει 
να επηρέασε ο αναµφισβήτητος πλούτος και η επαφή της µε το εξωτερικό. Η 
εξακριβωµένη, µε βάση την κεραµική, σχέση της µε περιοχές της ∆υτικής και 
Κεντρικής Κρήτης και η εµπορική σύνδεσή της µε την Αττική, την Πελοπόννησο, τα 
νησιά του Αιγαίου, αλλά και την Κύπρο, την Αίγυπτο, τη Συρία και τη Φοινίκη, 
πιστοποιούν την πρόοδο κι ευµάρειά της, παρά το συντηρητισµό που τη διακρίνει. 
Αξιοσηµείωτη είναι ωστόσο, η πρωιµότητα της οικονοµικής ευρωστίας της, καθώς 
τεκµηριώνεται ήδη από τα ΠΓ χρόνια, µέσω των αναρίθµητων εξαιρετικών 
κτερισµάτων. Η γειτνίασή της µε το Ιδαίο Άντρο, οπωσδήποτε ευνόησε µια τέτοια 
άνθηση, αλλά δε µπορεί από µόνη της να την προκάλεσε. Φαίνεται µάλιστα, ότι 
ειδικά από τον 9ο αι., οι επαφές µε την Ανατολή πυκνώνουν, υποδηλώνοντας την 
ύπαρξη ισχυρής, ηγετικής οµάδας, η οποία διέθετε, είτε το κύρος να δέχεται λαµπρά 
δώρα από την Ανατολή, είτε την οικονοµική άνεση να τα παραγγέλνει. Ασφαλώς, η 
αυξηµένη αυτή ζήτηση τέχνεργων υψηλής καλλιτεχνικής έµπνευσης και το 
προϋποτιθέµενο µεγάλο πλεόνασµα αγαθών, συνέβαλλαν στην ανάπτυξη του 
εµπορίου και της βιοτεχνίας, αφού για την κάλυψη των αναγκών, ήταν επιβεβληµένη 
η δηµιουργία εργαστηρίων κεραµικής και χαλκουργίας, ίσως και από την ΠΓ Β 
περίοδο. 

Βέβαια, δε γνωρίζουµε αν η ευµάρεια αφορούσε το σύνολο του πληθυσµού, 
όµως οι χαρακτηριστικές για τις καύσεις αφθονία και πολυτέλεια, σε σχέση µε την 
ένδεια των υστερότερων εγχυτρισµών και ανοιχτών ενταφιασµών, συνιστούν ένδειξη 
διαφοροποίησης, µε ακαθόριστα αίτια. Άραγε, να οφείλεται µόνο στην οικονοµική 
κατάσταση των νεκρών, ή µήπως θα πρέπει να την εξηγήσουµε µε βάση την 
κοινωνική θέση τους; Αν για παράδειγµα, οι τελευταίοι δεν είχαν πλήρη πολιτικά 
δικαιώµατα, λόγω ηλικίας ή και καταγωγής, τι είδους φροντίδα θα απολάµβαναν από 
τους ζωντανούς; Και ακόµα, θα θάβονταν σε τόσο ξεχωριστό χώρο, δίπλα σε επιφανή 
µέλη της κοινότητας; Η ανθρωπολογική µελέτη, ίσως µπορεί να συµβάλει στην 
ερµηνεία του φαινοµένου, όπως και η ανεύρεση ενός αχρονολόγητου φοινικικού 
cippus κι ενός ΜΓ/ΥΓ περιάπτου της θεότητας Sekhmet, τα οποία πιθανώς θα ανήκαν 
σε Ανατολίτες κατοίκους της Ελεύθερνας. Αλλά τελικά, µήπως είναι κάπως πρώιµη η 



αναζήτηση πολιτικών δικαιωµάτων, για µια εποχή, κατά την οποία δεν έχουν ιδρυθεί 
ακόµα πόλεις και ποιά είναι η κοινωνικοπολιτική κατάσταση της ΠΓ-Γ Ελεύθερνας; 
Προς το παρόν, οριστική απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα δε µπορούµε να 
δώσουµε, αφού οι αρχαιολογικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη και δε διαθέτουµε 
αναλυτική δηµοσίευση του συνόλου των ανασκαφικών δεδοµένων. 

Περιοριζόµαστε λοιπόν, στη διατύπωση υποθέσεων και παρατηρήσεων, 
βασιζόµενοι στις υπάρχουσες εκθέσεις για το υλικό. Σύµφωνα µε αυτές, το 
αρχαιότερο εύρηµα που µπορεί να θεωρηθεί φορέας κύρους και οικονοµικής 
επιφάνειας είναι µια χάλκινη λεκάνη, κτέρισµα καύσης του 9ου αι. π.Χ. Οι λαβές της 
είναι διπλές, τοξωτές, µε πλεκτά εσωτερικά τόξα κι επιστέφονται από άνθη λωτού. 
Παρόµοιά της από την Παλαίπαφο (Σκάλες) της Κύπρου χρονολογείται στο α΄ µισό 
του 10ου αι. Το αγγείο αυτό έχει εισαχθεί στην Ελεύθερνα από την Ανατολή και ίσως 
συγκαταλέγεται στα αντικείµενα αξίας, που ανταλλάσσουν άρχοντες και ηγεµόνες 
της εποχής, ως δώρα χρησιµοποιούµενα στις διπλωµατικές σχέσεις. Η εναπόθεσή του 
σε τάφο, συµβολίζει την εξέχουσα κοινωνική θέση του κατόχου του54. 

Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες ΥΠΓ-ΠΑ καύσεις, οι οποίες συντελέστηκαν στα 
ορύγµατα Α και Κ, µας παρέχουν µια διαφορετική εικόνα. Οι συναφείς, συνεχώς 
επαναλαµβανόµενες ταφικές πρακτικές, τα σχεδόν ίδια κτερίσµατα και η τοποθέτηση 
των τεφροδόχων αγγείων σε έναν κοινό χώρο (το γειτονικό θαλαµοειδή τάφο), 
υποδηλώνουν παγίωση των εθίµων, προσκόλληση στις παραδόσεις και κυρίως, 
ισότιµη αντιµετώπιση µιας µεγάλης οµάδας ανθρώπων. Ο πειρασµός να δεχτούµε, 
ήδη από το β΄ µισό του 9ου αι., τη διαµόρφωση µιας τάξης «εταίρων», είναι µεγάλος. 
Βασική προϋπόθεση της δηµιουργίας της θα ήταν η επικράτηση ορισµένων ευνοϊκών 
συνθηκών, σχετικών µε την παραγωγική διαδικασία. Η κατοχή και καλλιέργεια ενός 
χωραφιού, η εκτροφή κι εκµετάλλευση ζώων, η βιοτεχνική δραστηριότητα, ακόµα 
και η ενασχόληση µε τον πόλεµο, ίσως αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη 
µιας «ταξικής» συνείδησης. Αφήσαµε τελευταία την κοινή καταγωγή, επειδή αυτή 
µοιάζει σχεδόν δεδοµένη για τις µικρές κοινότητες των ΠΓ χρόνων, επηρεάζοντας και 
τις υστερότερες εξελίξεις. 

Βέβαια, κατά την ΥΓ περίοδο, έχουµε µια ακόµα εξαιρετική περίπτωση 
καύσης: αυτή µε το δειροτοµηθέντα αιχµάλωτο. Να υποθέσουµε, ότι και πάλι 
υποδηλώνεται µια κοινωνικοοικονοµική διαφοροποίηση; ∆εν είναι απίθανο, χωρίς να 
είµαστε όµως κατηγορηµατικοί, αφού πολλοί παράγοντες θα µπορούσαν να 
οδηγήσουν στην εκτέλεση ενός ανθρώπου. Τον κυριότερο αναφέρει ο ανασκαφέας 
στο οµώνυµο έργο του «Αντίποινα». Πιθανώς, η διάδοση των οµηρικών επών, όπου 
καταγράφονται παρόµοιες συνήθειες, επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση να 
πραγµατοποιηθεί µια τέτοια ενέργεια. Εξάλλου, όπως ήδη παρατηρήσαµε, η τοπική 
νεκρόπολη απεικονόζει µε τον εναργέστερο τρόπο τις διηγήσεις του ποιητή. 

Φτάνουµε έτσι, σε µια άλλη πτυχή της ανάλυσης των ταφικών δεδοµένων της 
Ελεύθερνας, που σχετίζεται µε τη φυλετική ταυτότητα των κατοίκων της. Μέχρι 
τώρα, έχουµε περιγράψει µια πλούσια, αλλά παραδοσιακή κοινότητα, κυριαρχηµένη 
από ένα πνεύµα αυστηρής, στρατοκρατικής, θα λέγαµε, οργάνωσης, στα πρότυπα των 
δωρικών, αριστοκρατικών αντιλήψεων. Η αντιστοιχία των εθίµων της και µάλιστα 
από τον 9ο αι., µε όσα περιγράφονται στην Ιλιάδα, καταδεικνύει την κοινή τους ρίζα. 
Άλλωστε, ακόµα και αν τα έπη κατέγραφαν µια κρητική, καλύτερα ελευθερνιώτικη, 
πραγµατικότητα, η αποδοχή και καθιέρωσή τους στον ελληνικό κόσµο, θα 
προϋπέθετε έναν κατανοητό και αποδεκτό από όλους κώδικα πρακτικών και 
αντιλήψεων, ο οποίος υποδηλώνει ενιαίο ιδεολογικό υπόβαθρο και άρα, πολιτισµικές 
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καταβολές. Αντιστρόφως, η διάδοση των ποιηµάτων του Οµήρου, συνέβαλε στην 
παγίωση ορισµένων εθίµων, την προβολή επιθυµητών προτύπων, την καλλιέργεια 
συγκεκριµένης ηθικής και τελικά, τη διαµόρφωση κοινής εθνικής συνείδησης, 
ενοποιώντας, όχι µόνο τους Αχαιούς, Ετεόκρητες, Κύδωνες, ∆ωριείς και Πελασγούς 
κατοίκους της Κρήτης55, αλλά και όλα τα ελληνικά φύλα. 

Αφήσαµε τελευταία, την εξέταση των ενδείξεων αναφορικά µε τη διεθνή θέση 
της Ελεύθερνας. Μολονότι αυτή άπτεται της οικονοµικής της άνθησης, πιθανώς 
αποτελεί συνάρτηση και άλλων παραγόντων. Όπως ήδη είδαµε, ένα από τα 
πρωιµότερα αντικείµενα πολυτελείας, η λεκάνη µε τις διακοσµηµένες µε άνθη λωτού 
λαβές, ίσως υποδηλώνει ένα διαφορετικό ρόλο του κατόχου της, τέτοιον, που θα 
εξασφάλιζε ειρήνη και αυτάρκεια αγαθών στην περιοχή, µέσα από ένα δίκτυο 
επαφών, φιλικών σχέσεων και συµµαχιών, µε ορισµένους άλλους «big men», δηλαδή 
άρχοντες, ευγενείς, αρχηγούς, ή οµηρικούς βασιλιάδες56. Αυτή η υπόθεση δεν έρχεται 
σε αντίθεση µε τα δεδοµένα των ΠΓ χρόνων, όµως δε φαίνεται να ισχύει για τον 8ο αι. 
π.Χ. Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, µε τη συνακόλουθη πληθυσµιακή 
αύξηση, την εντατικοποίηση της παραγωγής και τελικά, τη συσσώρευση 
υπερπροϊόντος, ευνόησαν την ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τοµέα 
της οικονοµίας, θέτοντας τις βάσεις µιας νέας κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης. Όµως 
και µέσα στα νέα αυτά πλαίσια, η Ελεύθερνα φαίνεται ότι διαδραµάτισε πρωτεύοντα 
ρόλο, ως σταθµός στην κίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών. Η εισαγωγή αγγείων, 
είτε ως αντικειµένων πολυτελείας, είτε για τη µεταφορά εµπορευµάτων, καθώς και 
άλλων προϊόντων υψηλής τέχνης, πιστοποιεί τον πλούτο της τοπικής κοινότητας, ή 
ορισµένων µελών της και τεκµηριώνει τις εµπορικές επαφές και πολιτισµικές 
αλληλεπιδράσεις µε κάποιες περιοχές της Κρήτης και του υπόλοιπου κόσµου. 
Εξάλλου, η στιγµή της εγκατάστασης τεχνιτών από την Ανατολή, µοιάζει να έχει 
πλησιάσει. Βέβαια δεν έχει ακόµα εξακριβωθεί, όµως η ανεύρεση ενός φοινικικού 
cippus, κατά τη διάρκεια επιφανειακής έρευνας, µαρτυρά την ολοκλήρωση µιας 
διαδικασίας, που ίσως είχε ξεκινήσει από τον 8ο αι. π.Χ., όπως υποδηλώνει, το 
ΜΓ/ΥΓ περίαπτο από φαγεντιανή της θεότητας Sekhmet. Οι παραπάνω 
παρατηρήσεις, µολονότι δεν αποκαθιστούν στο σύνολό της την ιστορική πορεία της 
κοινωνίας της Ελεύθερνας, προτείνουν ορισµένους παράγοντες που την επηρέασαν, 
διαµορφώνοντας κάποιες κρίσιµες καµπές της. Ασφαλώς, η εξαντλητική µελέτη του 
υλικού από το νεκροταφείο, θα συµβάλει στην προσπάθεια ανασύνθεσης της 
πραγµατικότητας. 
Βιβλιογραφία: Woodward JHS 1929 225ú Πλάτων ΚΧ 1947 637ú Σταµπολίδης 
ΚΕστία 1988 303-5 & 1990 375-403 & BICS 1990 99 & ΚΕστία 1991-3 261-3 & 
Ελεύθερνα 1994 & Αριάδνη 1994 34 & ΚΕστία 1994-6 287 & Αν. Μεσόγειος 1998ֹ 
Θέµελης ΚΕστία 1989-90 266ú Καλπαξής ΚΕστία 1994-6 283. 
 
ΠΒ9. Περιοχή Αξού. 
 

Ανατολικά της επικράτειας Ελεύθερνας � Περάµατος � Μελιδονίου, 
απλώνεται η βουνολοφώδης λεκάνη του άνω ρου του Γεροπόταµου, ανάµεσα στην 
Ίδη και τον Κουλούκωνα. Οι ψηλότερες κορυφές των δυο ορεινών όγκων συνιστούν 
αντίστοιχα τα νότια και βόρεια όρια της περιοχής, ενώ δυο ράχες που τους συνδέουν 
την κλείνουν και από τα άλλα σηµεία του ορίζοντα. Στα δυτικά πρόκειται για τα 
υψώµατα Τίµιος Σταυρός Ψηλορείτη (2454 µ.), Στολίστρα (1803 µ.), Σάρχος (1579 
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µ.), Νευρολύτης (1403 µ.), Κοπίδα (972 µ.), Ξερορράχη και Κουλούκωνας (1076 µ.), 
(µε τη µεσολάβηση µιας µακρόστενης ρεµατιάς µεταξύ των τελευταίων) και στα 
ανατολικά για τα: Σκίνακας (1750 µ.), ανώνυµο (1505 µ.), Ρουσσοκάστελλο (1318 
µ.), Κάστελλος (1280 µ.), ανώνυµο (982 µ.), Πρ. Ηλίας (794 µ.), ανώνυµο (760 µ.), 
Σταυρωτός (711 µ.), Βιτσιλιά (732 µ.), Αλλεργιά (568 µ.), ανώνυµο (647 µ.) και 
Άσπρη (679 µ.). Με µια πρώτη µατιά, τα ηµιορεινά-ορεινά εδάφη µόλις που 
επαρκούν για να θρέψουν τον πληθυσµό, ενώ και τα αγκυροβόλια της βόρειας ακτής 
είναι σχεδόν απρόσιτα, εξαιτίας του Κουλούκωνα. Όµως, φαίνεται, ότι και σε αυτήν 
την περίπτωση (όπως στην παρόµοια της Συβρίτου), πρωτεύοντα ρόλο για την 
ευµάρεια στην περιοχή έπαιξε η θέση της, πάνω σε χαµηλό πέρασµα, ανάµεσα σε δυο 
ορεινούς όγκους. Η σύνδεση των παραλιακών πεδιάδων της ∆υτικής Κρήτης µε τις 
αντίστοιχες της Κεντρικής, διευκολύνεται αφάνταστα χάρη σε αυτόν το διάδροµο, 
γεγονός που συνέβαλε στην οικονοµική ανάπτυξη του τόπου. Συγχρόνως, η πιθανή 
εξάρτηση της µικρής λεκάνης των Σισών στα ΒΑ, από την επικράτεια της Αξού, ίσως 
προσέφερε στην τελευταία την επιθυµητή έξοδο στη θάλασσα. 

Με βάση τα παραπάνω τοπογραφικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα, δε µας 
προκαλεί εντύπωση η ανάπτυξη µιας ιδιαίτερα πλούσιας και ισχυρής πόλης, κατά 
τους Ιστορικούς Χρόνους, στις βόρειες παρυφές της Ίδης, στη θέση του σηµερινού 
χωριού. Το όνοµά της, Αξός, Όαξος, ή Fαξός, µας είναι γνωστό από πλήθος 
επιγραφών και φιλολογικών πηγών, ενώ αξιόλογα κατάλοιπά της έχουν έρθει στο 
φως, κατά τη διάρκεια µεγάλης κλίµακας ανασκαφών, σε διάφορους χώρους της 
σύγχρονης κοινότητας. Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε, ότι ακόµα και τα λίγα ΠΓ-Γ 
λείψανα, απλώνονται σε µια ευρύτατη έκταση. Πρόκειται συγκεκριµένα, για ΠΓ 
κεραµική από τη θέση «Μεγάλος Τράφος», ενταφιασµό συνοδευόµενο από ΠΓ 
ψευδόστοµο αµφορέα στο «Τειχιό», ΠΓ ειδώλιο αντρικής µορφής, µε δόντια κάπρου 
και τµήµα κέρνου από την «Ακρόπολη», τµήµατα ΠΓ ειδωλίων και ζωδίων από το 
«Βουνό» και Γ στρώµα µε όστρακα στην «Παναγιά», µε την προσθήκη Γ τεφροδόχου 
κάλπης και πέντε αρυβάλλων από παράδοση, καθώς και κεραµικής από το σπήλαιο 
«Λάµια» («Τση Λάµιας ο Σπήλιος»). Το τελευταίο βρίσκεται στο βουνό Κορακιάς 
(θέση «Ρίζα», 550 µ.), ΝΑ του χωριού, στο δρόµο προς Ζωνιανά. Τα καλλιεργούµενα 
άνδηρα που οδηγούν σε αυτό, είναι γεµάτα από Γ και Α όστρακα, ενώ από το 
εσωτερικό του περισυλλέχτηκαν και τµήµατα Γ πίθων. 

Τα παραπάνω κατάλοιπα συνιστούν ενδείξεις µιας πολυδιεσπαρµένης ή / κι 
εκτεταµένης κατάληψης του χώρου, ήδη από την ΠΓ περίοδο. Ανάµεσά τους 
ξεχωρίζουν τα ίχνη λατρείας από την «Ακρόπολη» και το «Βουνό» (πρόκειται άραγε 
για την ίδια θέση;), τα οποία, ίσως υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός πρώιµου 
θρησκευτικού κέντρου. Ανάλογη λειτουργία αποδίδει ο Faure και στο σπήλαιο 
«Λάµια», µολονότι έχει δώσει µόνο όστρακα Γ πίθων57. Εξάλλου, λίγα, αλλά 
αξιόλογα, είναι και τα αποµεινάρια τάφων, που µαρτυρούν παράλληλη εφαρµογή των 
εθίµων του ενταφιασµού και της καύσης, όπως έχουµε παρατηρήσει σε πολλές 
κρητικές επικράτειες. Η ανεύρεση του ψευδόστοµου αµφορέα στον πρώτο, ίσως 
αποτελεί ενδεικτικό στοιχείο συντηρητισµού και προσκόλλησης στην παράδοση. 
Τέλος, η άφθονη επιφανειακή Γ κεραµική από τα άνδηρα του Κορακιά και το Γ 
στρώµα στην «Παναγιά», πιθανώς υποδεικνύει, ότι η εγκατάσταση του 8ου-6ου αι. 
π.Χ., απλωνόταν σε δυο γειτονικά υψώµατα, όπως συνέβαινε στην Ελεύθερνα και 
αλλού. 
Βιβλιογραφία: Faure BCH 1956 101 & Ιερά σπήλαια 1996ֹ Αλεξίου Α∆ 1961-2 300 
& ΚΧ 1963 412 & 1964 284ú Kanta 1980 201ú Προκοπίου ΚΕστία 1991-3 266-8. 
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Β1. Ιδαίο Άντρο. 
 

Ο ορεινός όγκος της Ίδης, εξαιτίας της ασβεστολιθικής σύστασης των 
πετρωµάτων του, υπέστη τη διαβρωτική επίδραση του νερού, µε αποτέλεσµα το 
σχηµατισµό εντυπωσιακών καρστικών µορφών. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει το 
εκτεταµένο και γόνιµο οροπέδιο της Νίδας, συνολικής επιφάνειας 4000 τ.µ. περίπου 
και µια σειρά από µικρά και µεγαλύτερα σπήλαια. Το επιβλητικότερο όλων, µέγιστων 
διαστάσεων 57 Χ 46 Χ 21 µ., βρίσκεται στο κεντρικό τµήµα του Ψηλορείτη, στην 
πλαγιά που δεσπόζει του υψιπέδου από τα δυτικά, σε υψόµετρο 1499 µ. ∆ιαθέτει 
όµορφο σταλακτιτικό διάκοσµο και διαιρείται σε τρεις κύριους χώρους: τη µεγάλη 
κεντρική αίθουσα και τους δυο σκοτεινούς µυχούς στη βόρεια και νότια πλευρά της. 
Στο κέντρο της πρώτης υπάρχει υπερµεγέθης κυκλικός βωµός, ενώ µπροστά από την 
είσοδο, που ανοίγεται στα ανατολικά, βρίσκεται άλλος, ορθογώνιος, λαξευµένος σε 
πελώριο όγκο βράχου, µε ψηλό πόδιο. Το σπήλαιο τυπικά ανήκει στην περιοχή της 
Αξού, αφού η ευκολότερη προσέγγισή του γίνεται από τα βόρεια, µέσω της οδού από 
τα Ανώγεια. Στην πραγµατικότητα όµως, αποτέλεσε για αιώνες παγκρήτιο και 
ταυτόχρονα πανελλήνιο θρησκευτικό κέντρο: το Ιδαίο Άντρο. 

Τις πρώτες ενδείξεις της σηµασίας του προσέφεραν οι φιλολογικές πηγές, οι 
οποίες διέσωσαν ορισµένες σχετικές µυθολογικές παραδόσεις. Σύµφωνα µε τη 
γνωστότερη, εδώ φυγαδεύτηκε το θείο βρέφος, ο ∆ίας, για να ξεφύγει από τη µανία 
του πατέρα του, Κρόνου, τρεφόµενος από την Αµάλθεια και προστατευόµενος από 
τους Κορύβαντες, που κάλυπταν τα κλάµατά του µε τα τύµπανά τους. Οι µαρτυρίες 
αυτές, συνδυασµένες µε κάποια τυχαία, επιφανειακά ευρήµατα (1884) και µια µεγάλη 
λαθρανασκαφή, οδήγησαν στη διεξοδικότερη διερεύνηση του σπηλαίου, από τους 
Halbherr και Χατζηδάκη (1885). Τότε ήρθαν στο φως αρχαία κατάλοιπα 
απαράµιλλης τέχνης (όπως οι χάλκινοι τριποδικοί λέβητες και οι ασπίδες), καθώς και 
το πλακίδιο µε την επιγραφή «∆Ι� Ι∆ΑΙ(Ω) ΕΥΧΗΝ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ», τα 
οποία αποκάλυψαν τη λαµπρότητα και την ταυτότητα του ιερού. Ασφαλώς, οι 
ανασκαφές επαναλήφθηκαν και συνεχίζονται µέχρι σήµερα, παρέχοντάς µας 
χρήσιµες πληροφορίες για την ιστορία του τόπου. Έτσι γνωρίζουµε, ότι ο χώρος 
αρχικά χρησιµοποιήθηκε στην Ύστερη Νεολιθική ή Υπονεολιθική περίοδο (4η 
χιλιετία), αφού διαθέτουµε ενδείξεις κατοίκησης (!), που φτάνουν χρονολογικά µέχρι 
τη ΜΜ (1800 π.Χ.). Τουλάχιστον από το τέλος της (1600 π.Χ. κ.ε.) βεβαιώνεται η Μ 
λατρεία, του ετήσια αναγεννώµενου θεού της βλάστησης, η οποία, από τη 
Μυκηναϊκή Εποχή και ως τον 5ο αι. µ.Χ., απευθύνεται στον Κρηταγενή ∆ία. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της µακράς και συνεχούς λειτουργίας του, το ιερό αναδείχτηκε σε 
κύριο θρησκευτικό κέντρο, µε ακτινοβολία σε ολόκληρη την ανατολική λεκάνη της 
Μεσογείου. Ίσως µάλιστα, να διαδραµάτισε και πρωτεύοντα πολιτικό ρόλο, ιδίως σε 
περιόδους κοινωνικοπολιτικής αστάθειας και µεταβολών, υποκαθιστώντας την 
εξουσία ηγεµόνων και συµβάλλοντας στη διαµόρφωση των σχέσεων των λαών της 
περιοχής58. 

Ακριβώς αυτή η εξέχουσα θέση του, αντικατοπτρίζεται στις πλούσιες 
προσφορές από την Κρήτη και αλλού. Ειδικά σε σχέση µε τα ΠΓ και Γ χρόνια, τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα υποδηλώνουν την ακµή του και τη σηµασία του για τη 
κίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών. Ανάµεσά τους συµπεριλαµβάνονται τέχνεργα 
από χαλκό, χρυσό, ελεφαντόδοντο, φαγεντιανή και πηλό, που αποκαλύφθηκαν, µαζί 
µε οστά ζώων και κεραµική, σε µια ευρύτατη έκταση, µε έντονα ίχνη καύσεων. 

                                                 
58 Morris S., 1992, σ. XVI. 



Ορισµένα από αυτά και ιδιαίτερα οι προαναφερθέντες τριποδικοί λέβητες, συνιστούν 
χαρακτηριστικά αναθήµατα σε µεγάλα ελληνικά ιερά, ενώ άλλα, µε προεξάρχουσες 
τις ασπίδες, αποτελούν τυπικά προϊόντα ενός άγνωστου κρητικού εργαστηρίου, 
εµπνευσµένου από ανατολικά, κυρίως ασσυριακά, πρότυπα. Η ανεύρεση µάλιστα, 
παρόµοιων αντικειµένων σε ταφικά σύνολα (στον Άστρικα και την Ελεύθερνα), 
µαρτυρά την ενιαία αντίληψη, η οποία διέπει διαφορετικές εκφάνσεις της 
θρησκευτικής ζωής. Τις γνώσεις µας για την τεχνολογική πρόοδο και τις 
καλλιτεχνικές αναζητήσεις στο νησί, πλουτίζουν και οι φιάλες, που κατασκευάζονται 
από ντόπιους χαλκουργούς, κάτω από τη συροφοινικική, κυρίως, επίδραση. Η 
συγκεκριµένη επιλογή των τεχνιτών, σίγουρα δε θα ήταν αυθαίρετη, αλλά θα είχε 
προκύψει ως ανάγκη έκφρασης αισθητικών και ιδεολογικών προτιµήσεων της 
κοινωνίας, ή έστω της κυρίαρχης οµάδας της, η οποία έδινε τις παραγγελίες και 
πιθανώς ήλεγχε τα µέσα παραγωγής και τις πρώτες ύλες. 

Ασφαλώς, το πρωτοποριακό αυτό «γούστο», δε µπορεί να οφείλεται στην 
τύχη, σε µια «µόδα», ούτε µόνο στη διάθεση επίδειξης κοινωνικοοικονοµικής 
υπεροχής. Αντίθετα, φαίνεται ότι η ανάγνωση των καλλιτεχνικών κωδίκων, 
στηρίζεται σε ένα κατανοητό από όλους ιδεολογικό υπόβαθρο, που αντικατοπτρίζει 
µια στενή σχέση ανάµεσα στους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου και, γιατί όχι, την 
προσπάθεια επίτευξης κοινών στόχων (οικονοµική ευµάρεια και πολιτική ισχύς), 
µέσα από ένα πλέγµα συνεργασιών ή συµµαχιών59. Άλλωστε, η ανάθεση στο Ιδαίο 
Άντρο πολλών εισαγµένων προϊόντων από την Ανατολή και µάλιστα ήδη από τη 2η 
χιλιετία, υποδηλώνει ακριβώς αυτήν την πρώιµη επαφή. Πρόκειται για χάλκινα 
αγγεία από την Αίγυπτο (πρόχοι του τέλους της 2ης�αρχών της 1ης χιλιετίας και κάδος 
του 10ου αι.), τη Φοινίκη (πρόχοι του 10ου-8ου και φιάλες του 8ου αι.), τη Β. Συρία 
(φιαλίδιο του 9ου αι.) και την Κύπρο (φιάλη του 8ου αι.), αλλά και για ελεφαντοστέινα 
αντικείµενα, κυρίως του 8ου αι., από την Αίγυπτο (πλακίδια), τη Φοινίκη (ηµίγλυφη 
κεφαλή αντρικής µορφής και αρκετά περίτµητα πλακίδια µε ζεύγη σφιγγών, κάποτε 
εκατέρωθεν ιερού δέντρου, αγελάδες µε τα µικρά τους κ.ά.) και τη Β. Συρία (περόνες 
µε γυναικείες κεφαλές, συχνά ιανόµορφες, κυλινδρικές πυξίδες µε ανάγλυφους 
ταύρους ή σφίγγες, οµοιώµατα κιονοκράνων µε άνθη λωτού κ.ά.). Όλα φανερώνουν 
τη σηµασία του ιερού και, σε συνδυασµό µε τα σκεύη από φαγεντιανή και τα χρυσά 
ελάσµατα και περίαπτα, πιστοποιούν το συσσωρευµένο πλούτο του. 

Ο τελευταίος θα προσέλκυσε το ενδιαφέρον τεχνιτών κι εµπόρων από την 
Ανατολή και θα οδήγησε σε σειρά κοινωνικοοικονοµικών µεταβολών. Την παρουσία 
Φοινίκων χαλκουργών στο Ιδαίο Άντρο εικάζει ο Dunbabin, σχολιάζοντας τα 
τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των παραστάσεων των ασπίδων. Μολονότι δεν 
αµφισβητεί την άποψη του Kunze για την «ελληνικότητά» τους, θεωρεί πως τα 
πρότυπά τους, ή τα πιθανώς χαµένα πρωιµότερα δείγµατα της σειράς, δεν ήταν 
κάποιες εισαγωγές στην Κρήτη, αλλά τα έργα Φοινίκων µαστόρων εγκατεστηµένων 
στο νησίú ίσως στην Κνωσό60. Σε παρόµοια διαπίστωση καταλήγει και ο 
Σακελλαράκης, µελετώντας τα 92 ελεφαντοστέινα αντικείµενα από το σπήλαιο. Ο 
αριθµός τους (περίπου τα 2/3 του εντοπισµένου στην Ελλάδα υλικού) και ιδιαίτερα το 
µέγεθος και η χρήση µερικών σε έπιπλα, τον ωθούν να υποστηρίξει, ότι οι Φοίνικες 
κατασκευαστές ορισµένων έζησαν στην Κρήτη κατά τον 8ο αι. π.Χ.61 και δίδαξαν µε 

                                                 
59 Ο Catling H.W. θεωρεί, ότι ορισµένα χάλκινα αγγεία αποτελούν προσωπικά δώρα, κατασκευασµένα 
είτε στην Κρήτη, είτε στην Ανατολή, ενώ αντίθετα ο Matthäus H., ότι συνιστούν δείγµατα φοινικικού 
εµπορίου (βλ. Σταµπολίδης Ν., 1998β, σ. 106). Πρβ. και τις απόψεις των Morris S., Muscarella O.W. 
και De Polignac F. (1992). 
60 Dunbabin T.J., 1957, σ. 41. 
61 Sakellerakis Y.A., 1993, σ. 360-361. 



επιτυχία την τέχνη τους στους ντόπιους, όπως µαρτυρούν επτά ΥΓ σφραγίδες µε 
παραστάσεις ιππέων και διακοσµητικές ιχθυάκανθες62. Προϋποτίθενται βέβαια, η 
ειρηνική συνύπαρξη και αποδοτική συνεργασία Ελλήνων και Ανατολιτών, καθώς και 
η παρουσία ευκατάστατων παραγγελιοδοτών, πρόθυµων να διαθέσουν τµήµα του 
υπερπροϊόντος, για να αποκτήσουν είδη πολυτελείας. Η απαίτηση για την υψηλή 
ποιότητα των τελευταίων θα ευνόησε την εξειδίκευση στην εργασία και η αφθονία 
του προσφερόµενου πλεονάσµατος τη ραγδαία αύξηση της βιοτεχνικής παραγωγής. 
Έτσι, θα σχηµατίστηκε µια οµάδα τεχνιτών, η οποία θα συγκρότησε τοπικά 
εργαστήρια κατεργασίας ελεφαντόδοντου και µετάλλων. Το πρώτο, κατά το 
Σακελλαράκη, θα λειτουργούσε για µεγάλο χρονικό διάστηµα, αποκτώντας φήµη κι 
εφοδιάζοντας πιθανώς, κατά τον 7ο αι. και άλλα ελληνικά ιερά63. 

Η βαθµιαία εντατικοποίηση της λατρευτικής δραστηριότητας από την ΠΓ στη 
Γ περίοδο, πέρα από τη συµβολή της στην ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα της 
οικονοµίας, θα πρέπει να ανέδειξε και την ανάγκη αρτιότερης οργάνωσης του 
θρησκευτικού κέντρου, µε στόχο την εύρυθµη λειτουργία του και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πιστών. Εποµένως, θα οδήγησε στη διαµόρφωση ενός ιερατείου και 
την απασχόληση βοηθητικού προσωπικού. Μολονότι τα υπάρχοντα αρχαιολογικά 
δεδοµένα δε µας παρέχουν επαρκείς πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή, µπορούµε 
να υποθέσουµε ανταγωνισµούς κι έριδες ανάµεσα σε ισχυρούς πόλους εξουσίας. Κάτι 
τέτοιο είναι αναµενόµενο, αφού το κύρος, ο πλούτος και η ακτινοβολία του ιερού θα 
του προσέφεραν συνεχώς µεγαλύτερη δύναµη, καθιστώντας το καθοριστικό 
παράγοντα εξελίξεων, µε σηµαντική απήχηση στις αντιλήψεις των κατοίκων. Ο 
προσδιορισµός της ιδιότητας των διαχειριστών του (ηγεµόνα, ευγενών, ιερατείου) και 
του τρόπου µε τον οποίο απέκτησαν την προνοµιούχο θέση τους, θα παρουσίαζε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φωτίζοντας πτυχές της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής 
κατάστασης του τόπου. 

Η λαµπρότητα των αναθηµάτων που περιγράψαµε, είναι βέβαια εντυπωσιακή, 
ωστόσο, δε θα πρέπει να ξεχνάµε, ότι οι πιστοί � επισκέπτες του σπηλαίου δεν 
προέρχονταν όλοι από την άρχουσα τάξη. Αντίθετα, οι περισσότεροι ήταν απλοί 
άνθρωποι, µε περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες. Αυτοί λοιπόν, αφιέρωναν στο 
∆ία, χάλκινα και συνήθως πήλινα ειδώλια και ζώδια (ταύρους κι αιγοειδή), ενώ 
έφερναν και ζώα για να τα θυσιάσουν. Πολλά κατάλοιπα τέτοιων προσφορών έχουν 
έρθει στο φως, τα οποία, σε συνάρτηση µε τη συνέχεια στη λατρεία, από τη 
Μυκηναϊκή Εποχή, µαρτυρούν την εξέχουσα θέση του ιερού στο κοινωνικό γίγνεσθαι 
και την επιρροή του στην καθηµερινή ζωή. Ο Faure µάλιστα, κάνει λόγο για σύνδεση 
της λατρείας σε σπήλαια µε τελετές µύησης � ενηλικίωσης, µέσω τελετουργικών 
καθαρµών και δοκιµασιών προσπέλασης κι επιβίωσης64, υπόθεση σχετική µε την 
άποψη του De Polignac, για το συνεκτικό κοινωνικοπολιτικό ρόλο των ιερών65. 
Φαίνεται τελικά, ότι κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα καθορίζεται από διαφορετικούς, 
αλλά αλληλένδετους παράγοντες, µε οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και 
ιδεολογικές προεκτάσεις, τις οποίες θα πραγµατευτούµε διεξοδικότερα στο τελευταίο 
κεφάλαιο της παρούσας µελέτης. 
Βιβλιογραφία: Kunze Kretis. Bronzerel. 1931ú Dunbabin Gr. & East. Neighb.;ú Faure 
BCH 1956 97ú Ορλάνδος Έργον 1956 108-110ú Μαρινάτος ΕΕΦΣΠΑ 1956-7 239-
254ú Boardman CCO 1961 79-88ú Λεµπέση ASA 1983ú Σακελλαράκης ΠΑΕ 1983 
                                                 
62 Sakellarakis J.A., 1992, σ. 116-117. 
63 Ό.π., σ. 117. Η πρόταση της Λεµπέση (1983), για την κρητική προέλευση του ελεφάντινου ειδωλίου 
νέου από το Ηραίο της Σάµου, αξιοποιείται κατάλληλα από το Σακελλαράκη. 
64 Faure P., 1996, σ. 209. 
65 De Polignac F., 1984, σ. 66-69, 80 και 83. 
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Γ. Νοµός Ηρακλείου 

 
 

Επαρχίες Μαλεβιζίου � Τεµένους 
 

ΠΓ1. Περιοχή Γωνιών. 
 

Ανατολικά της επικράτειας της Αξού, στο βορειοανατολικό τµήµα της Ίδης, 
απλώνεται µια επιµήκης, ηµιορεινή � ορεινή λωρίδα γης. Το νότιο όριό της 
σχηµατίζουν τα υψώµατα Σκίνακας (1750 µ.), Μαύρο Λακκί (1627 µ.) και Κουδούνι 
(1857 µ.). Από το πρώτο ξεκινά µια κορυφογραµµή προς τα βόρεια (ανώνυµο 1505 
µ., Ρουσσοκάστελλο 1318 µ., Κάστελλος 1280 µ., ανώνυµο 982 µ., Πρ. Ηλίας 794 µ., 
ανώνυµο 760 µ., Σταυρωτός 711 µ., Βιτσιλιά 732 µ., Αλλεργιά 568 µ., ανώνυµο 647 
µ. και Άσπρη 679 µ.) και από το τελευταίο µια αντίστοιχη, σχεδόν παράλληλή της 
(Καστέλλια 1474 µ., Γούρνος 1293 µ., Βοσκερτό 1197 µ., ανώνυµα 1018 και 754 µ., 
Γλυστέρνι 534 µ., Πύργος 684 και 557 µ. και ανώνυµος πρόβολος της Ψηλής Λούπας 
στα 708 µ., όπου βρίσκεται και το εκκλησάκι του Τιµίου Σταυρού), οι οποίες 
κλείνουν το χώρο από τα δυτικά και τα ανατολικά αντίστοιχα. Στα βόρεια, τα βουνά 
Καλυπητή (603 µ.), Μαύρο Κεφάλι (615 µ.), Βιτσιλόκουµο (529 µ.), οι ράχες 
Κουτσοµύτα και Πλατάνια και η Ψηλή Λούπα (751 µ.), αποκόβουν την περιοχή από 
την παραλιακή κοιλάδα του Φόδελε (όπου δεν έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα της 
εξεταζόµενης περιόδου), δυσχεραίνοντας την πρόσβαση στη θάλασσα και 
περιορίζοντας τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της. Χαρακτηριστικό της 
γεωµορφολογίας του τόπου αποτελεί το κατακερµατισµένο ανάγλυφο, που 
δηµιουργεί µικρές και µάλλον άγονες λεκάνες, µε σηµαντικότερη αυτή των Γωνιών � 
Καµαρακίου � Αστυρακίου. Επειδή τα εδάφη τους δύσκολα θα παρείχαν τα 
απαραίτητα για τη διαβίωση του πληθυσµού, µοιάζει πιθανό να ελέγχονταν από την 
Αξό, µε την επιφύλαξη, µήπως η καίρια οικονοµικοπολιτική θέση της επικράτειας, 
στο πέρασµα µεταξύ του εύφορου Μυλοποτάµου και της πεδιάδας του Ηρακλείου, 
ανάµεσα στον Ψηλορείτη και τον Κουλούκωνα, συνέβαλλε στη διατήρηση της 
αυτονοµίας της. 

Ανάλογη ασαφή εικόνα µας παρέχουν και τα λίγα αρχαιολογικά δεδοµένα. 
Πρόκειται για κτιριακά λείψανα κι ένα χάλκινο ΠΓ ειδώλιο, µε συµφυή πόδια, 
προτεταµένα χέρια, µακριά κόµη και πρόχειρη δήλωση των µαστών και του ανδρικού 
φύλου, τα οποία ήρθαν στο φως στην «Κορφή της Κεριάς», δυο ώρες δρόµο Ν/ΝΑ 
των Γωνιών. Μολονότι ο χαρακτήρας του χώρου δεν έχει εξακριβωθεί, το µεγάλο 
υψόµετρο (1166 µ.) και η έλλειψη καλλιεργήσιµων εδαφών, δηµιουργεί 
δικαιολογηµένες αµφιβολίες σχετικά µε την ερµηνεία του ως οικισµού, καθιστώντας 
πιθανότερη µια λατρευτική λειτουργία του, έστω τοπικής ακτινοβολίας. Η ανεύρεση 
του αξιόλογου χάλκινου ειδωλίου ενισχύει την άποψη αυτή και ίσως συνδέεται µε την 
πλούσια µεταλλουργική παραγωγή ενός ή περισσοτέρων εργαστηρίων στις βόρειες 
παρυφές του ορεινού όγκου της Ίδης (στην Ελεύθερνα, την Αξό, ή το Ιδαίο Άντρο), 
όπου θα κατασκευάστηκαν τα έργα υψηλής τέχνης που έχουν εντοπιστεί στην 
περιοχή. 
Βιβλιογραφία: Αλεξίου Σ. Α∆ 1967 485 
 



ΠΓ2. Περιοχή Αγ. Πελαγίας. 
 

Ανατολικά της κοιλάδας του Φόδελε, διακρίνουµε τη µικρή, παραλιακή 
λεκάνη της Αγ. Πελαγίας, στο βορειοδυτικό άκρο του κόλπου του Ηρακλείου. Το 
δυτικό της όριο συνιστά το βουνό Βασιλικό (732 και 713 µ.), η ράχη πάνω από το 
χωριό Αχλάδα και η κορυφή Μποµπιάς (423 µ.), που καταλήγει στο ακρωτήριο 
Σταυρός, ενώ το νότιο σχηµατίζουν οι πρόβολοι του Βασιλικού Καλόγηρος (380 µ.) 
και Σκορπιστές (305 µ.). Παρά την περιορισµένη έκτασή της, η περιοχή διαθέτει 
πεδινά καλλιεργήσιµα εδάφη και διαδοχικά προφυλαγµένα από τους ανέµους 
αγκυροβόλια, εξασφαλίζοντας ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης στους κατοίκους 
της. Αν µάλιστα, αποτελούσε ενιαία επικράτεια µε την κοιλάδα του Φόδελε (η οποία 
είναι προσιτή από το διάσελο της Αχλάδας), θα µπορούσαν, από κοινού,να 
διατηρήσουν την αυτονοµία τους. 

Αξιόλογα αρχαιολογικά ευρήµατα πιστοποιούν την ανθρώπινη παρουσία στην 
Αγ. Πελαγία, ήδη από τη Μινωική Εποχή, ενώ ένας ΠΓ ψευδόστοµος αµφορέας και 
ορισµένα περισυλλεγέντα Γ όστρακα από το χώρο του οµώνυµου ναΐσκου, κοντά στο 
ακρωτήριο Σούδα, συνιστούν τα µόνα κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου. 
Φαίνεται, ότι η σηµαντική για τη ναυσιπλοΐα θέση εκτιµήθηκε από τα πολύ πρώιµα 
χρόνια και συνέχισε να αποτελεί για αιώνες πόλο έλξης, όπως υποστηρίζει και ο 
Αλεξίου, διαπιστώνοντας, ότι µια Γ εγκατάσταση διαδέχτηκε την ΥΜ ΙΙΙγ66. 
∆υστυχώς όµως, τα δεδοµένα είναι λίγα και δε µας παρέχουν περισσότερες 
πληροφορίες. 
Βιβλιογραφία: Boardman CCO 1961 95 και 97ú Αλεξίου ΑΑΑ 1972 237. 
 
ΠΓ3. Περιοχή Τυλίσου � Καβροχωρίου � Κολλυβά Μετοχίου. 
 

Η επικράτεια των Γωνιών ουσιαστικά συνίσταται από εδάφη ορεινά και 
ηµιορεινά, τα οποία αποτελούν τµήµατα ή προεκτάσεις της Ίδης. Πέρα όµως από τις 
απότοµες ανατολικές πλαγιές τους, µε τις έντονες κλίσεις, η εικόνα αλλάζει, καθώς 
πλέον ανοίγεται η εύφορη πεδιάδα του Ηρακλείου. Αυτή, σε συνδυασµό µε την 
αντίστοιχη της Μεσαράς και την ευρεία επίπεδη περιοχή στην Πεδιάδα, δίνει ένα 
διαφορετικό τόνο στο τοπίο της Κεντρικής Κρήτης, αφού πια οι χαµηλές εκτάσεις 
χαρακτηρίζουν το χώρο, ανάµεσα στους επιβλητικούς όγκους του Ψηλορείτη και της 
∆ίκτης. Η εντύπωση µάλιστα που σχηµατίζουµε, µετά την προσεκτική εξέταση της 
γεωµορφολογίας του κάµπου του Ηρακλείου, µας φέρνει στο νου τη διαπίστωση στην 
οποία καταλήξαµε κατά την πραγµάτευση των επικρατειών της Κισάµου και της 
Κυδωνίας. Μολονότι δηλαδή, η παραλιακή πεδιάδα µοιάζει ενιαία και αδιαίρετη, τα 
διαδοχικά ποτάµια που τη διαρρέουν αρδεύοντάς την κι εµπλουτίζοντάς την µε τις 
προσχώσεις τους (Αλµυρός, Γαζανός, Ξεροπόταµος, Γιόφυρος, Καρτερός), πριν 
εκβάλουν στο Κρητικό Πέλαγος, δηµιουργούν σχεδόν παράλληλες ρεµατιές, εύκολα 
διακριτές προς τη µεσηµβρία, επιτρέποντάς µας να ξεχωρίσουµε οικιστικές περιοχές. 

Η δυτικότερη από αυτές απλώνεται στα ανατολικά των βόρειων υπωρειών της 
Ίδης, στο εσωτερικό της νοτιοδυτικής ακτής του Κόλπου του Ηρακλείου και 
περιλαµβάνει, τόσο τις κοιλάδες του Αλµυρού και του κάτω ρου του Γαζανού, οι 
οποίες καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα της, όσο και τη µικρή λεκάνη της Ροδιάς στα 
βορειοδυτικά. Η τελευταία, αν και µοιάζει αποµονωµένη, καθώς περιβάλλεται από 
υψώµατα µε απότοµες κλιτύες, θα ανήκε στην επικράτεια Τυλίσου � Καβροχωρίου � 
Κολλυβά Μετοχίου, αφού είναι κυρίως προσιτή από την παραλιακή λωρίδα γης πέρα 

                                                 
66 Αλεξίου Σ., 1972α, σ. 240. 



από τον Αλµυρό και δε φαίνεται να διαθέτει τις απαιτούµενες πλουτοπαραγωγικές 
πηγές για να ικανοποιήσει µόνη τις ανάγκες µιας αυτόνοµης κοινότητας. Έτσι, τα 
όρια του συνόλου της περιοχής σηµατοδοτούνται από τους προβόλους του βουνού 
Βασιλικό (732 µ.), Καλόγηρος (380 µ.) και Σκορπιστές (305 µ.) (Β∆), τις ανώνυµες 
κορυφές των 661 και 620 µ., ανατολικά από τις ράχες Κουτσοµύτα και Πλατάνια, την 
προέκταση του όρους Ψηλή Λούπα (όπου βρίσκεται το εκκλησάκι Τίµιος Σταυρός, 
στα 708 µ.) και τα υψώµατα Πύργος (557 και 684 µ.) και Γλυστέρνι (534µ.) (∆), τους 
λόφους Κεφάλα και ανώνυµο (324 µ.) εκατέρωθεν του χωριού Κορφές και τους 
αντίστοιχους των 292, 343, 333 (Κεφάλια;) και 256 µ. πάνω από τα Πενταµόδι, 
Πετροκέφαλο και Βούτες (Ν) και τέλος, αυτούς που κατεβαίνουν προς τα βόρεια, 
κατά µήκος της δυτικής ή ανατολικής κοίτης του Ξεροπόταµου (Α). Τα µεσηµβρινά 
και ανατολικά όρια της επικράτειας δεν είναι ξεκάθαρα, εξαιτίας του χαµηλού 
αναγλύφου, µε τα διάσπαρτα εξάρµατα. Ωστόσο, είτε δεχτούµε πως αυτή εκτεινόταν 
µέχρι το βουνό Βίγλα στα ΝΑ, είτε ότι (δεν) περιελάµβανε τον Ξεροπόταµο, 
ουσιαστικά δε µεταβάλλεται η εντύπωση που µας παρέχει. Είναι προφανές, ότι 
διαθέτει τους απαιτούµενους πόρους, για να προσφέρει στους κατοίκους της όχι µόνο 
µια άνετη διαβίωση, αλλά και αρκετό υπερπροϊόν. Τα εύφορα καλλιεργήσιµα εδάφη 
της και η επάρκεια τρεχούµενου νερού για ύδρευση και άρδευση, είναι ικανά να 
καλύψουν τις ανάγκες ενός µεγάλου πληθυσµού. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουµε 
και την ευεργετική συµβολή της θάλασσας, µέσω της αλιείας και της ανάπτυξης του 
εµπορίου, ώστε να σχηµατίσουµε µια πληρέστερη εικόνα των προτερηµάτων του 
τόπου. (Σχετικά απάνεµο αγκυροβόλιο ίσως υπήρχε στις εκβολές του Αλµυρού, στο 
µυχό του κόλπου του Ηρακλείου.) 

Τα παραπάνω γεωµορφολογικά δεδοµένα προσέλκυσαν το ανθρώπινο 
ενδιαφέρον ήδη από τους Προϊστορικούς Χρόνους. Άλλωστε, ο κάµπος του 
Ηρακλείου αποτέλεσε ένα χώρο πρωιµότατης κατοίκησης, διαδραµατίζοντας 
πρωτεύοντα ρόλο στην ιστορική πορεία της Κρήτης. Έτσι, η ανέγερση του Μινωικού 
µεγάρου της Τυλίσου θα πρέπει να θεωρείται αναµενόµενο επακόλουθο της σηµασίας 
της πεδιάδας, όπως και η αποκάλυψη αξιόλογων καταλοίπων της εξεταζόµενης 
περιόδου σε τέσσερις θέσεις της περιοχής την οποία πραγµατευόµαστε. Από το 
σπήλαιο «Κ(Χ)αµηλάρη» ή «Κουµπέδες», (περίπου 12 χλµ. δυτικά του Ηρακλείου 
και αριστερά από το δρόµο προς Ρέθυµνο), προέρχονται ΠΓ και Γ όστρακα. Στο 
Κολλυβά Μετόχι ανασκάφτηκε θαλαµοειδής τάφος λαξευµένος στο βράχο, µε 
κυκλική κάτοψη, µικρό δρόµο και ΠΓ κεραµική. Λίγο νοτιοδυτικότερα, 
περισυλλέχτηκαν δυο σύγχρονοί του ψευδόστοµοι αµφορίσκοι κι ένας κρατηρίσκος, 
από τα Ξήπετρα Καβροχωρίου. Τέλος, στην Τύλισο ήρθαν στο φως ένας ΠΓ τάφος 
(µε τεφροδόχο χάλκινο λέβητα, ψευδόστοµο αµφορέα, πόρπες από χαλκό και όπλα 
από το ίδιο υλικό και από σίδηρο), δυο νεότεροι, Γ, κατεστραµµένοι, καθώς και Γ 
όστρακα πάνω από Μ οικοδόµηµα. 

Τα περισσότερα από τα αρχαιολογικά ευρήµατα που µόλις παρουσιάσαµε 
έχουν εντοπιστεί τυχαία, πριν από αρκετές δεκαετίες, χωρίς να πραγµατοποιηθεί 
συστηµατική διερεύνηση του χώρου, ούτε και αναλυτική δηµοσίευσή τους. Τόσο ο 
ταφικός κυρίως χαρακτήρας τους, όσο και η θέση και διασπορά τους σε µια ευρεία 
έκταση, µας φέρνουν στο νου το προερχόµενο από τον κάµπο της Κυδωνίας υλικό. 
Γίνεται έτσι κι εδώ φανερή, η διάθεση του πληθυσµού να εκµεταλλευτεί στο έπακρο 
το σύνολο των εύφορων καλλιεργήσιµων εδαφών, µολονότι και πάλι δεν είναι δυνατή 
η διαπίστωση µιας κατοίκησης «κατά κώµας», αφού, όπως ήδη δείξαµε, η ανεύρεση 
µικρών και διάσπαρτων οµάδων τάφων, όταν λείπουν τα ερείπια σπιτιών, ασφαλώς 
οφείλεται στη µορφή της κοινωνικής οργάνωσης µιας κοινότητας, χωρίς όµως, 



κατ�ανάγκη να συνδέεται µε τον τόπο διαµονής των ανθρώπων, καθώς µπορεί να 
υποδεικνύει απλώς την ιδιοκτησία γης, ή τα «πατρογονικά χώµατα»67. 

Σηµαντική ωστόσο διαφοροποίηση, ανάµεσα στα αποκαλυφθέντα στην 
εξεταζόµενη επικράτεια λείψανα και σε αυτά των περιοχών Άστρικα � Βουβών και 
Γαβαλοµουρίου, συνιστά η πρωιµότητα των πρώτων, µε την οποία µάλιστα, θα 
πρέπει να συνεκτιµήσουµε και τη συνεχή κατάληψη της εκτεθειµένης σε εξωτερικούς 
εχθρούς, πεδιάδας του Ηρακλείου68. Να υποθέσουµε, ότι ο κίνδυνος ήταν µακριά, ή 
είχε πια περάσει, ή ότι οι πόροι που εξασφάλιζαν οι κάτοικοί της, τους προσέφεραν 
τέτοια ισχύ, ώστε να µην κρίνουν απαραίτητο να την εγκαταλείψουν; Με βάση τα 
ανεσκαµµένα και στη γειτονική Κνωσό κατάλοιπα, µοιάζει πιθανότερη η τελευταία 
εκδοχή. Άλλωστε, το περιεχόµενο του ΠΓ τάφου της Τυλίσου, µαρτυρά οικονοµική 
άνεση και κοινωνική επιφάνεια του νεκρού και των κηδευτών του, ενισχύοντας την 
παραπάνω άποψη. Η χρήση ενός χάλκινου λέβητα ως τεφροδόχου αγγείου και η 
προσφορά στο θαµµένο πολλών µετάλλινων κτερισµάτων και µάλιστα σιδερένιων 
όπλων, καταδεικνύει το κύρος και τον πλούτο του. Μολονότι δε γνωρίζουµε την 
κοινωνική θέση του, ούτε την προέλευση αυτών των αντικειµένων (δώρα από 
άρχοντες, είδη πολυτελείας αγορασµένα από εµπόρους, ή δηµιουργήµατα ντόπιων 
τεχνιτών), µπορούµε, σε κάθε περίπτωση, να συµπεράνουµε, την αξιοσηµείωτη 
οικονοµική και ίσως τεχνολογική ανάπτυξη της συγκεκριµένης κοινότητας. Η 
απόκτηση και κατασκευή τέτοιων αγαθών προϋποθέτουν τη συγκέντρωση 
παραγωγικού πλεονάσµατος και πιθανώς µια διαδικασία εξειδίκευσης και 
καταµερισµού της εργασίας, που δεν αναµέναµε για τα ΠΓ χρόνια, αλλά θεωρούµε 
δικαιολογηµένες, αναλογιζόµενοι το πολιτισµικό επίπεδο των κατοίκων της πεδιάδας 
του Ηρακλείου σε προηγούµενες και µεταγενέστερες περιόδους. 

Η επιµεληµένη λάξευση ακόµα και του φτωχότερου σε κτερίσµατα τάφου στο 
Κολλυβά Μετόχι, ίσως υποδηλώνει, πέρα από τη φροντίδα για το νεκρό και το 
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, σε µια σχετικά πρώιµη εποχή. Αξιοσηµείωτο 
µορφολογικό στοιχείο του συνιστά και η οµοιότητα µε αντίστοιχους της ∆υτικής 
Κρήτης, η οποία υποδηλώνει, όχι µόνο ανάλογες οικοδοµικές πρακτικές, αλλά και 
κοινές αντιλήψεις και κοσµοόραµα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα κτερίσµατα. 
Φαίνεται, ότι παρά τις τοπικές ιδιοµορφίες και τις διαφορετικές συνθήκες, η 
πολιτισµική ενότητα στο νησί δε χάθηκε ποτέ. ∆υστυχώς, η τυχαία ανεύρεση λίγων Γ 
καταλοίπων, σε άσχηµη κατάσταση διατήρησης, στην Τύλισο, µας στερεί τη 
δυνατότητα να διαπιστώσουµε την κοινωνικοοικονοµική εξέλιξη, κατά τον 8ο αι. π.Χ. 
Βιβλιογραφία: Χατζηδάκις Ι. ΑΕφ 1912 199ú Μαρινάτος ΑΜ 1931 112-8 & Α∆ 
1931-2 1-2ú Faure BCH 1956 97ú Αλεξίου Σ. Α∆ 1971 493 ή 496ú Kanta 1980 13ú 
Συριόπουλος 1983 213 & 288. 
 
ΠΓ4. Περιοχή Κρουσώνα � Αγ. Μύρωνα. 
 

Νότια της πεδινής λεκάνης Τυλίσου � Καβροχωρίου � Κολλυβά Μετοχίου 
ανοίγονται οι γειτονικές κοιλάδες του άνω ρου του Γαζανού στα δυτικά και του 
αντίστοιχου του Ξεροποτάµου στα ανατολικά. Μολονότι θα µπορούσαν να 
συναποτελούν µια οικιστική περιοχή, πιθανώς εξαρτηµένη από την προαναφερθείσα 
επικράτεια, θα τις εξετάσουµε χωριστά, αφού φαίνεται, ότι διαθέτουν τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις που θα εξασφάλιζαν την αυτονοµία τους, ενώ και η γεωµορφολογία 
του τόπου δικαιολογεί αυτήν την επιλογή: η ράχη, η οποία κατέρχεται από την Καλή 
                                                 
67 Βλ. σ. 25. 
68 Εκτός από τα προερχόµενα από την επικράτεια της Κνωσού κατάλοιπα, έχουν έρθει στο φως ΥποΜ 
ευρήµατα και στην Τύλισο. Βλ. Μαρινάτος Σ., 1931, σ. 112-118. 



Μαδάρα της Ίδης (1528 µ.), αρχικά προς τα ανατολικά (ανώνυµα των 750, 624 και 
503 µ. στους Ασίτες) και στη συνέχεια προς τα βορειοανατολικά (Πρινόσκαλα 510 µ. 
και ανώνυµο των 459 µ. στον Άγ. Μύρωνα), φτάνοντας στα Κεφάλια; (333 µ.), κοντά 
στις Βούτες, σηµατοδοτεί το όριο των δυο κοιλάδων, κλείνοντας την περιοχή 
Κρουσώνα�Αγ. Μύρωνα από τα ανατολικά. Από το τελευταίο ύψωµα ξεκινά µια 
λοφοσειρά προς τα ∆/Β∆ (343, 292 και 284 µ., ανάµεσα στα χωριά Πενταµόδι και 
Κορφές), που καταλήγει στο βουνό Γλυστέρνι (534 µ.), µέσω του προβόλου του 
Κεφάλας, αποκόβοντας την εξεταζόµενη επικράτεια από την πεδιάδα του Ηρακλείου. 
Τέλος, οι κορυφές Γλυστέρνι, ανώνυµη (754 µ.), Βοσκερτό (1197 µ.), Γούρνος (1293 
µ.), Καστέλλια (1474 µ.) και Κουδούνι (1857 µ.) ορίζουν το χώρο από τα δυτικά. Η 
έκτασή του, τα φυσικά χαρακτηριστικά του και η τοπογραφία, µολονότι δεν 
ανταποκρίνονται στην εικόνα ενός τόπου ευνοηµένου, φαίνονται ικανά να 
συντηρήσουν µια µικρή, αυτάρκη και κατά περιόδους αυτόνοµη κοινότητα. Τα 
καλλιεργήσιµα εδάφη είναι αρκετά εύφορα και η γειτνίαση µε την πεδιάδα και τον 
κόλπο του Ηρακλείου ίσως προσέφερε ορισµένες ακόµα ευκαιρίες ανάπτυξης. 

Ωστόσο, τα παραπάνω γεωµορφολογικά δεδοµένα σε καµία περίπτωση δε 
δικαιολογούν την αποκάλυψη τόσο αξιόλογων ευρηµάτων στην περιοχή του 
Κρουσώνα. Πρόκειται για έναν οικισµό ανεσκαµµένο στο λόφο Κούπος και 
χρονολογηµένο στα Γ-Α χρόνια, µε ίχνη ανθρώπινης εγκατάστασης ήδη από τα ΥΜ 
ΙΙΙγ, κάποιους τάφους κοντά του, καθώς και µερικά πήλινα ζώδια. Η αναλυτική 
παρουσίασή τους και ο σχολιασµός του υλικού θα πραγµατοποιηθούν στο επόµενο 
κεφάλαιο. Περιοριζόµαστε έτσι, να καταγράψουµε µόνο την εκτίµηση του Faure, ότι 
στο βουνό Άι Λιας ή Καµίνα (400 µ.), περίπου 1 χλµ. Ν∆ του Αγ. Μύρωνα, υπήρχε 
ιερό κορυφής, που λειτουργούσε κατά τη Γ περίοδο69. Η θέση του µας φέρνει στο νου 
τις απόψεις του De Polignac, σχετικά µε την ίδρυση ιερών στα όρια των οικιστικών 
περιοχών, είτε αυτά επιβεβαιώνουν την κυριαρχία σε κάποιο χώρο, είτε συνιστούν 
ενοποιητικό στοιχείο µιας επικράτειας, είτε σχετίζονται µε τελετές µύησης, 
συµβολίζοντας την αντίθεση πολιτισµένου και άγριου στοιχείου70. 
Βιβλιογραφία: Faure BCH 1972 395. 
 
ΟΓ1. Κρουσώνας. 
 

Στις βορειοανατολικές παρυφές του ορεινού όγκου της Ίδης, στον ευρύτερο 
χώρο από όπου πηγάζει ο ποταµός Γαζανός, έχουν εντοπιστεί, ήδη από το 1918, τα 
ίχνη ενός οικισµού, στο ύψωµα Κούπος (400 µ.), κοντά στο χωριό Κρουσώνας. Η 
θέση είναι προνοµιακή, καθώς ελέγχει την υποκείµενη κοιλάδα του άνω ρου του 
Γαζανού, ενώ ταυτόχρονα ευνοείται αµυντικά, εξαιτίας της παρεχόµενης από τον 
Ψηλορείτη κάλυψης. Το αρχαίο όνοµά του δε µας είναι γνωστό. Ίσως πρόκειται για 
τη Ραύκο των πηγών (αν δεν τοποθετείται στον Άγ. Μύρωνα), ή και για µια 
εγκατάσταση � πρόδροµό της71. Τα ερείπια τοίχων αναληµµάτων και σπιτιών, µια 
λίθινη, λαξευτή κλίµακα και άφθονα «µυκηναϊκά»-Γ όστρακα, που αποκαλύφθηκαν 
αρχικά, οδήγησαν την τοπική εφορεία αρχαιοτήτων, σχεδόν 70 χρόνια αργότερα, στη 
διενέργεια νέων ανασκαφών, φέρνοντας στο φως περισσότερα λείψανα. 

Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν δυο οικοδοµήµατα χτισµένα µε επιµέλεια. Το 
πρώτο είναι Α, ενώ στο άλλο διασώζονται αλλεπάλληλες φάσεις, από την ΥΜ ΙΙΙγ ως 
                                                 
69 Faure P., 1972α, σ. 395. 
70 De Polignac F., 1984, σ. 42-46, 66-69, 80 και 83. 
71 Ο Αιλιανός µεταφέρει αφήγηση του Αντήνορος, σύµφωνα µε την οποία, ένα σµήνος «χαλκοειδών» 
µελισσών ανάγκασε τους Ραυκίους να φύγουν από την πόλη τους, ιδρύοντας νέα, µε το ίδιο όνοµα, 
σηµειώνοντας, πως τέτοιες µέλισσες υπάρχουν στην Ίδη. (Περί ζώων ιδιότητος XVII 35.) 



την Α περίοδο, µε κυριότερες την ΥΓ και την Αν. Μπροστά του υπήρχε πλακόστρωτη 
αυλή, κάτω από την οποία βρέθηκε τοίχος και πυρά µε οστά ζώων. Από το κτίριο 
ήρθαν στο φως ο ορθογώνιος προθάλαµός του (4,7 Χ 2,4 µ.), µε δάπεδο από 
πατηµένο χώµα και ορθογώνια εστία καλυµµένη από στρώµα στάχτης, µικρό τµήµα 
του κεντρικού δωµατίου, καθώς και τα δυο πλευρικά του. Στο µεγαλύτερο (5 Χ 3 µ.), 
εντοπίστηκαν λίθινη βάση κίονα για τη στήριξη της οροφής και τρεις λάκκοι 
σκαµµένοι στο βράχο, από τους οποίους ο ένας, ίσως περιείχε ένα ιδιόµορφο 
εγκαίνιο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα µικρά ευρήµατα από το 
οικοδόµηµα: πήλινα ζώδια (βοοειδή, άλογο και κριός), ανθρώπινο ειδώλιο, οµοίωµα 
τροχού άρµατος, χάντρες, σφοντύλια και σφαιρίδια, µικρογραφικά αγγεία, χάλκινη 
και οστέινη περόνη, σιδερένια λόγχη, εργαλεία από το ίδιο υλικό και από κόκκαλο, 
δυο ψήφοι από στεατίτη, λίθινα σφαιρικά βόλια, γούρνες, τριβεία, τριπτήρες κ.ά. Η 
κεραµική ήταν ΥΜ ΙΙΙγ, Γ (κυρίως ΥΓ), Αν και Α. ∆υστυχώς, τελική και αναλυτική 
δηµοσίευση του συνόλου δεν υπάρχει, µε συνέπεια να µη γνωρίζουµε την ακριβή 
κάτοψη κάθε φάσης, ούτε τα συνανήκοντα αντικείµενα, ώστε να εξακριβώσουµε τη 
λειτουργία του κτιρίου και των επί µέρους χώρων του, καθώς και την αρχιτεκτονική 
του εξέλιξη. Ωστόσο, είναι δυνατό να αποδειχτεί χρήσιµη η πληροφορία, για τη θέση 
του στο κέντρο περίπου του Γ-Α οικισµού, αφού, αν τη συνδυάσουµε µε την άποψη 
του Μαζαράκη � Αινιάν, σχετικά µε εξέχοντα οικήµατα µυκηναίων αρχόντων, που 
παραχώρησαν τη θέση τους σε αστικά ΥΓ-Α ιερά72, θα µπορέσουµε να σχηµατίσουµε 
µια πιθανή εικόνα του συντελεσµένου, στα χρόνια αυτά, κοινωνικοπολιτικού 
µετασχηµατισµού. Βέβαια, µια άλλη ερµηνεία των αρχαιολογικών δεδοµένων είναι 
επίσης θεµιτή, αν στηριχτούµε σε διαπιστώσεις θεµελιωµένες στα κατάλοιπα 
ορισµένων κρητικών εγκαταστάσεων (Καρφί, Καβούσι, Βρόκαστρο), σύµφωνα µε τις 
οποίες, τα διαφορετικού χαρακτήρα µικρά ευρήµατα, ίσως συνδέονται µε ποικίλες 
λειτουργίες χώρων και δραστηριότητες, µέσα όµως στα πλαίσια ενός οίκου. Σε αυτήν 
την περίπτωση, τα ειδώλια θα προέρχονται από ένα οικιακό ιερό, συνηθισµένο 
χαρακτηριστικό του νησιού, τα εργαλεία από ένα µικρό εργαστήριο, για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών των µελών της οικογένειας κ.ό.κ. 

Πέρα από τα δηµοσιευµένα στοιχεία για το συγκεκριµένο «οίκηµα»73, οι 
πληροφορίες που διαθέτουµε για άλλα λείψανα της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου 
από την περιοχή είναι λίγες. Στους πρόποδες του υψώµατος Κούπος (θέση 
«Χοιρόµαντρες» ή «Πρινόρι»), ήρθε στο φως Γ λακκοειδής τάφος, µε τεφροδόχο 
κάλπη και µικρότερα αγγεία. Επίσης, τµήµατα Γ ταφικών πίθων αποκαλύφθηκαν σε 
ακαθόριστο τόπο και παιδική ΠΓ πιθοταφή ανασκάφτηκε στη «Χαλέπα», µε 
συνοδευτική κεραµική, λίθινες ψήφους και κοµµάτι περόνης. Μια µικρή, ραδινή, Γ 
πρόχους βρέθηκε, κατά τα έργα οδοποιίας, µεταξύ Κρουσώνα και Μ. Αγ. Ειρήνης, 
ΥΓ όστρακα παραδόθηκαν, προερχόµενα από το «Λιβαδιώτη», κοντά στον Κούπο, 
ενώ επτά πήλινα ΠΓ-Γ ζώδια προήλθαν από τη θέση «Βώλακας». 

Τα κατάλοιπα αυτά τεκµηριώνουν τη συνεχή ανθρώπινη παρουσία σε έναν 
ευρύ χώρο γύρω από το σηµερινό χωριό. Μάλιστα, ο εντοπισµός των τάφων γύρω 
από την κορυφή στην οποία απλώνεται ο οικισµός, αποτελεί τον κανόνα για την 
Κρήτη αυτής της περιόδου. Μπορεί τα κτερίσµατά τους να µη διακρίνονται για τον 
πλούτο τους, είναι όµως αρκετά για να µας προσφέρουν ορισµένες χρήσιµες 
πληροφορίες. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι τα έθιµα της καύσης και της (παιδικής) 
πιθοταφής συνυπάρχουν κι εδώ. Βέβαια, ο λακκοειδής τάφος µε την τεφροδόχο 
κάλπη δε συγκαταλέγεται στα λαµπρότερα παραδείγµατα της πρώτης, (γεγονός που 
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φανερώνει την ένδεια του νεκρού µάλλον, παρά ολόκληρης της κοινότητας), ωστόσο, 
η πιθοταφή φανερώνει ένα µέσο οικονοµικό επίπεδο. Άλλωστε, µολονότι µε βάση τη 
γεωµορφολογία του τόπου υποθέσαµε, ότι οι κάτοικοι της επικράτειας δε θα διέθεταν 
αρκετούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους, η εντύπωση που µας δηµιούργησαν τα 
δεδοµένα από τον οικισµό δε συνάδει µε την αρχική µας εκτίµηση. Εξάλλου, ακόµα 
και αν η οικονοµία δεν είναι ανεπτυγµένη, δέσµια της οργάνωσής της στα στενά 
πλαίσια του οίκου, η ύπαρξη του «περιαστικού»74 ιερού στο «Βώλακα»75 και του 
«εξωαστικού» στον Άγ. Μύρωνα, µαρτυρά τη διάθεση του πληθυσµού να 
εκµεταλλευτεί το σύνολο των καλλιεργήσιµων εδαφών, επιβεβαιώνοντας την 
κυριαρχία του σε αυτά. 
Βιβλιογραφία: Ξανθουδίδης Α∆ 1918α 10-11 & ΚΧ 1948 538ú Pendlebury Eccles 
Money � Coutts BSA 1932-3 92ú Πλάτων Α∆ 1960 261ú Πλάτων ∆αβάρας ΚΧ 1960 
526ú Αλεξίου ΠΑΕ 1970 254 & Α∆ 1971 493 ή 6 & ΚΧ 1973 463ú Ιωαννίδου � 
Καρέτσου Α. Α∆ 1973 572 & 1976 359ú ∆ηµοπούλου � Ρεθεµιωτάκη Ν. Α∆ 1987 
530 & 550 & ΚΕστία 1988 329. 
 
ΠΓ5. Περιοχή Σταυρακίων. 
 

Ανατολικά της οικιστικής περιοχής Κρουσώνα � Αγ. Μύρωνα εκτείνεται η 
«δίδυµή» της των Σταυρακίων. Όπως ήδη αναφέραµε, ίσως συναποτελούσαν µια 
ενιαία επικράτεια, πιθανώς εξαρτηµένη από αυτήν της Τυλίσου � Καβροχωρίου � 
Κολλυβά Μετοχίου. Το νοτιοδυτικό άκρο της σηµατοδοτεί η κορυφή του ορεινού 
όγκου της Ίδης Γυριστή (1774 µ.), από την οποία κατέρχονται δυο ράχες προς τα 
βορειοανατολικά. Η πρώτη συνίσταται από τα υψώµατα Καλή Μαδάρα (1528 µ.), 
ανώνυµα (750, 624 και 503 µ.), Πρινόσκαλα (510 µ.), ανώνυµο (459 µ.) και Κεφάλια; 
(333 µ.), χωρίζοντας την κοιλάδα του άνω ρου του Γαζανού από την αντίστοιχη του 
Ξεροποτάµου. Η δεύτερη διέρχεται από το Βαθιά (762 και 715 µ.), το 
Γαργαλοκέφαλο (588 µ.), τα ανώνυµα των 605 µ. στο Μετόχι Βλαχιανών, 410 µ. στα 
Κεράσια, 306 και 342 µ. στο Βενεράτο και 393 µ. στο ∆αφνέ. Από εκεί στρέφεται 
απότοµα προς τα Ν/ΝΑ, στο Σταυρό (411 µ.) και αµέσως µετά προς τα Β/ΒΑ, 
καταλήγοντας, µέσω των λόφων των 360, 336 και 322 µ., στη Βίγλα (342 µ.) και 
κλείνοντας το χώρο από τα ανατολικά. Τέλος, οι λόφοι των 256, 260 και 252 µ., πάνω 
από τα χωριά Βούτες και Σταυράκια, σε συνδυασµό µε την υδροκριτική ανάµεσα 
στον Ξεροπόταµο και τον ανατολικό κλάδο του Γαζανού, ορίζουν την περιοχή στα 
βόρεια. Έτσι, σχηµατίζεται µια χαµηλή, λοφώδης και καλά αρδευόµενη, εύφορη 
λεκάνη, όχι ξεκάθαρα αποκοµµένη από τον κάµπο του Ηρακλείου, η οποία 
παραµβάλλεται µεταξύ της επικράτειας Τυλίσου � Καβροχωρίου � Κολλυβά 
Μετοχίου και της κοιλάδας του ∆ιακονιάρη. Η έκταση, η θέση και η γεωµορφολογία 
της είναι δυνατό να εξασφαλίσουν την αυτάρκεια µιας µικρής, αλλά αυτόνοµης 
κοινότητας. 

Τα χρονολογηµένα στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου κατάλοιπα είναι 
ελάχιστα, γεγονός οφειλόµενο µάλλον στην τύχη, παρά στην ένδεια του τόπου. 
Πρόκειται για έναν τεφροδόχο Γ αµφορέα και σύγχρονά του αγγεία, προερχόµενα 
από τα Σταυράκια. Ασφαλώς, το υλικό είναι τέτοιο, που δεν επιτρέπει ιδιαίτερη 
ανάλυση. Ωστόσο, αξίζει να παρατηρήσουµε, ότι και σε αυτήν την περίπτωση, ο 
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τάφος βρίσκεται κοντά στα όρια µιας περιοχής, πιθανώς σηµατοδοτώντας την 
ιδιοκτησία της76. 
Βιβλιογραφία: Orsi P. AJA 1897 259-260ú Pendlebury Eccles Money � Coutts BSA 
1932-3 91ú Συριόπουλος 1983 290. 
 
ΠΓ6. Περιοχή Κνωσού � Μεσαµπελιών � Φοινικιάς � Αγ. Βλασίου � Αγ. Σύλλα � 
Γιούχτα � Αµνισού � Αρχανών. 
 

Ανατολικά της οικιστικής περιοχής Τυλίσου�Καβροχωρίου�Κολλυβά 
Μετοχίου απλώνεται η σπουδαιότερη και διεξοδικότερα µελετηµένη επικράτεια της 
Κρήτης: αυτή της Κνωσού. Η ευνοϊκή θέση της, στο µέσο περίπου του νησιού, στη 
βόρεια ακτή, η οποία ανοίγεται στο Αιγαίο και την πλησιέστερη ηπειρωτική χώρα και 
σε µια από τις ευφορότερες εκτάσεις, την πεδιάδα του Ηρακλείου, προσέλκυσε το 
ανθρώπινο ενδιαφέρον και οδήγησε στην πρωιµότατη οργάνωση εγκαταστάσεων και 
την πολιτισµική ανάπτυξη του τόπου. Ο διαχρονικά πρωτοπόρος και ηγετικός ρόλος 
των εκάστοτε κοινοτήτων του (Κνωσού, Χάνδακα, Ηρακλείου), αποκαλύπτει µε το 
γλαφυρότερο τρόπο, όχι µόνο την ισχύ και το κύρος τους, που, κατά καιρούς, 
ξεπερνούσαν τα πλαίσια της Κρήτης, αλλά και την ξεχωριστή σηµασία των 
τοπογραφικών και γεωµορφολογικών δεδοµένων της περιοχής. Το δυτικό της όριο 
σχηµατίζουν οι λόφοι εκατέρωθεν του Ξεροπόταµου, µε πιθανότερη εκδοχή αυτό να 
διέρχεται από τη Βίγλα (342 µ.), αρχικά κατά µήκος της ανατολικής όχθης του (260, 
208, 182 και 101 µ. στις Γούρνες) και στη συνέχεια της δυτικής (68 µ.), 
καταλήγοντας στον Κόλπο του Ηρακλείου. Αντίστοιχα, στα ανατολικά, την 
επικράτεια κλείνουν τα υψώµατα Κακόν Όρος (166 µ., ακριβώς πάνω από την ακτή), 
ανώνυµο (191 µ.), Μεγάλη Κουτσούρα (290 µ.), ανώνυµα (219 και 257 µ.), 
Παπούρα, Σπηλιάρα (468 µ.), Φουρνί και Γιούχτας (809 µ.). Από το τελευταίο 
κατέρχεται µια ράχη διαδοχικά προς τα δυτικά (ανώνυµο 483 µ.), τα νοτιοδυτικά 
(Γιουχτάκι 361 µ. και ανώνυµο 293 µ.) και τα βορειοδυτικά (ανώνυµο 296 µ.), µέχρι 
τη Βίγλα, ορίζοντας το χώρο από τη µεσηµβρία. Μάλιστα, στην ευρεία αυτή έκταση 
θα πρέπει να εντάξουµε και τη µικρή, ηµιορεινή λεκάνη των Αρχανών, στα 
νοτιοανατολικά, την οποία περιγράφουν τα βουνά Σπηλιάρα, Φουρνί και Γιούχτας, οι 
ανώνυµες κορυφές των 634, 667, 644 και 561 µ. και η υδροκριτική δυτικά των 
Κουνάβων. Εξαιτίας του µεγέθους και της γεωµορφολογίας της, η εξάρτησή της από 
την Κνωσό, ή την οικιστική περιοχή που περιλαµβάνει την κοιλάδα του άνω ρου του 
Καρτερού, θα πρέπει να θεωρείται αναµενόµενη. 

Τα τοπογραφικά αυτά δεδοµένα, καταδεικνύουν µε τον καλύτερο τρόπο τις 
αιτίες ανάπτυξης της επικράτειας. Η εκµετάλλευση των εκτεταµένων και γόνιµων 
καλλιεργήσιµων εδαφών της πεδιάδας του Ηρακλείου, των εµπλουτισµένων από τις 
προσχώσεις του Ξεροπόταµου, του Γιόφυρου, του Κατσαµπά, του Καρτερού και των 
παραποτάµων τους, προσφέρει στους κατοίκους της τη δυνατότητα να αποκτήσουν, 
όχι µόνο τα απαραίτητα για τη διαβίωσή τους αγαθά, αλλά κι ένα σηµαντικό 
πλεόνασµα. Ταυτόχρονα, τα άφθονα τρεχούµενα νερά, σε συνάρτηση µε τα 
µετεωρικά, επαρκούν για την άρδευση των χωραφιών και την ύδρευση των 
εγκαταστάσεων. Τέλος, η έξοδος στη θάλασσα και η ύπαρξη ορισµένων 
αγκυροβολίων, συντελεί στην περαιτέρω οικονοµική άνθηση, µέσω κυρίως του 
εµπορίου µε την υπόλοιπη Ελλάδα και την Ανατολή, ενώ συµβάλλει και στην 
πολιτισµική ανάπτυξη του τόπου. 
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Φαίνεται λοιπόν, ότι η ξεχωριστή θέση των διαδοχικών κοινοτήτων της 
περιοχής και η συµβολή τους στην πρόοδο και τη γενικότερη ιστορική πορεία του 
νησιού, είναι απόλυτα δικαιολογηµένη. Άλλωστε, ο πρωταγωνιστικός ρόλος της 
σύγχρονης πόλης του Ηρακλείου και τα αποκαλυµµένα κατάλοιπα κάθε εποχής, από 
τη Νεολιθική µέχρι τη Μεσαιωνική, καταδεικνύουν ακριβώς την εξέχουσα σηµασία 
του τόπου. Βέβαια, όπως είναι αναµενόµενο, αυτή η διαρκής κι εντατική κατάληψη 
του χώρου δηµιουργεί και δυσκολίες στην προσπάθεια ανασύνθεσης της 
πραγµατικότητας. Έτσι, η συνεχής κατοίκηση της Κνωσού επί αιώνες, σε συνάρτηση 
µε την παραδοσιακή επιδίωξη διερεύνησης της Μ κληρονοµιάς, αλλά και το πλήθος 
των Ρ καταλοίπων, δυσχέραναν το έργο των µελετητών της Πρώιµης Εποχής του 
Σιδήρου στην Κρήτη. Παρόλ�αυτά, η έντονη ανασκαφική δραστηριότητα, εξαιτίας 
της αναζήτησης των λειψάνων του Μ πολιτισµού και της µεγάλης, σύγχρονής µας, 
οικοδοµικής ανάπτυξης, προσέφερε αρκετές πληροφορίες, προκειµένου να 
σχηµατίσουµε µια ικανοποιητική εικόνα της επικρατούσας κατάστασης κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο. 

Το αινιγµατικότερο στοιχείο που προέκυψε, ήταν η σαφής ποσοτική υστέρηση 
των σχετικών µε την κατοίκηση ευρηµάτων, σε σύγκριση µε τους αποκαλυφθέντες 
τάφους, η οποία, συνδυαζόµενη µε την ευρεία διασπορά και την οµαδοποίηση των 
τελευταίων, δίνει την εντύπωση του σχηµατισµού διάσπαρτων κωµών και της 
απουσίας ενός οικονοµικού και διοικητικού κέντρου. Ωστόσο, τα λίγα δεδοµένα δεν 
επαρκούν για να τεκµηριώσουν την άποψη αυτή, ούτε όµως και για να την 
ανατρέψουν µε πειστικό τρόπο και να οδηγήσουν στην αποδοχή της ιδέας ενός 
συµπαγούς οικιστικού πυρήνα. Πιθανώς, οι συνεχώς βελτιούµενες συνθήκες 
διαβίωσης από τα ΠΓ στα Γ χρόνια και η συνακόλουθη αύξηση του πληθυσµού, θα 
είχαν ως αποτέλεσµα τη βαθµιαία επέκταση της εγκατάστασης, ώστε, κατά τον 8ο αι., 
να είναι ιδιαίτερα ευρεία και πολυάνθρωπη, καλύπτοντας τµήµα του Μ ανακτόρου 
και µιας µεγάλης περιοχής γύρω του. (Λεπτοµερής παρουσίαση των σχετικών µε τον 
ΠΓ-Γ οικισµό καταλοίπων θα πραγµατοποιηθεί στο επόµενο κεφάλαιο.) 

Πέρα όµως από τα λίγα, αλλά ενδεικτικά ερείπια σπιτιών που 
αποκαλύφθηκαν, ο κύριος όγκος του ανεσκαµµένου υλικού προέρχεται από τους 
πολυπληθείς τάφους. Αυτοί συνήθως οργανώνονται σε οµάδες, ενώ σπάνια είναι 
µεµονωµένοι. Γενικά παρατηρούµε, ότι κοντύτερα στο βασικό πυρήνα κατοίκησης 
βρίσκονται περισσότεροι και πιο συγκεντρωµένοι, δηµιουργώντας µεγάλες 
νεκροπόλεις (Βόρειο Νεκροταφείο), ή µικρότερα κοιµητήρια (Άγ. Ιωάννης � Κεφάλα 
� Μαύρο Σπήλιο), ενώ, αντίθετα, µακρύτερα είναι διασκορπισµένοι και ολιγάριθµοι 
(1-3). Η διασπορά τους αποδίδεται στην ανάλογη πρακτική της Χαλκοκρατίας, επειδή 
κάποτε ξαναχρησιµοποιούνται οι Μ. Ωστόσο, η βαθµιαία οικιστική ανάπτυξη, η 
ύπαρξη ενός λιµανιού�επινείου στο χώρο του Ηρακλείου και αγροικιών σε µια ευρεία 
έκταση, η επιβεβαίωση της ιδιοκτησίας χωραφιών, ή η σύνδεση µε την πατρογονική 
γη, πιθανώς αποτελούν αιτίες του φαινοµένου. Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις στον 
τόπο ταφής, σε καµία περίπτωση δε συνδέονται µε συγκεκριµένους αρχιτεκτονικούς 
τύπους ή έθιµα. Άλλωστε, παρά την κυριαρχία των θαλαµοειδών, λαξευµένων στο 
βράχο, τάφων, έναντι των θολωτών (συνήθως Μ) και των λακκοειδών, καθώς και των 
καύσεων, σε σχέση µε τους ενταφιασµούς και τους εγχυτρισµούς, δεν παρατηρείται 
κάποια συστηµατική αντιστοιχία µεταξύ της θέσης, της µορφής και του περιεχοµένου 
τους. Ακόµα και τα κτερίσµατα, παρουσιάζουν τέτοια ποικιλία, χωρίς να συνδέονται 
αποκλειστικά µε κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία, ώστε, οποιαδήποτε προσπάθεια 



οµαδοποίησης µε βάση ένα θεωρητικό µοντέλο, να θεωρείται a priori µάταιη77. 
Επειδή όµως, το προερχόµενο από τους τάφους της Κνωσού υλικό, θα το 
παρουσιάσουµε και αναλύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, αφού συνδέεται στενά µε τα 
οικιστικά δεδοµένα, θα περιοριστούµε στην καταγραφή κι εξέταση των εντοπισµένων 
στην περιφέρεια της επικράτειας καταλοίπων, στα χωριά Φοινικιά, Μεσαµπελιές, Άγ. 
Βλάσιος, Άγ. Σύλλας, Αρχάνες και Αµνισός. 

Στο πρώτο ήρθε στο φως ένας µικρός, ΠΓ, θαλαµοειδής τάφος, στη θέση 
«∆ρακουλιάρης» ή «Χοχλιοδολόι». ∆ιέθετε κατωφερή δρόµο µε τρεις αναβαθµούς 
προς το στόµιο, το οποίο βρισκόταν περίπου 60 εκ. πάνω από το δάπεδο του 
δωµατίου. Αυτό ήταν σχεδόν κυκλικό και περιείχε ένα δίωτο πίθο µε καµένα οστά 
στο εσωτερικό του, δυο ηµισφαιρικές χάλκινες φιάλες (η µια µε ίχνη µάλλινου 
υφάσµατος � εξωτερικού περιβλήµατος), µια λόγχη από το ίδιο υλικό, σιδερένια 
περόνη, τµήµα ξίφους, µαχαίρι, αιχµή λόγχης και άλλα τεµάχια όπλων. Ανάµεσα στα 
αποκαλυµµένα αγγεία συµπεριλαµβάνονταν δυο αµφορείς µε στόµια σκεπασµένα 
από ψευδόστοµους. Πέρα από τα πλούσια κτερίσµατα, εντύπωση προκαλεί η 
ανεύρεση άφθονης τέφρας στο δρόµο, που ερµηνεύεται ως λείψανο προσφορών στο 
νεκρό, ενώ η ΠΓ-Γ κεραµική από το χωριό, πιθανώς υποδηλώνει την ύπαρξη και 
άλλων τάφων. Ίσως µάλιστα, τόσο τα τρία περισυλλεγέντα Γ αγγεία από τη θέση 
«Αριφάκι Μετόχι» Μεσαµπελιών (από όπου προέρχεται και ανεικονική φοινικική 
στήλη, δηλαδή cippus, του β΄ µισού του 8ου αι.) και τα τέσσερα παραδοθέντα 
σύγχρονά τους από τον Άγ. Βλάσιο (προχοΐσκες και αρύβαλλος), όσο και τα «ίχνη» 
ΠΓ-Γ αρχαιοτήτων από το «Σόχωρο» Αγ. Σύλλα, να συνδέονταν µε ταφικές 
πρακτικές78. 

Εκτός από τα παραπάνω διάσπαρτα αλλά αποσπασµατικά κατάλοιπα, τα 
οποία καταδεικνύουν την εκτεταµένη κατάληψη του χώρου της Κνωσιακής 
επικράτειας, αξιόλογες πληροφορίες µας παρέχουν τα ευρήµατα που έχουν έρθει στο 
φως σε τρεις γνωστές Μ θέσεις: στις Αρχάνες, το Γιούχτα και την Αµνισό. Στην 
πρώτη αποκαλύφθηκαν έξι χτιστοί τάφοι (οι τέσσερις συληµένοι από τυµβωρύχους), 
µε υπολείµµατα καύσεων σε πίθους («Φυθιές»). Αξιοσηµείωτη είναι η διαρκής χρήση 
του κοιµητηρίου αυτού από την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο, συνιστώντας, κατά τους 
ανασκαφείς, «ένδειξη συνεχούς κατοίκησης»79. Πέρα από τον εντοπισµό τµήµατος 
πήλινου ειδωλίου, συνανήκοντος µε το ΠΓ Β οµοίωµα θολωτού τάφου της Συλλογής 
Γιαµαλάκη (προερχόµενο µάλλον από τέτοιον)80, θα πρέπει να αναφέρουµε και την 
ανεύρεση στον ίδιο χώρο, καλής ποιότητας, ντόπιας, ΠΓ-Γ κεραµικής, δηλωτικής της 
επικρατούσας ευµάρειας, αλλά και της στενής σχέσης µε τα κνωσιακά εργαστήρια81. 
Άλλα Γ όστρακα περισυλλέχτηκαν στις συνοικίες Τρούλλος και Φουρνί, ενώ στο 
«Βρωµόνερο» ήρθαν στο φως τρεις λακκοειδείς τάφοι, µε 37 ΠΓ και Γ αγγεία, 
ορισµένα τεφροδόχα. Φαίνεται, ότι στην περιοχή είχε δηµιουργηθεί µια εγκατάσταση, 
λίγα ερείπια της οποίας έχουν αποκαλυφθεί στο κέντρο της σύγχρονης κωµόπολης, 
πάνω από το Μ ανάκτορο και στην «Ακρόπολη» (δυο αναληµµατικοί Γ-Α τοίχοι). 
Σύµφωνα µε τα τοπογραφικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα, η λεκάνη των Αρχανών 
θα συνδεόταν και πιθανώς θα εξαρτιόταν από την επικράτεια της Κνωσού, ή τη 
γειτονική των κοιλάδων του Αστρικιανού και του άνω ρου του Καρτερού. Την 
υπόθεση αυτή ενισχύει η οµοιότητα της τοπικής κεραµικής, ως προς τα σχήµατα και 

                                                 
77 Ενδεικτική είναι η άποψη του Coldstream J.N. σχετικά µε την αδυναµία αντιστοίχησης των τύπων 
των τάφων του Βορείου Νεκροταφείου µε συγκεκριµένες εθνικές οµάδες (1991, σ. 291). 
78 Μαρινάτος Σ., 1933-5, σ. 56. 
79 Σακελλαράκης Ι., Σαπουνά � Σακελλαράκη Ε., 1997, σ. 35. 
80 Σακελλαράκης Ι., 1987, σ. 70. 
81 Σακελλαράκης Ι., Σαπουνά � Σακελλαράκη Ε., 1997, σ. 35. 



τη διακόσµηση, µε την αντίστοιχη της Κνωσού και της Επισκοπής, που ώθησε τον 
Hartley να παρατηρήσει µια κοινή τεχνοτροπία, αποτέλεσµα της επιρροής µιας 
καλλιτεχνικής σχολής µε πηγή και κέντρο την Κνωσό82. Μάλιστα, παρά την καλή 
ποιότητα των αγγείων, η οικονοµική άνεση ορισµένων κατοίκων της περιοχής των 
Αρχανών, ευνόησε την εισαγωγή προϊόντων, δείγµα της οποίας αποτελεί ένα όστρακο 
αθηναϊκού κρατήρα µε γραπτό µαίανδρο. 

Την εικόνα ευηµερίας που αποπνέουν τα προαναφερθέντα κατάλοιπα 
αντικατοπτρίζουν και τα ευρήµατα από τα αξιόλογα εξωαστικά ιερά, στο Γιούχτα και 
την Αµνισό. Στην Ψηλή Κορφή, το ψηλότερο σηµείο του βουνού, όπου, κατά την 
παράδοση, τοποθετείται ο τάφος του ∆ία, αποκαλύφθηκαν ενδείξεις υπαίθριας 
λατρείας σε κλιµακωτά άνδηρα. Οι αρχαιότερες ανάγονται στην αρχή της ΜΜ 
περιόδου, ενώ, ήδη κατά την ΥΜ Ι, οικοδοµούνται τέσσερα δωµάτια, µε ασαφή, 
λατρευτικό ή βοηθητικό ρόλο, χρησιµοποιούµενα ως τα ΥΓ χρόνια. Το ιερό 
λειτουργούσε αδιάκοπα, ως το τέλος του 8ου ή τον 7ο αι. π.Χ., οπότε κι 
εγκαταλείφθηκε. Στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου ανήκουν αρκετά πήλινα ζώδια 
(ορισµένα προερχόµενα από δυο λάκκους µε στάχτες), οστέινες περόνες και 
κεραµική, καταδεικνύοντας αξιοσηµείωτη συνέχεια στις θρησκευτικές αντιλήψεις και 
τις πρακτικές. 

Ανάλογη εντύπωση σχηµατίζουµε και από την εξέταση των αρχαιολογικών 
δεδοµένων από την Αµνισό. Εκεί ανασκάφτηκαν τα ιερά του ∆ία Θενάτα και της 
Ειλειθυίας. Το πρώτο εντοπίστηκε κοντά στην ακτή, στις δυτικές υπώρειες του λόφου 
Παλιόχωρα και ταυτίστηκε µε βάση µια υστερότερη επιγραφή. Το χώρο όπου 
ιδρύθηκε, κατελάµβανε αρχικά ένα Μ (Νεοανακτορικής Περιόδου) κτίριο, πιθανώς 
θρησκευτικού χαρακτήρα. Τη σηµασία του για τους πιστούς της Πρώιµης Εποχής του 
Σιδήρου καταδεικνύει το γεγονός, ότι τοποθέτησαν σε αποθέτη τη ΜΜ κεραµική και 
άλλα αντικείµενα που συγκεντρώθηκαν κατά τον καθαρισµό και την κατασκευή του 
υπαίθριου ΠΓ-Α ιερού. Αυτό είχε ενσωµατώσει ένα µνηµειακό τοίχο από πωρόλιθο 
του Μ οικοδοµήµατος, ως τµήµα ανοιχτού περιβόλου, ενώ διέθετε κι ευµεγέθη 
κυκλικό βωµό. Η µεγάλη διάρκεια λειτουργίας του (µέχρι και τη Ρωµαιοκρατία), σε 
συνάρτηση και µε τα αξιόλογα αναθήµατα τα οποία ήρθαν στο φως, µαρτυρούν τη 
σπουδαιότητά του. Ανάµεσά τους συµπεριλαµβάνονται πήλινα ΠΓ ειδώλια (µορφή µε 
υψωµένα χέρια και πτηνό), τµήµατα χάλκινων σκευών (λαβή λέβητα µε διακόσµηση 
άνθους λωτού και τεµάχιο υποστάτη κυπριακού τύπου), Γ χάλκινα ειδώλια και 
τµήµατα πήλινων αναπαραστάσεων αρµάτων, µικρός χρυσός ρόδακας, αντικείµενα 
από υαλόµαζα και φαγεντιανή (Γ ή Α), άφθονη κεραµική (κυρίως ΥΓ, 
υποδηλώνοντας την περίοδο ακµής του ιερού) κ.ά. Πολύ κοντά προς τα νότια, 
εξερευνήθηκε σπήλαιο, που ταυτίζεται µε το οµηρικό «σπέος Ειλειθυίης»83. 
Βρίσκεται στην άκρη µικρής χαράδρας, στη θέση «Μαφαιζές» Καλλιθέας, περίπου 9 
χλµ. ανατολικά από το Ηράκλειο. Είναι το µεγαλύτερο της κοιλάδας του Καρτερού 
και κοσµείται από σταλακτίτες και σταλαγµίτες. ∆ίπλα στο στόµιό του έχουν 
ανασκαφεί τοίχοι ΥΜ ΙΙΙ � Γ δωµατίων (πιθανώς βοηθητικών), ενώ άλλα ερείπια 
στην είσοδό του υποδηλώνουν κάποια διαρρύθµισή της. Τα εντοπισµένα κυρίως 
γύρω από ένα βαίτυλο αφιερώµατα, καταδεικνύουν την ευρύτατη περίοδο χρήσης του 
από τα Μέσα Νεολιθικά ως τα Βυζαντινά χρόνια, µε έξαρση κατά τα Νεολιθικά�
Υπονεολιθικά, τα Γεωµετρικά και τα Ρωµαϊκά. Τέσσερις κνωσιακές πινακίδες 
Γραµµικής Β µαρτυρούν, ότι από το 14ο αι. λατρευόταν η E-re-u-ti-ja (Ειλειθυία). 

                                                 
82 Hartley M., 1931, σ. 75 και 102-3. 
83 τ 188: «στñσε δ�εν Αµνισω, όθι τε σπέος Ειλειθυίης». 



Τα αρχαιολογικά δεδοµένα που µόλις παρουσιάσαµε είναι πολλά και 
αξιόλογα και µας επιτρέπουν να διατυπώσουµε υποθέσεις και να καταλήξουµε σε 
συµπεράσµατα, ακόµα και χωρίς την εξέταση του υλικού από την Κνωσό. Επειδή 
όµως κρίνουµε, ότι πολύ αποδοτικότερη κι εγκυρότερη θα ήταν µια εξαντλητική 
µελέτη του συνόλου των ΠΓ-Γ καταλοίπων της επικράτειας, θα περιοριστούµε, στο 
παρόν κεφάλαιο, στην καταγραφή ορισµένων µόνο παρατηρήσεων, σχετικών µε το 
προερχόµενο από την περιφέρειά της υλικό. Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε την 
ευρύτατη έκταση στην οποία απλώνονται τα ευρήµατα, υποδηλώνοντας την πρόθεση 
των κατοίκων να εκµεταλλευτούν στο έπακρο το διαθέσιµο χώρο. Οι προοπτικές 
οικονοµικής ανάπτυξης που τους παρέχει και η παράδοση ισχύος κι επιβολής της 
τοπικής κοινότητας, ευνοούν τη συνεχή κατάληψη της πεδιάδας του Ηρακλείου, 
ανεξάρτητα από την επικρατούσα κατάσταση και παρά την περιορισµένη φυσική 
αµυντική κάλυψη της περιοχής. Εξάλλου, τα πλούσια λείψανα της ανθρώπινης 
παρουσίας, ακόµα και για τα ΠΓ χρόνια, καταδεικνύουν τις ικανοποιητικές συνθήκες 
διαβίωσης. ∆υστυχώς δε γνωρίζουµε, αν αυτές ίσχυαν για το σύνολο του πληθυσµού, 
ή κάποιο προνοµιούχο τµήµα του. Ωστόσο, η εικόνα του τάφου στη Φοινικιά και των 
κτερισµάτων του είναι αποκαλυπτική, τόσο της δυναµικής της κοινωνίας, όσο και της 
οικονοµικής θέσης του/των νεκρού/ών. Η επιµεληµένη κατασκευή, τα άφθονα 
σιδερένια όπλα, οι χάλκινες ηµισφαιρικές φιάλες, που πιθανώς προέρχονται από την 
Κύπρο ή την Ανατολή, αλλά και οι ερµηνευόµενες ως υπολείµµατα προσφορών 
στάχτες στο δρόµο, µαρτυρούν εµπορική άνθηση, τεχνολογική πρόοδο, ευµάρεια της 
κοινότητας και ίσως κύρος συγκεκριµένων µελών της. 

Το υψηλό πολιτισµικό επίπεδο τεκµηριώνεται και από τις προσφορές στα 
ιερά, ορισµένες από τις οποίες αποτελούν δείγµατα υψηλής τέχνης. Η απόκτησή τους 
από τους αναθέτες σηµατοδοτεί µια διαδικασία ταξικής διαφοροποίησης, καθώς 
προϋποθέτει πλεόνασµα αγαθών, εξειδίκευση στην εργασία και δεσµούς µε το 
εξωτερικό. (Οι επαφές αυτές θα πρέπει βαθµιαία να γίνονταν στενότερες, µε 
αποκορύφωµα την εγκατάσταση ξένων στην περιοχή, όπως υποδηλώνει η ΜΓ/ΥΓ 
φοινικική ταφική στήλη από τις Μεσαµπελιές.) Συγχρόνως, η διαρκής λειτουργία 
συγκεκριµένων θρησκευτικών χώρων, από τη Χαλκοκρατία ως την Εποχή του 
Σιδήρου ή και τους Ρωµαϊκούς Χρόνους, οπωσδήποτε φανερώνει συνέχεια, 
οφειλόµενη στην ισχυρή επιρροή της µινωικής παράδοσης, είτε αυτή αποδίδεται στην 
ανάµνηση του ένδοξου παρελθόντος, είτε στο θαυµασµό για τα έργα των 
προγενέστερων κατοίκων της περιοχής, οπότε παρατηρούνται µετασχηµατισµός στο 
περιεχόµενο της λατρείας και µεταβολές στο τελετουργικό. Οι παραπάνω 
επισηµάνσεις µπορούν να αποτελέσουν την αφετηρία για γόνιµη ανάλυση του 
συνόλου των ΠΓ-Γ καταλοίπων από την οικιστική περιοχή, ύστερα από την 
παρουσίαση και του προερχόµενου από την Κνωσό υλικού, που θα πραγµατοποιηθεί 
στο επόµενο κεφάλαιο. 
Βιβλιογραφία: Μαρινάτος ΠΑΕ 1929 & 1933 & 1934 128-133 & 1935α 196-203 & 
1936α 81-86 & 1938 130-8ú Stürmer V. ΚΧ 1988-9 53-57ú Schäfer J. Palazzo 1991 
349-358ú Faure Ιερά σπήλαια 1996 (Αµνισός)ú Πλάτων ΚΧ 1950 532ú Ιωαννίδου�
Καρέτσου ΠΑΕ 1975 330-3 & 1976 &1984ú Ορλάνδος Α.Κ. (επιµ.) Έργον 1976 184-
8 (Γιούχτας)ú Πλάτων ΚΧ 1956 418ú Κούρου Καρέτσου Ανατ. Μεσόγειος 
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(Αρχάνες)ú Μαρινάτος Σ. Α∆ 1931-2 2-5ú Αλεξίου Σ. Έργον 1967β 124 & Α∆ 1968 
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ΟΓ2. Κνωσός. 
 

Στην κοιλάδα του χειµάρρου Κατσαµπά, ο οποίος διαρρέει την πεδιάδα του 
Ηρακλείου, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει φέρει στο φως εκτεταµένα λείψανα του 
σηµαντικότερου ιστορικού χώρου της Κρήτης: της Κνωσού. Η ανασκαφική 
διερεύνηση του τόπου ξεκίνησε το 1878 από τον Καλοκαιρινό και 
συστηµατοποιήθηκε, κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, από τον Evans. Από 
τότε και µέχρι σήµερα, τόσο η Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, όσο και η τοπική 
Εφορεία Αρχαιοτήτων, αποκαλύπτουν συνεχώς λείψανα διαδοχικών, στο πέρασµα 
των αιώνων, εγκαταστάσεων. Τα πρωιµότερα χρονολογούνται ήδη στη Νεολιθική 
Εποχή, αλλά τα εντυπωσιακότερα ανάγονται στη Χαλκοκρατία, όταν στην Κρήτη 
αναπτύχθηκε ένας λαµπρός πολιτισµός µε κέντρο την Κνωσό και ειδικότερα το 
ανάκτορό της. Η αναζήτηση αυτής της ένδοξης κληρονοµιάς, αλλά και η βαθµιαία 
οικιστική επέκταση της πόλης του Ηρακλείου, σύγχρονης διοικητικής έδρας και 
κυριότερου πόλου οικονοµικής δραστηριότητας στο νησί, ευνόησαν την ανεύρεση 
πολλών και αξιόλογων ΠΓ-Γ καταλοίπων. Όµως, η µεταγενέστερη διαρκής κατάληψη 
του χώρου µέχρι τα Βυζαντινά χρόνια και κυρίως η εντατικοποίησή της κατά τους 
αιώνες της Ρωµαϊκής κατάκτησης, είχε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικού 
τµήµατος των σχετικών µε την εξεταζόµενη περίοδο δεδοµένων. 

Αυτή η συνεχής ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή είναι ενδεικτική της 
αφθονίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών που είχε πάντα στη διάθεσή του ο ντόπιος 
πληθυσµός και η οποία ήταν δυνατό να του εξασφαλίσει, πέρα από την επάρκεια 
αγαθών κι ένα ικανοποιητικό πλεόνασµα. Τα εύφορα καλλιεργήσιµα εδάφη, 
εµπλουτισµένα από τα νερά του Ξεροπόταµου, του Γιόφυρου, του Κατσαµπά, του 
Καρτερού και των παραποτάµων τους, τα αγκυροβόλια στη βόρεια ακτή, απέναντι 
από τα πολιτισµικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας και των νησιών, ακόµα και η 
αίσθηση της παραδοσιακής ισχύος, ακτινοβολίας και σταθερότητας, συντέλεσαν στην 
ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και στην πρωτοπόρα θέση της, κατά τη µακρότατη 
ιστορική διαδροµή της. Πιθανώς η ίδια κυριαρχική αντίληψη σχετίζεται και µε την 
απαράλλαχτη διατήρηση του αρχαίου ονόµατος, γνωστού από πλήθος επιγραφών, 
φιλολογικών πηγών και νοµισµάτων, καθώς και από τις πινακίδες µε Γραµµική Β 
γραφή, που αναφέρουν την ko-no-so. Οι µαρτυρίες αυτές αντικατοπτρίζουν ασφαλώς 
και την οικιστική συνέχεια, θεµελιωµένη πλέον από τα αρχαιολογικά ευρήµατα. 

Την τεκµηρίωσή της κάνει αναµφισβήτητη η αποκάλυψη σε έναν ευρύ χώρο 
δυτικά του ανακτόρου επάλληλων φάσεων κατοίκησης της ΥΜ ΙΙΙβ-γ και ΥποΜ 
περιόδου. Τα λείψανα των σπιτιών του 11ου αι. π.Χ. απλώνονται σε µια έκταση 
περίπου 250 τ.µ., σχηµατίζοντας έναν οικιστικό πυρήνα σταθερό και κατά τα ΠΓ και 
Γ χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, γύρω από το ανάκτορο (µε εξαίρεση την περιοχή στα 
ανατολικά του), έχουν έρθει στο φως αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, φρεάτια � αποθέτες 
και κεραµική. Αναλυτικότερα, στο Ανεξερεύνητο Μέγαρο (Unexplored Mansion) 
ανασκάφτηκε τµήµα πλινθόκτιστου τοίχου, συνδεόµενου µε δυο διαδοχικά ΠΠΓ 
δάπεδα, το κατώτερο από πατηµένο χώµα και το ανώτερο από σκληρό κονίαµα. 
Ψηλότερα εντοπίστηκαν ΜΠΓ/ΥΠΓ και ΥΓ/ΠΑν στρώµατα, ενώ ίσως υπήρχε και 
δρόµος. Κοντά τους αποκαλύφθηκαν ΜΓ χωµάτινο δάπεδο, ερείπια τοίχων, από τους 
οποίους ένας ήταν κατασκευασµένος από ξαναχρησιµοποιηµένους δόµους 
προερχόµενους από Μ κτίρια, τµήµατα πλακόστρωτων χώρων και πιθανώς ένα 
κατώφλι. Η οικιακή κεραµική, που συµπεριλάµβανε και όστρακα από µαγειρικά 
σκεύη και τα µικρά αντικείµενα (πήλινα σφοντύλια και χάντρες, λίθινα βαρίδια, 
ακονόπετρες, χάλκινες και σιδερένιες περόνες και λεπίδες µαχαιριών), 



υπογραµµίζουν το χαρακτήρα της ανθρώπινης παρουσίας. Σε µικρή απόσταση, νότια 
της Βασιλικής Οδού, ήρθαν στο φως τα κατάλοιπα ενός οικοδοµήµατος µε δυο 
αρχιτεκτονικές φάσεις της ΠΠΓ και ΠΠΓ/ΜΠΓ περιόδου. Βρέθηκαν τµήµατα δυο 
δαπέδων (ενός λιθόστρωτου και άλλου µε κονίαµα) και δυο κάθετοι µεταξύ τους 
τοίχοι από πλίνθους µε πέτρινο θεµέλιο. Επίσης, ανασκάφτηκαν παρόµοιοι Γ, ενώ 
περισυλλέχτηκαν και ΠΠΓ όστρακα από το εσωτερικό ξαναχρησιµοποιηµένου ΥΜ 
σπιτιού. Η ποιότητα της κεραµικής ήταν καλή, καθώς δε διέφερε από την αντίστοιχη 
των νεκροταφείων. Ανάλογα ευρήµατα προερχόµενα από θέσεις κοντά στο ανάκτορο 
(Στρωµατογραφικό Μουσείο, νότια του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου κ.α.), αλλά και 
µακρύτερα («Μπουγάδα Μετόχι»), αποδεικνύουν ότι ο πυρήνας ήταν ιδιαίτερα ευρύς 
και πολυάνθρωπος. Σε αυτόν θα πρέπει να προσθέσουµε και την πιθανή ύπαρξη ενός 
επινείου, όπως υποδηλώνουν τα ΠΓ όστρακα από την παραλία του Ηρακλείου (ναός 
Αγ. Πέτρου των ∆οµηνικανών) και τα ταφικά σύνολα από την περιφέρεια της 
σύγχρονης πόλης. Τέλος, για να σχηµατίσουµε µια πληρέστερη εικόνα της 
κατάληψης του χώρου κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, αξίζει να σηµειώσουµε 
τα διάσπαρτα ίχνη κατοίκησης από τα βορειοδυτικά ως τα βορειοανατολικά, στους 
λόφους του Αγ. Ιωάννη και της Κεφάλας και στην περιοχή της Καλλιθέας, µολονότι 
δε γνωρίζουµε αν πρόκειται για αγροικίες84 ή µικρά προάστια � κώµες. Με βάση τα 
παραπάνω στοιχεία, αλλά και τα προερχόµενα από τους τάφους δεδοµένα, 
συµπεραίνουµε µια βαθµιαία αύξηση του πληθυσµού, που φαίνεται ότι γίνεται 
µεγαλύτερη µετά τα µέσα του 8ου αι. π.Χ. 

Από την προηγηθείσα σύντοµη καταγραφή των οικιστικών καταλοίπων, 
απουσιάζει η αναφορά σε κάποιο διοικητικό κέντρο, για παράδειγµα το σπίτι ενός 
άρχοντα, ή ακόµα και µια Αγορά. Η αδυναµία εντοπισµού του, αν δεν είναι τυχαία, 
πιθανώς θα οφείλεται στην καταστροφή του, εξαιτίας της µεταγενέστερης εντατικής 
οικοδοµικής δραστηριότητας, κυρίως κατά τη Ρωµαιοκρατία. Ωστόσο, ορισµένα 
ευρήµατα συνδεόµενα µε τη λατρεία, είναι δυνατό να µας προσφέρουν χρήσιµες 
πληροφορίες, σχετικές µε τις θρησκευτικές πρακτικές, αλλά και την κοινωνική 
οργάνωση. Τα σπουδαιότερα αποκαλύφθηκαν στη βόρεια πλαγιά του λόφου των 
Γυψάδων, νότια του ανακτόρου, πάνω από Μ οικίες, όπου τοποθετείται το ιερό της 
∆ήµητρας. Τα αρχαιότερα λείψανα της εξεταζόµενης περιόδου συνιστούν κάποια ΠΓ 
όστρακα, προερχόµενα από ένα στρώµα κάτω από Ε τοίχο. Ενδεικτικά όµως του 
χαρακτήρα του χώρου, είναι τα άφθονα πήλινα ειδώλια και ζώδια, τα παλιότερα από 
τα οποία ανάγονται στον ύστερο 8ο αι. Περίπου σύγχρονή τους είναι η ΥΓ κεραµική 
που βρέθηκε σε αποθέτη και δίπλα σε αναληµµατικό τοίχο χρονολογούµενο γύρω στο 
700 π.Χ. Τα παραπάνω δεδοµένα µας οδηγούν στο συµπέρασµα, ότι κατά τα ΥΓ 
χρόνια, στο συγκεκριµένο τόπο διεξαγόταν υπαίθρια λατρεία. Σύµφωνα µάλιστα µε 
τον Coldstream, η λειτουργία του εκείνη την περίοδο, (θα προσθέταµε και η θέση του 
στην περιφέρεια του οικιστικού πυρήνα), συνδεόταν µε ένα συνεχώς µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για τη γεωργία και την προµήθεια τροφής85, αποτέλεσµα της διαρκούς 
αύξησης του πληθυσµού. Μολονότι δε γνωρίζουµε πότε ιδρύθηκε το ιερό, (τα ΠΓ 
όστρακα αποτελούν µόνο µια ένδειξη), η ευδιάκριτη ανάπτυξή του προς το τέλος του 
8ου αι. (όπως αντικατοπτρίζεται µέσα από την οικοδοµική δραστηριότητα και την 
εντατικοποίηση της λατρείας), υποδηλώνει τη δυνατότητα της τοπικής κοινωνίας να 
διαθέσει τους αναγκαίους πόρους και την ύπαρξη ενός κέντρου λήψης αποφάσεων 
ικανού να οργανώσει και να σχεδιάσει ορισµένες ενέργειες86. 

                                                 
84 Οι Hood M.S.F. και Smyth D. θεωρούν πιθανή την ύπαρξη αγροικιών στην περιοχή (1981, σ. 18). 
85 Coldstream J.N., 1991, σ. 298. 
86 De Polignac F., ό.π., σ. 30. 



Πέρα από τις αξιόλογες πληροφορίες που αντλούµε από την εξέταση ενός 
τόσο ενδιαφέροντος θρησκευτικού χώρου, χρήσιµα στοιχεία µας προσφέρουν και τα 
λίγα, δυστυχώς, ευρήµατα από άλλες θέσεις της Κνωσού. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν 
τα εντοπισµένα λείψανα ενός ιερού, στα βορειοανατολικά του νότιου πρόπυλου του 
ανακτόρου, νοτιοδυτικά της Κεντρικής Αυλής. Βασιζόµενος στην κεραµική και τα 
ειδώλια, ο Popham υπέθεσε την ίδρυσή του στα Γ χρόνια και πιθανολόγησε ότι 
πρόκειται για µια εκδήλωση ηρωολατρείας σε αρχαιότερα ερείπια87. Εξάλλου, ο 
εντοπισµός πήλινων ΠΓ-Γ ειδωλίων στη Βασιλική Οδό και Γ στο Ανεξερεύνητο 
Μέγαρο και το «Μπουγάδα Μετόχι», υποδηλώνει ίσως την ύπαρξη οικιακών χώρων 
λατρείας, φαινόµενο συνηθισµένο στην Κρήτη κατά την εξεταζόµενη περίοδο. 

Αν τα παραπάνω καταγεγραµµένα κατάλοιπα µας προσφέρουν την εικόνα 
µιας ζωντανής και δηµιουργικής κοινότητας της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, η 
εξέταση των πολυάριθµων ανεσκαµµένων τάφων της Κνωσού θα συµβάλει 
ουσιαστικά στην προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Άλλωστε 
το πλήθος τους και συχνά η αφθονία των κτερισµάτων τους, παρέχουν έναν 
εντυπωσιακό όγκο πληροφοριών για το νησί, συνιστώντας µοναδική πηγή γνώσης. Η 
διασπορά τους σε µια ευρύτατη έκταση και η οργάνωσή τους σε αποµονωµένα και 
κάποτε αποµακρυσµένα µικρά ή µεγάλα νεκροταφεία, οδήγησε τους µελετητές να 
υποθέσουν µια αραιή κατοίκηση «κατά κώµας»88, θεωρία που αµφισβητείται 
έντονα89, µε βάση τα αποκαλυµµένα οικιστικά κατάλοιπα. Η αναζήτηση των αιτιών 
του διασκορπισµού θα αποτελέσει αντικείµενο διεξοδικότερης µελέτης στη συνέχεια, 
αφού προηγουµένως παρουσιάσουµε µε κάποια συντοµία το υλικό κατά περιοχή. 

Η κύρια νεκρόπολη της Κνωσού είναι το Βόρειο Νεκροταφείο, το οποίο 
συγκροτούν τρία µικρότερα: της Ιατρικής Σχολής, των Αµπελοκήπων (Τεκέ) και 
τµήµα αυτού της Φορτέτσας. Στην πρώτη θέση ήρθαν στο φως περίπου 300 τάφοι, οι 
περισσότεροι Ελληνορωµαϊκοί και σχεδόν 100 της ΥποΜ�ΥΑν περιόδου. Στην 
πλειονότητά τους οι τελευταίοι ήταν θαλαµοειδείς, λαξευµένοι στο βράχο, µε δρόµο, 
κατασκευασµένοι από τον 11ο αι. κι εξής κι όχι Μ ξαναχρησιµοποιηµένοι (άλλωστε 
τα Μ ευρήµατα είναι λίγαú πρόκειται κυρίως για τµήµατα σαρκοφάγων). Στο 
εσωτερικό των ποικίλου σχήµατος δωµατίων τους (κυκλικό, ελλειψοειδές, 
ορθογώνιο, ή ακανόνιστο), περιείχαν τα υπολείµµατα µερικών ενταφιασµών και 
αλλεπάλληλων καύσεων, του κυρίαρχου εθίµου, τοποθετηµένων σε τεφροδόχους 
κάλπες. Σε ορισµένους µάλιστα, το πλήθος των αγγείων µε καµένα οστά καλύπτει 
όλο το εύρος της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου. Τα κτερίσµατά τους είναι τα 
συνηθισµένα της περιόδου (προσωπικά αντικείµενα από πηλό, χαλκό και σίδηρο και 
κεραµική), χωρίς να λείπουν και οι εξαιρετικές περιπτώσεις. 

Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν: α) ο Τ.75, µε χρήση από τον ύστερο 9ο αι. ως τα 
Αν χρόνια, ορθογώνιο θάλαµο, δρόµο µήκους 10 µ., τουλάχιστον 40 τεφροδόχους 
κάλπες και κάποιους ενταφιασµούς, σιδερένιες εσχάρες, οβελούς και όπλα και 
περισσότερα από 200 αγγεία, µερικά προερχόµενα από την Αττική, τις Κυκλάδες και 
την Κύπρο, β) ο ΠΓ-ΠρΓ Τ.100, µε σιδερένια όπλα και οβελούς, τµήµατα χάλκινων 
σκευών και άφθονη κεραµική που συµπεριλαµβάνει αθηναϊκά και κυκλαδικά 
δείγµατα, γ) ο ΠΓ Β-ΠΑν Τ.104, µε χρυσά και χάλκινα κοσµήµατα κι ένα 
«δίγλωσσο» αττικό � κνωσιακό αµφορέα ανάµεσα σε 130 αγγεία, δ) ο ελλειψοειδής 
ΠΓ Β-ΥΑν Τ.107, µε τεµάχια ΥΜ σαρκοφάγων, σιδερένια όπλα κι εργαλεία, 
χάλκινες πόρπες, περόνες και λέβητα, πήλινα σφοντύλια και αρκετά αθηναϊκά, 
                                                 
87 Popham M., 1978, σ. 187. 
88 Αλεξίου Σ., 1950α, σ. 297. 
89 Hood M.S.F., Smyth D., ό.π., σ. 16 και 18ú Coldstream J.N., 1984a, σ. 22ú του ίδιου, 1991, σ. 289-
290 και 299ú Coldstream J.N., Catling H.W., 1996, σ. 714. 



κορινθιακά, κυκλαδικά και κυπριακά αγγεία (ή µιµήσεις τους), από τα 220 συνολικά, 
ε) ο ΥποΜ/ΠΠΓ-ΠρΓ Τ.207, µε χάλκινο λέβητα, χάντρες από φαγεντιανή και άφθονη 
αττική κεραµική, στ) ο ελλειψοειδής ΠΠΓ-Αν Τ.219, µε καύσεις κι ενταφιασµούς, 
χρυσό περίτµητο ΜΓ/ΥΓ έλασµα µε παράσταση Πότιος Θηρών πλαισιωµένου από 
λέοντες90 και ΥΓ λεοντόµορφο αγγείο από φαγεντιανή, χάλκινα σκεύη και χαλινάρια, 
τµήµατα ελεφαντοστέινων και ξύλινων αντικειµένων, πολλά σιδερένια όπλα, εσχάρες 
και οβελούς, χάντρες από διάφορα υλικά και 100 αγγεία, ορισµένα µε προέλευση την 
Αθήνα, τις Κυκλάδες και την Κύπρο και άλλα µιµούµενα κυπριακά91, ζ) ο ΠΓ Τ.285, 
ο οποίος ξαναχρησιµοποιήθηκε κατά την Αν περίοδο, µε τα υπολείµµατα των 
καύσεων ενός δεκάχρονου και 13 ενηλίκων, πήλινο ζώδιο, τµήµατα χρυσών 
ελασµάτων, σιδερένιους πελέκεις, εσχάρες, οβελούς και όπλα, χάλκινες περόνες, 
λαβίδες, δαχτυλίδια και τριποδικό λέβητα, χάντρες από διάφορα υλικά και 165 αγγεία 
(ανάµεσά τους αττικά, κορινθιακά, ευβοϊκά, κυπριακά κι ένας εξαιρετικός ΥΠΓ 
κέρνος µε πλαστική διακόσµηση πτηνών και µικύλλων αµφορίσκων και καλάθου) και 
η) ο ΠΓ Β-ΥΑν Τ.292, µε κόγχες στο θάλαµο, τεµάχια ΥΜ σαρκοφάγων, πήλινο 
ζώδιο (πρόβατο;) και ΜΓ οµοίωµα αλόγου (πιθανώς από καπάκι πυξίδας), τµήµατα 
χρυσών και οστέινων αντικειµένων, σιδερένια όπλα, χαλινάρια, πελέκεις και λαβίδες, 
χάντρες, χάλκινες πόρπες και περόνες, αγγεία από το ίδιο υλικό και γυάλινα και άλλα 
250 πήλινα, κάποια προερχόµενα από την Αθήνα, τη Νάξο, την Κύπρο και τη 
Φοινίκη! 

Λίγο δυτικότερα, στους Αµπελόκηπους, ήρθαν στο φως περίπου 20 ακόµα 
ΠΓ-Αν τάφοι. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει ένας χτιστός θολωτός, κατασκευασµένος κατά 
την περίοδο της Χαλκοκρατίας, όπως φανερώνουν, πέρα από τον αρχιτεκτονικό τύπο, 
τα ΜΜ όστρακα και τα τµήµατα ΥΜ ΙΙΙ σαρκοφάγου. ∆υστυχώς είχε συληθεί από 
την αρχαιότητα και µερικώς καταστραφεί στον 4ο-3ο αι. π.Χ., αποτελώντας πηγή 
προµήθειας οικοδοµικού υλικού, µε συνέπεια να διαταραχτεί η στρωµατογραφία του. 
Φαίνεται, ότι δηµιουργήθηκε για να δεχτεί Μ ενταφιασµούς, αλλά 
ξαναχρησιµοποιήθηκε από τα ΠΓ Β ως τα ΥΑν χρόνια, µε µια διακοπή στα ΠρΓ. 
Περιείχε 19 ωοειδείς τεφροδόχους πίθους, άλλα 120 περίπου αγγεία (ορισµένα 
µιµούνται κυπριακά), τµήµα λίθινης επιτύµβιας στήλης µε παραστάσεις στις δυο 
όψεις (γενειοφόρου άντρα και πολεµιστή µε γρύπα ;) και πλούσια κτερίσµατα 
(κυρίως του 7ου αι.), µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται χρυσά και ασηµένια 
κοσµήµατα92, χάντρες από διάφορα υλικά, ντόπιοι σφραγιδόλιθοι αποµιµήσεις 
αιγυπτιακών, σιδερένια όπλα, χάλκινες πόρπες και περόνες κι ένα πήλινο ΠΓ 
οµοίωµα οικίας µε επίπεδη στέγη93. Αξιοσηµείωτος είναι και ο εντοπισµός, κοντά στο 
θόλο, ιχνών δυο νεκρικών πυρών. 

Οι υπόλοιποι τάφοι της περιοχής είναι οι συνηθισµένοι θαλαµοειδείς, 
λαξευµένοι στο βράχο, µε ποικίλου σχήµατος δωµάτιο. Από αυτούς ξεχωρίζουν: α) ο 
τρίτος ανεσκαµµένος το 1940, λίγα µέτρα βορειοδυτικά του θολωτού, τραπεζιοειδής, 
που περιείχε τµήµατα ΥΜ ΙΙΙ σαρκοφάγου στο δρόµο, λίθινες εγχάρακτες πλάκες 
(στήλες;), πήλινο ζώδιο (βοοειδές), χρυσή χάντρα, σιδερένια όπλα κι εργαλεία, 
                                                 
90 Κατά τον Coldstream J.N., «ίσως αποτελεί έργο της πρώιµης ανατολίζουσας σχολής των 
µεταλλοτεχνιτών στην περιοχή της Κνωσού» (1998c, σ. 266). 
91 Κοντά στον Τ.219 αποκαλύφθηκαν τα υπολείµµατα της νεκρικής πυράς 310, της δεύτερης µετά την 
176, που εντοπίστηκε στο χώρο της Ιατρικής Σχολής. 
92 Κατά τον ανασκαφέα, πολλά από αυτά τα εξαιρετικά έργα αποτελούν κρητικά προϊόντα και 
ορισµένα ίσως τοπικές αποµιµήσεις συροφοινικικών προτύπων (Hutchinson R.W., Boardman J., 1954, 
σ. 217-8 και 220). 
93 Ο Dunbabin T.J. (1944, σ. 86), θεωρεί ότι είναι το µοναδικό παράδειγµα που προέρχεται από τάφο 
και όχι ιερό, αλλά, όπως είδαµε κατά την εξέταση των ΠΓ-Γ καταλοίπων από τις Αρχάνες (σ. 72, σηµ. 
80), ο Σακελλαράκης Ι. έχει διαφορετική άποψη, βασιζόµενος σε νεότερα ευρήµατα. 



χάλκινη λαβίδα, υφαντικά βάρη και ΠΓ Β-ΠΑν κεραµική, β) ο σχεδόν 
κατεστραµµένος Τ.Ε, των µέσων του 9ου αι., µε τα υπολείµµατα δυο ενταφιασµών 
(νεαρής γυναίκας και ίσως άντρα, σε κρατήρα και στο δάπεδο αντίστοιχα)94, µια 
χάλκινη περόνη και 10 αγγεία, γ) ο συληµένος Τ.F, του πρώιµου 9ου αι., ο οποίος 
πιθανώς συνδεόταν µε µια ταφή αλόγου, δ) ο ΥΠΓ-ΠρΓ Τ.G, µε χάλκινους λέβητες, 
φιάλες, πρόχους και λαβές διακοσµηµένες µε άνθη λωτού, υφαντικά βάρη και 140 
αγγεία (πολλά αττικά), ε) ο ΠΓ Τ.J, µε κάλπη όπου υπήρχαν τα καµένα και άκαυτα 
οστά δυο νέων γυναικών, χρυσές περόνες, σφραγιδόλιθο, χάλκινη φιάλη µε 
εγχάρακτη φοινικική επιγραφή που απέδιδε το όνοµα του αρχικού (;) κατόχου της, 
χάντρες από διάφορα υλικά και 65 αγγεία (τα 28 αθηναϊκά)95 και στ) ο Τ.Q, µε ΥΜ 
ΙΙΙ σαρκοφάγο σε πλευρικό θάλαµο, πήλινο ζώδιο, χρυσά κοσµήµατα, σιδερένια 
όπλα, χάλκινες περόνες, χάντρες από κρύσταλλο και 115 ΠΓ-Αν αγγεία96. 

Νότια των Αµπελοκήπων και δυτικά του λόφου της Ακρόπολης 
(Μοναστηριακή Κεφάλα), στη Φορτέτσα, τοποθετείται το τρίτο τµήµα του Βόρειου 
Νεκροταφείου, στο οποίο ανήκουν οι 13 από τους συνολικά 32 θαλαµοειδείς τάφους, 
που ανασκάφτηκαν στο προάστιο αυτό. Επειδή οι 10 βρέθηκαν συληµένοι και σχεδόν 
κατεστραµµένοι, χωρίς να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία και οι άλλοι τρεις 
(Τ.L, Π και ΤFΤ) δηµοσιεύτηκαν ως ενιαία οµάδα µε τους υπόλοιπους 19, θα τους 
παρουσιάσουµε µαζί. Άλλωστε, σύµφωνα και µε την άποψη των Coldstream και 
Catling97, όλοι ανήκουν σε κατοίκους του κύριου οικιστικού πυρήνα της Κνωσού, 
ενώ δεν παρατηρούνται κάποιες αξιόλογες διαφορές ανάµεσά τους. Είναι παρόµοιοι 
µε όσους περιγράψαµε παραπάνω και καλύπτουν το χρονικό διάστηµα από την 
ΥποΜ/ΠΓ ως την Αν περίοδο. Φαίνεται ότι κατασκευάστηκαν στα ΠΓ χρόνια, αφού 
στη συντριπτική τους πλειονότητα περιείχαν τουλάχιστον µία ΠΓ καύση και καθόλου 
Μ λείψανα (µε εξαίρεση κάποια τµήµατα λίγων σαρκοφάγων). Επίσης, 
χρησιµοποιήθηκαν για την εναπόθεση τεφροδόχων αγγείων (κυρίως πίθων, αλλά και 
κρατήρων και χάλκινων λεβήτων) και όχι για ενταφιασµούς. 

Μεγαλύτερος και πλουσιότερος όλων είναι ο ΠΓ-Αν Τ.Ρ, που περιείχε τα 
υπολείµµατα 43 καύσεων, ΜΓ χάλκινη ανάγλυφη επένδυση φαρέτρας (µε 
παραστάσεις Πότιος Θηρών µεταξύ αντωπών λεόντων σε δυο µετόπες και σφιγγών 
σε τρεις άλλες)98, τµήµα περιζώµατος (;) από το ίδιο υλικό (όπου αποδίδεται σκηνή 
µε τρεις µορφές �απολλώνια τριάδα� ανάµεσα σε τοξότες και άρµατα, ερµηνευόµενη 
ως πολιορκία πόλης)99, σιδερένια όπλα, εργαλεία και οβελούς, αγγεία από χαλκό 
(όπως µια ΥΠΓ αιγυπτιακή πρόχου και µια ΥΓ κυπρο(;)φοινικική φιάλη), γυαλί και 
φαγεντιανή, πήλινα ζώδια και άφθονη κεραµική (µε λίγες εισαγωγές από την Κύπρο 
και τις Κυκλάδες)100. Αξιόλογοι είναι και οι παρακάτω τάφοι: α) ο κυκλικός, ΠΓ 
                                                 
94 Στη συνέχεια της µελέτης (σ. 85 και 88-89) θα πραγµατοποιηθεί αναλυτικότερη εξέταση του υλικού 
από τον τάφο κι εκτενής αναφορά στα έθιµα και τις σχέσεις µε την Ανατολή, λαµβάνοντας υπόψη και 
το σχολιασµό του Sackett H. (1976). 
95 Τα 26 από αυτά είναι αγγεία πόσηςú ένα σετ συµποσίου κατά τον Coldstream J.N. (1991, σ. 293). 
96 Ξεχωρίζει ένας ΠΓ Β ιππαλεκτρυόνας (πτηνόµορφος ασκός), πραγµατικό «αριστούργηµα της 
πλούσιας κνωσιακής φαντασίας που αυτοσχεδιάζει σε κυπριακά θέµατα» (Coldstream J.N., 1998c, σ. 
196) 
97 Coldstream J.N., Catling H.W., 1996, σ. 714. 
98 Ανάλογη παράσταση κι εκτέλεση στο χρυσό περίτµητο έλασµα από τον Τ.219 της Ιατρικής Σχολής. 
99 Ο Brock J.K. θεωρεί, ότι τα χάλκινα αυτά έργα είναι �essentially Greek� και τα χρονολογεί στον 8ο 
αι. (1957, σ. 198 και 199 αντίστοιχα). 
100 Τα κτερίσµατα και η κεραµική του Τ.Ρ τεκµηριώνουν όχι µόνο τις επαφές της Κνωσού µε άλλες 
περιοχές του Αιγαίου ή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και τη δηµιουργική φαντασία των ντόπιων 
τεχνιτών, όπως φανερώνει κι ένα ΥΓ ληκύθιο, στο πλάσιµο και τη διακόσµηση του οποίου, κατά τον 
Σταµπολίδη Ν., παρατηρείται µια «χαρακτηριστική µείξη φοινικικών, κυπριακών και κρητικών 
στοιχείων» (1998β, σ. 183). 



Τ.VΙ, µε 3-4 τεφροδόχους κάλπες, χρυσά δαχτυλίδια και περόνες, πήλινες χάντρες, 
12(;) σιδερένιους οβελούς, χάλκινο λέβητα και περόνη και 45 αγγεία, 
συµπεριλαµβανοµένων ενός σκύφου και µιας ληκύθου από την Αθήνα, β) ο ΠΓ-Γ 
Τ.ΧΙ, µε κατάλοιπα 4 καύσεων, χάλκινους λέβητες και τρίποδα κυπριακού τύπου, 
όπλα από το ίδιο υλικό και από σίδηρο, χρυσά κοσµήµατα, σιδερένιους οβελούς, 
πήλινες χάντρες και σφοντύλι και περίπου 35 αγγεία, τα δύο προερχόµενα από την 
Αττική (σκύφος) και τις Κυκλάδες (αµφορέας), γ) ο πλούσιος, ωοειδής, ΥΠΓ-ΥΑν 
Τ.ΙΙ, µε 28 τεφροδόχους κάλπες, κοσµήµατα από χρυσό και ηµιπολύτιµες πέτρες, 
ασηµένια λαβίδα, σφραγιδολίθους, σιδερένια όπλα, εργαλεία και περόνες, χάλκινες 
πόρπες και άφθονη κεραµική δ-ε) οι ΠΓ Β-ΥΓ/ΠΑν Τ.Χ και ΤFΤ, µε ασυνήθιστα 
µεγάλο αριθµό νεκρών (21 και 15 αντίστοιχα), αλλά λίγα κτερίσµατα πέρα από τα 
πολυάριθµα αγγεία, ορισµένα εισαγµένα από τις Κυκλάδες, την Κόρινθο και την 
Κύπρο και άλλα µιµούµενα κυπριακά. 

Στο νεκροταφείο της Φορτέτσας και µάλιστα στην οµάδα των τάφων L, Π και 
TFT θα πρέπει να εντάξουµε και τους τρεις εντοπισµένους το 1953 στο χώρο του 
Βενιζέλειου Νοσοκοµείου. Ήταν και αυτοί θαλαµοειδείς, λαξευµένοι στο µαλακό 
κούσκουρα, µε ποικίλου σχήµατος δωµάτιο, οµαδικοί, χρησιµοποιηµένοι από τα ΠΓ 
ως τα Αν χρόνια. Περιείχαν καύσεις κι ενταφιασµούς, τα συνηθισµένα προσωπικά 
αντικείµενα (όπλα και κοσµήµατα) και κεραµική. Μάλιστα, στον πρώτο από αυτούς, 
σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, οι νεκροί της ΥΠΓ περιόδου συνοδεύονταν από 
πλουσιότερα κτερίσµατα, σε σχέση µε τους µεταγενέστερούς τους101. 

Στο Βόρειο Νεκροταφείο ίσως πρέπει να συµπεριλάβουµε και το κοιµητήριο 
του λόφου της Κεφάλας102. Πρόκειται ουσιαστικά, για δυο σύνολα τάφων, του 
συνηθισµένου για την Κνωσό τύπου, κοντά στη Ζαφέρ Παπούρα, περίπου 1 χλµ. 
βόρεια του Μ ανακτόρου. Στο βορειότερο ανήκουν οι τρεις ανεσκαµµένοι από τους 
Evans (δύο, το 1907) και Payne (1927), από τους οποίους ένας περιείχε χάλκινη 
φιάλη και λαβίδες, σιδερένια ξίφη και σχεδόν 100 ΥποΜ/ΠΓ-Αν αγγεία. Το 
νοτιότερο συνιστούν οι οκτώ Γ, ερευνηµένοι από τους Hogarth (επτά, το 1900) και 
Payne (1927). Μολονότι οι περισσότεροι ήταν συληµένοι, προσέφεραν αξιόλογα 
ευρήµατα. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν: α) ο Τ.3, µε χάλκινο τρίποδα, πόρπη και 
κάτοπτρο, σιδερένια όπλα και περίπου 50 αγγεία, β) ο Τ.5, µε δυο ενταφιασµούς 
(ίσως ο ένας γυναικείος, αφού γύρω από το κρανίο υπήρχαν χάλκινες περόνες) και γ) 
ο Τ.6, µε χρυσή ταινία, σιδερένια όπλα, χάλκινες περόνες, εκατοντάδες πήλινες 
χάντρες και µια από lapis lazuli. 

Στην ίδια, ευρύτερη περιοχή Κνωσού � Ηρακλείου, ήρθε στο φως ένα 
ενδιαφέρον νεκροταφείο, καθώς και κάποιες µεµονωµένες καύσεις. Πιο 
συγκεκριµένα, µέσα στον κύριο πυρήνα κατοίκησης, 150 µ. νοτιοδυτικά της Βίλλας 
Αριάδνη, βρέθηκαν τα λείψανα ΥΠΓ τάφου. Πρόκειται για 11 αγγεία κι έναν πιθανώς 
τεφροδόχο κρατήρα. Μακρύτερα, στα νότια της ΠΓ-Γ εγκατάστασης, στην ανατολική 
πλαγιά του λόφου Κάτω Γυψάδες, αποκαλύφθηκε άλλος, µισοκατεστραµµένος, 
λαξευτός, µε σχεδόν ελλειψοειδή θάλαµο και δρόµο. Στο εσωτερικό του υπήρχαν 14 
τεφροδόχοι πίθοι, ασηµένιες περόνες, σιδερένια όπλα, χάλκινες λαβίδες και δαχτυλίδι 
και κεραµική χρονολογηµένη από το δεύτερο µισό του 9ου αι. ως το τέλος του 7ου. 
Τέλος, βορειοανατολικότερα, στο Μαύρο Σπήλιο, εντοπίστηκαν τουλάχιστον 18 Γ 
παιδικοί εγχυτρισµοί σε ΜΜ Ι � ΥΜ ΙΙΙβ τάφους, συνοδευόµενοι από µικρά αγγεία. 

Σε µεγαλύτερη ακτίνα από το βασικό οικιστικό κέντρο, πέρα από το Βόρειο 
Νεκροταφείο, αποκαλύφθηκαν µικρά κοιµητήρια, αρκετά αποµακρυσµένα µεταξύ 

                                                 
101 Hood M.S.F., Boardman J., 1961, σ. 69. 
102 Coldstream J.N., Catling H.W., ό.π. 



τους. Το πρώτο από αυτά βρίσκεται κοντά στο προάστιο Άγ. Ιωάννης, όπου ήρθαν 
στο φως 8 θαλαµοειδείς τάφοι103, σκαµµένοι στο µαλακό κούσκουρα. ∆ιαθέτουν 
δρόµο και ποικίλου σχήµατος δωµάτιο (ωοειδές, ορθογώνιο και κυκλικό). Η 
διερεύνησή τους έδειξε παράλληλη άσκηση των πρακτικών της καύσης και του 
ενταφιασµού, χωρίς φανερές διαφορές ανάµεσά τους, ενώ ιδιοµορφία αποτελεί η 
χρήση τους για σύντοµο σχετικά διάστηµα, από τα ΥποΜ/ΠΠΓ ως τα ΥΠΓ χρόνια 
(1000-850 π.Χ.). Μολονότι δεν είναι ιδιαίτερα πλούσιοι, αξίζει να παρουσιάσουµε 
σύντοµα ορισµένους. Ο ωοειδής, ΠΠΓ/ΜΠΓ Τ.V, µε τη φραγµένη είσοδο από πέτρες 
πιθανώς προερχόµενες από Μ κτίριο, περιείχε δυο σχεδόν σύγχρονες καύσεις, 25 
αγγεία, 4 χρυσά και 2 ασηµένια δαχτυλίδια, χάντρες από φαγεντιανή, αµέθυστο και 
πηλό, σφοντύλι, σιδερένιες περόνες κι αιχµή δόρατος, καταδεικνύοντας την 
οικονοµική ευµάρεια των νεκρών και των συγγενών τους. Στον παρόµοιό του, ΜΠΓ-
ΥΠΓ Τ.Ι βρέθηκαν περίπου 60 αγγεία, 2-8 καύσεις κτερισµένες µε τρεις πήλινες 
χάντρες και 4-5 χάλκινα δαχτυλίδια κι ένας ενταφιασµός µε δυο αιχµές και µια 
«ζώνη» από το ίδιο υλικό. Να υποθέσουµε, ότι ο «πολεµιστής» θάφτηκε, αντίθετα 
από το οµηρικό � ηρωικό έθιµο, ενώ κάποιες γυναίκες (;) κάηκαν; Φαίνεται, ότι και 
σε αυτήν την περίπτωση, η επαλήθευση ενός θεωρητικού µοντέλου µε βάση τις 
ταφικές συνήθειες και τις αντιλήψεις παραµένει προβληµατική. 

Περίπου 1 χλµ. δυτικότερα, στα «Αµπελάκια» ανασκάφτηκε ο συληµένος 
θαλαµοειδής τάφος των αρχών του 9ου � δεύτερου µισού του 8ου αι., µε τα 
διακοσµηµένα µε χταπόδια αγγεία, που δηµοσίευσε ο Αλεξίου, στην προσπάθειά του 
να πιστοποιήσει, και µέσω της επιβίωσης του θέµατος, τη βαθµιαία µείξη και 
αφοµοίωση διαφορετικών φυλετικών στοιχείων στην Κρήτη104. Η διαµόρφωση της 
εισόδου του δωµατίου από δυο πελεκηµένους δόµους � παραστάδες, ένα λαξευτό 
κατώφλι κι ένα υπέρθυρο, θυµίζει τον Τ.1 του Άστρικα, υποδηλώνοντας πιθανώς 
κοινές κατασκευαστικές τεχνικές. Εξάλλου, ανατολικότερα, στη θέση «Σόπατα» Αγ. 
Ιωάννη, περισυλλέχτηκαν όστρακα Γ τεφροδόχου κάλπης και αµφορέας. Ο χώρος 
µάλλον ταυτίζεται µε τα «Ισόπατα» της βορειοδυτικής παρυφής του γειτονικού 
υψώµατος Κεφάλα, όπου έχει έρθει στο φως ΜΠΓ, τραπεζιοειδής, θαλαµοειδής 
τάφος µε δρόµο, που περιείχε ενταφιασµό, χάλκινο δαχτυλίδι και περόνη και 
κεραµική. Τέλος, κοντά στο προάστιο Καλλιθέα (Μπαµπαλής), αποκαλύφθηκαν δυο 
ακόµα, φτωχικοί, ΠΓ χρόνων. Η σύνδεση των παραπάνω τάφων µε τα ίχνη 
κατοίκησης από τον Άγ. Ιωάννη και την Καλλιθέα είναι αναπόφευκτη, παρά την 
αδυναµία µας να καθορίσουµε µε ακρίβεια το χαρακτήρα των εγκαταστάσεων105. 

Ανάλογος συσχετισµός ενός ή περισσοτέρων οικισµών, ή αγροικιών, ή ακόµα 
κι επινείου στην περιοχή του Ηρακλείου, µε τα προερχόµενα από το Μασταµπά, τον 
Ατσαλένιο, τον Κατσαµπά και τη Νέα Αλικαρνασσό ευρήµατα, κρίνεται θεµιτός. 
Στην πρώτη συνοικία εντοπίστηκε τάφος του συνηθισµένου τύπου, µε 17 
τεφροδόχους πίθους (οι δυο τοποθετηµένοι στο δρόµο), δυο πήλινα ειδώλια αλόγων, 
χάλκινη πόρπη και τριχολαβίδα, σιδερένια όπλα κι εργαλεία και 93 αγγεία. Η χρήση 
του ανάγεται στα ΠΓ χρόνια (870-800 π.Χ.) και τα ΥΓ-ΠΑν (770-680 π.Χ.). Λίγο 
ανατολικότερα, στον Ατσαλένιο, ανασκάφτηκαν άλλοι τρεις, από τους οποίους ένας 
ΠΓ-Αν (µέσα 9ου�7ου αι.), πεταλοειδής, περιείχε τα υπολείµµατα 17 καύσεων σε 
πίθους, χάλκινες λαβίδες, περόνες από το ίδιο υλικό και σίδηρο, πήλινα σφοντύλια 
και πηνίο και 60 αγγεία (συµπεριλαµβανοµένης µιας κυπριακής ΜΓ/ΥΓ τρίλοβης 
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οινοχόης). Τέλος, τα δεδοµένα από τις δυο τελευταίες συνοικίες είναι ελάχιστα, αφού 
απλώς αναφέρεται η ύπαρξη ενός Γ τάφου στην καθεµιά. 

Η παραπάνω συνοπτική παρουσίαση των αρχαιολογικών ευρηµάτων, αποδίδει 
µε σαφήνεια τον εντυπωσιακό όγκο και την ποιότητα των αποκαλυµµένων 
καταλοίπων στην Κνωσό και συγχρόνως καταδεικνύει την πολύπλευρη ανάπτυξή της. 
Η ανάλυση των στοιχείων αυτών είναι δυνατό να συµβάλει στην προσπάθεια 
συγκρότησης µιας εικόνας των συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή, κατά την 
Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Οι πλούσιοι φυσικοί της πόροι, συνακόλουθοι της θέσης 
και γεωµορφολογίας της, σε συνδυασµό µε το ένδοξο Μ παρελθόν της, φαίνεται ότι 
αποτέλεσαν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό υπόβαθρο για την πολιτισµική της άνθηση, η οποία 
πιστοποιείται, ήδη προς το τέλος της Χαλκοκρατίας, κατά τη µεταβατική ΥποΜ 
περίοδο, από την ύπαρξη ενός εκτεταµένου οικιστικού πυρήνα και την ανεύρεση, στο 
Βόρειο Νεκροταφείο, των τριών πιθανώς λαµπρότερων τάφων σε ολόκληρο τον 
ελληνικό κόσµο106. Προκύπτει λοιπόν το συµπέρασµα, ότι η Κνωσός ουσιαστικά 
ποτέ δεν έπαψε να πρωταγωνιστεί στις οικονοµικοκοινωνικές εξελίξεις στο χώρο του 
Αιγαίου και ίσως και στον ευρύτερο της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η διαπίστωση αυτή δείχνει να ισχύει και για τα εξεταζόµενα ΠΓ-Γ χρόνια. Η 
περαιτέρω διεύρυνση του χώρου κατοίκησης, ο πλούτος των κτερισµάτων, η 
υιοθέτηση νέων εθίµων, η αφθονία των εισαγµένων προϊόντων, χαρακτηρίζουν µια 
συνεχώς αναπτυσσόµενη κοινότητα, µε ποικίλες αναζητήσεις, που δεν εφησυχάζει. 
Εκµεταλλευόµενη µια από τις γονιµότερες πεδιάδες του νησιού, απέκτησε ένα 
σηµαντικό πλεόνασµα αγαθών, το οποίο, όχι µόνο εξασφάλισε µια άνετη διαβίωση 
στον πληθυσµό, αλλά παράλληλα κατέστησε την επικράτειά της πόλο έλξης για 
ανθρώπους προερχόµενους από την Ελλάδα και την Ανατολή. Έτσι, δηµιουργήθηκε 
µια κοσµοπολίτικη διάθεση σε ορισµένους κατοίκους της107, χωρίς να έχει 
προσδιοριστεί ακόµα η ταυτότητα, το πλήθος και η ιδεολογία, ούτε αυτών, ούτε και 
των υπολοίπων. Τελικά, η ίδια η οργάνωση της κοινωνίας και οι αντιλήψεις των 
µελών της παραµένουν αντικείµενα έρευνας. 

Η µελέτη των οικιστικών καταλοίπων συνιστά ασφαλώς έναν πρώτο δρόµο 
προσέγγισης του προβλήµατος. Η ανεύρεση του διοικητικού κέντρου (σπιτιού 
ηγεµόνα, ή Αγοράς), σίγουρα θα µας διευκόλυνε, ωστόσο δε θα αποτελούσε 
πανάκεια. ∆υστυχώς, τα ευρήµατα των τελευταίων δεκαετιών, µολονότι παρέχουν 
σηµαντικές πληροφορίες, ιδιαίτερα χρήσιµες για την ανασύνθεση της ιστορικής 
πραγµατικότητας, δεν προσφέρουν οριστικές και αναµφισβήτητες απαντήσεις στα 
ερωτήµατά µας. Ενώ λοιπόν γνωρίζουµε τη συγκρότηση ευρείας εγκατάστασης 
ανάµεσα στους τέσσερις λόφους (Κεφάλα, Ακρόπολη, Γυψάδες και Πρ. Ηλίας), η 
οποία θα συγκέντρωνε µεγάλο τµήµα του πληθυσµού, δεν είµαστε σε θέση να 
αποφανθούµε µε βεβαιότητα για τη διαδικασία διαµόρφωσής της108. Η 
γεωµορφολογία της φυσικά προστατευµένης από τα υψώµατα περιοχής, το Μ 
ανάκτορο � µνηµείο ενός ένδοξου παρελθόντος και σύµβολο ισχύος κι εξουσίας για 
Μινωίτες, Μυκηναίους και ∆ωριείς και η διαρκής κατάληψη του χώρου, 
δικαιολογούν τη διαχρονική ύπαρξη ενός κύριου πυρήνα κατοίκησης109, 
αποδυναµώνοντας την υπόθεση του αριστοτελικού συνοικισµού110. Όµως, οι πιθανώς 
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πάντα από το νησί τους (1983, σ. 42). 
108 Huxley G., 1994, σ. 124. 
109 Coldstream J.N., 1984c, σ. 313. 
110 Πολ. 1252β, 28. 



εξίσου πρώιµες εγκαταστάσεις στη γύρω έκταση (Άγ. Ιωάννης, Καλλιθέα, Ηράκλειο), 
ανεξάρτητα από το χαρακτήρα που τους αποδίδουµε (οµάδες αγροικιών, προάστια, 
επίνειο), φαίνεται ότι λειτουργούσαν ως κώµες, δηλαδή ως περιφερειακά κέντρα 
κοντά σε θέσεις µείζονος ενδιαφέροντος (καλλιεργήσιµα εδάφη, αγκυροβόλια, 
δρόµοι κ.ά.). 

Ανάλογη συγκεχυµένη εικόνα παρέχει η κατανοµή των τάφων µέσα στην 
επικράτεια. Μολονότι η ευρεία διασπορά τους ανταποκρίνεται σε µια 
πολυδιασπασµένη κατοίκηση, η συγκέντρωση της πλειονότητάς τους γύρω από τον 
οικιστικό πυρήνα και κυρίως στο Βόρειο Νεκροταφείο διαφοροποιεί την τελική 
εντύπωσή µας. ∆υστυχώς δε γνωρίζουµε, τι ποσοστό του συνολικού αριθµού τους 
αντιπροσωπεύει το κάθε κοιµητήριο, ώστε να αποφανθούµε για το µέγεθος, τη 
σηµασία και ίσως το χαρακτήρα της αντίστοιχής του εγκατάστασης. Όµως είναι 
φανερό, ότι σχετίζονται µεταξύ τους και µάλιστα οργανώνονται σε άξονες, απο τους 
οποίους δύο µοιάζουν βασικότεροι: ο ένας συνδέει την Κνωσό µε κάποιο πιθανό 
επίνειο στην περιοχή του Ηρακλείου (Βόρειο Νεκροταφείο, Άγ. Ιωάννης, Κεφάλα, 
Μασταµπάς, Ατσαλένιος, Κατσαµπάς και Νέα Αλικαρνασσός) και ο άλλος µε ένα 
θρησκευτικό κέντρο (και ίσως επίσης αγκυροβόλιο), στην Αµνισό (Μαύρο Σπήλιο 
και Καλλιθέα). Η οικονοµική και πολιτική σηµασία του λιµανιού και του ιερού, ως 
τόπων εµπορικής δραστηριότητας (διακίνησης αγαθών � αφιερωµάτων και 
συγκέντρωσης πλούτου) και ταυτόχρονα συνάθροισης προσώπων κι επικοινωνίας µε 
το εξωτερικό, ή σηµατοδότησης των ορίων της επικράτειας, τα καθιστούσαν 
ισχυρούς πόλους έλξης του ενδιαφέροντος, καθώς σχετίζονταν µε την κάλυψη 
ατοµικών αναγκών και την έκφραση συλλογικών αντιλήψεων. Με βάση την 
παρατήρηση αυτή, είναι πιθανότερο η διασπορά των ΠΓ-Γ τάφων να επηρεάστηκε 
περισσότερο από τα οικιστικά και τοπογραφικά δεδοµένα και την οργάνωση του 
χώρου, παρά από τη θέση των αντίστοιχων της Χαλκοκρατίας. Άλλωστε, οι 
ξαναχρησιµοποιηµένοι Μ είναι λίγοι και µόνο γύρω από κάποιους ΥποΜ 
διαπιστώνεται συγκέντρωση υστερότερων111. Τέλος, τα ευρήµατα από την περιφέρεια 
της επικράτειας (Άγ. Σύλλας, Άγ. Βλάσης, Φοινικιά, Μεσαµπελιές), µοιάζουν να 
ενισχύουν την παραπάνω άποψη, αφού φαίνεται ότι σηµατοδοτούν ιδιοκτησίες γης, ή 
συνδέονται µε τα πατρογονικά εδάφη, ή οριοθετούν περιοχές. 

Η αναγνώριση του ιδιαίτερου ρόλου της χωροταξίας στη διαµόρφωση του 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, δε θα πρέπει να µας οδηγήσει στην υποτίµηση της 
σηµασίας των Μ καταλοίπων για τους Κνώσιους των Πρώιµων Ιστορικών Χρόνων. 
Εξάλλου, η εγγύτητα του κύριου οικιστικού πυρήνα µε το Μ ανάκτορο τονίζει την 
παράµετρο αυτή. Η σπουδαιότητά τους δεν περιορίζεται µόνο σε ιδεολογικούς ή και 
συναισθηµατικούς λόγους, αλλά σχετίζεται και µε την πρακτική αξιοποίηση των 
παλιότερων ερειπίων, όπως τη συναντήσαµε κατά την εξέταση των 
αρχιτεκτονηµάτων κάθε λειτουργίας. Παρατηρήσαµε λοιπόν, ότι η κατασκευή 
σπιτιών κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια, εξυπηρετείται κάποτε από τη χρήση αρχαιότερου 
οικοδοµικού υλικού. Έτσι, µεγάλοι καλοδουλεµένοι δόµοι, ή και τµήµατα Μ κτιρίων 
(ίσως µε κάποιες µετασκευές), συνυπάρχουν µε τις χτισµένες µε τη συνηθισµένη ΠΓ-
Γ τεχνική οικίες (πλινθόκτιστοι, ή σπανιότερα λιθόκτιστοι τοίχοι, µε πέτρινα 
θεµέλια). Κάτι ανάλογο συµβαίνει και στο ιερό του ∆ία Θενάτα της Αµνισού, στον 
περίβολο του οποίου ενσωµατώνεται ο Νεοανακτορικός µνηµειακός τοίχος. Στην 
τελευταία περίπτωση βέβαια, τα παλιότερα λείψανα αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα, 
επηρεάζοντας πιθανώς την υστερότερη λειτουργία του τόπου και παρέχοντας ένα 
πρότυπο (αν δεχτούµε τον προηγούµενο θρησκευτικό χαρακτήρα του). Την άποψη 
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αυτή ενισχύει ο σεβασµός που επέδειξαν οι µεταγενέστεροι προς τα Μ κατάλοιπα. 
Παρόµοια εκτίµησή τους κατέδειξε και η αναλυτική µελέτη των τάφων του Βόρειου 
Νεκροταφείου, όπου λίγοι θαλαµοειδείς ξαναχρησιµοποιήθηκαν και κάποιοι 
µιµήθηκαν τα κατασκευαστικά στοιχεία των Μ. Η παραπάνω παρατήρηση αποκτά 
µεγαλύτερη σηµασία, αν αναλογιστούµε την ανεύρεση παιδικών ενταφιασµών σε ΥΜ 
σαρκοφάγους και την εισαγωγή της ΠΓ Β τεχνοτροπίας στην αγγειογραφία112. 
Φαίνεται δηλαδή, ότι δικαιολογηµένα ο Coldstream διαπίστωσε µια «νοσταλγική» 
διάθεση σύνδεσης ορισµένων πλούσιων κνωσιακών οικογενειών των µέσων του 9ου 
αι. µε ένα «ηρωικό» παρελθόν, αφού ακόµα και αν τα µέλη τους δεν ήταν απογόνοι 
Μινωιτών, ίσως αναζητούσαν ένα ασφαλές και σταθερό µέλλον µέσω του σεβασµού 
του παρελθόντος113. 

Φτάνουµε έτσι, στο ιδιαίτερα κρίσιµο ζήτηµα του προσδιορισµού της 
ταυτότητας και της ιδεολογίας των θαµµένων στην επικράτεια της Κνωσού νεκρών 
και των κηδευτών τους. Τα υπάρχοντα αρχαιολογικά δεδοµένα είναι αρκετά, 
περισσότερα από τα αντίστοιχα κάθε άλλης θέσης στην Κρήτη. Το πλήθος τους όµως, 
δε συνιστά στοιχείο ποιοτικής διαφοροποίησης µε τα µέχρι τώρα καταγεγραµµένα 
έθιµα και πρακτικές στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Αντίθετα, παρατηρείται 
οµοιότητα ως προς τη µορφή και το περιεχόµενο των τάφων. Στην πλειονότητά τους 
είναι θαλαµοειδείς, λαξευµένοι στο βράχο, µε δωµάτιο ποικίλου σχήµατος και δρόµο. 
(Σπανιότερα εντοπίζονται λακκοειδείς και Μ θολωτοί, ξαναχρησιµοποιηµένοι, ενώ τα 
παιδιά κατά κανόνα θάβονται σε πίθους.) Στο εσωτερικό τους περιέχουν τα 
υπολείµµατα καύσεων σε τεφροδόχα αγγεία και κάποτε ενταφιασµούς, που 
συνοδεύονται από τα συνηθισµένα κτερίσµατα (προσωπικά αντικείµενα των νεκρών 
και κεραµική). Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα µπορούµε να συµπεράνουµε, ότι ο 
πληθυσµός της Κνωσού είχε κοινές αντιλήψεις και κοσµοόραµα µε τον αντίστοιχο 
της ∆υτικής Κρήτης, αποτελώντας «φυλετική» ενότητα. 

Αντίθετα, η εισαγωγή, κατά την ΥποΜ περίοδο, του εθίµου της καύσης σε 
συλλογικούς τάφους, συνιστά βαθιά τοµή στις πρακτικές και τις ιδέες των κατοίκων 
της πεδιάδας του Ηρακλείου της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, σε σχέση µε τις 
προγενέστερες της Ύστερης Χαλκοκρατίας. ∆υστυχώς, οι γνώσεις µας δεν επαρκούν, 
για να αποφανθούµε µε σιγουριά, πού οφείλεται η µεταστροφή αυτή. Η σύνδεσή της 
µε την άφιξη των ∆ωριέων παραµένει µια πιθανή εκδοχή (παρά τις αντιρρήσεις114), 
αλλά η συγκεχυµένη κατάσταση στο νησί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για τη 
διατύπωση συγκροτηµένων υποθέσεων. Ωστόσο, µε οποιοδήποτε τρόπο και αν 
επιχειρήσει κανείς να εξηγήσει το φαινόµενο, είτε προσδίδοντάς του µια µεταφυσική 
διάσταση, είτε προτιµώντας µια πιο πρακτική ερµηνεία, υπερτονίζοντας την ανάγκη 
ενός µετακινούµενου «νοµαδικού» λαού να µεταφέρει τα λείψανα των νεκρών του, 
ένα στοιχείο θα πρέπει να σηµειώσουµε: τη µεγάλη ποικιλία που χαρακτηρίζει τις 
ταφικές πρακτικές. Έτσι, ενώ µε βάση την παραδοσιακή αντίληψη, οι ενταφιασµοί 
αποτελούν συνήθεια των φιλειρηνικών Μινωιτών και οι συνοδευόµενες από 
σιδερένια όπλα καύσεις των ∆ωριέων, στον Τ.Ι του Αγ. Ιωάννη ο «πολεµιστής» είναι 
θαµµένος, στον Τ.3 της Κεφάλας οι δυο ενταφιασµοί ανάγονται στα Γ χρόνια, όταν 
το Μ παρελθόν είναι πλέον αρκετά µακρινό, ενώ στους Τ.Ε και J της Φορτέτσας 
παρατηρείται µια ανάµειξη των εθίµων. Αναφορικά µε τον πρώτο, ο Sackett 
διαπιστώνει, ότι η ανακοµιδή άκαυτων οστών αποτελεί µεταβατικό στάδιο στο 
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τελετουργικό115, ενώ στο δεύτερο, τα καµένα και άκαυτα κόκκαλα δυο νέων 
γυναικών ήταν τοποθετηµένα στην ίδια κάλπη. Εντύπωση προκαλούν επίσης, όλες οι 
ταφές παιδιών, τα οποία φαίνεται, ότι δεν αντιµετωπίζονταν από τους ενήλικες ως 
ισότιµα µέλη της κοινότητας. Για το λόγο αυτό, η καύση του δεκάχρονου παιδιού του 
Τ.285 συνιστά εξαιρετικό γεγονός. Όµως και οι συνηθισµένοι εγχυτρισµοί 
παρουσιάζουν ιδιοµορφίες, αφού στο Μαύρο Σπήλιο είχαν αποτεθεί σε Μ τάφους, 
ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, τους πίθους αντικαθιστούσαν σαρκοφάγοι 
συνοδευόµενες από µικρογραφίες αγγείων. 

Η άποψη που διαµορφώνουµε τελικά από την εξέταση των ταφικών 
πρακτικών, δεν ανταποκρίνεται ακριβώς σε κανένα προϋπάρχον µοντέλο. Η βαθµιαία 
γενίκευση της καύσης σαφώς αποτελεί ένα γεγονός, όπως και η κατασκευή 
θαλαµοειδών τάφων. Ωστόσο, η σταδιακή ανάµειξη διαφορετικής προέλευσης 
στοιχείων είναι επίσης προφανής, ενώ µε το πέρασµα των αιώνων, πιθανώς χάνουν το 
αρχικό τους νόηµα ορισµένα έθιµα. Αλλά το σηµαντικότερο συµπέρασµα, προκύπτει 
ακριβώς από τη διεξοδική ανασκαφική διερεύνηση των κοιµητηρίων της Κνωσού και 
σχετίζεται µε την κύρια διαπίστωση των αρχαιολόγων: τη θεαµατική αντιστροφή της 
αναλογίας του ποσοστού των καύσεων έναντι των ενταφιασµών, όπως αρχίζει να 
διαµορφώνεται από τα ΥποΜ χρόνια. Πώς ερµηνεύεται όµως, το φαινόµενο αυτό; 
Ακόµα και αν δεχτούµε την πρόταση, ότι το Βόρειο Νεκροταφείο αποτέλεσε την 
καινούρια νεκρόπολη των νέων κυρίων της Κνωσού116, είναι αδύνατο να 
παραβλέψουµε, ότι η εικόνα παρουσιάζεται όµοια και σε όλους τους άλλους τάφους 
της επικράτειας (και του µέχρι τώρα µελετηµένου τµήµατος της Κρήτης). Τι θα 
πρέπει να υποθέσουµε λοιπόν; Μήπως, ότι ανακαλύπτουµε συνεχώς µόνο τα µνήµατα 
της νεοαφιχθείσας άρχουσας τάξης (και ας µην είναι πάντα πλούσια τα κτερίσµατά 
τους); Ή, ότι οι Μινωίτες εγκατέλειψαν κατά την ΥποΜ περίοδο τον τόπο τους, ή ότι 
υιοθέτησαν (έστω κάτω από πίεση), τα ήθη των καινούριων αρχόντων; Αλλά οι 
τελευταίοι, δε θα προτιµούσαν να ξεχωρίζουν και µετά θάνατον από τους υποτελείς 
τους, προβάλλοντας την ανωτερότητα, την επιβολή και την εξουσία τους; Ή θα 
πρέπει να αναζητήσουµε στους Αχαιούς αποίκους των προηγούµενων αιώνων, ένα 
µεσολαβητικό ρόλο ανάµεσα σε ∆ωριείς και Μινωίτες117; Τελικά, µήπως η παραπάνω 
µεταβολή συνδέεται και ταυτόχρονα συνδέει και τα τρία προαναφερθέντα φύλα, 
καταδεικνύοντας µια συνειδητή επιλογή του συνόλου των κατοίκων της περιοχής να 
συνυπάρξουν χωρίς διαχωρισµούς; Μήπως στο δεύτερο µισό του 11ου αι. π.Χ. 
αποκρυσταλλώνεται πλέον στη συνείδηση των Κνωσίων (και όχι µόνο αυτών), η 
Ελληνική, Κρητική, Κνωσιακή, ή άλλη ταυτότητά τους; 

Το σίγουρο είναι, ότι κατά τα ΠΓ και Γ χρόνια, παρατηρείται εντυπωσιακή 
οµοιογένεια σε ολόκληρο το τµήµα του νησιού που έχουµε ως τώρα µελετήσει, η 
οποία, σε συνάρτηση µε τη συνεχή και ίσως αλµατώδη πολιτισµική ανάπτυξη 
µαρτυρά, ότι ο πληθυσµός έχει ήδη ολοκληρώσει τις όποιες αναζητήσεις του και 
προχωρά απερίσπαστος προς την ευηµερία. Αυτή η διεργασία µοιάζει να συντελείται 
κατά την ΥποΜ περίοδο και βασίζεται στα εξής στοιχεία: α) στην επί αιώνες 
συνύπαρξη των διαφορετικών φυλετικών οµάδων118, µέσα σε στενά γεωγραφικά 
πλαίσια, που συνέτεινε στη βαθµιαία, µερική έστω, ανάµειξή τους, β) στην ανατροπή 
της καθεστηκυίας τάξης πραγµάτων και την απουσία ισχυρής κεντρικής εξουσίας στα 

                                                 
115 Sackett H., 1976, σ. 122. 
116 Coldstream J.N., Catling H.W., ό.π., σ. 715. 
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118 Ο Όµηρος αναφέρει (τ 175-177) Αχαιούς, Ετεόκρητες, Κύδωνες, ∆ωριείς και Πελασγούς. 



ΥΜ ΙΙΙ χρόνια119, η οποία προκάλεσε κοινωνική ρευστότητα, ευνοώντας τη 
συγκρότηση νέων συνόλων και γ) στη συνειδητοποίηση της ανάγκης οργάνωσης 
καινούριου πλέγµατος σχέσεων και ανάληψης κοινής δράσης, ώστε να επιτευχθεί η 
οικονοµική και πολιτισµική ανάκαµψη. Μέσα από την κοινωνική αναδιάρθρωση 
αναδείχτηκε µια ηγετική οµάδα, η οποία επιχείρησε να δικαιολογήσει ή και να 
επιβάλει την υπεροχή της µε ποικίλους τρόπους. ∆υστυχώς δε γνωρίζουµε, αν οι 
τελευταίοι αντικατοπτρίζουν ανοµοιογένεια στους κόλπους της, ή την αναζήτηση της 
αναγνώρισης κι επιβεβαίωσης του κύρους της σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Μια από αυτές είναι η σύνδεση µε το ένδοξο Μ παρελθόν, όπως έχει ήδη 
καταγραφεί κι ερµηνευτεί από τους µελετητές120. Η χρησιµοποίηση και 
κατασκευαστική µίµηση Μ τάφων και σαρκοφάγων και ο επιδεικνυόµενος σεβασµός 
προς τα σύγχρονά τους λείψανα στο Βόρειο Νεκροταφείο και το ιερό του ∆ία 
Θενάτα, υποδηλώνουν την προσπάθεια ορισµένων Κνωσίων να προβληθούν ως 
θεµατοφύλακες της Μ κληρονοµιάς. Η επιλογή τους σχετίζεται µε την επιβίωση 
πολιτισµικών στοιχείων και τη διατήρηση υλικών καταλοίπων της Χαλκοκρατίας και 
αντικατοπτρίζει µια κυρίαρχη αντίληψη στην κρητική κοινωνία, αποτέλεσµα της 
αποδεδειγµένης πλέον ιδεολογικής συνέχειας121. Άρα, η στάση των συγκεκριµένων 
«ευγενών», ακόµα και αν δε βασίζεται στη φυλετική συγγένεια, επιβάλλεται από τη 
λαϊκή βούληση. Την παραπάνω άποψη ενισχύει η διακόσµηση των ΠΓ Β αγγείων, η 
οποία αποτέλεσε κατανοητό σε όλους εκφραστικό µέσο, συνιστώντας ένα ακόµα 
στοιχείο τεκµηρίωσης της άποψης, ότι «στο β΄µισό του 9ου και στον πρώιµο 8ο αι. 
π.Χ. η Κρήτη ξαναθυµάται ένα µινωικό (µυκηναϊκό) παρελθόν»122. 

Παράλληλα όµως, παρατηρείται βαθµιαία ανάπτυξη στενών επαφών µε την 
Αττική, που πιθανώς ξεφεύγει από τα πλαίσια της απλής εκδήλωσης κάποιας 
αισθητικής προτίµησης και αποκαλύπτει ίσως, µια ακόµα πτυχή των αντιλήψεων της 
κνωσιακής κοινότητας. Ο εντοπισµός µεγάλου όγκου αθηναϊκής κεραµικής (κυρίως 
του 9ου και 8ου αι.) στο Βόρειο Νεκροταφείο (περίπου το 3% του συνολικού υλικού), 
βρίσκει ανάλογό του µόνο στην Εύβοια123, ο εµπορικός στόλος της οποίας ήλεγχε τις 
µεταφορές στο χώρο του Αιγαίου κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια. Μάλιστα, οι «δίγλωσσοι» 
αµφορείς από τους πλούσιους τάφους 104 και G, µε την αττική ΜΓ και την τοπική 
ΠΓ Β/ΠρΓ διακόσµηση και τα 28 αθηναϊκά αγγεία του ΠΓ Τ.J (περισσότερα 
σύγχρονά τους δεν έχουν έρθει στο φως συνολικά σε ολόκληρη την περιοχή της 
Κνωσού), καταδεικνύουν τους ισχυρούς δεσµούς κάποιων νεκρών και των κηδευτών 
τους µε την Αθήνα, ή την υψηλή κοινωνική θέση τους (σε συνάρτηση µε τα λαµπρά 
κτερίσµατα των συγκεκριµένων τάφων), αν η κεραµική αυτή συνδέεται µε την 
ανταλλαγή δώρων µεταξύ αρχόντων και συµβολίζει το κύρος τους124. Ο χαρακτήρας 
των σχέσεων µε την Αττική δεν είναι ξεκάθαρος, ούτε απαραιτήτως ο ίδιος για κάθε 
περίπτωση. Αναµενόµενο είναι, η άριστης ποιότητας κεραµική της να συντέλεσε στη 
βαθµιαία εντυπωσιακή αύξηση του όγκου των εισαγωγών. Παραµένει επίσης 
ιδιαίτερα ελκυστική η υπόθεση, ότι από εκεί κατάγονται κάποιοι θαµµένοι στην 
Κνωσό, κατά το παράδειγµα της «πριγκίπισσας» του χτιστού Τ.1 της Σαλαµίνας της 
Κύπρου. Εξάλλου, µοιάζει πιθανό ορισµένες επιφανείς ντόπιες οικογένειες να 
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122 Σταµπολίδης Ν., 1998β, σ. 112. 
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αναζήτησαν τη συνδροµή αντίστοιχων αθηναϊκών, στα πλαίσια κάποιας συναλλαγής, 
ή ευρύτερου περιεχοµένου συµφωνίας, ώστε να τονίσουν τον ξεχωριστό «διεθνή» 
ρόλο τους και να γίνουν αποδεκτές στο εσωτερικό. Η επιλογή της δεν ήταν τυχαία, 
αλλά καθορίστηκε µε βάση την τότε επικρατούσα κατάσταση στον Ελληνικό κόσµο. 
Η οικονοµική, τεχνολογική και πολιτιστική ανάπτυξη της Αθήνας µπορεί να την 
κατέστησε ιδανική συνεργάτη για τους Κνωσίους και ίσως πρότυπο, όχι µόνο σε 
σχέση µε τους παραπάνω τοµείς, αλλά και µε την κοινωνική οργάνωση και την 
ιδεολογία, ενώ αντίστοιχα, η Κρήτη φαίνεται ότι αποτελούσε κύριο συνδετικό κρίκο 
ανάµεσα στην Αττική από τη µια µεριά και την Κύπρο και την Ανατολή από την 
άλλη. 

Οι επαφές µε τις δυο τελευταίες περιοχές σηµατοδοτούν τον τρίτο βασικό 
άξονα θεµελίωσης της υπεροχής ορισµένων Κνωσίων αρχόντων. Μάλιστα, οι 
πολυάριθµες εισαγωγές κεραµικής125 και ειδών πολυτελείας, οδήγησε τον Catling στη 
διαπίστωση, ότι το Βόρειο Νεκροταφείο χρησιµοποιούσε µια διακεκριµένη οµάδα 
ανθρώπων, χαρακτηρίζοντας ενδεικτικά τον Τ.75 ως κοσµοπολίτικο126. Τα 
αιγυπτιακά, συροφοινικικά, ή κυπριακά χάλκινα και πήλινα αγγεία, τα ΥΓ κυρίως, 
µικρά ευρήµατα και ειδώλια ανάλογης προέλευσης, αλλά και η µίµηση ανατολικών 
προτύπων από διάφορους ντόπιους τεχνίτες (χαλκουργούς, χρυσοχόους, 
αγγειογράφους), µαρτυρούν ασφαλώς την εκτίµηση των Κνωσίων για την τέχνη των 
περιοχών αυτών. Όµως, το πλήθος, η ποιότητα και η αξία των συγκεκριµένων 
κτερισµάτων, καθώς και η διαµόρφωση του (ανατολικής έµπνευσης) ΠΓ Β ρυθµού 
στην κεραµική, µας επιτρέπει να διατυπώσουµε κάποιες ακόµα υποθέσεις και 
διαπιστώσεις. 

Αρχικά, αξίζει να επισηµάνουµε τον πλούτο που καταδεικνύουν τέτοια 
δαπανηρά τέχνεργα, στον οποίο θα αναφερθούµε και στη συνέχεια, εξετάζοντας τις 
οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες στην Κνωσό. Επίσης, θα πρέπει να σηµειώσουµε 
τους στενούς και µακροχρόνιους δεσµούς της επικράτειας µε την Κύπρο και την 
Ανατολή. Φαίνεται, ότι η επαφή τους δεν περιοριζόταν µόνο στις ανταλλαγές 
αγαθών, αλλά επεκτεινόταν και σε άλλους τοµείς του ανθρώπινου βίου. Οι 
προγενέστερες µετακινήσεις πληθυσµών από την Κρήτη στην Κύπρο συντέλεσαν 
στην ανάπτυξη µιας πολιτισµικής και φυλετικής σχέσης µεταξύ τους, ενώ και το 
εµπόριο µε την Αίγυπτο, τη Συροπαλαιστίνη και τις φοινικικές πόλεις, έφερε κοντά 
τους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου. Η συχνότερη και συστηµατικότερη χρήση 
του θαλάσσιου δρόµου που παραπλέει τη βόρεια κρητική ακτή, ήδη από το 10ο αι. 
π.Χ., τεκµηριωµένη από τις πολυπληθείς εισαγωγές στην Κνωσό και η βαθµιαία 
εγκατάσταση Ανατολιτών τεχνιτών, όπως µαρτυρούν κατεξοχήν οι φοινικικές Γ-Αν 
ταφικές στήλες (cippi), αποτελούν ενδείξεις της περαιτέρω ενίσχυσης των επαφών 
αυτών127. Αποτέλεσµά της συνιστά η αποδεδειγµένη, µε βάση την κεραµική (κυρίως 
την ΠΓ Β) και τη µεταλλοτεχνία, ανάµειξη των κρητικών, κυπριακών και ανατολικών 
στοιχείων. 

Μάλιστα, ορισµένα κτερίσµατα υποδηλώνουν, ότι τα συροφοινικικά κι 
αιγυπτιακά τέχνεργα συνδέονταν πολύπλευρα µε τη ζωή των ντόπιων και οι 
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τµήµατα του πληθυσµού να µεταναστεύσουν από την Ανατολή στην Κύπρο (Κίτιο), την Κρήτη και τη 
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επιδράσεις τους δεν περιορίζονταν σε θέµατα τεχνοτροπίας µόνο, αλλά αφορούσαν 
ένα σύνολο πρακτικών και ιδεών. Είναι πιθανό για παράδειγµα, η παρουσία κάποιων 
χάλκινων αγγείων να οφείλεται, όχι στην εµπορική δραστηριότητα, αλλά στη διάθεση 
οικονοµικοπολιτικής συνεργασίας των µελών επιφανών κνωσιακών οικογενειών µε 
Ανατολίτες άρχοντες, οπότε ερµηνεύονται ως προσωπικά δώρα των τελευταίων128. 
Επίσης, το αποτροπαϊκό (;) ειδώλιο από φαγεντιανή της αιγυπτιακής θεότητας 
Nefertum, που συνόδευε µια παιδική πιθοταφή του 700 π.Χ. περίπου στον Τ.78, ίσως 
φανερώνει συναφείς θρησκευτικές αντιλήψεις, µαρτυρώντας παρόµοια στάση ζωής 
απέναντι σε ιδεολογικούς και µεταφυσικούς προβληµατισµούς και ανησυχίες. 
Εξάλλου, η παράσταση του «πολεµιστή � ήρωα» µεταξύ λιονταριών και η απόδοσή 
της στον κρατήρα του Τ.Ε (µέσα 9ου αι.), στη χάλκινη επένδυση φαρέτρας από τον 
Τ.Ρ και το χρυσό περίτµητο έλασµα από τον Τ.219 (8ος αι.), καθώς και στο ΥΓ/Αν 
πήλινο πινάκιο από θαλαµοειδή τάφο των Αµπελοκήπων και το χρυσό έλασµα από το 
θολωτό της ίδιας θέσης (7ος αι.), καταδεικνύουν την ανάµειξη, ως προς τα θέµατα και 
το χειρισµό τους, της παράδοσης της Κρήτης (Πότις Θηρών) και της Ανατολής 
(Γιλγαµές-Ενκιντού)129. Προφανώς, οι επαφές ανάµεσα στις δυο περιοχές προώθησαν 
την αλληλοκατανόηση των λαών και οδήγησαν στην πολιτισµική ανάπτυξη του 
νησιού, µέσω και της δηµιουργικής αφοµοίωσης ξένων στοιχείων. Τα δυο χρυσά 
δαχτυλίδια του 700 π.Χ. περίπου από τους Αµπελόκηπους, όπου απεικονίζονται 
ανθρώπινα κεφάλια να ανθίζουν από την ίδια ρίζα µε πετάλα λουλουδιών, 
συµβολίζοντας ίσως µια θεότητα της φύσης, αποκαλύπτουν µε ενάργεια τη 
διαδικασία αυτή. Όπως σωστά παρατηρεί η Λεµπέση, η Ανατολή δίνει στην 
Ελληνική τέχνη το κίνητρο να εκφράσει µια αντίληψη που υπήρχε στην Ελλάδα επί 
αιώνες, προσθέτοντας, ότι η διακόσµηση των συγκεκριµένων αντικειµένων καλύπτει 
τις αισθητικές ανάγκες της εποχής και του εργαστηρίου130. 

Η παραπάνω διαπιστωµένη, συνεχώς ουσιαστικότερη, πολύπλευρη σχέση της 
Κνωσού (και ίσως ολόκληρου του νησιού), µε τη Συροπαλαιστίνη, τη Φοινίκη και 
την Αίγυπτο, φαίνεται τελικά, ότι βαθµιαία επηρέασε το σύνολο του ντόπιου 
πληθυσµού. Το εµπόριο και οι πιθανές πρώιµες ανταλλαγές δώρων µεταξύ αρχόντων, 
του παρείχαν τη δυνατότητα γνωριµίας κι εξοικίωσης µε προηγµένες τεχνολογικές 
και άλλες γνώσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η γραφή και συνέτειναν στην 
οικονοµική ευµάρεια και τη συνακόλουθη πρόοδο131. Θα πρέπει ωστόσο να 
σηµειώσουµε, ότι η επαφή αυτή προέκυψε µετά από πρωτοβουλία των Ανατολιτών, 
που προσελκύονταν από τον πλούτο της επικράτειας. Μάλιστα, τα πρωιµότατα 
πολυτελή κτερίσµατα, του 9ου αλλά και του 10ου αι. (χρυσά και ασηµένια κοσµήµατα, 
χάλκινα αγγεία και σιδερένια όπλα), µαρτυρούν µια αξιοσηµείωτη για την εποχή 
ευπορία, διαρκώς αυξανόµενη (έστω και αν σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όπως σε 
έναν τάφο του Βενιζέλειου Νοσοκοµείου, την ΠΓ καύση συνόδευαν λαµπρότερα 
αντικείµενα από τη Γ). 

Μολονότι δεν είµαστε σε θέση να καθορίσουµε µε ακρίβεια, σε πόσο µεγάλο 
τµήµα του συνολικού πληθυσµού κατανέµεται ο πλούτος αυτός, η εξέταση των 
κτερισµάτων µας δηµιουργεί την εντύπωση ενός ικανοποιητικού γενικού επιπέδου 
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διαβίωσης. Η εκµετάλλευση εύφορων καλλιεργήσιµων εδαφών και οι εµπορικές 
συναλλαγές προσέφεραν σε αρκετούς κατοίκους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, όχι 
µόνο επάρκεια αγαθών, αλλά κι ένα σηµαντικό πλεόνασµα, που µπορούσαν να 
χρησιµοποιήσουν για την αγορά ειδών πολυτελείας. Παράλληλα, η διάθεση του 
υπερπροϊόντος για την απόκτηση πρώτων υλών και την πληρωµή του αντίτιµου 
ορισµένων υπηρεσιών, ευνόησε την εξειδίκευση στην εργασία. Έτσι, αρκετοί ντόπιοι 
και µετανάστες στράφηκαν στο δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας, παράγοντας 
εξαιρετικής ποιότητας µετάλλινα και πήλινα αντικείµενα, δείγµατα των οποίων ήρθαν 
στο φως σε τάφους εύπορων µελών της κοινότητας και σπανιότερα σε ιερά. Εξάλλου, 
η ανεύρεση πολυάριθµων εισαγµένων ειδών, κυρίως από την Ανατολή και την 
Αττική, ίσως υποδηλώνει την ενασχόληση ορισµένων κατοίκων και µε τον τριτογενή 
τοµέα. Μάλιστα, ακόµα και αν δεχτούµε ότι οι Κνώσιοι δεν εγκατέλειπαν το νησί 
τους για να διακινήσουν προϊόντα στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, η 
συναλλαγή τους µε Φοίνικες, Ευβοείς και Αθηναίους µοιάζει αναµφισβήτητη. Στα 
πλαίσιά της, πιθανώς µεταπουλούσαν στους τελευταίους (ως αντάλλαγµα της 
κεραµικής τους), κυπριακής ή ανατολικής προέλευσης χάλκινα τέχνεργα και 
µεταλλεύµατα. Ασφαλώς, η παραπάνω δραστηριότητα θα τους απέφερε κέρδη, που 
µπορεί να επιχείρησαν να µεγιστοποιήσουν µε την ενεργότερη ανάµειξή τους στο 
εµπόριο, κατά τον 8ο αι., υπόθεση ενισχυόµενη από τους στίχους 388-399 (και κυρίως 
397-399) του οµηρικού ύµνου προς τον Απόλλωνα132, όπου αναφέρεται, ότι Κνώσιοι 
«επί πρήξιν καί χρήµατα νηί µελαίνη ες Πύλον ... έπλεον». Εξάλλου, άλλο χωρίο της 
ίδιας φιλολογικής πηγής παρέχει µια ακόµα αξιόλογη ένδειξη της ανάπτυξης του 
τοµέα των υπηρεσιών στην τοπική οικονοµία. Πρόκειται για το απόσπασµα στο οποίο 
περιγράφεται η ίδρυση του µαντείου των ∆ελφών από Κνωσίους, µετά από προτροπή 
του Απόλλωνα (στ. 440-544). Το περιστατικό µοιάζει οικείο στο ντόπιο αγγειογράφο 
του ΥΓ καπακιού Π 12445 του τάφου Ρ της Φορτέτσας (κυρίως οι στ. 440-445), 
καταδεικνύοντας την πιστότητα της διήγησης, υποδηλώνοντας τον πρωταγωνιστικό 
ιδεολογικό και πολιτικό ρόλο της εξεταζόµενης επικράτειας στην Ελλάδα κι 
ενισχύοντας την άποψη, ότι σε ορισµένους κρητικούς οικισµούς, θα υπήρχαν 
επαγγελµατίες ιερείς � γιατροί µε µαντική � εξαγνιστική δραστηριότητα ανάλογη της 
αντίστοιχης του Επιµενίδη133. Έτσι τεκµηριώνεται η ακόµα µεγαλύτερη εξειδίκευση 
στην εργασία, η οποία αποτελεί το κύριο βήµα προς την ταξική διαστρωµάτωση και 
τον κοινωνικό µετασχηµατισµό. 

Η παραπάνω διαδικασία, σύµφωνα και µε την προηγηθείσα ανάλυση, 
βρισκόταν για αιώνες σε εξέλιξη, χωρίς να είναι δυνατό να προδιαγραφεί η έκβασή 
της. Φαίνεται ότι αρχικά, οι πιο φιλόδοξοι Κνώσιοι επιζήτησαν να ισχυροποιήσουν τη 
θέση τους µέσω της συνεργασίας τους µε συντοπίτες τους, ώστε να σχηµατίσουν 
συµπαγείς και οµοιογενείς οµάδες, µε στόχο την ανάδειξη και την επιβολή. Συνέπεια 
της επιδίωξής τους ήταν η αναβάθµιση του ρόλου των γενών και η µεγιστοποίηση της 
σηµασίας των συγγενικών δεσµών, ακόµα και όσων βασίζονταν σε υποθετική � 
µυθολογική βάση, εξασφαλίζοντας τη συνοχή του συνόλου. Πιθανώς στο πλαίσιο των 
διεργασιών αυτών, θα πρέπει να εντάξουµε και την ολοκληρωτική εγκατάλειψη των 
ατοµικών τάφων και την καθιέρωση των συλλογικών � οικογενειακών, από την 

                                                 
132 Ο οµηρικός ύµνος στον Απόλλωνα (αδιάφορο αν είναι ένας ενιαίος ή όχι και αν γράφτηκε από τον 
Κύναιθο) χρονολογείται µεταξύ του ύστερου 8ου και του πρώιµου 6ου αι. Μολονότι πιθανότερη µοιάζει 
η χρονολόγησή του στον 7ο αι., είναι δυνατό να απηχεί συνήθειες και πρακτικές αρκετά 
προγενέστερες. Βλ. Παπαδίτσας ∆.Π., Λαδιά Ε., 1985, σ. 7ú Allen T.W. et al (eds.), 1980, σ. 185-186ú 
Athanassakis A.N., 1976, σ. 79. 
133 Ευχαριστώ θερµά τον καθηγητή µου Φαράκλα Ν. για τις ιδιαίτερα διαφωτιστικές επισηµάνσεις του, 
ορισµένες από τις οποίες παρουσίασε στο Η΄ ∆ιεθνές Κρητολογικό Συνέδριο. 



ΥποΜ περίοδο. Τα κτερίσµατά τους καταδεικνύουν την άνετη ζωή της συντριπτικής 
πλειονότητας των κατοίκων της επικράτειας, παρά την ύπαρξη και λίγων ταπεινών. Ο 
εντοπισµός ωστόσο και ορισµένων επιφανών, που θα ανήκαν ασφαλώς σε 
διακεκριµένα µέλη της κοινότητας, καθώς και η διαπίστωση, ότι κανένας τους δεν 
είναι δυνατό να χαρακτηριστεί ως «βασιλικός»134, αφού δεν περιείχε κάποιο σύµβολο 
εξουσίας, ή άλλο διακριτικό στοιχείο, µας ωθεί να υποθέσουµε µια αριστοκρατικού 
χαρακτήρα κοινωνική οργάνωση. Αν κρίνουµε µάλιστα, µε βάση τις γνώσεις µας για 
την Αρχαϊκή Κρήτη, µια τέτοια ερµηνεία δε θα πρέπει να απέχει πολύ από την 
πραγµατικότητα, ακόµα και αν η κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Κνωσό δεν έχει 
οριστικά διαµορφωθεί και οι εσωτερικοί αγώνες συνεχίζονται. 
Βιβλιογραφία: Ανατ. Μεσόγειοςú KNCú Post-Min Cret: Minos Redú Hogarth D.G. 
BSA 1899-1900a 70-85ú Welch F.B. BSA 1899-1900 85-92ú McKenzie BSA 1906-7ú 
Forsdyke E.J. BSA 1926-7 243-296ú Payne H. BSA 1927-8 224-298ú Hartley M. 
BSA 1931 56-114ú Pierce Blegen E. AJA 1936 372ú Dunbabin T.J. JHS 1944 83-88ú 
Αλεξίου Σ. ΚΧ 1950α 294-318 & Α∆ 1963 310 & ΚΧ 1965 & Α∆ 1966β 409 & ΠΑΕ 
1967 & 1970ú Πλάτων Ν. ΚΧ 1953α 487 & 1958 268 & 1959 367ú Hutchinson R. 
Boardman J. BSA 1954 215-228ú Brock J.K. Fortetsa 1957ú Boardman J. BSA 1960 
128-148 & 1967 57-75 & Ειλαπίνη 1987 293-ú Coldstream J.N. BSA 1960 & 1961 
159-171 & 1963 30-43 & Α∆ 1968 412 & BSA 1972 63-98 & BSA Sup. 8 1973 & 
Antichità Cretesi 1974 161-4 & Hommages Van Effenterre 1984 311-322 & Greek 
Polis 1984 20-21 & RDAC 1985 & Ειλαπίνη 1987 335- & Palazzo 287-299ú Hood 
M.S.F. Boardman J. BSA 1961 68-80ú ∆αβάρας Κ. BSA 1968 133-146ú 
Μπορµπουδάκης Ε. Α∆ 1968 429ú Λεµπέση Α. ΠΑΕ 1970α 270 & BSA 1975 & Α∆ 
1976 348 & 351ú Higgins BSA 1971ú Karageorghis V. Antichità Cretesi 1974 168-
72ú Sackett BSA 1976 & Sup 21ú Catling H.W. ARep 1976-7 3-25ú & 1978-9 43-58ú 
& ASA 1983 31-42ú Popham BSA 1978ú Robert BSA 1979ú Hood M.S.F. Smyth D. 
BSA Sup. 14 1981ú Coldstream J.N. Callaghan P. Musgrave J.H. BSA 1981 141-165ú 
∆ηµοπούλου Α∆ 1982 374ú Warren ARep 1984-5ú Γραµµατικάκη Α∆ 1992 557ú 
Coldstream J.N. Huxley Knossos: A labyrinth. 
 
ΠΓ7. Περιοχή Πρινιά. 
 

Πριν συνεχίσουµε ανατολικότερα, στη χαµηλή επαρχία της Πεδιάδας, θα 
πρέπει να καταγράψουµε τα αρχαιολογικά δεδοµένα από την ευρύτατη έκταση Ν/ΝΑ 
της Ίδης. Πρόκειται για ένα χώρο όπου κυριαρχεί µε το µέγεθός της η πεδιάδα της 
Μεσαράς, η µεγαλύτερη κι ευφορότερη του νησιού και, νοτιότερα, τα Αστερούσια 
Όρη. Η προσέγγιση σε αυτόν από τα βόρεια (από την Κνωσό), γίνεται κυρίως µέσω 
της ηµιορεινής περιοχής του Πρινιά, παρακάµπτοντας τον Ψηλορείτη από τα 
ανατολικά, στοιχείο ενδεικτικό της γεωστρατηγικής σηµασίας της τελευταίας. Το 
δυτικό άκρο της σηµατοδοτεί η υδροκριτική των 972 µ., στα νοτιοανατολικά των 
ανώνυµων κορυφών των 1601 και 1602 µ. της Ίδης, η οποία χωρίζει τη λεκάνη της 
Γέργερης στα Ν/Ν∆, από την αντίστοιχη του Πρινιά στα Β/ΒΑ. Από εκεί κατέρχεται 
µια ράχη µε κατεύθυνση τα ΒΑ (Περδικοκορυφή 908 µ., Βαθιάς 762 και 715 µ., 
Γαργαλοκέφαλο 588 µ. και ανώνυµα των 605, 410, 306, 342 και 393 µ.), µέχρι το 
χωριό ∆αφνές, που κάµπτεται στη συνέχεια προς τα ανατολικοµεσηµβρινά, µέσω των 
υψωµάτων Σταυρός (411 και 405 µ.), Πετροκαλύβα (377 µ.) και ανώνυµο (306 µ.) 
και καταλήγει τελικά στο βουνό Μονοδένδρι (801 µ.), το ανατολικότερο άκρο της 
                                                 
134 Σύµφωνα µε το παράδειγµα των χτιστών τάφων της κυπριακής Σαλαµίνας. Οι Coldstream J.N. και 
Catling H.W. καταλήγουν σε ανάλογο συµπέρασµα στη µελέτη του Βορείου Νεκροταφείου (ό.π., σ. 
720). 



επικράτειας. Η οριογραµµή στρέφεται κατόπιν διαδοχικά προς τα δυτικά (Αυγερινός 
635 µ. και ανώνυµο των 617 µ.), τα νότια (ανώνυµα των 535, 493 και 545 µ. και Οξύ 
Κεφάλι 808 µ.) και πάλι τα δυτικά (πρόβολος Κούπος 561 µ., ανώνυµο των 558 µ. 
και Μικρό Όρος 700 µ.), ως την Κορυφή (728 µ.). Τέλος, από το ύψωµα αυτό ξεκινά 
µια ακόµα ράχη, µε Β∆ κατεύθυνση, η οποία δεσπόζει πάνω από την Αγ. Βαρβάρα 
(ανώνυµα των 647 και 721 µ.), φτάνοντας στην Περδικοκορυφή. 

Η εξεταζόµενη περιοχή συνιστά ουσιαστικά το χώρο γένεσης του ποταµού 
Γιόφυρου, διακρινόµενη σε τρεις συγκλίνουσες λεκάνες: του Πρινιά � Αυγενικής, του 
Αγ. Θωµά και του ∆ουλίου � Καλού. Κύριο πλεονέκτηµά της δεν αποτελούν τα 
γόνιµα καλλιεργήσιµα εδάφη της, τα άφθονα νερά της, ή η έξοδος στη θάλασσα, 
αλλά η θέση της στην κύρια οδό σύνδεσης των πεδιάδων και των κόλπων του 
Ηρακλείου και της Μεσαράς, θυµίζοντάς µας την ανάλογη περίπτωση της Συβρίτου, 
στο δυτικό πέρασµα του Ψηλορείτη. Άλλωστε φαίνεται, ότι η ανάγκη ελέγχου του 
συγκεκριµένου δρόµου, ώθησε τους ντόπιους αρχικά να εγκατασταθούν στην 
περιφέρεια της επικράτειας και στη συνέχεια να µη µετακινηθούν προς το κέντρο της. 
Αποτέλεσµα των παραπάνω επιλογών ήταν η αρκετά πρώιµη δηµιουργία ενός 
οικιστικού πυρήνα στο ύψωµα Πατέλα (690 µ.), περίπου 2 χλµ. ΒΑ του σύγχρονου 
χωριού Πρινιάς, ο οποίος αναπτύχθηκε σε µια αξιόλογη Α πόλη. Επειδή όµως, από 
αυτόν και το νεκροταφείο του προέρχονται όλα τα γνωστά ΠΓ-Γ κατάλοιπα της 
περιοχής, η παρουσίαση και µελέτη τους θα πραγµατοποιηθεί στο επόµενο κεφάλαιο. 

 
ΟΓ3. Πρινιάς. 
 

Στις νοτιοανατολικές παρυφές του ορεινού όγκου της Ίδης βρίσκεται το 
σύγχρονο χωριό Πρινιάς, κοντά στο οποίο έχουν εντοπιστεί αξιόλογες εγκαταστάσεις 
της Εποχής του Χαλκού, που µαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή ήδη 
από τα τέλη της 3ης χιλιετίας. Η πρωιµότατη, αλλά και µακρόχρονη κατάληψη του 
χώρου (τουλάχιστον ως τη Ρωµαιοκρατία), πιθανώς οφείλεται στην εξέχουσα 
στρατηγική και οικονοµική σηµασία του, καθώς από εκεί διέρχεται η κύρια οδός 
επικοινωνίας ανάµεσα στην πεδιάδα του Ηρακλείου και τη Μεσαρά κι επίσης τη 
βόρεια και νότια ακτή του νησιού. Από τον 11ο αι. π.Χ., η επιδίωξη ελέγχου του 
δρόµου αυτού, φαίνεται ότι οδήγησε τους ντόπιους να ιδρύσουν έναν οικισµό στο 
ύψωµα Πατέλα, περίπου 2 χλµ. βορειοανατολικά του χωριού. Η θέση είναι φυσικά 
οχυρή, δεσπόζοντας στο τοπίο, µε απρόσκοπτη ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση και 
συγχρόνως ικανοποιητικά προστατευµένη, αφού οι πλαγιές του βουνού είναι αρκετά 
απότοµες, επιτρέποντας την πρόσβαση στην κορυφή του µόνο από τα δυτικά. Τα 
γεωµορφολογικά δεδοµένα εξασφάλιζαν την εποπτεία της γύρω περιοχής, ενίσχυαν 
την άµυνα της εγκατάστασης και συνέβαλλαν στην οικονοµική και πολιτιστική 
ανάπτυξή της, καθιστώντας την ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση αγαθών, ιδεών και 
ανθρώπων. 

Η αναζήτηση των αρχαίων καταλοίπων της ξεκίνησε το 1894 από το Halbherr 
και συνεχίστηκε το 1906-8 από τον Pernier, ο οποίος, ανασκάπτοντας τη σχεδόν 
τριγωνική κι επίπεδη κορυφή της Πατέλας (διαστάσεων 560 Χ 235 µ.), έφερε στο 
φως τους δυο γνωστούς Αρχαϊκούς ναούς και το Ελληνιστικό οχυρό. Τα εντυπωσιακά 
ευρήµατα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των µελετητών, που ταύτισαν την πόλη των 
Ιστορικών Χρόνων (παρά τις αντιρρήσεις135), µε τη Ριζηνία ή Ριττηνία των 
επιγραφών και της µαρτυρίας του Στεφάνου Βυζαντίου. Ωστόσο, η συστηµατικότερη 
διερεύνησή της καθυστέρησε πολύ, αφού πραγµατοποιήθηκε αρκετές δεκαετίες 

                                                 
135 Ο Faure Ρ. διαφωνεί µε την ταύτιση αυτή (1963, σ. 22-24). 



αργότερα (1969-1978) και πάλι από Ιταλούς αρχαιολόγους, µε επικεφαλή τον 
Rizza136. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ανασκαφών αποκαλύφθηκαν ορισµένα 
εκτεταµένα τµήµατα του οικισµού, καθώς και το νεκροταφείο του, περίπου 500 µ. 
βορειοδυτικότερα, στη «Σιδεροσπηλιά». Τα αρχαιότερα λείψανα ανάγονται στην 
Προανακτορική περίοδο και τα υστερότερα στην Ελληνορωµαϊκή. Όµως, ο κύριος 
όγκος τους χρονολογείται από το τέλος του 13ου αι. ως τα µέσα του 6ου (οπότε 
φαίνεται ότι επήλθε κάποια καταστροφή) και ανήκει σε τρεις διαδοχικές φάσεις: ΥΜ 
ΙΙΙ-ΥποΜ, ΠΓ και Γ-Α. Η ανέγερση των δυο ναών, η διακόσµησή τους µε ανάγλυφα 
υψηλής τέχνης, οι επιτύµβιες στήλες µε τις παραστάσεις πολεµιστών και γυναικείων 
µορφών και µερικά κτερίσµατα, καταδεικνύουν τη λαµπρότητα της Αρχαϊκής πόλης 
και µας ωθούν να αναζητήσουµε τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτήν. 

Την προσπάθειά µας διευκολύνουν τα προερχόµενα από τη διερεύνηση µιας 
ευρείας περιοχής στην κορυφή της Πατέλας ευρήµατα, µε βάση τα οποία 
διαπιστώνουµε, ότι τα πρωιµότερα κτιριακά ερείπια ανάγονται στα ΥποΜ/ΠΓ χρόνια 
και συνιστούν µια αδιάσπαστη ενότητα µε τα Γ-Α. Πιο συγκεκριµένα, στο βόρειο 
άκρο της ανεσκαµµένης έκτασης ήρθαν στο φως τα κατάλοιπα ενός οικοδοµικού 
συγκροτήµατος 16 δωµατίων, διευθετηµένου σε τέσσερα επάλληλα άνδηρα, εξαιτίας 
της έντονης εδαφικής κλίσης. Στα ανώτερα αναγνωρίζονται τα ίχνη δυο οικιών, µε 
δύο και τρία, ποικίλων διαστάσεων, ορθογώνια δωµάτια η καθεµιά, τοποθετηµένα 
στον ίδιο άξονα. Οι κατασκευαστικές τεχνικές είναι οι συνηθισµένες της εποχής. Οι 
ευθύγραµµοι τοίχοι είναι χτισµένοι από αδρά δουλεµένες πέτρες, µε σπανιότερη 
χρήση µεγάλων δόµων και του βράχου (στη φυσική του µορφή, ή ελαφρά 
λαξευµένου). Τα δάπεδα είναι χωµάτινα και οι στέγες πιθανότατα επίπεδες, 
στηριγµένες σε ξύλινες κολόνες µε λίθινες βάσεις. Μικρές εσχάρες στο κέντρο 
κάποιων αιθουσών συµπληρώνουν την εικόνα των σπιτιών. Η συγκεκριµένη 
λειτουργία κάθε χώρου (αν υπήρχε τέτοια), δεν είναι δυνατό να καθοριστεί, πέρα από 
τον υποδηλούµενο αποθηκευτικό χαρακτήρα ορισµένων που περιείχαν πίθους. 

Ανάλογη εντύπωση σχηµατίζουµε και από τα εντοπισµένα στα ανατολικά των 
δυο ναών ερείπια οικιών. Ανάµεσα στα συνολικά 31 δωµάτια (τα περισσότερα 
ανεσκαµµένα κατά τις έρευνες των ετών 1989-1991), συγκαταλέγονται τέσσερα, 
ορθογώνια, µε τοίχους σωζόµενους σε µέγιστο ύψος περίπου 1 µ., τα οποία αρχικά 
συνδέονταν ανά δύο, αλλά στη συνέχεια ενοποιήθηκαν, συναποτελώντας ένα σύνολο. 
Το πρώτο χωµάτινο πάτωµά τους βαθµιαία ανυψώθηκε και αντικαταστάθηκε από 
λιθόστρωτο, αντιστοιχώντας σε επάλληλες φάσεις κατοίκησης από την ΥποΜ ως την 
Α περίοδο. Λίγο νοτιότερα, κοντά στο µεσηµβρινό άκρο της κορυφής της Πατέλας, 
αποκαλύφθηκαν και άλλα, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Επειδή 
η µελέτη τους δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, θα περιοριστούµε σε σύντοµη και γενική 
περιγραφή τους. Πρόκειται για δυο οµάδες κτιρίων εκατέρωθεν µιας οδού 
κατεύθυνσης Β-Ν, που φαίνεται ότι συνέδεε τους ναούς µε το χώρο στην περιφέρεια 
της Πατέλας και νότια. Ο δρόµος, πλάτους 1,5 µ. περίπου, ορίζεται από τοιχία κι έχει 
εντοπιστεί σε µήκος 19 µ. Στα δυτικά του βρέθηκαν σε κακή κατάσταση, εξαιτίας της 
διάβρωσης του βράχου, τα λείψανα έξι δωµατίων, ενώ στα ανατολικά του τα ερείπια 
άλλων δέκα, καθώς κι ενός εντυπωσιακού ναόσχηµου οικοδοµήµατος. Το τελευταίο 
έχει ορθογώνια κάτοψη, εσωτερικές διαστάσεις 11 Χ 5 µ. και κατεύθυνση Α-∆. 
Συνίσταται από τρεις διαδοχικές αίθουσες (πρόναο, σηκό και οπισθόδοµο), στη 
µεσαία από τις οποίες υπάρχει µια ορθογώνια εσχάρα (1,75 Χ 1 µ.) πάνω στον κατά 
µήκος άξονα. Η απουσία αναλυτικής δηµοσίευσης των αποτελεσµάτων της 
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αρχαιολογικής έρευνας, δε µας επιτρέπει, προς το παρόν, να διατυπώσουµε υποθέσεις 
και να καταλήξουµε σε συµπεράσµατα σε σχέση µε τα παραπάνω ευρήµατα. Είναι 
λογικό µόνο να εικάσουµε, ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εικόνα της 
εγκατάστασης κατά την τελευταία φάση κατοίκησης, στα Α χρόνια. Τότε 
παρατηρείται µια αξιοσηµείωτη προσπάθεια διευθέτησης του χώρου µε κέντρο το ναό 
Β, σύγχρονη ίσως µε την ανέγερση ενός περιµετρικού της κορυφής αναληµµατικού � 
οχυρωµατικού τοίχου. Τέτοιες δραστηριότητες είναι ενδεικτικές µιας νέας 
κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης και άρα, η µελέτη τους είναι δυνατό να προσφέρει 
χρήσιµες πληροφορίες, αν συσχετιστεί µε την εξέταση άλλων Α, καθώς και 
πρωιµότερων ΠΓ και Γ καταλοίπων. 

Ανάµεσα στα παραπάνω συµπεριλαµβάνονται και ορισµένα εντοπισµένα σε 
γειτονικές µε την Πατέλα θέσεις. Πρόκειται για τα ερείπια Γ οικιών στα «Χάλαυρα», 
αµέσως στα νοτιοδυτικά της και για ένα κεραµικό εργαστήριο µε αρκετά δωµάτια και 
δυο κλιβάνους, που λειτουργούσε από τα µέσα του 7ου ως τα µέσα του 6ου αι. στη 
«Μάντρα του Γύπαρη», περίπου 300 µ. δυτικά του υψώµατος. Εξάλλου, ιδιαίτερα 
σηµαντική είναι και η αποκάλυψη ΥΓ στρώµατος σε δοκιµαστική τοµή στην εσχάρα 
του ναού Α, κάτω από το οποίο βρέθηκαν ΥΜ ΙΙΙβ-γ όστρακα, οστά και κάρβουνα, 
λείψανα ίσως µιας προγενέστερης λατρείας137. 

Την αποσπασµατική εικόνα των παραπάνω καταλοίπων (κυρίως σπιτιών), 
έρχονται να συµπληρώσουν οι περίπου 680 ανεσκαµµένοι τάφοι της νεκρόπολης του 
Πρινιά, στη «Σιδεροσπηλιά». Αυτοί χρονολογούνται ανάµεσα στον ύστερο 13ο αι. και 
το α΄ µισό του 6ου αι. (υπάρχουν και αρκετοί Ρωµαϊκοί), συναποτελώντας µια ενότητα 
σχεδόν σύγχρονη µε τον οικισµό. Η χρήση του κοιµητηρίου διακρίνεται σε τρεις 
κύριες φάσεις: ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ, ΠΓ και Γ-Α. Κατά την πρώτη, καµένα οστά και 
στάχτες τοποθετούνται σε ωοειδείς λάκκους λαξευµένους στο βράχο, που 
περιβάλλονται από περιφράγµατα αργολιθοδοµής. Τα έθιµα αλλάζουν στην ΠΓ 
περίοδο, όταν συνήθως άκαυτοι νεκροί θάβονται σε θολωτούς τάφους µε δρόµο, 
προσεγµένης κατασκευής, ή σε µικρότερα σκάµµατα επενδεδυµένα µε πέτρες, ή σε 
ψευδοθόλους. Ο βαθµός επιµέλειας στο χτίσιµο µοιάζει να σχετίζεται µε τον 
αρχιτεκτονικό τύπο, ακολουθώντας µια χρονολογική σειρά πρωιµότητας από τον 
πρώτο στον τρίτο. Τα κτερίσµατα συνίστανται σε πήλινα ειδώλια, µετάλλινα (κυρίως 
χάλκινα και σπανιότερα χρυσά) αντικείµενα και κεραµική. Από τον 8ο αι. 
παρατηρείται µια νέα µεταβολή, καθώς επικρατούν οι καύσεις σε κάλπες και οι 
παιδικές πιθοταφές. Τα τεφροδόχα αγγεία τοποθετούνται όρθια ή κεκλιµένα πάνω σε 
αργές πέτρες ή στο έδαφος, περικλείονται από χαµηλά περιφράγµατα και 
καλύπτονται από µικρούς λιθοσωρούς. Σποραδικά, εναποτίθενται κατά οµάδες µέσα 
σε θολωτούς τάφους ή και σε ορθογώνιους θαλάµους, περιβεβληµένους από 
χτισµένους µε επιµέλεια τοίχους πάχους 40-60 εκ. και σωζόµενου ύψους σχεδόν 1 µ. 
Ανοιχτά αγγεία ή πλάκες φράζουν τα στόµια των καλπών και των πίθων. Τους 
νεκρούς συνοδεύουν πλούσιες προσφορές (πήλινα ειδώλια και ζώδια, σιδερένια όπλα, 
χρυσά οµοιώµατα ασπίδων και περίαπτα και κεραµική), ανάµεσα στις οποίες 
ξεχωρίζουν 18 ζώα (τα περισσότερα ιπποειδή, αλλά και σκυλιά), θαµµένα µακριά και 
χωρίς άµεση σχέση µε τις ανθρώπινες καύσεις. Η στάση του σώµατός τους συνήθως 
δεν είναι φυσική, υποδηλώνοντας κάποιου είδους τελετουργία, ανάλογη ίσως µε τις 
οµηρικές περιγραφές138. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν επίσης, δυο ορθογώνια 
δωµάτια (διαστάσεων 3,1 Χ 2,5 µ. και 4 Χ 3 µ.), που περιείχαν διάφορα αντικείµενα 
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εκτός από οστά. Ο χαρακτήρας τους πρέπει να είναι ταφικός, συνδεόµενος ίσως µε τη 
λατρεία των νεκρών. 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα από την εγκατάσταση και τη νεκρόπολη του 
Πρινιά διακρίνονται για την ποικιλία τους, φωτίζοντας διαφορετικές πτυχές της 
καθηµερινής ζωής των κατοίκων. Η µακρόχρονη κατάληψη του χώρου καταδεικνύει 
τη σηµασία του οικισµού, η οποία φαίνεται ότι σχετίζεται µε τη θέση του πάνω στο 
φυσικό πέρασµα από την πεδιάδα του Ηρακλείου στη Μεσαρά. Η απουσία 
καταλοίπων της Χαλκοκρατίας από την κορυφή της Πατέλας (εκτός από τα ΥΜ ΙΙΙβ-
γ λείψανα από την εσχάρα του ναού Α), υποδηλώνει την έλλειψη ενδιαφέροντος για 
το ύψωµα κατά τα χρόνια αυτά. Αντίθετα, από την ΥποΜ περίοδο και µέχρι τον 6ο αι. 
παρατηρούµε συνεχή και διαδοχική χρήση των σπιτιών, που φανερώνει την 
αδιάσπαστη πληθυσµιακή ενότητα στον Πρινιά και τη σταθερότητα των συνθηκών 
διαβίωσης. Βέβαια, η λειτουργία του κοιµητηρίου ήδη από τα τέλη του 13ου αι., 
δείχνει ότι η αρχική συγκρότηση της τοπικής κοινωνίας επήλθε τότε. Τα µέλη της θα 
εγκαταστάθηκαν σε κάποια γειτονική περιοχή και αποφάσισαν λίγο αργότερα να 
µετακινηθούν στην Πατέλα, στην κορυφή της οποίας ίσως είχαν ιδρύσει ιερό. 
Μοιάζει πιθανό η παραπάνω επιλογή να οφείλεται εξίσου στην επιθυµία ελέγχου του 
σηµαντικού για τις µετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών δρόµου και στην ανασφάλεια 
των κατοίκων. Η ανύψωση του τείχους, έστω κατά την Α περίοδο, είναι ενδεικτική, 
ακόµα και αν δεν απέτρεψε την εγκατάλειψη της πόλης. Τα αίτια της τελευταίας µας 
είναι άγνωστα. Ωστόσο υποθέτουµε, ότι η γειτνίαση του Πρινιά µε την Κνωσό, τη 
Γόρτυνα και τη Φαιστό δε θα συνέβαλλε στην εµπέδωση ειρηνικών συνθηκών στην 
περιοχή. Η έκκεντρη αλλά προστατευµένη θέση του οικισµού µπορεί να συνδέεται µε 
αυτές, ενισχύοντας συγχρόνως το ενδεχόµενο να υπήρχε και άλλος στην επικράτεια, 
κατά τα ΥποΜ-Γ χρόνια, που θα βρισκόταν κοντύτερα στα καλλιεργήσιµα εδάφη του 
ανατολικού τµήµατός της. 

Η ΠΓ-Γ εγκατάσταση στην Πατέλα συγκεντρώνει όλα εκείνα τα 
χαρακτηριστικά τοπογραφικά στοιχεία άλλων αναλόγων της (Συβρίτου, Ελεύθερνας 
και Αξού), όπως την κάλυψη από τον ορεινό όγκο της Ίδης, την υψηλή αλλά όχι 
απρόσιτη θέση, την απρόσκοπτη θέα προς τους άξονες ζωτικού ενδιαφέροντος και 
τον έλεγχο εύφορης γης και σηµαντικού περάσµατος. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπά 
της συνιστούν επίσης δείγµατα των συνηθισµένων για την περίοδο αντιλήψεων, ως 
προς την οργάνωση του χώρου και των γνωστών κατασκευαστικών πρακτικών: 
ορθογώνια δωµάτια, διαδοχικά στον επιµήκη άξονα, σχηµατίζουν σπίτια χτισµένα σε 
άνδηρα ή σε «πλατείες», µε κύριο µέληµα την αξιοποίηση της ελεύθερης έκτασης, 
την εκµετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος και την εσωτερική λειτουργικότητα. 
Έτσι, το µέγεθος, η κάτοψη και τα υλικά δοµής των κτιρίων προσαρµόζονται στις 
αντικειµενικές συνθήκες, ενώ οι τοίχοι είναι ευθύγραµµοι, ώστε να επιτρέπουν την 
ευκολότερη µεταβολή των σχεδίων, ανάλογα µε τις ανάγκες των οίκων. Η 
µακρόχρονη χρήση τους καταδεικνύει την επιτυχηµένη εφαρµογή των 
αρχιτεκτονικών αντιλήψεων, οι οποίες αντανακλούν την ιδεολογία κάθε κοινωνίας. 

Η προσπάθεια οργάνωσης της Α πόλης µε βάση το ναό Β για παράδειγµα, 
ασφαλώς συνδέεται µε συγκεκριµένες κοινωνικοπολιτικές αλλαγές, που αξίζει να 
διερευνήσουµε. Σύµφωνα λοιπόν µε τις γενικά αποδεκτές προτάσεις των Snodgrass 
και De Polignac139, η ανέγερση ενός ναού αφιερωµένου στην τοπική πολιούχο 
θεότητα αποτελεί γνώρισµα κάθε αρχαίας πόλης και συµβάλλει στη συνεκτικότητα 
του πληθυσµού της, υποδηλώνοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη µιας ισχυρής κεντρικής 
εξουσίας, η οποία µπορεί να επιβάλλει τη θέλησή της και να κατευθύνει τις κοινές 
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προσπάθειες σε συγκεκριµένους στόχους. Άρα στον Πρινιά, κατά τον 7ο αι. π.Χ., έχει 
πια ολοκληρωθεί µια διαδικασία αστικοποίησης, όπως φανερώνει η κεντρικά 
σχεδιασµένη χωροταξική διευθέτηση και η πολυδάπανη κατασκευή δυο λαµπρών 
ναών και πιθανώς ενός τείχους. Προϋποθέσεις της συνιστούν η οικονοµική 
ανάκαµψη, ο καταµερισµός στην εργασία, η ταξική διαστρωµάτωση και η ηγετική 
ανάδειξη κάποιων ατόµων ή οµάδων στην πολιτική και θρησκευτική ιεραρχία. Η 
πρώτη τεκµηριώνεται, ήδη από τα Γ χρόνια, µε βάση τα πλούσια κτερίσµατα των 
τάφων της «Σιδεροσπηλιάς»: τα θυσιασµένα άλογα, τα σιδερένια όπλα και τα χρυσά 
κοσµήµατα, ασφαλώς καταδεικνύουν την ευµάρεια της κοινότητας. Παράλληλα, η 
παραγωγή του «αγγειογράφου του Πρινιά», του τεχνίτη που διακόσµησε, κατά την 
ΠΓ Β ή την ΠρΓ περίοδο, µερικούς πίθους καλής ποιότητας, αποκαλυµµένους στο 
θολωτό Τ.F140 και η λειτουργία του κεραµικού εργαστηρίου στη «Μάντρα του 
Γύπαρη» (έστω από τα µέσα του 7ου αι.), µαρτυρούν την εξειδίκευση και την 
ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα της οικονοµίας, κατατείνοντας στον ταξικό 
διαχωρισµό. Ίσως µάλιστα και το ΥΓ στρώµα της εσχάρας του ναού Α, το 
αποµακρυσµένο και ξεκοµµένο από τα Γ σπίτια, φανερώνει λατρευτική χρήση του 
χώρου, συνδέοντας την εξέχουσα θέση και σηµασία του πιθανού ιερού, µε την 
κοινωνική αποδοχή και καταξίωση ορισµένων θρησκευτικών (και όχι µόνο;) 
λειτουργών. Φαίνεται τελικά, ότι η πορεία του κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού 
στον Πρινιά, η οποία οδήγησε στην οργάνωση της Α πόλης, ξεκίνησε από τη Γ 
περίοδο. 

Τις γνώσεις µας για τον οικισµό των ΠΓ-Γ χρόνων και το κοσµοόραµα των 
κατοίκων του πλουτίζουν τα προερχόµενα από το νεκροταφείο αρχαιολογικά 
δεδοµένα. Οι θολωτοί ΠΓ τάφοι µοιάζουν να σχετίζονται µε τους εντυπωσιακότερους 
Μ της Μεσαράς. Η κατασκευή τους από το 10ο αι. και όχι νωρίτερα, ίσως οφείλεται 
στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, όπως τεκµηριώνουν και τα κτερίσµατα, 
µαρτυρώντας παράλληλα µια διάθεση µίµησης Μ προτύπων και σύνδεσης µε το 
παρελθόν. Την ίδια ακριβώς διαπιστώνει και ο Rizza, όταν αποδίδει το έργο του 
«αγγειογράφου του Πρινιά» σε ένα περιβάλλον διαποτισµένο από τη Νεοανακτορική 
εικονιστική παράδοση141. ∆υστυχώς, δε διαθέτουµε τις απαραίτητες πληροφορίες για 
να ανασυνθέσουµε λεπτοµερώς την πορεία των γεγονότων στον 9ο αι., όταν φαίνεται 
ότι η κατάσταση σταθεροποιείται. 

Αντίθετα, κατά τον 8ο, παρατηρούµε µια σαφή µεταβολή στα έθιµα, µε την 
επικράτηση των καύσεων σε τεφροδόχους κάλπες, η οποία ακολουθεί τη γενική τάση 
της εποχής, πιθανώς κάτω και από την ισχυρή επίδραση της Κνωσού, ή των 
οµηρικών επών (υπόθεση ενισχυόµενη από τις θυσίες ζώων). Η ιδιότυπη διαµόρφωση 
του χώρου του κοιµητηρίου µε τα χαµηλά περιφράγµατα, διαθέτει ανάλογα 
ανατολικότερα στο νησί, συνιστώντας συνδετικό κρίκο και µε αυτό το τµήµα της 
Κρήτης. Άλλωστε, λογικό είναι η επίκαιρη θέση του οικισµού να ευνοεί την 
ανάπτυξη επαφών µε άλλους γειτονικούς ή πιο αποµακρυσµένους. Ωστόσο, βασικό 
στοιχείο της φυσιογνωµίας της κοινότητας αποτελεί και ο στρατοκρατικός 
χαρακτήρας αυστηρής οργάνωσής της, απηχώντας ίσως και τις συγκεκριµένες 
συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, όπου η προσπάθεια ελέγχου της οδού 
επικοινωνίας, θα απαιτούσε διαρκή πολεµική ετοιµότητα, συνδέοντας το κύρος των 
αντρών µε τη στρατιωτική τους ιδιότητα. Οι καθαρές και τακτοποιηµένες κατόψεις 
του οικισµού και της νεκρόπολης και τα άφθονα σιδερένια όπλα, µοιάζουν να 
απεικονίζουν την παραπάνω αντίληψη. Μάλιστα, δυο τοπικές ιδιαιτερότητες είναι 
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δυνατό να ερµηνευτούν µέσα από το πρίσµα αυτό: οι ανεξάρτητες από ανθρώπινες 
ταφές θυσίες αλόγων και άλλων ζώων και η εναπόθεση προσφορών στα δυο δωµάτια 
της νεκρόπολης, εκφράζουν ένα πνεύµα συλλογικότητας, κατανοητό µε βάση την 
κύρια επιδίωξη των κατοίκων του Πρινιά, δηλαδή τη διατήρηση της αυτονοµίας, σε 
ένα χώρο διεκδικούµενο από την Κνωσό, τη Γόρτυνα και τη Φαιστό. 
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ΠΓ8. Περιοχή Κουρτών. 
 

Νοτιοδυτικά της περιοχής του Πρινιά σχηµατίζεται η µικρή ηµιορεινή λεκάνη 
των χωριών Γέργερη και Αποµαρµά και η κοιλάδα του ρέµατος Ποταµίδες. Ο χώρος 
αποτελεί τµήµα της ευρύτατης επικράτειας της Γόρτυνας, την οποία θα 
παρουσιάσουµε στη συνέχεια της µελέτης (σ. 72 και 115 κ.ε.). Στα δυτικά του 
εκτείνεται η περιοχή των Κουρτών, που συγκροτούν η λεκάνη του Ζαρού στα βόρεια 
και οι κοιλάδες του άνω και µέσου ρου των χειµάρρων Κουτσουλίδης και Τουρκί, 
πηγαίων κλάδων του Γεροπόταµου, στα νότια. Οι τελευταίες, επειδή είναι αρκετά 
αποµονωµένες, ίσως διεκδικούνταν ή κι εξαρτόνταν κατά διαστήµατα από τη Φαιστό. 
Οι µεσηµβρινές κορυφές του ορεινού όγκου της Ίδης, Σωρός (1721 και 1734 µ.), 
Χαλασοκεφάλα (1920 µ.), Σαµάρι (1413 µ.) και Αµπελάκια (1441 µ.), ορίζουν την 
επικράτεια από τα βόρεια. Από την πρώτη κατέρχεται µια ράχη προς τα νότια 
(Κούτελο και Λιβαδάκι 898 µ.), τα νοτιοανατολικά (ανώνυµο των 906 µ.), τα 
νοτιοδυτικά (Σανίδα 868 µ. και ανώνυµο των 638 µ.) και πάλι τα µεσηµβρινά 
(ανώνυµο των 598 και Κέραµος 340 µ.), κλείνοντας την περιοχή από τα δυτικά. 
Αντίστοιχα, νότια από τα Αµπελάκια, τα υψώµατα των 725 µ. (στη Νύβριτο), 552, 
556 και 549 µ. (γύρω από τους ∆ρόσους) και 450 µ. (στην Παναγιά), συνιστούν το 
ανατολικό όριο. Τέλος, ο ορεινός πρόβολος δυτικά από το χωριό Φραδί, ο ανατολικός 
και ο δυτικός της Κοπράνας (481 µ.) και ο λόφος Κέραµος (263 και 340 µ.), 
αποκόβουν την επικράτεια από την πεδιάδα της Μεσαράς. Γενικά, ο χώρος 
εµφανίζεται αρκετά διαµελισµένος, εξαιτίας του βουνού Μπαρουτοκεφάλα (438 µ.) 
και των κορυφών στα βορειοανατολικά του κύριου όγκου της Κοπράνας (491 και 521 
µ.) και διακρίνεται από αξιοσηµείωτη ποικιλία ως προς το ανάγλυφο, αφού συνδυάζει 
τα πεδινά µε τα ορεινά και κυρίως τα ηµιορεινά εδάφη. Αυτά, στην πλειονότητά τους 
είναι εύφορα, αρδευόµενα ικανοποιητικά από τα τρεχούµενα και τα µετεωρικά νερά, 
προσφέροντας στους κατοίκους επάρκεια αγαθών. Ωστόσο, η γειτνίαση της µικρής σε 
έκταση περιοχής µε τη Φαιστό και τη Γόρτυνα καθιστά την ανεξαρτησία της 
ιδιαίτερα επισφαλή. 

Τα παραπάνω τοπογραφικά δεδοµένα συνήθως χαρακτηρίζουν µια αυτάρκη, 
αλλά ίσως όχι πλούσια επικράτεια, εικόνα την οποία σχηµατίζουµε και κατά την 
εξέταση των αρχαίων καταλοίπων. Τέτοια έχουν εντοπιστεί σε δυο θέσεις κοντά στο 
χωριό Κούρτες. Πρόκειται για κάποια ασαφή αρχιτεκτονικά λείψανα από την κορυφή 
του υψώµατος Κουρτοκεφάλα («Πλακούρα», ή «Του Φράγκου η καθέδρα»), που 
υποδεικνύουν τη θέση ενός οικισµού, πιθανώς συνδεόµενου µε παρακείµενο ΥποΜ-Γ 
νεκροταφείο. Αυτό έχει έρθει στο φως στη δυτική πλαγιά του λόφου, κατά τη 
διάρκεια της ανασκαφικής διερεύνησης του χώρου από τον Halbherr, στα τέλη του 



19ου αιώνα. Οι ακαθόριστου αριθµού τάφοι είναι θολωτοί, ποικίλου µεγέθους και 
σχήµατος (κυκλικού, ελλειψοειδούς και πεταλόσχηµου), χτισµένοι αµελώς από 
αδούλευτους και αδρά λαξευµένους λίθους τοπικού πετρώµατος. Περιείχαν 
ενταφιασµούς και καύσεις, σιδερένιες αιχµές δοράτων, χάλκινες πόρπες και περόνες, 
ακονόπετρες και πολλά αγγεία, κυρίως ΠΓ. Η µελέτη της άφθονης και καλής 
ποιότητας κεραµικής τεκµηριώνει τους άµεσους ή έµµεσους δεσµούς της επικράτειας 
µε την Κνωσό, την Εύβοια, τη Νάξο, το Άργος και την Κύπρο, καθώς και το 
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της142. 

Η µακρόχρονη χρήση των τάφων συνιστά σηµαντικό στοιχείο, καθώς 
φανερώνει σταθερή κατοίκηση στην περιοχή, παρέχοντας παράλληλα και µια επαρκή 
ερµηνεία για τη διαφοροποίηση των εθίµων. Η επιλογή του συγκεκριµένου 
αρχιτεκτονικού τύπου ίσως οφείλεται στην προσπάθεια µίµησης των γνωστών 
πρωιµότερων παραδείγµατων από τη Μεσαρά και µαρτυρά το ενδιαφέρον των 
κηδευτών για τους νεκρούς τους, µολονότι παρατηρούνται κατασκευαστικές ατέλειες. 
Τα κτερίσµατα, χωρίς να είναι ιδιαίτερα πλούσια, προσφέρουν αξιόλογες 
πληροφορίες για την επικρατούσα κοινωνικοοικονοµική κατάσταση. Η οµοιότητά 
τους µε αντίστοιχα από τάφους της ∆υτικής και της Κεντρικής Κρήτης 
καταδεικνύουν την πολιτισµική ενότητα στο νησί. Η ύπαρξη µετάλλινων 
αντικειµένων τεκµηριώνει την τεχνολογική πρόοδο και την οικονοµική άνθηση (αφού 
προϋποθέτει τη διάθεση υπερπροϊόντος για την απόκτησή τους) και πιθανώς τον 
καταµερισµό στην εργασία και την ανάπτυξη του τοµέα της µεταποίησης, όπως 
έχουµε ήδη σηµειώσει στην πορεία της παρούσας µελέτης. Τέλος, τα σιδερένια όπλα 
πιθανώς υποδηλώνουν το στρατοκρατικό χαρακτήρα της κοινότητας, την ενασχόληση 
των αντρών µε τον πόλεµο και το συνακόλουθο κύρος που τους προσδίδει αυτή η 
δραστηριότητα. 
Βιβλιογραφία: Halbherr F. AJA 1901a 259-293ú Mariani AJA 1901 302-314ú 
Taramelli A. AJA 1901 294-301ú Rocchetti L. ASA 1988-9 173-257. 
 
ΠΓ9. Περιοχή Καµαρών. 
 

∆υτικά της επικράτειας των Κουρτών, ανάµεσα στο νότιο τµήµα του ορεινού 
όγκου της Ίδης και την πεδιάδα της Μεσαράς, εκτείνεται µια ηµιορεινή περιοχή, 
συγκροτούµενη από τις διαδοχικές και συνδεόµενες ρεµατιές της Γρηγορίας και του 
Μαγαρικαρίου. Το βόρειο όριό της συνιστούν οι δίδυµες ανώνυµες κορυφές του 
Ψηλορείτη των 1965 και 1980 µ. και η Χάµπαθα (1982 µ.), από τις οποίες ξεκινούν 
δυο βουνοσειρές µε κατεύθυνση γενικά προς τα νότια, που κλείνουν το χώρο από τα 
ανατολικά και τα δυτικά αντίστοιχα. Την πρώτη σχηµατίζουν τα υψώµατα Κούτελο, 
Λιβαδάκι (898 µ.), ανώνυµο (906 µ.), Σανίδα (868 µ.) και ανώνυµο (638 µ.) και τη 
δεύτερη τα Χατζή Καλύβη (1235 µ.) και ανώνυµα των 811 και 761 µ. στη Λοχριά, 
639 µ., 714 µ. (Τίµιος Σταυρός) και 257 µ. βόρεια από το Λαγολί. Τέλος, η ράχη 
Γραµµένη (423 µ.) ορίζει την επικράτεια από τη µεσηµβρία. Το µέγεθος και κυρίως η 
γεωµορφολογία της δηµιουργούν την πεποίθηση, ότι οι κάτοικοί της θα εξασφάλιζαν 
µε πολύ κόπο επάρκεια αγαθών και ίσως ζούσαν στη σκιά της πλούσιας γειτονικής 
Φαιστού. 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα ενισχύουν την εντύπωση αυτή. Ήδη από τη 
Χαλκοκρατία, η περιοχή βρίσκεται στον άµεσο έλεγχο των Μ ανακτόρων, όπου 
κατασκευάζονται τα περίφηµα αγγεία που εντοπίστηκαν στο σπήλαιο των Καµαρών 

                                                 
142 Ο Rocchetti L. σηµειώνει, ότι οικονοµική άνθηση και αύξηση της κεραµικής παραγωγής στην 
περιοχή της Μεσαράς παρατηρείται ήδη από τα ΥΜ ΙΙΙ χρόνια (1988-9, σ. 256). 



(1524 µ. ύψ.). Αργότερα, κατά τους Ιστορικούς Χρόνους, η επιρροή της Φαιστού 
είναι επίσης αναµφισβήτητη, µολονότι δε διαθέτουµε τις απαιτούµενες πληροφορίες 
για να υποστηρίξουµε κάτι τέτοιο για την εξεταζόµενη περίοδο. Άλλωστε, τα µόνα 
υλικά κατάλοιπά της συνιστούν ένας ταφικός πίθος και λίγη ΠΓ κεραµική από τη 
θέση «Καµπές» Καµαρών. Το εύρηµα αυτό καταδεικνύει την πρώιµη κατάληψη του 
χώρου, χωρίς όµως να µας επιτρέπει να υποστηρίξουµε ότι υπήρχε ένδεια ή 
ανασφάλεια, αφού είναι µεµονωµένο. 
Βιβλιογραφία: Αλεξίου ΚΧ 1964 284. 
 
ΠΓ10. Περιοχή Φαιστού � Αγ. Τριάδας � Κοµµού. 
 

Νότια του ορεινού όγκου της Ίδης απλώνεται η πεδιάδα της Μεσαράς, η 
µεγαλύτερη κι ευφορότερη του νησιού (περίπου 250 τ.χλµ. έκταση). Το δυτικότερο, 
χαµηλότερο τµήµα της, το οποίο βρέχει από τα δυτικά το Λιβυκό Πέλαγος, διαρρέει ο 
Γεροπόταµος, αρδεύοντάς το κι εµπλουτίζοντας µε τις προσχώσεις του τα εδάφη του. 
Σε αυτό έχουν έρθει στο φως, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, τα λείψανα δυο πολύ 
σηµαντικών αρχαίων θέσεων της Κρήτης: της Φαιστού και της Γόρτυνας. Η 
επικράτεια της πρώτης καταλαµβάνει το δυτικό άκρο του κάµπου και ξεχωρίζει από 
τη δεύτερη χάρη στο βουνό των 409 µ. (µεταξύ Απολύχνου και Ρουφά) και τους 
λόφους των 263, 248 και 149 µ. (βορειοανατολικά των Μοιρών), από όπου µια νοητή 
ευθεία, ουσιαστικά χωρίς φυσική διάκριση, καταλήγει στις κορυφές των 189 µ. (στο 
Πέρι), 264 µ. (στην Αληθινή) και 406 µ. (Βίγλα). Στα βόρεια, η περιοχή της Φαιστού 
πλαισιώνεται από διαδοχικές ηµιορεινές λεκάνες (Ρίζικα, Αρδάκτου, Γρηγορίας, 
Μαγαρικαρίου, Ζαρού και Κουρτών), εξαρτηµένες κατά καιρούς από την ίδια, ενώ 
στα νότια αποκόπτεται από τη θάλασσα εξαιτίας των Αστερουσίων και των δυτικών 
προεκτάσεών τους. Αλλεπάλληλα υψώµατα την κλείνουν από το βορρά και τη 
µεσηµβρία. Πρόκειται αντίστοιχα για την Τρουλλίδα (214 και 223 µ., ανατολικά της 
Αγ. Γαλήνης), τα ανώνυµα των 262 µ. (µεταξύ Μανδρών και Ξηροκάµπου) και 265 
µ., τη Βιτσιλές Κορυφή (427 και 465 µ.), τα ανώνυµα των 395, 714 (Τίµιος Σταυρός), 
263, 257 (στο Λαγολί) και 328 µ., τη Γραµµένη (423 µ.), τους νοτιοδυτικούς 
προβόλους των 638 και 598 µ. της Σανίδας, τον Κέραµο (340 και 263 µ.) και την 
Κοπράνα (481 µ.), καθώς και για τη Γριά Βίγλα (657 µ., νότια της Πόµπιας), τα 
Σπήλια (573 µ.), τη Λισταροκορυφή (459 µ.), τα ανώνυµα των 386 και 318 µ., τη 
Χαρκοκεφάλα (373 µ.), τα Σήφηδων Κονάκια (301, 246 και 252 µ.) και το Κεφάλι 
(388 µ.). 

Η γεωµορφολογία της επικράτειας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία, καθώς 
κυριαρχούν τα πεδινά εδάφη, µε εξαίρεση µόνο το νοτιοδυτικό άκρο της, ανάµεσα 
στα Μάταλα και τον Κουσέ, όπου το τοπίο γίνεται βουνολοφώδες. Η καλλιέργεια της 
ευφορότερης γης της Κρήτης, µε τα άφθονα νερά, αλλά και η έξοδος στη θάλασσα, 
µε την ύπαρξη αγκυροβολίου στα Μάταλα, ασφαλώς θα εξασφάλιζαν στους 
κατοίκους εντυπωσιακό πλεόνασµα αγαθών και µια άνετη διαβίωση. Άλλωστε, θα 
ήταν ακριβώς η θέση και ο πλούτος της περιοχής που ευνόησαν την πολύ πρώιµη 
ανθρώπινη παρουσία (ήδη από τη Νεολιθική Εποχήú ύστερη 4η χιλιετία), αλλά και 
την κατάληψη ενός ευρύτατου χώρου, όπως µαρτυρά το πλήθος των αποκαλυµµένων 
αρχαίων θέσεων σε όλη την έκταση της επικράτειας. 

Τα ανασκαφικά δεδοµένα καταδεικνύουν ως κέντρο της τον ανατολικότερο 
και χαµηλότερο από τρεις διαδοχικούς λόφους στο βορειοδυτικό άκρο της Μεσαράς, 
νότια του Γεροπόταµου, όπου ήρθε στο φως το Μ ανάκτορο. Πάνω από αυτό 
αποκαλύφθηκε τµήµα του ΠΓ-Γ οικισµού, ο οποίος φαίνεται ότι απλωνόταν 
τουλάχιστον στην ανατολική και νότια πλαγιά του υψώµατος, καθώς και στη 



γειτονική, µεσαία κορυφή και σχετιζόταν µε νεκροταφείο στη βόρεια κλιτύ. Επειδή 
όµως, αναλυτική καταγραφή και µελέτη των λειψάνων του θα πραγµατοποιηθεί στο 
επόµενο κεφάλαιο, θα περιοριστούµε στην παρουσίαση των καταλοίπων της 
εξεταζόµενης περιόδου από την περιφέρεια της περιοχής της Φαιστού. Ο χαρακτήρας 
τους (οικιστικός, ταφικός και θρησκευτικός), η διασπορά τους στο χώρο και τα 
ιδιαίτερα γνωρίσµατά τους, µας προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες για τις 
συνθήκες διαβίωσης και την ιδεολογία των κατοίκων. 

Ανάµεσα στα ευρήµατα συµπεριλαµβάνονται τα ερείπια Γ σπιτιών, κοντά στο 
χωριό Άγ. Ιωάννης, καθώς και τα ίχνη ενός γειτονικού τους δρόµου, σε χρήση από 
τον 8ο αι. π.Χ. Ήταν πλακόστρωτος, ευρύς (πλάτους 3,20-3,80 µ.) και σωζόταν σε 
µήκος περίπου 8 µ. Νοτιότερα, στη θέση «Σελί» του Καµηλάρη, ανασκάφτηκε ένας 
µακρύς τοίχος (µήκους 16 µ.), ο οποίος οριοθετούσε µια σειρά διαδοχικών δωµατίων. 
Το κτίριο ήταν χτισµένο πάνω σε Μ ερείπια, όπως ίσως συνέβαινε και σε κοντινή 
περιοχή, όπου Γ κι Ε όστρακα εντοπίστηκαν µαζί µε ανάλογα Μ αρχιτεκτονικά 
λείψανα. Πέρα από τα προαναφερθέντα κατάλοιπα κατοικιών, καθώς και όσα 
ανήκουν στον κύριο οικιστικό πυρήνα της Φαιστού, δεν έχουν έρθει στο φως άλλα 
στην εξεταζόµενη επικράτεια, γεγονός που δηµιουργεί κενά στην έρευνα. Μολονότι 
δε γνωρίζουµε αν η έλλειψη αυτή οφείλεται στην τύχη, η αποκάλυψη αρκετών τάφων 
σε µια ευρύτατη έκταση είναι δυνατό να θεωρηθεί ένδειξη της ύπαρξης αντίστοιχών 
τους κωµών. 

Τέτοιοι έχουν ανασκαφεί στον Άγ. Ιωάννη, τον Καµηλάρη, το Πετροκεφάλι, 
τα Καλύβια και τα Λιλιανά. Κοντά στο πρώτο χωριό, σε µικρή απόσταση και νότια 
από το ύψωµα του Μ ανακτόρου, βρέθηκαν Γ εγχυτρισµοί, καθώς κι ένας θολωτός 
τάφος, µε ύψος 3 µ. και διάµετρο 3,25 µ., κατασκευασµένος από ισοπαχείς δόµους, 
κατά το εκφορικό σύστηµα. Την είσοδό του, διαστάσεων 1,20 Χ 0,70 µ., σχηµάτιζαν 
δυο µονολιθικές παραστάδες κι ένα υπέρθυρο. Στο εσωτερικό του περιείχε όστρακα 
πίθων και καλπών, όπου θα είχαν τοποθετηθεί οι νεκροί, σιδερένια όπλα, χάλκινο 
ειδώλιο, βραχιόλι και περόνες και πολλά Γ αγγεία (ορισµένα κνωσιακής, κυπριακής 
και φοινικικής προέλευσης). Περίπου 1 χλµ. νοτιοανατολικότερα, στο Αλισανδράκι 
Καµηλάρη, εντοπίστηκε ΠΓ ταφικός πίθος µε συνοδευτική κεραµική και σύγχρονός 
του αποθέτης ή φτωχικός λακκοειδής τάφος (δε βρέθηκαν οστά), στο «Αµπέλι». 
Ανατολικότερα, κοντά στο Πετροκεφάλι (θέση «Μύλοι»), αποκαλύφθηκε παρόµοιος 
ορθογώνιος ΠΓ τάφος, µε πολλά αγγεία (πέντε από τα οποία περιείχαν τις στάχτες 
των νεκρών) και σιδερένια όπλα. Βορειότερα, λίγα χιλιόµετρα ανατολικά της 
Φαιστού, κοντά στα Καλύβια, περισυλλέχτηκαν Γ όστρακα, προερχόµενα πιθανώς 
από τάφους, ενώ ανασκάφτηκε κι ένας ΠΓ θαλαµοειδής, λαξευµένος στο µαλακό 
κούσκουρα, µε δρόµο γεµάτο αργούς λίθους. Στις τρεις πλευρές του, εκτός της Ν∆ 
όπου βρισκόταν η είσοδος, ήταν διευθετηµένα µεγάλα τεφροδόχα αγγεία, πάνω και 
γύρω από τα οποία είχαν στοιβαχτεί άλλα, µαζί µε κτερίσµατα ΠΠΓ χρόνων 
(ανάµεσά τους υπήρχαν σιδερένια και χάλκινα όπλα και χάντρες). Τέλος, για δυο 
ακόµα θέσεις της επικράτειας αναφέρεται ο εντοπισµός υλικού της εξεταζόµενης 
περιόδου, σε σχέση µε αρχαιότερους τάφους. Πρόκειται για ΠΓ-Γ ενταφιασµούς σε 
Μ σαρκοφάγους από τα Λιλιανά και ΥποΜ-ΠΓ (;) αποθέτη από «Του Φυγιώτη το 
Αλώνι». 

Όµως, πέρα από τα παραπάνω ταφικά κατάλοιπα, τα οποία είναι διεσπαρµένα 
σε µια ευρύτατη έκταση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήµατα από 
τρεις χώρους λατρείας. Τα πρωιµότερα αποκαλύφθηκαν στον Κοµµό, πάνω από τα 
ερείπια µιας ΥΜ ΙΙΙβ εµπορικής εγκατάστασης. Εκεί, κοντά στην ακτή, 
οικοδοµήθηκε κατά τα ΠΠΓ χρόνια (γύρω στο 925 π.Χ.), ένας ορθογώνιος ναός (Α), 
αγνώστων διαστάσεων, µε είσοδο πιθανώς στα ανατολικά. Από τα κατασκευαστικά 



του στοιχεία έχουν έρθει στο φως µόνο τµήµατα του αρχικού του δαπέδου από 
πατηµένο χώµα κι ενός ανάλογού του, της δεύτερης φάσης του (9ος αι.). Το ναό Α 
διαδέχτηκε ο επίσης ορθογώνιος Β, κατεύθυνσης ΒΑ-Ν∆ και προσανατολισµού 
παρόµοιου µε τον προκάτοχό του. Είχε επίπεδη στέγη, στηριγµένη σε πεσσό στον 
κατά µήκος άξονά του, ενώ το ανατολικό του τµήµα ίσως ήταν υπαίθριο. Στο 
εσωτερικό του βόρειου τοίχου υπήρχε χτιστός πάγκος και µάλλον ίσχυε το ίδιο και 
για το νότιο. Το κέντρο της λατρείας αποτελούσαν µια περίκλειστη από πλάκες 
εσχάρα και µια ιδιόµορφη κατασκευή από τρεις ανισοϋψείς πεσσούς στερεωµένους 
µε τόρµους σε έναν τριγωνικό ψαµµολιθικό όγκο, που βρέθηκαν στον κατά µήκος 
άξονα του κτιρίου. Το αρχικό δάπεδο από πατηµένο χώµα µε τον καιρό σκεπάστηκε 
από χώµα και στάχτες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί παρόµοιο δεύτερο και να 
ανυψωθεί η εστία. Αργότερα, προς το τέλος της Γ περιόδου, αντικαταστάθηκε και 
αυτό και σχηµατίστηκαν δυο νέες εσχάρες. Οι παραπάνω µετασκευές αντιστοιχούν 
στις τρεις διαδοχικές φάσεις λειτουργίας του ναού Β, καλύπτοντας το διάστηµα από 
την αρχή του 8ου µέχρι το τέλος του 7ου αι. 

Την εικόνα του ιερού κατά τα Γ χρόνια συµπληρώνουν ένας βωµός (U) και 
ορισµένα βοηθητικά (;) κτίρια. Ο πρώτος κατασκευάστηκε στον ύστερο 8ο αι., 
µπροστά στο ναό Β (β΄ φάση του) και συνιστά ένα από τα πρωιµότερα παραδείγµατα 
της Κρήτης. Ήταν σχεδόν ορθογώνιος (πλευράς περίπου 1,5 µ.), είχε ύψος 0,5 µ. και 
χρησιµοποιήθηκε ως το 600 π.Χ. Χιλιάδες καµένα οστά θυσιασµένων ζώων (κυρίως 
αιγοπροβάτων) προέρχονται από αυτόν. Νοτιοανατολικότερα ανασκάφτηκαν δυο 
τοίχοι Γ σπιτιού (όπως φανερώνει η «οικιακή» κεραµική), λείψανα ΜΓ κτιρίου που 
περιείχε σιδερένιες αιχµές ακοντίων κι ένας αποθέτης µε όστρακα από την ΠΓ ως την 
Κ περίοδο. Στα κινητά ευρήµατα από το εσωτερικό των ναών συµπεριλαµβάνονται τα 
λείψανα ενός καµένου, περίεργου, κοίλου αντικειµένου (υποστήριγµα πεσσού σα 
φιάλη;), µια ξύλινη ασπίδα διαµέτρου 69 εκ. µε χάλκινη και δερµάτινη επένδυση, 
πήλινα και χάλκινα ειδώλια και ζώδια (ταύροι και άλογα), σιδερένια όπλα, κεραµική 
και οστά ζώων από τελετουργικά γεύµατα και θυσίες, καθώς και δυο ΥΓ-ΠΑν 
αιγυπτιακά ειδώλια από φαγεντιανή των θεοτήτων Sekhmet και Nefertum, µελών της 
Μεµφιδικής τριάδας (µαζί µε τον Ptah). 

Τα τελευταία θα πρέπει να συσχετιστούν µε τα τουλάχιστον 200 
περισυλλεγµένα φοινικικά όστρακα του 9ου-8ου αι. (κυρίως αµφορέων και ασκών), 
καθώς και µε το «ιερό µε τους τρεις πεσσούς», το οποίο ακολουθεί φοινικικά 
πρότυπα και µάλλον κατασκευάστηκε από πιστούς ανάλογης καταγωγής, 
τεκµηριώνοντας τις επαφές µε την Ανατολή και την παρουσία Φοινίκων στον Κοµµό. 
Οι Ανατολίτες προσκυνητές, είτε ήταν κάτοικοι της περιοχής, είτε ναύτες, ταξιδιώτες, 
ή έµποροι, θα χρησιµοποιούσαν τη θέση ως ενδιάµεσο σταθµό στην κίνησή τους και 
τη µεταφορά προϊόντων προς τη ∆ύση (Ιταλία, Καρχηδόνα), ή το εσωτερικό του 
νησιού (Ιδαίο Άντρο)143. Ασφαλώς, αξιοσηµείωτα γεγονότα αποτελούν, όχι µόνο η 
προσέλευση λατρευτών διαφορετικής εθνικής ταυτότητας στο ιερό, αλλά ακόµα και η 
πολύ πρώιµη ανέγερση των ναών. Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν, τόσο τις 
στενές πολιτισµικές σχέσεις της Κρήτης µε την Ανατολή, τις οποίες ευνόησε το 
πνεύµα συνεργασίας ανάµεσα στους λαούς της Αν. Μεσογείου, όσο και την 
πολύπλευρη ανάπτυξη της Φαιστού. 

Αυτή πιστοποιείται και στην Αγ. Τριάδα, τη γνωστή Μ θέση του «µικρού 
ανακτόρου � έπαυλης», περίπου 3 χλµ. βορειοδυτικά της Φαιστού, όπου ήρθε στο 
φως ένα υπαίθριο ιερό, στη �Regione dei Sacelli�, ανατολικά της εκκλησίας του 
Αγίου Γεωργίου. Από τις τρεις φάσεις λειτουργίας του (ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ, ΠΓ Β-ΠΑν 
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κι Ε), σηµαντικότερη είναι η δεύτερη. Το ΠΓ-Γ υλικό κυρίως προέρχεται από τη 
«Μικρή Πλατεία των Ναΐσκων» και την ΥΜ στοά FG και συνίσταται σε χάλκινα και 
πήλινα χειροποίητα ειδώλια ανθρώπων και ζώων (κυρίως ταύρων, αλλά και πτηνών 
και αλόγων), τροχήλατα ανθρώπινα είδωλα, πήλινα αντικείµενα (ανάµεσά τους ένα 
οµοίωµα πλοίου και κέρατα), τροχούς από το ίδιο υλικό και χαλκό και αγγεία 
(κέρνους, ασκούς και καπάκια � αναθηµατικές ασπίδες). Η συγκέντρωση των 
αναθηµάτων σε ένα χώρο όπου τα αρχαιότερα αρχιτεκτονικά λείψανα θα πρέπει να 
ήταν ορατά (όπως δυο ισχυροί τοίχοι της στοάς, ο βόρειος και ο ανατολικός, αλλά και 
µια παρακείµενη βαθµίδα), καταδεικνύει τη στενή σχέση µε το παρελθόν, είτε ως 
ανάµνηση της παλιότερης λατρείας, είτε ως αποτέλεσµα πολιτικού ενδιαφέροντος144. 
Αυτό εστιαζόταν στην πιστοποίηση της κυριαρχίας της Φαιστού στην περιοχή, όπως 
θα υποδήλωνε η λειτουργία του ιερού της Αγ. Τριάδας145. Την υπόθεση ενισχύει η 
χρονολόγηση της δεύτερης φάσης του µεταξύ του ύστερου 9ου και του πρώιµου 7ου 
αι., δηλαδή στην περίοδο κατά την οποία κατοικήθηκε ο χώρος στη δυτική αυλή του 
ανακτόρου. 

Η εντύπωση που σχηµατίζουµε µε βάση τα προαναφερθέντα αρχαιολογικά 
δεδοµένα, ότι η Φαιστός παρήκµασε στην αρχή της Αν περιόδου, δεν επαληθεύεται 
από τα προερχόµενα από άλλες θέσεις της επικράτειας κατάλοιπα. Πέρα από την 
ίδρυση του ναού της Ρέας στα µέσα του 7ου αι., ορισµένα ακόµα ευρήµατα 
υποδηλώνουν το αντίθετο. Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται τα ανεσκαµµένα θεµέλια 
ενός σχεδόν τετράγωνου κτιρίου, κοντά στην ενετική εκκλησία του Αγ. Γεωργίου 
Φαλάντρας, σε ένα πλάτωµα ανατολικά του λόφου Αφέντης Χριστός, του 
δυτικότερου από τα τρία υψώµατα όπου ήρθε στο φως το Μ ανάκτορο. Το 
οικοδόµηµα είχε δυο εισόδους µε ένα κίονα στο µέσο τους, ενώ εντοπίστηκε και η 
πελώρια βάση ενός τρίτου, στον κατά µήκος άξονα. Στα ανατολικά του ίσως υπήρχε 
µικρή στοά. Η γενική εικόνα της κάτοψής του οδήγησε τον Πλάτωνα να υποθέσει, ότι 
πρόκειται για ΥποΓ-Α ναό. Η ίδρυση ενός τέτοιου ιερού, σε αυτήν τη θέση, γύρω στο 
700 π.Χ., µπορεί να θεωρηθεί ότι σχετίζεται µε τη γέννηση της Α πόλης, η οποία δεν 
έχει ακόµα αποκαλυφθεί146. 

Το πλήθος και η ποικιλία των παραπάνω καταγεγραµµένων, αξιόλογων, ΠΓ-Γ 
καταλοίπων από την περιφέρεια της εξεταζόµενης επικράτειας, µας επιτρέπουν να 
επιχειρήσουµε την ανάλυσή τους, µολονότι θα ακολουθήσει συνολική θεώρηση του 
υλικού στο επόµενο κεφάλαιο, µετά την παρουσίαση των ανασκαφικών δεδοµένων 
από τον κύριο οικιστικό πυρήνα. Όπως είναι αναµενόµενο, βασικά χαρακτηριστικά 
της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή συνιστούν η ευηµερία των τοπικών 
κοινοτήτων και η εκτεταµένη κατάληψη του χώρου. Οι άφθονες πλουτοπαραγωγικές 
πηγές και το σταθερό υπόβαθρο που δηµιούργησε η ένδοξη Μ παράδοση, ευνόησαν 
και τα δύο, προσφέροντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για µια άνετη ζωή. 
Κρίνοντας από τη µορφή και τα κτερίσµατα των τάφων, είναι δυνατό να υποθέσουµε, 
ότι αυτή δεν ήταν εξασφαλισµένη στον ίδιο βαθµό για όλον τον πληθυσµό. Τα ΠΓ 
ευρήµατα από το θαλαµοειδή τάφο των Καλυβιών και τα Γ από το θολωτό του Άγ. 
Ιωάννη καταδεικνύουν ιδιαίτερη φροντίδα για τους νεκρούς και τη διάθεση 
περισσότερων πόρων από τους κηδευτές τους, αν συγκριθούν µε τα αντίστοιχά τους 
από άλλες θέσεις της επικράτειας. Ωστόσο, τα µεγάλα και σηµαντικά έργα κοινής 
χρήσης τεκµηριώνουν το γενικά υψηλό επίπεδο διαβίωσης και την πολύπλευρη 
πρόοδο της κοινωνίας. 
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Την τελευταία αντικατοπτρίζει και η κεντρικά σχεδιασµένη οικιστική 
οργάνωση. Η χάραξη και κατασκευή του οδικού δικτύου στον Άγ. Ιωάννη, σε αρκετή 
απόσταση από τον κύριο πυρήνα κατοίκησης, η επαναλειτουργία του ιερού στην Αγ. 
Τριάδα µε πιθανό πολιτικό συµβολισµό και η ανέγερση των ναών στον Άγ. Γεώργιο 
Φαλάντρας και τον Κοµµό (όπου η λατρεία µοιάζει συστηµατικότερη), απαιτούν 
επάρκεια οικονοµικών µέσων και ταυτόχρονα υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός 
κέντρου λήψης αποφάσεων. Αυτό θα είχε τη δυνατότητα, όχι µόνο να προγραµµατίζει 
ορισµένες ενέργειες (όπως την εκτέλεση τέτοιων πολυδάπανων έργων) και να 
κατανέµει αρµοδιότητες στα µέλη της κοινότητας, αλλά και να επιβάλλει τη βούλησή 
του, συγκεντρώνοντας, όποτε χρειαζόταν, τους απαραίτητους πόρους147. Η 
συγκρότησή του όµως, συνδέεται στενότερα µε το φαινόµενο της Πόλης και µε 
µηχανισµούς, διαδικασίες και πρακτικές, που ταιριάζουν περισσότερο στην εικόνα 
µας για την Κρήτη του 8ου-7ου αι., παρά στην αντίστοιχη του ύστερου 10ου, ή και 
ακόµα νωρίτερα. Ωστόσο, η προσπάθεια προσδιορισµού της κοινωνικοπολιτικής 
κατάστασης στην εξεταζόµενη επικράτεια µοιάζει ακόµα πρόωρη, αφού δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί καταγραφή του συνόλου του αρχαιολογικού υλικού, καθώς τα 
ευρήµατα από τον οικιστικό πυρήνα στο ύψωµα του ανακτόρου και τον άµεσο 
περίγυρό του θα τα παρουσιάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. Για το λόγο αυτό, είναι 
προτιµότερο να περιοριστούµε στη διατύπωση επί µέρους παρατηρήσεων και 
υποθέσεων σχετικών µε την πορεία του κοινωνικού µετασχηµατισµού και τις 
ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούσαν στη Φαιστό. 

Αξίζει λοιπόν να σηµειώσουµε, ορισµένες τοπικές ιδιοµορφίες της περιοχής. 
Η πρώτη αφορά στην ισχυρή παρουσία της παράδοσης στην καθηµερινή ζωή των 
κατοίκων. Η επανεγκατάστασή τους σε θέση µε Μ ερείπια (Καµηλάρης), η 
χρησιµοποίηση ή κατασκευαστική µίµηση αρχαιότερων τάφων (στα Λιλιανά, στου 
«Φυγιώτη το Αλώνι» και στον Άγ. Ιωάννη) και η ίδρυση ιερών σε τόπο παλιότερης 
λατρείας (Αγ. Τριάδα) ή οικισµό (Κοµµός), αποτελούν εκφάνσεις της επίδρασης του 
ένδοξου παρελθόντος. Σε ορισµένες περιπτώσεις η σύνδεση µαζί του είναι 
τεκµηριωµένα συνειδητή, γεγονός ενδεικτικό των κοινωνικών αντιλήψεων σε σχέση 
µε την αξιοποίηση της πολιτισµικής κληρονοµιάς. Η διαπίστωση µιας ανάλογης 
διάθεσης από κάποιους Κνωσίους ερµηνεύεται από τον Coldstream ως αναζήτηση 
µιας µελλοντικής διαρκούς ευµάρειας µέσα από την ασφάλεια της σταθερότητας148, 
άποψη η οποία είναι δυνατό να υποστηριχτεί και για τη Φαιστό. Μάλιστα, η µελέτη 
της ΠΓ-Γ κεραµικής παραγωγής της και η επιβίωση πολλών ΥΜ ΙΙΙ σχηµάτων και 
εικονογραφικών τύπων, ώθησε τον Rocchetti να χαρακτηρίσει την κοινότητα 
«ζωντανή, αλλά παραδοσιακή»149. 

Το τελευταίο γνώρισµα µοιάζει να αντιβαίνει στη νεωτεριστική διάθεση των 
κατοίκων της και την πρόοδό της, όπως αποκαλύπτει µια σειρά από σπάνιες για την 
εξεταζόµενη περίοδο δραστηριότητες. Η κατασκευή του ιδιαίτερα ευρύ 
πλακόστρωτου δρόµου στον Άγ. Ιωάννη, ίσως υποδηλώνει έναν κεντρικό σχεδιασµό, 
που µπορούµε να υποθέσουµε ότι διέπει και τις δυο, µερικώς αποκαλυµµένες, Γ 
κώµες της επικράτειας (στον Άγ. Ιωάννη και το «Σελί» του Καµηλάρη). ∆είγµα της 
ίδιας εξελικτικής πορείας αποτελεί και η οργάνωση του ιερού στον Κοµµό. Η 
πρωιµότατη ανέγερση του ναού Α (περίπου 925 π.Χ.) και κατασκευή του βωµού U 
(ύστερος 8ος αι.), σε συνδυασµό µε την οικοδόµηση ορισµένων βοηθητικών (;) 
κτιρίων, µαρτυρούν όχι µόνο την τάση για καινοτοµίες, αλλά και την προώθηση της 
διαδικασίας για πολιτικές και ιδεολογικές µεταβολές. Μας επιτρέπουν για 
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παράδειγµα να εικάσουµε, ουσιαστικά τη δηµιουργία ενός θρησκευτικού κέντρου, 
στο οποίο θα απασχολούνταν ειδικευµένοι λειτουργοί, εξουσιοδοτηµένοι να 
επιτελούν τις συγκεκριµένες τελετουργίες, τεκµηριώνοντας την ανάπτυξη του 
τριτογενούς τοµέα της οικονοµίας, δυστυχώς σε ακαθόριστο χρονικά σηµείο (πάντως 
στα ΠΓ-Γ χρόνια). Παράλληλα, µας παρέχουν το δικαίωµα να υποθέσουµε την 
ανάδειξη του ρόλου των ιερών, στα πλαίσια µιας διαδικασίας αστικοποίησης, 
σύµφωνα µε το µοντέλο του De Polignac150, που βρίσκει εφαρµογή και στην 
περίπτωση του ναού του Αγ. Γεωργίου Φαλάντρας151. Τις παραπάνω εικασίες 
ενισχύουν οι ήδη διαπιστωµένες πολιτικές προεκτάσεις της επαναλειτουργίας ενός 
ακόµα λατρευτικού χώρου στην Αγία Τριάδα152. Παραµένει ωστόσο αξεδιάλυτο, το 
ζήτηµα της ανακολουθίας ανάµεσα στη συναγόµενη πρώιµη και πολύπλευρη 
ανάπτυξη της κοινωνίας και τη βαθµιαία συντηρητικοποίησή της153, µε την 
προσκόλληση στην παράδοση. Ίσως η µελέτη του συνόλου του αρχαιολογικού 
υλικού, µας βοηθήσει να προσεγγίσουµε το θέµα, προσφέροντάς µας τη δυνατότητα 
να προτείνουµε ικανοποιητικές ερµηνείες. 

Πιθανώς, η εξέταση του διεθνή ρόλου της Φαιστού και των επαφών της µε 
την Ανατολή, να συµβάλουν περαιτέρω στη διαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας 
της ιστορικής της πορείας. Η έντονη παρουσία των Φοινίκων στον Κοµµό 
καταδεικνύει τη σηµασία της παραµέτρου αυτής. Ο φυσικός πλούτος, η οικονοµική 
ευρωστία και η προνοµιακή θέση της επικράτειας, θα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
των Ανατολιτών. Η αυξανόµενη ανάγκη τους για τρόφιµα και πρώτες ύλες, εξαιτίας 
της ίδρυσης νέων αστικών κέντρων (Τύρου, Βύβλου, Σιδώνας κ.ά.), θα τους έφερε 
στην εύφορη Μεσαρά, από όπου θα προµηθεύονταν κυρίως γεωργικά προϊόντα154. 
Παράλληλα, η ναυτική � εµπορική εξάπλωση των Φοινίκων, κατά τον 9ο αι., µέσω 
της Κύπρου και της Κρήτης, προς την Καρχηδόνα, την Ιταλία και τη ∆υτική 
Μεσόγειο, θα προσέφερε στην εξεταζόµενη περιοχή τη δυνατότητα µεγάλης 
άνθησης. Μάλιστα, η σταδιακά συχνότερη χρησιµοποίηση της θαλάσσιας οδού που 
παραπλέει τη νότια ακτή του νησιού, θα κατέστησε τη Φαιστό σταθµό στην κίνηση 
ανθρώπων (ιδίως εµπόρων και τεχνιτών) και τη µεταφορά αγαθών. Έτσι, θα 
ευνοήθηκε η ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα της τοπικής οικονοµίας, 
µε την αυξανόµενη συµµετοχή των Ανατολιτών και θα δηµιουργήθηκαν οι 
προϋποθέσεις για την ενίσχυση των δεσµών µε αυτούς, οδηγώντας στην ίδρυση του 
«ιερού µε τους τρεις πεσσούς». Τα λατρευτικά αντικείµενα και η κεραµική 
τεκµηριώνουν τη φοινικική παρουσία, για την οποία µπορούµε να υποθέσουµε, ότι 
δεν περιοριζόταν µόνο στο επίπεδο της ολιγόχρονης, εποχιακής παραµονής 
διερχόµενων ταξιδιωτών155, αλλά είχε βαθµιαία εξελιχθεί σε µονιµότερη 
εγκατάσταση µικρής ανθρώπινης οµάδας, στα πλαίσια µιας κοινότητας ντόπιων. Το 
παραπάνω ενδεχόµενο δε θα πρέπει να µας ξενίζει, αφού οι επικρατούσες 
οικονοµικοκοινωνικές συνθήκες στην περιοχή ευνοούσαν τέτοια προοπτική. Ο 
πλούτος της Μεσαράς και η αναζήτηση αγαθών, αλλά και νέων αγορών για το 
φοινικικό εµπόριο, θα συνέτειναν στη στενή συνεργασία των διαφορετικών 
εθνοτήτων, µε γνώµονα το αµοιβαίο συµφέρον. Η τελευταία αντίληψη λειτούργησε 
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ως βάση για την ειρηνική συνύπαρξή τους και την επίδειξη διάθεσης 
αλληλοκατανόησης, επιτρέποντας τη χρήση του ιερού από όλους τους πιστούς. 

Η παρουσίαση και ανάλυση των αρχαιολογικών δεδοµένων από την 
περιφέρεια της επικράτειας της Φαιστού, καταδεικνύουν τη σηµασία των ΠΓ-Γ 
καταλοίπων, στην προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Η 
επιπρόσθετη µελέτη του υλικού από τον κύριο οικιστικό πυρήνα, θα προσφέρει µια 
πληρέστερη εικόνα των συνθηκών διαβίωσης και του κοσµοοράµατος των κατοίκων 
της περιοχής. 
Βιβλιογραφία: Banti ASA 1941ú Πλάτων Ν. ΚΧ 1957ú Ανδρόνικος Β΄ ∆.Κ.Σ. 1968ú 
Rocchetti L. ASA 1974-5ú Χατζή Α∆ 1979ú Shaw J.W. AJA 1980 207-250 & 1981 
211-251 & 1982 164-195 & 1989 & Α∆ 1992ú Κουτρουµπάνη Ειλαπίνη 1987ú 
Βασιλάκης 1988-9 & ΚΕστία 1994-6ú D�Agatta � Cucuzza Post-Minoan Creteú Jones 
External Relations of Crete 2000. 
 
ΟΓ4. Φαιστός. 
 

Στο βορειοδυτικό τµήµα της Μεσαράς, της µεγαλύτερης πεδιάδας και 
κυριότερου πλουτοπαραγωγικού χώρου της Κρήτης, υψώνονται τρεις διαδοχικοί 
λόφοι, κοντά στις εκβολές του Γεροπόταµου, που αρδεύει την περιοχή. Στον 
ανατολικότερο, οι έρευνες της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής µε διευθυντή τον 
Pernier, έφεραν στο φως, ήδη από τις αρχές του αιώνα, τα λείψανα ενός από τους 
σηµαντικότερους ιστορικά χώρους του νησιού: της Φαιστού. Τα ανασκαφικά 
δεδοµένα κατέδειξαν τη µακραίωνη ανθρώπινη παρουσία στη θέση, τα πρωιµότερα 
ίχνη της οποίας ανάγονται στην Ύστερη Νεολιθική Περίοδο (ύστερη 4η χιλιετία). 
Ωστόσο, τα εντυπωσιακότερα ανήκουν στη Χαλκοκρατία, όταν κατασκευάστηκε το 
µεγαλοπρεπές ανάκτορο, έδρα του µυθικού βασιλιά Ραδαµάνθυος, αδερφού του 
Μίνωα. Μετά την άφιξη των Μυκηναίων, η εγκατάσταση διατήρησε την αίγλη της, 
πιθανώς και το όνοµά της, που για πρώτη φορά αναφέρεται σε πινακίδες µε Γραµµική 
Β γραφή (pa-i-to). Αργότερα, κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, φαίνεται ότι 
είναι ιδιαίτερα ευρεία και πολυάνθρωπη, µε αποτέλεσµα ο Όµηρος, να µνηµονεύει 
στον «κατάλογο των πλοίων» της Ιλιάδας τη Φαιστό (µαζί µε το Ρύτιο), ως «πόλεις 
ευ ναιεταώσας»156. Η εξέχουσα θέση της στην Ιστορία της Κρήτης τεκµηριώνεται και 
για τους µεταγενέστερους αιώνες, µέχρι την καταστροφή της από τη γειτονική 
Γόρτυνα, στα µέσα του 2ου αι. π.Χ. Από τότε παρακµάζει και τα κατάλοιπα στην 
περιοχή της γίνονται σποραδικά (λίγα ΥΡ και Β), καθώς το ενδιαφέρον µετατοπίζεται 
προς την ακτή (Μάταλα) και την ενδοχώρα (Γόρτυνα). 

Η διαρκής κι εντατική κατάληψη του χώρου, την οποία συνοπτικά 
παρουσιάσαµε παραπάνω, είναι αναµενόµενη, αφού οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτόν 
θα ήταν ιδανικές. Τα εκτεταµένα κι εύφορα καλλιεργήσιµα εδάφη της ∆υτικής 
Μεσαράς, αρδευόµενα από τα νερά του Γεροπόταµου κι εµπλουτιζόµενα από τις 
προσχώσεις του, αποτελούν µέχρι σήµερα τον πιο παραγωγικό τόπο στο νησί. Αυτά, 
σε συνδυασµό µε την έξοδο στη θάλασσα και τη συνακόλουθη ανάπτυξη του 
εµπορίου και της ναυτιλίας, θα προσέφεραν στον πληθυσµό, όχι µόνο επάρκεια 
αγαθών, αλλά και άφθονο πλεόνασµα, καθιστώντας την επικράτεια ιδιαίτερα ισχυρή 
οικονοµικά. Εξάλλου, τα τρία γειτονικά υψώµατα της Φαιστού, δεσπόζοντας στο 
γενικά χαµηλό ανάγλυφο, θα συνιστούσαν ουσιαστικά φυσικά οχυρά, 
εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για ικανοποιητική άµυνα. Εποµένως, τα 
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γεωµορφολογικά δεδοµένα δικαιολογούν την πρώιµη και διαρκή εγκατάσταση στην 
περιοχή, δηµιουργώντας τους όρους για την πρόοδο των κατοίκων της. 

Η τελευταία πιστοποιείται και για τα ΠΓ-Γ χρόνια, µε βάση τα ευρήµατα των 
ανασκαφών και κυρίως όσων προέκυψαν από τις έρευνες των Ιταλών αρχαιολόγων, 
µε επικεφαλή τον Levi, στα 1950-1966. ∆υστυχώς όµως, τα σωζόµενα κατάλοιπα της 
εξεταζόµενης περιόδου είναι περιορισµένα, σε σχέση µε τη συναγόµενη έκταση του 
οικισµού, εξαιτίας των µεταγενέστερων διαδοχικών φάσεων κατοίκησης, ιδιαίτερα 
της Ε, αλλά και της αποδιδόµενης προτεραιότητας στην αποκάλυψη του Μ 
ανακτόρου, κατά τις ανασκαφικές εργασίες των αρχών του αιώνα. Η εγκατάσταση 
φαίνεται ότι απλωνόταν πάνω από τη δυτική αυλή του ανακτόρου, το µεσαίο ύψωµα 
στα Β∆ (Ακρόπολη Mediana), την Αγ. Φωτεινή στα ΒΑ και τα Χάλαρα στα ΝΑ. 

Στην πρώτη θέση, σε χώρο εµβαδού 120 τ.µ. περίπου, κατασκευάστηκαν 
σπίτια θεµελιωµένα πάνω σε µινωικά (∆. G, Ι, Κ και L) ή µυκηναϊκά (∆. Ρ) ερείπια, ή 
συχνότερα σε «αστράκι», δηλαδή στρώµα µε κονίαµα και όστρακα. Τα δωµάτιά τους 
είχαν ορθογώνια ή τραπεζιόσχηµη κάτοψη, διάφορες διαστάσεις (ευρύτερα ήταν τα 
ΑΑ, G, W, R3 και CC) κι ευθύγραµµους τοίχους. Το χτίσιµο δεν είναι ιδιαίτερα 
επιµεληµένο (µε εξαίρεση τις γωνίες των τοίχων και τα ανοίγµατα), καθώς συνήθως 
χρησιµοποιούνται αδρά δουλεµένοι λίθοι ποικίλου µεγέθους (και µικροί ως γέµισµα) 
και µόνο σπάνια µεγαλύτεροι καλολαξευµένοι δόµοι (µερικοί προερχόµενοι από Μ 
κτίρια), δίνοντας την εντύπωση ενός ψευδισόδοµου συστήµατος (∆. G και ΑΑ). Τα 
δάπεδα συνίστανται κυρίως από πατηµένο χώµα, ή πολυγωνικές πλάκες και κάποτε 
βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα (ακόµα και σε περιπτώσεις διαδοχικών 
δωµατίων), οπότε θα υπήρχαν βαθµίδες. Ορθογώνιες ή κυκλικές εσχάρες (απλές 
κοιλότητες στο έδαφος, ή οριοθετηµένες από πέτρες), χτιστοί πάγκοι κατά µήκος των 
τοίχων και πιθάρια πάνω σε πιθοστάτες, συµπληρώνουν την εικόνα των σπιτιών. 
Ανάµεσα στα τελευταία διακρίνουµε ορισµένα, στα οποία αξίζει να αναφερθούµε 
εκτενέστερα. 

Το αποτελούµενο από τα ∆. ΑΑ, ΕΕ, Ρ και Q, µοιάζει να ξεχωρίζει. Το ∆. 
ΑΑ, µε την αυλή στα νότια, είναι το µεγαλύτερο της «συνοικίας» (περίπου 7 Χ 5,5 
µ.) κι ένα από τα παλιότερα. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ελλειψοειδής εστία, 
πολλοί πίθοι και αµφορείς, καθώς και 152 πήλινοι και 5 λίθινοι δίσκοι άγνωστης 
χρήσης. Στην πρώτη από τις τρεις οικοδοµικές φάσεις του υπήρχε και άλλη αυλή στα 
ανατολικά και δωµάτιο στα βόρεια, µε εσχάρα στο κέντρο, από το οποίο αποκόπηκε 
όταν κατασκευάστηκε το ∆. CC, που συνδέθηκε µε τα ∆. FF και GG, απαρτίζοντας 
ξεχωριστό σπίτι. Ανατολικά του ∆. ΑΑ βρίσκεται το ∆. Ρ, σχήµατος Γ, εξαιτίας του 
ακόµα µεταγενέστερου ∆. Q. Εικάζεται η αποθηκευτική χρήση του157, µολονότι 
περιείχε και ειδώλια (πήλινο γυναικείο και χάλκινο) και οστά ζώων. Το δάπεδο του 
∆. Q βρίσκεται 1,25 µ. ψηλότερα από του ∆. Ρ και 2,15 µ. από του ∆. ΑΑ. Ο χώρος 
ίσως είχε βιοτεχνική λειτουργία, όπως υποδηλώνει ο διπλός ανατολικός τοίχος του 
και µια πέτρα λαξευµένη έτσι, ώστε να δέχεται κάτι υγρό, πιθανώς λάδι. Τέλος, το 
µικρό ∆. ΕΕ φαίνεται ότι ήταν κουζίνα, µε εστία και γούρνα. Η συνολική εικόνα του 
σπιτιού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, επιτρέποντας στους µελετητές να υποθέτουν, 
ότι συνιστούσε την έδρα του τοπικού ηγεµόνα158, µέχρι την ΥΓ/ΠΑν περίοδο, όταν 
εγκαταλείφθηκε το ∆. ΑΑ. Κάτι ανάλογο όµως, συµβαίνει και στην περίπτωση της 
συγκροτούµενης από τα ∆. R3, R2 και R1 οικίας. Το πρώτο δωµάτιο ήταν µεγάλο, 
είχε είσοδο από την ίδια αυλή µε το ∆. ΑΑ, διέθετε εσχάρα και πάγκους στον 
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ανατολικό και το νότιο τοίχο και περιείχε αρκετά αγγεία πόσης (ανδρείον ;159), αλλά 
και αποθηκευτικά. Πίθοι βρέθηκαν και στα βοηθητικά του ∆. R2 και R1. Ίσως 
κάποιοι από αυτούς µάλιστα, ψήθηκαν στο Γ/Αν κεραµικό κλίβανο του 
καλοδιατηρηµένου, γειτονικού ∆. G, µε τα δυο δάπεδα (ΥποΜ/ΠΓ και Γ χρόνων) και 
το σωζόµενο, σε ύψος σχεδόν 2 µ., βόρειο τοίχο. Τέλος, τις µετακινήσεις µέσα στη 
συνοικία διευκόλυνε µια λιθόστρωτη οδός, πλάτους 3 µ. περίπου και κατεύθυνσης Β-
Ν, δυτικά από τα ∆. GG, FF και ΗΗ, που οριζόταν από τοιχίο ύψους 65 εκ. 

Στη ΒΑ και τη ΝΑ πλαγιά του λόφου του ανακτόρου ανασκάφτηκαν δυο 
ακόµα γειτονιές της ΠΓ-Γ εγκατάστασης, στην Αγ. Φωτεινή και τα Χάλαρα 
αντίστοιχα, συµπληρώνοντας την εικόνα µας για την κατάληψη του χώρου, κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο. Στην πρώτη ήρθαν στο φως τα ερείπια 5-6 ορθογώνιων ή 
τραπεζιόσχηµων δωµατίων, µε ΠΓ και κυρίως Γ όστρακα, καθώς κι ένα ΠΓ κεραµικό 
εργαστήριο, µε κλίβανο. Στα Χάλαρα, σε µια έκταση 320 Χ 100 µ. περίπου, 
αποκαλύφθηκαν και άλλα κατάλοιπα, χρονολογηµένα από τη Νεολιθική Εποχή ως τα 
µέσα του 2ου αι. π.Χ. Ανάµεσά τους συµπεριλαµβάνονται τα λείψανα δυο Γ 
λιθόστρωτων δρόµων και ΠΓ-Γ τοίχοι αναληµµάτων και σπιτιών. Τα τελευταία δεν 
παρουσιάζουν κατασκευαστικές διαφορές µε όσα περιγράψαµε παραπάνω. Αξίζει 
όµως να αναφέρουµε, την περίπτωση τριών διαδοχικών Γ δωµατίων, όπου 
εντοπίστηκαν τέσσερις επάλληλες αρχιτεκτονικές φάσεις, οι δυο µεσαίες από τις 
οποίες διατηρούν ίχνη καταστροφών (σεισµού και πυρκαγιάς). 

Εξάλλου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η ανεύρεση των ερειπίων ενός 
πιθανώς ΠΠΓ τείχους στο µεσαίο λόφο (Ακρόπολη Mediana). Ήταν χτισµένο από 
µεγάλους ογκόλιθους, τοποθετηµένους βαθµιδωτά, µε γέµισµα από χώµα και πέτρες. 
Το µεγάλο πάχος του (πάνω από 2 µ.) και η διαµόρφωση των δυο όψεών του, 
συνηγορούν στο χαρακτηρισµό του ως οχυρωµατικού, ενώ φαίνεται, ότι διέθετε 
πύργους και πύλες, τουλάχιστον στη δυτική και νότια πλευρά του. Ωστόσο, δεν έχουν 
βρεθεί τα κατάλοιπα των οικιών που θα περιέβαλλε, ούτε κάποιο τµήµα του στο 
γειτονικό ύψωµα του ανακτόρου. 

Τέλος, σε αυτό και µάλιστα στη βόρεια πλαγιά του, έχουν έρθει στο φως και 
τα ίχνη ενός κοιµητηρίου, τα οποία συµπληρώνουν τις γνώσεις µας για την 
ανθρώπινη παρουσία στη Φαιστό, κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια. Πρόκειται για τα 
αποκαλυµµένα κατά τη διάνοιξη του δρόµου λείψανα ενός ΥποΜ-ΠΓ τάφου, µε 
χάλκινες πόρπες, ψήφο περιδεραίου από στεατίτη και 13 αγγεία (µε παράλληλά τους 
προερχόµενα από το Καρφί), καθώς επίσης και για τέσσερα ΠΓ αγγεία µε 
µισοκαµένα οστά, συνοδευόµενα από σιδερένια όπλα και χάλκινη πόρπη. Ο 
εντοπισµός των συγκεκριµένων ευρηµάτων στην πλαγιά του λόφου όπου 
ανασκάφτηκε ο κύριος οικιστικός πυρήνας είναι αναµενόµενος, µε βάση τις 
συνήθειες της εποχής. Όµως ο αριθµός των ανεσκαµµένων τάφων είναι δυστυχώς 
µικρός, σε σχέση µε τη συναγόµενη έκταση της εγκατάστασης. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα και τα αντίστοιχά τους από την 
περιφέρεια της εξεταζόµενης επικράτειας, εντυπωσιάζουν µε την ποσότητα και την 
ποιότητά τους και ανταποκρίνονται στην εικόνα αφθονίας των πλουτοπαραγωγικών 
πηγών της περιοχής, όπως καταδείχτηκε κατά την εξέταση της γεωµορφολογίας της. 
Η πληθώρα των υλικών µέσων συνυπάρχει µε την αίσθηση της παραδοσιακής ισχύος, 
την οποία οι κάτοικοι βιώνουν, όχι µόνο ως ανάµνηση ενός ένδοξου παρελθόντος, 
αλλά κυρίως µέσω των µεγαλόπρεπων καταλοίπων του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για την πρώιµη 
και πολύπλευρη ανάπτυξη της Φαιστού και για τη διαρκή κι εκτεταµένη κατάληψη 
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του χώρου, κατά την ΠΓ και Γ περίοδο. Τα ανασκαφικά ευρήµατα από ολόκληρη την 
επικράτεια είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικά. 

Με βάση το διαθέσιµο υλικό από τον οικιστικό πυρήνα στο ύψωµα του 
ανακτόρου και τις συνοικίες στην Αγ. Φωτεινή και τα Χάλαρα, συµπεραίνουµε την 
ύπαρξη µιας πολυάνθρωπης κοινότητας. ∆υστυχώς, δε διαθέτουµε τα αναγκαία 
στοιχεία για να εξακριβώσουµε, αν αποτελεί τη συνέχεια µιας αντίστοιχης Μ, αφού 
τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα είναι λίγα, µάλλον εξαιτίας της µεταγενέστερης 
εντατικής κατοίκησης. Φαίνεται όµως, παρά τη σποραδική µόνο παρουσία ΥποΜ 
κεραµικής, ότι η κατάληψη του χώρου θα ήταν αδιάκοπη. Ενδείξεις της συνιστούν, 
όχι µόνο οι ΥποΜ-ΠΓ τάφοι και τα όστρακα160 και το ΠΠΓ τείχος, αλλά και η ΠΓ και 
Γ κεραµική παραγωγή, η οποία, σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις του Rocchetti, 
µαρτυρά διαχρονική πολιτιστική οµοιογένεια, λόγω της επιβίωσης πολλών ΥΜυκ 
σχηµάτων και εικονογραφικών τύπων161. Αξίζει επίσης να σηµειώσουµε, ότι ο ΠΓ 
κλίβανος στην Αγ. Φωτεινή και το τείχος στο µεσαίο λόφο, υποδηλώνουν πρόοδο 
στην οικονοµική και κοινωνική οργάνωση, ως αποτέλεσµα και της σταθερής 
εγκατάστασης. 

Η λειτουργία του πρώτου, ίσως αντικατοπτρίζει την αφετηρία µιας 
διαδικασίας εξειδίκευσης, ενώ η ανέγερση του δεύτερου, ασφαλώς ευνοεί τη 
διατύπωση χρήσιµων υποθέσεων. Άραγε, η επικρατούσα κατάσταση στην περιοχή, 
κατά το 10ο αι. π.Χ., ήταν τόσο ταραγµένη, ώστε να επιβάλει µια τέτοια ενέργεια και 
το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο στη Φαιστό επέτρεπε την κατασκευή ανάλογων 
µεγάλων έργων, προϋποθέτοντας επάρκεια πόρων και την ύπαρξη ενός κέντρου 
λήψης αποφάσεων, ικανού να κατευθύνει τη δράση των µελών της κοινότητας µε 
ειρηνικό ή βίαιο τρόπο; ∆υστυχώς, τα υπάρχοντα στοιχεία δεν είναι αρκετά, ώστε να 
υποστηρίξουµε µε σιγουριά οποιαδήποτε ερµηνεία. Ωστόσο, είναι φανερή η εµµονή 
του πληθυσµού να µη µετακινηθεί, παρά την όποια ανασφάλεια, κάτι που συµβαίνει 
και κατά τον 8ο αι., όταν οι διαδοχικές καταστροφές από σεισµό και πυρκαγιά δεν 
αναγκάζουν τους ντόπιους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Προφανώς, το επίπεδο 
διαβίωσής τους θα ήταν ικανοποιητικό και δε θα επηρεαζόταν ουσιαστικά από 
φυσικά φαινόµενα, τυχαία περιστατικά, ή εξωτερικούς εχθρούς. Στους τελευταίους 
ίσως συγκαταλεγόταν και κάποια ισχυρή ένοπλη οµάδα (διαφορετικής φυλετικής 
ταυτότητας ;), µε ορµητήριο την οχυρωµένη θέση στην Ακρόπολη Mediana. Τα µέλη 
της, σε ένα πρώτο στάδιο, είτε θα παρείχαν προστασία στους φιλήσυχους αγρότες 
έναντι αµοιβής, είτε θα τους αποσπούσαν τµήµα του υπερπροϊόντος µετά από 
απειλές, ή και χρήση βίας. Αργότερα όµως, οι δυο πληθυσµοί µπορεί να 
συγχωνεύτηκαν. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η λειτουργία κεραµικού κλιβάνου και η 
ανέγερση τείχους τεκµηριώνουν την πρώιµη και πολύπλευρη ανάπτυξη της Φαιστού, 
η οποία καταδείχτηκε και κατά την εξέταση των ευρηµάτων από την περιφέρεια της 
επικράτειας. 

Την πρόοδο αυτήν κατεξοχήν µαρτυρούν τα πολυπληθή ΠΓ και Γ 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα από τους τρεις γειτονικούς λόφους όπου εντοπίστηκε το Μ 
ανάκτορο. Μολονότι έχουν έρθει στο φως µικρά µόνο τµήµατα του οικισµού, 
φαίνεται ότι η συνολική του έκταση θα ήταν µεγάλη, όπως είναι αναµενόµενο για το 
οικονοµικό και διοικητικό κέντρο µιας τόσο πλούσιας περιοχής. Η µακραίωνη Μ 
παράδοση και τα τοπογραφικά δεδοµένα ενισχύουν µια τέτοια αποκατάσταση του 
ρόλου της συγκεκριµένης εγκατάστασης, ενώ τα διάσπαρτα σε έναν ευρύτατο χώρο 
ίχνη ανθρώπινης παρουσίας από την υπόλοιπη επικράτεια και κυρίως τα ερείπια 
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σπιτιών από τον Άγ. Ιωάννη και το «Σελί» του Καµηλάρη, υποδηλώνουν οργάνωση 
της κατοίκησης σε κώµες. 

Εξάλλου, τα βασικά χωροταξικά στοιχεία των τριών «συνοικιών» του κύριου 
πυρήνα και τα κατασκευαστικά των κτιρίων τους είναι επίσης τα συνηθισµένα της 
εποχής, όµως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέλιξή τους. Παρατηρούµε 
λοιπόν, ότι την αρχική προτίµηση στις απλούστερες κατόψεις, µε σπίτια 
συγκροτηµένα από ορθογώνια, διαδοχικά δωµάτια, τοποθετηµένα στον ίδιο άξονα, 
διαδέχεται µε τον καιρό, η υιοθέτηση συνθετότερων σχεδίων, ως συνέπεια της 
προσπάθειας βελτίωσης της λειτουργικότητας των χώρων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι 
ανάγκες των κατοίκων. Έτσι, προωθούνται ορισµένες καινοτοµίες, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στις αντιλήψεις, όχι µόνο σε σχέση µε τις αρχιτεκτονικές 
πρακτικές και την οργάνωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αλλά και µε την 
ίδια την κοινωνία. Το πιθανό «ανδρείο» ή «οικία του ηγεµόνα» (∆. ΑΑ, ΕΕ, Ρ και Q), 
παρέχει µια εικόνα αυτής της εξελικτικής πορείας, µε την κατάργηση του πίσω, 
βόρειου δωµατίου του ΑΑ, την προσθήκη των ∆. Ρ και Q στη θέση της ανατολικής 
αυλής και την κατασκευή του σχετικά αποµονωµένου ∆. ΕΕ. Η περίεργη κάτοψη του 
∆. Ρ, ο διπλός ανατολικός τοίχος του ∆. Q και η µεγάλη υψοµετρική διαφορά 
ανάµεσα στα δάπεδά τους και το αντίστοιχο του ∆. ΑΑ, συνιστούν δείγµατα των 
τολµηρών επιλογών των οικοδόµων. Ίσως οι τελευταίες συνδέονται µε κάποια 
γενικότερη µεταβολή του χωροταξικού σχεδιασµού (που θα περιλάµβανε και τη 
χάραξη οδικού δικτύου, όπως υποδηλώνουν οι Γ λιθόστρωτοι δρόµοι πάνω από τη 
δυτική αυλή του ανακτόρου και στα Χάλαρα), ή και µε την ανάγκη να στεγαστούν οι 
διαφορετικές δραστηριότητες σε ξεχωριστούς χώρους (µολονότι δεν είµαστε βέβαιοι, 
αν το ∆. Ρ ήταν µόνο αποθήκη, το ∆. Q εργαστήριο και το ∆. ΕΕ κουζίνα). Και στις 
δυο περιπτώσεις τεκµηριώνεται η οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη της Φαιστού, 
κυρίως κατά τη Γ περίοδο. 

∆υστυχώς, για τους δυο προηγούµενους αιώνες (και ιδίως το 10ο), τα 
ανασκαφικά δεδοµένα είναι λιγότερα και πιο αποσπασµατικά, δυσχεραίνοντας την 
προσπάθειά µας να ανασυνθέσουµε την ιστορική πραγµατικότητα. Ο ΥποΜ-ΠΓ 
τάφος από τη βόρεια πλαγιά του λόφου του ανακτόρου και το ΠΠΓ τείχος στο 
γειτονικό ύψωµα συνιστούν τα πρωιµότερα λείψανα της ανθρώπινης παρουσίας. Τα 
κτερίσµατα του πρώτου µαρτυρούν ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και πιθανή 
επαφή µε το Καρφί, έναν από τους σηµαντικότερους ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ οικισµούς της 
Κρήτης, ενώ το δεύτερο αποτελεί το αποτέλεσµα αναταραχής και ανασφάλειας, αλλά 
και κοινωνικής οργάνωσης και συνοχής. Οι άφθονες πλουτοπαραγωγικές πηγές του 
τόπου, φαίνεται ότι προκάλεσαν το ενδιαφέρον εξωτερικών εχθρών, αλλά η 
οικονοµική ευρωστία, η Μ παράδοση ισχύος και η συνεχής κατοίκηση, συνέβαλλαν 
στην αντιµετώπιση των κινδύνων κι ευνόησαν την πολύπλευρη και γοργή πρόοδο, 
την οποία κατεξοχήν αντικατοπτρίζει η ανέγερση του ναού Α στον Κοµµό, καθώς και 
ο ΠΠΓ τάφος κοντά στα Καλύβια. Το περιεχόµενο του τελευταίου ίσως υποδηλώνει, 
ότι οι συγγενικοί δεσµοί και ο πλούτος αποτελούν, ήδη από τα χρόνια αυτά, στοιχεία 
διαφοροποίησης ανάµεσα στους κατοίκους της επικράτειας. 

Κατά τον 9ο αι. και µάλιστα στο δεύτερο µισό του, ο ρυθµός ανάπτυξης της 
Φαιστού µοιάζει να επιταχύνεται θεαµατικά. Το πλήθος των ερειπίων σπιτιών από 
τον κύριο οικιστικό πυρήνα, η επαναλειτουργία του ιερού στην Αγ. Τριάδα και η 
άνθηση του αντίστοιχου στον Κοµµό στηρίζουν την παραπάνω διαπίστωση. Στο 
τέλος της ΠΓ περιόδου η ανθρώπινη παρουσία πιστοποιείται πλέον σε ολόκληρη την 
εξεταζόµενη περιοχή, αφού η ευηµερία του ντόπιου πληθυσµού οδηγησε στην 
προσπάθεια επέκτασης κι επιβεβαίωσης της κυριαρχίας του σε έναν ευρύτατο χώρο 
(όχι αναγκαστικά µε βίαιο τρόπο) κι ευνόησε τη δηµιουργία ενός πλέγµατος σχέσεων 



µε άλλους οικισµούς του νησιού και την Ανατολή. Αντίστροφα, η δραστηριότητα των 
Φοινίκων (η οποία θα κορυφωθεί τον επόµενο αιώνα), προσέφερε τη δυνατότητα 
περαιτέρω προόδου. 

Έτσι, κατά τα Γ χρόνια, η ισχύς της Φαιστού αυξάνει και οι συνθήκες 
διαβίωσης βελτιώνονται. Τα ίχνη της κατοίκησης στο λόφο του ανακτόρου 
πυκνώνουν και δεν περιορίζονται πια µόνο σε αυτόν, αλλά απλώνονται γεωγραφικά 
(Άγ. Ιωάννης και «Σελί» του Καµηλάρη). Η επιµεληµένη κατασκευή των σπιτιών (µε 
πάγκους, εστίες, αυλές και πιθοστάτες) και η συγκρότησή τους από περισσότερα από 
ένα δωµάτια, µαρτυρούν την αναζήτηση της άνεσης και ίσως την τάση για διάκριση 
των χώρων διαµονής κι εργασίας, ως ένδειξη της διαδικασίας µετάβασης στην 
οικονοµία της αγοράς. Την ευηµερία του πληθυσµού (ή έστω τµήµατός του), 
πιστοποιεί και ο πλούσιος, Γ, θολωτός τάφος στον Άγ. Ιωάννη, µολονότι ουσιαστικά 
είναι ο µόνος της εποχής του που έχει ανασκαφεί στην επικράτεια. Ορισµένα από τα 
κτερίσµατά του (αγγεία από την Κνωσό, την Κύπρο και τη Φοινίκη), τεκµηριώνουν 
τις επαφές µε τα σηµαντικά αυτά κέντρα και αποκαλύπτουν τη δυνατότητα κι 
επιθυµία κάποιων ευκατάστατων κατοίκων να διαθέσουν µέρος του πλεονάσµατος 
των αγαθών τους για την αγορά ειδών πολυτελείας, ώστε να επιδείξουν τον πλούτο 
τους και να ενισχύσουν το κύρος τους. Ανάλογο σκεπτικό λανθάνει και στη 
µεταβίβαση υπερπροϊόντος µε τη µορφή αναθηµάτων προς τα ιερά του Κοµµού, της 
Αγ. Τριάδας και του Αγ. Γεωργίου Φαλάντρας. Η ακµή της λατρείας υποδηλώνει, 
πέρα από τον εξέχοντα ρόλο της θρησκείας και των λειτουργών της στην καθηµερινή 
ζωή των ντόπιων και την άνθηση της ιδιωτικής και δηµόσιας οικονοµίας. Μάλιστα, η 
ανέγερση των ναών στον Άγ. Γεώργιο Φαλάντρας και στο λόφο του ανακτόρου 
(Ρέας), στο πρώτο µισό του 7ου αι., ίσως συνδέεται και µε τη γέννηση της Α πόλης. 
Άλλωστε, έχουµε ήδη σηµειώσει, ότι η κατασκευή πολυδάπανων έργων (όπως η 
ίδρυση ιερών και η χάραξη οδικού δικτύου), προϋποθέτουν σχεδιασµό από ένα 
κέντρο λήψης αποφάσεων, το οποίο µπορεί να διαµορφώθηκε κατά τον 8ο αι., ως 
αποτέλεσµα κοινωνικού µετασχηµατισµού. Πιθανώς η έδρα του βρισκόταν στα 
κτίρια µε τα ∆. ΑΑ, ΕΕ, Ρ και Q, ή τα ∆. R3, R2 και R1, µολονότι τα στοιχεία µας 
δεν είναι ακόµα αρκετά162. Αξίζει τέλος να σηµειώσουµε, ότι η σταδιακά εντονότερη 
παρουσία Ανατολιτών στην περιοχή, εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο πολύπλευρης 
ανάπτυξης. Ο πλούτος της Φαιστού θα προσέλκυσε ασφαλώς το ενδιαφέρον εµπόρων 
και τεχνιτών, αλλά, µε βάση το υλικό από τον Κοµµό, είναι δυνατό να υποθέσουµε 
ακόµα και την άφιξη κι εγκατάσταση (έστω για το περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
δυο γενιών) απλών ανθρώπων. 

Όλα τα παραπάνω δεδοµένα καταδεικνύουν τον προοδευτικό χαρακτήρα της 
τοπικής κοινωνίας και το νεωτεριστικό πνεύµα των µελών της. Μόνο η συντηρητική 
κεραµική της Φαιστού µοιάζει να ξεφεύγει από τη γενική αυτή διαπίστωση, αλλά δε 
θα πρέπει να υπερτονίζουµε τη σηµασία του γεγονότος, αφού είναι πιθανό να 
αντανακλά την εµµονή των κατοίκων στην παράδοση, ως µέσο διασφάλισης της 
σταθερότητας, ή να οφείλεται στην προέλευσή της από οικισµό και όχι τάφους, όπως 
στην περίπτωση της Κνωσού163. 
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ΠΓ11. Περιοχή Γριάς Βίγλας (Αντισκαρίου). 
 

Νότια του δυτικού τµήµατος της Μεσαράς, δηλαδή της επικράτειας της 
Φαιστού, απλώνονται οι βουνολοφώδεις προεκτάσεις των Αστερουσίων, αφήνοντας 
µια λεπτή, πεδινή, παραλιακή λωρίδα γης ελεύθερη στη µεσηµβρία. Με το πέρασµα 
των αιώνων, µικροί ή µεγαλύτεροι χείµαρροι σχηµάτισαν διαδοχικά φαράγγια 
κατεύθυνσης βορρά � νότου, ενώ δηµιουργήθηκαν και λίγες, στενές λεκάνες 
απορροής. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει η δυτικότερη, των Καλών Λιµένων � 
Πηγαϊδακίων, όπου δεν έχουν έρθει στο φως κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου 
και η γειτονική της του Αντισκαρίου, στο µυχό του όρµου των Καλών Λιµένων. Τα 
δυτικά όρια της τελευταίας σηµατοδοτούν τα βουνά Κέρκελλος (376 µ.), Περιβολάρη 
(463 µ.) και Χοιροµανδρί (367 µ.) και οι κορυφές των 411, 383 και 564 µ. (πάνω από 
τα Πηγαϊδάκια). Οι διαδοχικές τους των 508, 529, 558 και 563 µ. οδηγούν στη Γριά 
Βίγλα (657 µ.), το βορειότερο σηµείο της περιοχής. Από εκεί ξεκινά µια χαµηλή ράχη 
µε µαλακές κλίσεις, ουσιαστικά τµήµα των Αστερουσίων, προς τα 
ανατολικοµεσηµβρινά, µέχρι το ύψωµα των 591 µ. (στον κύριο ορεινό τους όγκο). 
Τέλος, µια κορυφογραµµή που κατέρχεται προς τα νοτιοδυτικά (565, 549, 439 και 
190 µ.) και καταλήγει στο ακρωτήριο Τραχήλι, συµπληρώνει την οριοθέτηση του 
χώρου και από τα ανατολικά. Αυτός ταυτίζεται µε τη λεκάνη των ρεµάτων 
Καλυδώνης και Καµινοσπηλιά, στην οποία είναι δυνατό να αναπτυχθεί µια µικρή 
αλλά αυτόνοµη κοινότητα. Ασφαλώς, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές του τόπου είναι 
περιορισµένες, αν συγκριθούν µε τις αντίστοιχες της γειτονικής Φαιστού, όµως τα 
καλλιεργήσιµα εδάφη, τα τρεχούµενα και µετεωρικά νερά και η έξοδος στη θάλασσα, 
είναι δυνατό να δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις, ώστε να επιτευχθεί επάρκεια 
αγαθών. Εξάλλου, τα υψώµατα που περιβάλλουν την περιοχή συµβάλλουν στην 
αποτελεσµατική της άµυνα, παρέχοντας ασφάλεια στους κατοίκους. Η Γριά Βίγλα 
µάλιστα, συνιστά φυσικό φράγµα ανάµεσα στη Μεσαρά και τη νότια ακτή, 
δεσπόζοντας σε µια ευρύτατη έκταση και προσφέροντας απρόσκοπτη ορατότητα 
προς την Ίδη, τον κόλπο και την πεδιάδα της Μεσαράς και το Λιβυκό Πέλαγος. 

Στην κορυφή της Γριάς Βίγλας ο Faure είχε εντοπίσει, ήδη από το 1972, 
ερείπια τοίχων σπιτιών ΥποΜ-Κ «οικισµού � καταφυγίου» και άλλα, συνδεόµενα µε 
Α ιερό, βόρεια από το εκκλησάκι του Χριστού164. Η πρόσφατη ανασκαφική 
διερεύνηση του τόπου επιβεβαίωσε τις παρατηρήσεις του, καθώς στα ψηλότερα 
άνδηρα της νοτιοανατολικής πλαγιάς του βουνού αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα ΠΓ-Γ 
(;) οικιών. Τα ευρήµατα αυτά θα τα παρουσιάσουµε και θα τα µελετήσουµε στο 
επόµενο κεφάλαιο, αφού αποτελούν τα λείψανα ενός οικισµού. 
Βιβλιογραφία: Faure BCH 1972 395. 
ΟΓ5. Γριά Βίγλα. 
 

Το νοτιοανατολικότερο όριο της επικράτειας της Φαιστού σηµατοδοτεί το 
βουνό Γριά Βίγλα. Η κορυφή του ορθώνεται επιβλητικά πάνω από τη ∆υτική 
Μεσαρά, παρέχοντας απρόσκοπτη ορατότητα προς ολόκληρη την πεδιάδα και 
συνιστώντας ένα φυσικό φράγµα ανάµεσα σε αυτήν και τη µεσηµβρινή ακτή του 
νησιού. Στα νότια του υψώµατος σχηµατίζονται οι µικρές κοιλάδες των ρεµάτων 
Καλυδώνης και Καµινοσπηλιά, τα αρδευόµενα εδάφη των οποίων είναι δυνατό να 
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προσφέρουν επάρκεια αγαθών σε µια αυτόνοµη κοινότητα. Ίσως µάλιστα, στην 
εκµεταλλεύσιµη γη να πρέπει να συνυπολογίσουµε και την ηµιορεινή λεκάνη 
βορειοανατολικά από την υδροκριτική µεταξύ Γριάς Βίγλας και βουνού των 591 µ., 
που αποκόβουν από τον κάµπο (περιοχή Γόρτυνας), η κορυφή των 406 µ. στα δυτικά 
και διαδοχικοί γκρεµοί ανατολικότερα. Η έξοδος στη θάλασσα και η φυσική 
προστασία (εξαιτίας της γεωµορφολογίας), απέναντι στους ισχυρούς βόρειους 
γείτονες, θα συνετέλεσαν, ώστε στο χώρο να δηµιουργηθεί µια αξιόλογη 
εγκατάσταση, ήδη κατά την ΠΓ περίοδο. Ο χαρακτηρισµός καταφύγιο, που της 
αποδίδεται165, υποδηλώνοντας δύσκολη πρόσβαση και περιορισµένους πόρους, δε 
µοιάζει δικαιολογηµένος, αφού επίπονη είναι κυρίως η ανάβαση από τη Μεσαρά, ενώ 
και τα εκτεταµένα εδάφη στα νότια και ανατολικοµεσηµβρινά µας επιτρέπουν να 
υποθέσουµε µια ικανοποιητική παραγωγή, αρκετή να συντηρήσει το ντόπιο 
πληθυσµό. 

Αυτός κατέλαβε την κορυφή της Γριάς Βίγλας, όπου οι ανασκαφικές έρευνες 
της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων έφεραν πρόσφατα στο φως ορισµένα κατάλοιπα 
ενός ΠΓ (και Γ;) οικισµού. Πρόκειται ουσιαστικά για τα λείψανα δυο σπιτιών, σε ένα 
άνδηρο, ψηλά στη νότια πλαγιά, κοντά στο εκκλησάκι του Χριστού. Η µικρότερη 
οικία Α έχει προθάλαµο µε χτιστό πάγκο πριν την είσοδο και κυρίως δωµάτιο µε 
παρόµοια θρανία στον ανατολικό και το νότιο τοίχο. Σε δυο πέτρινες βάσεις στον 
κατά µήκος άξονα θα πατούσαν ξύλινοι κίονες, για τη στήριξη της στέγης από 
λεπιδόχωµα. Καµένα ξύλα της, πήλινες χάντρες, λίθινα εργαλεία, ένας νεολιθικός 
πέλεκυς και κεραµική (πίθοι, κρατήρες, κάδοι, οινοχόες και κύπελλα), βρέθηκαν στο 
εσωτερικό της αίθουσας και µια πέτρινη γούρνα αριστερά της εισόδου. Κάποια 
αγγεία περιείχαν απανθρακωµένα σύκα και σταφίδες. Το µεγαλύτερο σπίτι Β 
αποτελούνταν επίσης από δυο δωµάτια. Το κύριο είχε πεζούλια στην ανατολική και 
τη βόρεια πλευρά, ενώ τµήµα του δαπέδου του ήταν πλακόστρωτο. Στο εσωτερικό 
του υπήρχαν πεσµένα και θραυσµένα περίπου 25 αγγεία (πίθοι, κρατήρες, κάδοι, 
κύπελλα και τριποδικές χύτρες). Τρία πιθάρια περιείχαν µεγάλη ποσότητα καµένων 
σιτηρών και οσπρίων κι ένα κάνιστρο σταφίδες. Σπουδαίο εύρηµα συνιστά ένας 
χρηστικός σιδερένιος διπλός πέλεκυς. 

Με βάση τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα, είναι δυνατό να 
διατυπώσουµε ορισµένες παρατηρήσεις σε σχέση µε τις αντιλήψεις που διέπουν την 
οικιστική οργάνωση, κατά τα ΠΓ κυρίως χρόνια. Αρχικά διαπιστώνουµε, ότι η 
επιλογή της θέσης του οικισµού υπαγορεύεται από την τοπογραφία, συχνά σε 
συνδυασµό µε ορισµένα ειδικά ενδιαφέροντα. Έτσι, η ανάγκη άµυνας κι ελέγχου της 
συγκεκριµένης περιοχής, όπως επέβαλλε η παρουσία ισχυρών γειτόνων, οδήγησε 
στην ίδρυση της εγκατάστασης στη Γριά Βίγλα, δηλαδή στο ψηλότερο σηµείο και 
ακριβώς στα όρια της επικράτειας. Πρόκειται για έναν τόπο ικανοποιητικά 
προστατευµένο από τη φύση, προσιτό µε σχετική ευκολία από τα 
ανατολικοµεσηµβρινά και µε δυνατότητα να προσφέρει επάρκεια αγαθών στους 
κατοίκους του. Η θέση του καθιστά πιθανή την ύπαρξη και άλλων κωµών, κοντά στα 
χαµηλότερα εδάφη ή στην ακτή, σε συνάρτηση πάντα µε τη γεωµορφολογία, η οποία 
φαίνεται ότι επηρεάζει και τη χωροταξία του οικισµού. Άνδηρα και σπίτια 
κατασκευάζονται µε κύριο µέληµα την εκµετάλλευση στο έπακρο της διαθέσιµης 
έκτασης και µε προϋπόθεση τον ορθολογικό σχεδιασµό, ώστε να µην εµποδίζονται οι 
διάφορες µετασκευές. Ίσως για το λόγο αυτό προτιµώνται οι καθαρές, ορθογώνιες 
κατόψεις, χαρακτηριστικές της εποχής. Οι αρχιτεκτονικοί τύποι και πρακτικές είναι 
οι συνηθισµένοι στην Κρήτη (ορθογώνια δωµάτια, οικοδοµηµένα από αδούλευτους ή 
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αδρά λαξευµένους λίθους, µε δάπεδα συνήθως από πατηµένο χώµα κι επίπεδες στέγες 
στηριγµένες σε ξύλινους κίονες µε πέτρινες βάσεις), µαρτυρώντας τις κοινές 
αντιλήψεις του πληθυσµού της ως προς την οργάνωση του χώρου. 

Η τελευταία θα πρέπει να αντανακλά την οικονοµική κατάσταση και τη δοµή 
της τοπικής κοινωνίας, για τις οποίες συγκεντρώνουµε αξιόλογες πληροφορίες και 
µπορούµε να διατυπώσουµε ενδιαφέρουσες υποθέσεις, στηριγµένοι στα δεδοµένα 
των µικρής, έστω, κλίµακας ανασκαφών. Η εξέτασή τους µας οδηγεί αρχικά στην 
παρατήρηση, ότι τα αποκαλυµµένα σπίτια είναι δίχωρα και µε µέτριες διαστάσεις, 
οπότε πιθανώς στεγάζουν πυρηνικές οικογένειες. Ο µικρός αριθµός δωµατίων 
υποδηλώνει την ποικιλία στη λειτουργία του καθενός, όπως µαρτυρά και η ανεύρεση 
αποθηκευτικών αγγείων κι εργαλείων µαζί. Φαίνεται µάλιστα, ότι ακόµα 
βρισκόµαστε στο στάδιο της κλειστής αγροτικής οικονοµίας και κατά συνέπεια οι 
χώροι διαµονής κι εργασίας ταυτίζονται. Κύριο µέληµα των κατοίκων είναι σαφώς η 
αυτάρκεια και για να την πετύχουν καταγίνονται µε διάφορες δραστηριότητες, 
ενταγµένες πάντα στα στενά πλαίσια του οίκου. Βέβαια, βασική ενασχόλησή τους θα 
συνιστούσε η γεωργία, αφού η καλλιέργεια της γης είναι δυνατό να εξασφαλίσει τα 
απαραίτητα για την επιβίωση προϊόντα (σιτηρά, λάδι και αµπέλια), κατάλοιπα των 
οποίων εντοπίστηκαν στα δυο σπίτια. Η παραγωγή τους σε ικανοποιητική ποσότητα, 
καθώς εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το φυσικό περιβάλλον, καταδεικνύει την 
ποιότητά του και την αφθονία των πόρων που προσέφερε. Η αξιοποίησή του έκανε 
εφικτή τη δηµιουργία πλεονάσµατος αγαθών, το οποίο αποθηκευόταν, ώστε να 
καταναλωθεί σταδιακά, ή όταν υπήρχε έκτακτη ανάγκη. Συσσώρευσή του µε σκοπό 
να χρησιµοποιηθεί ως αντικείµενο ανταλλαγής µοιάζει λιγότερο πιθανή. Σε αυτήν την 
περίπτωση πάντως, οι κάτοχοί του µάλλον θα ενδιαφέρονταν να αποκτήσουν κάποια 
είδη µεταλλουργίας. Η σχετική τεχνογνωσία υπήρχε, αλλά δε γνωρίζουµε αν τέτοιοι 
τεχνίτες συγκαταλέγονταν ανάµεσα στα µέλη της εξεταζόµενης κοινότητας, 
τεκµηριώνοντας την ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα. Οµοίως, δε διαθέτουµε τα 
απαραίτητα στοιχεία για να πιστοποιήσουµε την κοινωνικοοικονοµική 
διαφοροποίηση των κατοίκων. Ίσως µόνο, θα µπορούσαµε να αναζητήσουµε µε 
αρκετή επιφύλαξη τα πρώτα ίχνη της, στα συγκριτικά περισσότερα αποθηκευµένα 
προϊόντα, το µερικώς πλακόστρωτο δάπεδο και τις λίγο µεγαλύτερες διαστάσεις του 
δεύτερου σπιτιού. Προκύπτει λοιπόν µε σαφήνεια, η ανάγκη συστηµατικότερης 
ανασκαφικής διερεύνησης του χώρου, για την εξαγωγή ακριβέστερων και 
πολυπληθέστερων συµπερασµάτων. 
Βιβλιογραφία: Βασιλάκης Φαιστός 138-9 και Μεσαρά (Α΄ Αρχ. Συνάντ.) 2000 119-
120. 
 
 
 
 
ΠΓ12. Περιοχή Βώλακα Χριστού � Τρυπητής � Κόφινα. 
 

Ανατολικά της επικράτειας της Γριάς Βίγλας διαµορφώνεται µια µικρή, 
παραλιακή λωρίδα γης, ανάµεσα στα ακρωτήρια Τραχήλι και Τρέκαλα. Πρόκειται για 
την περιοχή του Λέντα (αρχ. Λεβήνας), που τέµνεται από διαδοχικά φαράγγια. Το 
µέγεθος και η γεωµορφολογία της δηµιουργούν την εντύπωση, ότι δύσκολα θα 
µπορούσε να προσφέρει αυτάρκεια αγαθών σε µια αυτόνοµη κοινότητα και άρα, ίσως 
συνδεόταν πολιτικά µε τις γειτονικές της, της Γριάς Βίγλας, ή πιθανότερα της 
Τρυπητής � Βώλακα Χριστού. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, δε µας εκπλήσσει το 



γεγονός, ότι δεν έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου στο χώρο 
αυτό. 

Ανατολικότερα, ο ορεινός όγκος των Αστερουσίων βαθµιαία ταπεινώνεται, 
σχηµατίζοντας εσωτερική λεκάνη ανάµεσα στις κορυφές Μακρύ Μουρί (435 µ.) και 
∆ιακονιάρης (709 µ.), πριν ανυψωθεί και πάλι µέχρι τον Κόφινα (1233 µ.). Το βουνό 
Χριστός (515 µ.) αποκόβει την περιοχή από τη µεσηµβρινή ακτή, όµως η ρεµατιά του 
Μαρουλά αποκαθιστά τη σύνδεση. Εξάλλου, οι απότοµες νότιες κλιτύες του 
κεντρικού τµήµατος της οροσειράς φαίνεται ότι ανήκουν στην ίδια επικράτεια, αφού 
η πρόσβαση σε αυτές είναι πρακτικώς αδύνατη από τα ανατολικά. Τα δυτικά όρια της 
οικιστικής περιοχής σηµατοδοτούν το ακρωτήριο Τρέκαλα και τα υψώµατα Βίγλα 
(320 µ.), ανώνυµα των 456 µ., των 682, 683 και 628 µ. δυτικά του Κρότου και των 
582 µ. πάνω από τη Μιαµού. Από εκεί οι κορυφές Καστελλάκι (559 µ.), Πλακούρα 
(428 µ.), Καλύβι (509 µ.), Μάρµαρο (890 µ.), Λάκκοι (962 µ.), Κορφάλια (1122 µ.), 
Ξώπατα (1030 µ.) και Μαδάρα (1132 µ.) κλείνουν το χώρο από τα βόρεια, ενώ ο 
νότιος πρόβολος της τελευταίας προς το ακρωτήριο Άσπρο Μουρί ή Μαρτέλος 
(Ανισαρόλακκος 692 µ. και ανώνυµο των 319 µ.) εµποδίζει τη µετακίνηση 
ανατολικότερα. Πρόκειται δηλαδή για µια επικράτεια, η οποία δε διαθέτει εύφορη γη, 
αφού κυριαρχούν τα ορεινά και ηµιορεινά εδάφη, αλλά βρίσκεται σε µια αρκετά 
σηµαντική θέση, καθώς ουσιαστικά παρεµβάλλεται ανάµεσα στην πλούσια κεντρική 
Μεσαρά και τη θάλασσα. Τα αγκυροβόλιά της ασφαλώς θα ενίσχυαν την προσπάθεια 
των κατοίκων για εξεύρεση πρόσθετων πόρων, ώστε να πετύχουν ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο διαβίωσης και τα ψηλά βουνά που την περιβάλλουν, θα συνέτειναν στην 
εµπέδωση ενός κλίµατος ασφάλειας. Ωστόσο, η γειτνίασή της µε την ισχυρή 
Γόρτυνα, ίσως την καθιστούσε κάποτε εξαρτηµένη περιοχή της τελευταίας. 

Η ανθρώπινη παρουσία στον εξεταζόµενο χώρο εστιάζεται κυρίως σε δυο 
πόλους. Στα δυτικά, το ύψωµα Χριστός δεσπόζει στο τµήµα αυτό της επικράτειας, 
καθώς ορθώνεται στο κέντρο του περίπου, ελέγχοντάς το και αποτελώντας το βόρειο 
άκρο ενός άξονα, ο οποίος καταλήγει, µέσω του φαραγγιού του Μαρουλά, στη 
µεσηµβρινή ακτή. Στα ανατολικά, ο Κόφινας, ένα από τα επιβλητικότερα όρη της 
Κρήτης, αποτελεί τοπικό και χρονικό σηµείο αναφοράς, αφού συνιστά φυσικό 
ορόσηµο για τη ναυσιπλοΐα και συνάµα τεκµηριώνει µια µακρά ιστορική πορεία από 
τη Χαλκοκρατία στη Ρωµαιοκρατία. Στον πρώτο από τους παραπάνω πόλους έχουν 
εντοπιστεί τα λείψανα δυο εκτεταµένων εγκαταστάσεων. Σε επιφανειακή έρευνα 
στην κορυφή και τις πλαγιές του Χριστού (θέση «Βώλακας»), βρέθηκαν τα ερείπια 
περίπου δέκα ΥΜ ΙΙΙβ-ΠΓ οικιών. Χαµηλότερα, σώζονται τα λείψανα ενός 
αχρονολόγητου και άγνωστης χρήσης τοίχου, µήκους 50-60 µ. και πάχους 1,20 µ. Η 
θέση είναι φυσικά οχυρή κι ελέγχει ένα σηµαντικό πέρασµα µεταξύ της κεντρικής 
Μεσαράς και της θάλασσας. Ακριβώς στην έξοδό του, στην παραλία της Τρυπητής 
και δυτικά του φαραγγιού του Μαρουλά, έχουν έρθει στο φως κατάλοιπα ορθογωνίων 
δωµατίων Γ σπιτιών ενός ευρύ οικισµού. Στο δεύτερο πόλο, τον Κόφινα, έχει 
αποκαλυφθεί ιερό κορυφής µε ίχνη λατρείας ΜΜ ΙΙβ/ΙΙΙα, ΥΜ ΙΙΙγ, ΥποΜ, ΠΓ, Γ, 
ΥΕ και ΠΡ χρόνων. Τα ΥποΜ και ΠΓ όστρακα είναι λίγα, αλλά καλής ποιότητας, 
ενώ µεταξύ των ευρηµάτων συγκαταλέγονται και ΠΓ ειδώλια. Αξίζει να 
σηµειώσουµε, ότι κατά την ΥΓ περίοδο παρατηρείται εντονότερη δραστηριότητα στο 
χώρο. Κοντά στο ιερό εντοπίστηκαν τα λείψανα µιας ΥΜ ΙΙΙβ/γ-ΥποΜ (;) 
εγκατάστασης καθώς και δυο τµήµατα πιθανώς µεταγενέστερου τείχους ή περιβόλου 
(σωζ. µήκος του ενός: 80 µ.). 

Με βάση τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα είναι δυνατό να 
διατυπώσουµε ορισµένες παρατηρήσεις. Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι και 
οι τρεις θέσεις όπου υπάρχει ανθρώπινη παρουσία, προσφέρουν συγκεκριµένα 



πλεονεκτήµατα στους κατοίκους τους. Αυτά φαίνεται να εκτιµώνται µε διαφορετικό 
τρόπο σε κάθε χρονική περίοδο, πιθανώς ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. 
Έτσι, ο οικισµός στο Βώλακα Χριστού µοιάζει να εξυπηρετεί την ανάγκη του 
πληθυσµού να ελέγχει τα καλλιεργήσιµα εδάφη τριγύρω, αλλά και τη φυσική οδό 
σύνδεσης της Μεσαράς µε τη νότια ακτή. Πρόκειται δηλαδή, για µια επιλογή σχετική 
µε την οικονοµική δραστηριότητα των ντόπιων, η οποία θα ήταν προσανατολισµένη 
προς την εκµετάλλευση της γης και τις ανταλλαγές µε τους γείτονες, όπως είναι 
αναµενόµενο για την εποχή. Η φροντίδα για ασφαλή διαβίωση, ίσως αποτέλεσε µια 
πρόσθετη αιτία για την ίδρυση της εγκατάστασης στο βουνό, µολονότι δε µπορούµε 
να χαρακτηρίσουµε την κορυφή του ως δυσπρόσιτη. Ανασκαφική διερεύνηση του 
χώρου δεν έχει ακόµα πραγµατοποιηθεί, ώστε να εξακριβώσουµε τα χρονικά όρια της 
κατάληψής του και κάποια ιδιαίτερα στοιχεία του οικισµού. Άρα, δεν είναι δυνατό να 
διαπιστώσουµε πληθυσµιακή µετακίνηση από την ενδοχώρα στην παραλία, κατά τη Γ 
περίοδο. Γεγονός είναι ωστόσο, ότι η εγκατάσταση στην Τρυπητή δηλώνει τη 
µετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τη θάλασσα και το εξωτερικό, στα πλαίσια του 
µετασχηµατισµού της οικονοµίας από το σχήµα της κλειστής αγροτικής σε αυτό της 
αγοράς. Φαίνεται, ότι οι συνθήκες είναι ήδη ειρηνικές στην Ανατολική Μεσόγειο, 
ευνοώντας την ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου και τελικά την ευµάρεια, ή ότι η 
εξεταζόµενη επικράτεια έχει πλέον ισχυροποιηθεί. 

Τις τελευταίες υποθέσεις µοιάζει να ενισχύει η εντατικοποίηση της λατρείας 
στον Κόφινα, από τα µέσα του 8ου αι. Η επιβλητικότητα του όρους, που δεσπόζει στο 
τοπίο από τη Μεσαρά ως το Λιβυκό Πέλαγος και ίσως κάποια ανάµνηση της 
παλιότερης θρησκευτικής σηµασίας του, συνέβαλαν στην επαναλειτουργία του ιερού, 
κατά την ΥΜ ΙΙΙγ ή την ΥποΜ περίοδο και τη διαρκή χρήση του ως τον 7ο αι. 
Μάλιστα, τα ΥποΜ-Γ κατάλοιπα τεκµηριώνουν, όχι µόνο την αδιάσπαστη ιδεολογική 
συνέχεια, αλλά και το ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, όπως δείχνει η καλής 
ποιότητας κεραµική και η βαθµιαία αύξηση των αναθηµάτων, στοιχείο ενδεικτικό και 
του αναβαθµιζόµενου ρόλου των ιερών166. ∆υστυχώς και σε αυτήν την περίπτωση, τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα δεν επαρκούν για να σχηµατίσουµε µια ολοκληρωµένη 
εικόνα της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο. ∆ε γνωρίζουµε λοιπόν, τα ακριβή 
χρονικά πλαίσια της ΥΜ ΙΙΙβ/γ-ΥποΜ (;) εγκατάστασης, ούτε το χαρακτήρα της, αν 
δηλαδή χρησιµοποιήθηκε πράγµατι ως καταφύγιο, προφυλάσσοντας τους κατοίκους 
από κάποιον εξωτερικό κίνδυνο, ή αν τα ασαφή αρχιτεκτονικά λείψανα σχετίζονται 
µε τη λατρεία. 
Βιβλιογραφία: Hayden B.J. AA 1988 7-8ú Καρέτσου Ρεθεµιωτάκης Α∆ 1990 429 & 
ΚΕστία 1991-3 289-292ú Rutkowski B. Nowicki K. Archeologia Warsz. 1990 113ú 
Βασιλάκης ΚΕστία 1991-3 292ú Nowicki Fortificationes Antiquae 1992. 
 
ΠΓ13. Περιοχή Γόρτυνας. 
 

Στα βόρεια της επικράτειας του Βώλακα Χριστού � Τρυπητής � Κόφινα και 
ανατολικά της αντίστοιχης της Φαιστού, απλώνεται η κεντρική Μεσαρά, που διαρρέει 
ο µέσος ρους του Γεροπόταµου. Ο εύφορος αυτός χώρος ουσιαστικά δεν ξεχωρίζει µε 
σαφήνεια από το δυτικό και ανατολικό τµήµα της πεδιάδας, ωστόσο η µεγάλη της 
έκταση και το αρκετά κατακερµατισµένο ανάγλυφο στην περιφέρειά της, µας 
επιτρέπουν να διακρίνουµε εδώ µια ακόµα οικιστική περιοχή. Οι άφθονες 
πλουτοπαραγωγικές της πηγές προσέλκυσαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον κι ευνόησαν 
τη δηµιουργία µιας σηµαντικής εγκατάστασης, µε καθοριστική συµβολή στη 
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διαµόρφωση της ιστορικής πορείας του νησιού: της Γόρτυνας. Η επικράτειά της είναι 
ιδιαίτερα ευρεία, πλαισιωµένη, όπως και στην περίπτωση της Φαιστού, από 
διαδοχικές εξαρτηµένες λεκάνες στα βόρεια και τα Αστερούσια Όρη στη µεσηµβρία. 
Το δυτικό της όριο συνιστούν τα υψώµατα των 409 µ. (µεταξύ Απολύχνου και 
Ρουφά), 263, 248 και 149 µ. (ΒΑ των Μοιρών), καθώς και αυτά των 189 µ. (στο 
Πέρι), 264 µ. (στην Αληθινή), 406 µ. (Βίγλα) και 657 µ. (Γριά Βίγλα), µε µια νοητή 
γραµµή ανάµεσά τους, να διέρχεται από τον κάµπο, χωρίς φυσική διάκριση. Από το 
πρώτο ξεκινά µια ράχη γενικά προς τα ανατολικά (ανώνυµο των 461 µ., Ορθή Πέτρα 
504 µ., Ψαλίδα, Πάνω Κορυφή 536 µ., ανώνυµα των 705 και 501 µ. νότια από τα 
Άνω Μούλια, Κορυφή 728 µ. και Μικρό Όρος 700 µ.), κλείνοντας το χώρο από τα 
βόρεια. Το τελευταίο βουνό σηµατοδοτεί την αρχή µιας ακόµα κορυφογραµµής προς 
τα νότια (ανώνυµο των 558 µ., Βιτσιλόκορφο 595 και 587 µ., ανώνυµα των 536 και 
507 µ. και Χασιλιάς), η οποία χαµηλώνει βαθµιαία µέχρι την πεδιάδα, όπου τα όρια 
της περιοχής δεν είναι πλέον διακριτά. Ίσως αυτά ακολουθούν το ρέµα του πηγαίου 
κλάδου του Γεροπόταµου, Λευκού, ως το σηµείο σύνδεσης των δύο και στη συνέχεια 
ανεβαίνουν από τους λόφους των 204 και 224 µ. στο βορειοδυτικό πρόβολο του 
Κόφινα, Κούτελα (435 µ.) και µέχρι τα υψώµατα Γαλατερή (564 µ.), Πόλες (643 µ.), 
Πρίνος (994 µ.) και Κορφάλια (1122 µ.). Τέλος, στη µεσηµβρία, την επικράτεια 
περιγράφουν οι διαδοχικές κορυφές των Αστερουσίων Λάκκοι (962 µ.), Μάρµαρο 
(890 µ.), Καλύβι (509 µ.), Πλακούρα (428 µ.), Καστελλάκι (559 µ.), ανώνυµες των 
582, 491 και 406 µ., Κάστελλος (453 µ.), ανώνυµη των 470 µ. στη Μονή Απεζανών 
και Γριά Βίγλα. 

Με βάση τα παραπάνω γεωγραφικά στοιχεία, γίνεται φανερό, ότι η 
εξεταζόµενη οικιστική περιοχή είναι αρκετά εκτεταµένη και ιδιαίτερα εύφορη, 
αρδευόµενη ικανοποιητικά από τα νερά του Γεροπόταµου και των παραποτάµων του, 
που εµπλουτίζουν τα εδάφη της µε τις προσχώσεις τους. Έξοδο στη θάλασσα δε 
διαθέτει, αλλά στο πέρασµα των αιώνων, η ισχυροποίηση της Γόρτυνας επέτρεψε 
στους κατοίκους της να διευρύνουν την κυριαρχία τους προς τα δυτικά και τα νότια, 
ελέγχοντας ορισµένα αγκυροβόλια στο Λιβυκό Πέλαγος και άρα, αναπτύσσοντας 
ακόµα µεγαλύτερη εµπορική δραστηριότητα και αποκτώντας περισσότερους πόρους. 
Επίσης, τους έδωσε τη δυνατότητα, σε συνδυασµό και µε τη γεωµορφολογία, να 
εξουσιάζουν για µακρύ χρονικό διάστηµα, τις διαδοχικές ηµιορεινές λεκάνες του 
Μορονίου, της Γέργερης, των Κάτω Μουλίων και του Μετοχίου Βορρού, στα βόρεια 
της Μεσαράς. 

Το επίκεντρο της ανθρώπινης παρουσίας στην επικράτεια έχει εντοπιστεί 
κοντά στο βόρειο όριό της και τα χωριά Μητρόπολη και Άγ. ∆έκα, σε τρεις 
γειτονικούς λόφους και το βουνό Βουρβουλίτης. Εκεί έχουν έρθει στο φως οικιστικοί 
πυρήνες, οι οποίοι εικάζεται, ότι από την ΥΓ και την Αν περίοδο εγκαταλείφθηκαν 
από τους κατοίκους τους, που µετακινήθηκαν στα γειτονικά πεδινά εδάφη στα νότια, 
ιδρύοντας την Πόλη των Ιστορικών Χρόνων. Σε δυο από τα παραπάνω υψώµατα 
ανασκάφτηκαν και αντίστοιχοι χώροι λατρείας, ενώ χαµηλότερα, στον κάµπο, στην 
περιοχή της Γεωργικής Σχολής, αποκαλύφθηκαν ένας ΠΓ τάφος και αγγεία 
προερχόµενα πιθανώς από άλλον. Όλα τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα θα τα 
παρουσιάσουµε διεξοδικά και θα τα αναλύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
 
ΟΓ6. Γόρτυνα. 
 

Ανατολικά της επικράτειας της Φαιστού, απλώνεται το τµήµα της πεδιάδας 
της Μεσαράς που αρδεύει ο µέσος ρους του Γεροπόταµου (αρχ. Ληθαίου;). Ο 
ιδιαίτερα εύφορος αυτός χώρος, πλαισιωµένος από διαδοχικές ηµιορεινές λεκάνες 



στα βόρεια και τα Αστερούσια Όρη στα νότια, συνιστά την περιοχή της Γόρτυνας, 
µιας από τις σηµαντικότερες θέσεις της Κρήτης κατά την αρχαιότητα. Η πόλη των 
Ιστορικών Χρόνων ιδρύθηκε κοντά στο βόρειο άκρο της επικράτειας, στις παρυφές 
του κάµπου, εκατέρωθεν του σηµερινού Ληθαίου (Μητροπολιανού), παραπόταµου 
του Γεροπόταµου, στο σηµείο που ο χείµαρρος εξέρχεται στην πεδιάδα ανάµεσα από 
δυο υψώµατα: τον Άγ. Ιωάννη στα δυτικά και το Βώλακα στα ανατολικά. Το πρώτο 
χαρακτηρίζεται ως «ακρόπολη» κι εξαιτίας των ερειπίων ενός πιθανού Γ τείχους που 
εντοπίστηκαν στην κορυφή του, φαίνεται να δικαιολογεί την αναφορά του Οµήρου σε 
µια Γόρτυνα «τειχιόεσσαν»167, στον «κατάλογο των πλοίων» της Ιλιάδας. 

Οι έρευνες της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην περιοχή ξεκίνησαν ήδη 
από το 1885 και µε τον καιρό κάλυψαν µια ευρύτατη έκταση, τουλάχιστον 200 
εκταρίων, από τους λόφους Άγ. Ιωάννης και Πρ. Ηλίας ως τα χωριά Μητρόπολη και 
Άγ. ∆έκα. Η µελέτη των ευρηµάτων κατέδειξε τη µακραίωνη ανθρώπινη παρουσία, 
ήδη από τη Νεολιθική Εποχή, η οποία είναι ασφαλώς αναµενόµενη, αν 
αναλογιστούµε το φυσικό πλούτο του τόπου, αλλά και την ασφάλεια που προσφέρουν 
οι εξέχουσες γειτονικές κορυφές. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι κατά τη µυθολογία, ο 
∆ίας έφερε εδώ, ως ταύρος, την Ευρώπη. Ο εγγονός τους Γόρτυς, γιος του 
Ραδαµάνθυος, θεωρείται από ορισµένες αρχαίες πηγές ως ο ιδρυτής κι επώνυµος 
ήρωας της εγκατάστασης. Κατάλοιπα της τελευταίας έχουν έρθει στο φως όχι µόνο 
στην πεδιάδα, αλλά και στα υψώµατα Άγ. Ιωάννης, Βώλακας, Αρµί, Πρ. Ηλίας και 
Βουρβουλίτης. Η χρονολόγησή τους από την Ύστερη Χαλκοκρατία µέχρι και την Α΄ 
Βυζαντινή Περίοδο τεκµηριώνει τη διαρκή κατάληψη του χώρου, ενώ το πλήθος των 
αξιόλογων µνηµείων της Γόρτυνας, όπως η µεγάλη επιγραφή που χαράχτηκε στα 
480-450 π.Χ. και διασώζει πολλές νοµοθετικές διατάξεις, ο αρχαϊκός ναός του 
Πύθιου Απόλλωνα, τα επιβλητικά ελληνορωµαϊκά δηµόσια κτίρια (Ωδείο, 
Πραιτώριο, Θέατρα, Αµφιθέατρο, Ιππόδροµος, Θέρµες, Ναοί και Νυµφαία) και η 
επισκοπική εκκλησία του Αγ. Τίτου, πιστοποιούν το υψηλό επίπεδο διαβίωσης, την 
ισχύ της πόλης και το σηµαίνοντα ρόλο της στη διαµόρφωση της οικονοµικής και 
κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στο νησί και µας προσφέρουν πολύτιµες 
πληροφορίες για την καθηµερινή ζωή των κατοίκων, βοηθώντας στην ανασύνθεση 
της ιστορικής πραγµατικότητας. Εξάλλου, η µελέτη και των φιλολογικών µαρτυριών, 
µας παρέχει τη δυνατότητα να σχηµατίσουµε µια ικανοποιητική εικόνα της 
ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή, τουλάχιστον για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
Έτσι, αυξάνονται οι γνώσεις µας σε ό,τι αφορά στην οργάνωση της κοινωνίας και 
τους θεσµούς κατά την Αρχαϊκή και την Κλασική Περίοδο, την ακµή των 
Ελληνιστικών χρόνων (όταν η πόλη απλώθηκε σε µια ευρεία έκταση και η επικράτειά 
της συµπεριέλαβε όλα τα εδάφη µέχρι τη θάλασσα στα νότια και τα δυτικά, ως 
αποτέλεσµα της υποταγής και καταστροφής της Φαιστού στα µέσα του 2ου αι.) και τη 
θέση της Γόρτυνας στο Ρωµαϊκό κόσµο, ως πρωτεύουσας της επαρχίας Κρήτης και 
Κυρήνης. Φαίνεται µάλιστα, ότι διατήρησε το κύρος της και κατά την Α΄ Βυζαντινή 
Περίοδο, αφού διατέλεσε έδρα της αρχιεπισκοπής του νησιού και παρήκµασε 
αργότερα, στον 7ο αι., πριν την καταστρέψει ένας σεισµός το 670 µ.Χ. και οι Άραβες 
κατακτητές το 673 µ.Χ., διακόπτοντας µια µακρά και συνεχή ιστορική πορεία, που 
ξεπέρασε σε διάρκεια τις δυο χιλιετίες. 

Τη συνεχή κατοίκηση στο συγκεκριµένο χώρο δικαιολογούν απόλυτα τα 
γεωµορφολογικά δεδοµένα. Τα ευφορότερα εδάφη της Κρήτης, αρδευόµενα από το 
Γεροπόταµο και τους παραποτάµους του κι εµπλουτιζόµενα µε τις προσχώσεις τους, 
ασφαλώς προσφέρουν στους κατοίκους τις προϋποθέσεις, όχι µόνο για µια άνετη 
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διαβίωση, αλλά και για τη συγκέντρωση σηµαντικού πλεονάσµατος αγαθών. Αν 
µάλιστα παρατηρήσουµε το χάρτη, θα διαπιστώσουµε, ότι δεν είναι τυχαία η θέση της 
εγκατάστασης. Η κοίτη του Ληθαίου (Μητροπολιανού) ουσιαστικά βρίσκεται πάνω 
στην κύρια φυσική οδό σύνδεσης των πεδιάδων και των κόλπων της Μεσαράς και 
του Ηρακλείου, δηλαδή των σπουδαιότερων πλουτοπαραγωγικών χώρων του νησιού. 
Μάλιστα, ειδικά τα υψώµατα Άγ. Ιωάννης και Βώλακας ελέγχουν ένα στενό πέρασµα 
προς τον κάµπο, θυµίζοντας την αντίστοιχη στρατηγική και προνοµιακή θέση του 
Πρινιά, λίγο βορειότερα. Στα πλεονεκτήµατα του τόπου θα πρέπει βέβαια να 
προσθέσουµε και την προστασία απέναντι σε εξωτερικούς εχθρούς και την 
απρόσκοπτη ορατότητα, κυρίως προς τη Μεσαρά και τη λεκάνη της Γέργερης, που 
προσφέρουν οι γειτονικοί λόφοι, εξασφαλίζοντας την άµυνα. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς εκτιµώνται ως ιδιαίτερα 
ευνοϊκά για την κατοίκηση, οδήγησαν στην κατάληψη της κορυφής του υψώµατος 
του Αγ. Ιωάννη, ήδη από τα ΥποΜ χρόνια. Στην εξεταζόµενη περίοδο ανήκουν τα 
λείψανα λίγων ορθογώνιων δωµατίων µονόχωρων σπιτιών. Είναι οικοδοµηµένα µε 
τάξη, σε άνδηρα και διασώζουν διαδοχικές φάσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις έχουν 
εντοπιστεί οι εστίες τους, µε οστά ζώων και όστρακα µαγειρικών σκευών, ενώ 
βρέθηκαν επίσης χάλκινες πόρπες και άλλη κεραµική (πίθοι, κρατήρες, υδρίες κ.ά.). 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκάλυψη τµηµάτων ενός «κυκλώπειου τείχους» πάνω 
από τα ∆. 6, 7 και 8 και στη βόρεια πλαγιά του λόφου. Είναι κατασκευασµένο από 
ασβεστολιθικούς δόµους, έχει πάχος 80 εκ. περίπου και χρονολογείται (χωρίς 
βεβαιότητα) στον ύστερο 8ο ή τον πρώιµο 7ο αι. π.Χ. Μολονότι η ανεύρεσή του 
ενισχύει το χαρακτηρισµό «ακρόπολη», που αποδίδεται στο ύψωµα, ο αµυντικός 
χαρακτήρας του και άρα η λειτουργία του ως τείχος αµφισβητείται168, εξαιτίας του 
µικρού πάχους του και της τοπογραφίας, αφού η χάραξή του δεν εκµεταλλεύεται τη 
διαµόρφωση του εδάφους, περικλείοντας µόνο ένα µέρος της κορυφής. Ίσως η 
ερµηνεία του ευρήµατος καταστεί ασφαλέστερη, µετά την εξέταση και των 
υπολοίπων αρχαιολογικών δεδοµένων από την επικράτεια. 

Ανάµεσά τους συµπεριλαµβάνονται λείψανα σπιτιών από τρία ακόµα 
υψώµατα: το Αρµί, τον Πρ. Ηλία και το Βουρβουλίτη. Στο πρώτο ανασκάφτηκαν 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στη νότια κλιτύ και την επίπεδη, ευρεία κορυφή του. Στο 
δυτικό άκρο της τελευταίας αποκαλύφθηκαν τα ερείπια δυο κτιρίων, κατά τη 
διάρκεια ερευνών για τον εντοπισµό της Ε οχύρωσης. Η διαταραγµένη 
στρωµατογραφία δε µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε σαφή εικόνα του χώρου και της 
χρήσης του. Αρκούµαστε λοιπόν να αναφέρουµε, την ανεύρεση πολλών Γ οστράκων 
και κάποιων πήλινων ειδωλίων, κυρίως ζώων. Σε µικρή απόσταση, νότια από το 
κτίριο Α, ήρθε στο φως µικρό τµήµα ενός Γ κοιµητηρίου, µε καύσεις σε κοιλότητες 
του βράχου. 

Ανατολικότερα, στο λόφο Πρ. Ηλίας, ανασκάφτηκαν και άλλα λείψανα, 
πιθανώς του ίδιου οικισµού, στην κορυφή και τις τρεις πλαγιές του (µε εξαίρεση την 
ανατολική). Στη µεσηµβρινή, κοντά στην Ε οχύρωση, σε θέση ιδανική, αφού 
προφυλάσσεται από το δυνατό βόρειο άνεµο και βρίσκεται κοντά σε πηγή, 
αποκαλύφθηκαν ερείπια σπιτιών, τριών διαδοχικών φάσεων κατοίκησης: ΠΓ (9ος αι.), 
Γ και Γ(;)-Αν. Η πρωιµότερη αντιπροσωπεύεται µόνο από κεραµική και αργούς 
λίθους. Στην ενδιάµεση ανήκουν τα κατάλοιπα έξι ορθογώνιων δωµατίων, µε 
µεσηµβρινό προσανατολισµό κι έναν επιµήκη τοίχο στα νότια, ο οποίος ίσως 
αποτελούσε όριο δρόµου. Η κανονικότητα των κατόψεων µαρτυρά προσεγµένο 
σχεδιασµό και ορθολογική οργάνωση του χώρου. Τέλος, η νεότερη, υπερκείµενη, 
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διατηρείται, όπως είναι φυσικό, σε καλύτερη κατάσταση. Οι οικίες της χτίστηκαν σε 
δυο τεχνητά διαµορφωµένα άνδηρα, εκατέρωθεν µιας οδού πλάτους 4 µ. και 
κατεύθυνσης Α-∆. ∆υο ορθογώνια δωµάτια στα βόρεια του δρόµου, µάλλον 
συνιστούσαν ένα σπίτι. Από το µεγαλύτερο, µεσηµβρινό, σώζονται µόνο τµήµατα της 
θεµελίωσης των τριών τοίχων (Β, Α και Ν), εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους. 
Αντίθετα, για το µικρότερο διαθέτουµε περισσότερα µορφολογικά και 
κατασκευαστικά στοιχεία. Είχε διαστάσεις 3,50 Χ 4 µ., δάπεδο από πατηµένο χώµα 
και πιθανώς επίπεδη στέγη, στηριγµένη σε ξύλινο κίονα µε λίθινη βάση. Αυτή η 
ορθογώνια πλάκα βρέθηκε in situ, περίπου στο κέντρο της αίθουσας, στη Ν∆ γωνία 
της οποίας υπήρχε πίθος. Στα νότια της οδού ανασκάφτηκαν άλλα τρία τετράπλευρα 
δωµάτια, ανάλογου προσανατολισµού, αλλά λιγότερο επιµεληµένης τοιχοποιίας. 
Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι οι οικίες της τελευταίας φάσης θα πρέπει να ήταν αρκετά 
µικρές, µάλλον µονόχωρες, χαρακτηριστικές ενός πιο λιτού τρόπου διαβίωσης, ενώ οι 
αντίστοιχες της προηγούµενης είχαν συνθετότερο σχέδιο στην κάτοψη. Ένας 
καταστροφικός σεισµός, γύρω στο 700 π.Χ., αποτέλεσε την αφορµή για την 
εγκατάλειψη του οικιστικού πυρήνα. 

Σε µικρή απόσταση, στη δυτική πλαγιά του βουνού Βουρβουλίτης, 
εντοπίστηκαν σχετικά πρόσφατα, τα ίχνη ενός ακόµα, κατά τη διάρκεια επιφανειακής 
έρευνας. Εκεί, στη θέση «Χαρκιά Περβόλι», αποκαλύφθηκαν τοίχοι αναληµµάτων 
και σπιτιών από λαξευµένους κυρίως λίθους, χωρίς συνδετικό υλικό. 
Περισυλλέχτηκαν όστρακα Γ-Αν αγγείων (ανάµεσά τους πίθοι και τριποδικά και 
άλλα µαγειρικά σκεύη). Σε εξέχον σηµείο του χώρου και σε µεγάλο άνδηρο (20 Χ 8,5 
µ. περίπου), φαίνεται ότι υπήρχε επίµηκες ναόσχηµο οικοδόµηµα, ιδιαίτερης 
σηµασίας, όπως υποδηλώνει και η καλής ποιότητας ΥΓ κεραµική, η λειτουργία του 
οποίου δεν έχει ακόµα εξακριβωθεί. Αντίθετα, παρόµοιό του, που εντοπίστηκε κοντά 
στην κορυφή του Βουρβουλίτη, ερµηνεύεται ως ναός. Ένας τοίχος ξερολιθιάς, 
χτισµένος µε µεγάλες πέτρες, τον περιβάλλει από τις τρεις τουλάχιστον πλευρές 
(δυτική, νότια και ανατολική), πιθανώς ορίζοντας το τέµενος του ιερού. Στο 
εσωτερικό του διακρίνουµε το ορθογώνιο κτίριο, διαστάσεων 11,30 Χ 14 µ. περίπου. 
Ορισµένα όστρακα (κάποια από σκουτέλια), µαρτυρούν µια Μ φάση, αλλά τα 
υπόλοιπα κινητά ευρήµατα και η αρχιτεκτονική είναι τυπικά της Γ-Αν περιόδου στην 
Κρήτη. Μάλιστα, ο La Torre παρατηρεί, ότι τα περισυλλεγέντα πήλινα ειδώλια 
(κυρίως χειροποίητα κυλινδρικά) και ζώδια (κυρίως βοοειδών) παρουσιάζουν 
οµοιότητες µε τα αντίστοιχα ΥποΜ και ιδίως τα ΠΓ από άλλο ιερό της Γόρτυνας, 
αυτό της Αθηνάς Πολιάδος στο λόφο του Αγ. Ιωάννη, ενώ αντιστοιχίες διαπιστώνει 
και σε σχέση µε την κάτοψη, τον προσανατολισµό και τις αναλογίες στις διαστάσεις 
των δυο ναών169. Οι παραπάνω παρατηρήσεις και τα αρχαιολογικά δεδοµένα ωθούν 
τον ερευνητή να υποθέσει, ότι η αρχή της λατρείας στο Βουρβουλίτη θα πρέπει να 
αναχθεί ήδη στα ΠΓ ή και τα ΥποΜ χρόνια, µολονότι ο ναός µπορεί να ανεγέρθηκε 
κατά τον 7ο αι. Θεωρεί τέλος, ότι η θέση θα εγκαταλείφθηκε κατά τη διάρκεια της Αν 
περιόδου, όπως και η εγκατάσταση στο «Χαρκιά Περβόλι». 

Οι εικασίες αυτές δε στηρίζονται σε ανασκαφικά ευρήµατα, αλλά, σε µεγάλο 
βαθµό, ακολουθούν τις παλιότερες διαπιστώσεις των αρχαιολόγων που 
καταπιάστηκαν µε το ιερό της Αθηνάς Πολιάδος. Η αποκάλυψη του τελευταίου 
προσέφερε σηµαντικά στοιχεία, χρήσιµα τόσο για τη µελέτη της ιστορίας της 
Γόρτυνας, όσο και της Αν γλυπτικής. Ο ναός βρίσκεται στην κορυφή του λόφου του 
Αγ. Ιωάννη κι έχει θεµελιωθεί στα νότια πάνω σε ΥποΜ σπίτια. Είναι ορθογώνιος, µε 
διαστάσεις 13,65 Χ 16 µ. περίπου και κατασκευασµένος από αλαβάστρινους και 
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ασβεστολιθικούς δόµους. Το µεσηµβρινό τµήµα του διαιρείται µε µεσότοιχους σε 
πέντε ή έξι χώρους, ανά τρεις σε δυο σειρές. Στο µεσαίο της βορειότερης υπάρχει 
χτιστό, αλαβάστρινο φρεάτιο � βόθρος, σκαµµένο κατά τα 2/3 του ύψους του κάτω 
από το δάπεδο του κτιρίου. Η είσοδος δε σώζεται, αλλά θα πρέπει να τη φανταστούµε 
στο στενό βόρειο τοίχο. Η ανέγερση του ναού τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο 
τέταρτο του 7ου αι., όµως η ίδρυση του ιερού ανάγεται στο διάστηµα µετάβασης από 
την ΠΓ στη Γ περίοδο (τέλη 9ου � αρχές 8ου αι.). Αυτή συνδέεται µε τα λείψανα µιας 
τελετουργικής πράξης, που πραγµατοποιήθηκε έξω από τη Ν∆ γωνία. Εκεί 
αποκαλύφθηκε µια ορθογώνια ασβεστολιθική πλάκα, ανάµεσα σε ίχνη καύσης, 
πιθανώς από θυσίες ζώων και σε κατάλοιπα από µέλι και αιθέρια έλαια. Λίγο 
χαµηλότερα από την κορυφή, στην ανατολική πλαγιά του υψώµατος, ήρθε στο φως η 
βάση ενός ορθογώνιου βωµού, διαστάσεων 13,5 Χ 2 µ., κατασκευασµένου γύρω στο 
735 π.Χ., επίσης από αλαβάστρινους και ασβεστολιθικούς δόµους. Περίπου 
σύγχρονός του είναι ένας µακρύς αναληµµατικός τοίχος, ανεσκαµµένος ακόµα 
χαµηλότερα στην ίδια κλιτύ. Από το χώρο του ιερού προέρχονται πολλά ΠΓ-Γ 
αναθήµατα, όπως πήλινα και χάλκινα ειδώλια και ζώδια, σιδερένια και χάλκινα όπλα 
και µικρογραφίες τους, καθώς και πλήθος ∆αιδαλικών ειδωλίων, ενώ περισυλλέχτηκε 
και αρκετή ΠΓ-Γ κεραµική. Ο Di Vita υποστηρίζει, ότι τόσο η τριµερής κάτοψη, όσο 
και ορισµένα αφιερώµατα και σκεύη (ειδώλια και κέρνοι), υποδηλώνουν τη λατρεία 
µιας γυναικείας θεάς της γονιµότητας µε τρεις υποστάσεις (Ρέα, Ειλείθυια, 
Βριτόµαρτις), την οποία αργότερα αντικατέστησε αυτή µιας πολεµικής θεότητας, της 
Αθηνάς Πολιάδος170. 

Πέρα από τα παραπάνω ευρήµατα, που αποκαλύφθηκαν στα υψώµατα βόρεια 
της πόλης, έχουν εντοπιστεί και άλλα, στην πεδιάδα της Μεσαράς. Ανάµεσά τους 
ξεχωρίζει ένας µεγάλος και πλούσιος ΥΠΓ θολωτός τάφος, ανεσκαµµένος το 1966, 
στην περιοχή της Γεωργικής Σχολής, κοντά στο εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου. 
∆ιατηρείται σε καλή κατάσταση, χτισµένος µε επιµέλεια από δουλεµένους λίθους, 
λάσπη ως συνδετικό υλικό και µικρές πέτρες στα κενά. Έχει θάλαµο κυκλικής 
κάτοψης, διαµέτρου 2,70 µ. και ύψους 3 µ. και µικρό λαξευτό δρόµο. Περιείχε 
περίπου 50 αγγεία, µεταξύ των οποίων και τεφροδόχους κάλπες, αµφορείς και πίθους, 
καθώς και σιδερένια όπλα κι εργαλεία. Άλλα ΠΓ αγγεία περισυλλεγµένα στον ίδιο 
χώρο, θα πρέπει να προέρχονταν από λακκοειδή τάφο («απλούν σκάµµα εντός του 
εδάφους»)171. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουµε και την ανεύρεση λίγων ΠΓ-Γ 
οστράκων κοντά στο ναό του Αγ. Τίτου. 

Με βάση τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα και κυρίως τα αρχιτεκτονικά 
κατάλοιπα από τα τέσσερα υψώµατα (Άγ. Ιωάννης, Αρµί, Πρ. Ηλίας και 
Βουρβουλίτης), έχει διατυπωθεί µια γενικά αποδεκτή άποψη σε σχέση µε τη 
δηµιουργία της πόλης των Ιστορικών Χρόνων. Σύµφωνα µε αυτήν, οι ΥποΜ-Γ 
οικιστικοί πυρήνες σταδιακά εγκαταλείφθηκαν, κατά τον 7ο αι. και οι κάτοικοί τους 
µετακινήθηκαν προς την πεδιάδα, ιδρύοντας, ουσιαστικά µε συνοικισµό, το αστικό 
κέντρο172. Πρόκειται για τη γνωστή διαδικασία συνένωσης κωµών για το σχηµατισµό 
πόλεων, στα πρότυπα του αθηναϊκού συνοικισµού, την οποία πρώτος περιέγραψε ο 
Αριστοτέλης173. Τα ευρήµατα των ανασκαφών φαίνεται ότι ενισχύουν την εικόνα 
αυτή. Ο οικισµός στον Πρ. Ηλία και το Αρµί καταστράφηκε στο τέλος της Γ ή τις 
αρχές κατά την Αν περιόδου, ίσως από σεισµό. Αυτός στο Βουρβουλίτη 
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εγκαταλείφθηκε στον 7ο αι. και ο αντίστοιχος του Αγ. Ιωάννη στα Πρώιµα ∆αιδαλικά 
χρόνια. Στις θέσεις δεν αποκαλύφθηκαν παρά λίγα λείψανα µεταγενέστερης 
εγκατάστασης, ενώ, αντίθετα, στον κάµπο εντοπίστηκαν τα ερείπια της 
ελληνορωµαϊκής Γόρτυνας. 

Ωστόσο, η διατύπωση ορισµένων παρατηρήσεων είναι ικανή να καταδείξει, 
ότι η διαδικασία δηµιουργίας του αστικού κέντρου δεν έχει εξακριβωθεί ως τώρα µε 
σαφήνεια. Αξίζει λοιπόν να σηµειώσουµε, πως η σχετική έλλειψη αρχαιολογικών 
δεδοµένων για τους 6ο�4ο αι. π.Χ. από τα υψώµατα, ακόµα και αν δεν είναι τυχαία 
και οφειλόµενη στην αδυναµία λεπτοµερούς διερεύνησης µιας τόσο ευρείας έκτασης, 
δεν αποτελεί στοιχείο ασυνήθιστο για την περιοχή (αλλά και για ολόκληρη την 
Κρήτη). Όπως επισηµαίνει άλλωστε και ο La Torre, µε εξαίρεση κάποια ευρήµατα 
από το Εκκλησιαστήριο και λίγες πώρινες επιτύµβιες στήλες, δεν έχουν εντοπιστεί 
κατάλοιπα της Κλασικής περιόδου στην πόλη της Γόρτυνας174. Ο ίδιος εξάλλου 
προσθέτει, ότι τα δηµόσια και ιερά κτίρια των Α, αλλά και των Κ χρόνων, έχουν 
ανασκαφεί στους λόφους175. Εκεί, έχουν έρθει στο φως και πολλά ελληνορωµαϊκά 
λείψανα της ανθρώπινης παρουσίας. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη και την ανεύρεση 
ΠΓ-Γ οστράκων κοντά στον Άγ. Τίτο, τα οποία ίσως υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός 
ακόµα οικιστικού πυρήνα της περιόδου, στη θέση του υστερότερου αστικού κέντρου, 
είναι δυνατό να αναπλάσουµε µε διαφορετικό τρόπο την ιστορία της Γόρτυνας. 

Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε, την ύπαρξη κωµών, σε αρκετά µικρή 
απόσταση µεταξύ τους (αν τη συγκρίνουµε µε την ευρεία έκταση της επικράτειας, 
όπου σηµειωτέον, δεν έχουµε εντοπίσει άλλες). Επειδή το γεγονός δε µοιάζει τυχαίο, 
δε θα ήταν υπερβολή να εικάσουµε µια οργανωµένη κατοίκηση στα υψώµατα και 
στον κάµπο. Η θέση των οικιστικών πυρήνων είναι τέτοια, ώστε να εκµεταλλεύονται 
στο έπακρο τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η περιοχή. Οι κώµες στον Άγ. Ιωάννη 
και τον Πρ. Ηλία � Αρµί ελέγχουν την οδό επικοινωνίας µεταξύ Κνωσού και Φαιστού 
και συγκροτούν ένα αδιαπέραστο σύστηµα άµυνας, προστατεύοντας το κεντρικό 
τµήµα της πεδιάδας από τα βόρεια. Πιθανώς το ίδιο ισχύει και για αυτήν του 
Βουρβουλίτη, αν προσπαθήσει κάποιος να παρακάµψει από τα ανατολικά τους 
λόφους της εισόδου στη λεκάνη της Γέργερης. Η εγκατάσταση κοντά στον Άγ. Τίτο, 
µολονότι δεν είναι βέβαιη, δε µπορεί να αποκλειστεί, αφού θα εκµεταλλευόταν 
πλουτοπαραγωγικό χώρο ικανό να εξασφαλίσει άφθονο πλεόνασµα αγαθών. Η θέση 
της στην πεδιάδα δε θα πρέπει να µας ξενίζει. Τα εύφορα εδάφη ασφαλώς θα 
προσέλκυαν µεγάλες οµάδες ανθρώπων, παρέχοντας οικονοµική και κατά συνέπεια 
και στρατιωτική ισχύ. (Ανάλογα παραδείγµατα έχουµε συναντήσει και αλλού στην 
Κρήτη, στοιχείο που µας οδήγησε να υποθέσουµε ειρηνικές συνθήκες διαβίωσης)176. 
Επίσης, η µακραίωνη κατοίκηση, ίχνη της οποίας έχουν αποκαλυφθεί στον Άγ. 
Ιωάννη (Νεολιθικά), το Βουρβουλίτη (Μινωικά) και τα Καννιά, νοτιοδυτικά της 
Μητρόπολης (ΥΜ), καθώς και η προστασία που προσφέρουν τα υψώµατα, θα 
ενίσχυαν ακόµα περισσότερο την απόφαση για µια σταθερή εγκατάσταση στον 
κάµπο. Σε αυτόν έχουµε εντοπίσει µόνο έναν πλούσιο ΠΓ θολωτό τάφο και κεραµική, 
πιθανώς από σύγχρονό του λακκοειδή, στο χώρο της Γεωργικής Σχολής. ∆υστυχώς, 
δε γνωρίζουµε αν πρόκειται για δυο µεµονωµένες περιπτώσεις, ή για ενδείξεις 
ύπαρξης κάποιου κοιµητηρίου. Σε κάθε περίπτωση όµως, δεν προϋποθέτουν 
κατοίκηση στην πεδιάδα, αφού, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει, η θέση ενός τάφου 
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µπορεί απλά να σηµατοδοτεί την ιδιοκτησία γης, ή να συνδέεται µε τα πατρογονικά 
χώµατα177. 

Συνοψίζοντας, αντιλαµβανόµαστε, ότι η έλλειψη αρχαιολογικών δεδοµένων 
δε µας επιτρέπει να ξεφύγουµε από τη διατύπωση υποθέσεων και να καταλήξουµε σε 
διαπιστώσεις. Ο συνοικισµός µοιάζει πιθανός και αποτελεί σίγουρα ελκυστική 
πρόταση, αλλά δε µπορούµε να αποκλείσουµε το σταδιακό µετασχηµατισµό του 
οικιστικού πυρήνα στην περιοχή της πόλης των Ιστορικών Χρόνων σε αστικό κέντρο. 
Το πρόβληµα περιπλέκει ακόµα περισσότερο η γειτνίαση ορισµένων κωµών. Έτσι, η 
αποδοχή της εκτίµησης του Di Vita, ότι η «ακρόπολη» στον Άγ. Ιωάννη 
µετεξελίχτηκε από τον 7ο αι. σε τόπο λατρείας, συνιστώντας πιθανώς για κάποιο 
διάστηµα τον κύριο θρησκευτικό χώρο της Γόρτυνας, ο οποίος συµπεριέλαβε 
βαθµιαία το Ωδείο κι έφτασε ως το ναό του Πύθιου Απόλλωνα178, ουσιαστικά 
δηλώνει, πως θεωρούµε πλέον ενιαία την περιοχή ανάµεσα στο λόφο και την πόλη. 
Βέβαια, δεν είναι θεµιτό να γενικεύσουµε την ισχύ της παραπάνω διαπίστωσης και να 
τη δεχτούµε και για την προγενέστερη Γ περίοδο. Όµως, τα ευρήµατα από τις πλαγιές 
του υψώµατος (βωµός και αναληµµατικός τοίχος του τρίτου τέταρτου του 8ου αι.) και 
τον Άγ. Τίτο (ΠΓ-Γ όστρακα), ενισχύουν µια τέτοια άποψη, υποδεικνύοντας την 
ενότητα του χώρου. 

Η τελευταία αξίζει να µας απασχολήσει, στα πλαίσια της διερεύνησης της 
κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης που επικρατούσε στη Γόρτυνα κατά τα ΠΓ και Γ 
χρόνια. Εξετάζοντας τα κατάλοιπα της εποχής από το σύνολο των θέσεων της 
επικράτειας, αντιλαµβανόµαστε την ορθότητα της διαπίστωσης. Οι οµοιότητες στα 
αναθήµατα, την κάτοψη, τον προσανατολισµό και τις διαστάσεις µεταξύ των ναών 
της Αθηνάς Πολιάδος και του Βουρβουλίτη, έχουν ήδη επισηµανθεί179. Επίσης, οι 
οικοδοµικές πρακτικές και οι γενικές αρχές στην οργάνωση των οικισµών στον Άγιο 
Ιωάννη, το Αρµί, τον Πρ. Ηλία και το Βουρβουλίτη δεν εµφανίζουν διαφορές, ούτε 
ανάµεσα στους πυρήνες αυτούς, ούτε σε σχέση µε τις συνήθειες της εποχής. Ακόµα 
και η κεραµική παρουσιάζει οµοιοµορφία και µας επιτρέπει να συµπεράνουµε την 
ύπαρξη τοπικού εργαστηρίου, µε παραγωγή παρεµφερή αυτής γειτονικών 
επικρατειών (Φαιστού και Πρινιά)180. Φαίνεται, ότι οι κάτοικοι ενεργούσαν ως 
σύνολο, µέσα σε µια ενοποιηµένη περιοχή, πιθανώς ήδη από τον ύστερο 9ο αι. π.Χ. 

Τότε χρονολογούνται ο πλούσιος θολωτός τάφος της Γεωργικής Σχολής και η 
ίδρυση των ιερών της Αθηνάς Πολιάδος και του Βουρβουλίτη. Η σηµασία τους για 
την ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας είναι βαρύνουσα, καθώς συνιστούν 
τις αξιολογότερες εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ΠΓ Γόρτυνα. Η 
κατάληψη του συνόλου των διερευνηµένων θέσεων της επικράτειας κατά την περίοδο 
αυτή τεκµηριώνεται από τα ευρήµατα, αφού σε κάθε οικιστικό πυρήνα στα υψώµατα 
(Άγιο Ιωάννη, Αρµί � Πρ. Ηλία και Βουρβουλίτη), αλλά και στην πεδιάδα, έχουν 
αποκαλυφθεί κατάλοιπά της. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα πιστοποιούν λοιπόν τη 
διάρκεια της εγκατάστασης, που διαδέχτηκε αντίστοιχη των ΥποΜ χρόνων. Η 
σταθερότητα της κατοίκησης και η εκµετάλλευση σηµαντικών πλουτοπαραγωγικών 
πηγών, θα οδήγησαν σε οικονοµική άνθηση, όπως υποδηλώνει το περιεχόµενο του 
θολωτού τάφου και η ίδρυση των ιερών. Βέβαια, ο πρώτος µπορεί να αποτελεί 
εξαιρετική περίπτωση και να αντανακλά το βιοτικό επίπεδο µικρής µερίδας του 
πληθυσµού. Οπωσδήποτε όµως, η κτέριση των νεκρών µε αξιόλογο τµήµα του 
υπερπροϊόντος, ή η ανάθεσή του σε θεούς, προϋποθέτει την ύπαρξη πλεονάσµατος 
                                                 
177 Βλ. σ. 25. 
178 Di Vita A., 1991, σ. 319. 
179 Βλ. σ. 119-120. 
180 Papadopoulos J., 1988, σ. 165. 



και υποδηλώνει τη διάθεση κηδευτών και αφιερωτών να προβληθούν. Μας 
δηµιουργείται έτσι η εντύπωση, σε σχέση µε την ΠΓ Γόρτυνα, µιας µάλλον 
πολυπληθούς κοινότητας, εγκατεστηµένης σε γειτονικές θέσεις, η οποία έχει πετύχει 
τη σταθερότητα και βαδίζει στο δρόµο της ανάπτυξης. Στο εσωτερικό της 
παρατηρούµε, την τάση ορισµένων µελών της να διακριθούν, στηριζόµενα στον 
πλούτο ή και την καταγωγή τους, όχι αναζητώντας µια ανεξάρτητη πορεία τους, αλλά 
προσπαθώντας να χειραγωγήσουν και να επιβληθούν στην κοινωνία. Με βάση την 
παραπάνω αντίληψη, δεν είναι δυνατό να θεωρήσουµε τα ιερά στις κορυφές των 
λόφων του Αγ. Ιωάννη και του Βουρβουλίτη ως ενδείξεις της αυτονοµίας της κάθε 
κώµης181, αλλά µάλλον ως σήµατα της κυριαρχίας των Γορτυνίων στην περιοχή182. Ο 
εντοπισµός του δεύτερου στα όρια της επικράτειας ενισχύει την υπόθεση του De 
Polignac, ενώ δεν αποκλείεται ανάλογη λειτουργία να είχε και αυτό της Αθηνάς 
Πολιάδος. Ωστόσο, τόσο η συνεχής και διαρκής κατάληψη του υψώµατος του Αγίου 
Ιωάννη, όσο και το πλήθος και η αξία των αναθηµάτων που βρέθηκαν εκεί, 
συνηγορούν ίσως, στο χαρακτηρισµό του συγκεκριµένου ιερού ως κυριότερου 
θρησκευτικού τόπου της επικράτειας. 

Φαίνεται µάλιστα, ότι κατά τον ύστερο 8ο αι., δηµιουργήθηκε η ανάγκη να 
δοθεί µια µνηµειακότερη διάσταση στη λατρεία, όπως υποδηλώνουν ο 
αναληµµατικός τοίχος των µέσων του αιώνα στην ανατολική πλαγιά του Αγ. Ιωάννη, 
ο βωµός του 735 π.Χ. περίπου και ιδίως ο ναός του δεύτερου τέταρτου του 7ου αι. 
(και ο σύγχρονός του στο Βουρβουλίτη). Η εντυπωσιακή οικοδοµική δραστηριότητα 
θα πρέπει ασφαλώς να συσχετιστεί µε την ευµάρεια των κατοίκων και τη συγκρότηση 
ενός µηχανισµού λήψης αποφάσεων, ο οποίος θα είχε τη δυνατότητα να σχεδιάζει και 
να φροντίζει για την εκτέλεση µεγάλων δηµόσιων έργων. Η ανέγερση του ναού του 
Πύθιου Απόλλωνα στην πεδιάδα, λίγες δεκαετίες αργότερα, πιθανώς µαρτυρά τη 
µετατόπιση του κέντρου βάρους προς τον κάµπο, ή απλά την επέκταση του 
θρησκευτικού χώρου, στην ίδια, ενιαία στην αντίληψη των ντόπιων, περιοχή. ∆ε θα 
συνιστούσε άλλωστε αυθαιρεσία ο ισχυρισµός, (παρά την έλλειψη αρκετών 
αρχαιολογικών δεδοµένων), ότι κατά τη Γ περίοδο σηµειώθηκε περαιτέρω 
οικονοµική άνθηση, που ευνόησε την αύξηση του πληθυσµού, οδηγώντας σε 
εξάπλωση της εγκατάστασης. Στα χρόνια αυτά πλέον, η Γόρτυνα θα πρέπει να ήταν 
αρκετά ισχυρή, µε την κυριαρχία της να απλώνεται σε µια ευρεία έκταση. Μολονότι 
ο οµηρικός χαρακτηρισµός «τειχιόεσσα» δεν έχει επιβεβαιωθεί και το θεωρούµενο 
τείχος στην κορυφή του λόφου του Αγ. Ιωάννη183, δηλαδή της υποτιθέµενης 
ακρόπολης, αµφισβητείται πειστικά, τίποτα δε µοιάζει ικανό να ανησυχήσει την 
ήρεµη ζωή των κατοίκων. Η φυσική οχύρωση των υψωµάτων, µε τα αναµφισβήτητα 
στρατηγικά πλεονεκτήµατα και ακόµα περισσότερο, η αίσθηση της ανερχόµενης 
δύναµης, φαίνεται ότι προσφέρουν ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στους ντόπιους. 
Εξάλλου, τα ευρήµατα καταδεικνύουν τις κοινές αντιλήψεις τους και υποδηλώνουν 
την ενότητά τους και τη στενή σύνδεση της Γόρτυνας µε τον υπόλοιπο ελληνικό 
κόσµο. 

                                                 
181 La Torre G.F., 1988-9, σ. 298. 
182 De Polignac F., 1984, σ. 42-46 και 59. 
183 Η τεκµηρίωση της οικοδόµησης τείχους γύρω στο 700 π.Χ. θα προσέδιδε µια άλλη παράµετρο στην 
προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας, αφού θα πιστοποιούσε την ύπαρξη 
εξωτερικού κινδύνου. Όµως, µια τέτοια άποψη δε φαίνεται να ενισχύεται ούτε από τα κατασκευαστικά 
στοιχεία, ούτε από τα τοπογραφικά δεδοµένα και δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα πλούτου και ισχύος 
που αποπνέει η Γόρτυνα κατά τον 7ο αι., µε την εντυπωσιακή οικοδοµική ανάπτυξη, την οικονοµική 
ευρωστία και την πολιτισµική άνθηση. 



Η τελευταία διαπίστωση αφορά σε διάφορες εκφάνσεις της καθηµερινής 
ζωής, σχετικές µε το κοινωνικό γίγνεσθαι και την ιδεολογία του πληθυσµού. 
Σύµφωνα µάλιστα µε το σχήµα του De Polignac, η διαδικασία αστικοποίησης της 
εγκατάστασης είναι όµοια µε ό,τι παρατηρείται αλλού στην Ελλάδα και 
σηµατοδοτείται ανάλογα. Έτσι, η ίδρυση του ναού της Αθηνάς στο λόφο του Αγ. 
Ιωάννη µαρτυρά την ιεροποίηση της οργανωµένης γύρω του κατοίκησης, όπως 
συµβαίνει µε κάθε αστικό ιερό όπου λατρεύεται η πολιούχος θεότητα184. Την ένωση 
των κωµών του πρωτοαστικού χώρου συµβολίζει το θρησκευτικό (και διοικητικό � 
«πολιτικό»;) αυτό κέντρο, το οποίο αφενός αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τους 
κατοίκους, αφετέρου όµως, δεν αντικατοπτρίζει τη γέννηση της πόλης ως άστεως. Η 
λατρεία της Αθηνάς Πολιάδος επιβεβαιώνει την παραπάνω πορεία κοινωνικού 
µετασχηµατισµού και αποκαλύπτει τον ελληνικό χαρακτήρα του πολιτισµικού 
υποβάθρου της τοπικής κοινότητας, τη διαµόρφωση εθνικής συνείδησης και την 
παγίωση αντίστοιχης ιδεολογίας, συνδεόµενης µε το ολυµπιακό δωδεκάθεο. Το 
χάλκινο ειδώλιο (µε αρ. εισ. 2448 Μουσ. Ηρακλείου), του 700 π.Χ. περίπου, που 
ίσως αποτελεί µια από τις πρωιµότερες απεικονίσεις της θεάς, θα µπορούσε να 
θεωρηθεί terminus ante quem για την αλλαγή στο λατρευτικό αντικείµενο, από τη Μ 
γυναικεία θεότητα µε τις τρεις υποστάσεις στην Αθηνά και τη συνακόλουθη 
µεταβολή στο κοσµοόραµα των Γορτυνίων. Φαίνεται µάλιστα, πως ο συλλογισµός 
αυτός αποδυναµώνει την υπόθεση του De Polignac185 και µας επιτρέπει να 
αµφισβητήσουµε τη βαρύτητα της Μ παράδοσης στη συγκεκριµένη περίπτωση, κάτι 
που δεν έρχεται σε αντίθεση µε τα αρχαιολογικά δεδοµένα. Τα τελευταία µας 
επιτρέπουν να εικάσουµε, ότι κατά τα Γ χρόνια, έχει πλέον συντελεστεί η διαδικασία 
µετασχηµατισµού της κοινωνίας, η οποία αποκτά ιδεολογικό πλαίσιο, 
θεωρητικοποιείται κι ενισχύεται µέσω της διαφοροποίησης στις θρησκευτικές 
αντιλήψεις. Η λατρεία µιας πολεµικής θεάς, υποδηλώνει το στρατοκρατικό 
χαρακτήρα της κοινωνίας και συµβαδίζει µε την ανάγκη των κατοίκων να 
προστατεύσουν και να ενδυναµώσουν το νέο πολιτικό µόρφωµα, µολονότι αυτό δεν 
έχει ακόµα ολοκληρώσει την εξελικτική του πορεία. 

Τα αίτια των παραπάνω εντυπωσιακών µεταβολών ασφαλώς θα πρέπει να 
αναζητηθούν και στην οικονοµική ανάκαµψη της Γόρτυνας, όπως την έχουµε 
καταγράψει από τον ύστερο 9ο αι. π.Χ. ως το τέλος της Γ περιόδου. Το πλήθος των 
αναθηµάτων στο ιερό της Αθηνάς επιβεβαιώνει τη δυνατότητα των κατοίκων να 
διαθέσουν τµήµα του υπερπροϊόντος και τεκµηριώνει την ανάπτυξη του δευτερογενή 
και του τριτογενή τοµέα της οικονοµίας, µε την παρουσία ειδικευµένων τεχνιτών και 
θρησκευτικών λειτουργών. Τα µεγάλα δηµόσια έργα από το δεύτερο µισό του 8ου αι. 
αναδεικνύουν τη βαθµιαία ανάπτυξη, αλλά έρχονται σε αντίφαση µε την εικόνα των 
λιτών σπιτιών του τέλους του αιώνα από τον Πρ. Ηλίαú φαινόµενο δυσερµήνευτο. Για 
να το δικαιολογήσουµε θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε αυτόν τον οικιστικό πυρήνα 
ως ταπεινό, φτωχικό προάστιο, κατοικηµένο από µια οµάδα ανθρώπων που έχει 
µείνει στο περιθώριο της πολύπλευρης άνθησης. Επειδή όµως, τα αρχαιολογικά 
δεδοµένα δε δείχνουν οποιαδήποτε άλλη σηµαντική διαφοροποίηση στην καθηµερινή 
ζωή του πληθυσµού, ίσως θα πρέπει να εξετάσουµε το ενδεχόµενο, να πρόκειται για 
το σηµάδι της κάµψης της ιδιωτικής οικονοµίας προς όφελος της δηµόσιας, όπως 
συµβαίνει κάποτε, κατά τη διάρκεια τέτοιων µεταβατικών περιόδων, όταν το 
ζητούµενο είναι η ενίσχυση του εκάστοτε νέου κοινωνικοπολιτικού µορφώµατος. 
                                                 
184 De Polignac F., ό.π., σ. 91. 
185 Ό.π., σ. 90. Το επιχείρηµα του µελετητή (ο προσανατολισµός του ναού της Αθηνάς προς την Ίδη, 
σύµφωνα µε το Μ πρότυπο) δεν είναι αρκετά πειστικό, για να θεωρήσουµε τη λατρεία της συνέχεια 
αυτής της Μ θεάς µητέρας. 



Ωστόσο, η δυναµική των εξελίξεων οδηγεί σε µια παρατεταµένη και 
πολυσχιδή πρόοδο, η οποία παρατηρείται όλο σχεδόν τον 7ο αι. Η ανέγερση των ναών 
της Αθηνάς Πολιάδος, του Βουρβουλίτη και του Πύθιου Απόλλωνα την αποτυπώνει 
µε σαφήνεια. Παράλληλα, υποδηλώνει την πολυµέρεια της εγκατάστασης και 
πιθανώς την ισοτιµία των διαφόρων τµηµάτων της. Όµως, η µελέτη των καταλοίπων 
της ανθρώπινης παρουσίας στην επικράτεια κατά τα ∆αιδαλικά χρόνια, δε συνιστά 
αντικείµενο της παρούσας µελέτης. Θα περιοριστούµε απλά να σηµειώσουµε την 
ξαφνική και απότοµη παρακµή, ήδη από το τέλος του αιώνα, που ακολούθησε την 
κατασκευή των παραπάνω λαµπρών δηµόσιων οικοδοµηµάτων. Ίσως η εγγενής 
αδυναµία εξεύρεσης συνεχώς περισσότερων πόρων, για την επίτευξη της περαιτέρω 
ανάπτυξης, να συνέτεινε σε µια προσπάθεια εξάπλωσης του ζωτικού χώρου της 
Γόρτυνας και άλλων κρητικών πόλεων, µε επακόλουθο διαδοχικές συγκρούσεις 
ανάµεσά τους. Το αποτέλεσµά τους µπορεί να είναι και η ένδεια των διαθέσιµων 
στοιχείων για την ιστορία του νησιού από τον 6ο ως τον 4ο αι. π.Χ. 
Βιβλιογραφία: Πλάτων Ν. ΚΧ 1950 534 & 1955 561ú Levi D. ASA 1955-6 207-288ú 
Αλεξίου ΠΑΕ 1966α 189-191 & ΚΧ 1966 323 & Α∆ 1967α 485ú Ορλάνδος (;) Έργον 
1966 152ú Renard L. AntCl 1967 570-2ú Rizza G. Scrinari V.S.M. 1968ú Hayden B.J. 
PhD 1981 150 & 158 & AA 1988 12-13ú Di Vita Ancient Crete 1985 39-72 & ∆.Κ.Σ. 
(;) 1985 337 & ASA 1986-7 466-474 & Α∆ 1987 551 & Palazzo 1991 309-319 & 
(Papadopoulos) Gortina Iú Cassimatis Bulletin Liaison Soc Salomon-Reinach 1988 
31ú La Torre ASA 1988-9 277ú Allegro N. Palazzo 1991 321-330ú Mazarakis � 
Ainian PhD 1997. 
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ΠΓ14. Περιοχή Προφήτη Ηλία (Κανλί Καστελλίου) � Καρναρίου � Βαθυπέτρου. 
 

Ανατολικά της επικράτειας της Γόρτυνας, στο τµήµα της Μεσαράς το οποίο 
διαρρέει ο άνω ρους του Γεροπόταµου, δεν έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα της 
εξεταζόµενης περιόδου. Πριν λοιπόν συνεχίσουµε ανατολικότερα, στα εδάφη που 
αρδεύει ο ποταµός Αναποδάρης, όπου τοποθετείται το Ρύτιο, θα πρέπει να 
καταγράψουµε τα ευρήµατα από όσες γειτονικές περιοχές της Κνωσού δεν έχουµε 
ακόµα αναφέρει, ξεκινώντας µάλιστα, µε τη µελέτη των στοιχείων από τον 
παρεµβαλλόµενο χώρο µεταξύ των δυο σηµαντικότερων κρητικών πόλεων των 
Ιστορικών Χρόνων. Εκεί διακρίνουµε δυο µικρές λεκάνες, στα βορειοανατολικά της 
επικράτειας του Πρινιά, τις οποίες η τοπογραφία και το µέγεθός τους µας 
υπαγορεύουν να θεωρήσουµε µια ενότητα. Πρόκειται για τις κοιλάδες του χειµάρρου 
∆ιακονιάρη στα νοτιοδυτικά και του ρέµατος του Βαθυπέτρου στα βορειοανατολικά, 
που αποτελούν µεσηµβρινές προεκτάσεις αυτής του ποταµού Γιόφυρου. Με βάση τη 
γεωµορφολογία, είναι λογικό να εικάσουµε, ότι οι ανθρώπινες κοινότητές τους 
δύσκολα θα διατηρούσαν την αυτονοµία τους. Πιθανώς θα εξαρτόνταν από την 
Κνωσό, ή σπανιότερα τη Γόρτυνα, ή, κατά διαστήµατα, θα µοιράζονταν ανάµεσα στις 
δυο Μεγάλες ∆υνάµεις της κρητικής αρχαιότητας. Τα νότια όριά τους σηµατοδοτούν 
διαδοχικές ανώνυµες κορυφές (718, 687, 565, 471 και 465 µ.), από το βουνό 
Μονοδένδρι (801 µ.) στα δυτικά, ως την Πλατειά Όψη (743 µ.)στα ανατολικά. Ένας 
πρόβολος του πρώτου κατέρχεται προς τα βορειοδυτικά (306 µ. και Πετροκαλύβα 
377 µ.), σβήνοντας βαθµιαία πριν το ύψωµα Σταυρός (405 και 411 µ.), από όπου 
ξεκινά µια λοφοσειρά προς τα βορειοανατολικά (360, 336 και 322 µ.), µέχρι τη Βίγλα 
(342 µ.), κλείνοντας την περιοχή από τα δυτικά. Από την τελευταία η οριογραµµή 



συνεχίζει προς τα νοτιοανατολικά (ανώνυµα των 296 και 293 µ.) και τα ανατολικά 
(Γιουχτάκι 361 µ.) και καταλήγει στο Γιούχτα (809 µ.). Τα ψηλά βουνά που 
ορθώνονται ανάµεσα στο όρος αυτό και την Πλατειά Όψη (ανώνυµο των 667 µ., 
Βίγλα 585 µ. και ανώνυµα των 601, 741 και 773 µ.), συνιστούν φυσικό φράγµα προς 
τον κάµπο της Πεδιάδας στα ανατολικά. 

Αντιλαµβανόµαστε, ότι ο εξεταζόµενος χώρος ουσιαστικά αποτελεί την 
απόληξη της πεδιάδας του Ηρακλείου και παρεµβάλλεται µεταξύ των εύφορων τόπων 
της Μεσαράς και της Πεδιάδας. Η θέση του, τα γόνιµα εδάφη του και τα τρεχούµενα 
νερά, ασφαλώς θα προσέφεραν στους κατοίκους επάρκεια αγαθών. Ωστόσο, τα 
υψώµατα Κάµπος (422 µ.), Κοπράνα (370 και 355 µ.), Μουσούρου (367 µ.) και Ρόκα 
(505 µ.) τον διαιρούν στον άξονα Β∆-ΝΑ, αποδυναµώνοντάς τον, καθώς 
δυσχεραίνουν τις µετακινήσεις στο εσωτερικό του και κατ�επέκταση τις οικονοµικές 
ανταλλαγές και την άµυνα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να 
προσεγγίζονται µε προσοχή τα αρχαιολογικά δεδοµένα της περιοχής, µε την 
επιφύλαξη µήπως δε συνιστούν ενιαίο σύνολο. Βέβαια, η παραπάνω παρατήρηση δεν 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά στα ΠΓ-Γ κατάλοιπα, αφού, όπως θα 
διαπιστώσουµε, όλα προέρχονται από τα υψώµατα εκατέρωθεν του ρέµατος του 
Βαθυπέτρου. 

Με βάση, λοιπόν, το υπάρχον υλικό φαίνεται, ότι στους νοτιοδυτικούς 
πρόποδες του Γιούχτα, η κατάληψη του χώρου ήταν εντατική κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο. Κοντά στο µικρό χωριό Καρνάρι έχουν εντοπιστεί ίχνη οικισµού και µια 
σπηλιά µε διαρκή ανθρώπινη παρουσία από τη Νεολιθική Εποχή ως τη 
Ρωµαιοκρατία. Τα ερείπια των σπιτιών της εγκατάστασης αποκαλύφθηκαν σε 
επιφανειακή έρευνα και απλώνονται σε έκταση τουλάχιστον 1 τ.χλµ. Τα 
περισυλλεγµένα Μ, Γ, Αν, Ε και Ρ όστρακα µαρτυρούν τη µακραίωνη κατοίκηση και 
ανταποκρίνονται στην εικόνα που µας παρέχουν τα ευρήµατα από το «σπήλαιο της 
Λυκάστου», ή «Καρνάρι», ή «Σπηλιαρίδια», ή «του Στραβοµύτη». Αυτό βρίσκεται 
περίπου 300 µ. ανατολικά της καµαρωτής κρήνης του χωριού, κοντά στο εκκλησάκι 
του Αγ. Ιωάννη του Προδρόµου, σε 400 µ. υψόµετρο περίπου. Πρόκειται για ένα 
διώροφο, δυσπρόσιτο σύστηµα υγρών και σκοτεινών σηράγγων, το οποίο αρχικά θα 
πρέπει να χρησιµοποιήθηκε ως καταφύγιο (στα Ν-ΠΜ Ι και ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι χρόνια). 
Πιθανώς από την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο η λειτουργία του άλλαξε, όπως καταδεικνύουν τα 
ανασκαφικά δεδοµένα και ο χώρος µετατράπηκε σε ιερό, µέχρι και την Α. Φαίνεται, 
ότι τον 8ο αι. π.Χ. διαµορφώθηκε η είσοδός του, όπου κατασκευάστηκε ένα βάθρο 
από πωρόλιθο (πέτρωµα ξένο προς το βουνό), που ήρθε στο φως in situ, θραυσµένο 
σε δυο τεµάχια συνολικού πλάτους 1 µ., µε µια κοιλότητα στο µέσο του, ως υποδοχή 
βωµού, στήλης, ή λατρευτικού αντικειµένου. Τριγύρω βρέθηκε πλήθος Γ-Α 
οστράκων (τα ΥΓ ανήκαν σε µεγάλα αγγεία καλής ποιότητας και µικρούς µόνωτους 
κυάθους) και η σιδερένια λάµα ενός Γ ξίφους µήκους 21 εκ., υποδηλώνοντας τη φάση 
ακµής του σπηλαίου. Επίσης αποκαλύφθηκαν, οστά µικρών ζώων, κουκούτσια 
φρούτων και ορισµένα αναθήµατα (αστράγαλοι και θήλαστρα) συνδεόµενα µε 
γυναικείες θεότητες (Ειλειθυία ή ∆ίκτυννα). 

∆υτικότερα, στην άλλη πλευρά της κοιλάδας, έχουν εντοπιστεί κατάλοιπα της 
εξεταζόµενης περιόδου σε τρεις θέσεις, κοντά στον Προφήτη Ηλία (Κανλί Καστέλλι). 
Πρόκειται για ένα Γ τάφο µε πολλά αγγεία από τη «Ρίζα», 1 χλµ. βόρεια από το 
χωριό186, για ΠΓ-Γ αρχαιότητες ακαθόριστου χαρακτήρα (ίσως ταφικού), από το 
«Τσαγκαράκη(ι) Μετόχι» και για ευρήµατα από τη βραχοσκεπή «του ∆ιάκου τα 
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κελλιά», στους πρόποδες του υψώµατος Κορυφή, Α/ΒΑ από τον Πρ. Ηλία. Μπροστά 
σε δυο κόγχες στο βάθος της µικρής αυτής σπηλιάς, ήρθαν στο φως σε δυο ορύγµατα, 
άφθονα ΜΜ ΙΙ-ΙΙΙ, ΥΜ και ΠΓ αφιερώµατα και όστρακα (κυπέλλων και άλλων 
µικρών αγγείων), µε βάση τα οποία ο Faure χαρακτήρισε το χώρο αγροτικό ιερό187. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα τεκµηριώνουν τη διαρκή ανθρώπινη 
παρουσία στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να µας παρέχουν τις προσδοκούµενες 
πληροφορίες, εξαιτίας, είτε της ανεπαρκούς διερεύνησης των χώρων, είτε της 
συνοπτικής παρουσίασης των ευρηµάτων, συχνά µε τη µορφή χρονικών. 
Περιοριζόµαστε έτσι, να διατυπώσουµε σχετικά λίγες παρατηρήσεις, για την ιστορία 
του τόπου. Αρχικά, αξίζει να σηµειώσουµε το πλήθος, την πυκνότητα και την 
ποικιλία στο χαρακτήρα των ΠΓ-Γ θέσεων. Ο εντοπισµός τους σε µια τόσο µικρή 
λεκάνη καταδεικνύει την αφθονία των πόρων που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον 
(εύφορα και ικανοποιητικά αρδευόµενα εδάφη), αλλά και η γειτνίαση µε τους 
πλούσιους κάµπους της Κεντρικής Κρήτης (Ηρακλείου, Μεσαράς, Πεδιάδας). Ίσως 
σε αυτή να οφείλεται, σε κάποιο βαθµό και η µακραίωνη κατάληψη του χώρου. Η 
τελευταία παρουσιάζεται συγκεντρωµένη στους νοτιοδυτικούς πρόποδες του Γιούχτα 
και τα χαµηλά υψώµατα στον Προφήτη Ηλία, υποδηλώνοντας πιθανώς δυο πυρήνες 
κατοίκησης. Τα εκτεταµένα ερείπια του πρώτου και τα πολλά και αξιόλογα ευρήµατα 
από το παρακείµενο ιερό σπήλαιο, τεκµηριώνουν εντυπωσιακή ανάπτυξη κατά τον 8ο 
αι. Η κατασκευή του πωρολιθικού βάθρου και άρα η διαµόρφωση ενός νέου πλαισίου 
τέλεσης λατρευτικών πράξεων, σε συνδυασµό µε την ποσότητα και την καλή 
ποιότητα των αναθηµάτων, πιστοποιεί την πολύπλευρη πρόοδο και τη διαφοροποίηση 
στις θρησκευτικές πρακτικές και ίσως στην κοινωνική οργάνωση και την ιδεολογία 
των κατοίκων. Η ανασκαφική έρευνα του οικισµού στο Καρνάρι θα µπορούσε να 
προσφέρει περισσότερα στοιχεία, όπως και η λεπτοµερέστερη παρουσίαση του Γ 
τάφου και των αρχαιοτήτων του Πρ. Ηλία. Το πλήθος των αγγείων του τάφου µοιάζει 
να επιβεβαιώνει το ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού, το οποίο 
φαίνεται, ότι σχετίζεται και µε το πολιτισµικό υπόβαθρο της περιοχής, όπως αυτό 
αντικατοπτρίζεται και στα ΜΜ-ΥΜ αφιερώµατα από το γειτονικό ιερό σπήλαιο. 
Βιβλιογραφία: Ξανθουδίδης Α∆ 1918α 10 Μαρινάτος Α∆ 1933-5 56ú & ΠΑΕ 1949 
108ú & 1950 250-7ú & 1955 309ú Faure Ιερά σπήλαια 1996. Να δω βιβλιογραφία 
Γιούχτα. 
 
ΠΓ15. Περιοχή Κουνάβων. 
 

Ανατολικά της λεκάνης των Αρχανών (την οποία εντάξαµε στην ευρύτερη 
επικράτεια της Κνωσού) και της γειτονικής της, προς τη µεσηµβρία, κοιλάδας του 
ρέµατος του Βαθυπέτρου, βρίσκεται αυτή του δυτικού πηγαίου κλάδου του 
Καρτερού, του χειµάρρου Φαράγγι. Το βουνό Πλατειά Όψη (773 µ.) σηµατοδοτεί το 
νότιο άκρο της, από όπου ξεκινούν δυο ράχες γενικά προς τα βόρεια. Η κατεύθυνση 
της δυτικότερης είναι αρχικά Β∆ και στη συνέχεια ΒΑ και σχηµατίζεται από τα 
υψώµατα Σώπατα (601 µ.), Βίγλα (573 και 585 µ.), τα ανώνυµα των 667 και 644 µ. 
(πάνω από το Βαθύπετρο, στα ΝΑ του κυρίως όγκου του Γιούχτα), 561 µ. (δυτικά 
από το Καταλαγάρι) και όσα παρεµβάλλονται µεταξύ των Επάνω Αρχανών και των 
Κουνάβων, φτάνοντας µέχρι τις στενές ρεµατιές στο χώρο σύνδεσης του Φαραγγιού 
(ενδεικτικό το όνοµά του) µε τον Καρτερό και κλείνοντας την περιοχή από τα δυτικά. 
Η πορεία της ανατολικότερης είναι αντίστροφη (πρώτα ΒΑ, αποκλίνουσα και µετά 
Β∆, συγκλίνουσα της πρώτης), καθώς συγκροτείται από τις επίσης ανώνυµες κορυφές 
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των 679 µ. (Α/ΒΑ της Πλατειάς Όψης), 504 µ. (Β∆ από το Αλάγνι), 428 µ. (πάνω από 
τις Μελέσσες), 389 µ. (νότια των Αγ. Παρασκιών), 374 µ. (δυτικά των Αστρακών) 
και 329 µ. (βορειότερα), καταλήγοντας στην Κακή Ράχη (199 µ.) και ορίζοντας την 
επικράτεια από τα ανατολικά. 

Πρόκειται ουσιαστικά για την πεδινή λεκάνη των Πεζών, µε τα εύφορα 
εδάφη, τα αρδευόµενα από το χείµαρρο Φαράγγι. Η γειτνίασή της µε τους κάµπους 
του Ηρακλείου, της Πεδιάδας και της Μεσαράς, θα προσέλκυε το ανθρώπινο 
ενδιαφέρον και θα προσέφερε πρόσθετες δυνατότητες για οικονοµική άνθηση. 
Εξάλλου, η θέση της στα νότια της Κνωσού και µάλιστα χωρίς την προστασία 
κάποιου αξιόλογου φυσικού εµποδίου, ίσως την καθιστούσε, για ορισµένα χρονικά 
διαστήµατα, περιοχή εξαρτηµένη από το ισχυρότερο κέντρο της Κρήτης. Το ίδιο 
µπορεί να συνέβαινε και µε τη γειτονική κοιλάδα του ανατολικού πηγαίου κλάδου 
του Καρτερού, του Αστρακιανού (λεκάνη Αστρακών � Φιλισιών), µε την οποία, 
πιθανώς, η εξεταζόµενη επικράτεια συνιστούσε κατά καιρούς, µια πολιτική 
ενότητα188. Η µελέτη των αρχαιολογικών δεδοµένων και των δύο πιστοποιεί την 
κνωσιακή επιρροή, αλλά συγχρόνως και το ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των 
κατοίκων. 

Το σύνολο των ΠΓ και Γ ευρηµάτων της περιοχής εντοπίστηκε κοντά στο 
βόρειο άκρο της, στα περίχωρα των Κουνάβων. Πρόκειται για τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα λείψανα αρκετών τάφων της περιόδου, που ανέσκαψε η τοπική 
Εφορεία Αρχαιοτήτων σε τρεις θέσεις. Στην «Κακή Ράχη» αποκαλύφθηκαν ΠΓ 
ταφές, χωρίς να αναφέρονται άλλα στοιχεία. «Στου Καστρινάκη», περίπου 200 µ. 
ανατολικότερα, ήρθε στο φως µέσα σε µικρό λάκκο σκαµµένο στον κούσκουρα, 
κρατηροειδές ΠΓ αγγείο. Περιείχε µια καύση κτερισµένη µε σιδερένιο όπλο, πιθανώς 
ξίφος, σπασµένο σε λυγισµένα και αναδιπλωµένα κοµµάτια («θανατωµένο;»). Τέλος, 
στον αγρό ιδιοκτησίας ∆. Ελευθεράκη, βρέθηκε τµήµα ΠΓ-Γ κοιµητηρίου. 
Ερευνήθηκαν πέντε ΠΓ τάφοι, χρονολογηµένοι µεταξύ των µέσων του 10ου και του 
9ου αι. π.Χ., οι οποίοι ανήκουν σε δυο τύπους: στο λαξευτό θαλαµοειδή, µε δρόµο και 
είσοδο φραγµένη µε ξερολιθιά και στο λακκοειδή, κυκλικού ή ελλειπτικού σχήµατος. 
Στο εσωτερικό τους υπήρχαν ενταφιασµοί και καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία, 
σιδερένια όπλα, χάλκινες πόρπες, λίγα απλά κοσµήµατα και κεραµική. Αξιοσηµείωτα 
είναι τα ίχνη πυράς µπροστά από το στόµιο ενός θαλάµου, καθώς και µιας χτιστής 
τετράγωνης εστίας, που θα πρέπει να σχετίζονται µε κάποιες τελετουργίες. ∆ίπλα 
στους τάφους εντοπίστηκε µια λιθόστρωτη οδός, η οποία φαίνεται ότι διέσχιζε τη 
νεκρόπολη και τη συνέδεε µε παρακείµενο οικισµό (δεν παρέχονται πληροφορίες για 
αυτόν). Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανεύρεση σε αβαθή λάκκο, ενός 
κρανίου συνοδευόµενου από κεραµική (υδρία, κέρνος, αµφορίσκος, µικρό κύπελλο 
και ιδιότυπο σκεύος, ίσως κέρνος, µε επίθετα ειδώλια πουλιών, ζώων και γυναίκας 
θρηνωδού). Στον ίδιο χώρο ανασκάφτηκε ο µεγαλύτερος ΠΓ Β-Γ θολωτός τάφος του 
βόρειου τµήµατος της Κεντρικής Κρήτης (2,60 µ. διάµετρος). Είναι οικοδοµηµένος 
µε επιµέλεια κι έχει πλακόστρωτο δάπεδο και είσοδο µε πωρολιθικές παραστάδες, 
κλεισµένη µε µεγάλη πέτρινη πλάκα. Χρησιµοποιήθηκε συνεχώς επί 150 χρόνια 
περίπου και περιείχε καύσεις σε µεγάλα τεφροδόχα αγγεία, περισσότερα από 100 
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µικρότερα (ανάµεσά τους τρίλοβο ΠΓ Β-ΠρΓ ληκύθιο µε κυπριακά πρότυπα και 
φοινικικό ληκύθιο του 8ου αι.), τµήµατα σιδερένιων όπλων και οβελών, καθώς και 
οστά ζώων (υπολείµµατα νεκροδείπνων). Οι ανασκαφείς παρατηρούν, ότι η κεραµική 
είναι παρόµοια µε την κνωσιακή, δείγµα της στενής σχέσης των δυο περιοχών κατά 
την εξεταζόµενη περίοδο189. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα, µολονότι τοπικά περιορίζονται στο 
βόρειο άκρο της επικράτειας και συνδέονται µε µια µόνο πτυχή της ανθρώπινης 
δραστηριότητας, τις ταφικές πρακτικές, συµβάλλουν ουσιαστικά στην προσπάθεια 
ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Ενώ δε χαρακτηρίζονται στο σύνολό 
τους ως εντυπωσιακά, παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία και προσφέρουν πολύτιµες 
πληροφορίες. Εξετάζοντας αρχικά τη µορφή των τάφων, σηµειώνουµε τη συνύπαρξη 
των τριών συνηθέστερων τύπων, σε ένα µικρό µάλλον κοιµητήριο. Ασφαλώς 
ξεχωρίζει ο επιβλητικός θολωτός, µε τη µακροχρόνια χρήση και τα πλούσια 
κτερίσµατα. Το µέγεθος και η κατασκευή του τεκµηριώνουν την οικονοµική και 
κοινωνική επιφάνεια των θαµµένων και των κηδευτών τους. Φαίνεται, ότι θα 
αποτελούσαν τα µέλη µιας οµάδας, πιθανώς οικογένειας, µε εξέχοντα ρόλο στη ζωή 
του τόπου επί δεκαετίες. Η σταθερότητα στην εκτέλεση των εθίµων υποδηλώνει την 
προσήλωση στην παράδοση και συνάµα την παγίωση συγκεκριµένων αντιλήψεων 
κατά τον 9ο αι. και την εµµονή σε αυτές τον 8ο. Τα κτερίσµατα, µολονότι δεν είναι 
πλούσια, µαρτυρούν ευµάρεια κι επαφές µε άλλες περιοχές της Κρήτης και της 
Ανατολικής Μεσογείου. Για την απόκτηση ορισµένων, θα ήταν αναγκαία η διάθεση 
τµήµατος του υπερπροϊόντος. Τα όπλα και οι οβελοί, αλλά και τα νεκρόδειπνα, θα 
µπορούσαν να µας παραπέµψουν σε µια στρατοκρατικά οργανωµένη κοινωνία, στην 
οποία οι πολεµιστές � εταίροι θα διατηρούσαν στενούς δεσµούς µεταξύ τους και θα 
φρόντιζαν να διακρίνονται από τους συµπολίτες τους και µετά το θάνατό τους, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει, ότι όλοι οι θαµµένοι στο θόλο είναι πολεµιστές, ή έστω άντρες. Το 
βέβαιο είναι, ότι δεν παρατηρούµε διαφορές, ως προς τις ταφικές πρακτικές, ανάµεσα 
στα διάφορα τµήµατα του νησιού, γεγονός ενδεικτικό της πολιτισµικής οµοιογένειας. 

Η εξέταση και των υπολοίπων ΠΓ-Γ καταλοίπων της επικράτειας, ενισχύει 
την παραπάνω εντύπωση. Το ιδιόµορφο σκεύος µε τα επίθετα ειδώλια από τον αβαθή 
λάκκο µε το κρανίο, θυµίζει έναν κρατήρα (;) από τον Τ.1 του Άστρικα. Η ανεύρεση 
µικκύλων αγγείων στο ίδιο σκάµµα, µας δηµιουργεί την υπόνοια ενός παιδικού 
ενταφιασµού. Η εικασία στηρίζεται στη διαπιστωµένη και αλλού στην Κρήτη 
συνήθεια, να µην απολαµβάνουν τα νεκρά παιδιά ή ορισµένοι από τους κατοίκους 
(όσοι δεν ανήκαν στις εταιρείες;), τις ίδιες τιµές που αποδίδονταν στους εταίρους190. 
Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση όµως, το σπάνιο σκεύος υποδηλώνει την 
ικανοποιητική οικονοµική κατάσταση του θαµµένου και του κηδευτή του. Ανάλογη 
εικόνα αποκοµίζουµε και από τη µελέτη των πέντε ΠΓ τάφων του κοιµητηρίου. Οι 
τύποι τους είναι οι συνηθισµένοι στο νησί και τα έθιµα επίσης. Καµιά διαφοροποίηση 
δεν παρατηρείται ανάµεσα στο περιεχόµενο των λαξευτών θαλαµοειδών και το 
αντίστοιχο των λακκοειδών και η συνύπαρξή τους, όπως και η παράλληλη τέλεση 
ενταφιασµών και καύσεων, πιστοποιούν την ενότητα του πληθυσµού, όχι µόνο των 
Κουνάβων, αλλά και ολόκληρου του κεντρικού και δυτικού τµήµατος του νησιού, 
παρά τις όποιες, επί µέρους ιδιαιτερότητες στις αντιλήψεις. Τα κτερίσµατα 
τεκµηριώνουν το ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων, οι οποίοι έχουν τη 
δυνατότητα να διαθέτουν µέρος του πλεονάσµατος του πρωτογενή τοµέα, για την 
απόκτηση προϊόντων µεταποίησης. Η ευηµερία και η τεχνολογική εξέλιξη, πιθανώς 

                                                 
189 Ρεθεµιωτάκης Γ., ∆ηµοπούλου Ν., 1994-6, σ. 316. 
190 Βλ. παραπάνω, σ. 56 (Ελεύθερνα) και σ. 85 (Κνωσό). 



ήδη από το δεύτερο µισό του 10ου αι., ίσως ευνόησαν και κάποιες κοινωνικές 
µεταβολές. Η ευταξία του κοιµητηρίου, µε το λιθόστρωτο δρόµο να το διασχίζει, 
οδηγώντας στον οικισµό, αποτελεί δείγµα οργάνωσης και υποδηλώνει κεντρικό 
σχεδιασµό, ενώ ο επιβλητικός θολωτός τάφος και µέρος του περιεχοµένου του, 
µπορεί να συνιστούν µέσα προβολής των νεκρών και των κηδευτών τους και πρώτες 
εκφάνσεις διαστρωµάτωσης. 
Βιβλιογραφία: ∆ηµοπούλου � Ρεθεµιωτάκη Ν. Α∆ 1987 530 & ΚΕστία 1988 328-9ú 
Ρεθεµιωτάκης � ∆ηµοπούλου ΚΕστία 1994-6 315-7. 
 
ΠΓ16. Περιοχή Αγίων Παρασκιών � Κελλιών � Αστριτσίου. 
 

Ανατολικά της επικράτειας των Κουνάβων βρίσκεται η λεκάνη του 
ανατολικού πηγαίου κλάδου του Καρτερού, του Αστρακιανού. Το δυτικό της όριο 
σηµατοδοτεί η ράχη που ξεκινά από τους ΒΑ προβόλους του βουνού Πλατειά Όψη 
(773 µ.) και κατευθύνεται γενικά προς τα βόρεια. Πρόκειται για τις ανώνυµες 
κορυφές των 504 µ. (Β∆ του Αλαγνίου), 428 µ. (πάνω από τις Μελέσσες), 389 µ. 
(νότια των Αγ. Παρασκιών), 374 µ. (στους Αστρακούς), 329 και 346 µ. (βορειότερα) 
και την Κακή Ράχη (199 µ.). Οι διαδοχικοί λόφοι των 147, 244, 330 και 350 µ. 
µεταξύ της τελευταίας και του χωριού Επισκοπή, ανατολικότερα, χωρίζουν την 
περιοχή από την κοιλάδα του άνω ρου του Καρτερού στα βόρεια, ενώ τα ανώνυµα 
υψώµατα των 373, 359, 435 και 435 µ. και η Βίγλα (505 µ.), από αυτήν του 
χειµάρρου των Γουρνών στα βορειοανατολικά. Τέλος, οι κορυφές των 484, 411, 412, 
381, 438 (Χωµατόλακκα), 444, 458, 472 και 450 µ., ανάµεσα στη Βίγλα και το 
Αλάγνι, κλείνουν το χώρο από τα ανατολικά. 

Η εξεταζόµενη επικράτεια ουσιαστικά ταυτίζεται µε την πεδινή λεκάνη των 
Αστρακών � Φιλισιών, την οποία αρδεύει ο Αστρακιανός. Τα εύφορα εδάφη της, σε 
συνδυασµό µε τη θέση της µεταξύ των κάµπων Ηρακλείου, Πεδιάδας και Μεσαράς, 
θα προσέφεραν στους κατοίκους επάρκεια αγαθών και προοπτικές ανάπτυξης. Όµως, 
ακριβώς η γειτνίασή της µε ισχυρά κέντρα του νησιού, όπως η Κνωσός και η Λύκτος, 
ίσως την καθιστούσε κατά περιόδους, εξαρτηµένη περιοχή τους. Το ίδιο µπορεί να 
συνέβαινε και µε τη γειτονική της στα δυτικά, κοιλάδα του ρέµατος Φαράγγι, καθώς 
και αυτήν στα βόρεια, του άνω ρου του Καρτερού. Και οι τρεις είναι µικρές, αλλά 
ικανές να συντηρήσουν αυτόνοµες κοινότητες, χωρίς να αποκλείεται κάποιας µορφής 
συνένωσή τους, αφού συνολικά λειτουργούν ως ενδιάµεσος σταθµός στην κίνηση 
ανθρώπων, αγαθών και ιδεών, στο µέσο περίπου της ευρείας έκτασης µεταξύ των 
τριών µεγάλων πεδιάδων191. 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα αντικατοπτρίζουν τις παραπάνω παρατηρήσεις, τις 
σχετικές µε την τοπογραφία και τη γεωµορφολογία. Στο σύνολό τους προέρχονται 
από την περιφέρεια της επικράτειας και παρά τον περιορισµένο αριθµό και τον 
αποκλειστικά ταφικό χαρακτήρα τους, παρέχουν αξιόλογες πληροφορίες. Με 
εξαίρεση δυο Γ αγγεία (πυξίδα και πρόχους), που βρέθηκαν «παρά το χωρίον» 
Αστρίτσι192, τα υπόλοιπα κατάλοιπα εντοπίστηκαν πάνω στο δυτικό όριο της 
περιοχής, στα γειτονικά χωριά Κελλιά και Αγ. Παρασκιές. Μέσα στο πρώτο ήρθε στο 
φως ΠΓ θάλαµος λαξευµένος στο βράχο, µε κάλπη, χάλκινη πόρπη και λίγη 
κεραµική. Τρεις άλλες κάλπες κι ένας πίθος καταστράφηκαν. Στη θέση «Αγ. 
Μαρίνα» του δεύτερου, σε πεδινή αµπελόφυτη ζώνη πάνω σε επιµήκη λοφοσειρά, 
                                                 
191 Είναι ενδεικτικό το γεγονός, ότι και το σύγχρονο οδικό δίκτυο που συνδέει το Ηράκλειο, το 
Καστέλλι Πεδιάδας, το Αρκαλοχώρι και τον Πύργο διέρχεται από την εξεταζόµενη περιοχή, 
σχηµατίζοντας κόµβο έξω από τις Αγ. Παρασκιές. 
192 Πλάτων Ν., 1954α, σ. 515. 



αποκαλύφθηκε ΥΓ-ΠΑν χτιστός θολωτός τάφος. Ήταν θεµελιωµένος σε κυκλικό 
σκάµµα, µε την κορυφή του να εξέχει από το έδαφος και ίσως να καλύπτεται από 
χωµάτινο τύµβο. Οικοδοµήθηκε µε αργούς λίθους, κατά το εκφορικό σύστηµα και 
είχε διαστάσεις 1,40 µ. (διάµετρο) Χ 1,40 µ. (υπ. ύψος). Τη φραγµένη µε µεγάλη 
πέτρινη πλάκα είσοδο, συγκροτούσαν ελαφρά λοξά τοποθετηµένες παραστάδες (η 
µια µονολιθική) και κατώφλι από µικρές πέτρες. Πάνω στο στρωµένο µε ποταµίσια 
χαλίκια δάπεδο, ήταν διευθετηµένες βαθµιδωτά περίπου 25-30 τεφροδόχοι κάλπες 
και πολλά αγγεία (πρόχοι, υδρίες, λεκάνες, κύαθοι, σκύφοι, αρύβαλλοι και κωτύλες), 
παρόµοια, ως προς το σχήµα και τη διακόσµηση, µε τα κνωσιακά. Βρέθηκαν επίσης, 
χάλκινη λαβίδα και καρφί, αλλά όχι όπλα, πόρπες και περόνες, γεγονός που ο 
ανασκαφέας αποδίδει στις ειρηνικές συνθήκες διαβίωσης και σε µεταβολές στις 
ενδυµατολογικές συνήθειες193. 

Ο ίδιος εκτιµά, σχολιάζοντας τον τύπο του τάφου, ότι οφείλεται στις 
επιχώσεις της πεδινής ζώνης, οι οποίες θα εµπόδιζαν τους κατασκευαστές να 
προσεγγίσουν και άρα να λαξεύσουν το µαλακό τοπικό βράχο. Για να εξηγήσει 
µάλιστα, γιατί προτιµήθηκε η ανέγερση του µνήµατος σε επίπεδο τόπο και όχι στον 
παρακείµενο λόφο, όπου η επίχωση θα ήταν λεπτή, υποθέτει, πως πρόκειται για το 
ιδιόκτητο χωράφι κάποιας οικογένειας ή κοινότητας194. Καταλήγει έτσι, σε µια από 
τις ήδη διατυπωµένες στην παρούσα µελέτη εικασίες, σχετικά µε τη θέση των 
τάφων195. Η διαπίστωση, ότι και στην εξεταζόµενη επικράτεια αυτοί βρίσκονται 
κοντά στα όριά της, µοιάζει να τις ενισχύει. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να απορριφθεί 
και πιθανή υποδήλωση οποιασδήποτε διαφοροποίησης, φυλετικής, οικονοµικής, ή 
άλλης, στους κόλπους της κοινότητας. Βέβαια φαίνεται, ότι η σηµασία της δε θα ήταν 
βαρύνουσα, αφού η οµοιότητα των εθίµων πιστοποιεί την ενότητα των ντόπιων και 
την οµοιογένειά τους µε τον υπόλοιπο πληθυσµό του δυτικού και κεντρικού τµήµατος 
του νησιού. Οι επαφές τους µε το σπουδαιότερο κέντρο της εποχής στην Κρήτη 
τεκµηριώνονται και από την κεραµική παραγωγή, καταδεικνύοντας την 
ποικιλόµορφη εξάρτησή τους. Όµως, η κνωσιακή επίδραση δεν υποδηλώνει φτώχεια 
ή καθυστέρηση. Αντίθετα, ευνοεί την πολύπλευρη ανάπτυξη και τη συνεχή 
ανθρώπινη παρουσία στο χώρο, όπως µαρτυρούν και τα ΠΓ, Γ και Αν λείψανά της. 
Μολονότι τα κτερίσµατα δε διακρίνονται από ιδιαίτερο πλούτο, χαρακτηρίζουν ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, αποτέλεσµα ειρήνης και σταθερότητας, αλλά και 
της προσπάθειας των κατοίκων να πετύχουν την επάρκεια σε αγροτικά προϊόντα και 
τη συγκέντρωση πλεονάσµατος. Η διασπορά των ευρηµάτων πιθανώς αποτελεί 
συνέπεια της µέριµνας τους, να εκµεταλλευτούν το σύνολο των καλλιεργήσιµων 
εδαφών. 
Βιβλιογραφία: Pierce Blegen E. AJA 1936 372ú Πλάτων Ν. ΑΕφ 1945-7 47-97 & ΚΧ 
1954α 515 & 1958 479. 
 
ΠΓ17. Περιοχή Αϊτανίων � Ποταµού � Σταµνών. 
 

Βόρεια της επικράτειας Αγ. Παρασκιών � Κελλιών � Αστριτσίου και 
ανατολικά της Κνωσού, βρίσκεται η µικρή αλλά εύφορη κοιλάδα του άνω ρου του 
Καρτερού. Το βόρειο άκρο της σηµατοδοτεί το βουνό Μεγάλη Κουτσούρα (290 µ.), 
από όπου ξεκινά µια λοφοσειρά προς τα νοτιοδυτικά (ανώνυµοι των 219 και 257 µ. 
και Παπούρα), η οποία φτάνει µέχρι τη Σπηλιάρα (400 και 468 µ.), χωρίζοντας την 
περιοχή από την πεδιάδα του Ηρακλείου, στα δυτικά. Ο πρόβολος της Κουτσούρας 
                                                 
193 Πλάτων Ν., 1945-7, σ. 75-76. 
194 Ό.π., σ. 70. 
195 Βλ. σ. 25. 



προς τη µεσηµβρία (251 µ.) και η υδροκριτική δυτικά του ρέµατος Σφακορρύακο, 
ανάµεσα στα χωριά Ελιά κι Επισκοπή (204, 262, 347 και 353 µ.), κλείνουν το χώρο 
από τα ανατολικά. Τέλος, τα χαµηλά υψώµατα των 350 µ. (πάνω από την Επισκοπή), 
330, 244 και 147 µ., ως την Κακή Ράχη (199 µ.) και από εκεί στη Σπηλιάρα, 
συνιστούν το νότιο όριο της επικράτειας. Η καλλιέργεια γόνιµης γης, αρδευόµενης 
από τον Καρτερό, θα εξασφάλιζε στους κατοίκους της επάρκεια αγαθών, αλλά η 
µικρή της έκταση και η γειτνίαση µε την Κνωσό, δύσκολα θα δηµιουργούσαν τις 
προϋποθέσεις για πολιτική αυτονοµία. Μάλιστα, µε βάση την τοπογραφία και τη 
γεωµορφολογία, δεν είναι απίθανη και κάποιας µορφής συνένωσή της µε τις δυο 
νοτιότερες λεκάνες των πηγαίων κλάδων του Καρτερού, του Φαραγγιού και του 
Αστρακιανού. 

Κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου έχουν εντοπιστεί σε διάφορες θέσεις 
στο µεσηµβρινό τµήµα της περιοχής. Κοντά στο χωριό Αϊτάνια (θέση «Φονιάς»), 
ανασκάφτηκε µικρός θαλαµοειδής Γ τάφος, λαξευµένος στο βράχο, ο οποίος περιείχε 
ένα σκυφοειδές τεφροδόχο αγγείο και περίπου άλλα τριάντα συνοδευτικά. Παρόµοιος 
και σύγχρονός του είναι και αυτός που αποκαλύφθηκε στη θέση «Γρίδια» του 
γειτονικού οικισµού Ποταµός. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν µεγάλη κάλπη, µε 
κυλινδρικό πόδι και πώµα, γεµάτη καµένα οστά, πρόχους και τρία κύπελλα. Στη θέση 
«Αλωνάκι» του ίδιου χωριού περισυλλέχτηκαν πολλά Γ όστρακα, προερχόµενα ίσως 
από τάφους. Τέλος, στους Σταµνούς ήρθαν στο φως Γ οινοχόη στη θέση «Άγ. 
Αντώνιος», από ένα άωτο κύπελλο στο «Σάββα» και στα «Πατητήρια» και δυο 
λακκοειδείς τάφοι ακριβώς στα νότια του χωριού, δίπλα στο δρόµο. Μια σφαιρική 
κάλπη των αρχών του 8ου αι. είχε τοποθετηθεί κεκλιµένη σε ευρύχωρο σκάµµα, 
στερεωµένη στη βάση της µε λίθο, ενώ εντοπίστηκε και σύγχρονός της, επίσης 
τεφροδόχος πίθος, µε το στόµιο φραγµένο από πέτρα, συνοδευόµενος από δυο 
οινοχόες. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα παρουσιάζουν αρκετές αναλογίες µε τα 
αντίστοιχα από τις δυο προηγούµενες επικράτειες, πιστοποιώντας τους στενούς 
δεσµούς τους. Η παρατήρηση της τοπογραφίας και της γεωµορφολογίας δικαιολογεί 
απόλυτα τη σύνδεση αυτή. Οι τρεις εξεταζόµενες λεκάνες αλληλοσυµπληρώνονται, 
συνιστώντας µια συνέχεια χωρίς έντονες φυσικές διακρίσεις ανάµεσά τους και 
συνάµα, συνολικά αντιπαρατίθενται, εξαιτίας του λοφώδους αναγλύφου τους, στις 
τρεις ευρείες πεδιάδες που τις περιβάλλουν. Ο χώρος τους λειτουργεί ως ενδιάµεσος 
σταθµόςú ένας κόµβος επικοινωνίας µεταξύ του Ηρακλείου, της Πεδιάδας και της 
Μεσαράς, ο οποίος αποτελούσε κατά την αρχαιότητα πέρασµα προς τα ισχυρά 
κέντρα τους: την Κνωσό, τη Λύκτο, το Ρύτιο και τους Αρκάδες. Βέβαια, η γειτνίαση 
µε την πρώτη και η δύναµή της στα ΠΓ και Γ χρόνια, είχαν ως αποτέλεσµα την 
έντονη επίδρασή της στη ζωή των κατοίκων της περιοχής, όπως καταδεικνύουν τα 
κατάλοιπα της περιόδου, τεκµηριώνοντας τον κυρίαρχο ρόλο της Κνωσού. 

Η θέση τους πάνω στα όρια των τριών µικρών κοιλάδων δε µοιάζει τυχαία και 
θα πρέπει να σχετίζεται µε τον ταφικό τους χαρακτήρα. Πιθανώς σηµατοδοτεί τις 
ιδιοκτησίες των νεκρών ή / και των συγγενών τους, ή ακόµα και ολόκληρης της 
κοινότητας της οποίας αυτοί ήταν µέλη. Όµως, δε µπορεί να αποκλειστεί το 
ενδεχόµενο να συνδέεται µε την ύπαρξη αντίστοιχων κωµών, που από σύµπτωση δεν 
έχουµε προς το παρόν εντοπίσει. Φαίνεται, ότι το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού 
τους θα συνίστατο από απλούς ανθρώπους, απασχολούµενους κυρίως µε τη 
γεωργοκτηνοτροφία, αφού οι περισσότεροι τάφοι δεν ήταν πλούσιοι ή αρκετά 
εντυπωσιακοί. Η ποικιλία στους κατασκευαστικούς τύπους υποδηλώνει 
διαφοροποίηση, αλλά η συνύπαρξή τους και τα κοινά έθιµα πιστοποιούν τη γενική 
οµοιογένεια. Η συγκέντρωση των ευρηµάτων της επικράτειας στο νότιο τµήµα της 



και όχι και βορειότερα, µάλλον οφείλεται στην τύχη. Στον ίδιο παράγοντα θα 
αποδώσουµε και την «ιδιαιτερότητα» της χρονολόγησής τους αποκλειστικά στον 8ο 
αι., αναµένοντας την αποκάλυψη και πρωιµότερων. 
Βιβλιογραφία: Πλάτων Ν. ΚΧ 1952α 475 & ΠΑΕ 1952β 628-630 & ΚΧ 1954α 515ú 
Πλάτων Ν. ∆αβάρας Κ. Α∆ 1961-2 289. 
 
ΠΓ18. Περιοχή Αρτσά � Κάτω Βάθειας � Επισκοπής � Ανώπολης � Γουρνών. 
 

Η λεκάνη του άνω ρου του Καρτερού βρίσκεται στο ανατολικοµεσηµβρινό 
όριο της πεδιάδας του Ηρακλείου. Στα ανατολικά της απλώνεται µια επιµήκης, 
παραλιακή, πεδινή ζώνη, αρχικά λεπτή, αλλά βαθµιαία διευρυνόµενη, η οποία 
καταλήγει στον κόλπο των Μαλίων, στο βορειοανατολικό άκρο του νοµού. Σχεδόν 
παράλληλης ροής ποτάµια, κατεύθυνσης Β-Ν τη διαρρέουν, σχηµατίζοντας κοιλάδες. 
Αυτές στα βόρεια βρέχονται από τη θάλασσα, ενώ στα νότια αποκόπτονται από τον 
κάµπο της Πεδιάδας, εξαιτίας των βουνών των 500-600 µ., που ορθώνονται ανάµεσά 
τους. Με βάση τη γεωµορφολογία, είναι δυνατό να διακρίνουµε τρεις γειτονικές 
περιοχές, διαδοχικές από τα δυτικά στα ανατολικά. Η δυτικότερη περιλαµβάνει τις 
λεκάνες του ρέµατος Σφακορρύακο και του χειµάρρου των Γουρνών. Ο λόφος Κακό 
Όρος (166 µ.), κοντά στην ακτή, και ο πρόβολος της Μεγάλης Κουτσούρας προς τη 
µεσηµβρία (251 µ.), τη χωρίζουν από την πεδιάδα του Ηρακλείου. Στη συνέχεια, η 
πλατειά ράχη µεταξύ των χωριών Ελιά και Σγουροκεφάλι (υψώµατα των 204, 262, 
347, 353, 350 και 359 µ.) την κλείνει από τα δυτικά. Νοτιοανατολικά της τελευταίας 
κορυφής ορθώνεται η βορειοδυτική προέκταση (435 µ.) του βουνού Βίγλα (505 µ.), 
του νοτιότερου άκρου της επικράτειας. Από εκεί η οριογραµµή στρέφει αρχικά προς 
τα βόρεια (ανώνυµο ύψωµα των 512 µ., ανατολικά των Χοχλακιών), µέχρι την Πέρα 
Χαλέπα (351 µ.) και κατόπιν προς τα ανατολικά (Σωρός Βίγλας 479 µ.), κλείνοντας 
την περιοχή από τη µεσηµβρία. Τέλος, ο λόφος Κύθια (255 µ.) και ο βόρειος 
πρόβολός του των 68 µ., δυτικά του ρέµατος Πορδιά, την αποκόβουν από τον 
παραλιακό κάµπο στα ανατολικά. 

Η εκµετάλλευση των γεωγραφικών δεδοµένων ασφαλώς θα εξασφάλιζε στους 
κατοίκους της αυτάρκεια, αφού τα εδάφη είναι εύφορα, αρδευόµενα από τα 
τρεχούµενα και τα µετεωρικά νερά, ενώ και η έξοδος στη θάλασσα θα ευνοούσε την 
αλιεία, τη ναυτιλία και το εµπόριο. Εξάλλου, η γειτνίαση µε την Κνωσό, ίσως 
προσέφερε ακόµα καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης. Ως µοναδικό «µειονέκτηµα» της 
επικράτειας θα µπορούσαµε να σηµειώσουµε το κατακερµατισµένο ανάγλυφο, 
εξαιτίας της διαβρωτικής δράσης των δυο χειµάρρων. Αυτό σπάει την εικόνα 
ενότητας και οµοιοµορφίας και ουσιαστικά διαγράφει τρεις µικρές, διακριτές 
λεκάνες. Οι δύο είναι παραλιακές (του Σφακορρύακου και του ρέµατος των Γουρνών, 
µε τα χωριά Αρτσάς, Ελιά, Κάτω κι Επάνω Βάθεια και τις Γούρνες αντίστοιχα) και η 
άλλη εσωτερική (του δυτικού πηγαίου κλάδου του τελευταίου, µε τα χωριά Ανώπολη, 
Καινούργιο Χωριό κι Επισκοπή). Επειδή το µέγεθος της καθεµιάς χωριστά δε 
φαίνεται να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη αυτόνοµων 
κοινοτήτων, ενώ και η γεωµορφολογία επιτρέπει ικανοποιητική επικοινωνία µεταξύ 
τους, θα τις εξετάσουµε µαζί, ως ενιαίο σύνολο. 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα προέρχονται και από τις τρεις, καταδεικνύοντας τη 
διάθεση των κατοίκων να εκµεταλλευτούν στο έπακρο τους φυσικούς πόρους. 
∆υστυχώς, ο τυχαίος εντοπισµός τους, κυρίως στα τέλη του 19ου και το πρώτο µισό 
του 20ου αιώνα, χωρίς τη διενέργεια µεγάλης κλίµακας ανασκαφικής έρευνας, είχε ως 
αποτέλεσµα οι παρεχόµενες πληροφορίες να είναι συνήθως λίγες, αποσπασµατικές 
και κάποτε ασαφείς, καθώς οι παλιότεροι µελετητές περιορίστηκαν στην απλή 



καταγραφή των ευρηµάτων, µε τη µορφή χρονικών. Σύµφωνα λοιπόν µε τα διαθέσιµα 
στοιχεία, κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου έχουν έρθει στο φως σε πέντε χωριά 
της περιοχής. Στον Αρτσά περισυνελέγησαν Γ κάλπες και άλλα αγγεία. Κοντά στην 
Κάτω Βάθεια αποκαλύφθηκε Γ τάφος, κυκλικής κάτοψης, διαµέτρου 1,80 µ., µε 
τεφροδόχους κάλπες και κεραµική. Ακόµα είκοσι ΠΓ αγγεία, που παραδόθηκαν στο 
Μουσείο Ηρακλείου, προέρχονταν από ταφές κάτω από βράχο, στη θέση «Καµίνια» 
του παραπάνω οικισµού. Μεταξύ αυτού και της Ανώπολης, στη θέση «Άγ. 
Νικόλαος», εντοπίστηκε νεκροταφείο µε Γ καύσεις, καθώς και 2 ΠΓ αγγεία. 
Εξάλλου, στο «Καβούσι» Επισκοπής βρέθηκε Γ τεφροδόχος ακόσµητος πίθος, 
συνοδευόµενος από προχοΐσκη και κυαθίδιο. Φαίνεται, ότι τα Γ αγγεία από τον ίδιο 
αγρό, τα οποία παλιότερα είχαν παραδοθεί στο Μουσείο Ηρακλείου, ανήκαν επίσης 
σε τάφους. Πιθανώς ανάλογης προέλευσης ήταν και τα περίπου είκοσι ΠΓ-Γ αγγεία 
(τετράωτος και δίωτοι πίθοι, υδρία, αρύβαλλοι, οινοχόη, πρόχους, σκύφος, πυξίδα, 
πινάκιο και καπάκια), από άγνωστη θέση του χωριού, ενώ αναφέρεται και η 
περισυλλογή ενός Γ αρυβάλλου από τον «Άι Λια». Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε την 
αποκάλυψη των λειψάνων Γ οικίας, περίπου 1 χλµ. µακριά από τη Μ νεκρόπολη των 
Γουρνών, κοντά στη θάλασσα. Στο εσωτερικό της υπήρχε κεραµική, 
συµπεριλαµβανοµένων και οστράκων πίθων. Ίσως η εγκατάσταση συνδέεται µε Γ 
ενταφιασµούς, ανεσκαµµένους στο Νίρου Χάνι, λίγο νοτιότερα από το µέγαρο της 
Χαλκοκρατίας. 

Με βάση τα παραπάνω ευρήµατα, σχηµατίζουµε την εντύπωση διαρκούς 
κατάληψης του χώρου, ιδιαίτερα εντατικής κατά τον 8ο αι. π.Χ. Το πλήθος και η 
διασπορά των θέσεων τεκµηριώνουν την παρουσία αρκετών κατοίκων σε όλη την 
έκταση της περιοχής, γεγονός αναµενόµενο, αν αναλογιστούµε την τοπογραφία και 
τη γεωµορφολογία. Τα γόνιµα, ικανοποιητικά αρδευόµενα εδάφη, η έξοδος στη 
θάλασσα και η γειτνίαση µε το σπουδαιότερο κέντρο της εποχής, αναµφίβολα θα 
αποτέλεσαν καθοριστικούς παράγοντες στην ανάπτυξη του τόπου. Την κνωσιακή 
επίδραση αντικατοπτρίζει µε ενάργεια η κεραµική παραγωγή της Επισκοπής και της 
Ανώπολης. Όπως παρατηρεί ο Hartley, ορισµένα αγγεία τους είναι όµοια, ως προς το 
σχήµα, την κατασκευή και τη διακόσµηση, µε κάποια κνωσιακά, υποδηλώνοντας την 
ύπαρξη µιας καλλιτεχνικής σχολής, µε έδρα την Κνωσό196. Φαίνεται, ότι ο 
πληθυσµός του βόρειου τµήµατος της Κεντρικής Κρήτης, θα χρησιµοποιούσε 
ταυτόσηµα µέσα για να εκφράσει το επίσης κοινό κοσµοόραµά του, στοιχείο 
ενδεικτικό της οµοιογένειάς του. 

Θα πρέπει ωστόσο να αναµένουµε, ότι ο ρόλος του ανθρώπινου δυναµικού 
της εξεταζόµενης επικράτειας δε θα ήταν εξέχων, αλλά περιφερειακός. Αυτό 
πιστοποιούν άλλωστε και τα ΠΓ και Γ κατάλοιπα. Μολονότι ο χαρακτήρας τους είναι 
κυρίως ταφικός, δεν είναι δυνατό να συγκριθούν σε πλούτο µε τα αντίστοιχα του 
γειτονικού ισχυρού κέντρου. Τόσο η µορφή των µνηµάτων, όσο και η απουσία 
αξιόλογων κτερισµάτων (ιδίως µετάλλινων), µαρτυρούν τη διαφορά του βιοτικού 
επιπέδου. Μπορούµε να υποθέσουµε, ότι βασικό µέληµα των κατοίκων συνιστά η 
εξασφάλιση της αυτάρκειας σε προϊόντα του πρωτογενή τοµέα, µέσω της 
εκµετάλλευσης των γεωγραφικών δεδοµένων. Τα όστρακα πίθων από τη Γ οικία στις 
Γούρνες µοιάζουν να απεικονίζουν τη φροντίδα για αποθήκευση του όποιου 
πλεονάσµατος, ώστε να χρησιµοποιηθεί σταδιακά, ή σε ώρα ανάγκης. Τελικά 
φαίνεται, ότι οι οικονοµικές δυνατότητες είναι περιορισµένες, όπως και το 
ενδιαφέρον για εµπορική συνεργασία µε το εξωτερικό, παρά την ευνοϊκή θέση της 
περιοχής. 
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Τα αρχαιολογικά δεδοµένα ενισχύουν την τελευταία εικασία. Τα ΠΓ αγγεία 
από την Επισκοπή, την Ανώπολη και την Κάτω Βάθεια αποτελούν τα µόνα λείψανα 
της περιόδου. Ο µικρός αριθµός τους και οι λίγες θέσεις ανεύρεσής τους ίσως 
καταδεικνύουν αραιή κατοίκηση, ενώ ο εντοπισµός τους σε υψώµατα στο εσωτερικό 
της επικράτειας, την αναζήτηση καλύτερα προφυλαγµένων τόπων εγκατάστασης. 
Εξάλλου, οι ταπεινές ταφές σε βραχοσκεπή, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη µέριµνα, 
ανταποκρίνονται σε ένα µέτριο επίπεδο διαβίωσης. Η παραπάνω εικόνα ασφαλώς 
βελτιώνεται κατά τον 8ο αι., χωρίς όµως και πάλι να αποπνέει πλούτο και πολυτέλεια. 
Ο πολλαπλασιασµός θέσεων και καταλοίπων συνδέεται µε ανάλογη πληθυσµιακή 
αύξηση και την προσπάθεια εκµετάλλευσης του συνόλου του παραγωγικού χώρου. Η 
επέκταση της ανθρώπινης παρουσίας σε πεδινά εδάφη υποδηλώνει ασφάλεια και 
αυτοπεποίθηση, ως αποτέλεσµα ειρηνικών συνθηκών και η κατοίκηση κοντά στην 
παραλία τη δυνατότητα ανοίγµατος στην οικονοµία της αγοράς. Τα ευρήµατα της 
περιόδου ωστόσο, δεν το τεκµηριώνουν, προς το παρόν. ∆εν είναι απίθανο αυτό να 
επιτευχθεί τελικά, ως απόηχος των κοινωνικοοικονοµικών µεταβολών στη γειτονική 
Κνωσό. Οι οµοιότητες στην κεραµική και τα ταφικά έθιµα ανάµεσα στις δυο 
οικιστικές περιοχές πιστοποιούν τους στενούς ιδεολογικούς δεσµούς και τις κοινές 
αντιλήψεις των κατοίκων τους και δεν αποκλείουν µια τέτοια εξέλιξη. Άλλωστε, 
µοναδική (αλλά σηµαντική) ιδιαιτερότητα των αρχαιολογικών δεδοµένων της 
εξεταζόµενης επικράτειας συνιστά η ταφή σε βραχοσκεπή. Ανάλογη πρακτική δεν 
έχει καταγραφεί αλλού στη ∆υτική και Κεντρική Κρήτη, όµως συνηθίζεται (όπως θα 
δούµε), στην Ανατολική, γεγονός το οποίο µπορεί να θεωρηθεί συνδετικός κρίκος µε 
αυτό το τµήµα του νησιού. 
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Ανατολικά της µικρής κοιλάδας του χειµάρρου των Γουρνών, στο µέσο 
περίπου της βαθµιαία διευρυνόµενης παραλιακής πεδινής ζώνης, ανοίγεται µια ακόµα 
λεκάνη, την οποία διαρρέει το ρέµα Πορδιά. Το δυτικό της όριο συγκροτούν τα 
υψώµατα Σωρός Βίγλας (479 και 458 µ.), Κύθια (255 µ.) και ο βόρειος πρόβολός του 
των 68 µ., κοντά στη θάλασσα. Από το πρώτο ξεκινά µια κορυφογραµµή µε 
κατεύθυνση γενικά προς τα ανατολικά (Κούπος 424 και 444 µ., ανώνυµη των 523 µ., 
Τρουλλιά 541 µ. και ανώνυµη των 444 µ.197), κλείνοντας το χώρο από τη µεσηµβρία, 
ενώ το φαράγγι που σχηµατίζει το ρέµα Αποσελέµης, καθώς και το βουνό Πύργος 
(318 µ.), µε την ανατολική προέκταση των 157 µ. και τη βορειοανατολική των 85 µ., 
τον αποκόβουν από τον κάµπο της Χερσονήσου. 

Πρόκειται για µια περιοχή µε σχετικά µικρό µέγεθος, αλλά εξαιρετική θέση 
και γεωµορφολογία ικανή να προσφέρει τα απαραίτητα αγαθά, για τη συντήρηση 
αυτόνοµης κοινότητας. Τα αρδευόµενα εύφορα εδάφη και η έξοδος στη θάλασσα θα 
προσέλκυαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον, ήδη από την αρχαιότητα. Επίσης, η φυσική 
προστασία, εξαιτίας των αρκετά ψηλών βουνών στα νότια και της βαθιάς χαράδρας 
στα ανατολικά, θα ενέπνεε στους κατοίκους το αίσθηµα της ασφάλειας. Αυτό θα 
ενισχυόταν από τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήµατα που παρέχει το ύψωµα Κορφή, 
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δεσπόζοντας πάνω από την οδό επικοινωνίας της παραλιακής πεδιάδας µε το 
οροπέδιο του Λασιθίου και τον κάµπο της Πεδιάδας. Τα οικονοµικά οφέλη από τον 
έλεγχο του συγκεκριµένου περάσµατος θα ήταν αξιόλογα. Μοναδικό κίνδυνο για το 
ντόπιο πληθυσµό, ίσως αποτελούσε κατά καιρούς, η γειτνίαση µε την Κνωσό, τη 
Λύκτο και τη Χερσόνησο και η ενδεχόµενη εξάρτηση από αυτές. Η αντιµετώπισή του 
και τα γεωγραφικά δεδοµένα, µπορεί να συντέλεσαν στη στενότερη σύνδεση της 
εξεταζόµενης επικράτειας µε τη γειτονική της στα δυτικά, επιτρέποντάς µας να τις 
θεωρήσουµε ακόµα κι ενιαία οικιστική και πολιτική µονάδα198. Επιλέγοντας ωστόσο 
µια αναλυτικότερη προσέγγιση, όπως αρµόζει στην περισσότερο συγκεχυµένη 
κοινωνικοπολιτική κατάσταση των ΠΓ και Γ χρόνων, τις εξετάζουµε χωριστά. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ΠΓ και Γ κατάλοιπα έχουν αποκαλυφθεί σε όλη την 
έκταση της περιοχής. Βορειοδυτικά από το χωριό Σκοτεινό, σε ευρύ υψίπεδο της 
ανατολικής πλαγιάς του βουνού Κύθια, βρίσκεται ένα από τα βαθύτερα και 
γραφικότερα βάραθρα της Κρήτης. Πρόκειται για το εντυπωσιακό σπήλαιο «της 
Αγίας Παρασκευής», µε τον αφιερωµένο στην Αγία ναΐσκο, στην είσοδό του. Στη 
στοά του δεύτερου από τα τέσσερα επάλληλα επίπεδά του διακρίνεται αλάξευτος 
βράχος, ο οποίος θα λειτούργησε ως λατρευτικό είδωλο, αφού χαµηλότερα υπάρχει 
βωµός, µε αυλάκια απορροής απολήγοντα σε στενό πηγάδι. Στο χώρο αυτό ήρθαν 
στο φως ειδώλια, οστά ζώων (αιγοπροβάτων, λαγών και πουλιών), όστρεα και ΜΜ Ι 
� Αν και Ρ όστρακα, µέσα σε στάχτες. Κατά τον Faure199, τα περισσότερα πήλινα 
αναθήµατα προέρχονται από τις γειτονικές θέσεις, όπου ο ίδιος έχει εντοπίσει αρχαία 
λείψανα: «Αλώνι» και «Αµπελάκι» Σκοτεινού, «Λουµπούνια» και «Χάνι» Αγίου 
Γεωργίου, «Κεφάλα», «Μύλοι» και «Βοτσαλαγκάδι» Χαρασού κι «Ελληνικά» 
Βορού. Γ ευρήµατα αναφέρονται σε όλες εκτός από τις δυο πρώτες, χωρίς όµως να 
καθορίζεται ο χαρακτήρας τους. Στο σπήλαιο λατρευόταν κάποια γυναικεία θεότητα, 
πιθανώς η Βριτόµαρτις. Νοτιοανατολικότερα, κοντά στο χωριό Κόξαρη, 
αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου σε δυο θέσεις. Στη «Ρίζα» 
ανασκάφτηκαν Γ-Αν τεφροδόχοι κάλπες συνοδευόµενες από κυάθους. Στο «Αλή 
Χωράφι» βρέθηκε θραυσµένος Γ πίθος, µε διακόσµηση από εγχάρακτους 
οµόκεντρους κύκλους στο χείλος και δίπλα του τα αχρονολόγητα (Γ;) ίχνη 
λιθόστρωτου δρόµου και χτιστού αγωγού καλυµµένου από πέτρες. Τέλος, στο 
νοτιοανατολικό άκρο της επικράτειας, πάνω από το Καλό Χωριό, ήρθαν στο φως τα 
ερείπια ενός ΠΓ-Γ οικισµού, στην κορυφή του βουνού Κορφή. Η παρουσίαση και 
ανάλυση των δεδοµένων από την εγκατάσταση θα πραγµατοποιηθούν στο επόµενο 
κεφάλαιο, µαζί µε τη διατύπωση των διαπιστώσεων και υποθέσεων, σε σχέση µε το 
σύνολο του υλικού από την περιοχή. Αρκούµαστε λοιπόν, να καταγράψουµε µε 
συντοµία, ορισµένες επί µέρους παρατηρήσεις, για την ανθρώπινη παρουσία σε 
αυτήν. 

Αρχικά, αξίζει να επισηµάνουµε το πλήθος των θέσεων και τη διασπορά τους 
στο χώρο. Βέβαια, δε διαθέτουµε επαρκείς πληροφορίες για τις έρευνες του Faure, 
µπορούµε όµως να τον εµπιστευτούµε, αφού η ορθότητα πολλών άλλων υποδείξεών 
του έχει πιστοποιηθεί. Έτσι, θα πρέπει να δεχτούµε τον εντοπισµό τουλάχιστον 
κεραµικής, κοντά στα χωριά Άγ. Γεώργιος, Χαρασό και Βορός. Τα δυο τελευταία, 
όπως και το ιερό σπήλαιο της «Αγ. Παρασκευής», βρίσκονται στο δυτικό όριο της 
επικράτειας, ενώ ο οικισµός της Κορφής στο ανατολικοµεσηµβρινό, υποδηλώνοντας 
τη διάθεση των κατοίκων να εκµεταλλευτούν στο έπακρο τα διαθέσιµα εδάφη, ή / και 
να τονίσουν την κυριαρχία τους. Κενό δηµιουργεί µόνο η έλλειψη δεδοµένων από την 
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παραλιακή πεδινή ζώνη, χωρίς να είναι δυνατό να αξιολογηθεί µε ασφάλεια, επειδή 
ίσως οφείλεται στην τύχη, ή τη βαθιά επίχωση. Ωστόσο, τα ευρήµατα από την 
Κόξαρη και τον Άγ. Γεώργιο συµπληρώνουν την εικόνα µας, καταδεικνύοντας την 
πυκνή κατάληψη του χώρου. 

Όσα αποκαλύφθηκαν κοντά στην πρώτη παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Αν συσχετίσουµε τις τεφροδόχους κάλπες µε το δρόµο και τον αγωγό, 
δικαιολογηµένα εικάζουµε την ύπαρξη µιας κώµης και του παρακείµενου 
κοιµητηρίου της, σε τόπο κατάλληλο, στο κέντρο περίπου της λεκάνης. ∆υστυχώς, η 
διατύπωση του Πλάτωνα δε µας παρέχει σιγουριά, ως προς τη χρονολόγηση της 
οδού200, ενώ και η έρευνα στο «Αλή Χωράφι» δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Τις γνώσεις 
µας πλουτίζουν οι Γ-Αν καύσεις στη «Ρίζα» και τα αναθήµατα από το ιερό σπήλαιο 
«της Αγ. Παρασκευής», καθώς η ποικιλία στο χαρακτήρα των καταλοίπων προσφέρει 
περαιτέρω στοιχεία. Μπορούµε λοιπόν να υποθέσουµε, µε βάση τη διάρκεια της 
λατρείας στο τελευταίο, σταθερότητα στην κατοίκηση (ιδίως από την ΥΜ ΙΙΙ ως την 
Αν περίοδο201) και ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, στηριζόµενοι στο πλήθος και 
την ποιότητα των αφιερωµάτων (ανάµεσά τους συµπεριλαµβάνονται χάλκινα 
ειδώλια). Τη συνεχή ανθρώπινη παρουσία κατά την εξεταζόµενη περίοδο και µάλιστα 
χωρίς τοµή από τον 8ο στον 7ο αι., τεκµηριώνει και το οµοιογενές ταφικό σύνολο. 
Ωστόσο, τα λείψανα από τον οικισµό της Κορφής εµφανίζουν κάποια 
διαφοροποίηση, την οποία θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε στο επόµενο 
κεφάλαιο. 
Βιβλιογραφία: Faure BCH 1956 96 & Ιερά σπήλαια 1996ú Πλάτων Ν. Α∆ 1960 260-
1ú Πλάτων Ν. ∆αβάρας Κ. ΚΧ 1960 525ú Αλεξίου ΚΧ 1965 290 & Α∆ 1966β 410ú 
Mazarakis Ainian 1997. 
 
ΟΓ7. Κορφή Καλού Χωριού. 
 

Η παραλιακή, εύφορη λωρίδα γης, ανατολικά του κάµπου του Ηρακλείου και 
βόρεια της Πεδιάδας είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, µε γόνιµα, ικανοποιητικά 
αρδευόµενα εδάφη κι έξοδο στη θάλασσα. Σχεδόν παράλληλης ροής χείµαρροι τη 
διαρρέουν, σχηµατίζοντας διαδοχικές κοιλάδες. Ανάµεσά τους διακρίνεται αυτή του 
ρέµατος Πορδιά, περίπου στο µέσο της πεδινής ζώνης. Την περιοχή κλείνουν από τη 
µεσηµβρία βουνά ύψους 500-600 µ., µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η 
Κορφή, στα δυτικά του σηµείου σύνδεσης του Αποσελέµη µε τους πηγαίους κλάδους 
του. Η σηµασία της για τον έλεγχο της οδού επικοινωνίας των παράκτιων κάµπων µε 
την Πεδιάδα και το οροπέδιο του Λασιθίου είναι καθοριστική202. Αναλογίες 
παρουσιάζει µε τους λόφους της Συβρίτου, του Πρινιά και του Αγ. Ιωάννη Γόρτυνας, 
όπου επίσης έχουν έρθει στο φως αξιόλογα ΠΓ και Γ κατάλοιπα. Αντιστοιχία υπάρχει 
και µε το ύψωµα Γριά Βίγλα, αφού και τα δυο βρίσκονται στα όρια σχετικά µικρών 
επικρατειών µε πιο εύρωστες γειτονικές τους. (Η Κορφή βορειοδυτικά της Λύκτου 
και νοτιοδυτικά της Χερσονήσου και η Γριά Βίγλα νοτιοανατολικά της Φαιστού.) Θα 
πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε, ότι ο κίνδυνος για τις εγκαταστάσεις στις κορυφές 
των βουνών είναι περιορισµένος, επειδή γίνονται δύσκολα προσιτές από τους 
ισχυρούς εχθρούς τους. Η πρόσβαση στην Κορφή πραγµατοποιείται κυρίως από τα 
Β/Β∆, δηλαδή από το Καλό Χωριό κι εποµένως η επιλογή της θέσης µάλλον 
                                                 
200 Πλάτων Ν., 1960, σ. 260-1. 
201 Mazarakis Ainian A., 1997, σ. 335. 
202 Αξίζει να σηµειώσουµε, ότι στους ανατολικούς πρόποδες της Κορφής διασταυρώνονται οι 
σύγχρονοι δρόµοι που συνδέουν το Ηράκλειο, τη Χερσόνησο, το Καστέλλι Πεδιάδας και το 
Τζερµιάδο. 



οφείλεται στη φυσική προστασία της έναντι των δυνατότερων γειτόνων της και στην 
εποπτεία του σπουδαίου περάσµατος. 

Ακριβώς τα παραπάνω γεωγραφικά δεδοµένα, καθώς και η τυχαία ανεύρεση 
και παράδοση από ιδιώτη πήλινων Μ ειδωλίων από το ύψωµα, ώθησαν τον Πλάτωνα 
να διεξαγάγει ευρείας κλίµακας ανασκαφική διερεύνηση της κορυφής του, ως 
προϊστάµενος κλιµακίου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Η επίτευξη του βασικού 
στόχου του, δηλαδή της αποκάλυψης ιερού της Χαλκοκρατίας, ήταν αρκετή, ώστε να 
µην επαναληφθούν από τότε οι εργασίες. Ευτυχώς, ο καθυστερηµένος εντοπισµός του 
λατρευτικού χώρου και οι προηγηθείσες δοκιµαστικές τοµές, προσέφεραν σηµαντικές 
πληροφορίες για την ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας, κατά τους πρώτους 
αιώνες της 1ης προχριστιανικής χιλιετίας. 

Η ανασκαφή έφερε στο φως τα ερείπια ενός ΠΓ-Γ οικισµού, στο βόρειο και το 
νότιο τµήµα της πλατιάς κι επίπεδης κορυφής του βουνού. Βρέθηκαν δυο δωµάτια 
οικίας µε ΠΓ και Γ κεραµική (πίθους, κρατήρες, κάλπες, πρόχους, σκύφους, κυάθους 
και άλλα µικρότερα αγγεία), δυο λίθινους τριπτήρες και πολλά άκαυτα οστά ζώων. 
Επίσης, αποκαλύφθηκαν τοίχοι Γ σπιτιών, ενώ επιφανειακά διακρινόταν πλήθος 
λιθοσωρών. Κατά τον Πλάτωνα, οι περισσότεροι προέρχονταν από γκρεµισµένα 
κτίρια, εκτός από ορισµένους ογκώδεις, αποτελούµενους από µεγαλύτερες πέτρες κι 
εντοπισµένους στην περίµετρο της κορυφής, οι οποίοι υποδήλωναν την ύπαρξη 
οχύρωσης, ιδίως στα σηµεία από όπου γινόταν ευκολότερα η πρόσβαση203. Φαίνεται, 
ότι η χρονολογηµένη µεταξύ των µέσων του 10ου και 8ου αι. εγκατάσταση, απλωνόταν 
σε όλη την έκταση του ισόπεδου χώρου και ήταν τειχισµένη. Ψηλά στη βόρεια 
πλαγιά ανασκάφτηκε ΜΜ Ι ιερό, στη θέση «Μαζά»204 και περισυλλέχτηκε κεφαλή 
πήλινου ΠΓ ειδώλου, µάλλον της θεάς µε τα υψωµένα χέρια, µαρτυρώντας λατρεία 
και στην περίοδο αυτή. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα, µολονότι αποσπασµατικά, µας 
παρέχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουµε παρατηρήσεις και χρήσιµες υποθέσεις σε 
σχέση µε την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, κατά τα ΠΓ και Γ χρόνια, ιδίως αν 
συνδυαστούν µε τα υπόλοιπα ευρήµατα από την επικράτεια. Η θέση του οικισµού 
στην περιφέρειά της, το πλήθος και η διασπορά των καταλοίπων σε όλη την έκτασή 
της και τα πιθανώς Γ λείψανα του λιθόστρωτου δρόµου, του αγωγού, καθώς και του 
κοιµητηρίου στην Κόξαρη, καταδεικνύουν την κατοίκηση σε κώµες και ίσως 
προσδιορίζουν τον τόπο όπου υπήρχε ακόµα µία. Η εκµετάλλευση πλούσιων φυσικών 
πόρων θα ευνόησε τη σταθερή κατάληψη του χώρου και τη βαθµιαία άνοδο του 
βιοτικού επιπέδου των κατοίκων. Τα «παµπληθή»205 όστρακα, τα «πυκνά» χτισµένα 
σπίτια και τα µεγάλα δηµόσια έργα (τείχος, οδικό και αποχετευτικό δίκτυο), 
µαρτυρούν αφθονία αγαθών, ευηµερία και ανάπτυξη κοινωνικών δοµών. Η οικονοµία 
µοιάζει οργανωµένη στα πλαίσια του οίκου, µε ορισµένες δραστηριότητες του 
δευτερογενή τοµέα να συντελούνται εκεί (όπως φανερώνουν οι λίθινοι τριπτήρες) και 
τη γεωργική παραγωγή της κάθε οικογένειας να συγκεντρώνεται σε αποθήκες µε 
«ευµεγέθεις» πίθους, ώστε να καταναλωθεί σταδιακά, ή να φυλαχτεί για ώρα 
ανάγκης, ή να διατεθεί ως πλεόνασµα. Αυτό θα µπορούσε να συσσωρεύεται, ή να 
εκχωρείται, µε τη µορφή αναθηµάτων (συµπεριλαµβανοµένων και ειδών 
πολυτελείας, σαν τα χάλκινα ειδώλια), σε ιερά. Ο ποικίλος κατά περίπτωση όγκος 
του, ίσως διαµόρφωνε µια πρώτη διαστρωµάτωση, η οποία θα οδηγούσε στη 
                                                 
203 Πλάτων Ν., 1951β, σ. 97. 
204 Το τοπωνύµιο «Μαζά» διασώζει, κατά τον Πλάτωνα, το προελληνικό όνοµα και χαρακτήρα του 
χώρου κι ερµηνεύεται ως «Μητέρα Γη» (ό.π., σ. 115-118). 
205 Οι λέξεις «παµπληθή», «πυκνά» κι «ευµεγέθεις» αναφέρονται από τον Πλάτωνα (ό.π., σ. 98, 97 κι 
99). 



δηµιουργία ενός κέντρου λήψης αποφάσεων, που θα σχεδίαζε και θα επέβαλλε την 
εκτέλεση έργων κοινής χρήσης και ωφέλειας. 

Φαίνεται όµως, ότι η διαδικασία κοινωνικοοικονοµικού µετασχηµατισµού δεν 
ολοκληρώθηκε στον οικισµό της Κορφής Καλού Χωριού. Η εγκατάσταση 
εγκαταλείπεται στα µέσα, ή το δεύτερο µισό του 8ου αι., αντίθετα από ό,τι συµβαίνει 
µε τη χρήση του σπηλαίου «της Αγ. Παρασκευής» και του κοιµητηρίου στη «Ρίζα» 
Κόξαρης, από όπου διαθέτουµε Αν ευρήµατα. Η περιγραφή των ανασκαφικών 
δεδοµένων από την Κορφή δηµιουργεί την εντύπωση ειρηνικής αποχώρησης των 
κατοίκων, χωρίς καταστροφή. Μήπως λοιπόν, προς το τέλος της Γ περιόδου, εξέλιπαν 
οι λόγοι κατάληψης του υψώµατος; Μήπως η επέκταση της κυριαρχίας της Κνωσού 
και η στροφή σε δοµές και µηχανισµούς της οικονοµίας της αγοράς, µείωσαν το ρόλο 
της µάλλον δυσπρόσιτης και αρκετά αποµακρυσµένης θέσης κι ευνόησαν τη 
µετακίνηση του πληθυσµού προς το κέντρο της λεκάνης, στην Κόξαρη, ή την ακτή, 
σε άγνωστο ακόµα τόπο; ∆υστυχώς, τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επαρκούν, για να 
καταλήξουµε σε συµπεράσµατα. Είναι όµως ενδεικτικά του δυναµισµού που απέπνεε 
η κοινότητα της Κορφής, οδηγώντας τον Πλάτωνα να υποθέσει την παρουσία µιας 
ισχυρής οµάδας Ελλήνων ∆ωριέων, η οποία απειλεί και σχεδόν πολιορκεί τους 
απελπισµένους Μινωίτες του Καρφιού206. Ασφαλώς, η διενέργεια «συστηµατικής 
ανασκαφής του συνοικισµού, ήτις θα έδει οπωσδήποτε να επιχειρηθή»207, θα 
συνέβαλλε ουσιαστικά στην κατανόηση των ιστορικών συνθηκών. 
Βιβλιογραφία: Πλάτων Ν. ΚΧ 1947 639 & 1951β 96-160ú Αλεξίου Σ. ΚΧ 1958 214-
7ú Renard L. AntCl 1967 577ú Hayden B.J. PhD 1981 159. 
 
ΠΓ20. Περιοχή Μαλίων. 
 

Ανατολικά της κοιλάδας του ρέµατος Πορδιά η παραλιακή πεδινή ζώνη 
διευρύνεται, σχηµατίζοντας τον κάµπο της Χερσονήσου, που κλείνει τον κόλπο των 
Μαλίων από τα δυτικά. Μολονότι ο τόπος είναι πλούσιος σε φυσικούς πόρους, µε 
γόνιµα εδάφη αρδευόµενα από το χείµαρρο Αράπη Λαγκάδι κι έξοδο στη θάλασσα, 
δεν έχει δώσει ευρήµατα των ΠΓ-Γ χρόνων. Νοτιοανατολικότερα, εκτείνεται η στενή 
αλλά ιδιαίτερα επιµήκης λεκάνη των Μαλίων, όπου εντοπίστηκαν αξιόλογα 
κατάλοιπα του 8ου αι. π.Χ., κοντά στην ακτή. Την επικράτεια ουσιαστικά συνιστά µια 
χαµηλή λωρίδα γης µεταξύ του οµώνυµου κόλπου στα βόρεια και του ορεινού όγκου 
της ∆ίκτης στη µεσηµβρία. Τα υψώµατα Τράπεζα (128 µ.), ανώνυµο (510 µ.) και 
Πυργιά (579 µ.), αµέσως βορειοδυτικά του ρέµατος Χώνες, τη χωρίζουν από τη 
γειτονική της της Χερσονήσου. Από το τελευταίο βουνό η οριογραµµή στρέφει 
γενικά προς τα Α/ΝΑ, συγκροτηµένη από τις κορυφές των 556 µ., 546 µ. (Σέλλια), 
534 µ. (Βίγλα), 461, 531 και 506 µ. (βορειοανατολικά από το Μοχό), 569 µ., 635 µ. 
(Κεφάλα), 683 µ., 790 µ. (Ράχη), 923 κι 964 µ. (Χάλικας) και 1558 µ. (Σελένα). Από 
εκεί µια ράχη κατεβαίνει προς τα βόρεια (Σελένα 1441 µ., Φονιά Κεφάλι 1389 µ., 
Χιονίστρα 959 µ., ανώνυµη των 790 µ., Φονιά ∆έτης 818 µ., ανώνυµες των 365 µ. 
στο Σεληνάρι, 160 µ. στον Άγ. Νικόλαο και 101 µ. στην Αγ. Βαρβάρα), κλείνοντας 
την περιοχή από τα ανατολικά. 

Η θέση και η γεωµορφολογία της θα προσέφεραν στους κατοίκους επάρκεια 
αγαθών. Ειδικά ο ορεινός όγκος της ∆ίκτης θα δηµιουργούσε κατάλληλες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της, µολονότι αρχικά δίνει την εντύπωση ότι την 
αποµονώνει. Οι ψηλές και δύσβατες κορυφές του αποτελούν φυσικό εµπόδιο για την 
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επικοινωνία ανάµεσα στην Κεντρική και την Ανατολική Κρήτη. Έτσι, υποχρεώνουν 
τους ανθρώπους να τις παρακάµψουν, καθιστώντας τις δυο στενές ζώνες στα βόρεια 
και νότια παράλια, κύριες οδούς σύνδεσης των παραπάνω τµηµάτων του νησιού. 
Μάλιστα, επειδή η πρώτη διέρχεται από οµαλότερα εδάφη, γειτνιάζει µε το 
ισχυρότερο οικιστικό κέντρο, την Κνωσό και παρεµβάλλεται µεταξύ των κόλπων 
Ηρακλείου και Μιραµπέλλου, φαίνεται ότι έχει ιδιαίτερη σηµασία. Τα γεωγραφικά 
αυτά δεδοµένα, σε συνδυασµό µε την έξοδο στη θάλασσα και την ύπαρξη 
αγκυροβολίου, ευνοούν την ανάπτυξη του εµπορίου και της ναυτιλίας και 
συµβάλλουν στην οικονοµική ευρωστία της επικράτειας. Βέβαια, ο τριτογενής τοµέας 
(όπως και η αλιεία), θα παρέµενε κατά τους εξεταζόµενους αιώνες, δευτερεύουσα 
πλουτοπαραγωγική πηγή για τον πληθυσµό, συµπληρωµατική των αγροτικών 
δραστηριοτήτων του. Οι σχετικά ευρείες και αρκετά εύφορες πεδινές εκτάσεις της 
λεκάνης των Μαλίων, αρδευόµενες ικανοποιητικά από διαδοχικούς χειµάρρους και 
τα µετεωρικά νερά, θα παρείχαν στους κατοίκους τους απαραίτητους πόρους για 
άνετη διαβίωση. Η πρόοδος κι ευηµερία τους σαφώς προϋπέθετε την παγίωση 
ειρηνικών συνθηκών, τις οποίες ευνοούσε η φυσική προστασία του τόπου από τη 
µεσηµβρία, χάρη στη ∆ίκτη, περιορίζοντας τον κίνδυνο εχθρικής ενέργειας από το 
εξωτερικό κι εµπνέοντας ασφάλεια. 

Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα της περιοχής προσέλκυσαν το ανθρώπινο 
ενδιαφέρον, οδηγώντας, ήδη από την Ύστερη Νεολιθική Εποχή, στην ίδρυση 
εγκατάστασης και αργότερα, κατά τα ΜΜ Ι χρόνια, στην ανέγερση του τρίτου σε 
µέγεθος Μ ανακτόρου. Την καταστροφή του, στα µέσα του 15ου αι., εικάζουµε ότι 
ακολούθησε περίοδος παρακµής κι εγκατάλειψης. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία 
και την απουσία ΠΓ καταλοίπων, διαπιστώνουµε ανάκαµψη µόνο από τον 8ο αι. Τότε 
χρονολογούνται τα ίχνη οικισµού και οι τάφοι που ήρθαν στο φως στη νησίδα 
Αφέντης Χριστός και την παραλία βορειοδυτικά των Μαλίων. Στο ανατολικό τµήµα 
της πρώτης, κοντά σε κοιµητήριο της Χαλκοκρατίας, αποκαλύφθηκαν λείψανα 
εγκατάστασης και αγγεία (συµπεριλαµβανοµένων και πίθων), προερχόµενα πιθανώς 
από τάφο. Στην απέναντι ακτή, κοντά στο ξωκλήσι της Αγ. Πελαγίας, ανασκάφτηκε 
καύση µε Γ κεραµική, στο δρόµο ενός ΥΜ ΙΙΙ τάφου. Άλλος, χτιστός ή λακκοειδής, 
εντοπίστηκε περίπου 1 χλµ. δυτικότερα, «στους Τροχάλους». Στο εσωτερικό του 
υπήρχαν πέντε τεφροδόχοι κάλπες και είκοσι αγγεία (λεκάνες, πρόχοι, σκύφοι κ.ά.). 
Ίσως ανήκε σε νεκρόπολη, µαζί µε σύγχρονούς του, οι οποίοι περιείχαν καύσεις. 

Η ανεύρεση των περισσοτέρων από τα παραπάνω κατάλοιπα στις αρχές του 
αιώνα και η κακή κατάσταση διατήρησης των υπολοίπων, µας στερούν χρήσιµες 
πληροφορίες, καθώς παρουσιάζονται κατά τρόπο αποσπασµατικό ή ασαφή. Αρχικά, 
αξίζει να σηµειώσουµε τη θέση τους, στην παραλία208. Η διασπορά τους στο χώρο 
δεν είναι ευρεία και η µικρή απόσταση µεταξύ των τάφων υποδηλώνει, ότι οι νεκροί 
θα ήταν µέλη της ίδιας κοινότητας, που µάλλον θάφτηκαν κοντά στις ιδιοκτησίες 
τους. Βέβαια, δε θα πρέπει να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο της ύπαρξης άλλης 
κώµης, πέρα από την εντοπισµένη στη νησίδα Αφέντης Χριστός, στα υψώµατα κατά 
µήκος των µεσηµβρινών ορίων της περιοχής. Θα αναµέναµε µάλιστα, αυτή να είναι 
πρωιµότερη, συγκροτηµένη κατά την ΠΓ περίοδο, όταν οι συνθήκες πιθανώς δεν 
ενέπνεαν ασφάλεια στον πληθυσµό, υποχρεώνοντάς τον να διαµένει σε φυσικά 
προφυλαγµένα µέρη, µακριά από την ακτή. Αντίστροφα, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον 
για το εµπόριο και τις εξωτερικές σχέσεις, όπως και η παγίωση της ειρήνης, κυρίως 
από τον 8ο αι., ώθησαν τους κατοίκους να στραφούν προς τη θάλασσα και να 
εγκατασταθούν στα παράλια. Ίσως αισθάνονταν ικανοί να αντιµετωπίσουν κάθε 
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εξωτερική απειλή, ή µπορεί τα οφέλη από την ενασχόληση µε τη ναυτιλία και το 
εµπόριο να ήταν σηµαντικά, ώστε να δικαιολογούν την έκθεση σε οποιονδήποτε 
κίνδυνο, αν υπήρχε τέτοιος. Άλλωστε, στην ακτή βρίσκονταν τα λείψανα ενός 
λαµπρού παρελθόντος, που αντανακλούσαν την παραδοσιακή ισχύ της επικράτειας 
και προσέδιδαν κύρος και αίγλη στους ντόπιους. Ανάµεσα σε αυτά συγκαταλέγεται 
και ο µυκηναϊκός τάφος στο δρόµο του οποίου εντοπίστηκε η Γ καύση. Η 
χρησιµοποίησή του, πέρα από την κάλυψη πρακτικών αναγκών, είναι δυνατό να 
εξυπηρετούσε και τη διάθεση ορισµένων κατοίκων να συνδεθούν µε ένδοξους 
προγόνους, για ιδεολογικούς ή πολιτικούς λόγους209. Τα κτερίσµατα της καύσης, 
καθώς και η µορφή και το περιεχόµενο των υπολοίπων τάφων της περιοχής, δε 
µαρτυρούν αφθονία αγαθών, ούτε υψηλό επίπεδο διαβίωσης, αλλά αντικατοπτρίζουν 
µάλλον µια αυτάρκη κοινότητα, στο στάδιο της ανάπτυξης του τριτογενούς τοµέα, ως 
ένδειξης της στροφής σε δοµές και µηχανισµούς οικονοµίας της αγοράς. Τέλος, τα 
έθιµα πιστοποιούν τις κοινές αντιλήψεις των ντόπιων και του πληθυσµού του δυτικού 
και κεντρικού τµήµατος του νησιού. 
Βιβλιογραφία: Ξανθουδίδης Α∆ 1918β 18ú Renaudin L. BCH 1921 536ú Hazzidakis 
J. Renaudin L. Joly R. Études Crétoises XIII 1963 114-128ú Oulié M. De Saussure H. 
ό.π. 1963 103-113ú Συριόπουλος Κ.Θ. 1983 287-8. 
 
ΠΓ21. Περιοχή Αβδού � Γωνιών � Κεράς. 
 

Νοτιοδυτικά της παραλιακής λεκάνης των Μαλίων απλώνεται µια ευρεία, 
εσωτερική, αλλά χαµηλή περιοχή, η οποία παρεµβάλλεται µεταξύ της πεδινής ζώνης 
στη βόρεια ακτή και του γόνιµου κι εκτεταµένου οροπεδίου του Λασιθίου στα 
ανατολικοµεσηµβρινά. ∆ιαδοχικές κορυφές του ορεινού όγκου της ∆ίκτης, ακριβώς 
στα σύνορα των νοµών Ηρακλείου και Λασιθίου, την κλείνουν από αυτήν την 
πλευρά: Αφέντης (1577 µ.), Μαλλιά (1296 µ.), Βόλτες (1001 µ.), Λουλουδάκι (1160 
µ.), ανώνυµη (987 µ.), Παπούρα (Αγίου Γεωργίου) (1026 µ.) (πρόκειται για την 
υδροκριτική πάνω από τα χωριά Πινακιανό και Λαγού, εκατέρωθεν της 
βορειοδυτικής εισόδου προς το οροπέδιο), Καρφί (1141 µ.) και Σελένα (1339 και 
1558 µ.). Από την πρώτη κατέρχεται µια ράχη προς τα Β/Β∆, που χωρίζει την 
επικράτεια από τον κάµπο της Πεδιάδας: Βρύσες (1088 µ.), ανώνυµη (1016 µ.), 
ανώνυµες (629 κι 655 µ., στη Λύκτο, πάνω από τον Ξιδά), Βίσαλο, ανώνυµες (621 κι 
701 µ., ανατολικά των Καρουζανών), ανώνυµη (421 µ.), Βουνί (419 µ.) και ο βόρειος 
πρόβολός του των 233 µ., ως το σηµείο σύνδεσης του χειµάρρου Αποσελέµη µε τους 
πηγαίους κλάδους του. Από εκεί τα υψώµατα των 479 µ., 579 µ. (Πυργιά), 556 µ., 
546 µ. (Σέλλια), 534 µ. (Βίγλα), 461 µ., 531 µ., 506 µ., 569 µ., 635 µ. (Κεφάλα), 683 
µ., 790 µ. (Ράχη), 923 κι 964 µ. (Χάλικας) και 1558 µ. (Σελένα), διακρίνουν την 
εξεταζόµενη περιοχή από τη λεκάνη των Μαλίων στα βόρεια. 

Χαρακτηριστικά της συνιστούν το αρκετά κατακερµατισµένο ανάγλυφο και η 
γεωµορφολογική ποικιλία. Ο ανατολικός κλάδος του Αποσελέµη τη διαρρέει περίπου 
στο µέσο της έκτασής της, δηµιουργώντας µια επιµήκη κοιλάδα, που ουσιαστικά 
συνδέει την παραλιακή πεδινή ζώνη µε το οροπέδιο του Λασιθίου, καταλαµβάνοντας 
το µεγαλύτερο και κεντρικότερο τµήµα της επικράτειας. Αυτή φτάνει µέχρι το χώρο 
γένεσης του χειµάρρου, στη λεκάνη Αβδού � Γωνιών. Την τελευταία αποκόβουν 
χαµηλοί λόφοι από το υψίπεδο του Μοχού, στα βόρεια και την ψηλότερη λεκάνη των 
Ασκών, στα νοτιοδυτικά. Η παραπάνω διαίρεση του χώρου δε διασπά τη γενικά 
ενιαία εικόνα του, επιτρέποντάς µας να τον εξετάσουµε συνολικά. 
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Αρχικά, θα πρέπει να επισηµάνουµε την εξέχουσα γεωστρατηγική θέση του, 
µεταξύ της παραλιακής πεδιάδας της Χερσονήσου και του εύφορου οροπεδίου του 
Λασιθίου, αλλά και της στενής λωρίδας γης στα Μάλια και του κάµπου της 
Πεδιάδας. Ο έλεγχος µιας κύριας οδού σύνδεσης της Κεντρικής µε την Ανατολική 
Κρήτη, θα ευνοούσε την οικονοµική άνθηση και την ανάπτυξη επαφών και µε τα δυο 
τµήµατα του νησιού. Παράλληλα, το ανάγλυφο και οι δυσπρόσιτες κορυφές της 
∆ίκτης στα ανατολικοµεσηµβρινά, θα παρείχαν ασφάλεια στο ντόπιο πληθυσµό και 
τη δυνατότητα να εγκατασταθεί σε φυσικά προστατευµένους τόπους. Τέλος, η 
εκµετάλλευση των εύφορων, ικανοποιητικά αρδευόµενων από τον Αποσελέµη και 
µερικά ρέµατα, εδαφών, θα προσέφερε στους κατοίκους επάρκεια αγαθών. 

Οι παρατηρήσεις αυτές καθιστούν αναµενόµενη την εκτεταµένη και συνεχή 
ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή. Ωστόσο, η υποτυπώδης ανασκαφική διερεύνησή 
της µας στερεί πληροφορίες απαραίτητες για την ανασύνθεση της ιστορικής 
πραγµατικότητας και µας αναγκάζει να περιοριστούµε σε τυχαία και αποσπασµατικά 
ευρήµατα και στα αποτελέσµατα επιφανειακών ερευνών. Οι τελευταίες έχουν 
επικεντρωθεί, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, κυρίως στην ορεινή ζώνη κοντά στη 
βορειοδυτική είσοδο του οροπεδίου του Λασιθίου. Όµως, οι εγκαταστάσεις που 
έχουν εντοπιστεί εκεί, είτε βρίσκονται πάνω στην κορυφογραµµή µεταξύ της 
εντυπωσιακής πόλγης και της λεκάνης Αβδού � Γωνιών (Καρφί, Παπούρα Αγίου 
Γεωργίου), είτε στις πολύ απότοµες βόρειες πλαγιές των υψωµάτων (Κάστελλος 
Κεράς, Κάστελλος Κρασίου), συχνά σε βραχώδη εξάρµατα (Φλεχθρό, Πωρολιός, 
Βίγλα) και οι οποίες συνήθως χαρακτηρίζονται ως «οικισµοί � καταφύγια», δε θα µας 
απασχολήσουν ακόµα, µολονότι φαινοµενικά ανήκουν στην εξεταζόµενη περιοχή. Η 
επιλογή µας δεν είναι αυθαίρετη, αλλά στηρίζεται στη µελέτη των γεωγραφικών 
δεδοµένων και στην παρατήρηση, ότι το ζωτικό τους χώρο συνιστά το οροπέδιο, 
αφού η πρόσβαση σε αυτό είναι σχετικά εύκολη, σε αντίθεση µε τη µετακίνηση προς 
την κοιλάδα του Αποσελέµη, που δυσχεραίνουν οι απόκρηµνες βόρειες κλιτύες των 
Λασιθιώτικων βουνών, οι οποίες ουσιαστικά ορίζουν τις δυο γειτονικές επικράτειες. 

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό, αρκούµαστε να καταγράψουµε και να 
αναλύσουµε τα ΠΓ και Γ κατάλοιπα από τη χαµηλότερη περιοχή στα βορειοδυτικά 
της ∆ίκτης. Εκεί έχουν αποκαλυφθεί ίχνη δυο οικισµών της Ύστερης Χαλκοκρατίας 
και της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου. Ο αρχαιότερος εντοπίστηκε, ήδη από τα τέλη 
του 19ου αιώνα, στο δίκορφο λόφο Σίδερο ή Σιδεροκεφάλα (σχεδόν 590 µ.), σε 
φυσικά προστατευµένη θέση, ανάµεσα στα χωριά Γωνιές και Κράσι. Λείψανα 
αναληµµατικών τοίχων, για τη δηµιουργία των ανδήρων όπου θα ανεγείρονταν τα 
σπίτια του, είναι ορατά σε δυο απότοµες πλαγιές της νοτιότερης κορυφής (τη βόρεια 
και την ανατολική). Τριγύρω υπήρχαν και τµήµατα σαρκοφάγων, οικιακή κεραµική 
και «τυπικά µυκηναϊκά»210 όστρακα, προσδιορίζοντας την ίδρυσή του στην ΥΜ ΙΙΙγ 
περίοδο. Η τοπογραφία και η απουσία άλλων ευρηµάτων, οδήγησε στην εικασία, ότι 
κατοικήθηκε «αποκλειστικά» στα «προϊστορικά, µυκηναϊκά» χρόνια211 και άρα 
εγκαταλείφθηκε προς το τέλος της 2ης χιλιετίας. Ωστόσο, ανασκαφική διερεύνηση δεν 
έχει πραγµατοποιηθεί κι έτσι δε διαθέτουµε περισσότερα στοιχεία για την ανθρώπινη 
παρουσία στην περιοχή. Το ίδιο ισχύει και για τη λίγο µεταγενέστερη (Γ-Α) 
εγκατάσταση, που εντοπίστηκε περίπου 3 χλµ. βορειοδυτικά του Αβδού, κοντά στο 
ιερό σπήλαιο «Σπηλιαρίδια». Στο τελευταίο έχουν αποκαλυφθεί αναθήµατα της 
Ύστερης Χαλκοκρατίας και της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου, ανάµεσα στα οποία 
συγκαταλέγονται χάλκινα ΠΓ ειδώλια. 

                                                 
210 Taramelli A., 1899, σ. 403. 
211 Ό.π., σ. 405. 



Πέρα από τα παραπάνω ευρήµατα από χώρους κατοίκησης και λατρείας, 
κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου ήρθαν στο φως σε τρεις ακόµα θέσεις της 
επικράτειας. Πρόκειται για δυο θολωτούς τάφους και για κεραµική από το ανατολικό 
τµήµα της. Κοντά στην Κερά, στο δρόµο προς τον αυχένα της Αµπέλου και λίγο πριν 
τη Μονή Καρδιώτισσας, ανασκάφτηκε µικρός ΥποΜ-ΠΓ θόλος. Πάνω στο 
πλακόστρωτο δάπεδο βρέθηκαν άκαυτα οστά του νεκρού, συνοδευόµενα από 
τέσσερα µικρά αγγεία κι ένα χρυσό δαχτυλίδι µε κυκλική � ελαφρότατα ελλειψοειδή 
σφενδόνη. Σε µικρή απόσταση από το µοναστήρι έχουν παλιότερα περισυλλεγεί και 
άλλα ΠΓ αγγεία, υποδηλώνοντας ίσως την ύπαρξη ενός κοιµητηρίου στην περιοχή. 
Βορειότερα, στους νότιους πρόποδες του λόφου Σιδεροκεφάλα, αποκαλύφθηκε 
µάλλον σύγχρονος και παρόµοιος µε τον προηγούµενο τάφος. Είχε ορθογώνια 
κάτοψη, εσωτερικές διαστάσεις 1,5 Χ 2 Χ 1,5 µ. και ήταν µερικώς λαξευµένος στο 
βράχο και µερικώς χτισµένος από µεσαίου και µεγάλου µεγέθους δόµους. Φαίνεται 
ότι συλήθηκε λίγο πριν τον εντοπισµό του, στα τέλη του 19ου αιώνα. Σύµφωνα µε τις 
µαρτυρίες χωρικών, περιείχε ένα θαµµένο (του οποίου τα πόδια εκτείνονταν προς την 
είσοδο), κτερισµένο µε χάλκινο εγχειρίδιο, χρυσό δαχτυλίδι και λίγα αγγεία. 

Τα προαναφερθέντα αρχαιολογικά δεδοµένα µας επιτρέπουν να 
διατυπώσουµε ορισµένες παρατηρήσεις, σε σχέση µε την κατάληψη του χώρου κατά 
την ΠΓ και Γ περίοδο. Αρχικά, διαπιστώνουµε τη συγκέντρωση των ευρηµάτων 
κυρίως στο ανατολικό τµήµα της λεκάνης Αβδού � Γωνιών. Η ανισοµερής κατανοµή 
των θέσεων στην επικράτεια, µε την κοιλάδα του Αποσελέµη, το υψίπεδο του Μοχού 
και την περιοχή των Ασκών να στερούνται ιχνών ανθρώπινης παρουσίας, είναι 
αξιοσηµείωτη. Μολονότι δεν είναι δυνατό να την ερµηνεύσουµε µε βεβαιότητα, 
µοιάζει πιθανό να οφείλεται στην τύχη και να µην αντικατοπτρίζει την εικόνα της 
εποχής. Όπως άλλωστε έχουµε ήδη τονίσει, η γεωµορφολογία και η αφθονία φυσικών 
πόρων θα ευνοούσαν την εγκατάσταση σε ολόκληρη την εξεταζόµενη έκταση και 
ιδίως στη χαµηλότερη ζώνη της. Όµως, η εντατική, επιφανειακή έστω, διερεύνηση 
των υψωµάτων γύρω από το οροπέδιο Λασιθίου, σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στην 
υπόλοιπη επικράτεια και ίσως η λεπτή επίχωση στα βραχώδη βουνά, που διευκολύνει 
τον εντοπισµό αρχαίων καταλοίπων, έχουν δηµιουργήσει το παραπάνω αποτέλεσµα. 

Εξάλλου, η περιφερειακή θέση των οικισµών υποδηλώνει κατοίκηση σε 
κώµες κι ενισχύει την εντύπωση, ότι δε θα ήταν οι µόνοι στην περιοχή. Η εκτίµηση 
του Nowicki, πως την κοιλάδα Αβδού � Γωνιών πιθανώς εποφθαλµιούσαν οι 
κάτοικοι της Λύκτου και της Κορφής Καλού Χωριού212, είναι ορθή, βασισµένη τόσο 
στην παρατήρηση των γεωγραφικών δεδοµένων, όσο και στη µελέτη της Ιστορίας. 
Απέναντι λοιπόν, σε τέτοιους απειλητικούς γείτονες, προστασία δε θα µπορούσαν να 
παρέχουν εγκαταστάσεις στο ανατολικοµεσηµβρινό τµήµα της επικράτειας και 
µάλιστα στην Παπούρα Αγ. Γεωργίου και τον Κάστελλο Κρασίου, όπως υπονοεί ο 
ίδιος213, αφού θα άφηναν εκτεθειµένη µια ευρύτατη έκταση, αλλά οικισµοί σε 
υψώµατα στα βόρεια και δυτικά της (Φουρκός, ανώνυµος των 446 µ., Αµπάς κ.ά.). 

Προφανώς, η διαµονή σε αυτούς, όπως και στους δυο ήδη γνωστούς, θα ήταν 
µόνιµη, καθώς εξασφαλίζονται ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης στους ντόπιους, 
εξαιτίας της φυσικής οχύρωσης των θέσεων και του ελέγχου πλούσιων 
καλλιεργήσιµων εδαφών. Ανάλογα πλεονεκτήµατα, έχουµε ήδη παρατηρήσει, ότι 
προσελκύουν το ανθρώπινο ενδιαφέρον και δεν πρέπει να παραβλέπονται από τους 
µελετητές. Άρα, δεν είναι δυνατό να δεχτούµε την υπόθεση του Watrous για τον 
εποχιακό χαρακτήρα της εγκατάστασης στη Σιδεροκεφάλα και να τη θεωρήσουµε 
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κατάλληλο τόπο για να διαχειµάζει ο πληθυσµός του Καρφιού214. Άλλωστε, 
αµφισβητούµε την ανάγκη µετακίνησης του215, όµως δεν επεκτεινόµαστε στο θέµα κι 
επιφυλασσόµαστε να επανέλθουµε κατά την εξέταση των αρχαιολογικών δεδοµένων 
από την πόλγη του Λασιθίου. 

Αρκούµαστε λοιπόν να τονίσουµε, ότι οι κάτοικοι της Σιδεροκεφάλας και του 
Καρφιού θα ήταν προσανατολισµένοι σε διαφορετικούς παραγωγικούς χώρους (τη 
λεκάνη Αβδού � Γωνιών και το οροπέδιο αντίστοιχα). Ειδικά το πρώτο ύψωµα, 
κατέχει µια στρατηγική θέση στο ανατολικό άκρο της παραπάνω λεκάνης, κοντά 
στην είσοδο ενός στενού διαδρόµου προς το υψίπεδο του Μοχού, ενώ γειτνιάζει και 
µε τη σύγχρονη οδό προς τον αυχένα της Αµπέλου. Θα πρέπει να διαδραµάτιζε 
εξέχοντα ρόλο στην άµυνα της εξεταζόµενης επικράτειας και κυρίως του 
νοτιοανατολικού τµήµατός της, αφήνοντας µόνη εκτεθειµένη από τα 
ανατολικοµεσηµβρινά τη µικρή περιοχή του Κρασίου. Αυτή µοιάζει ασήµαντη για 
τον πληθυσµό της κοιλάδας του Αποσελέµη, αλλά, λόγω της σχετικής αποµόνωσής 
της, του υψοµέτρου και της εγγύτητάς της µε την πόλγη του Λασιθίου, πιθανώς 
αποτελούσε τον ελαιώνα της τελευταίας. Μήπως ακριβώς η ζωτική σηµασία του 
συγκεκριµένου τόπου για τους κατοίκους του οροπεδίου και όχι κάποια απειλή, τους 
οδήγησε στο Καρφί ή και τον Κάστελλο Κρασίου; Η µελέτη των καταλοίπων από την 
πιο εκτεταµένη, κρητική, ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ εγκατάσταση, ίσως προσφέρει απάντηση 
στο ερώτηµα. 

Στο µεταξύ, θα πρέπει να επισηµάνουµε ακόµα µια διαφορά ανάµεσα στους 
δυο περίπου σύγχρονους οικισµούς: αυτός στη Σιδεροκεφάλα δεν είναι δυνατό να 
χαρακτηριστεί ως καταφύγιο, αφού δε βρίσκεται σε ψηλό βουνό, ούτε διαθέτει 
δυσπρόσιτη περιοχή καταφυγής. Αντίθετα, έχει ιδρυθεί στην άκρη µιας εύφορης 
λεκάνης, σε σχετικά πυκνοκατοικηµένο χώρο. Να υποθέσουµε, ότι οι ντόπιοι δεν 
αισθάνονταν ότι διέτρεχαν οποιονδήποτε κίνδυνο, όπως εικάζεται για τους γείτονές 
τους Καρφιώτες, παρά το διάχυτο φόβο και την αβεβαιότητα, κατά την ΥΜ ΙΙΙγ 
περίοδο, που ευνόησαν τη δηµιουργία των αποκαλούµενων «οικισµών � 
καταφυγίων»; Μολονότι τα αρχαιολογικά δεδοµένα είναι λίγα, η θέση και η γενική 
εικόνα της εγκατάστασης, καθώς και η µορφή και τα κτερίσµατα του τάφου, µάλλον 
επιβεβαιώνουν την υπόθεση. Το χρυσό δαχτυλίδι και το χάλκινο εγχειρίδιο από τον 
τελευταίο υποδηλώνουν οικονοµική άνεση, ενώ η επιµεληµένη κατασκευή του, µε τη 
µείξη των τύπων του λαξευτού θαλάµου και του χτιστού θόλου, µαρτυρά 
πολιτισµικές σχέσεις µε την Κεντρική και την Ανατολική Κρήτη. ∆ε διακρίνουµε 
λοιπόν, τάση αποµονωτισµού, ή αστάθεια, αλλά µάλλον µια ρευστή, µα 
ικανοποιητική κατάσταση. Άραγε, η βελτίωση, ή η επιδείνωσή της οδήγησε στην 
εγκατάλειψη της Σιδεροκεφάλας; 

Αρχικά, είναι αναγκαίο να σηµειώσουµε, ότι η έλλειψη ανασκαφικής 
διερεύνησης δε µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια τα χρονικά πλαίσια της 
ανθρώπινης παρουσίας στο ύψωµα. Αν ωστόσο δεχτούµε, τη µετακίνηση του 
πληθυσµού του στο τέλος της 2ης ή τις αρχές της 1ης χιλιετίας, δε µπορούµε να µην τη 
συσχετίσουµε µε το ευρύτερο µεταναστευτικό ρεύµα στο βορειοδυτικό τµήµα των 
Λασιθιώτικων βουνών, δηλαδή µε την εγκατάλειψη του Καρφιού και την ίδρυση του 
οικισµού στην Παπούρα Αγ. Γεωργίου. ∆υστυχώς, δε γνωρίζουµε τον τόπο όπου 
εγκαταστάθηκαν οι κάτοικοι της Σιδεροκεφάλας, ούτε τους λόγους που τους 
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οδήγησαν στη λήψη των συγκεκριµένων αποφάσεών τους. Μέχρι σήµερα, έχουν 
διατυπωθεί δυο προτάσεις από τους ερευνητές, σε σχέση µε τα παραπάνω ζητήµατα. 
Σύµφωνα µε την πρώτη, στη Σιδεροκεφάλα κατέφευγαν οι Καρφιώτες κατά τους 
χειµερινούς µήνες, προκειµένου να αποφύγουν το βαρύ κρύο και να µεταφέρουν τα 
κοπάδια τους σε βοσκήσιµη γη216. Η µετακίνηση λοιπόν, στην πιο φιλόξενη Παπούρα 
Αγίου Γεωργίου, σηµατοδότησε το τέλος και των δυο προγενέστερών της θέσεων. Η 
νεότερη, δεύτερη θεωρία, απορρίπτει την εποχιακή εγκατάσταση στο Καρφί και 
συνδέει την ανθρώπινη παρουσία στα γειτονικά υψώµατα της Σιδεροκεφάλας και του 
Κάστελλου Κρασίου217. Η χρονολόγηση των οικισµών τους αντίστοιχα στην ΥΜ 
ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ (;) και την ΠΓ-Γ περίοδο και η εγγύτητά τους ενισχύουν την άποψη 
αυτή. Όµως, τα αρχαιολογικά και τοπογραφικά δεδοµένα δηµιουργούν 
δικαιολογηµένες επιφυλάξεις για την αποδοχή της. Τα εντοπισµένα γύρω από τον 
Κάστελλο ΥΜ όστρακα, πιθανώς µαρτυρούν την ύπαρξη εγκατάστασης σύγχρονης 
της Σιδεροκεφάλας, που θα επιβίωσε µέχρι τον 8ο αι. π.Χ., ενώ αξίζει να 
σηµειώσουµε την ελλιπή διερεύνηση του τελευταίου λόφου. Εξάλλου, όπως 
παρατηρούν οι Rutkowski και Nowicki, η πρόσβαση στον Κάστελλο Κρασίου από τις 
Κοπράνες και άρα και το Καρφί είναι σχετικά εύκολη218 και, σε συνδυασµό µε τη 
γεωµορφολογία της περιοχής, µας επιτρέπει την ένταξη των δυο θέσεων στην ίδια 
επικράτεια. 

Η τελευταία διαπίστωση είναι γενικά αποδεκτή, αφού όλοι οι µελετητές 
θεωρούν, ότι τη λεκάνη Αβδού � Γωνιών εκµεταλλεύονται οι Λασιθιώτες και 
χαρακτηρίζουν τον οικισµό στη Σιδεροκεφάλα είτε θερινό καταφύγιο των 
Καρφιωτών219, είτε, ουσιαστικά, προκεχωρηµένο φυλάκιο ενός αµυντικού 
συστήµατος διαδοχικών ζωνών, για την προστασία του οροπεδίου220. Ωστόσο, τα 
επιχειρήµατά τους επιδέχονται αµφισβήτησης και για το λόγο αυτό οι προτάσεις τους 
χρήζουν διεξοδικής ανάλυσης. Τις κύριες επιφυλάξεις ως προς την άποψη των 
Pendlebury και της Money-Coutts, αλλά και του Watrous, για εποχιακή εγκατάσταση 
στο Καρφί, διατυπώνει ο Nowicki221, υποστηρίζοντας, ότι το κρύο, το µεγάλο 
υψόµετρο που εµποδίζει την καλλιέργεια της ελιάς και η ανάγκη µεταφοράς των 
κοπαδιών σε θερµότερο περιβάλλον, δεν επιβάλλουν τη µετακίνηση µιας ολόκληρης 
πολυάριθµης κοινότητας. Αντιτείνει την περίπτωση του οικισµού στην Παπούρα 
Αγίου Γεωργίου, ο οποίος βρίσκεται µόνο 100 µ. χαµηλότερα, αλλά κατοικήθηκε σε 
µόνιµη βάση κι εκτιµά, πως η λεκάνη Αβδού � Γωνιών θα µπορούσε να 
χρησιµοποιηθεί για γεωργοκτηνοτροφική εκµετάλλευση από τους Λασιθιώτες, 
κατ�αναλογία µε τη σηµερινή κατάσταση. Μάλιστα θεωρεί, ότι ο χώρος αυτός, όπως 
και το ίδιο το οροπέδιο, θα προστατευόταν από ενιαίο σύστηµα άµυνας, όπου θα 
εντασσόταν και η εγκατάσταση στη Σιδεροκεφάλα222. 

Ο έλεγχος της ορθότητας της τελευταίας υπόθεσης µας δίνει την ευκαιρία να 
εξετάσουµε συνολικά τις επικρατούσες συνθήκες, κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία και 
την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, στο συγκεκριµένο τµήµα του νησιού, µε αφετηρία 
τη µελέτη της οικιστικής, δηλαδή της σχέσης αλληλεξάρτησης ανθρώπου και 
περιβάλλοντος. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι η Σιδεροκεφάλα βρίσκεται σε επίκαιρη 
θέση, ανάµεσα στις εύφορες λεκάνες Αβδού � Γωνιών και Κρασίου. Οι κάτοικοί της 
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µπορούν να καλλιεργούν χωράφια και στις δύο και παράλληλα να προστατεύονται 
ικανοποιητικά. Η ένταξή της στην επικράτεια του Λασιθίου θα παρείχε στον 
πληθυσµό του τη δυνατότητα εκµετάλλευσης όχι µόνο της µικρής λεκάνης του 
Κρασίου, αλλά και της µεγαλύτερης των Αβδού � Γωνιών, επιτρέποντας ουσιαστικά 
την εποπτεία ολόκληρης της κοιλάδας του Αποσελέµη. Όπως παρατηρεί και ο 
Nowicki, κάτι τέτοιο θα συνεπαγόταν την επέκταση του αµυντικού συστήµατος του 
οροπεδίου πέρα από τη νοητή γραµµή Καρφί � Φλεχθρό, ίσως µέχρι το υψίπεδο του 
Μοχού223. Αυτό πρακτικά σηµαίνει, την πολιτικοοικονοµική ενοποίηση ενός 
ευρύτατου χώρου, ο οποίος θα συµπεριελάµβανε την εξεταζόµενη επικράτεια και τη 
γειτονική της του Λασιθίου, ενώ θα ήλεγχε και την παραλιακή πεδιάδα των Μαλίων. 

Άραγε, είναι εφικτός ο σχηµατισµός του συγκεκριµένου ισχυρότατου και 
σαφώς πολυσύνθετου κοινωνικοπολιτικού µορφώµατος, σε περιόδους 
κοινωνικοοικονοµικής κατάρρευσης, αστάθειας και ανασυγκρότησης; Με βάση τα 
υπάρχοντα αρχαιολογικά δεδοµένα και τις γενικά αποδεκτές αντιλήψεις, µοιάζει 
απίθανη η παραπάνω προοπτική. Η οικονοµική ευρωστία µιας κοινότητας, η παγίωση 
ενός θεσµικού πλαισίου οργάνωσής της, που διέπει τις σχέσεις µεταξύ των µελών της 
και η επικράτηση ευνοϊκών συνθηκών, αποτελούν ορισµένες προϋποθέσεις για µια 
τέτοια πολιτισµική ανάπτυξη. Η µελέτη των ΠΓ και Γ καταλοίπων από τη ∆υτική και 
την Κεντρική Κρήτη, έχει αποκαλύψει περιορισµένο αριθµό θέσεων όπου 
διαπιστώνεται (σχετικά αργά) ανάλογη πολύπλευρη πρόοδος, οι οποίες συνήθως 
εξελίσσονται σε µεγάλα αστικά κέντρα, από τα Α χρόνια. Κοντά στην εξεταζόµενη 
περιοχή γνωρίζουµε ένα, τη Λύκτο, αλλά δε διαθέτουµε στοιχεία για ανάλογό του στο 
οροπέδιο του Λασιθίου. Φαίνεται, ότι οι πολυάνθρωπες εγκαταστάσεις στο Καρφί και 
την Παπούρα Αγ. Γεωργίου δεν έφτασαν ποτέ σε ανάλογο επίπεδο. Ωστόσο, αξίζει να 
προσεγγίσουµε τα λείψανά τους χωρίς προκατάληψη, αναγνωρίζοντας ότι ανήκουν σε 
δυο από τους σηµαντικότερους οικισµούς του νησιού. Η µελέτη τους θα 
πραγµατοποιηθεί µετά την παρουσίαση των δεδοµένων από την εντυπωσιακή πόλγη 
και τα βουνά που την περιβάλλουν, στη συνέχεια της εργασίας. 

Μέχρι τότε θα αρκεστούµε στην ανάλυση των ήδη καταγεγραµµένων αρχαίων 
καταλοίπων από την εξεταζόµενη επικράτεια, ελέγχοντας άλλες σχετικές υποθέσεις 
των ερευνητών και συλλέγοντας χρήσιµες πληροφορίες για τη διατύπωση 
διαπιστώσεων και εικασιών. Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα θεωρία είναι αυτή του 
συστήµατος των διαδοχικών ζωνών άµυνας, το οποίο θα προστάτευε το οροπεδίου 
του Λασιθίου και τις γύρω περιοχές224. Σύµφωνα µε τον Nowicki, κάθε «οικισµός � 
καταφύγιο» βρισκόταν σε τέτοια θέση, ώστε, όχι µόνο να προσφέρει ασφάλεια στους 
κατοίκους του, αλλά και να εµποδίζει την πρόσβαση του εχθρού σε περάσµατα, 
πλουτοπαραγωγικούς τόπους κι εγκαταστάσεις στο εσωτερικό. Στα βορειοδυτικά της 
πόλγης, ίσως προφυλασσόταν µια ευρύτατη έκταση, ως το υψίπεδο του Μοχού, από 
κίνδυνο προερχόµενο από τη θάλασσα (πειρατές), ή (κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια) από 
γειτονικές επικράτειες. Συµπεραίνεται µάλιστα, ότι δεν υπήρχε προετοιµασία για 
πολιορκία διαρκείας225 και κάποτε (µάλλον στην ΠΓ περίοδο) ο πληθυσµός 
αναγκάστηκε να αποτραβηχτεί στην τελευταία αµυντική γραµµή, στην Παπούρα226. 
Πώς όµως θα επιβίωνε, στερούµενος της δυνατότητας γεωργοκτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης των εύφορων εδαφών στα πόδια των Λασιθιώτικων βουνών, την 
οποία ο ίδιος ο Nowicki θεωρεί πανάκεια για την αντιµετώπιση των άσχηµων, σχεδόν 
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αφόρητων, συνθηκών διαβίωσης στα υψώµατα227; Αλλά και πόσο πρόθυµος είναι 
κάποιος, να αφήνει το σπίτι, τα χωράφια και τα ζώα του, παίρνοντας το δρόµο της 
προσφυγιάς, όποτε παρουσιάζεται ανάγκη, προκειµένου να µην εγκαταλήψει από 
πριν την εκτεθειµένη σε εχθρική επιβουλή εγκατάστασή του, προστατεύοντας τη ζωή 
και την περιουσία άλλων; Την υπόθεση κάνει ακόµα πιο επισφαλή η ενδεχόµενη 
ύπαρξη απειλής προερχόµενης από τις γειτονικές επικράτειες (της Λύκτου, ή της 
Κορφής Καλού Χωριού), οι κάτοικοι των οποίων θα απέβλεπαν σε µόνιµη κατοχή 
της κοιλάδας του Αποσελέµη και της λεκάνης Αβδού � Γωνιών, αναγκάζοντας τους 
Λασιθιώτες να εγκαταλείψουν αυτά τα ζωτικής σηµασίας (κατά τους ερευνητές) 
εδάφη. 

Φαίνεται τελικά, ότι η προσέγγιση των αρχαιολογικών δεδοµένων µιας 
περιοχής, µέσα από το πρίσµα της προσπάθειας ερµηνείας των αντίστοιχων µιας 
άλλης, συχνά περιπλέκει την κατάσταση, οδηγώντας σε παρανοήσεις. Για το λόγο 
αυτό, είναι προτιµότερο να περιοριστούµε στη µελέτη των καταλοίπων της 
εξεταζόµενης επικράτειας, όπου άλλωστε οι συνθήκες ευνοούν την πολύπλευρη 
ανάπτυξη. Μολονότι τα ΠΓ-Γ λείψανα της ανθρώπινης παρουσίας δεν είναι πολλά, 
µας προσφέρουν ικανοποιητική εικόνα των όρων και του επιπέδου διαβίωσης. 
Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι δε διαθέτουµε ενδείξεις αναταραχής και 
ανασφάλειας. Η θέση των οικισµών µοιάζει να σχετίζεται µε τον έλεγχο 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και δεν υποδηλώνει εξωτερική πίεση. Η αντίστοιχη των 
τάφων, ίσως σηµατοδοτεί τις ιδιοκτησίες γης κάποιων µελών της κοινότητας της 
Σιδεροκεφάλας, ή καλύτερα του διαδόχου της. Μάλιστα, αν η εγκατάλειψη του 
λόφου προηγείται της κατασκευής των θόλων, οι τελευταίοι πιθανώς αποκαθιστούν 
τη σύνδεση µε τα πατρογονικά εδάφη, στοιχείο σηµαντικό για µια κοινωνία 
οργανωµένη µε βάση τους οικογενειακούς δεσµούς. Ακριβώς αυτή τη σχέση του 
πληθυσµού της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου µε το πρόσφατο παρελθόν του 
επιβεβαιώνουν τα ίχνη λατρείας στο ιερό σπήλαιο «Σπηλιαρίδια». Η πιστοποιηµένη 
συνεχής λειτουργία του από την Ύστερη Χαλκοκρατία ως τον 7ο αι. π.Χ., µαρτυρά 
ταυτόχρονα την κατάληψη του χώρου. Εξάλλου, ορισµένα αναθήµατα και κάποια 
κτερίσµατα των τάφων, µπορούν να χαρακτηριστούν είδη πολυτελείας, 
υποδηλώνοντας επάρκεια αγαθών και δυνανότητα διάθεσης τµήµατος του 
πλεονάσµατος (έστω από µερίδα των κατοίκων), ήδη από την ΠΓ περίοδο. Στην 
οικονοµική ανάπτυξη ίσως συνέβαλλαν, πέρα από την εκµετάλλευση εύφορων 
καλλιεργήσιµων εδαφών και οι αναµενόµενες επαφές µε την Ανατολική Κρήτη 
(µέσω της παραλιακής πεδιάδας των Μαλίων, ή, κυρίως, του οροπεδίου), που 
τεκµηριώνονται από τη µορφή των τάφων και την κεραµική. 

Την παραπάνω εντύπωση διαρκούς προόδου κι ευηµερίας αλλοιώνει µόνο η 
εγκατάλειψη της Σιδεροκεφάλας και η αδυναµία εντοπισµού µιας ΠΓ εγκατάστασης. 
Όµως, όπως έχουµε ήδη σηµειώσει, η έλλειψη ανασκαφικής διερεύνησης του λόφου 
και της γύρω περιοχής είναι πιθανό να µας δηµιουργεί µια πλαστή εικόνα. Ωστόσο, η 
ένδεια των πληροφοριών δε θα µας εµποδίσει να επιχειρήσουµε µια γενική 
ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας. Εκτίµησή µας είναι, ότι το βιοτικό 
επίπεδο του πληθυσµού της επικράτειας θα ήταν ικανοποιητικό, ήδη από τα ΥΜ ΙΙΙγ 
χρόνια και πως την καθηµερινή ζωή του δε θα επηρέαζε ιδιαίτερα κάποιος κίνδυνος ή 
απειλή. Επίσης θεωρούµε, ότι η εντυπωσιακή εσωτερική µετανάστευση, µε την 
ίδρυση νέων οικισµών, στη µετάβαση από τη 2η στην 1η χιλιετία, δεν προϋποθέτει 
αναγκαστικά επιδείνωση της επικρατούσας κατάστασης, αλλά ίσως αποτελεί 
συνέπεια κοινωνικού µετασχηµατισµού. Η µελέτη των αρχαιολογικών δεδοµένων 
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από το βορειοδυτικό τµήµα των Λασιθιώτικων βουνών, θα συµβάλει στην καλύτερη 
κατανόηση της διαδικασίας αυτής. 
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Archeologia War. 1990 123ú Ηλιόπουλος Αµάλθεια 1996 127. 
 
ΠΓ22. Περιοχή Σµαρίου. 
 

∆υτικά της περιοχής Αβδού � Γωνιών � Κεράς απλώνεται µια βουνολοφώδης 
έκταση, την οποία διαρρέει κατά µήκος ο δυτικός πηγαίος κλάδος του Αποσελέµη. Το 
Μικρό Ποτάµι και ο Πρινοπόταµος, όπως ονοµάζεται ο χείµαρρος στον κάτω και άνω 
ρου του αντίστοιχα, αρδεύουν µια χαµηλή αλλά στενή λωρίδα γης, κατεύθυνσης Β-Ν, 
που ορίζουν στα δυτικά τα υψώµατα των 523, 592 (Ανεµόµυλος), 455, 474 
(Αξικεφάλι) και 495 µ. Η θέση, το περιορισµένο εµβαδόν και η γεωµορφολογία της 
κοιλάδας, δε φαίνεται να προσφέρουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 
συγκρότηση ιδιαίτερης επικράτειας. Εξάλλου, δυτικότερα σχηµατίζονται δυο ακόµα 
µικρές βουνολοφώδεις περιοχές, οι λεκάνες του Σµαρίου και της Γαλίφας, µε 
παρόµοια µειονεκτήµατα µε την προηγούµενη. Το γεγονός ότι καµιά δε θα µπορούσε 
να παρέχει αυτάρκεια σε µια αυτόνοµη κοινότητα, ίσως µας ωθούσε να τις εντάξουµε 
σε ισχυρότερες γειτονικές τους (για παράδειγµα της Λύκτου), αν δεν έρχονταν 
πρόσφατα στο φως τα λείψανα µιας εγκατάστασης στην κορυφή Προφήτης Ηλίας του 
Ανεµόµυλου. Τα γεωγραφικά και αρχαιολογικά δεδοµένα καταδεικνύουν την 
ευχέρεια του πληθυσµού της να εκµεταλλεύεται τα εδάφη τόσο στα ανατολικά όσο 
και στα δυτικά της, ενοποιώντας τους δυο χώρους228. Τα όρια της ενιαίας πλέον 
επικράτειας σηµατοδοτούν τα βουνά Πέρα Χαλέπα (342 µ.), Σωρός Βίγλας (479 και 
458 µ.), Κούπος (424 και 444 µ.), Τρουλλιά (541 µ.) και Κορφή Καλού Χωριού (444 
µ.) στα βόρεια, το Βουνί (419 µ.) και ο βόρειος πρόβολός του (233 µ.), τα ανώνυµα 
των 421, 701 κι 621 µ. και το Βίσαλο (655 µ.) στα ανατολικά και τα ανώνυµα των 
451, 342 και 495 µ., ο ∆αµιανού Σωρός (544 και 475 µ.), ο Παντελή Σωρός (532 µ.) 
και τα ανώνυµα των 464 και 512 µ. στα νότια. 

Τις περιορισµένες δυνατότητες οικονοµικής ανάπτυξης του τόπου, εξαιτίας 
της σχετικά άγονης γης και του κατακερµατισµένου αναγλύφου, αντικατοπτρίζουν τα 
µόλις τέσσερα µικρά σύγχρονα χωριά. Μόνο η γειτνίασή του µε πλούσιες, πεδινές 
εκτάσεις (κάµπους Χερσονήσου και Πεδιάδας), ίσως προσέφερε πιο ευοίωνες 
προοπτικές κατά την αρχαιότητα, θα πολλαπλασίαζε όµως ταυτόχρονα και τους 
κινδύνους για τους κατοίκους. Βέβαια τα υψώµατα θα παρείχαν κάποια ασφάλεια και 
θα αποµόνωναν την περιοχή, ενώ και η γεωµορφολογία πιθανώς θα απέστρεφε το 
ενδιαφέρον των γειτόνων από αυτήν. ∆ικαιολογηµένα θα αναµέναµε λοιπόν, την 
κατά διαστήµατα (;) κατάληψη του χώρου από µια ολιγάριθµη οµάδα ανθρώπων, που 
θα ασχολούνταν κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, προκειµένου να 
συγκεντρώσουν τα απαιτούµενα για την επιβίωση αγαθά. 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, δεν παραξένευε ο εντοπισµός λίγων 
αρχαίων καταλοίπων στην εξεταζόµενη επικράτεια κι έτσι δεν είχε πραγµατοποιηθεί 
συστηµατική διερεύνησή της. Όµως, τυχαία ανεύρεση τµήµατος ΥΜ ΙΙΙ (;) 
νεκροταφείου στη θέση «Λειβαδίτσα», δυτικά του Σµαρίου, το 1977, κατά τη 
διάνοιξη αγροτικού δρόµου, οδήγησε, αρχικά στη διενέργεια επιφανειακής έρευνας 

                                                 
228 Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και οι Φαράκλας Ν. κ.ά. (1998, σ. 108). 



σε µια ευρεία περιοχή και στη συνέχεια σε ανασκαφικές εργασίες µεγάλης κλίµακας. 
Κατά τη διάρκειά τους ήρθαν στο φως ίχνη εκτεταµένου οικισµού στο λόφο 
Σπιτάκια, νότια του χωριού. Πρόκειται για πολλούς τοίχους από αδούλευτες και αδρά 
λαξευµένες πέτρες, ένα επίµηκες, ορθογώνιο κτίριο στην κορυφή του υψώµατος και 
ΜΜ ΙΙΙ-Αν κεραµική. Βορειότερα, πέρα από το Σµάρι, στη θέση «Ρίζα», βόρεια από 
τη βυζαντινή εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, στους νότιους πρόποδες λόφου, 
εντοπίστηκε κοιµητήριο ΥποΜ-Αν χρόνων. Το πλήθος των οστράκων πίθων 
καταδεικνύει, ότι οι νεκροί θα τοποθετούνταν στο εσωτερικό τέτοιων αγγείων, όπως 
συνέβαινε και στους όχι µακρινούς Αρκάδες. Παρόµοια όστρακα από ντόπιο κόκκινο 
πηλό, όχι πολύ καθαρό και συχνά όχι καλά ψηµένο, υπάρχουν διάσπαρτα σε 
ολόκληρο το χώρο από το χαµηλό λόφο «Λενικά», 500 µ. ανατολικά του Σµαρίου, ως 
το βουνό Ανεµόµυλος (Προφήτης Ηλίας). Τέλος, Γ-Αν κεραµική περισυλλέχτηκε από 
την πλαγιά του υψώµατος ανατολικά της Μονής Καλλέργη, όπου διακρίνονται 
ερείπια κτιρίου. Ωστόσο, ο σηµαντικότερος αρχαιολογικά τόπος της επικράτειας 
αποκαλύφθηκε στο βραχώδες πυραµιδοειδές έξαρµα «Τρουλλί της Κορφής», στον 
Πρ. Ηλία. Πρόκειται για τα λείψανα ενός οικοδοµικού συγκροτήµατος µέσα σε 
αναληµµατικό � οχυρωµατικό περίβολο, το οποίο αρχικά είχε θεωρηθεί Ιερό 
Κορυφής, αλλά αργότερα αποδείχτηκε ΥποΜ-Αν εγκατάσταση. Για το λόγο αυτό, η 
αναλυτική περιγραφή και ο σχολιασµός των ευρηµάτων θα πραγµατοποιηθούν στο 
επόµενο κεφάλαιο, µαζί µε τη συνολική µελέτη του υλικού από την περιοχή. 

Περιοριζόµαστε λοιπόν, στη διατύπωση ορισµένων γενικών παρατηρήσεων, 
σε σχέση µε τα προαναφερθέντα κατάλοιπα. Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε τον 
εντοπισµό τους κυρίως στο δυτικό τµήµα της επικράτειας και µάλιστα στη λεκάνη 
του Σµαρίου και το βουνό Ανεµόµυλος. Η επιλογή των δυο θέσεων ασφαλώς δεν 
είναι τυχαία, αλλά, αντίθετα, σχετίζεται µε την προσπάθεια κάλυψης ζωτικών 
αναγκών του πληθυσµού. Η συγκέντρωσή του στην ευρύτερη επίπεδη έκταση και 
συγχρόνως τον αξιολογότερο πλουτοπαραγωγικό τόπο της εξεταζόµενης περιοχής, 
καταδεικνύει την πρόθεση για εντατική εκµετάλλευσή του, ιδιαίτερα γεωργική. 
Παράλληλα, η ίδρυση του σπουδαιότερου οικισµού στο ψηλότερο και κεντρικότερο 
σηµείο, υποδηλώνει τη θέληση των κατοίκων του να επιβάλουν τον έλεγχό τους σε 
ολόκληρη την επικράτεια. Στόχοι τους είναι η εποπτεία και των δυο τµηµάτων της, η 
εύκολη πρόσβαση στο σύνολο των καλλιεργήσιµων εδαφών και η 
αποτελεσµατικότερη αµυντική θωράκιση. Η τελευταία ενισχύεται τόσο από τη 
γεωµορφολογία, όσο και από την ικανοποιητική ορατότητα που παρέχει η κορυφή 
προς την παραλιακή, χαµηλή λωρίδα γης και τη θάλασσα στα βόρεια, τον κάµπο της 
Πεδιάδας στη µεσηµβρία, τη Λύκτο και τη ∆ίκτη στα νοτιοανατολικά και το Γιούχτα 
και την Ίδη στα δυτικά. ∆ιαπιστώνουµε έτσι, την παρουσία των συνηθισµένων 
τοπογραφικών χαρακτηριστικών, των τυπικών στις κρητικές ΠΓ-Γ εγκαταστάσεις. 
Αξίζει, ωστόσο, να επισηµάνουµε, τη σχετικά περιορισµένη διασπορά των 
ευρηµάτων στο χώρο, µολονότι απλώνονται σε µεγάλη ακτίνα από το πιθανό 
διοικητικό κέντρο. Ίσως η εικόνα αυτή να οφείλεται στην τύχη και στην επιλεκτική 
και αποσπασµατική διερεύνηση της περιοχής, αφού ο εντοπισµός δυο οικιστικών 
πυρήνων µαρτυρά κατοίκηση σε κώµες, ορισµένες από τις οποίες θα βρίσκονταν 
κοντά στα όρια της επικράτειας. Τα ερείπια σπιτιών στη γειτονική Κορφή Καλού 
Χωριού, δηλαδή στο νοτιοανατολικότερο άκρο της κοιλάδας του Αποσελέµη, είναι 
ενδεικτικά. 

Η παρατηρηθείσα συγκέντρωση των αποκαλυµµένων καταλοίπων, δεν 
επιτρέπει βέβαια τη µελέτη της ανθρώπινης παρουσίας και δράσης στο σύνολο του 
εξεταζόµενου χώρου, αλλά, συνδυαζόµενη µε την ποικιλία στο χαρακτήρα τους, 
προσφέρει τη δυνατότητα να γνωρίσουµε περισσότερες πτυχές της ζωής των 



κατοίκων κάποιων κοινοτήτων. Η θέση των εγκαταστάσεων πιστοποιεί τους στενούς 
δεσµούς τους και την αλληλεξάρτησή τους. Είναι φανερό, ότι ο πληθυσµός στον 
Ανεµόµυλο θα ήταν στραµµένος και προς τη λεκάνη του Σµαρίου, την πλουσιότερη 
της περιοχής, την οποία ασφαλώς καλλιεργούσαν οι ντόπιοι, που διέµεναν στα 
«Σπιτάκια». ∆ε γνωρίζουµε ποιές ακριβώς ήταν οι σχέσεις τους, όµως µπορούµε να 
εικάσουµε, πως ίσως στο βουνό υπήρχε διοικητικό κέντρο µε γενική εποπτεία της 
επικράτειας. Την ορθότητα της υπόθεσης αυτής, αξίζει να διερευνήσουµε, κατά την 
εξέταση των αρχαιολογικών δεδοµένων από το ύψωµα Προφήτης Ηλίας, στο επόµενο 
κεφάλαιο, αφού προηγουµένως µελετήσουµε τα ευρήµατα και από τις υπόλοιπες 
θέσεις. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα λείψανα από το νεκροταφείο στη «Ρίζα» και το 
πιθανώς παρόµοιό του µεταξύ «Λενικών» και Ανεµόµυλου. Η µακραίωνη, διαρκής 
χρήση του πρώτου, µαρτυρά σταθερότητα στην κατοίκηση κι εµµονή στην 
παράδοση. Φαίνεται, ότι οι συνθήκες προς το τέλος της 2ης χιλιετίας, ευνόησαν τη 
δηµιουργία εγκαταστάσεων κι επέτρεψαν την παραµονή του πληθυσµού εκεί για 
πέντε αιώνες περίπου, όπως είχε συµβεί και παλιότερα, κατά τη ΜΜ περίοδο. Η 
εγκατάλειψη των οικισµών για µεγάλα χρονικά διαστήµατα µπορεί να οφείλεται στη 
γεωµορφολογία και την τοπογραφία της περιοχής, που δεν προσφέρουν τις 
καταλληλότερες προϋποθέσεις ανάπτυξης, ή και στην εκάστοτε επικρατούσα 
κατάσταση στο νησί. Η µέτριας ποιότητας ντόπια κεραµική και η απουσία 
εισαγωγών, καταδεικνύουν ανάλογο βιοτικό επίπεδο, ως αποτέλεσµα ίσως, των 
παραπάνω παραγόντων. ∆ικαιολογηµένα λοιπόν εικάζουµε, ότι βασική επιδίωξη των 
κατοίκων ήταν η εξασφάλιση της επάρκειας αγαθών. Ο τύπος των τάφων, µοιάζει να 
αντικατοπτρίζει, ακριβώς τις περιορισµένες οικονοµικές δυνατότητες. Κάποια 
βελτίωση διαφαίνεται από τον 8ο αι., αν τα Γ-Αν ερείπια κοντά στη Μονή Καλλέργη 
υποδηλώνουν επέκταση της εγκατάστασης, ως συνέπεια της αύξησης του πληθυσµού 
και της ανάγκης εκµετάλλευσης ευρύτερου παραγωγικού χώρου. Ωστόσο, η πρόοδος 
αυτή διαρκεί λίγο, καθώς από το τέλος του επόµενου αιώνα οι θέσεις 
εγκαταλείπονται. Η µελέτη των λειψάνων του οικισµού στον Προφήτη Ηλία µπορεί 
να συµβάλει περαιτέρω στην προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής 
πραγµατικότητας. 
Βιβλιογραφία: Χατζή � Βαλλιάνου ∆. ΑΑΑ 1980 20-60. 
 
ΟΓ8. Σµάρι. 
 

Νοτιοδυτικά, στην ίδια ράχη και σε µικρή απόσταση από την Κορφή Καλού 
Χωριού, υψώνεται το βουνό Ανεµόµυλος. Η κορυφή του Πρ. Ηλίας (592 µ.) συνιστά 
το ψηλότερο σηµείο υδροκριτικής, κατεύθυνσης Β/ΒΑ-Ν/Ν∆, που παρεµβάλλεται 
ανάµεσα σε δυο γεωγραφικές µονάδες περιορισµένης έκτασης: τη σχετικά επίπεδη 
λεκάνη του Σµαρίου στα δυτικά (µαζί µε την κατά πολύ µικρότερη της Γαλίφας) και 
την κοιλάδα του χειµάρρου Μικρό Ποτάµι � Πρινοπόταµος, δηλαδή του κάτω και 
άνω ρου αντίστοιχα, του δυτικού πηγαίου κλάδου του Αποσελέµη, στα ανατολικά. Η 
αδυναµία οποιασδήποτε από τις τρεις περιοχές, να θρέψει µόνη της τον πληθυσµό 
αυτόνοµης κοινότητας, µας ωθεί να τις θεωρήσουµε τµήµατα, είτε γειτονικών 
ισχυρών επικρατειών (για παράδειγµα της Λύκτου), είτε µιας οικιστικής ενότητας, 
αρκετά κατακερµατισµένης. Η αποκάλυψη εγκατάστασης στην κορυφή του Προφήτη 
Ηλία κάνει πιθανότερη τη δεύτερη εκδοχή, αφού οι κάτοικοί της θα είχαν τη 
δυνατότητα να εκµεταλλεύονται το σύνολο του παραγωγικού χώρου. 

Η συστηµατική αρχαιολογική διερεύνηση του τόπου ξεκίνησε το 1977, από 
την αρµόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων, µετά τον τυχαίο εντοπισµό ΥΜ ΙΙΙ (;) 



νεκροταφείου. Ωστόσο, ενδείξεις της µακραίωνης ανθρώπινης παρουσίας έχουν έρθει 
στο φως ήδη από τη δεκαετία του 1930. Τα αρχαιότερα ευρήµατα ανάγονται στη ΜΜ 
ΙΙΙ περίοδο και προέρχονται από το βουνό Ανεµόµυλος και τη λεκάνη του Σµαρίου. 
Κατά τα ΥΜ χρόνια η κατάληψη της περιοχής συνεχίστηκε αδιατάρακτη, όπως 
υποδηλώνουν τα ίχνη οικισµού και κοιµητηρίων. Μάλιστα, από την επόµενη, ΥποΜ 
περίοδο, φαίνεται ότι βαθµιαία εντατικοποιήθηκε, ως τον 7ο αι. π.Χ., χωρίς ποτέ να 
διακοπεί, µέχρι τη Ρωµαιοκρατία. Την παραπάνω εικόνα για την ιστορία της 
επικράτειας έχουµε διαµορφώσει µε βάση τις πρόσφατες ανασκαφές κι επιφανειακές 
έρευνες, η επανάληψη των οποίων ενδέχεται να προσφέρει νέα στοιχεία. 

Τα υπάρχοντα αρχαιολογικά δεδοµένα και η παρατήρηση της τοπογραφίας, 
καταδεικνύουν ως σηµαντικότερο οικιστικό κέντρο του τόπου την εγκατάσταση στο 
«Τρουλλί της Κορφής». Πρόκειται για ένα βραχώδες, πυραµιδοειδές έξαρµα στην 
κορυφή του Πρ. Ηλία, σχηµατισµένο από το φυσικό πέτρωµα και λιθοσωρούς. Η 
θέση ελέγχει τα καλλιεργήσιµα εδάφη τόσο στη λεκάνη του Σµαρίου, όσο και στην 
κοιλάδα του δυτικού πηγαίου κλάδου του Αποσελέµη. Το ανάγλυφο και η 
απεριόριστη ορατότητα κυρίως προς τον κάµπο της Πεδιάδας, τη Λύκτο και τα 
Λασιθιώτικα βουνά, αλλά και τη θάλασσα, την παραλιακή, πεδινή λωρίδα γης και την 
Ίδη, εξασφαλίζουν ικανοποιητική φυσική άµυνα και προσφέρουν εποπτεία κι εύκολη 
πρόσβαση στον πλουτοπαραγωγικό χώρο, συντείνοντας στην επίτευξη της 
αυτάρκειας. Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν, ότι το «Τρουλλί» αποτελεί προνοµιακό τόπο 
για εγκατάσταση. 

Εκεί έχουν αποκαλυφθεί ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ερείπια ΥποΜ-Αν χρόνων. 
Πρόκειται για τοίχους χτισµένους µε αδρά λαξευµένες πέτρες µεσαίου µεγέθους, 
µεγαλύτερες κι επιµελέστερα δουλεµένες στις γωνίες, µε λάσπη ως συνδετικό υλικό 
και µικρά χαλίκια στα κενά. Το µέγιστο σωζόµενο ύψος τους φτάνει τα 2,50 µ., ενώ 
το µήκος τους κυµαίνεται µεταξύ 6-7,40 µ., για όσους έχουν κατεύθυνση Β-Ν και 
1,25-2,15 µ., για τους υπόλοιπους. Όλοι µαζί συγκροτούν αναληµµατικό � 
οχυρωµατικό περίβολο, πολυγωνικής � οδοντωτής διαµόρφωσης, µε είσοδο � 
πρόπυλο στη ΝΑ γωνία, κλίµακα και πιθανώς πυργοειδείς κατασκευές στη νότια 
πλευρά. Αυτός περιτρέχει πλάτωµα έκτασης 32 Χ 31 µ. περίπου, στο εσωτερικό του 
οποίου υπάρχει κτιριακό συγκρότηµα. 

Ανάµεσα στα οικοδοµήµατά του ξεχωρίζει, λόγω του µεγέθους και της 
κεντρικής, προεξέχουσας θέσης του, µεγαρόσχηµο κτίσµα (Α), µε πρόδοµο στα 
ανατολικά, δωµάτιο στο µέσο και οπισθόδοµο στα δυτικά, διαστάσεων 7,80 Χ 9,80 µ. 
Οι τοίχοι του χτίστηκαν µε µέτριες, αδρά δουλεµένες πέτρες και λάσπη, µε εξαίρεση 
το βόρειο, όπου οι λίθοι είναι µεγαλύτεροι, µε λαξευµένη εξωτερική επιφάνεια. Στον 
πρόδοµο ήρθαν στο φως ίχνη καύσης, πολλά οστά ζώων (µερικά καµένα) και ΥποΜ-
Αν όστρακα, κυρίως µεγάλων αγγείων (πίθων), τριποδικών χυτρών και αγγείων 
πόσης (κυπέλλων, κυλίκων), ενώ στην αίθουσα αποκαλύφθηκε χτιστό θρανίο 
ολόγυρα και κεντρική εστία. Το κτίριο Α εφάπτεται στα νότια µε το παρόµοιας 
κάτοψης Β. Έχει και αυτό φροντισµένη κατασκευή, µε τρεις τοίχους από 
ορθογωνισµένες πέτρες µέτριου µεγέθους και το βόρειο από ογκολίθους. ∆ιαθέτει 
επίσης πάγκο, κατά µήκος των τοίχων του µεσαίου δωµατίου, αλλά και πλακόστρωτο 
δάπεδο τουλάχιστον στο δυτικό τµήµα του κι επιµεληµένες εισόδους στα ανατολικά 
και δυτικά του, µε παραστάδες και κατώφλι µε αναβαθµό. Κατακόρυφα 
τοποθετηµένες πλάκες και µαύρο καµένο χώµα, υποδηλώνουν την ύπαρξη εστίας στο 
κέντρο του. Περισυλλέχτηκαν όστρακα µεγάλων αγγείων (πίθων, αµφορέων), 
άβαφων καθηµερινής χρήσης και αποθηκευτικών στον οπισθόδοµο. Ακόµα ένα 
µεγαρόσχηµο οικοδόµηµα (∆), παρόµοιας κάτοψης µε τα προηγούµενα, 
ανασκάφτηκε στα νότια του Β. ∆ιέθετε κυκλική εστία στη µερικώς πλακόστρωτη 



αίθουσα, όχι όµως και θρανίο. Ο τετράγωνος οπισθόδοµός του είχε µεσοτοιχία µε τον 
αντίστοιχο του Β. Το κτίριο περιείχε όστρακα κοινών άβαφων µέτριων αγγείων και 
πίθων. 

Την εικόνα του ανεσκαµµένου χώρου συµπληρώνουν ορισµένα αχρονολόγητα 
κατάλοιπα εντοπισµένα στη νοτιοανατολική κλιτύ του «Τρουλλιού της Κορφής» και 
στο δίδυµό του ύψωµα «Κεφάλι», περίπου 90 µ. νοτιότερα. Στην πρώτη, αρκετά 
οµαλή πλαγιά, διακρίνονται ίχνη βαθµιδωτού λιθόστρωτου δρόµου, µεταξύ του 
προπύλου του περιβόλου του οικοδοµικού συγκροτήµατος και µιας άλλης χτιστής 
περίφραξης χαµηλότερα. Στο «Κεφάλι» ήρθαν στο φως ευθύγραµµοι τοίχοι και 
φτωχική ντόπια κεραµική, στην κορυφή, τη µεσηµβρινή και τη δυτική πλαγιά του, 
που αποτελούν λείψανα οικισµού. 

Τα παραπάνω ευρήµατα παρουσιάζουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και σε 
συνδυασµό µε όσα αποκαλύφθηκαν στη γύρω περιοχή (ιδίως στη λεκάνη του 
Σµαρίου), προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες για την ανασύνθεση της ιστορικής 
πραγµατικότητας. Κατά την ανασκαφέα, τα κτίρια τα οποία περικλείει ο 
οχυρωµατικός � αναληµµατικός περίβολος, συνιστούν «οικιστική εγκατάσταση του 
τοπικού ηγεµόνα»229. Εντάσσονται, µάλιστα, όλα στον ίδιο, αρχικό, αρχιτεκτονικό 
σχεδιασµό της Γ, ή ίσως της ΥΓ περιόδου230. Αξίζει λοιπόν, να τα προσεγγίσουµε µε 
προσοχή. Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε, ότι ανήκουν στην ύστατη φάση 
κατοίκησης στη θέση και άρα, δεν αντικατοπτρίζουν κατ�ανάγκη την αρχαιότερη 
κοινωνικοπολιτική κατάσταση. Επίσης, παραµένει ασαφές, αν είναι σύγχρονα του 
περιβόλου, ή µεταγενέστερα. Εξάλλου, ο χαρακτήρας του τελευταίου δεν έχει 
καθοριστεί, αφού το σχετικά µικρό πάχος του (1-1,50 µ.) και η ανεξερεύνητη 
εσωτερική πλευρά του δηµιουργούν προβληµατισµό. 

Ωστόσο, πέρα από τα όποια δικαιολογηµένα κενά της έρευνας, υπάρχουν 
αρκετά στοιχεία για να στηρίξουµε σειρά υποθέσεων και διαπιστώσεων. Η ανεύρεση 
ερειπίων και οστράκων της ΜΜ ΙΙΙ περιόδου µαρτυρά πως το ύψωµα (όπως και η 
λεκάνη του Σµαρίου), προσέλκυε από παλιά το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Η αιτία της 
εγκατάλειψής του την εποχή εκείνη µας είναι άγνωστη, όµως η επανακατάληψή του 
τον 11ο αι. π.Χ., µπορεί να σχετίζεται, τόσο µε τα γεωστρατηγικά πλεονεκτήµατα που 
προσφέρει, όσο και µε τη διάθεση των κατοίκων του να συνδεθούν µε τα µνηµεία της 
ένδοξης ιστορίας, θεµελιώνοντας ορισµένα κτίσµατα πάνω σε ΜΜ ΙΙΙ κατάλοιπα και 
ίσως χρησιµοποιώντας οικοδοµικό υλικό προερχόµενο από αυτά. ∆εν αποκλείεται η 
επιλογή τους να οφείλεται στην αναζήτηση ενός σταθερού και ασφαλούς µέλλοντος 
µέσω του σεβασµού του παρελθόντος, ή στην επιδίωξη µιας ηγετικής οµάδας να 
δηµιουργήσει ερείσµατα εξουσίας αποδεκτά από το λαό. Μάλιστα, τέτοια εικασία θα 
ταίριαζε και στη θεωρία για την οικία του ηγεµόνα. Μένει να εξακριβώσουµε όµως, 
ποιάς κοινότητας στόχοι ήταν οι παραπάνω. 

Τα ευρήµατα των ανασκαφών καλύπτουν το διάστηµα από τον 11ο ως τα µέσα 
του 7ου αι. π.Χ. περίπου. Η άφθονη κεραµική των ΥποΜ χρόνων πιστοποιεί την 
εντατική κατάληψη του χώρου, όχι µόνο στο ύψωµα, αλλά και στη λεκάνη του 
Σµαρίου, όπου αναφέρεται η χρήση ενός νεκροταφείου από την περίοδο αυτή ως την 
Αν. Το πλήθος των ΠΓ και Γ οστράκων φανερώνει τη σταθερότητα στην κατοίκηση, 
πιθανώς χωρίς σηµαντικές τοµές, µέχρι τον 8ο αι., όταν κατασκευάζεται το 
οικοδοµικό συγκρότηµα στο «Τρουλλί της Κορφής». Η ανέγερσή του στο 
επιφανέστερο σηµείο της επικράτειας, µέσα σε οχυρωµατικό � αναληµµατικό 
περίβολο, το επιµεληµένο χτίσιµο και η µορφή των παρατακτικά διευθετηµένων 

                                                 
229 Χατζή � Βαλλιάνου ∆., 1989, σ. 442. 
230 Ό.π., σ. 446. 



κτιρίων, µε τις καθαρές, ορθογώνιες κατόψεις, τις εστίες, τα θρανία και τα 
πλακόστρωτα δάπεδα, µας επιβάλλουν να το κατατάξουµε στα εξέχοντα 
αρχιτεκτονικά έργα της εποχής. 

Ωστόσο, η ταύτισή του µε την οικία του τοπικού άρχοντα µοιάζει υπερβολική. 
Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ο ηγεµόνας θα έπρεπε να διαθέτει µεγάλο πλούτο και 
ξεχωριστή ισχύ, που θα τον αναδείκνυαν σε φορέα εξουσίας µε ευρεία ακτινοβολία. 
Όµως, τα γεωµορφολογικά και ανασκαφικά δεδοµένα δε δικαιολογούν αυτήν την 
εκτίµηση. Περισσότερο διαγράφουν την εικόνα µιας αυτάρκους κοινότητας, τα µέλη 
της οποίας έχουν επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, βασισµένο, όχι στην 
αφθονία των παραγωγικών µέσων, αλλά µάλλον στη σταθερότητα. Η διαρκής χρήση 
του κοιµητηρίου για τουλάχιστον τέσσερις αιώνες, χωρίς κάποια αξιοσηµείωτη 
µεταβολή στο τελετουργικό, τεκµηριώνει την αδιατάρακτη συνέχεια της ανθρώπινης 
παρουσίας και την εµµονή σε παραδοσιακές ιδέες και αντιλήψεις. Η παγίωσή τους θα 
συντελέστηκε στα ΠΓ χρόνια, περίοδο ουσιαστικής απουσίας ενδείξεων 
εντυπωσιακών κοινωνικοοικονοµικών αλλαγών. Έτσι, θα δηµιουργήθηκε µια 
καθεστηκυία τάξη πραγµάτων, που θα θεσµοθετήθηκε και θα απέκτησε τη µόνιµη 
έδρα της, στο κέντρο της επικράτειας, τον 8ο αιώνα. Θεωρούµε µάλιστα πιθανό, η 
εξουσία να µοιράστηκε σε περισσότερους από έναν άρχοντες, µε τη λειτουργία 
συλλογικού οργάνου. ∆εν αποκλείεται ο χαρακτήρας του να ήταν και κατά κάποιο 
τρόπο αντιπροσωπευτικός, αντικατοπτρίζοντας τη φυσική διάκριση της περιοχής και 
το κυρίαρχο συµβιβαστικό � σταθεροποιητικό πνεύµα. Ίσως το διοικητικό � 
οργανωτικό αυτό σχήµα να µην απέφερε τους επιθυµητούς καρπούς και να µην 
άντεξε στον ανταγωνισµό ισχυρών γειτόνων κατά τον 7ο αιώνα, µε αποτέλεσµα την 
οριστική εγκατάλειψη της θέσης, γύρω στο 650 π.Χ. 

Το παραπάνω ιστορικό περίγραµµα είναι βέβαια υποθετικό και ανεπαρκώς 
τεκµηριωµένο, αλλά µας προσφέρει µια εκδοχή της επικρατούσας κατάστασης. Με 
µεγαλύτερη σιγουριά είναι δυνατό να προσεγγίσουµε ορισµένες πτυχές της ζωής και 
των δραστηριοτήτων του πληθυσµού της επικράτειας. Για παράδειγµα, τα 
οικοδοµήµατα στο «Τρουλλί της Κορφής» αναδεικνύουν, πέρα από την πρόοδο στις 
κατασκευαστικές τεχνικές, τις κοινές αντιλήψεις, ως προς την οργάνωση του χώρου, 
των κατοίκων του δυτικού και του κεντρικού τµήµατος του νησιού. Επίσης, 
υποδηλώνουν την ξεκάθαρα ιεραρχηµένη δοµή της κοινωνίας και την ύπαρξη ενός 
κέντρου λήψης αποφάσεων, ικανού να επιβάλλει την παρουσία του και συνεπώς τη 
θέλησή του. Η εξακρίβωση της ταυτότητας των µελών της ηγετικής οµάδας, µε 
αφορµή τις µυκηναϊκής προέλευσης κατόψεις των τριών µεγαρόσχηµων κτιρίων και 
την ανάµειξή τους µε µινωικά στοιχεία, σαν τα θρανία, δε φαίνεται να έχει ιδιαίτερο 
νόηµα, σύµφωνα και µε τις προηγουµένως διατυπωµένες παρατηρήσεις. Η 
κατασκευή του Γ/ΥΓ οικοδοµικού συγκροτήµατος πραγµατοποιήθηκε σε εποχή κατά 
την οποία οι ιδεολογικές αναζητήσεις έχουν πια ολοκληρωθεί και η ελληνική εθνική 
συνείδηση έχει παγιωθεί. Έτσι, µόνο την επιδίωξη κάποιας συµβολικής σύνδεσης µε 
ένδοξους προγόνους θα δικαιολογούµασταν να εικάσουµε, αν έπρεπε αναγκαστικά να 
ερµηνεύσουµε κάπως τα ερείπια. 

Οµοίως, δε µοιάζει να έχει µεγάλη σηµασία µόνο η χρονολόγηση του 
περιβόλου, αλλά και ο προσδιορισµός του χαρακτήρα του. Αν αποδειχτεί 
οχυρωµατικός, θα ενδιέφερε να διαπιστώσουµε ποιούς προστάτευε και απέναντι σε τι 
είδους εχθρούς. Η έκταση της προφυλασσόµενης περιοχής είναι περιορισµένη και η 
απόδοση του ρόλου της ακρόπολης προβληµατική. Άλλωστε, τα αρχαιολογικά 
δεδοµένα πιστοποιούν την πολύπλευρη ανάπτυξη κατά τον 8ο αι., µε επέκταση της 
ανθρώπινης παρουσίας σε ολόκληρη τη λεκάνη του Σµαρίου (ιδίως µεταξύ 
«Λενικών» και Ανεµόµυλου) και της κατοίκησης προς τα νοτιοανατολικά, στη Μονή 



Καλλέργη. Υποθέτουµε, ότι η πρόοδος αυτή βαθµιαία φθίνει, από την Αν περίοδο, ως 
την οριστική παρακµή. Σε σχέση µε τα αίτιά τους µόνο εκτιµήσεις είναι δυνατό να 
εκφράσουµε. Ωστόσο, είναι βέβαιο, ότι η συνέχιση της ανασκαφικής διερεύνησης 
στο ύψωµα και ορισµένες ακόµα θέσεις και η περαιτέρω µελέτη του υλικού θα 
επιτρέψουν άρτια τεκµηριωµένες απόψεις. 
Βιβλιογραφία: Χατζή � Βαλλιάνου ∆. ΑΑΑ 1980 20-60 & Α∆ 1989 441. 
 
ΠΓ23. Περιοχή Λύκτου. 
 

Νότια της επικράτειας του Σµαρίου απλώνεται ο εκτεταµένος κάµπος της 
Πεδιάδας. Ανάµεσά τους παρεµβάλλονται τα υψώµατα Βίγλα (505 µ.), ανώνυµο (464 
µ.), Παντελή Σωρός (532 µ.), ∆αµιανού Σωρός (475 και 544 µ.), ανώνυµο (495 µ.ú 
πρόκειται για τη µεσηµβρινή απόληξη της βουνοσειράς µεταξύ της λεκάνης του 
Σµαρίου και της κοιλάδας του Μικρού Ποταµού � Πρινοπόταµου), ανώνυµο (342 µ., 
πάνω από το χωριό Πηγή), ανώνυµο (451 µ., ανατολικά της Πολυθέας) και Βίσαλο 
(655 µ., στον Ξιδά). Στο τελευταίο τοποθετείται µια από τις ισχυρότερες κρητικές 
πόλεις των Ιστορικών Χρόνων, η Λύκτος. Νοτιοανατολικότερα δεσπόζει ο ορεινός 
όγκος της ∆ίκτης. Από την κορυφή Αφέντης (1577 µ.), του βορειοδυτικού τµήµατός 
του, κατέρχεται απότοµα προς τα Β/Β∆ µια ράχη (ανώνυµες των 1428 και 1016 µ.), 
ως το χωριό Κασταµονίτσα, καταλήγοντας στο µεσηµβρινό πρόβολο του Βίσαλου 
(629 µ.) και κλείνοντας την περιοχή από τα ανατολικά. Μια άλλη κορυφογραµµή των 
Λασιθιώτικων βουνών, καθώς ταπεινώνεται βαθµιαία στα δυτικά του Αφέντη 
(Καµπιάς 1390 και 1115 µ. και Χάρακας 667 µ.), τείνει να σχηµατίσει το µεσηµβρινό 
όριο της επικράτειας. Όµως, σύντοµα σβήνει, αφήνοντας τη θέση της στη χαµηλή 
υδροκριτική ανάµεσα στην Αγ. Παρασκευή και το Αρχοντικό (Αλητζανή). Μολονότι 
αυτή δεν ξεπερνά τα 400 µ. (ανώνυµοι λόφοι των 381, 365 και 370 µ.), αποκόβει τα 
νερά των πηγαίων κλάδων του Καρτερού, που κυλούν προς τα βορειοδυτικά, από του 
Αναποδάρη, που ρέουν προς τα νότια. Τέλος, διαδοχικά ανώνυµα υψώµατα µεταξύ 
της Βίγλας και του Αρχοντικού (484, 411, 412, 381, 416, 408, 435 και 441 µ.), 
χωρίζουν την εξεταζόµενη περιοχή από τη µικρότερη λεκάνη γένεσης του Καρτερού 
στα δυτικά. 

Η παρατήρηση των γεωµορφολογικών δεδοµένων καταδεικνύει το φυσικό 
πλούτο του τόπου. Στο µεγαλύτερο τµήµα του (εξαιρείται το ορεινό ανατολικό άκρο 
της επικράτειας) απλώνεται ο κάµπος της Πεδιάδας, ένας από τους 
παραγωγικότερους χώρους της Κρήτης, προσφέροντας αφθονία αγαθών. Το πλήθος 
των αρκετά µεγάλων σύγχρονων χωριών και η κωµόπολη του Καστελλίου, 
πρωτεύουσα της επαρχίας, υποδηλώνουν τα πλεονεκτήµατα της περιοχής. Η ευρεία 
έκτασή της και η γόνιµη γη, η οποία αρδεύεται ικανοποιητικά από τα µετεωρικά και 
τα τρεχούµενα νερά, εξασφαλίζουν επάρκεια σε αγροτικά προϊόντα και δηµιουργούν 
τις προϋποθέσεις για άνετη διαβίωση και συγκέντρωση πλεονάσµατος. Παράλληλα, η 
θέση της σε κεντρικό σηµείο του νησιού και το οµαλό έδαφός της, που διευκολύνει 
τις συγκοινωνίες, την καθιστούν κόµβο στις µεταφορές, προσελκύοντας το 
ανθρώπινο ενδιαφέρον και συµβάλλοντας στην πολύπλευρη και πρώιµη ανάπτυξή 
της. 

Είναι λοιπόν αναµενόµενο, οι κάτοικοι να εκµεταλλεύτηκαν, ήδη από την 
αρχαιότητα, τις παραπάνω πλουτοπαραγωγικές πηγές, δηµιουργώντας µια από τις 
ισχυρότερες πόλεις της Κρήτης. ∆υστυχώς, η έλλειψη συστηµατικής ανασκαφικής 
έρευνας µας στερεί από ευρήµατα, δυσχεραίνοντας τη διεξοδική µελέτη της ιστορίας 
του τόπου. Ειδικά στην εξεταζόµενη περίοδο, ανήκει µόνο µια πήλινη ΠΓ κεφαλή 
ανθρώπινου ειδώλου, προερχόµενη από τη θέση «Λακκούδια». Θα µπορούσε ίσως, 



να υποδεικνύει κάποιο λατρευτικό χώρο, ακριβώς στο όριο της επικράτειας, όµως τα 
υπάρχοντα στοιχεία δεν επαρκούν για να τεκµηριώσουµε οποιαδήποτε υπόθεση. 
Περιοριζόµαστε απλά να σηµειώσουµε, ότι η Ελληνορωµαϊκή Λύκτος βρισκόταν 
στην ίδια περιοχή, του Ξιδά, επιτρέποντάς µας να εικάσουµε τη σταδιακή ανάπτυξη 
της πόλης των Ιστορικών Χρόνων, γύρω από ένα πρωιµότερο θρησκευτικό ή και 
διοικητικό κέντρο, όπως ένα ΠΓ ιερό231. 
Βιβλιογραφία: Αλεξίου Α∆ 1973-4 901. 
 
ΠΓ24. Περιοχή Βόνης � Ζίντας � Αρχοντικού (Αλητζανής) � Αρκαλοχωρίου. 
 

Νοτιοδυτικά της ευρείας επικράτειας της Λύκτου, ο νότιος πηγαίος κλάδος 
του Καρτερού σχηµατίζει µια επιµήκη κοιλάδα, κατεύθυνσης από τη µεσηµβρία στο 
βορρά. Τα διαδοχικά, ανώνυµα υψώµατα των 416 µ. (πάνω από το Γαλατά), 410 και 
422 µ. (Ν∆ του Θραψανού), 441 µ. (ψηλότερα από το Αρχοντικό), 441 µ. (µεταξύ 
Αρχοντικού και Αρκαλοχωρίου), 452 µ. (στο Αρκαλοχώρι), 461 µ. (νότια από το 
Γάσι) και 485, 462 και 469 µ. (δυτικά της Μουσούτας), χωρίζουν τις δυο παραπάνω 
περιοχές. Μόνο γύρω από τη Βόνη, στο βόρειο άκρο του ορίου τους, το έδαφος είναι 
σε µικρή έκταση οµαλότερο, διευκολύνοντας την επικοινωνία τους. Το χώρο 
κλείνουν από τη µεσηµβρία δυο επίσης ανώνυµες κορυφές, πάνω από τα χωριά Αγ. 
Σεµνή και Βιτσιλιά (489 µ.). Εξάλλου, στα δυτικά δεσπόζει η µακρόστενη, τρίκορφη 
Κεφάλα (539, 588 και 573 µ.), βόρεια της οποίας η επικράτεια διευρύνεται, καθώς η 
οριογραµµή στρέφει ακόµα δυτικότερα (Πλάτη 562 µ., και ανώνυµα των 566 και 580 
µ.), µέχρι τις ανατολικές προεκτάσεις της Πλατειάς Όψης (691 και 679 µ.). Από εκεί, 
άλλα υψώµατα µε κατεύθυνση γενικά προς τα βορειοανατολικά (ανώνυµα των 504 µ. 
βορειοδυτικά από το Αλάγνι, των 450, 472 και 458 µ. µεταξύ Αλαγνίου και 
Αστριτσίου, των 444 µ. πάνω από το Αστρίτσι, των 438 µ.: Χωµατόλακκα και των 
381 µ.), διαιρούν την κοιλάδα του πάνω και του µέσου ρου (του νοτιότερου πηγαίου 
κλάδου) του Καρτερού. 

Παρά τις σχετικά περιορισµένες διαστάσεις της εξεταζόµενης περιοχής, τα 
εύφορα εδάφη, τα οποία αρδεύονται ικανοποιητικά από τα µετεωρικά και τα 
τρεχούµενα νερά, θα προσέφεραν επάρκεια αγαθών σε µια πιθανώς µικρή, αλλά 
αυτόνοµη κοινότητα. Εξάλλου, η κεντρική θέση της ανάµεσα στους εκτεταµένους 
κάµπους του Ηρακλείου, της Πεδιάδας και του Αναποδάρη, καθώς και τη βόρεια και 
νότια ακτή του νησιού, θα βελτίωνε τις προοπτικές οικονοµικής ανάπτυξης και 
πολύπλευρης προόδου της κοινωνίας. Βέβαια, η γειτνίαση µε ορισµένες ισχυρές 
επικράτειες, όπως της Κνωσού, της Λύκτου και των Αρκάδων, θα πολλαπλασίαζε 
τους κινδύνους για τον πληθυσµό και ίσως οδηγούσε σε κάποιας µορφής εξάρτηση, 
έστω κατά διαστήµατα. Ωστόσο, η φυσική προστασία που παρέχουν οι δυο 
βουνοσειρές κατά µήκος της ανατολικής και δυτικής οριογραµµής, µπορεί να ενίσχυε 
το αίσθηµα ασφάλειας των κατοίκων. 

Τα παραπάνω γεωµορφολογικά δεδοµένα προσέλκυαν το ανθρώπινο 
ενδιαφέρον, ήδη από την αρχαιότητα, κάνοντας αναµενόµενη την κατάληψη του 
χώρου. Όµως, η υποτυπώδης ανασκαφική διερεύνησή του µας στερεί από στοιχεία 
χρήσιµα για την ανασύνθεση της ιστορικής παραγµατικότητας. Περιοριζόµαστε έτσι, 
σε κάποια τυχαία ευρήµατα, προερχόµενα από τέσσερις θέσεις της περιοχής. Μέσα 
από το χωριό Βόνη περισυλλέχτηκαν Γ όστρακα. Νοτιότερα, στη Ζίντα, εικάζεται η 
ύπαρξη Γ νεκροταφείου, µε βάση την αποκάλυψη ορισµένων αγγείων της 
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περιόδου232. Επίσης, στον «Πετρά» Αλητζανής, εντοπίστηκε µάλλον Γ τάφος, µε 
ανθρώπινα οστά τοποθετηµένα σε πίθο. Τέλος, στις «Πάνω Καλύβες», βόρεια του 
Αρκαλοχωρίου, ήρθαν στο φως Γ κάλπες συνοδευόµενες από τρεις αρυβάλλους. 

Τα κατάλοιπα αυτά, µολονότι δεν είναι πολλά, ούτε πλούσια, µας προσφέρουν 
χρήσιµες πληροφορίες. Αρχικά παρατηρούµε, ότι είναι διεσπαρµένα σε µια ευρύτατη 
έκταση, από τα υψώµατα της ανατολικής οριογραµµής και τα χαµηλά εδάφη της 
Βόνης στα βόρεια, µέχρι τις υπώρειες της Κεφάλας στα νοτιοδυτικά. Γίνεται έτσι 
φανερή, η διάθεση των ντόπιων να εκµεταλλευτούν στο έπακρο τις παραγωγικές 
πηγές του τόπου. Ωστόσο, η χρονολόγηση των ευρηµάτων αποκλειστικά στον 8ο αι. 
π.Χ., αφήνει κενά στην έρευνα. Άραγε, οφείλεται στην τύχη και την ελλιπή και 
αποσπασµατική διερεύνηση του χώρου, ή υποδεικνύει την ανάπτυξή του από τη Γ 
περίοδο και όχι νωρίτερα; Στη δεύτερη περίπτωση, θα µπορούσαµε να υποθέσουµε, 
ότι η αύξηση του πληθυσµού συνέβαλε στην επέκταση της κατοίκησης σε περιοχές 
λιγότερο προνοµιακές, σε σύγκριση µε τις γειτονικές τους πεδιάδες, ή καλύτερα, ότι 
το ενδιαφέρον στράφηκε στον έλεγχο των σηµαντικών, για την κίνηση αγαθών, ιδεών 
και ανθρώπων, περασµάτων. 

Η διασπορά των ευρηµάτων σε ολόκληρη την επικράτεια, ίσως µαρτυρά την 
εγκατάσταση σε κώµες, µολονότι δεν έχουµε εντοπίσει λείψανά τους. Η πιθανή 
ύπαρξη κοιµητηρίων σε τρεις θέσεις αρκετά αποµακρυσµένες µεταξύ τους, ενισχύει 
την εικασία. Όµως, η αποκάλυψη µόνο κεραµικής στη Ζίντα, δηµιουργεί επιφυλάξεις, 
καθώς οι τάφοι της Αλητζανής και του Αρκαλοχωρίου µάλλον ανήκαν στα µέλη της 
ίδιας κοινότητας. Μάλιστα, η αβέβαιη χρονολόγηση του πρώτου, αφού δεν 
πραγµατοποιήθηκε επιτόπια έρευνα, αυξάνει τις αµφιβολίες. Μόνο οι κάλπες από το 
Αρκαλοχώρι συνιστούν αξιόπιστη πηγή για την εξαγωγή συµπερασµάτων, αλλά η 
επιγραµµατική δηµοσίευσή τους µε τη µορφή χρονικών, µας στερεί χρήσιµες 
πληροφορίες. ∆ιαπιστώνουµε απλά, ότι ο πληθυσµός ακολουθεί το τόσο διαδεδοµένο 
στη γειτονική Κνωσό, αλλά και στο υπόλοιπο νησί, έθιµο της καύσης σε τεφροδόχα 
αγγεία και υποθέτουµε τη µέτρια οικονοµική κατάσταση και κοινωνική θέση των 
νεκρών και των κηδευτών τους, µε βάση τους τρεις συνοδευτικούς αρυβάλλους. 
Βιβλιογραφία: α;) Πλάτων ΚΧ 1957 339ú β) Πλάτων Ν. ΚΧ 1954α 515ú γ) Πλάτων 
Ν. ΚΧ 1951α 445ú δ;) Ρεθεµιωτάκης Α∆ 1985 Β 298. 
 
ΠΓ25. Περιοχή Μελιδοχωρίου. 
 

Νοτιοδυτικά της επικράτειας Βόνης � Ζίντας � Αρχοντικού � Αρκαλοχωρίου 
απλώνεται µια εκτεταµένη βουνολοφώδης περιοχή µεταξύ των υψωµάτων Κεφάλα 
(539, 588 και 573 µ.), στα ανατολικά και Πλατειά Όψη (594, 743 και 773 µ.), στα 
δυτικά. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Μεσαράς και τα σχετικά χαµηλά εδάφη 
της αρδεύονται ικανοποιητικά από πηγαίους κλάδους του Αναποδάρη. Τα πολλά 
σύγχρονα χωριά (Πατσίδερος, Στίρονας, Αµουργέλλες, Τεφέλι, Πάρτιρα κ.ά.), 
µαρτυρούν τα φυσικά πλεονεκτήµατα του τόπου, τα οποία ίσως προσέλκυαν το 
ανθρώπινο ενδιαφέρον και κατά την αρχαιότητα. Ωστόσο, πιθανώς η τύχη ή και η 
ελλιπής αρχαιολογική διερεύνηση συνετέλεσαν, ώστε να µην αποκαλυφθούν ΠΓ-Γ 
κατάλοιπα στην περιοχή. ∆υτικότερα, σχηµατίζεται η λεκάνη γένεσης του χειµάρρου 
Τρεις Ποταµοί, του βορειοδυτικότερου πηγαίου κλάδου του Αναποδάρη. Τα 
υψώµατα Πλακούρα (647 µ., πάνω από τον Άγ. Θωµά), Αυγερινός (635 µ.), 
Μονοδένδρι (801 µ.) και τα ανώνυµα των 718, 687, 565, 471 και 465 µ., ως την 
Πλατειά Όψη, σηµατοδοτούν το βόρειο όριο της εξεταζόµενης επικράτειας. Από το 
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πρώτο κατέρχεται µια βουνοσειρά, αρχικά προς τη µεσηµβρία (Μικρόν Όρος 700 µ. 
και Βιτσιλόκορφο 595, 587 και 536 µ.) και στη συνέχεια προς τα νοτιοανατολικά 
(Λιβάδα 583 µ., Κακά Πηλά 542 µ. και ανώνυµες κορυφές των 595, 577, 580, 551, 
462, 425 και 404 µ.), µέχρι το χωριό Αποΐνι, αποκόβοντας την περιοχή από τα εδάφη 
που διαρρέει ο Γεροπόταµος, στη Μεσαρά. Εκεί, οι λόφοι των 421, 451, 313, 396 και 
381 µ., ως τον Παραθάµνο (596 µ.), κλείνουν το χώρο από τη µεσηµβρία. Τέλος, τα 
υψώµατα των 432, 377 (Κεφάλια) και 437 µ. και η Πλατειά Όψη, τον ορίζουν από τα 
ανατολικά. 

Το γενικά βουνολοφώδες ανάγλυφο και η διαβρωτική δράση του χειµάρρου 
Τρεις Ποταµοί και των πηγαίων κλάδων του, κατακερµατίζουν την επικράτεια. Τα 
πιο ορεινά τµήµατά της, το βόρειο και το δυτικό, συγκροτούν οι τρεις ακτινωτά 
διατεταγµένες κοιλάδες των ρεµάτων που νοτιοανατολικότερα ενώνονται, 
σχηµατίζοντας τους Τρεις Ποταµούς. Εκεί, η περιοχή παρουσιάζεται ενιαία και 
χαµηλότερη, αλλά το έδαφος παραµένει αρκετά ανώµαλο. Ωστόσο, είναι εύφορο, 
καθώς αρδεύεται ικανοποιητικά από τα νερά των ρεµάτων και τα µετεωρικά. Έτσι, θα 
προσέφερε στον πληθυσµό τη δυνατότητα να πετύχει επάρκεια σε αγροτικά προϊόντα, 
εξασφαλίζοντας την αυτάρκεια. Εξάλλου, τα βουνά θα παρείχαν φυσική προστασία 
στους ντόπιους, ενισχύοντας την άµυνα, ιδίως απέναντι σε εχθρούς προερχόµενους 
από τα βόρεια και τα νοτιοδυτικά. 

Η εξέταση της γεωµορφολογίας καταδεικνύει την ύπαρξη συνθηκών ευνοϊκών 
για τη δηµιουργία κωµών, κατά τα ΠΓ και Γ χρόνια, οι κάτοικοι καθεµιάς από τις 
οποίες θα εκµεταλλευόνταν τµήµα του πλουτοπαραγωγικού χώρου. Τα αρχαιολογικά 
δεδοµένα φαίνεται να τεκµηριώνουν την παρατήρηση, µολονότι δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί ανασκαφικές εργασίες στον τόπο και άρα, δε διαθέτουµε πολλά 
στοιχεία. Οι επιφανειακές έρευνες µαρτυρούν την ίδρυση δυο γειτονικών 
εγκαταστάσεων, στα κεντρικά και βόρεια της επικράτειας, σε θέσεις καίριες για την 
εποπτεία της. Πάνω από το Μελιδοχώρι, στη µια από τις δίδυµες κορυφές του 
υψώµατος Καστεριώτης (679 µ.), βρέθηκε και παραδόθηκε ΠΓ κεφαλή πήλινου 
ειδωλίου233. Επίσης, εντοπίστηκαν λείψανα τοίχων κι ένα όστρακο µε εµπίεστη 
παράσταση γρυπών. Λίγο βορειοανατολικότερα, ανάµεσα στο Μελιδοχώρι και τη 
Μονή Αγ. Γεωργίου Επανωσήφη ∆αµανίων, στο λόφο «Τροχάλους» και κυρίως στη 
νότια πλαγιά του, ο Ξανθουδίδης παρατήρησε πολλούς λιθοσωρούς από αδούλευτες 
πέτρες µέτριου µεγέθους και περισυνέλεξε Γ (και Μυκηναϊκά) όστρακα, εικάζοντας 
την ύπαρξη εκτεταµένου οικισµού234. 

Τα παραπάνω κατάλοιπα υποδηλώνουν τη διαρκή ανθρώπινη παρουσία, 
πιθανώς από την ΥΜ ΙΙΙ ως την Αν περίοδο. Η ακριβής χρονολόγησή τους και ο 
προσδιορισµός του χαρακτήρα των εγκαταστάσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και µπορούν να συµβάλουν στην προσπάθεια να διευκρινίσουµε τη σχέση 
των τελευταίων και να εξακριβώσουµε αν οι κάτοικοί τους µετακινήθηκαν, για ποιό 
λόγο και προς ποιά κατεύθυνση. ∆υστυχώς, η ένδεια των πληροφοριών µας 
υποχρεώνει να περιοριστούµε στη διατύπωση µόνο ορισµένων υποθέσεων. Φαίνεται 
λοιπόν, ότι τη θέση των οικισµών στα δυο υψώµατα υπαγόρευσε η επιθυµία ελέγχου 
αντίστοιχων παραγωγικών χώρων και η ανάγκη φυσικής προστασίας τους. Εξάλλου, 
δεν είναι δυνατό να αποκλείσουµε το ενδεχόµενο, στους «Τροχάλους» να υπήρχε 
ισχυρή εγκατάσταση της ύστερης 2ης και της πρώιµης 1ης χιλιετίας και στον 
Καστεριώτη ΠΓ ιερό και µεταγενέστερος οικισµός (ίσως του 7ου αι. π.Χ.). 
                                                 
233 Ο Αλεξίου αναφέρει ως τόπο ανεύρεσης της κεφαλής του πήλινου ΠΓ ειδωλίου τη θέση 
«Καστριώτη» Μελιδοχωρίου (1965α, σ. 554). Το ίδιο τοπωνύµιο χρησιµοποιεί και ο Ξανθουδίδης στα 
σηµειώµατά του, για να προσδιορίσει το ύψωµα πάνω από το χωριό (1948, σ. 528-529). 
234 Ξανθουδίδης Σ., ό.π., σ. 529. 



Βιβλιογραφία: Ξανθουδίδης Σ. ΚΧ 1948 529ú Αλεξίου Σ. Α∆ 1965 554. 
 
ΠΓ26. Περιοχή Λιγόρτυνου � Ρυτίου. 
 

Νότια της επικράτειας του Μελιδοχωρίου, τα πεδινά εδάφη της Μεσαράς 
µετατρέπονται σε έλη, κοντά στα Προτόρια. Η υπερχείλισή τους έχει ως επακόλουθο 
τη διοχέτευση νερών στο Γεροπόταµο και τον Αναποδάρη, οι οποίοι κυλούν 
αντίστοιχα προς τα δυτικά και τα ανατολικά. Οι βαλτότοποι και οι πρόβολοι κάποιων 
υψωµάτων βορειότερα και νοτιότερα, ανάµεσα στα χωριά Αποΐνι και ∆ωράκι, 
συγκροτούν το δυτικό όριο της εξεταζόµενης περιοχής. Το βορειοδυτικό της άκρο 
σηµατοδοτεί ο λόφος των 404 µ., πάνω από το Αποΐνι. Από εκεί ξεκινά µια χαµηλή 
ράχη, µε κατεύθυνση γενικά προς τα ανατολικά: ανώνυµα των 421, 451, 313, 396 
(στην Πλακιώτισσα) και 381 µ., Παραθάµνο (596 µ.), Κάτω Αµπέλια (423 µ.), 
ανώνυµο των 300 µ. περίπου (στην Τουρλωτή), Αργολίδα (316 µ.) και ο 
νοτιοανατολικός πρόβολός της, Κατσικάλι (228 µ.) και ανώνυµα των 281 µ. (στη 
Γαρίπα), 264 και 259 µ. Το τελευταίο ύψωµα βρίσκεται πάνω στην υδροκριτική που 
κλείνει την κοιλάδα του ρέµατος Κολοκύθας από τα δυτικά. Αυτή καταλήγει στο 
βουνό Κάστελλος (398 µ.), το ανατολικοµεσηµβρινό άκρο της επικράτειας. 
Νοτιοδυτικότερα υψώνονται τα Αστερούσια, δηµιουργώντας φυσικό φράγµα µεταξύ 
του κάµπου και του Λιβυκού Πελάγους. Οι διαδοχικές κορυφές τους των 446 µ. 
(πάνω από το Μετόχι Φουντάδων), 372 και 341 µ. (δυτικότερα), 542 µ. (Σωµάρη), 
979 µ. (Ασφεντιλιάς), 890 µ. περίπου (Παπούρα), 962 µ. (Κοπράνα), 959 µ., 928 µ. 
(Ξεκεφάλα), 876 µ. (Αγκινάρα), 782 µ. (στην Εθιά), 733 µ. (Τρούλλος) και 724 κι 
689 µ. (Αγγελόµανδρα), συγκροτούν το φυσικό νότιο όριο της περιοχής. Στην 
πραγµατικότητα όµως, θα πρέπει να θεωρήσουµε ως τµήµα της και τη µεσηµβρινή 
πλαγιά της οροσειράς, από τον όρµο της Αλυκέβρας µέχρι το ακρωτήριο Κέρκελλος, 
η οποία πέφτει πολύ απότοµα προς τη θάλασσα, χωρίς να αφήνει κάποια παραλιακή 
πεδινή λωρίδα γης. Ο τόπος αυτός είναι άγονος, δύσβατος, χωρίς απάνεµα λιµάνια 
και τελικά, µε περιορισµένο οικονοµικό ενδιαφέρον. (Ενδεικτική η απουσία 
σύγχρονων χωριών.) 

Η εξεταζόµενη επικράτεια ταυτίζεται λοιπόν, µε τη λεκάνη του άνω ρου του 
Αναποδάρη, δηλαδή µε το ανατολικότερο τµήµα της Μεσαράς. Η µελέτη της 
τοπογραφίας και γεωµορφολογίας καταδεικνύει τα πλεονεκτήµατά της. Η θέση της 
στο άκρο της πεδιάδας, στο δρόµο που συνδέει τον οµώνυµο κόλπο στα δυτικά, µε 
τον κάµπο της Πεδιάδας, τα Λασιθιώτικα βουνά και την Ανατολική Κρήτη, θα 
διευκόλυνε την επικοινωνία µε αυτές τις περιοχές του νησιού, ενισχύοντας τους 
οικονοµικούς και πολιτιστικούς δεσµούς των κατοίκων τους. Παράλληλα, η 
καλλιέργεια εκτεταµένων εύφορων και καλά αρδευόµενων εδαφών και η 
χρησιµοποίηση των υψωµάτων ως βοσκοτόπων, θα προσέφεραν στον πληθυσµό όχι 
µόνο επάρκεια αγαθών, αλλά και τη δυνατότητα συσσώρευσης πλεονάσµατος 
αγροτικών προϊόντων. Συµπληρωµατικά, η έξοδος στη θάλασσα ίσως ευνοούσε την 
ενασχόληση και µε την αλιεία, όχι όµως και την ανάπτυξη του εµπορίου, εξαιτίας της 
απουσίας αγκυροβολίου προφυλαγµένου ικανοποιητικά από τον αέρα. Τέλος, τα έλη 
στα δυτικά και τα Αστερούσια στα νότια, θα παρείχαν φυσική προστασία από τις 
πλευρές αυτές, επιτρέποντας στους ντόπιους τη συγκέντρωση της προσοχής και των 
δυνάµεών τους στα βόρεια και κυρίως τα ανατολικά σύνορα της επικράτειας, µε 
στόχο την αποθάρρυνση ή και απόκρουση των ισχυρών γειτόνων τους. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις εξηγούν την πολύπλευρη πρόοδο της τοπικής 
κοινωνίας, την οποία τεκµηριώνουν τα ΠΓ και Γ κατάλοιπα, που ήρθαν στο φως σε 
δυο πολύ αποµακρυσµένες µεταξύ τους θέσεις της περιοχής, κοντά στο βόρειο και το 



νότιο άκρο της. Λείψανα της πρώτης, αρκετά εκτεταµένης ΠΓ-Γ εγκατάστασης, 
διακρίνονται στην κορυφή και τη νότια πλαγιά του υψώµατος Κεφάλα, πάνω από το 
χωριό Λιγόρτυνος. Πρόκειται για ερείπια τοίχων και Γ κεραµική. Χαµηλότερα, µέσα 
από το σύγχρονο οικισµό, περισυλλέχτηκε µικρή οµάδα ΠΓ αγγείων, ενώ, κατά τη 
διάρκεια οδικών εργασιών στη βόρεια είσοδό του, αποκαλύφθηκε µεγάλος, λαξευτός, 
θαλαµοειδής Γ τάφος. Το νεκρικό δωµάτιο είχε κυκλικό, αλλά όχι πολύ κανονικό 
περίγραµµα, µε είσοδο συγκροτηµένη από πέτρινο κατώφλι, δυο µονολιθικές 
παραστάδες ύψους 1 µ. περίπου και βαρύ υπέρθυρο µήκους 1,52 µ. Μολονότι ήταν 
συληµένο, περιείχε πλήθος οστράκων, ορισµένα από τα οποία συγκολλήθηκαν, 
σχηµατίζοντας λίγες τεφροδόχους κάλπες, πρόχους, κυάθους και αρυβάλλους 
(ανάµεσά τους κι έναν κυπριακό). Σε τµήµα κρατήρα σώζεται η διακόσµησή του, µε 
το κεφάλι γυναικείας µορφής µε τη χαρακτηριστική «δαιδαλική» κόµµωση. Εξάλλου, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 32 πήλινα ασπίδια µάλλον, παρά καπάκια, όπως 
υποδηλώνουν οι δακτύλιοι στην περιφέρειά τους, για την ανάρτησή τους. 

Σχεδόν απέναντι από το Λιγόρτυνο, στη νότια πλευρά της Μεσαράς, 
βρίσκεται η δεύτερη, επίσης πολύ αξιόλογη θέση, στο Ροτάσι. Πάνω από το χωριό 
δεσπόζει το ύψωµα Ροτασανή Κεφάλα, πιθανώς η ακρόπολη του αρχαίου Ρυτίου. 
Εκεί εντοπίστηκαν τοίχοι αναληµµάτων και σπιτιών και περισυλλέχτηκαν κυρίως Α-
Κ όστρακα. Στη βορειοανατολική πλαγιά του ήρθαν στο φως, κατά τη διάρκεια 
εργασιών διάνοιξης τάφρου για την ύδρευση, τρία πήλινα οµοιώµατα ταύρων, ένα 
ψαριού, δακτυλιοειδή αγγεία, αρύβαλλοι (µε ΥΓ παράλληλα από τη Φορτέτσα), 
σκύφος, κύπελλα, µικρό καπάκι, δισκίο µε αποτύπωµα σχηµατικού δέντρου της ζωής 
(;) και τµήµα αγγείου µε λαβή απολήγουσα σε πλαστικά αποδοµένο κεφάλι κριού. Η 
ανασκαφική έρευνα που ακολούθησε, αποκάλυψε σειρά λίθων µήκους 3 µ. και 
τµήµατα τοίχου κάθετα σε αυτή, συνολικού µήκους 8 µ., τα οποία ερµηνεύονται ως 
λείψανα ταφικών περιφραγµάτων, ανάλογων των εντοπισµένων στο Βρόκαστρο και 
τον Πρινιά235. Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν τµήµατα δυο πήλινων οµοιωµάτων αλόγων, 
χάλκινη περόνη, δόντια µεγάλου ζώου, λοπάδια (το ένα µε παράλληλα από τους 
Αρκάδες) και άλλα όστρακα. Επίσης, παρατηρήθηκαν λίγα ίχνη πυράς. 

Ακριβώς στα δυτικά της Ροτασανής Κεφάλας υψώνεται παρόµοιος λόφος, η 
Φαρµακαρά. Ανάµεσά τους υπάρχει πέρασµα, στη θέση «Εµπασός» ή 
«Μπερδελέτο», όπου ήρθε στο φως µικρός θολωτός ΠΓ τάφος, µέσης διαµέτρου 1,60 
µ. και ύψους 1µ. ∆ιέθετε βραχύ δρόµο και ήταν χτισµένος από µεγάλες λίθινες 
πλάκες. Περιείχε περίπου 30 αγγεία και δυο πήλινα ειδώλια µορφών µε υψωµένα 
χέρια. Στη Φαρµακαρά αποκαλύφθηκε, κατά τη διάνοιξη δρόµου, εκτεταµένο Γ 
κοιµητήριο, µε καύσεις σε πίθους, ανάλογες των Αρκάδων. Περισυλλέχτηκαν 
όστρακα καλπών και πίθων, αρύβαλλοι, κύπελλα, σφοντύλια και άλλα κτερίσµατα. 

Τέλος, στην πεδιάδα βόρεια του χωριού, ανασκάφτηκε εντυπωσιακός θολωτός 
ΠΓ-ΠΑν τάφος, αδιατάρακτος. Λίθινες πλάκες συνιστούσαν τα πολύ παχιά 
τοιχώµατά του, ενώ ο δρόµος ήταν σκαµµένος στο βράχο. Η διάµετρος του θαλάµου 
εσωτερικά έφτανε τα 1,70 µ. κι εξωτερικά τα 2,50 µ. Αυτός περιείχε τουλάχιστον 250 
αγγεία, διαφόρων σχηµάτων (τεφροδόχους κάλπες, µεγάλους αµφορείς, πρόχους, 
αλλά και µικρότερα), τα περισσότερα διακοσµηµένα (ξεχωρίζουν οι κοµψοί 
αρυβαλλίσκοι). Μαζί τους, σχεδόν στο κέντρο του, υπήρχε και µια ελλειψοειδής, 
ακόσµητη σαρκοφάγος, καλυµµένη από πλάκες, όπου πατούσαν συνοδευτικά αγγεία. 
Σιδερένια όπλα, χρυσοί δακτύλιοι κι ελάσµατα, µια καρφίδα από το ίδιο υλικό και 
άλλες αργυρές, πόρπες και περόνες, συµπεριλαµβάνονταν στα κτερίσµατα των 
περίπου 40 καύσεων, επιτρέποντάς µας να κατατάξουµε τον τάφο ανάµεσα στους 
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πλουσιότερους του νησιού, εφάµιλλο ορισµένων κνωσιακών, καθώς και των 
θολωτών των γειτονικών Αρκάδων (Τ.R, Μ και L). 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα τεκµηριώνουν την οικονοµική 
ευρωστία των κοινοτήτων της περιοχής, τις επαφές µε ισχυρές επικράτειες του νησιού 
και µε το εξωτερικό και γενικά το υψηλό επίπεδο διαβίωσης του πληθυσµού. Η 
ίδρυση και ανάπτυξη δυο οικιστικών πυρήνων σε δεσπόζουσες, φυσικά 
προφυλαγµένες θέσεις, κοντά στα βόρεια και τα νότια σύνορα, µαρτυρούν τη διάθεση 
των ντόπιων να εκµεταλλευτούν στο έπακρο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του 
τόπου, συγκροτώντας κώµες πάνω σε λόφους, από όπου θα είχαν τη δυνατότητα να 
αµύνονται ευκολότερα και να ελέγχουν τα εύφορα, πεδινά εδάφη. Τα τελευταία θα 
προσέλκυαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον, ήδη από την ΠΓ περίοδο, ευνοώντας την 
πρώιµη και συνεχή κατάληψη του χώρου και µάλιστα στο σύνολό του, όπως 
υποδηλώνει η διασπορά των ευρηµάτων. 

Ειδικά οι ΠΓ θολωτοί τάφοι του Ρυτίου προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες 
για την ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας, πέρα από την απλή πιστοποίηση 
της κατοίκησης στην περιοχή, την οποία παρέχει και η σύγχρονή τους οµάδα των 
αγγείων από το Λιγόρτυνο. Αρχικά, φανερώνουν την ευηµερία του πληθυσµού, ή 
έστω τµήµατός του, καθώς ο αρχιτεκτονικός τύπος τους, που απαιτεί µεγαλύτερη 
φροντίδα από τους συγγενείς των νεκρών, η επιµεληµένη κατασκευή και τα 
κτερίσµατά τους, µπορούν να θεωρηθούν ενδείξεις οικονοµικής άνεσης και κύρους. 
Η ανέγερση του πλουσιότερου από τους δυο στον κάµπο, µολονότι παραξενεύει τον 
Αλεξίου236, ίσως εξαιτίας της δυσεξήγητα σπάταλης διαχείρισης του πολύτιµου 
παραγωγικού τόπου, συνδέει το οικοδόµηµα µε το συγκεκριµένο κοµµάτι γης, 
καθιστώντας πιθανώς το πρώτο σήµα ιδιοκτησίας. Προφανώς, η καλλιέργεια τέτοιων 
εύφορων εδαφών θα επέτρεψε την απόκτηση πλεονάσµατος αγαθών. Άλλωστε και η 
ποσότητα και ποιότητα της κεραµικής των τάφων, ενισχύει την εκτίµηση, ότι οι 
θαµµένοι και οι κηδευτές τους ήταν σχετικά εύποροι. 

Η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους δεν είναι δυνατή, όµως τα υπάρχοντα 
αρχαιολογικά δεδοµένα µας παρέχουν ορισµένα ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά µε 
κάποιες πτυχές της ζωής τους και τις αντιλήψεις τους. Παρατηρώντας λοιπόν, ότι ο 
µεγαλύτερος θόλος χρησιµοποιήθηκε συνεχώς για την ταφή τουλάχιστον 40 
ανθρώπων, σε χρονικό διάστηµα περίπου δυο αιώνων, εικάζουµε, πως µάλλον 
περιείχε τα µέλη µιας οικογένειας. Μάλιστα, το µέγεθός του υποδηλώνει, ότι από την 
αρχή είχε σχεδιαστεί να περιλάβει στο εσωτερικό του τις στάχτες αρκετών νεκρών µε 
τα συνοδευτικά τους αντικείµενα, γεγονός ενδεικτικό της οργάνωσης της κοινωνίας 
µε βάση τους συγγενικούς δεσµούς. Το ενδεχόµενο να συνέβαλαν και αυτοί, µαζί µε 
την εκµετάλλευση γόνιµης γης, στην ενίσχυση της δύναµης και του κύρους του 
συγκεκριµένου γένους, επιβάλλοντας την εξέχουσα θέση του στους κόλπους της 
κοινότητας, δε θα πρέπει να αποκλειστεί. 

Φαίνεται επίσης, ότι οι συνήθειες και οι ιδέες των µελών του δε διέφεραν από 
τις αντίστοιχες άλλων κατοίκων του νησιού. Αν ανατρέξουµε στα αποτελέσµατα των 
ανασκαφικών ερευνών σε γειτονικές επικράτειες, θα διαπιστώσουµε την 
εντυπωσιακή οµοιότητα των εθίµων. Ο µεγάλος, θολωτός ΠΓ τάφος της Γόρτυνας 
µοιάζει, ως προς τη θέση, την κατασκευή και το περιεχόµενο, µε αυτόν του Ρυτίου, 
τεκµηριώνοντας τους στενούς πολιτισµικούς δεσµούς του πληθυσµού της Μεσαράς. 
Τα σύγχρονα παραδείγµατα από τους Αρκάδες και το λίγο υστερότερο από τον Άγ. 
Ιωάννη Φαιστού, πιστοποιούν τις κοινές αντιλήψεις ορισµένων επιφανών κατοίκων 
του µεσηµβρινού κεντρικού τµήµατος του νησιού, σε αντιδιαστολή µε τα ήθη και τις 
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πρακτικές των Κνωσίων. Ίσως η διεξοδικότερη µελέτη του συνόλου των ΠΓ 
καταλοίπων της ευρύτατης αυτής περιοχής, οδηγήσει σε ενδιαφέροντα 
συµπεράσµατα. 

Ανάλογα αποτελέσµατα θα έχει η εξέταση των λειψάνων της ανθρώπινης 
παρουσίας στην επικράτεια κατά τον 8ο αι. π.Χ. Μολονότι, στα χρόνια αυτά, η 
κατανοµή των ευρηµάτων στο χώρο δε µεταβάλλεται, αφού, εκτός από τις 
εγκαταστάσεις στο Λιγόρτυνο και το Ρύτιο, δεν έχουµε εντοπίσει άλλες, ο αριθµός 
τους µεγαλώνει. Κοντά στο πρώτο χωριό έρχονται στο φως ερείπια σπιτιών 
εκτεταµένου οικισµού και πλούσιος θαλαµοειδής τάφος, ενώ στο δεύτερο 
αποκαλύπτονται δυο κοιµητήρια, προσφέροντάς µας αξιόλογες πληροφορίες. Έτσι, 
σχηµατίζουµε την εντύπωση, ότι οι ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης της ΠΓ 
περιόδου βελτιώνονται περαιτέρω από τον 8ο αι. Η παγίωση της ειρήνης και της 
σταθερότητας θα ευνόησε τη σταδιακή αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Πέρα όµως 
από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, η ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα και η 
πύκνωση των εµπορικών συναλλαγών θα συνέτειναν στην οικονοµική άνθηση και τη 
συνακόλουθη αύξηση του πληθυσµού. 

Τα κτερίσµατα από τον τάφο του Λιγόρτυνου, παρά τη σύλησή του, η οποία 
πιθανώς µας έχει στερήσει τα εντυπωσιακότερα, ενισχύουν την παραπάνω εικασία. Ο 
κυπριακός αρύβαλλος και κάποια ληκύθια που ακολουθούν πρότυπα από τη 
µεγαλόνησο, σε συνδυασµό µε την επιµεληµένη κατασκευή του θαλάµου και κυρίως 
της εισόδου του, µαρτυρούν το υψηλό βιοτικό επίπεδο του νεκρού και των συγγενών 
του. Η πρόθεσή τους να προβάλουν τον πλούτο τους είναι φανερή, καθώς δε 
φείδονται µέσων προκειµένου να ανεγείρουν ένα φροντισµένο µνηµείο, όπου 
επιδεικνύουν διάφορα είδη πολυτελείας. Σαν τέτοια δεν πρέπει να θεωρούµε µόνο τα 
εισαγµένα προϊόντα, αλλά και όσα τα µιµούνται, αφού, προφανώς, όλα αποσκοπούν 
στη διάκριση των κατόχων τους µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Η ανεύρεσή τους στην 
επικράτεια τεκµηριώνει τη δυνατότητα ορισµένων κατοίκων να διαθέσουν τµήµα του 
υπερπροϊόντος για την αγορά τους και άρα, προϋποθέτει τη συσσώρευση 
πλεονάσµατος αγαθών. 

Παράλληλα, πιστοποιεί την ανάπτυξη της βιοτεχνίας και του εµπορίου. Η 
επιθυµία ορισµένων ευκατάστατων πολιτών να αγοράσουν αγγεία από την Κύπρο ή 
παρόµοια, παρακίνησε τους ντόπιους κεραµείς να επιχειρήσουν να τα 
κατασκευάσουν, ώστε να λάβουν παραγγελίες και να καρπωθούν µέρος του 
υπερπροϊόντος. Η επίτευξη του στόχου τους θα πρέπει να ήταν δύσκολη, απαιτώντας 
εξειδίκευση και καταµερισµό της εργασίας. Η οικονοµική αυτή διαφοροποίηση θα 
οδήγησε στην ταξική διαστρωµάτωση. Ίσως µάλιστα, η λειτουργία τοπικού 
κεραµικού εργαστηρίου να µη συνιστούσε τη µόνη βιοτεχνική δραστηριότητα των 
κατοίκων. Η ενασχόλησή τους µε τη χαλκουργία και γενικότερα τη µεταλλοτεχνία, 
συµπεριλαµβανοµένης της αργυροχρυσοχοΐας, δε θα πρέπει να αποκλειστεί, 
τεκµηριώνοντας, τόσο τη σηµαντική τεχνολογική πρόοδο και την ικανοποιητική 
γνώση της κατεργασίας διαφόρων υλικών, όσο και την οικονοµική ευρωστία κάποιου 
τµήµατος του πληθυσµού, η οποία επέτρεψε την κατοχή και διάθεση πολύτιµων 
πρώτων υλών. 

Βέβαια, τα χρυσά και ασηµένια είδη πολυτελείας είναι πιθανό να µην 
αποτελούν δηµιουργήµατα της ντόπιας παραγωγής, αλλά να έφτασαν στην περιοχή 
από το εξωτερικό, ως εµπορεύσιµα προϊόντα, όπως ο κυπριακός αρύβαλλος. Κάτι 
τέτοιο προϋποθέτει την ύπαρξηµ ελκυστικής αγοράς και την ανάπτυξη δικτύου 
συναλλαγών. Την πρώτη επαληθεύουν τα αρχαιολογικά δεδοµένα, καθώς µαρτυρούν 
το υψηλό βιοτικό επίπεδο των κατοίκων, ενώ τη δεύτερη ευνοεί η τοπογραφία, αφού 
η επικράτεια βρίσκεται πάνω στο δρόµο σύνδεσης του κόλπου της Μεσαράς µε τον 



κάµπο της Πεδιάδας, το οροπέδιο Λασιθίου και την Ανατολική Κρήτη και σε στενή 
σχέση µε τη θαλάσσια οδό που παραπλέει τη νότια ακτή. Αναµενόµενο είναι λοιπόν, 
η θέση της, αλλά και η αφθονία φυσικών πόρων εξατίας της γεωµορφολογία της, να 
την κατέστησαν σηµαντικό ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων και αγαθών 
και πόλο έλξης του ενδιαφέροντος των εµπόρων. Ωστόσο, ο παραπάνω ρόλος της δε 
συνεπάγεται τη συµµετοχή ντόπιων ναυτικών στη µεταφορά των προϊόντων, µε 
δεδοµένη µάλιστα, τη γενικά αποδεκτή κυριαρχία των Φοινίκων στον κλάδο αυτό της 
οικονοµικής δραστηριότητας. ∆εν αποκλείει όµως, την ενασχόληση ορισµένων 
κατοίκων µε τον τριτογενή τοµέα και ιδιαίτερα µε τις ανταλλαγές. 

Η διαπιστωµένη άνιση κατανοµή του πλούτου ανάµεσα στα µέλη της τοπικής 
κοινωνίας, µολονότι συνιστά την κυριότερη αιτία ταξικής διαστρωµάτωσης, δεν 
πλήττει κατ�ανάγκη την ενότητά της. Στο ίδιο συµπέρασµα οδηγούµαστε και µετά 
την εξέταση των ταφικών πρακτικών στην επικράτεια. Η ποικιλία τους, κατά τον 8ο 
αι. π.Χ., µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, δεν είναι δυνατό να ερµηνευτεί µε ακρίβεια 
και να αποδοθεί σε κάποιο συγκεκριµένο παράγοντα. Αρχικά, µπορούµε να 
υποθέσουµε, ότι οφείλεται στη διαφορετική οικονοµική κατάσταση των νεκρών και 
των κηδευτών τους, αξιολογώντας τους τύπους των τάφων ανάλογα µε τους 
απαιτούµενους για την κατασκευή τους πόρους. Στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να 
θεωρήσουµε, πως οι θολωτοί ανήκουν στους πλουσιότερους κατοίκους και οι καύσεις 
σε πίθους ή τα περιφράγµατα αντικατοπτρίζουν χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο. Όµως, 
τα ανασκαφικά ευρήµατα δεν επαρκούν για την τεκµηρίωση της εικασίας. Οι δυο 
θόλοι του Ρυτίου δεν εµφανίζουν την ίδια εικόνα, ούτε ως προς τη µορφή, ούτε ως 
προς το περιεχόµενό τους και δε γνωρίζουµε, αν αυτό είναι συνέπεια µόνο της 
µακράς διάρκειας χρήσης του µεγαλύτερου. (Αξίζει να διερευνηθεί, αν τα 
πολυτελέστερα κτερίσµατά του συνόδευαν τις υστερότερες ταφές.) Εξάλλου, ο 
θαλαµοειδής του Λιγόρτυνου µαρτυρά ευµάρεια και αν δεν είχε συληθεί, ίσως ήταν 
ακόµα εντυπωσιακότερος. Τέλος, η ένδεια των πληροφοριών για τα περιφράγµατα 
και τις καύσεις σε πίθους δε µας επιτρέπει να καταλήξουµε σε ασφαλή 
συµπεράσµατα. 

Ικανοποιητική εξήγηση του φαινοµένου της ποικιλίας των ταφικών πρακτικών 
δεν παρέχει ούτε η υπόθεση, ότι οι τέσσερις τύποι υποδηλώνουν τη διαφορετική 
φυλετική προέλευση των νεκρών, αφού τα έθιµα και τα συνοδευτικά αντικείµενα δεν 
ενισχύουν µια τέτοια άποψη. Τα πρώτα παρουσιάζουν, γενικά, σηµαντική οµοιότητα, 
καθώς κυριαρχούν οι καύσεις, ενώ και τα κτερίσµατα δεν προσφέρουν περισσότερα 
στοιχεία. Πιστοποιούν µόνο τη σχέση της εξεταζόµενης επικράτειας µε γειτονικές της 
(Αρκάδες και Γόρτυνα), την Κνωσό (η οποία ασκεί, κατά τον 8ο αι., ισχυρή επίδραση 
σε ολόκληρο το νησί) και την Κύπρο, χωρίς να τεκµηριώνουν οποιαδήποτε φυλετική 
διαφοροποίηση του πληθυσµού. Για παράδειγµα αναφέρουµε, ότι στην κεραµική από 
τα περιφράγµατα του Ρυτίου αναγνωρίζουµε παράλληλα από την Κνωσό (Φορτέτσα) 
και τους Αρκάδες, δηλαδή από περιοχές όπου δεν έχει εντοπιστεί ο τύπος αυτός, ως 
ένδειξη της αδυναµίας συσχέτισης της µορφής των τάφων µε το περιεχόµενό τους. 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν επαρκούν ούτε για τον καθορισµό της 
κοινωνικής θέσης των νεκρών, επειδή λείπουν τα αντικείµενα εκείνα, που θα 
λειτουργούσαν συµβολικά. Μόνο τα σιδερένια όπλα και τα 32 πήλινα ασπίδια (αν 
είναι ορθή η ερµηνεία τους), µπορεί να υποδηλώνουν τον ξεχωριστό ρόλο του 
πολεµιστή, ως προστάτη της κρατικής υπόστασης κι εγγυητή της ενότητας της 
κοινωνίας, και να µαρτυρούν το στρατοκρατικό χαρακτήρα της. Εξάλλου, οι 
διευθετηµένοι µε τάξη χώροι των δυο κοιµητηρίων και του εσωτερικού του 
πλουσιότερου θόλου, πέρα από το σεβασµό προς τους νεκρούς και την προσήλωση 
στην παράδοση (ο θολωτός τάφος χρησιµοποιείται µε τον ίδιο τρόπο περίπου για δυο 



αιώνες), φαίνεται ότι αντικατοπτρίζουν και την αυστηρή οργάνωση της κοινωνίας. 
Ίσως η τελευταία υπαγορευόταν από την ανάγκη διασφάλισης της εσωτερικής 
ειρήνης και συνοχής, ώστε να αποφευχθούν αντιθέσεις και συγκρούσεις ανάµεσα σε 
οµάδες του πληθυσµού µε ποικίλο πολιτισµικό υπόβαθρο, ταξική θέση, ή οικονοµικές 
δυνατότητες. Πιθανώς, στον 8ο αι., έχει ολοκληρωθεί πλέον µια ενοποιητική 
διαδικασία, όπως πιστοποιεί η οµοιότητα των εθίµων και των κτερισµάτων, µε τους 
κατοίκους να αποδέχονται τις τεκµηριωµένες µε βάση τους τύπους των τάφων 
διαφορές τους, τις οποίες δε θεωρούν εµπόδιο της συνύπαρξης και της συνεργασίας 
τους, στα πλαίσια της συλλογικής προσπάθειας για την πραγµατοποίηση ενός κοινού 
οράµατος ευηµερίας. Θα µπορούσαµε δηλαδή να εικάσουµε, τη διαµόρφωση τοπικής 
«εθνικής» συνείδησης, παρά τις όποιες αντιθέσεις και ανισότητες στους κόλπους της 
κοινωνίας. Η άµβλυνσή τους και η αποκατάσταση των αναγκαίων ισορροπιών δεν 
είναι βέβαιο αν έχουν επιτευχθεί, ή αν βρίσκονται σε µια εξελικτική πορεία, που θα 
οδηγήσει στον κοινωνικό µετασχηµατισµό και τη δηµιουργία του πολιτικού 
φαινοµένου. 
Βιβλιογραφία: α) Pendlebury J.D.S. Eccles E. Money-Coutts M.B. BSA 1932-3 85ú 
Πλάτων Ν. ∆αβάρας Κ. Α∆ 1961-2 284-5ú Αλεξίου Σ. Α∆ 1964 443ú β) Πλάτων Ν. 
ΚΧ 1954α 516 & 1955 567 & 1958 468ú Αλεξίου Σ. Α∆ 1972β 622. 
 
ΠΓ27. Περιοχή Πρ. Ηλία Αφρατίου � Νιπιδιτού � Παναγίας � Εργάνου (Αρκάδων). 
 

Βορειοανατολικά της επικράτειας Λιγόρτυνου � Ρυτίου απλώνεται µια 
ευρύτατη χαµηλή έκταση, από τον κάµπο της Πεδιάδας στα βόρεια, µέχρι τις 
ανατολικές προεκτάσεις των Αστερουσίων Ορέων στη µεσηµβρία και από τα 
Λασιθιώτικα βουνά στα ανατολικά, ως τη λοφοσειρά στο ανατολικό άκρο της 
επαρχίας Μονοφατσίου στα δυτικά. Το βόρειο όριό της συνιστούν το ύψωµα 
Χάρακας (667 µ.) και η υδροκριτική µεταξύ των χωριών Αγ. Παρασκευή και 
Αρχοντικό (Αλητζανή) (ανώνυµα των 381, 365 και 370 µ.), η οποία χωρίζει τα νερά 
των πηγαίων κλάδων του Καρτερού, που κυλούν προς τα βορειοδυτικά, από του 
Αναποδάρη, που ρέουν προς τα νότια. Στα ανατολικά, οι πολύ απότοµες πλαγιές της 
∆ίκτης σχηµατίζουν φυσικό φράγµα, µε κατεύθυνση αρχικά προς τη µεσηµβρία, 
κάτω από τις κορυφές Καµπιάς (1390 µ.), Κεντράδες, Κορυφή (970 µ.) και Πλυµένη 
(903 µ.), κατόπιν προς τα νοτιοανατολικά, κάτω από τις Βιργιωµένο (1413 µ.), 
Αργουριδόπλαγο, Αρµός (930 µ.), Εντίχτης (1462 µ.) και Κακά Σπαθιά και τέλος 
προς τα δυτικά, κάτω από την ανώνυµη των 1518 µ. (στο Άγ. Πνεύµα) και τις 
Κυνηγού (1260 µ. περίπου) και Κούπα (1190 µ.). Στη συνέχεια, οι νοτιοδυτικές 
προεκτάσεις του ορεινού όγκου (Κάνδαρο 841 µ., Πύργος 708 µ., Πρινάρια 659 µ., 
Αγκινάρα και ανώνυµες των 501, 382 και 429 µ.), συµπληρώνουν την οριογραµµή 
στα ανατολικά. Ο βορειοδυτικός πρόβολος του τελευταίου βουνού, το φαράγγι του 
Αναποδάρη και τα υψώµατα Χούσακας (629 µ.), ανώνυµα των 581, 491 και 510 µ., 
Σερβογιάννη (501 µ.) και ανώνυµα των 451 και 446 µ. (πάνω από το Μετόχι 
Φουντάδων), κλείνουν την περιοχή από τη µεσηµβρία. Τέλος, ο λόφος Κάστελλος 
(398 µ.) βορειότερα, η υδροκριτική που αποκόβει την κοιλάδα του ρέµατος 
Κολοκύθας από αυτήν του άνω ρου του Αναποδάρη και των πηγαίων κλάδων του στα 
δυτικά και η χαµηλή ράχη από τη Μουσούτα ως το Αρχοντικό (462, 485, 461, 452, 
441 και 441 µ.), ορίζουν την επικράτεια στα δυτικά. 

Η ιδιαίτερα µεγάλη έκταση παρουσιάζεται ενιαία κυρίως στο δυτικό τµήµα 
της, ενώ στο ανατολικό δυο πρόβολοι της ∆ίκτης τη διασπούν. Ο βορειότερος 
κατέρχεται από την κορυφή Βιργιωµένο προς τα νοτιοδυτικά: Κεφάλα (542 µ.), Πρ. 
Ηλίας (686 µ.), Βασίλη Αρµοί (451 µ.) και ανώνυµες των 342 και 285 µ., µεταξύ των 



χωριών Βακιώτες και Λαγούτα. Ο σχεδόν παράλληλος νοτιότερος ξεκινά από το 
Κάνδαρο και συνεχίζει στις Τσικουριά (760 µ.) και Κυθιά (503 µ.). Ανάµεσά τους 
διαµορφώνεται η κοιλάδα του ρέµατος Βαρίτης, την οποία κλείνει ο λόφος των 287 µ. 
πάνω από τον οικισµό Σκινιάς, αποκόβοντάς την από τη λεκάνη του µέσου ρου του 
Αναποδάρη. Οι δυο αυτές περιοχές θα µπορούσαν ίσως να θρέψουν τους κατοίκους 
αυτόνοµων κοινοτήτων και άρα να εξεταστούν χωριστά. Ωστόσο, η φυσική τους 
διάκριση δεν είναι ξεκάθαρη (ιδίως στα δυτικά), ενώ ΠΓ-Γ κατάλοιπα έχουν έρθει 
στο φως µόνο στην πρώτη. Ανάλογη εικόνα σχηµατίζουµε και για το βόρειο τµήµα 
της επικράτειας, βόρεια του προβόλου του Βιργιωµένου, εξαιτίας του επιµήκους 
υψώµατος Κεφάλα (448 µ.). Όµως κι εδώ, τα όρια είναι ασαφή στα νότια του λόφου, 
ενώ και τα ευρήµατα προέρχονται αποκλειστικά από το ανατολικό άκρο της έκτασης, 
από τους πρόποδες της ∆ίκτης. 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα καταδεικνύουν ως κέντρο της ανθρώπινης 
παρουσίας, κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, το βουνό Προφήτης Ηλίας. Αυτό 
δεσπόζει πάνω από τις κοιλάδες του Βαρίτη στη µεσηµβρία και του άνω ρου του 
ρέµατος Κολοκύθας στα δυτικά, τη λεκάνη της Παναγίας στα βόρεια και το υψίπεδο 
της Εµπάρου στα ανατολικά. Η θέση του επιτρέπει στους κατοίκους του τον έλεγχο 
ενός ευρύτατου χώρου, ο οποίος παρεµβάλλεται µεταξύ του κόλπου και της πεδιάδας 
της Μεσαράς και του κάµπου της Πεδιάδας. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της 
περιοχής είναι δυνατό να προσφέρουν στο ντόπιο πληθυσµό, όχι µόνο επάρκεια 
αγαθών, αλλά και µεγάλο πλεόνασµα αγροτικών προϊόντων, καθώς τα εδάφη είναι 
εύφορα, αρδευόµενα ικανοποιητικά από τα τρεχούµενα και τα µετεωρικά νερά. 
Εξάλλου, η γεωµορφολογία του τόπου θα παρείχε απρόσκοπτη ορατότητα προς κάθε 
κατεύθυνση και η φυσική προστασία του θα ενίσχυε την άµυνα. Η καταγραφή και 
ανάλυση των ανασκαφικών ευρηµάτων από τον Προφήτη Ηλία θα 
πραγµατοποιηθούν στο επόµενο κεφάλαιο, αφού εκεί έχουν έρθει στο φως σηµαντικά 
λείψανα του οικισµού και των νεκροταφείων του. Αρκούµαστε λοιπόν, να 
παρουσίασουµε και να εξετάσουµε τα δεδοµένα από την υπόλοιπη επικράτεια. 

Παρά τη µεγάλη έκτασή της, τα ΠΓ και Γ κατάλοιπα είναι συγκεντρωµένα σε 
σχετικά περιορισµένο χώρο, στη λεκάνη της Παναγίας και το γειτονικό της υψίπεδο 
της Εµπάρου. Στο βόρειο άκρο της πρώτης, στο χωριό Νιπιδιτός, αποκαλύφθηκε Γ 
πρόχους, συνοδευόµενη από σιδερένια πόρπη και δυο ψήφους. Νοτιότερα, κοντά 
στην Παναγία, στο ύψωµα «Στου Κοφινά το Κεφάλι», που αποτελεί βορειοδυτικό 
αντέρεισµα του Προφήτη Ηλία, εντοπίστηκε τµήµα ΥποΜ-ΠΓ Α κοιµητηρίου. 
Αναφέρεται η διερεύνηση ενός τάφου το 1901, και άλλων τεσσάρων 23 χρόνια 
αργότερα. Όλοι ήταν χτιστοί, θολωτοί, µε θάλαµο ορθογώνιας ή τραπεζιοειδούς 
κάτοψης, µήκους σχεδόν 2 µ., πλάτους περίπου 1,50 µ. και ύψους λίγο µικρότερου. 
Σε αυτόν οδηγούσε δρόµος διαφορετικής κάθε φορά κατεύθυνσης και ποικίλου 
µήκους (µέχρι 1 µ.), ο οποίος κατέληγε σε τετράπλευρο στόµιο. Άκαυτα οστά νεκρών 
από αλλεπάλληλους ενταφιασµούς και κεραµική (κυρίως ψευδόστοµοι αµφορείς, 
κύπελλα και πρόχοι), συνιστούσαν συνήθως το περιεχόµενό τους, χωρίς να λείπουν 
και ορισµένα προσωπικά αντικείµενα, όπως ένα χάλκινο δαχτυλίδι κι ένα λίθινο 
σφοντύλι. Σε δυο περιπτώσεις τα ανθρώπινα κόκαλα είχαν συσσωρευτεί σε γωνία των 
θαλάµων, ώστε να δηµιουργηθεί χώρος για περαιτέρω χρήση. Αξίζει να σηµειώσουµε 
επίσης, την ανεύρεση ενός στρώµατος µε ίχνη πυράς κοντά στον Τ.α, όπου 
εντοπίστηκαν µισοκαµένα οστά ζώων, όστρακα, δυο λεπίδες οψιανού, πιθανώς από 
το νησάκι Γυαλί των ∆ωδεκανήσων και πολλά σιδερένια όπλα. Μάλλον πρόκειται για 
αποθέτη, συνδεόµενο µε προσφορές στους νεκρούς, θυσίες ζώων και σπονδές. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ΥΜ ΙΙΙγ � ΠΓ κατάλοιπα από το 
υψίπεδο της Εµπάρου. Στο ανατολικό άκρο του, στις νοτιοδυτικές υπώρειες της 



∆ίκτης, έχουν έρθει στο φως ερείπια οικισµού και το κοιµητήριό του, στην Έργανο. 
Στο χώρο δεσπόζει το βουνό Κεφάλι (1090 µ.), µεταξύ των λεκανών Εµπάρου κι 
Εργάνου, ελέγχοντας την ορεινή διάβαση, που συνδέει τις τελευταίες µε το οροπέδιο 
του Λασιθίου και τη Βιάννο. Μολονότι το ύψωµα είναι βραχώδες, αρκετά απότοµο 
και µάλλον δυσπρόσιτο, ώστε η εγκατάσταση σε αυτό να χαρακτηρίζεται «οικισµός � 
καταφύγιο»237, θα προσέφερε σηµαντικά πλεονεκτήµατα στους κατοίκους του, όπως 
φανερώνει η εξέταση της τοπογραφίας και γεωµορφολογίας. Ωστόσο, ακόµα και αν η 
κοµβική και φυσικά οχυρή θέση, η απρόσκοπτη θέα προς τα καλλιεργήσιµα εδάφη 
και τις κατοικήσιµες περιοχές στα δυτικά και η γειτνίαση µε το χείµαρρο Έργανα, 
προσέλκυσαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον, δε θα συνιστούσαν παράγοντες ικανούς να 
οδηγήσουν στην κατάληψη του χώρου, µε δεδοµένη την έλλειψη γόνιµης γης και 
χειµερινών βοσκοτόπων, εκτός αν ο ντόπιος πληθυσµός καταγινόταν µε 
δραστηριότητες διαφορετικές από τη γεωργία. Ενδεικτική είναι άλλωστε η πρόταση 
του Halbherr, ότι οι κάτοικοι της µικρής εγκατάστασης θα ασχολούνταν µε την 
κτηνοτροφία και το κυνήγι, ή µε τη ληστεία αγαθών από τους χαµηλότερους 
οικισµούς238. Η σύγχρονη καλλιέργεια κυρίως αµπελιών και η εποχιακή µόνο 
βόσκηση αιγοπροβάτων, ενισχύουν το δεύτερο σκέλος της παραπάνω υπόθεσης. 

Γενικά, αξίζει να παρατηρήσουµε τις οµοιότητες της περιοχής µε την 
αντίστοιχη της βορειοδυτικής εισόδου του οροπεδίου του Λασιθίου, όπου επίσης 
υπάρχει ένας τουλάχιστον «οικισµός � καταφύγιο», στο Καρφί. Αυτές δεν αφορούν 
µόνο στην τοπογραφία και τη γεωµορφολογία, αλλά και στα υλικά κατάλοιπα της 
εξεταζόµενης εποχής, όπως επισηµαίνουν οι Rutkowski και Nowicki, σε σχέση µε τη 
µορφή των θολωτών τάφων της Εργάνου. Η περιγραφή τους θα ακολουθήσει την 
παρουσίαση των λειψάνων της ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΠΓ εγκατάστασης. Ο εντοπισµός της σε 
δυο γειτονικές κορυφές του υψώµατος Κεφάλι και στο µεταξύ τους διάσελο, ήταν το 
αποτέλεσµα επιφανειακών ερευνών, αλλά δε συνοδεύτηκε από συστηµατική, µεγάλης 
κλίµακας ανασκαφή, στερώντας µας χρήσιµες πληροφορίες. Έτσι, ενώ ο Halbherr 
αναφέρει ίχνη ενός οχυρού και της έδρας � οίκου του τοπικού ηγεµόνα, δεν παρέχει 
περισσότερα στοιχεία. Σηµειώνει µόνο την αποκάλυψη ερειπίων από τοίχους σπιτιών 
και αναληµµάτων στη βόρεια πλαγιά του βραχώδους εξάρµατος «Κορφή του 
Κεφαλιού», (το οποίο µοιάζει µε αµυντικό πύργο κάτω από τη Μαδάρα ή Αφέντη 
Χριστό, 2141 µ.), στη γειτονική προς τα δυτικά και χαµηλότερη κορυφή «Πάνω 
Κεφάλι», στον αυχένα ανάµεσά τους και σε διάσελο προς το «Πλακοκεφάλι», ακόµα 
βορειοδυτικότερα. 

Το κοιµητήριο του οικισµού βρίσκεται στη θέση «Ξενοτάφια», στη δυτική 
πλαγιά του βουνού. Συνίσταται από µικρούς θολωτούς τάφους µε θαλάµους κυκλικής 
κάτοψης και από ορισµένους λακκοειδείς. Οι πρώτοι έχουν ανεγερθεί µέσα σε 
σκάµµατα και είναι χτισµένοι από αδούλευτες, ανισοµεγέθεις πέτρες, χωρίς 
συνδετικό υλικό, δίνοντας την εντύπωση ακανόνιστης κατασκευής. Ορθογώνιος 
δρόµος, συνήθως βραχύς, οδηγεί σε στόµιο διαφορετικού κάθε φορά 
προσανατολισµού, καθορισµένου από την κλιτύ. Η διάµετρος του µεγαλύτερου 
θόλου προσεγγίζει τα 2 µ., το ύψος του θα έφτανε τα 1,30 µ. (δε σώζεται η κλείδα και 
οι ανώτερες στρώσεις λίθων) και το µήκος του δρόµου τα 1,40 µ. Αλλεπάλληλοι 
ενταφιασµοί θα πραγµατοποιούνταν στους τάφους, όπως µαρτυρά η ανεύρεση σε 
έναν από αυτούς, των οστών έξι νεκρών. Μάλιστα, τα κόκαλα ενός θαµµένου είχαν 
τοποθετηθεί σε πρόχου (πιθανή ανακοµιδή). ∆εν αναφέρονται κτερίσµατα, παρά µόνο 
συνοδευτική κεραµική (συµπεριλαµβανοµένων και ψευδόστοµων αµφορέων). 

                                                 
237 Rutkowski B., Nowicki K., 1990, σ. 120. 
238 Halbherr F., 1901, σ. 280. 



Μολονότι τα ΠΓ-Γ κατάλοιπα από την περιφέρεια της εξεταζόµενης 
επικράτειας συχνά δε διατηρούνται σε καλή κατάσταση, είναι αποσπασµατικά, ή 
παρουσιάζονται συνοπτικά από τους ερευνητές, συµβάλλουν αποφασιστικά στη 
διατύπωση υποθέσεων και παρατηρήσεων σε σχέση µε την ανθρώπινη παρουσία. Η 
διασπορά τους σε χώρο περιορισµένο, συγκρινόµενο µε την έκταση της περιοχής, δε 
µοιάζει τυχαία. Αντίθετα, φαίνεται να υποδηλώνει, ότι η θέση των εγκαταστάσεων 
υπαγορεύεται από την ανάγκη ελέγχου των καλλιεργήσιµων εδαφών και των οδών 
επικοινωνίας, αλλά κι εξασφάλισης προϋποθέσεων αποτελεσµατικής άµυνας. Αυτά 
είναι άλλωστε, τα κύρια πλεονεκτήµατα του οικισµού στο βουνό Προφήτης Ηλίας, το 
οποίο δεσπόζει στο κέντρο περίπου της επικράτειας, εποπτεύοντάς την. Το ύψωµα 
Κεφάλι της Εργάνου προσφέρει ανάλογες δυνατότητες στους κατοίκους του, 
στερείται όµως σηµαντικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. Αξίζει λοιπόν, να 
αναζητήσουµε τις όποιες διαφορές αντικατοπτρίζουν στην οργάνωση των τοπικών 
κοινωνιών, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυο θέσεων. 

Αρχικά, θα πρέπει να επισηµάνουµε, ότι τα ευρήµατα από την Έργανο είναι 
πρωιµότερα των καταλοίπων από τους Αρκάδες, στοιχείο που, σε συνδυασµό µε τη 
γειτνίαση των εγκαταστάσεων, παρακίνησε τους Rutkowski και Nowicki να 
υποθέσουν πληθυσµιακή µετακίνηση από την πρώτη στη δεύτερη239. Ωστόσο, η 
πιστοποίηση της ανθρώπινης παρουσίας στον Πρ. Ηλία και τη γύρω περιοχή, κατά 
την ΥποΜ-ΠΓ περίοδο, χάρη στην αποκάλυψη των λειψάνων του κοιµητηρίου «Στου 
Κοφινά το Κεφάλι», το οποίο ο Halbherr θεωρεί νεκροταφείο κατοίκων των 
Αρκάδων240, καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση των σχέσεων ανάµεσα στις οµάδες των 
ντόπιων. Φαίνεται, ότι ο πληθυσµός της Εργάνου για κάποιο λόγο αποτραβήχτηκε 
στον τόσο ψηλό και δυσπρόσιτο τόπο. Η ένδεια σε φυσικούς πόρους µας ωθεί να 
αµφισβητήσουµε την προτεινόµενη λειτουργία της θέσης ως καταφυγίου, αφού, 
χωρίς την εκµετάλλευση των εδαφών του υψιπέδου της Εµπάρου, δεν είναι εφικτή η 
εξασφάλιση επάρκειας αγαθών για µια πολυάριθµη κοινότητα κυνηγηµένων και 
µάλιστα για δυο αιώνες περίπου241. Έτσι, τείνουµε στην αποδοχή της ερµηνείας της 
εγκατάστασης ως ορµητηρίου µιας οµάδας ανθρώπων, που, είτε αρπάζουν το προϊόν 
της εργασίας των κατοίκων χαµηλότερων οικισµών (όπως των Αρκάδων), είτε 
λαµβάνουν τµήµα του πλεονάσµατος ως αντάλλαγµα προστασίας από τρίτους, ή µετά 
από απειλές. Στην περίπτωση αυτή εικάζουµε, πως µε το πέρασµα του χρόνου, τη 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και τη συνεχή, ιδιότυπη, «οικονοµικής φύσης» 
επαφή ανάµεσα στις οµάδες του πληθυσµού, βαθµιαία, «ο νόµος του ισχυρού» θα 
µετεξελίχθηκε σε γενικά αποδεκτό δίκαιο, το οποίο στο εξής θα καθόριζε τις σχέσεις 
των µελών της τοπικής κοινωνίας. Συνέπεια της θέσπισης τέτοιων κανόνων θα ήταν η 
άµβλυνση των εσωτερικών αντιθέσεων στους κόλπους της, που θα επέτρεψε τη 
µετακίνηση των κατοίκων της Εργάνου στον Πρ. Ηλία, κατά το 10ο αι., στα πλαίσια 
µιας ενοποιητικής διαδικασίας. 

Ανάλογη διεργασία ίσως συντελέστηκε και στην επικράτεια του οροπεδίου 
του Λασιθίου, όπου επίσης ορισµένες εγκαταστάσεις χαρακτηρίζονται ως καταφύγια. 
Η εξέταση των λειψάνων τους µπορεί να συµβάλει στην καλύτερη κατανόηση των 
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κοινωνικοπολιτικών ζυµώσεων από την ΥΜ ΙΙΙγ ως την ΠΓ περίοδο, αλλά θα 
πραγµατοποιηθεί στη συνέχεια της παρούσας µελέτης. Περιοριζόµαστε µόνο να 
σηµειώσουµε, τη σύνδεση της Εργάνου µε το Λασίθι µέσω ορεινών διαβάσεων και 
τις οµοιότητες ανάµεσα στη θέση αυτή και το Καρφί. Τόσο το υψόµετρο, όσο και τα 
υπόλοιπα τοπογραφικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα (δυσπρόσιτα, βραχώδη 
εξάρµατα, µε ικανοποιητική φυσική προστασία και απρόσκοπτη ορατότητα προς τα 
καλλιεργήσιµα εδάφη χαµηλότερα) παρουσιάζουν αντιστοιχίες, ωθώντας µας να 
υποθέσουµε ανάλογες συνθήκες διαβίωσης, µε τη διαφορά, ότι η κοινότητα στο 
Καρφί θα πρέπει να ήταν πολυπληθέστερη και ισχυρότερη. Μάλιστα, η παρατήρηση 
της οµοιότητας, ως προς τη µορφή και την κατασκευαστική τεχνική, των θολωτών 
τάφων της Εργάνου και του Καρφιού (θέσεις «Μνήµατα» και «Αστοιβιδερό»)242, 
πιστοποιεί την πολιτισµική σχέση του πληθυσµού των δυο περιοχών, χωρίς ωστόσο 
να τεκµηριώνει αναγκαστικά, φυλετική συγγένεια. 

Το περιεχόµενο των θόλων της Εργάνου και της Παναγίας, σε συνδυασµό µε 
τα υπόλοιπα ευρήµατα από την περιφέρεια της εξεταζόµενης επικράτειας, 
προσφέρουν αξιόλογες πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων της. Η σχετική ένδεια 
των κτερισµάτων υποδηλώνει το µέτριο βιοτικό επίπεδο των ντόπιων, κύριο µέληµα 
των οποίων θα ήταν η εξασφάλιση της αυτάρκειας. Η έλλειψη επαρκών στοιχείων δε 
µας επιτρέπει να συµπεράνουµε κάποια οικονοµική ή κοινωνική διαφοροποίηση 
(µάλλον υπεροχή), των θαµµένων στους θολωτούς τάφους, έναντι όσων 
ενταφιάστηκαν σε λακκοειδείς. Πιθανώς, ο πρώτος τύπος ακολουθεί µια παράδοση 
και µαρτυρά δεσµούς µε τη Μεσαρά και την Ανατολική Κρήτη, χωρίς να αποδεικνύει 
µε βεβαιότητα τη φυλετική ταυτότητα των νεκρών. Το ορθογώνιο ή κυκλικό σχήµα 
του θαλάµου, ουσιαστικά αποτελεί τοπική παραλλαγή, οφειλόµενη ίσως στην 
ποικιλία των προτύπων (και άρα, τη διαφορετική προέλευση των κατοίκων;). Το 
κυρίαρχο έθιµο, οι πολλαπλοί ενταφιασµοί, ενοποιεί τον πληθυσµό και δηµιουργεί 
ισχυρή αντίθεση µε τις υστερότερες καύσεις του Πρ. Ηλία, οι οποίες µπορεί να 
επηρεάζονται από την κνωσιακή συνήθεια της εποχής. Εξάλλου, οι αλλεπάλληλες 
ταφές σε κάθε τάφο, µάλλον αντικατοπτρίζουν την οργάνωση της κοινωνίας µε βάση 
τους οικογενειακούς δεσµούς. Η απόδοση τιµών στους νεκρούς, δηλαδή τους 
προγόνους, ενισχύει τις συγγενικές σχέσεις και πιθανώς στέλνει πολιτικά µηνύµατα, 
προβάλλοντας τη δύναµη και το κύρος των γενών. Τέλος, η προσφορά όπλων 
φαίνεται να συνδέει τη δόξα και την ικανότητα επιβολής των θαµµένων και των 
κηδευτών τους µε την πολεµική αρετή τους, τονίζοντας την αξία της ιδιότητας του 
στρατιώτη και υποδηλώνοντας την ανάγκη ετοιµότητας. 

Η οικονοµική και πολιτική κατάσταση που µόλις περιγράψαµε, µεταβάλλεται 
θεαµατικά από τον 9ο αι. π.Χ. Η εγκατάσταση στην Έργανο έχει εγκαταλειφθεί, ενώ ο 
οικισµός των Αρκάδων αναπτύσσεται αλµατωδώς. Τα ελάχιστα ευρήµατα από το 
Νιπιδιτό συνιστούν τα λείψανα µιας νέας θέσης, όπου πιστοποιείται η ανθρώπινη 
παρουσία, κατά τη Γ περίοδο. Την καινούρια πραγµατικότητα θα επιχειρήσουµε να 
ανιχνεύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, αφού καταγράψουµε τα εντυπωσιακά 
αρχαιολογικά δεδοµένα από τον κύριο πυρήνα κατοίκησης και τα κοιµητήριά του 
στον Προφήτη Ηλία. 
Βιβλιογραφία: Halbherr AJA 5 1901a 259-293ú Mariani όπ. 302-314ú Rutkowski B. 
Nowicki K. Archeologia War. 1990 117. 
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Στο ανατολικό άκρο του εκτεταµένου κάµπου της Πεδιάδας ιδρύθηκαν δυο 
σηµαντικές πόλεις των Ιστορικών Χρόνων, στις δυτικές υπώρειες των Λασιθιώτικων 
βουνών: η Λύκτος και οι Αρκάδες. Τα πρωιµότερα κατάλοιπα της πρώτης ανάγονται 
στην Αν περίοδο και για το λόγο αυτό δε θα µας απασχολήσουν στην παρούσα 
µελέτη. Προγενέστερά τους είναι τα ίχνη οικισµού και νεκροταφείων, που 
εντοπίστηκαν νοτιότερα, στο βουνό Προφήτης Ηλίας. Πλήθος επιγραφών από τα 
γύρω χωριά και το Ίνι, καθώς και οι φιλολογικές µαρτυρίες (ανάµεσά τους και η 
Tabula Peutingeriana), οδήγησαν τους ερευνητές στο συµπέρασµα, πως η 
αρδευόµενη από το µέσο ρου του ποταµού Αναποδάρη και τους βόρειους πηγαίους 
κλάδους του περιοχή, δηλαδή το νότιο τµήµα της Πεδιάδας, αποτελούσε την 
επικράτεια των Αρκάδων. Επειδή ο χώρος είναι ευρύτατος και διασπάται σε 
µικρότερες λεκάνες, θα µπορούσε να υποθέσει κανείς, ότι την τελευταία συνιστούσε 
µόνο µία από αυτές. Ωστόσο, τα συχνά ασαφή όρια µεταξύ τους, τα γεωµορφολογικά 
δεδοµένα και η τεκµηριωµένη µε επιγραφές του ύστερου 3ου-1ου αι. π.Χ. συγκρότηση, 
όχι µόνο πόλης, αλλά και κοινού, ενισχύουν την επικρατούσα άποψη243. Ίσως το 
ανάγλυφο να ευνόησε κάποιο βαθµό αυτονοµίας των κατοίκων κάθε λεκάνης, ιδίως 
στο τέλος της 2ης και τις αρχές της 1ης χιλιετίας, όµως από τον 8ο αι. π.Χ. οι 
κεντροµόλες δυνάµεις µοιάζουν ισχυρότερες από τις φυγόκεντρες, µε την κυρίαρχη 
παρουσία του οικισµού στον Προφήτη Ηλία. Η θέση του µαρτυρά την επιθυµία 
ελέγχου ολόκληρης της επικράτειας και αντικατοπτρίζει την τάση ενοποίησης του 
πληθυσµού. Πιθανώς, η µεταγενέστερη ίδρυση του κοινού, καταδεικνύει τους 
παραδοσιακά στενούς δεσµούς ανάµεσα στους ντόπιους, οι οποίοι θεµελιώνονται, 
όπως θα δούµε, κατά την εξεταζόµενη περίοδο. 

Οι πρώτες επισκέψεις (Ιταλών) αρχαιολόγων στο ύψωµα όπου βρισκόταν το 
διοικητικό και οικονοµικό κέντρο της περιοχής, πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη του 
19ου αιώνα, ενώ, ήδη το 1901, ο Halbherr αναφέρει τον εντοπισµό αρχαίας 
ακρόπολης και νεκροταφείου. Περισσότερο από δυο δεκαετίες αργότερα, η Ιταλική 
Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας, µε επικεφαλή της αποστολής το Doro Levi, 
διεξήγαγε συστηµατική ανασκαφική διερεύνηση του τόπου. Τα αποτελέσµατά της, σε 
συνδυασµό µε τις γραπτές πηγές, προσέφεραν πολλές πληροφορίες για την ιστορία 
του. Έτσι, πιστοποιείται η ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή κατά τη Μ Εποχή, µε 
ευρήµατα από το Αφρατί, την Έµπαρο και το Νιπιδιτό. Στα ΠΓ χρόνια, φαίνεται ότι 
δηµιουργείται ο οικιστικός πυρήνας των Αρκάδων, ο οποίος γνώρισε αλµατώδη 
ανάπτυξη τον 8ο κι 7ο αι. κι επιβίωσε στην Κ κι Ε περίοδο. Μετά το 260 π.Χ. 
υποτάχθηκε στη Γόρτυνα και πιθανώς καταστράφηκε το 221 π.Χ. από τους 
Κνωσίους, όταν οι κάτοικοί του συµµάχησαν µε τους Λυκτίους. Κατά τη 
Ρωµαιοκρατία, το διοικητικό κέντρο της επικράτειας µάλλον µετατοπίστηκε κοντά 
στο Ίνι, ενώ και υστερότερα η πόλη των Αρκάδων συνεχίζει να µνηµονεύεται, άρα 
δεν εγκαταλείπεται. 

Η εξέταση της τοπογραφίας και της γεωµορφολογίας δικαιολογεί τη διαρκή 
κατάληψη του χώρου, που συγκαταλέγεται στους πλουσιότερους του νησιού. Η 
εκµετάλλευση των εύφορων, καλά αρδευόµενων, καλλιεργήσιµων εδαφών, θα 
προσέφερε στους ντόπιους αφθονία αγροτικών προϊόντων και ο έλεγχος οδών 
επικοινωνίας µεταξύ του κεντρικού και του ανατολικού τµήµατος της Κρήτης, θα 
τόνωνε τις οικονοµικού χαρακτήρα επαφές τους µε άλλες περιοχές, εξασφαλίζοντας 
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωση. Επίσης, η θέση του Προφήτη Ηλία περίπου στο 
κέντρο της περιοχής θα διευκόλυνε την επόπτευσή της, ενώ το ύψος του, σε 
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συνδυασµό µε το ανάγλυφο, θα παρείχαν φυσική προστασία στον πληθυσµό και η 
γειτνίαση µε τον ορεινό όγκο της ∆ίκτης θα ενίσχυε την άµυνα, προσφέροντας 
κάλυψη από τα ανατολικά. Τη δεσπόζουσα παρουσία του υψώµατος σε µια ευρύτατη 
έκταση διαπιστώνουµε και µε την παρατήρηση του χάρτη, αφού το διακρίνουµε ως το 
κορυφαίο σηµείο επιµήκους ράχης, η οποία, ξεκινώντας από τα Λασιθιώτικα βουνά, 
εκτείνεται προς τα δυτικά. Η εγκατάσταση λοιπόν στον Προφήτη Ηλία, διαθέτει τα 
πλεονεκτήµατα εκείνα, που θα την καθιστούσαν εξέχον οικονοµικό και πολιτικό 
κέντρο. 

Λίγα λείψανά της, εξαιτίας της παλιότερης εντατικής καλλιέργειας, έχουν 
έρθει στο φως κυρίως στην Α πλαγιά, αλλά και τη Β και Ν, καθώς και στη θέση 
«Στου Μαραγκάκη το Κεφάλι», ΝΑ της κορυφής, πέρα από ένα διάσελο. Η 
χρονολόγησή τους, µε βάση την κεραµική, από τη Γ ως την Ε περίοδο, τεκµηριώνει 
τη διαρκή ανθρώπινη παρουσία στον τόπο. Εξάλλου, η διερεύνησή τους προσφέρει 
αξιόλογες πληροφορίες, όµως η κακή κατάσταση διατήρησής τους δεν παρέχει πλήρη 
εικόνα του οικισµού. Γενικά, πιστοποιείται η εφαρµογή των συνηθισµένων, κατά την 
εξεταζόµενη εποχή, οικοδοµικών τεχνικών και η µορφολογική οµοιότητα των 
σπιτιών των Αρκάδων µε αντίστοιχα από άλλες εγκαταστάσεις και ιδιαίτερα το 
Καβούσι244. Τα κατάλοιπα µαρτυρούν την ανέγερσή τους σε ειδικά κατασκευασµένα 
για το σκοπό αυτό άνδηρα και τη συγκρότησή τους από περισσότερα του ενός 
δωµάτια, ορθογώνιας ή τραπεζιοειδούς κάτοψης, µε ευθύγραµµους τοίχους, λίθινες 
βάσεις κιόνων για τη στήριξη της επίπεδης στέγης, δάπεδα από πατηµένο χώµα και 
πέτρινους πιθοστάτες. Το µεγαλύτερο («Casa Grande»), αποτελείται από οκτώ 
αίθουσες σε διαφορετικά επίπεδα, εξαιτίας της κλίσης του εδάφους και διαθέτει 
µακρούς τοίχους, µέγιστου µήκους σχεδόν 7,50 µ. και εισόδους διαµορφωµένες µε 
επιµέλεια, από καλοδουλεµένους δόµους ή ορθοστάτες. Το χτίσιµο του ανοίγµατός 
τους σε δυο περιπτώσεις, συνιστά δείγµα των αλλεπάλληλων µετασκευών σε 
διαδοχικές αρχιτεκτονικές φάσεις, ενώ τα Γ κι Ε όστρακα υποδηλώνουν κατοίκηση 
σε δυο τουλάχιστον περιόδους. Πήλινα υφαντικά βάρη, µικρά χάλκινα και σιδερένια 
αντικείµενα (δίσκοι, δακτύλιοι, πόρπη, καρφιά κ.ά.), οστέινες περόνες και µικρές 
τράπεζες προσφορών και περίαπτα από στεατίτη, βρέθηκαν στο εσωτερικό του 
σπιτιού. Κοντά του ανασκάφτηκε δρόµος κατασκευασµένος από ακανόνιστες πέτρες, 
ο οποίος οδηγούσε σε δηµόσιο υπαίθριο χώρο (αυλή). Σε άλλη οικία, στη θέση «Στου 
Μαραγκάκη το Κεφάλι», εντοπίστηκαν πήλινο οµοίωµα πουλιού και χάλκινο 
γουρουνιού (;), πολλά αγγεία διαφορετικών µεγεθών και χρήσεων πάνω σε λίθινες 
πλάκες και περισσότερα από εκατό υφαντικά βάρη, ωθώντας το Levi να υποθέσει, 
εντατική υφαντουργική δραστηριότητα γυναικών245. Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε την 
αποκάλυψη των καταλοίπων αχρονολόγητου (µάλλον µεταγενέστερου) οχυρού και 
δεξαµενής, στην κορυφή του υψώµατος του Προφήτη Ηλία. 

Στη δυτική πλαγιά του ήρθε στο φως το εντυπωσιακό κύριο κοιµητήριο της 
εγκατάστασης, που µας προσέφερε πλήθος πληροφοριών, ιδιαίτερα χρήσιµων για την 
ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας. Τα όριά του πιθανώς σηµατοδοτούσε 
χτιστός περίβολος, ενώ µικρότεροι τοίχοι προφύλασσαν ή αποµόνωναν τους τάφους. 
Ενδιαφέρον στοιχείο συνιστά η συνύπαρξη διαφορετικών πρακτικών κι εθίµων, αφού 
βρέθηκαν ατοµικές καύσεις σε τεφροδόχα αγγεία, αλλά και οµαδικές κι ενταφιασµοί 
σε θόλους. Την πρώτη κατηγορία αντιπροσωπεύουν συνολικά 162 καύσεις, οι οποίες 
παρουσιάζουν ορισµένες ιδιοµορφίες. Έτσι, τα µισοκαµένα οστά των νεκρών 
συγκεντρώνονται, είτε σε πήλινες κάλπες, είτε σε χάλκινους λέβητες, που σκεπάζουν 
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καπάκια ή σκεύη. Στο εσωτερικό τους οι κηδευτές αφήνουν συνήθως ένα µικρό 
αρωµατοδόχο αγγείο και σπανιότερα κάποιο άλλο κτέρισµα (περόνη, κόσµηµα κ.ά.). 
Οι κάλπες τοποθετούνται είτε µέσα σε ευρύτερα ανοιχτά αγγεία, ή πάνω σε µικρούς 
λιθοσωρούς, ή σε αβαθείς λάκκους, ενώ οι λέβητες πάνω σε σιδερένιους τρίποδες. 
Όλα καλύπτονται από µεγάλους αναποδογυρισµένους πίθους, οι οποίοι κάποτε 
περιβάλλονται από χαµηλά, κυκλικά τοιχία, χρήσιµα για την προστασία των αγγείων 
ή τη στήριξη µικρών χωµάτινων τύµβων. 

Ανάλογη ποικιλία διαπιστώνουµε και σε σχέση µε τη µορφή, το µέγεθος και 
το περιεχόµενο των χτιστών θολωτών τάφων. Στο δυτικό τµήµα του κοιµητηρίου 
ερευνήθηκαν τρεις (Τ.Α, Β και C), µε θάλαµο ορθογώνιας κάτοψης, µικρό 
τετράπλευρο στόµιο και λαξευµένο στο βράχο δρόµο γεµάτο πέτρες. Οι διαστάσεις 
των δυο πρώτων ήταν παρόµοιες (2 Χ 2 Χ 2 µ. περίπου), ενώ ο τρίτος ήταν 
µικρότερος. Περιείχαν άκαυτα ανθρώπινα κόκαλα, όµως είχαν συληθεί, µε 
αποτέλεσµα να µη µας παρέχουν τη δυνατότητα να σχηµατίσουµε ικανοποιητική 
εικόνα του περιεχοµένου και ιδίως των κτερισµάτων τους. Μόνο στην περίπτωση του 
Τ.Β, ο αριθµός των κρανίων (8) και η θέση των οστών, επέτρεψαν τη διατύπωση της 
εικασίας ότι πρόκειται για οικογενειακό τάφο, στον οποίο οι εκάστοτε κηδευτές θα 
µετακινούσαν τα αποµεινάρια των πρωιµότερων ενταφιασµών, ώστε να 
δηµιουργείται χώρος για νέους246. ∆υστυχώς, η κακή κατάσταση διατήρησης και η 
σύληση των τάφων µας στερούν ορισµένες σηµαντικές πληροφορίες, µε συνέπεια και 
την έλλειψη ασφαλών ενδείξεων για τη χρονολόγηση του Τ.C. Αντίθετα, τα δεδοµένα 
από τους Τ.Α και Β αρκούν για τον προσδιορισµό της κατασκευής τους στον 7ο αι., 
χάρη στην ανεύρεση δυο ∆αιδαλικών αρχιτεκτονικών µελών σε δεύτερη χρήση και 
σε συνδυασµό µε την κεραµική τους. 

Μορφολογικό χαρακτηριστικό των παραπάνω θόλων αποτελεί η ορθογώνια 
κάτοψη στη βάση του θαλάµου τους και σηµαντική ιδιοµορφία τα άκαυτα οστά των 
νεκρών που περιείχαν. Τα στοιχεία αυτά τους διαφοροποιούν από τρεις άλλους 
θολωτούς τάφους του κοιµητηρίου. Στο µεσηµβρινό άκρο του βρίσκεται 
αποµονωµένος ο µεγαλύτερος κι εντυπωσιακότερος όλων (Τ.R). Oι διαστάσεις 
(περίπου3,65 µ. διάµετρος και 3,20 µ. ύψος) και η επιµεληµένη κατασκευή του, τον 
κατατάσσουν ανάµεσα στα εξέχοντα µνηµεία της εξεταζόµενης περιόδου στην 
Κρήτη. Η µορφή του είναι η συνηθισµένη για το συγκεκριµένο τύπο, καθώς έχει 
σχεδόν κυκλική κάτοψη θαλάµου και µακρύ δρόµο. Επάλληλες στρώσεις 
δουλεµένων λίθων, διευθετηµένων κατά το εκφορικό σύστηµα, σχηµατίζουν τα 
τοιχώµατα του δωµατίου, µε µια ευµεγέθη πλάκα στην κορυφή να συνιστά την 
κλείδα. Στην ορθογώνια και φραγµένη από δυο ογκολίθους είσοδο, οδηγεί 
λαξευµένος στο βράχο, διµερής, ελαφρά κατηφορικός δρόµος, συνολικού µήκους 6 µ. 
και µέγιστου πλάτους 1 µ. Τέλος, ένας ψηλός τύµβος ίσως κάλυπτε το οικοδόµηµα. 

Την αίσθηση αφθονίας, πλούτου και δύναµης, που αποπνέει η εξωτερική 
εικόνα του τάφου, ενισχύουν τα ευρήµατα από το εσωτερικό του. Ανάµεσά τους 
συγκαταλέγεται µια µεγάλη, ορθογώνια, πέτρινη σαρκοφάγος µε καπάκι, 
τοποθετηµένη στο βάθος του θαλάµου, όπου είχαν φυλαχτεί τα αποµεινάρια της 
καύσης νεκρού, συνοδευόµενα από χάλκινη πόρπη και άλλα αντικείµενα από το ίδιο 
υλικό και γυαλί. Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, τόσο το Αν πήλινο 
οµοίωµα λιονταριού, µε τα πίσω πόδια λυγισµένα και τα µπροστινά προτεταµένα να 
κρατούν φιάλη, όσο και το ανώτερο µέρος του σώµατος Γ πήλινου ειδωλίου αοιδού 
που παίζει λύρα. Άλλα αξιόλογα κτερίσµατα συνιστούν η κεφαλή ενός ακόµα Γ 
ανθρωπόµορφου ειδωλίου, δυο ευµεγέθεις αργυρές περόνες, µια χάλκινη και πολλά 
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τµήµατα σιδερένιων όπλων (κυρίως αιχµές δοράτων και σαυρωτήρες). Εξάλλου, 
πολύτιµες πληροφορίες προσφέρει και η ανεύρεση περίπου 240 αγγείων διαφόρων 
µεγεθών, σχηµάτων και χρήσεων (συµπεριλαµβανοµένων και τεφροδόχων), καθώς 
και πλήθους οστράκων από το θάλαµο και το δρόµο, µε βάση τα οποία πιστοποιείται 
η µακρά περίοδος χρησιµοποίησης του τάφου κατά τον 8ο κι 7ο αι. 

Πρωιµότερος του Τ.R είναι ο µικρότερος Τ.L, στο ανατολικό άκρο της 
νεκρόπολης. Το ικανοποιητικό επίπεδο διατήρησής του κατέστησε δυνατή την 
αποκατάσταση της µορφής του: η διάµετρος του δωµατίου στη βάση της θόλου 
έφτανε τα 3,20 µ. και το ύψος του τα 2,20 µ., ενώ υπήρχε και µακρόστενος δρόµος, 
µε κατεύθυνση προς τα δυτικά. Σχεδόν κάθετα στον τελευταίο κατασκευάστηκε 
ορθογώνιο κτίσµα, όπου εντοπίστηκαν τεφροδόχοι κάλπες. Ανάλογης χρήσης αγγεία 
αποκαλύφθηκαν πολλά και στον ταφικό θάλαµο, συνοδευόµενα από πλούσια 
κτερίσµατα. Ξεχωρίζουν οι χάλκινοι λέβητες, τρεις από τους οποίους ήταν 
σκεπασµένοι από ίδιου υλικού αναθηµατικές ασπίδες (σώζεται ο δακτύλιος 
ανάρτησης της µιας). Αυτές έφεραν θαυµάσια ανάγλυφη διακόσµηση µε την 
έκκρουστη τεχνική και µάλιστα, η µεγαλύτερή τους είχε ως έµβληµα έξεργη 
λεοντοκεφαλή. Χρυσά κοσµήµατα, χάντρες από γυαλί και ορεία κρύσταλλο, οστέινος 
σκαραβαίος, φιάλη και µικρό οµοίωµα λιονταριού ή σκυλιού από φαγεντιανή, 
χάλκινα και σιδερένια όπλα, πόρπες, περόνες και τµήµατα άλλων αντικειµένων, 
συγκροτούν ένα λαµπρό ταφικό σύνολο. Αν προσθέσουµε και την άφθονη κεραµική 
(συνολικά 100 πίθοι, αµφορείς, πρόχοι, κύπελλα, ληκύθια, λεκανίδες, πινάκια κ.ά. 
αγγεία, καθώς και πλήθος οστράκων), κυρίως του 7ου αι., αλλά και του ύστερου 9ου-
8ου, σχηµατίζουµε πλήρη εικόνα των ευρηµάτων. 

Σε µικρή απόσταση από τον Τ.L ανασκάφτηκε ο παρόµοιός του Τ.Μ. 
Μολονότι σώθηκε σε κακή κατάσταση, εξαιτίας της κατάρρευσης της θόλου, περιείχε 
αξιόλογο υλικό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ΥΓ-ΠΑν χάλκινη φιάλη, πιθανώς 
κάλυµµα τεφροδόχου λεκανίδας. Η διακόσµησή της από έκτυπες παραστάσεις µε την 
τεχνική του σφυρήλατου κι εγχάρακτες λεπτοµέρειες, πιστοποιεί ότι πρόκειται για 
έργο κρητικού εργαστηρίου, παρά τις όποιες κυπροφοινικικές επιδράσεις247. 
Εξάλλου, η επιπρόσθετη αποκάλυψη τµηµάτων χρυσών ελασµάτων, ασηµένιου 
δαχτυλιδιού, χάλκινης περόνης και περίπου 40 θραυσµένων αγγείων (πίθοι και 
κάλπες µε τις στάχτες των νεκρών, πρόχοι, ληκύθια, λεκανίδες κ.ά.), υποδηλώνει 
αφθονία αγαθών και ίσως κοινωνική επιφάνεια. 

Εκτός από τους παραπάνω τάφους, στο κοιµητήριο ήρθαν στο φως ορισµένες 
ακόµα αξιοσηµείωτες κατασκευές. Οι τρεις χαρακτηρίζονταν από κοινά µορφολογικά 
στοιχεία και αναγνωρίστηκαν ως πυρές (F1, F2 και F3). Κατακόρυφα τοποθετηµένες 
στο έδαφος πέτρινες πλάκες, περιέκλειαν ορθογώνιους Πσχηµους χώρους, ανοιχτούς 
στη µια πλευρά. Στο βοτσαλόστρωτο ή λιθόστρωτο εσωτερικό τους υπήρχαν στάχτες 
και κάρβουνα, οστά και πολλά µικρά αντικείµενα, όπως κοσµήµατα (χρυσά περίαπτα, 
ασηµένιο δαχτυλίδι και πολλές χάντρες περιδεραίων από φαγεντιανή), εξαρτήµατα 
ένδυσης (χάλκινες πόρπες, περόνες και δίσκοι), σιδερένια όπλα (αιχµές) και ειδώλια 
(τµήµατα δυο Γ πήλινων οµοιωµάτων λατρευτών µε τα χέρια στο κεφάλι βρέθηκαν 
έξω από την πυρά F3 και χάλκινα ζώδια στην F2). 

∆υο άλλα κτίσµατα ταυτίστηκαν µε αποθέτες ταφικών αναθηµάτων. Το 
µικρότερο και ταπεινότερο (R) ανασκάφτηκε µεταξύ των Τ.Α και Β κι έµοιαζε µε 
ορθογώνια θήκη, ανοιχτή στη µια πλευρά, συγκροτηµένη από τρεις πλάκες 
τοποθετηµένες κατακόρυφα και µια οριζόντια, ως βάση, πάνω στην οποία πατούσαν 
δέκα αγγεία (πρόχοι και κύπελλα). Το µεγαλύτερο (κτίριο Η-Η1) ήταν ένα 
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οικοδόµηµα αποτελούµενο από δυο τραπεζιοειδείς χώρους, µε φραγµένες από 
αγκωνάρια εισόδους. Ο βορειότερος είχε χτιστεί µε µεγαλύτερη επιµέλεια, από 
καλοδουλεµένους δόµους και στο εσωτερικό του διακρίνονταν ίχνη φωτιάς (καµένα 
κοµµάτια ξύλου και χώµα). Αντίθετα, ο πιθανώς λιθόστρωτος νοτιοανατολικότερος, 
κατασκευάστηκε από ακανόνιστες πέτρες. Ωστόσο και οι δυο περιείχαν άφθονη 
κεραµική (αµφορείς, πρόχους, κύπελλα κ.ά.), καθώς και τµήµατα σιδερένιων και 
χάλκινων αντικειµένων. 

Περισσότερο αινιγµατικά, κυρίως εξαιτίας της κακής κατάστασης διατήρησής 
τους, ήταν τρία άλλα κτίσµατα (Τ.Ε, Τ.G και Τ.F). Τα δυο πρώτα είχαν τη µορφή 
λιθοσωρών και κυκλικό σχέδιο, δίνοντας την εντύπωση χτιστών τάφων, ή 
περιφραγµάτων, ή αποθετών � βωµών. Το παρόµοιο τρίτο διέφερε από τα υπόλοιπα 
προηγούµενα µόνο ως προς την κάτοψη, που ήταν ορθογώνια. Τέλος, αξίζει να 
αναφέρουµε και την αποκάλυψη του Κτιρίου Ν, δίπλα στον Τ.L. Ουσιαστικά 
πρόκειται για έναν παχύ τοίχο, µε φροντισµένη την όψη του προς τους θόλους. Πίσω 
του εντοπίστηκε στρώµα πυράς µε πολλά τµήµατα χάλκινων αντικειµένων και µια 
περόνη, καθώς κι ένας ασβεστολιθικός δόµος � αρχιτεκτονικό µέλος, κοσµηµένος µε 
εγχάρακτη τεθλασµένη σε στενή ταινία, κατά µήκος της µιας µακράς ακµής του, 
θυµίζοντας κάπως την επιτύµβια στήλη του Άστρικα Κισάµου. 

Η εξαγωγή τεκµηριωµένων συµπερασµάτων σχετικών µε τη ζωή των 
κατοίκων των Αρκάδων, µε βάση τη διεξοδική µελέτη του εντυπωσιακού σε όγκο, 
πλούτο και ποικιλία ταφικού υλικού, θα ήταν επισφαλής, αν στηριζόταν µόνο στα 
αρχαιολογικά δεδοµένα από την κύρια νεκρόπολη, ή και αυτήν του υψώµατος «Στου 
Κοφινά το Κεφάλι», αφού τα ευρήµατα από δυο ακόµα θέσεις παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στο «Ντριζάρι», στη νότια πλαγιά του Πρ. Ηλία, ανασκάφτηκε 
µισοκατεστραµµένος κιβωτιόσχηµος τάφος. ∆ιέθετε µακριούς τοίχους, καλυπτόταν 
από ογκολίθους και περιείχε τα άκαυτα οστά ενός νεκρού. Επίσης, στο «Σελλί», 
δυτικά του παραπάνω βουνού, ήρθαν στο φως καύσεις σε πίθους, οι οποίοι δεν 
ακολουθούσαν το γνωστό τύπο, καθώς ήταν τοποθετηµένοι µε το πλάι πάνω στο 
έδαφος και µε τα στόµιά τους φραγµένα από καπάκια. Στο εσωτερικό κάποιου 
υπήρχε σιδερένια πόρπη, ενώ άλλον συνόδευε πτηνόµορφος ασκός. Συνολικά 
βρέθηκαν δώδεκα και συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για ακόµα έξι, χάρη σε 
µαρτυρίες των ντόπιων χωρικών. 

Σχεδόν 45 χρόνια µετά τις µεγάλης κλίµακας έρευνες των Ιταλών, η δράση 
των αρχαιοκαπήλων οδήγησε την Αρχαιολογική Υπηρεσία στη συνέχισή τους, 
διεξάγοντας ανασκαφές στη νοτιοανατολική κλιτύ του Πρ. Ηλία, περίπου 100 µ. 
βορειοανατολικά του οικισµού των Αρκάδων, κοντά στο σηµερινό Αφρατί. 
Αποτέλεσµα των εργασιών ήταν η αποκάλυψη ενός σηµαντικού, παρά τη σύλησή 
του, ΠΓ-Αν ιερού. Τα αρχιτεκτονικά του κατάλοιπα µαρτυρούν τρεις διαδοχικές 
οικοδοµικές φάσεις. Στην πρωιµότερη ανήκει υπαίθρια κατασκευή, αποτελούµενη 
από δυο σειρές επάλληλων πλακών και στρώση µικρών αργών λίθων, η οποία 
περιέβαλλε έξαρµα στο βραχώδες έδαφος. Η είσοδός της βρισκόταν στη µεσηµβρία, 
όµως η έκταση και το σχήµα της έµειναν άγνωστα, εξαιτίας των υστερότερων 
µετασκευών και της ελλιπούς διερεύνησης του χώρου. Τα ΠΓ Β αγγεία που 
εντοπίστηκαν στο επίπεδό της χρονολογούν το χτίσιµό της στον 9ο αι. π.Χ. Ωστόσο, η 
χρήση της πιστοποιείται µέχρι την ΥΓ περίοδο, καθώς εξυπηρετούσε τις λατρευτικές 
ανάγκες των πιστών, όπως αυτές εκφράζονταν µε πυρές θυσιών ζώων κι εναποθέσεις 
ταµάτων. Ανάµεσα στα τελευταία συγκαταλέγεται και το χάλκινο ειδώλιο όρθιας 
αντρικής µορφής µε ζώνη, των ύστατων δεκαετιών του 8ου αι., το οποίο στεκόταν 
στην κατασκευή, µαζί µε ένα επίσης ΥΓ ληκύθιο, που ακολουθεί κυπριακά πρότυπα. 
Τα παραπάνω αντικείµενα, καθώς και µερικά οστά ζώων, κάλυπτε στρώµα πυράς µε 



ίχνη από καµένα ξύλα και λίγα Γ όστρακα, πιθανώς σύγχρονο µε ΜΓ-ΥΓ κτίσµα, 2-3 
δωµατίων τουλάχιστον, της δεύτερης οικοδοµικής φάσης. Η οριστική διαµόρφωση 
του χώρου συντελέστηκε κατά την Αν περίοδο, όταν ανεγέρθηκε, στη βορειοδυτική 
γωνία περιβόλου πλευράς 17 µ., ο ορθογώνιας κάτοψης οίκος � ναός, διαστάσεων 12 
Χ 6,80 µ., µε το χτιστό θρανίο εσωτερικά στους τέσσερις τοίχους, όπου βρέθηκε 
πλήθος χάλκινων όπλων µε επιγραφές και κέρατα αγριµιών. 

Τα λείψανα του ιερού στο Αφρατί σχετίζονται µε µια ακόµα πτυχή της ζωής 
των κατοίκων της περιοχής και, σε συνδυασµό µε τα ερείπια σπιτιών και τα ταφικά 
κατάλοιπα από τον Πρ. Ηλία, αλλά και τα αρχαιολογικά δεδοµένα από την υπόλοιπη 
επικράτεια, µας προσφέρουν χρήσιµα στοιχεία για την ανασύνθεση της ιστορικής 
πραγµατικότητας. Στηριγµένοι λοιπόν σε αυτά, διαπιστώνουµε αρχικά τη µεγάλη 
συγκέντρωση του πληθυσµού σε δυο µόνο θέσεις. Στο βουνό Κεφάλι της Εργάνου 
δηµιουργήθηκε η πρωιµότερη, ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΠΓ εγκατάσταση και στον αρκετά κοντινό 
Πρ. Ηλία αναπτύχθηκε ο εντυπωσιακότερος, ΠΓ-Αν οικισµός. Η αποκάλυψη του 
ΥποΜ-ΠΓ Α κοιµητηρίου «Στου Κοφινά το Κεφάλι», µοιάζει να γεφυρώνει το 
µεταξύ τους χρονολογικό χάσµα, τεκµηριώνοντας τη συνεχή ανθρώπινη παρουσία 
στο συγκεκριµένο τόπο. Μολονότι η ελλιπής ανασκαφική διερεύνησή του, δε µας 
επιτρέπει να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα, φαίνεται πιθανή η κατοίκηση 
σε δυο εγκαταστάσεις της περιοχής ταυτόχρονα, για κάποιο διάστηµα, ίσως κατά το 
10ο αι. και τελικά, η ενοποίηση του πληθυσµού. Ενδέχεται µάλιστα, η ίδρυση του 
ιερού στο Αφρατί, να σηµατοδοτεί ακριβώς αυτήν τη διαδικασία. Ακόµα πιο αβέβαιη 
αποδεικνύεται η διατύπωση ικανοποιητικά θεµελιωµένων προτάσεων, σε σχέση µε 
την κατάληψη του χώρου στην υπόλοιπη επικράτεια. Τα λίγα και τυχαία Γ ευρήµατα 
από το Νιπιδιτό δε διασαφηνίζουν το χαρακτήρα της θέσης, ούτε αποκαλύπτουν τους 
δεσµούς της µε τους Αρκάδες. Έτσι, περιοριζόµαστε να τα ερµηνεύσουµε απλά ως 
δείγµατα της διάθεσης εκµετάλλευσης µιας ευρύτερης έκτασης, πιθανό αποτέλεσµα ή 
προϋπόθεση της αλµατώδους και πολύπλευρης ανάπτυξης του 8ου αι. 

Η τελευταία πιστοποιείται στον οικονοµικό τοµέα, κυρίως µε βάση τα 
λείψανα του οικισµού και των τάφων του Προφήτη Ηλία, αφού το σύνολο των 
προγενέστερων καταλοίπων µαρτυρούν µέτριο επίπεδο διαβίωσης. Τα ταπεινά σπίτια 
της Εργάνου και οι µικροί θόλοι της, από όπου απουσιάζουν τα κτερίσµατα, µε 
εξαίρεση το περιεχόµενο των αγγείων, έρχονται σε αντίθεση µε την «Casa Grande» ή 
τον Τ.R. Το πλήθος των δωµατίων της µεγάλης οικίας δεν τεκµηριώνει υποχρεωτικά 
την αύξηση των µελών της οικογένειας, η οποία µπορεί να εντάσσεται στα πλαίσια 
γενικότερης πληθυσµιακής ανάκαµψης, ούτε υποδηλώνει µόνο την αναζήτηση της 
άνεσης, αλλά προφανώς, καλείται να ικανοποιήσει ορισµένες ανάγκες των ενοίκων, 
όπως ίσως την άσκηση των ποικίλων δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς χώρους. Η 
ανεύρεση των (περίπου εκατό) υφαντικών βαρών σε άλλο σπίτι, «Στου Μαραγκάκη 
το Κεφάλι», καταδεικνύει τους εντατικούς ρυθµούς στην παραγωγή, που είχε επιτύχει 
η ακόµα οικιακή (;) οικονοµία και αντικατοπτρίζει τη ραγδαία ανάπτυξη του 
δευτερογενή τοµέα. 

Ανάλογη ευηµερία φανερώνει η εξέταση των τάφων, ιδίως του κύριου 
κοιµητηρίου του Πρ. Ηλία. Το µέγεθος και η ποιότητα κατασκευής των τριών θόλων, 
καθώς και η αφθονία των κτερισµάτων τους, πιστοποιούν τον πλούτο των νεκρών και 
των κηδευτών τους. Η παραγγελία κατασκευής ή η αγορά των χρυσών και ασηµένιων 
κοσµηµάτων, των περίτεχνων χάλκινων αγγείων και των αναθηµατικών ασπίδων, των 
σιδερένιων όπλων και των εξωτικών µικροαντικειµένων των Τ.R, L κι Μ, πιθανώς 
υποδηλώνουν τον έλεγχο των πρώτων υλών και βεβαίως απαιτούν τη διάθεση 
τµήµατος του υπερπροϊόντος. Φαίνεται, ότι η εκµετάλλευση εκτεταµένων εύφορων 
εδαφών, προσέφερε σε ορισµένους κατοίκους τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν 



µεγάλο πλεόνασµα αγαθών. Αυτό το χρησιµοποιούσαν και για την απόκτηση ειδών 
πολυτελείας, είτε καταβάλλοντάς το ως αντίτιµο των υπηρεσιών επιλεγµένων 
τεχνιτών, είτε δαπανώντας το στο πλαίσιο ανταλλαγών. Έτσι, ευνοήθηκε η 
εξειδίκευση στην εργασία, η οποία οδήγησε στην ανάπτυξη του κλάδου της 
µεταποίησης και δηµιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την αύξηση της εµπορικής 
δραστηριότητας. 

Αναφορικά µε τη βιοτεχνική παραγωγή, η µελέτη της κεραµικής και των 
χάλκινων αντικειµένων από τον οικισµό, το ιερό και τους τάφους των Αρκάδων 
κατέδειξε την ύπαρξη τοπικών εργαστηρίων. Τη λειτουργία ενός υποστήριξε η 
Λεµπέση, σχολιάζοντας τον τυχαίο εντοπισµό πέντε σχιστολιθικών µητρών για χρυσά 
ή αργυρά κοσµήµατα, σε µικρή απόσταση από το θρησκευτικό κέντρο248. Μάλιστα η 
ίδια, εξετάζοντας τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του ΥΓ ειδωλίου από το 
λατρευτικό χώρο, δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο να κατασκευάστηκε σε παρακείµενο 
χαλκουργείο249, από Κρητικούς και όχι Ανατολίτες µεταλλοτεχνίτες. Η ανεύρεση, 
ανάµεσα στα ερείπια της δεύτερης οικοδοµικής φάσης του ιερού, ΥΓ πήλινης 
κεφαλής γρύπα, η οποία µάλλον συνιστούσε πρόπλασµα για την παραγωγή πήλινης 
µήτρας χάλκινων προτοµών γρυπών250 και το πλήθος των όπλων, του 7ου κυρίως αι., 
ενισχύουν την άποψή της. Εξάλλου, είναι πιθανό να αποτελούν έργα τοπικού 
εργαστηρίου και κάποια αγγεία και αναθηµατικές ασπίδες από τους θολωτούς 
τάφους251. Φαίνεται, ότι η ενασχόληση µερίδας του πληθυσµού µε τη βιοτεχνία 
(κεραµική, υφαντουργία, µεταλλοτεχνία), κατά τον 8ο αι., προσέφερε την ευκαιρία 
οικονοµικής άνθησης και ανόδου του βιοτικού επιπέδου. 

Μολονότι δε διαθέτουµε ενδείξεις για ανάλογη, εντατική, εµπορική 
δραστηριότητα κατά τη Γ περίοδο, τα αρχαιολογικά δεδοµένα τεκµηριώνουν τις 
οικονοµικές και πολιτιστικές επαφές των Αρκάδων µε άλλες περιοχές του νησιού και 
το εξωτερικό. Οι επιδράσεις από την Κνωσό, την Αττική, την Κύπρο και την 
Ανατολή έχουν ανιχνευτεί σε µερικά ΠΓ-Γ αγγεία από πηλό και χαλκό252 και οι 
οµοιότητες µε έργα από διάφορες κρητικές εγκαταστάσεις (Καβούσι, Βρόκαστρο, 
Ανώπολη, Κούρτες κ.ά.), οδήγησαν τον Desborough να σηµειώσει τις σχέσεις των 
κατοίκων των Αρκάδων µε το υπόλοιπο νησί253. Ωστόσο, αξίζει να τονίσουµε την 
απουσία εισαγωγών οποιασδήποτε µορφής, µέχρι τις αρχές του 7ου αι., φαινόµενο 
δυσερµήνευτο µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, αφού η διάθεση και η δυνατότητα 
ορισµένων πλουσίων να επιδείξουν την υπεροχή τους θα πρέπει να θεωρούνται 
δεδοµένες. 

Η παραπάνω διαπιστωµένη οικονοµική ευρωστία τµήµατος του πληθυσµού, 
δεν υπονοεί απαραίτητα ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για το σύνολο. Για να 
προσδιορίσουµε λοιπόν την ποιότητά τους, θα πρέπει να εξετάσουµε τα ΠΓ-Γ 
κατάλοιπα από τις διάφορες θέσεις της επικράτειας. Τα αποµεινάρια του ΥΜ ΙΙΙγ-
ΠΠΓ οικισµού και του κοιµητηρίου στην Έργανο µοιάζουν να αντικατοπτρίζουν 
γενικά µέτριο βιοτικό επίπεδο. Όµως, η ελλιπής διερεύνηση του τόπου περιορίζει τις 
γνώσεις µας, µην επιτρέποντας, για παράδειγµα, να επιβεβαιώσουµε τις πληροφορίες 
σχετικά µε την ύπαρξη οχύρωσης και «οικίας του ηγεµόνα». Άραγε, οι χτιστοί 
θολωτοί τάφοι, έστω µικρών διαστάσεων, συνιστούν απλά τη διατήρηση µιας 

                                                 
248 Λεµπέση Α., 1969, σ. 418. 
249 Λεµπέση Α., 1980, σ. 93, σηµ. 30. 
250 Σταµπολίδης Ν., 1998β, σ. 143. 
251 Για παράδειγµα, η φιάλη από τον Τ.Μ. 
252 Coldstream J.N., 1968a, σ. 256, σηµ. 8ú του ίδιου, 1979, σ. 258, σηµ. 9ú Kanta A., Karetsou A., 
1997, σ. 167-8ú των ίδιων, 1998, σ. 161-9ú Γραµµατικάκη Ε., 1998, σ. 237 και 252. 
253 Desborough V.R.d�A., 1952, σ. 254. 



παλιότερης παράδοσης, ή υποδηλώνουν και κάποια κοινωνικοοικονοµική 
διαφοροποίηση, σε αντιδιαστολή µε τους λακκοειδείς; Οι παρόµοιοί τους, ΥποΜ-ΠΓ 
Α θόλοι «Στου Κοφινά το Κεφάλι» και ιδίως ο αποθέτης κοντά στον Τ.α, µε τα οστά 
ζώων και τα σιδερένια όπλα, ίσως µαρτυρούν µεγαλύτερη οικονοµική ευχέρεια, κατά 
την περίοδο αυτή. Εποµένως, δεν αποκλείεται η υποτιθέµενη ένδεια των κατοίκων 
της περιοχής, µέχρι τον 9ο αι., να είναι πλαστήú η συνέπεια του λίγου και 
αποσπασµατικού υλικού. 

Αντίστοιχα, η εντύπωση της θεαµατικής βελτίωσης της κατάστασης στα ΠΓ 
Β-Γ χρόνια, σαφώς οφείλεται και στην αφθονία των ευρηµάτων από τον Πρ. Ηλία, τα 
οποία µας παρέχουν τη δυνατότητα να σχηµατίσουµε ικανοποιητική εικόνα των 
συνθηκών. Η οικονοµική άνθηση των Αρκάδων από τον 9ο αι. είναι βέβαια 
αναµφισβήτητη και γίνεται φανερή κατά την εξέταση των λειψάνων του οικισµού, 
του ιερού και των τάφων. Έτσι, στα κατασκευαστικά στοιχεία των σπιτιών του 
πρώτου, πέρα από τα συνηθισµένα αρχιτεκτονικά µορφολογικά χαρακτηριστικά της 
εποχής (τεχνητά άνδηρα όπου ανεγείρονται ορθογώνια δωµάτια µε ευθύγραµµους 
τοίχους, δάπεδα από πατηµένο χώµα, πιθοστάτες και λίθινες βάσεις ξύλινων κιόνων, 
για τη στήριξη επίπεδων στεγών), παρατηρούµε τη βαθµιαία προσθήκη ορισµένων 
καινοτοµιών (συνθετότερες κατόψεις, πολλαπλασιασµό του αριθµού των δωµατίων, 
µε πατώµατα σε διαφορετικά επίπεδα). Αυτές δεν αποτελούν απλώς δείγµατα 
τεχνολογικής προόδου, αλλά αντικατοπτρίζουν διαφορετική αντίληψη στην 
οργάνωση του χώρου, σχετική µε τις νέες ανάγκες της ζωής, όπως την αύξηση του 
πληθυσµού και της παραγωγής, ή τις µεταβολές στη δοµή της κοινωνίας και τις ιδέες 
των µελών της (χάραξη οδικού δικτύου, οικοδόµηση ναού). Ειδικά το τελευταίο έργο 
και γενικά η λειτουργία του ιερού από τον 9ο αι., µε το πλήθος των αναθηµάτων, 
καταδεικνύει τη συσσώρευση συνεχώς µεγαλύτερου πλεονάσµατος, τµήµα του 
οποίου µεταβιβάζεται στο θρησκευτικό κέντρο. 

Κάτι ανάλογο ισχύει και για τους τάφους. Η ανέγερση των τριών 
εντυπωσιακών θόλων, περίπου στην ίδια περίοδο και ο πλούτος των Γ και ιδίως των 
Αν κτερισµάτων τους, δεν πιστοποιούν µόνο την ευπορία των θαµµένων και των 
κηδευτών τους, αλλά υποδηλώνουν και συνολική οικονοµική άνθηση. Επίσης, τα 
ευρήµατα από τις πυρές και τους αποθέτες (ειδώλια, κοσµήµατα, σιδερένια όπλα, 
µετάλλινα µικροαντικείµενα και άφθονη κεραµική), που πιθανώς προσφέρονταν από 
απλούς ανθρώπους και αφορούσαν σε συγγενείς τους, ή έστω άλλους κατοίκους των 
Αρκάδων, παρόµοιας κοινωνικής θέσης, µάλλον ενταγµένους στο ευρύτερο, µεσαίο 
στρώµα των «οµοίων», αποκαλύπτουν το ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης. Αυτό 
τεκµηριώνουν και τα λίγα, χάλκινα τεφροδόχα αγγεία, τα οποία ξεχωρίζουν ανάµεσα 
στις 162 καύσεις σε πίθους, συνιστώντας ουσιαστικά το µόνο διακριτικό στοιχείο 
µεταξύ των νεκρών. Οι κάτοχοί τους µπορεί να τα απέκτησαν, είτε κληρονοµικά, είτε 
ως επιβράβευση εξαιρετικής υπηρεσίας τους προς τρίτους ή την κοινότητα, είτε χάρη 
στα κέρδη από την ενασχόληση µε το δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα. Οι 
αγγειοπλάστες, οι υφαντουργοί και οι µεταλλοτεχνίτες, µάλλον είχαν καλύτερες 
προοπτικές προόδου από τους γεωργοκτηνοτρόφους και µολονότι έµποροι δε 
φαίνεται να υπήρχαν, άλλοι επαγγελµατίες πιθανώς θα απέβλεπαν στην απόκτηση 
τµήµατος του υπερπροϊόντος, παρέχοντας σηµαντικές υπηρεσίες στο σύνολο, όπως 
µαρτυρά το Γ ειδώλιο του αοιδού254. 

Η οικονοµική διαφοροποίηση του πληθυσµού είναι αναµενόµενο να επηρέασε 
την ταξική διαστρωµάτωση. Οι ενδείξεις της προέρχονται αποκλειστικά από τις 
                                                 
254 «Η ακµή της µουσικής στην Κρήτη» φαίνεται ότι ήταν πρωιµότερη του 7ου αι. και των ενδείξεών 
της που συγκέντρωσε η Λεµπέση, συνδεόµενη πιθανώς και µε την αγωγή των νέων (βλ. Λεµπέση Α., 
1983β, σ. 318). 



νεκροπόλεις στον Πρ. Ηλία και το «Σελλί» και το ιερό στο Αφρατί, εξαιτίας της 
έλλειψης στοιχείων από τις υπόλοιπες θέσεις (µε εξαίρεση την ανεπιβεβαίωτη 
αναφορά στην «οικία του ηγεµόνα» της Εργάνου). Η απουσία συµβόλων 
οποιασδήποτε µορφής εξουσίας (για παράδειγµα, σκήπτρου), ή η αδυναµία µας να 
αναγνωρίσουµε ως τέτοια ορισµένα πολύτιµα, περίτεχνα αντικείµενα (για 
παράδειγµα, κάποια χάλκινα αγγεία και αναθηµατικές ασπίδες), δυσχεραίνουν την 
προσπάθεια προσέγγισης της διάρθρωσης της κοινωνίας και µας οδηγούν να 
αναζητήσουµε σε άλλα αρχαιολογικά δεδοµένα ίχνη των δοµών της. Ανάµεσά τους 
συγκαταλέγονται τα λείψανα του κύριου κοιµητηρίου των Αρκάδων και του 
µικρότερου στο «Σελλί». Ο περίβολος του πρώτου περικλείει ένα µεγάλο αριθµό ΠΓ-
Αν τάφων, οι οποίοι διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: τις καύσεις σε πίθους και τους 
χτιστούς θόλους. Η συνύπαρξή τους στον ίδιο χώρο και η άσκηση κοινών εθίµων 
πιστοποιούν την ενότητα της οµάδας. Φαίνεται, ότι τα µέλη της συµµερίζονται τις 
ίδιες αντιλήψεις, που παγιώνονται στο πέρασµα των αιώνων, συγκροτώντας την 
κυρίαρχη ιδεολογία της κοινότητας. Ωστόσο, η παρατήρηση επί µέρους στοιχείων 
αναδεικνύει σειρά ιδιαιτεροτήτων και διαφοροποιήσεων στους κόλπους της 
νεκρόπολης, αλλά και σε σχέση µε τα υπόλοιπα κοιµητήρια της επικράτειας. 

Αρχικά διαπιστώνουµε αντίθεση µεταξύ των 162 ατοµικών καύσεων σε 
πίθους (µε παράλληλό τους µόνο στο «Σελλί») και των οµαδικών θολωτών τάφων της 
Εργάνου, της Παναγίας («Στου Κοφινά το Κεφάλι») και του Πρ. Ηλία. Άραγε, 
πρόκειται για ένδειξη ελάττωσης της σηµασίας του γένους, ως συνεκτικού δεσµού 
της κοινωνίας και ταυτόχρονης ανάδειξης άλλου ενοποιητικού παράγοντα; 
Κατηγορηµατική απάντηση δεν είναι δυνατή, αφενός επειδή δε γνωρίζουµε, αν και 
αυτές οι καύσεις οµαδοποιούνται κατά κάποιο τρόπο και αφετέρου, γιατί οι θόλοι 
χρησιµοποιούνται αδιάκοπα µέχρι τον 7ο αι. και µάλιστα για τις λαµπρότερες ταφές. 
Ανέφικτη παραµένει επίσης και η εξακρίβωση του υποθετικού νέου συνδετικού 
κρίκου, δηλαδή ο προσδιορισµός της σχέσης των θαµµένων στην κάθε νεκρόπολη. 
Το κοιµητήριο στον Πρ. Ηλία δε θα ήταν το µοναδικό του οικισµού κι εποµένως θα 
προοριζόταν για ορισµένους κατοίκους. Οι καύσεις στους πίθους και ιδίως οι πυρές 
και οι αποθέτες, δεν παρέχουν απλά εικόνα ενότητας, αλλά και συλλογικότητας και 
παρά τις (λίγες) εξαιρετικές περιπτώσεις (χάλκινα τεφροδόχα αγγεία σε σιδερένιους 
τρίποδες), γενικά δίνουν την εντύπωση οµοιογένειας: οι τάφοι των «οµοίων». Η 
πρώιµη χρονολόγηση κάποιων, ασφαλώς δηµιουργεί επιφυλάξεις ως προς την 
υιοθέτηση του χαρακτηρισµού, ο οποίος παραπέµπει στην Αρχαϊκή κοινωνία. Θα 
πρέπει λοιπόν να διασαφηνίσουµε, ότι δεν υπονοείται η οριστική διαµόρφωση της 
Πολιτείας των Κρητών στους ΠΓ-Γ Αρκάδες, αλλά µάλλον η αρχή της 
σχηµατοποίησής της. Ο αριθµός των καύσεων, η νεκρόπολη στο «Σελλί» και η 
υποψία ύπαρξης ανάλογων, που δεν έχουν ακόµα εντοπιστεί, υποδηλώνουν το πλήθος 
των µελών αυτού του µεσαίου στρώµατος και τη συνακόλουθη ισχύ του. Η µικρή 
διαφοροποίηση στη θέση των πίθων στον Πρ. Ηλία και το «Σελλί» δε µοιάζει 
ουσιαστική, ενώ η απόσταση ανάµεσα στα δυο κοιµητήρια µπορεί να οφείλεται στη 
σύνδεσή τους µε αντίστοιχους οικιστικούς πυρήνες, ή στην επιθυµία µερίδας του 
πληθυσµού να ταφεί σε πατρογονικά εδάφη, ή στην ιδιοκτησία της, σηµατοδοτώντας 
την255. 

Βασική πηγή αµφισβήτησης της παραπάνω εικασίας για την ιδιότητα των 
νεκρών ως «οµοίων», συνιστά η συνύπαρξη των µνηµάτων τους στον ίδιο χώρο µε 
τους θόλους. Το µέγεθος, η ποιότητα κατασκευής, ο πλούτος των κτερισµάτων και η 
συγκέντρωση στο νότιο άκρο της νεκρόπολης των τριών εντυπωσιακότερων και 
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πρωιµότερων από τους τελευταίους, αποτελούν σαφή διακριτικά στοιχεία. Η πρόθεση 
ανάδειξης της οικονοµικής ευρωστίας και του κύρους των θαµµένων είναι προφανής 
και αποβλέπει στη διατήρηση ή τη διεκδίκηση του δικαιώµατος κατοχής της εξουσίας 
ή συµµετοχής στη λήψη των αποφάσεων από τους απογόνους τους. Κύρια µέσα 
επίτευξης των στόχων αυτών είναι η ενδυνάµωση των συγγενικών δεσµών, η 
αναζήτηση ισχυρών συµµάχων και η δικαιολόγηση της υπεροχής µε λογικοφανή 
επιχειρήµατα. Η χρήση, λοιπόν, οικογενειακών τάφων για δεκαετίες ή και αιώνες, η 
επίδειξη του πλούτου, η προβολή της εκτίµησης και φιλίας ξεχωριστών ανθρώπων 
(για παράδειγµα, αρχόντων), µε την παρουσίαση δώρων τους (όπως θα µπορούσαν να 
είναι τα χάλκινα αγγεία και οι αναθηµατικές ασπίδες), καθώς και η ανέγερση θόλων, 
που θυµίζουν το ένδοξο παρελθόν και καθιστούν τους νεκρούς και τους κηδευτές 
τους θεµατοφύλακες της παράδοσης, αποτελούν συνειδητές επιλογές ορισµένων 
φιλόδοξων κατοίκων των Αρκάδων, οι οποίοι θα διακρίνονταν από τους «οµοίους», 
συγκροτώντας την τοπική αριστοκρατία256. ∆υστυχώς, το διαθέσιµο υλικό δεν 
επαρκεί για να µας επιτρέψει να συµπεράνουµε, αν η υπεροχή τους απέναντι στο 
πολυπληθέστερο µεσαίο στρώµα στον οικονοµικό τοµέα, είχε αντίκτυπο και στον 
κοινωνικοπολιτικό. Φαίνεται όµως, ότι η συνύπαρξή τους θα ήταν ειρηνική, αφού 
µοιράζονταν το ίδιο κοιµητήριο και είχαν κοινές αντιλήψεις. 

Αυτές θα πρέπει να παγιώθηκαν ήδη πριν τα µέσα του 9ου αι., όταν περίπου 
ιδρύθηκαν ο οικισµός και το ιερό στον Πρ. Ηλία και άρχισε να λειτουργεί η κύρια 
νεκρόπολη. Πιθανώς τότε θα ολοκληρώθηκε η διαδικασία ενοποίησης του 
πληθυσµού της περιοχής και η αποκρυστάλλωση της «εθνικής» του συνείδησης. Η 
µεταβολή στα ταφικά έθιµα, από τους ενταφιασµούς της Εργάνου και της Παναγίας, 
στις καύσεις του Πρ. Ηλία και του «Σελλίου», αντικατοπτρίζει την υιοθέτηση νέας 
ιδεολογίας, ίσως κάτω από την επίδραση της Κνωσού, βασισµένης στο κοσµοόραµα 
των Ελλήνων, όπως διαδόθηκε µε τα οµηρικά έπη. Οι ποικίλοι τύποι των τάφων, 
µπορεί λοιπόν να αντανακλούν και τη διαφορετική προέλευση των κατοίκων. Όσοι 
οικοδοµούσαν θόλους στα «Ξενοτάφια» και «Στου Κοφινά το Κεφάλι» δεν ήταν 
αναγκαίο να αλλάξουν συνήθεια. Αντίθετα, τελειοποίησαν την τεχνική τους κι 
επέλεξαν να ανεγείρουν εντυπωσιακά µνηµεία, πιθανώς επιχειρώντας να 
θεµελιώσουν την υπεροχή τους και µε βάση τους δεσµούς τους µε ένδοξους 
προγόνους. Η υπόθεση αυτή συµφωνεί µε τη διατυπωµένη στο προηγούµενο 
κεφάλαιο εικασία, πως ο πληθυσµός της εγκατάστασης στην Έργανο είχε τη δύναµη 
να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρότερου στην περιοχή, το οποίο αργότερα 
αντικατέστησε η γενικά αποδεκτή νοµοθεσία257. Μάλιστα, η κυριαρχία µιας οµάδας 
µε τη βία, ίσως ερµηνεύει και τη λίγο µεταγενέστερη στρατοκρατική οργάνωση της 
κοινωνίας, όπως υποδηλώνει το πλήθος των αποκαλυµµένων όπλων στο κοιµητήριο 
και το ιερό. Η πολεµική αρετή εκτιµήθηκε ως προτέρηµα ζωτικής σηµασίας για την 
κοινότητα, ικανό να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία και την ανάπτυξη, µέσω της 
εξάπλωσης της επιρροής. Η εισαγωγή της τακτικής της φάλαγγας των οπλιτών µπορεί 
να συνέβαλε στη διατήρηση του συγκεκριµένου συστήµατος αξιών, παρά την πιθανή 
επικράτηση ειρηνικών συνθηκών κατά τον 8ο κι 7ο αι., που οδήγησε στην ευηµερία 
των κατοίκων και την πολύπλευρη πρόοδο. 

Αυτή η οικονοµική άνθηση και η ενασχόληση τµήµατος του πληθυσµού µε το 
δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα, θα συνέτειναν στην αναδιανοµή του πλούτου, 
δηµιουργώντας µια οµάδα ευπόρων. Κάποια µέλη της ίσως πρόβαλλαν την ευρωστία 
τους, οικοδοµώντας τους θολωτούς τάφους µε τα περίτεχνα ∆αιδαλικά κιονόκρανα, 
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σε διαφορετικό χώρο από τους πρωιµότερούς τους, διεκδικώντας την κοινωνική τους 
ανέλιξη και το δικαίωµα να συµµετέχουν στην άσκηση της εξουσίας. Η ταυτόχρονη 
αναβίωση του εθίµου του ενταφιασµού καταδεικνύει, ότι οι µεταβολές αφορούν και 
σε άλλες πτυχές της ζωής, όπως στις ιδέες και τις αντιλήψεις. Η αλλαγή στη λατρεία, 
µε το χτίσιµο του ναού, αποτελεί σαφές δείγµα του ίδιου νεωτεριστικού πνεύµατος, 
το οποίο µάλιστα ανιχνεύεται σε επάλληλα επίπεδα, πέρα από το θρησκευτικό � 
ιδεολογικό. Στο πολιτικό, η ανέγερση του οίκου της τοπικής θεότητας σηµατοδοτεί 
τη γέννηση της Πόλης258, ενισχύει τη συνοχή του πληθυσµού της και υποδηλώνει την 
ύπαρξη κέντρου λήψης αποφάσεων ικανού να επιβάλλει τη βούλησή του και να 
κατευθύνει τις κοινές προσπάθειες σε συγκεκριµένες ενέργειες259. Ανάµεσα στις 
τελευταίες συγκαταλέγεται ο σχεδιασµός και η εκτέλεση δηµόσιων έργων, σαν τη 
χάραξη και κατασκευή οδικού δικτύου (κατάλοιπό του συνιστά ο λιθόστρωτος 
δρόµος, που οδηγεί σε αυλή στον Πρ. Ηλία) και πιθανώς η προσπάθεια νέας 
χωροταξικής οργάνωσης του οικισµού, µε βάση τις κυρίαρχες αντιλήψεις και την 
επικρατούσα οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση στους Αρκάδες, κατά 
τον 7ο αι. π.Χ. 
Βιβλιογραφία: Halbherr F. AJA 1901b 393-403ú Levi D. ASA 1927-9 & Hesperia 
1945 Early Hellenic Pottery of Creteú Desborough V.R.d�A. PGP 1952ú Λεµπέση Α. 
Α∆ 1969 415-420 & Α∆ 1970β 455-461 & Στήλη 1980 87-95 & ASA 1983ú Gesell 
G.C. PhD 1972 181-2ú Coldstream GGP & Relation Cyprus-Creteú Hayden B.J. PhD 
1981 148 & 151ú Rizzo M.A. Ancient Crete 1985b 168-173ú Κάντα Καρέτσου 
Κύπρος & Αιγαίο 1997ú Γραµµατικάκη & Κάντα Καρέτσου Ανατ. Μεσόγειος 1998ú 
Τσατσάκη 1998. 
 
ΠΓ28. Περιοχή Τσούτσουρου. 
 

Νοτιοδυτικά της επικράτειας Προφήτη Ηλία Αφρατίου � Νιπιδιτού � 
Παναγίας � Εργάνου (Αρκάδων), δεσπόζουν τα Αστερούσια Όρη και οι ανατολικές 
προεκτάσεις τους. Οι µεσηµβρινές πλαγιές τους µε τις µαλακές κλίσεις και οι 
κοιλάδες του χειµάρρου Μίντρη στα δυτικά και του κάτω ρου του Αναποδάρη στα 
ανατολικά, συγκροτούν µια µακρόστενη, ηµιορεινή λωρίδα γης, ανάµεσα στα βουνά 
και το Λιβυκό Πέλαγος, η οποία περιλαµβάνει τον όρµο του Τσούτσουρου και 
καταλήγει στα δυτικά αυτού του Κερατόκαµπου. Τα υψώµατα Αστιβιδερά (751 µ.), 
Σπασµένος Βώλακας (797, 844 και 977 µ.), Κοπράνα (962 µ.), Παπούρα (890 µ. 
περίπου), Ασφεντιλιάς (979 µ.), Σωµάρη (542 µ.) και τα ανώνυµα των 341 και 372 µ. 
ορίζουν την περιοχή γενικά από τα δυτικά και τη χωρίζουν από την αντίστοιχη των 
Λιγορτύνου � Ρυτίου. Ανατολικότερα, οι κορυφές των 446, 451, 501 (Σερβογιάννη), 
510, 491, 581 κι 629 µ. (Χούσακας), µέχρι το φαράγγι του Αναποδάρη, την 
αποκόβουν από την κοιλάδα του µέσου ρου του ποταµού. Τέλος, από την άλλη 
πλευρά της χαράδρας, το βουνό των 429 µ. και ο νότιος πρόβολός του, ως το δυτικό 
άκρο του όρµου του Κερατόκαµπου, την κλείνουν από τα ανατολικά. 

Ουσιαστικά, τους κυριότερους πλουτοπαραγωγικούς χώρους της επικράτειας 
αποτελούν οι λεκάνες του Αχεντριά στα βορειοδυτικά και των εκβολών του Μίντρη 
και του Αναποδάρη στη µεσηµβρία. Η πρώτη είναι ηµιορεινή, ενώ οι υπόλοιπες 
χαµηλότερες, παραλιακές. Η περιορισµένη έκτασή τους και η σχετική αποµόνωση 
του τόπου εξαιτίας των υψωµάτων, θα συνιστούσαν ανασταλτικό παράγοντα για την 
ανάπτυξή του. Ωστόσο, τα αρκετά εύφορα και ικανοποιητικά αρδευόµενα εδάφη, σε 
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συνδυασµό µε την έξοδο στη θάλασσα, θα παρείχαν στους κατοίκους τη δυνατότητα 
να ασχοληθούν µε ποικίλες δραστηριότητες, όπως τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την 
αλιεία και το εµπόριο. Έτσι, θα επιτύγχαναν την αυτάρκεια, στοιχείο απαραίτητο για 
την εξασφάλιση της αυτονοµίας. Μάλιστα, η ύπαρξη αγκυροβολίων στον 
Τσούτσουρο και πιθανώς και στον Άγ. Ιωάννη, θα διευκόλυνε την επικοινωνία µε το 
εξωτερικό, κυρίως µε τη µεσολάβηση των Φοινίκων. Εξάλλου, τα βουνά στα βόρεια, 
θα ενίσχυαν την άµυνα. 

Η εκµετάλλευση των παραπάνω γεωµορφολογικών δεδοµένων, θα προσέφερε 
στο ντόπιο πληθυσµό επάρκεια αγαθών και ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, όπως 
υποδηλώνει η διαρκής ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή κατά την κλασική 
αρχαιότητα και η ίδρυση της πόλης της Ινάτου στο µυχό του όρµου του 
Τσούτσουρου. Εκεί, πολύ κοντά στην ακτή (σε απόσταση 50 µ. περίπου και 
υψόµετρο 7 µ.), στους πρόποδες ασβεστολιθικού λόφου και µέσα στο σηµερινό 
χωριό, εντοπίστηκε το σπήλαιο της Ειλειθυίας, ή «Φυλακή του Βασιλιά». Από την 
ελλειψοειδή είσοδό του, ύψους 3 µ. και πλάτους 2,20 µ., µε τον 
ανατολικοµεσηµβρινό προσανατολισµό, εισερχόµαστε, λίγο χαµηλότερα, σε µεγάλη 
αίθουσα, διαστάσεων 20 Χ 15,60 µ., µε έξι πλευρικές κοιλότητες. Η ανασκαφική 
διερεύνησή της κατέδειξε τη λατρευτική χρήση του χώρου από την ΥΜ ΙΙΙ περίοδο 
ως τον 6ο αι. και κατά τη Ρωµαιοκρατία. Τη λειτουργία του ιερού στα ΠΓ χρόνια 
τεκµηριώνουν ορισµένα ειδώλια και όστρακα. Φαίνεται όµως, ότι το θρησκευτικό 
κέντρο έφτασε στο απόγειο της ακµής του κατά τον 8ο αι. Τότε κατασκευάζεται ένα 
είδος χτιστού βάθρου, που πιθανώς ανήκε σε βωµό και αφιερώνεται πλήθος 
αντικειµένων. Σε Γ στρώµα µε τέφρα αποκαλύφθηκαν πήλινα ειδώλια εγκύων, 
κουροτρόφων, ιθυφαλλικών µορφών κι ερωτικών ζευγαριών, χάλκινες και σιδερένιες 
πόρπες και περόνες, κεραµική κ.ά. Η ακτινοβολία του ιερού ήταν τέτοια, ώστε να 
αφθονούν, στον επόµενο αιώνα, τα αναθήµατα αιγυπτιακής και συροφοινικικής 
προέλευσης (νεκρικές βάρκες, σκαραβαίοι, περιδέραια από ορεία κρύσταλλο, ειδώλια 
από ελεφαντόδοντο και φαγεντιανή κ.ά.). 

Με βάση τα τελευταία, τεκµηριώνεται η παρουσία Ανατολιτών ναυτικών κι 
εµπόρων στον Τσούτσουρο, θυµίζοντας την περίπτωση του Κοµµού στα ίδια χρόνια. 
Τα αίτιά της θα πρέπει να αναζητηθούν, όχι µόνο στην εξάπλωση των Φοινίκων προς 
τη ∆ύση και τη σταδιακά συχνότερη χρήση της θαλάσσιας οδού, η οποία παραπλέει 
τη νότια ακτή της Κρήτης, αλλά και στην προγενέστερη ακµή του θρησκευτικού 
κέντρου. Η βαθµιαία ανάπτυξή του από την ΠΓ περίοδο, πιστοποιεί την οικονοµική 
άνθηση στην περιοχή, που επέτρεψε στους πιστούς να µεταβιβάζουν τµήµα του 
υπερπροϊόντος προς το ιερό. Η αναζήτηση λοιπόν, νέων αγορών από τους 
Ανατολίτες, είναι λογικό να τους οδήγησε σε θέσεις µε συσσωρευµένο πλούτο και 
πιθανώς παραδοσιακή βιοτεχνική κι εµπορική δραστηριότητα, όπως ήταν ο 
Τσούτσουρος. 

Η αφθονία και η ποιότητα των Γ αναθηµάτων, σε συνδυασµό µε την 
κατασκευή του βάθρου � βωµού τον 8ο αι., ίσως υποδηλώνουν, πέρα από την 
αναµφισβήτητη οικονοµική και τεχνολογική πρόοδο, εξέλιξη στην κοινωνική 
οργάνωση. Η ενασχόληση µε δραστηριότητες του δευτερογενή τοµέα µοιάζει να 
εντατικοποιείται, ενώ δεν αποκλείεται και η παροχή υπηρεσιών σχετικών µε τη 
λειτουργία του θρησκευτικού κέντρου, του οποίου ο ρόλος πλέον αναβαθµίζεται260. 
Ωστόσο, η σταθερότητα στο τελετουργικό και η οµοιότητα των ΠΓ και Γ 
αφιερωµάτων, µαρτυρούν ιδεολογική συνέχεια και σεβασµό στην παράδοση, 
καταδεικνύοντας την ενότητα και οµοιογένεια του πληθυσµού. Την εικόνα αλλάζει, 
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κατά τον 7ο αι. π.Χ., η άφιξη των Ανατολιτών, που συνοδεύεται από µεταβολές στο 
χαρακτήρα των προσφεροµένων αντικειµένων, λίγο πριν τη µακρά διακοπή της 
λατρείας. 
Βιβλιογραφία: Αλεξίου Α∆ 1963α 310 & ΚΧ 1963β 397ú Faure Fonctions de caverns 
90 & Ιερά σπήλαια. 

 
Επαρχία Βιάννου 

 
ΠΓ29. Περιοχή Λουτρακίου � Κεράτου και Ρούσσου ∆έτη Βιάννου � Κάτω Σύµης. 
 

Ανατολικά της επικράτειας του Τσούτσουρου εκτείνεται µια µακρόστενη, 
παραλιακή, αλλά ηµιορεινή λωρίδα γης, νότια του επιβλητικού όγκου των 
Λασιθιώτικων βουνών. Μολονότι το κατακερµατισµένο ανάγλυφο και τα σχετικά 
άγονα εδάφη της δε µοιάζουν ιδιαίτερα ελκυστικά, αρκετά είναι τα σύγχρονα χωριά 
στην περιοχή. Η ερµηνεία του φαινοµένου θα πρέπει µάλλον να αναζητηθεί στη 
δυνατότητα που προσφέρει ο τόπος να παρακαµφθεί η απροσπέλαστη ∆ίκτη από τη 
µεσηµβρία, κυρίως µέσω δύσβατων διαβάσεων, ή της παραθαλάσσιας οδού. Ωστόσο, 
το πρόβληµα της επικοινωνίας του ανατολικού τµήµατος της Κρήτης µε το υπόλοιπο 
νησί, µέσω της συγκεκριµένης ζώνης, παραµένει δυσεπίλυτο. Η παρατήρηση του 
χάρτη µας επιτρέπει να διαπιστώσουµε την κατάτµηση του χώρου από πλήθος 
υψωµάτων, συνήθως προβόλων του ορεινού όγκου, τα οποία σχηµατίζουν διαδοχικές 
στενές ρεµατιές, µικρής οικονοµικής αξίας. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει µόνο η ευρύτερη 
λεκάνη της Άνω και Κάτω Βιάννου, που απλώνεται στα βόρεια του ανοιχτού όρµου 
του Κερατόκαµπου και ουσιαστικά συγκροτεί το σχετικά πιο προικισµένο από τη 
φύση, δυτικό τµήµα της λωρίδας. Επειδή το γειτονικό του, ανατολικό, δε διαθέτει 
ανάλογης έκτασης και παραγωγικότητας πλατώµατα, ούτε κάποιο προφυλαγµένο από 
τους ανέµους αγκυροβόλιο, µοιάζει ανεπαρκές για να συντηρήσει τον πληθυσµό 
αυτόνοµης κοινότητας κι εποµένως, κρίνουµε σκόπιµο να τα συνεξετάσουµε, ως 
µέρη ενιαίας επικράτειας. 

Τα βόρεια όριά της σηµατοδοτούν οι κορυφές της ∆ίκτης Κούπα (1190 µ.), 
ανώνυµη (1189 µ.), Κυνηγού (1260 µ. περίπου), ανώνυµη στο Άγ. Πνεύµα (1518 µ.), 
Μαδάρα ή Αφέντης Χριστός (2141 µ.), ανώνυµη (2076 µ.) και Πρατολιτσά (1854 µ.). 
Από την πρώτη κατέρχεται µια βουνοσειρά προς τη µεσηµβρία (Κάνδαρο 841 µ., 
Πύργος 708 µ., Πρινάρια 659 µ., Αγκινάρα, ανώνυµα των 501, 382 και 429 µ. και 
Ληστής), αποκόβοντας την περιοχή από τις αντίστοιχες των Αρκάδων και του 
Τσούτσουρου, ενώ από την τελευταία, µια ράχη µε την ίδια κατεύθυνση (Κίµπος 
1782 µ., Σίδερο, Κιτιό 988 και 994 µ., ανώνυµα στο Συκολόγο 568, 695 και 701 µ. 
και Τσιτσίνα 215 µ.), κλείνει το χώρο από τα ανατολικά. Ανάµεσά τους 
σχηµατίζονται διαδοχικά φαράγγια και κορυφογραµµές, µε κυριότερη αυτήν, που από 
το Άγ. Πνεύµα κατεβαίνει στον Ξερόκαµπο, διαιρώντας την επικράτεια στα δυο 
τµήµατά της και παρεµβάλλονται διάσπαρτα υψώµατα, τα οποία ευνοούν την 
πολυδιάσπαση του τόπου, δυσχεραίνοντας την κίνηση ανθρώπων και αγαθών, όχι 
µόνο κατά µήκος της στενής λωρίδας γης, αλλά και µεταξύ της ∆ίκτης και των ακτών 
του νησιού στο Λιβυκό Πέλαγος. 

Τα παραπάνω γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά ασφαλώς θα εµπόδιζαν την 
ανάπτυξη της επικράτειας, σε αντίθεση µε την τοπογραφία της. Η αποµόνωσή της, 
εξαιτίας των Λασιθιώτικων βουνών, θα ήταν φαινοµενική, αφού µόνο µέσω των 
εδαφών της θα επιτυγχανόταν η επικοινωνία της Μεσαράς και της Πεδιάδας µε τον 
κάµπο και τον ισθµό της Ιεράπετρας. Επίσης, η έξοδος στη θάλασσα και κάποιο 
πιθανό αγκυροβόλιο στο µυχό του όρµου του Κερατόκαµπου, θα διευκόλυναν τις 



εµπορικές δραστηριότητες, πολλαπλασιάζοντας τις επαφές µε το εξωτερικό. Βέβαια, 
βασικές πλουτοπαραγωγικές πηγές για τους κατοίκους θα παρέµεναν η γεωργία 
(ιδίως στη λεκάνη της Άνω και Κάτω Βιάννου) και η κτηνοτροφία, που µαζί µε το 
κυνήγι και την αλιεία, θα προσέφεραν επάρκεια αγαθών. Τέλος, το ανοιχτό πέλαγος 
στα νότια και ο όγκος της ∆ίκτης στα βόρεια, σε συνδυασµό µε τα δύσβατα 
υψώµατα, θα παρείχαν φυσική προστασία στον πληθυσµό, ενισχύοντας την άµυνα. 

Τα κατάλοιπα της ανθρώπινης παρουσίας σε µια τόσο ορεινή περιοχή, είναι 
αναµενόµενο να αποκαλυφθούν στα βουνά. Σε τέσσερα από αυτά έχουν έρθει στο 
φως λείψανα οικισµών και ιερών της εξεταζόµενης περιόδου. Επειδή όµως, µόνο σε 
µια θέση έχουν πραγµατοποιηθεί ανασκαφές (το θρησκευτικό κέντρο στην Κάτω 
Σύµη), χωρίς µάλιστα να µελετηθεί ακόµα το σύνολο του πλούσιου υλικού της, οι 
πληροφορίες µας για τον τόπο είναι περιορισµένες και αντλούνται κυρίως από 
επιφανειακές έρευνες. Κατά τη διάρκεια ορισµένων, εντοπίστηκαν ίχνη 
εγκαταστάσεων στα όρη Καντηλιόρο (914 µ.) και Κέρατο (617 µ.). Το πρώτο 
βρίσκεται 500 µ. ανατολικά του χωριού Λουτράκι, στις µεσηµβρινές προεκτάσεις της 
∆ίκτης. Στη σχετικά επίπεδη, επιµήκη κορυφή του διακρίνονται ερείπια ΥΜ ΙΙΙγ � 
ΥποΜ/ΠΓ σπιτιών. Κατά το Nowicki, ανήκουν σε «οικισµό � καταφύγιο», µεγάλης 
έκτασης, που εγκαταλείφθηκε στα ΠΠΓ χρόνια261. Νοτιότερα, σε κεντρικότερο και 
πιο προσιτό σηµείο της επικράτειας, κοντά στην ακτή, αποκαλύφθηκαν ΠΓ-Γ 
κατάλοιπα στο βουνό Κέρατο. Πρόκειται για ίχνη ΥΜ ΙΙΙγ-Γ «οικισµού � 
καταφυγίου» στην κορυφή262, λείψανα Γ τάφου µε τρεις κάλπες, χάλκινη περόνη και 
άλλα αγγεία σε πλαγιά, καθώς και για Γ όστρακα προερχόµενα από πιθανώς 
λατρευτικό χώρο, το σπήλαιο «Βίγλα» (500 µ. υψόµετρο, µε ανατολικοµεσηµβρινό 
προσανατολισµό). Ο ποικίλος χαρακτήρας τους παρουσιάζει ενδιαφέρον, όµως η 
ελλιπής διερεύνηση του υψώµατος µας στερεί χρήσιµα στοιχεία. Ανάλογη 
ανεπάρκεια των αρχαιολογικών δεδοµένων διαπιστώνουµε και στην περίπτωση του 
υπαίθριου ιερού στην κορυφή Ρούσσος ∆έτης ή Κάστελλος (1160 µ.), βόρεια της 
Κάτω Βιάννου, για το οποίο απλά αναφέρεται η ύπαρξή του. 

Αντίθετα, πολλές και αξιόλογες πληροφορίες προσέφεραν οι ανασκαφικές 
εργασίες στην «Κρύα Βρύση» Κάτω Σύµης, τη µοναδική ΠΓ-Γ θέση στο ανατολικό 
τµήµα της περιοχής. Εκεί, 6 χλµ. βόρεια του χωριού, στις νότιες κλιτύες του ορεινού 
όγκου της ∆ίκτης (1130 µ. ύψ.), ήρθε στο φως σηµαντικό ιερό. Το δασώδες φυσικό 
περιβάλλον γύρω του µοιάζει µε τεράστιο αµφιθεατρικό χώρο, µε απρόσκοπτη θέα 
προς το Λιβυκό Πέλαγος. Το απαράµιλλης οµορφιάς υποβλητικό τοπίο, θα 
προκαλούσε στους επισκέπτες έντονη ψυχική φόρτιση κι έξαρση του θρησκευτικού 
συναισθήµατος, που θα εκφραζόταν στη λατρεία. Αυτή τεκµηριώνεται αδιάκοπη, για 
ιδιαίτερα µακρύ διάστηµα, από τη ΜΜ ΙΙΙ ως τη Ρ περίοδο (τέλη 17ου αι. π.Χ. � 3ος 
αι. µ.Χ.). Φαίνεται, ότι τουλάχιστον σε κάποια φάση της, απευθυνόταν στον Ερµή 
Κεδρίτη και την Αφροδίτη, όπως καταδεικνύουν επιγραφές και ορισµένα αναθήµατα. 

Κατά τα ΠΓ χρόνια ήταν υπαίθρια κι επικεντρωνόταν σε δυο πυρήνες: έναν 
επιµήκη βωµό, µε µορφή χαµηλού τοίχου, του ίδιου τύπου µε τον αντίστοιχο της 
Γόρτυνας, διαστάσεων 1,4 Χ 4 µ. και µια πλακόστρωτη εστία νοτιοδυτικότερα, 
οριζόµενη από πλάκες και ακανόνιστες πέτρες, µε στάχτη, κόκαλα ζώων και 
κεραµική. Την εικόνα του ιερού συµπλήρωνε ΥΜ ΙΙΙγ κτίριο, το οποίο 
χρησιµοποιούνταν µέχρι την ΠΓ περίοδο. Από τον ύστερο 8ο αι. π.Χ. η οικοδοµική 
δραστηριότητα εντατικοποιήθηκε. Ο βωµός απέκτησε σχεδόν τετράγωνη προσθήκη, 
2,7 Χ 2,2 µ., µε χαµηλό αναβαθµό στην ανατολική παρειά της και ορθογώνιο βόθρο 
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στο κέντρο της. Ο τελευταίος πατούσε σε παχύ στρώµα πυράς µε ΥΜ ΙΙΙβ-ΥΓ 
κεραµική και περιείχε λίγα οστά ζώων και όστρακα. Η συγκεκριµένη µετασκευή 
προσανατόλιζε το βωµό σαφώς προς τα νοτιοανατολικά, όπου αναπτύχθηκαν 
κλιµακωτά τρία άνδηρα, µε πιθανό στόχο τη συγκέντρωση της λατρείας εκεί. Τα Ι και 
ΙΙ είχαν ενιαία υποδοµή και ήταν σύγχρονα µε τη δεύτερη, ΥΓ φάση του βωµού, ενώ 
το ΙΙΙ ήταν µεταγενέστερο (δεύτερο τέταρτο 7ου αι.). Στην έκτασή τους τελούνταν 
ιεροπραξίες, µε θυσίες ζώων, πυρές και αποθέσεις πλήθους αφιερωµάτων (ΠΓ-Γ 
χάλκινων ειδωλίων, ζωδίων, όπλων, τριπόδων και ασπιδίων � δισκίων, περονών από 
το ίδιο υλικό και σίδηρο, πήλινων ειδωλίων και ζωδίων, συµπαγών και τροχήλατων 
και ΠΓ-Γ κεραµικής), ενώ γύρω τους υπήρχε αυλάκι καθαρµού, όπου διοχετευόταν 
νερό από γειτονική πηγή. Βορειότερα οικοδοµήθηκε κτίριο µε στέγη από ξυλοδοκούς 
και κεραµίδια και διαµορφώθηκε, από αδρά λαξευµένους λίθους, ΥΓ-ΠΑν εστία, µε 
τέφρα, κόκαλα ζώων και δυο κέρατα αιγοειδών. Εξάλλου, ενδιαφέρον παρουσιάζει 
και η ανεύρεση χοάνης χύτευσης, πολλών σκωριών, 30 εκβλαστηµάτων µπρούντζου 
και απολεπισµάτων καµένου ξύλου, που µαρτυρούν τη χύτευση αναθηµάτων στο 
θρησκευτικό κέντρο, δηλαδή τη λειτουργία εργαστηρίου µεταλλοτεχνίας, σε 
ακαθόριστη περίοδο (µάλλον µεταξύ 11ου κι 6ου αι.)263. Τέλος, αξίζει να 
επισηµάνουµε τον εντοπισµό αρχιτεκτονικών λειψάνων και οστράκων στη θέση 
«Πλακόµουρο», στη µεσηµβρινή πλαγιά του υψώµατος Καλές, κοντά στο ιερό, τα 
οποία ίσως υποδεικνύουν «πρωτοελληνικό» οικισµό264. 

Παρά τη γενικά αποσπασµατική εικόνα του υλικού, η αφθονία και η ποικιλία 
των αρχαιολογικών δεδοµένων µας παρέχουν τη δυνατότητα να διατυπώσουµε 
υποθέσεις και διαπιστώσεις αναφορικά µε την ανθρώπινη παρουσία στην επικράτεια, 
κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια. Αρχικά, παρατηρούµε την αναµενόµενη, εξαιτίας του 
κατακερµατισµένου αναγλύφου, διασπορά των καταλοίπων σε ευρεία έκταση. Η 
αποτύπωση των ευρηµάτων στο χάρτη και η εξέτασή του, δηµιουργούν την υπόνοια, 
ότι θα υπήρχαν και άλλες εγκαταστάσεις, ιδίως κατά τον 8ο αι., είτε στη λεκάνη της 
Άνω και Κάτω Βιάννου, είτε στα παράλια, ή και αλλού. Άλλωστε, η ειρηνική, όπως 
φαίνεται, εγκατάλειψη του οικισµού του Καντηλιόρου, στην αρχή της 1ης χιλιετίας, 
υποδηλώνει τη µετακίνηση του πληθυσµού σε µάλλον χαµηλότερο και πλουσιότερο 
τόπο και όχι την εξαφάνισή του. Ο εντοπισµός ουσιαστικά µόνο µίας ΠΓ-Γ θέσης 
κατοίκησης, στο Κέρατο, ενισχύει την εικασία. 

Η µακρά διάρκεια κατάληψης του συγκεκριµένου υψώµατος για πέντε αιώνες 
περίπου, από την ΥΜ ΙΙΙγ ως τη Γ περίοδο, προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση και χρήζει 
µελέτης. Τα τοπογραφικά και γεωµορφολογικά δεδοµένα τη δικαιολογούν απόλυτα, 
αφού το βουνό βρίσκεται κοντά σε πεδινά, εύφορα εδάφη και στον όρµο του 
Κερατόκαµπου και παράλληλα, δεσπόζει στη γύρω περιοχή, ελέγχοντας την 
ανατολική πρόσβαση στη λεκάνη της Άνω και Κάτω Βιάννου από την ακτή και 
προσφέροντας φυσική προστασία. Τα παραπάνω οικονοµικά και στρατηγικά 
πλεονεκτήµατα θα ευνοούσαν την ανάπτυξη της εγκατάστασης και θα παρείχαν 
αξιόλογες προοπτικές, ώστε να διαδραµατίσει εξέχοντα πολιτικό ρόλο, πέρα από τα 
στενά πλαίσια αυτού ενός καταφυγίου. Η συνεχής και παρατεταµένη ανθρώπινη 
παρουσία, αποδεικνύει πως η δηµιουργία της δε συνιστούσε λύση ανάγκης, αλλά 
συνειδητή επιλογή, µε ευρύ χρονικό ορίζοντα. 

Η σύγκριση µε τον ιδρυµένο επίσης κατά την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο οικισµό στο 
Καντηλιόρο, παρουσιάζει ενδιαφέρον. Το µεγάλο υψόµετρο, η δύσκολη πρόσβαση, η 
περιφερειακή θέση και οι περιορισµένοι φυσικοί πόροι, αποτελούν χαρακτηριστικά 
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του τελευταίου, τα οποία τον διαφοροποιούν σαφώς από τον αντίστοιχο στο Κέρατο 
και τον κατατάσσουν ανάµεσα στους «οικισµούς � καταφύγια». Ωστόσο, ακόµα και 
αν τα δυο πρώτα στοιχεία αρκούσαν για την εξασφάλιση της αυτονοµίας του, 
αναρωτιόµαστε, πώς θα επιτύγχαναν το στόχο της επάρκειας αγαθών οι πολυάριθµοι 
κάτοικοι της άγονης και δυσπρόσιτης βουνοκορφής, χωρίς τη δυνατότητα 
εκµετάλλευσης χαµηλότερων γόνιµων εδαφών και ιδίως του κάµπου της Άνω και 
Κάτω Βιάννου. Μάλιστα, επειδή την προσπάθειά τους θα δυσχέραινε περαιτέρω η 
ισχύς της οµάδας που θα καλλιεργούσε το γειτονικό, πλουσιότερο τόπο της 
επικράτειας, ίσως ήταν σχεδόν επιβεβληµένη η λήψη βοήθειας από κάποιους 
συµµάχους, µε βάση ένα σχέδιο άµυνας, πιθανώς οργανωµένης σε ζώνες265. Όµως, 
τέτοιο ενδεχόµενο, για τα τέλη της 2ης χιλιετίας, µάλλον θα πρέπει να αποκλειστεί, 
καθώς προϋποθέτει προηγµένο δίκτυο συνεργασίας κι επαφών, υψηλό επίπεδο 
κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης και τη συνδροµή φίλιων στρατευµάτων από το 
µακρινό οροπέδιο Λασιθίου, ή τη γεωγραφικά αποκοµµένη Έργανο, ή το 
περισσότερο εκτεθειµένο σε εχθρική επίθεση Κέρατο. Έτσι, οδηγούµαστε στο 
συµπέρασµα, ότι ο πληθυσµός του Καντηλιόρου δε θα µπορούσε να ζήσει 
κυνηγηµένος, ούτε και να προφυλαχτεί στο ύψωµα και κατά συνέπεια, καλούµαστε 
να ανασυνθέσουµε µε διαφορετικό τρόπο την ιστορική πραγµατικότητα. 

Μολονότι η ελλιπής διερεύνηση της εγκατάστασης περιορίζει τις γνώσεις µας, 
η ευρεία έκτασή της και η γειτνίαση µε τη λεκάνη της Άνω και Κάτω Βιάννου, µας 
ωθούν να τη συνδέσουµε µε αυτόν τον πλουτοπαραγωγικό χώρο και να εικάσουµε 
την εξέχουσα θέση της στην περιοχή. Οι κάτοικοί της ασφαλώς θα επέλεξαν το βουνό 
εξαιτίας των αµυντικών του πλεονεκτηµάτωνú µα αν δεν καταδιώκονταν από 
εισβολείς, για ποιό λόγο κατέφυγαν στο δυσπρόσιτο και αφιλόξενο τόπο; Ίσως για να 
τον χρησιµοποιήσουν ως φυσικά οχυρωµένο ορµητήριο των επιδροµών τους στον 
κάµπο της Βιάννου. Στόχος τους θα ήταν η απόσπαση µέρους της παραγωγής από 
τους καλλιεργητές των γόνιµων εδαφών, είτε µε την απειλή ή και µε τη χρήση βίας, 
είτε ως αντάλλαγµα της παρεχόµενης προστασίας από τρίτους. Προφανώς λοιπόν, θα 
ασχολούνταν περισσότερο µε τον πόλεµο και την αρπαγή και λιγότερο µε τη γεωργία, 
επιδιώκοντας να επιβάλουν την κυριαρχία τους στην περιοχή. Με το πέρασµα του 
χρόνου, η παγίωση της κατάστασης, η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και η 
συνεχής (έστω και ιδιότυπη) επαφή των οµάδων του πληθυσµού, θα ευνόησαν την 
αντικατάσταση του «νόµου του ισχυρού» από ένα γενικά αποδεκτό δίκαιο, το οποίο 
θα καθόριζε στο εξής τις σχέσεις των ανθρώπων. Έτσι, θα αµβλύνθηκαν οι 
αντιθέσεις, οδηγώντας στη συγκρότηση ενιαίου κοινωνικού συνόλου κι επιτρέποντας 
στους κατοίκους του Καντηλιόρου να εγκαταλείψουν το ύψωµα και να κατέβουν 
χαµηλότερα, όπως περίπου υποθέσαµε ότι συνέβη στην επικράτεια των Αρκάδων266. 

Η παραπάνω ενοποιητική διαδικασία δεν αποτελεί το µόνο πρότυπο 
οικιστικής ανάπτυξης, αφού η κατάληψη της κορυφής του Κέρατου είναι διαρκής και 
σταθερή, από την ΥΜ ΙΙΙγ ως τη Γ περίοδο. Οπωσδήποτε, η ένδεια των 
αρχαιολογικών δεδοµένων δυσχεραίνει τον προσδιορισµό των αιτιών της 
εγκατάστασης τµηµάτων του πληθυσµού σε θέσεις µε γενικά ανόµοια 
χαρακτηριστικά. Όµως, η εξέταση της τοπογραφίας τους προσφέρει κάποιες 
ενδείξεις, καθώς αναδεικνύει το ρόλο της γειτνίασής τους µε ιδιαίτερα εύφορους 
τόπους. Βέβαια, δε θα πρέπει να παραβλέψουµε και την πιθανότητα, οι 
συγκεκριµένες επιλογές να αντικατοπτρίζουν και φυλετικές, κοινωνικές, οικονοµικές, 
                                                 
265 Ο Nowicki έχει προτείνει την οργάνωση της άµυνας ορισµένων περιοχών σε ζώνες, συγκροτηµένες 
από οικισµούς � οχυρά (1987c, σ. 230). Βλ. και σ. 145-146, σχετικά µε την εγκατάσταση στη 
Σιδεροκεφάλα. 
266 Βλ. σ. 179. 



ή άλλες διαφορές, συνδεδεµένες µε την ιστορική πραγµατικότητα του 13ου�12ου αι. 
π.Χ., την οποία θα επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε ακροθιγώς στο τελευταίο 
κεφάλαιο της µελέτης, στο µέτρο που αυτή επιδρά στη διαµόρφωση της πολιτικής 
κατάστασης κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια. Ωστόσο, παρά την αδυναµία ερµηνείας του 
φαινοµένου παρατηρούµε, πως η εξελικτική πορεία της ανθρώπινης παρουσίας στην 
Κρήτη παρουσιάζει καµπή στις αρχές της 1ης χιλιετίας (ή, σπανιότερα, στα τέλη της 
2ης), όταν εγκαταλείπονται οι παλιότερες εγκαταστάσεις και δηµιουργούνται νέες, 
εισάγονται καινούρια ταφικά έθιµα και λατρευτικές πρακτικές κι επέρχονται 
µεταβολές στην παραγωγή. 

Τα αρχαία κατάλοιπα µαρτυρούν και στην εξεταζόµενη επικράτεια τοµές στην 
παρουσία και τη δραστηριότητα των κατοίκων, γύρω στο 1000 π.Χ. και µάλιστα, όχι 
µόνο σε βραχύβιους οικισµούς, όπως στο Καντηλιόρο. Έτσι, στο υπαίθριο ιερό της 
Σύµης, µε τη διαρκή και αδιάκοπη λειτουργία από τη ΜΜ ΙΙΙ περίοδο ως τη 
Ρωµαιοκρατία, σηµειώνονται αλλαγές στο τελετουργικό, κατά τα ΠΓ χρόνια, 
σηµατοδοτούµενες από την κατασκευή του βωµού και της εστίας και τη 
συγκέντρωση της λατρείας εκεί. Το περιεχόµενο και η βαρύτητα της διαφοροποίησης 
αξίζει να µας απασχολήσουν, στο πλαίσιο της διερεύνησης της όποιας µορφής 
συνέχειας ανάµεσα στο Μ και τον ελληνικό κόσµο και η σταθερή και παρατεταµένη 
χρήση του χώρου ως θρησκευτικού κέντρου, ασφαλώς αποτελεί την καταλληλότερη 
πηγή για τη συλλογή σχετικών πληροφοριών. 

Η ίδια η µακραίωνη λειτουργία του ιερού, συνιστά το πρώτο στοιχείο που 
πρέπει να τονίσουµε. Προφανώς, η σπουδαιότητα και η ακτινοβολία του βαθµιαία 
απέκτησαν διαχρονικότητα, επηρεάζοντας τη ζωή των κατοίκων. Ευνοϊκοί 
παράγοντες για µια τέτοια εξέλιξη ίσως ήταν η γεωµορφολογία και η τοπογραφία. 
Και αν τη σηµασία της πρώτης µετριάζει το γεγονός, ότι υπάρχουν και άλλα µέρη 
στην Κρήτη, µε εξαιρετική φυσική οµορφιά, όπου η λατρεία διακόπτεται για κάποιο 
χρονικό διάστηµα, την αξία της δεύτερης µάλλον αυξάνουν ορισµένα δεδοµένα. Το 
κυριότερο αφορά στον κοµβικό χαρακτήρα της περιοχής, για την επικοινωνία της 
Μεσαράς µε το ανατολικό τµήµα του νησιού. Η θέση του ιερού σε πολυσύχναστο 
πέρασµα ευνοεί την άνθησή του, θυµίζοντας την περίπτωση της Πατσού267, καθώς 
πολλαπλασιάζονται οι διερχόµενοι επισκέπτες (προερχόµενοι και από γειτονικές ή 
κοντινές επικράτειες268), µε συνέπεια να πληθαίνουν οι πόροι, να διευρύνεται η 
απήχηση και να µεγαλώνει το κύρος του. Παράλληλα, η απόστασή του από τα γύρω 
εξέχοντα οικιστικά κέντρα, επιτρέπει τη σχετικά αυτόνοµη επιτόπια ανάπτυξη 
οικονοµικής δραστηριότητας, όπως θα συνέβαινε και στο Ιδαίο Άντρο. Τέλος, η 
υποβλητικότητα του τοπίου και ο κυριαρχικός ρόλος της άγριας φύσης, δεν 
προκαλούν απλά δέος, εξαίροντας το θρησκευτικό συναίσθηµα των πιστών, αλλά 
εξυπηρετούν και την τέλεση γιορτών µύησης των νέων269, ενισχύοντας την πολιτική 
σηµασία του ιερού. 

Τα παραπάνω τοπογραφικά και γεωµορφολογικά γνωρίσµατα της περιοχής 
αποτέλεσαν τη σταθερή βάση της αδιάκοπης λειτουργίας και πρώιµης άνθησής του. 
Με τη σειρά της, η ακµή του κατά τη Νεοανακτορική περίοδο και τις ύστερες φάσεις 
της Μετανακτορικής, συνδυασµένη µε τα ορατά αποµεινάρια του ένδοξου Μ 
παρελθόντος, δηµιούργησε ευνοϊκότερους όρους για την επιβίωση της λατρείας στην 
Εποχή του Σιδήρου. Φαίνεται, πως σε αυτό συνέβαλε και η διεξαγωγή παρόµοιων 
                                                 
267 Βλ. σ. 48. 
268 Το τοπωνυµικό των ονοµάτων αναθετών της Ε περιόδου µαρτυρά την προέλευσή τους και από την 
Ιεράπετρα, τους Αρκάδες και τη Λύκτο (Λεµπέση Α., 1981α, σ. 4 και 1985α, σ. 197). 
269 Κατά τη Λεµπέση, τελετές µύησης των νέων θα διεξάγονταν στο ιερό και πριν τον πρώιµο 7ο αι. 
π.Χ., σε «παλαιότερες φάσεις της λειτουργίας του» (1985α, σ. 197). 



τελετουργιών, από το 16ο ως τον 6ο αι., µε µεγάλες υπαίθριες πυρές, θυσίες ζώων και 
αναθέσεις ταµάτων. Εξάλλου, τη συνέχεια από το Μ στον ελληνικό κόσµο 
υποδηλώνουν, πέρα από τα κοινά έθιµα και ορισµένα ακόµα αρχαιολογικά δεδοµένα. 
Η διαρκής χρήση του ΥΜ ΙΙΙγ κτιρίου στα δυτικά του βωµού µέχρι τα ΠΓ χρόνια και 
η µορφή πολλών νεότερων ειδωλίων, πλασµένων σύµφωνα µε τις Μ τεχνοτροπικές 
αρχές270, συνιστούν ενδείξεις της. Όµως, ποιός ακριβώς ήταν ο χαρακτήρας της; 

Με βάση τα συγκεκριµένα ευρήµατα, θα µπορούσαµε να της αποδώσουµε 
διάφορες διαστάσεις (ιδεολογική, φυλετική, πολιτισµική). Ωστόσο, άλλα κατάλοιπα 
µεταβάλλουν την εικόνα µας. Έτσι, η κατασκευή των δυο ΠΓ λατρευτικών πυρήνων, 
του βωµού και της εστίας, πιστοποιεί αλλαγές στις ιεροπραξίες και κατά συνέπεια 
στο αντικείµενο της λατρείας, τις αντιλήψεις και το κοσµοόραµα των πιστών. 
∆υστυχώς, οι περιορισµένες θρησκειολογικές γνώσεις µας για τόσο πρώιµες 
περιόδους, δε µας επιτρέπουν να προσδιορίσουµε τις διαφοροποιήσεις, µε 
αποτέλεσµα να αρκούµαστε σε εικασίες, επιχειρώντας να συνδέσουµε τη µεγάλη Μ 
θεά και τον πάρεδρό της, µε το ζευγάρι Ερµής � Αφροδίτη271, στηριγµένοι και στη 
σχέση τους µε το φυσικό περιβάλλον. 

Ανάλογες δυσκολίες παρουσιάζει και η αναζήτηση του συµβολιζόµενου 
περιεχοµένου της λατρείας. Οι Μινωίτες έρχονταν πράγµατι στη Σύµη, µε σκοπό να 
απευθυνθούν στους ενσαρκωτές του ετήσιου κύκλου της βλάστησης, προσδοκώντας 
αύξηση των αγαθών τους; Και αντίστοιχα, το πλήθος των ΠΓ-Γ ζωδίων, κυρίως 
ταύρων και η αποκάλυψη χάλκινου ΠΓ/ΠρΓ ειδωλίου γυµνής γυναίκας, µε 
χαρακτηριστικά που αναδεικνύουν τη «θεϊκή γονιµοποιό της υπόσταση», 
υποδηλώνουν την ίδια βούληση των µεταγενέστερων αφιερωτών272; Άραγε, αυτή η 
παρακλητική εκδήλωση συνυπήρχε και για πόσο χρονικό διάστηµα, µε τις τελετές 
µύησης των νέων, τις οποίες αντικατοπτρίζουν τα γνωστά χάλκινα περίτµητα 
ελάσµατα και πιθανώς το πρωιµότερο χάλκινο ΥΓ σύνταγµα δυο γυµνών 
κρανοφόρων, µε ιθυφαλλική διάπλαση και άνισο ύψος273; Ή µήπως οι συγκεκριµένες 
ιεροπραξίες πραγµατοποιούνταν από τον 8ο αι. κι εξής, συνδέονταν µε την κατασκευή 
των ανδήρων, της δεύτερης εστίας και της προσθήκης στο βωµό και αντικατόπτριζαν 
νέες αναζητήσεις ως προς την οργάνωση της κοινωνίας, που είχαν κατάληξη την 
εµφάνιση του φαινοµένου της Πόλης274; Τέλος, έκρυβε περαιτέρω συµβολισµούς η 
ΠΓ-Γ λατρεία; Για παράδειγµα, το χάλκινο ΠΓ ειδώλιο πολεµιστή µε ασπίδα 
προοπλιτικού τύπου, σχετιζόταν επίσης µε την ένταξη των εφήβων στις εταιρείες, ή 
αποτελούσε τάµα, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία του στρατιώτη από το θεό 
κατά τη διάρκεια της µάχης; Και το χάλκινο ΥΓ ειδώλιο γυµνού άντρα, µε κύπελλο 
στο χέρι, πάνω σε βάση σχήµατος ταλάντου, τι απεικόνιζε και σε ποιό βαθµό 
µπορούµε να θεωρήσουµε, ότι ακολουθούσε Μ πρότυπα στο περιεχόµενο (εκτός από 
τη µορφή), ή ότι είχε επενδυθεί µε καινούριες αξίες, ή πως απλά διατηρούσε 
αποστεωµένα σχήµατα275; 

Η παράθεση των παραπάνω ερωτηµάτων αποκαλύπτει την αφθονία 
ερµηνειών, που επιδέχεται το ποικίλο υλικό. Εξετάζοντάς το αντιλαµβανόµαστε, πως 
η διαδικασία κοινωνικοπολιτικού µετασχηµατισµού, από την Ύστερη Χαλκοκρατία 

                                                 
270 Λεµπέση Α., 1981α, σ. 20-24. 
271 Ό.π., σ. 19. 
272 Ό.π., σ. 13. 
273 Ό.π. 
274 Σχετικές είναι οι σκέψεις του Faure, για τη σύνδεση της λατρείας σε σπήλαια µε την 
πραγµατοποίηση τελετών µύησης � ενηλικίωσης, µέσω δοκιµασιών προσπέλασης κι επιβίωσης και του 
De Polignac, για το συνεκτικό κοινωνικοπολιτικό ρόλο των ιερών (βλ. σ. 62, σηµ. 64-65). 
275 Λεµπέση Α., ό.π., σ. 24 



στην Εποχή του Σιδήρου, συνοδευόταν από ανάλογη ιδεολογική διαφοροποίηση και 
πραγµατοποιήθηκε σταδιακά, βασισµένη στη συνεχή και πολυεπίπεδη εξέλιξη και 
την ταυτόχρονη επίδραση λιγότερο ή περισσότερο βαθιών τοµών. Τις δυο 
συµπληρωµατικές πορείες µοιάζει να αντικατοπτρίζει το σύνολο των αρχαιολογικών 
δεδοµένων: ο εγκαταλελειµµένος κατά την ΠΓ περίοδο, ΥΜ ΙΙΙγ οικισµός στο 
Καντηλιόρο και ο ζωντανός µέχρι τον 8ο αι. π.Χ., σύγχρονός του στο Κέρατοú η 
αδιάκοπη λειτουργία του ιερού στη Σύµη και η κατασκευή των ΠΓ και Γ λατρευτικών 
πυρήνων τουú τα ΠΓ-Α ειδώλια µε τις Μ αναµνήσεις στο πλάσιµο και όσα 
αντιπροσωπεύουν τις νέες καλλιτεχνικές αντιλήψεις. 

Τη σύνθετη µέθοδο συγκρότησης των νέων κοινωνικών δοµών και 
διαµόρφωσης του ιδεολογικού τους υποβάθρου, φαίνεται ότι επηρέασαν κυρίως δυο 
παράγοντες: η εξέχουσα γεωγραφική θέση της περιοχής και η συνακόλουθη µακρά 
ιστορία της. Η τοπογραφία προσέλκυσε από πολύ νωρίς το ανθρώπινο ενδιαφέρον, 
προσφέροντας στους κατοίκους ευηµερία. Έτσι, δηµιουργήθηκε ισχυρή Μ παράδοση, 
την οποία υπενθύµιζαν αδιάκοπα τα υλικά κατάλοιπά της. Τις ισορροπίες µάλλον 
διατάραξε η κατά κύµατα άφιξη των επηλύδων, καθώς θα προκάλεσε πολύπλευρες 
και αλυσιδωτές ανακατατάξεις: αναδιανοµή του πλούτου, κοινωνική αναταραχή και 
εισαγωγή καινούριων αξιών και αντιλήψεων. Η ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης θα 
πρέπει να οδήγησε σε συγκρούσεις, κατά τόπους εντονότερες, ανάλογα µε τη 
σηµασία των συµφερόντων που διακυβεύονταν. Οι ένοπλες συρράξεις δε θα 
συνιστούσαν σπάνιο φαινόµενο και η διάχυτη αγωνία για την επιβίωση, ή η προβολή 
της ανδρείας, ίσως αντικατοπτρίζονταν σε ΠΓ ειδώλια πολεµιστών. Οι συγκεκριµένες 
συνθήκες πιθανώς ευνόησαν τη στρατοκρατική οργάνωση των κοινοτήτων κι 
επέφεραν οικονοµική δυσπραγία, µε αποτέλεσµα την παρατηρηµένη ύφεση της 
λατρείας στη Σύµη. 

Η ρευστή κατάσταση στο γύρισµα προς την 1η χιλιετία, µε τον καιρό βαθµιαία 
εξοµαλύνθηκε και κύριο µέληµα των κατοίκων �οι οποίοι στο µεταξύ είχαν 
εγκαταλείψει τις δυσπρόσιτες εγκαταστάσεις� έγινε πλέον η ευµάρεια και η αύξηση 
των αγαθών. Η συνύπαρξη και η συνεργασία τους δηµιούργησαν τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις για το συγκερασµό των πολιτισµικών στοιχείων και µια νέα 
ιδεολογική, οικονοµική, κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα διαµορφώθηκε276. 
Κατά τη Γ περίοδο, το πλήθος και η ποιότητα των αναθηµάτων στο ιερό του Ερµή 
και της Αφροδίτης µαρτυρούν πολύπλευρη πρόοδο και άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 
Οι πιστοί θα είχαν τη δυνατότητα να διαθέτουν τµήµα του πλεονάσµατος, για την 
αφιέρωση δαπανηρών αντικειµένων. Η αύξηση της ζήτησης συνακόλουθα οδήγησε 
σε επιτάχυνση των ρυθµών παραγωγής και η επιθυµία βελτίωσης των προϊόντων 
ευνόησε την εξειδίκευση στην εργασία. Η οργάνωση εργαστηρίου κοντά στο 
θρησκευτικό κέντρο, µολονότι δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί χρονολογικά, µοιάζει 
πολύ πιθανή στα χρόνια αυτά. Άλλωστε, η κατασκευή των εξαιρετικής τέχνης Α 
περίτµητων ελασµάτων, ίσως στηριζόταν και στις γνώσεις και την εµπειρία που θα 
αντλούσαν οι τεχνίτες από τη Γ παράδοση. Πέρα από την ανάπτυξη του κλάδου της 
µεταποίησης, η συγκέντρωση επισκεπτών και σηµαντικού πλούτου στο ιερό, θα 
έδωσε ώθηση και στον τριτογενή τοµέα. Η αναµενόµενη πύκνωση των ανταλλαγών 
θα αποτέλεσε τον προποµπό της άνθησης της εµπορικής δραστηριότητας και η 
ανάγκη παροχής υπηρεσιών, σχετικών µε την παραµονή των πιστών, την τέλεση 
λατρευτικών πράξεων και τη διαχείριση των συσσωρευµένων αγαθών, θα ευνόησε τη 
συγκρότηση ενός ιερατείου, µε ισχυρή επίδραση στην καθηµερινή ζωή του 
                                                 
276 Με βάση τα ευρήµατα από το ιερό της Σύµης, η Λεµπέση υποστηρίζει, «ότι η πολύµορφη 
προσωπικότητα του θεού (Ερµή) απηχεί τον ειρηνικό συγκερασµό του αυτόχθονος πληθυσµού και των 
επήλυδων, που εγκαταστάθηκαν κατά καιρούς στο νησί». (Ό.π., σ. 20). 



πληθυσµού. Οι παραπάνω οικονοµικές µεταβολές θα είχαν αντίκτυπο στην υπό 
διαµόρφωση κοινωνικοπολιτική οργάνωση. Οι τελετές µύησης των νέων ίσως 
αναδεικνύουν ακριβώς αυτήν την προσπάθεια παγίωσης της κατάστασης, µε στόχο τη 
συνοχή του κοινωνικού ιστού. 
Βιβλιογραφία: Πλάτων Ν. ΚΧ 1956 420ú Faure BCH 1956 96 & Fonctions de 
caverne 1964 60 & BCH 1972 393-4 & Ιερά σπήλαια 1996ú Λεµπέση ΠΑΕ 1972 193-
203 & 1974 222-7 & ΑΕφ 1981 1-24 & Σύµη 1985 & ΠΑΕ 1972-1991ú Ορλάνδος 
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∆. Νοµός Λασιθίου 
 

Επαρχία Λασιθίου 
 

Π∆1. Περιοχή οροπεδίου Λασιθίου. 
 

Στο βορειοδυτικό τµήµα του ορεινού όγκου της ∆ίκτης, η µακραίωνη 
γεωλογική δραστηριότητα δηµιούργησε ένα από τα εντυπωσιακότερα καρστικά 
φαινόµενα στο νησί: µια τεράστια ελλειψοειδή πόλγη, διαστάσεων 10 χλµ. (Α-∆) Χ 5 
χλµ. (Β-Ν), γύρω από την οποία διατάσσονται σα στεφάνι ψηλά βουνά. Ανάµεσά 
τους διαµορφώνονται στενές δίοδοι, µε λιγότερο δύσβατες αυτές της Κεράς � 
Πινακιανού στα βόρεια και των Ποταµών � Μέσα Λασιθίου στα ανατολικά, από όπου 
φτάνουν άνθρωποι και αγαθά στο οροπέδιο του Λασιθίου, από την Κεντρική και την 
Ανατολική Κρήτη αντίστοιχα. Μια καταβόθρα στο δυτικό άκρο του (ο Χώνος), η 
ελαφριά κλίση του εδάφους προς την ίδια κατεύθυνση και ορισµένα αποστραγγιστικά 
έργα, συµβάλλουν στην αποχέτευση των µετεωρικών και των τρεχούµενων νερών, 
εµποδίζοντας τη συγκέντρωσή τους και το σχηµατισµό λίµνης. 

Ωστόσο, πριν την εφαρµογή του εγγειοβελτιωτικού προγράµµατος των 
Βενετών, το 1633, µέρος της πόλγης πιθανώς θα µετατρεπόταν περιοδικά σε βάλτο, 
µε δυσµενείς επιπτώσεις στη γεωργική παραγωγή. Το συγκεκριµένο µειονέκτηµα δεν 
ήταν το µοναδικό και ούτε καν το σπουδαιότερο του τόπου. Το µεγάλο υψόµετρο και 
το συνακόλουθο κρύο δυσχέραιναν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων και 
συγχρόνως περιόριζαν τις ζώνες καλλιέργειας. Το πρόβληµα ελάχιστα άµβλυνε η 
εκµετάλλευση των γειτονικών λεκανών, του Νίσιµου στα βόρεια (900-1000 µ.) και 
του Λιµνάρκαρου στη µεσηµβρία (1100-1200 µ.), καθώς και των κοιλάδων, του 
ρέµατος Ποταµός στα ανατολικά, στην οδό σύνδεσης µε το Μιραµπέλλο (700-900 µ.) 
και του χειµάρρου Ξενικού (υψίπεδο Καθαρό) στα νοτιοανατολικά (1100-1200 µ.), 
επειδή η µικρή έκταση, ή το ανώµαλο έδαφος, ή το µεγάλο υψόµετρο, µείωναν τη 
γεωργική τους αξία κι ευνοούσαν κυρίως τη χρήση τους ως βοσκοτόπων, ιδίως κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες. Ειδικά σε σχέση µε τους δυο τελευταίους χώρους, αξίζει 
να επισηµάνουµε, πως, µολονότι αποκόβονται σαφώς από το οροπέδιο, 
περιβαλλόµενοι από ψηλές κορυφές της ∆ίκτης, θα πρέπει να θεωρούνται τµήµατα 
της επικράτειας, εξαιτίας, όχι µόνο της αδυναµίας τους να ικανοποιήσουν τις βασικές 
βιοτικές ανάγκες του πληθυσµού αυτόνοµων κοινοτήτων, λόγω της ανεπάρκειας των 
φυσικών τους πόρων, αλλά και της σηµασίας τους για την ευηµερία των κατοίκων 
της πόλγης, είτε ως παραγωγικών εδαφών, είτε περισσότερο, ως φυσικών δρόµων 
επικοινωνίας µε την Ανατολική Κρήτη. 

Βέβαια, ο ρόλος όλων των παραπάνω περιοχών δε θα ήταν καθοριστικός για 
τη ζωή των Λασιθιωτών κι εποµένως, επιβάλλεται να αναζητήσουµε άλλους, 



πρόσθετους παράγοντες, που προσέλκυσαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον, ευνοώντας την 
εγκατάσταση στο οροπέδιο. Φαίνεται, πως οι κυριότεροι αφορούσαν στη 
γεωµορφολογία του. Τα επιβλητικά όρη θα παρείχαν απρόσκοπτη ορατότητα προς 
κάθε κατεύθυνση και σε συνδυασµό µε τα λίγα, δύσβατα κι εύκολα προστατευόµενα 
περάσµατα, θα προσέφεραν στους κατοίκους ασφάλεια, ενισχύοντας την αµυντική 
τους ικανότητα. Παράλληλα, η άρδευση της γης και ο εµπλουτισµός της µε φερτές 
ύλες από τα βουνά, θα την έκανε εύφορη, ενώ οι άφθονοι βοσκότοποι θα έδιναν 
ώθηση στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Εξάλλου, το κυνήγι στα δάση θα 
συνιστούσε µια ακόµα αποδοτική δραστηριότητα, ως πηγή άντλησης πρόσθετων 
πόρων. Τέλος, η τοπογραφία και ιδιαίτερα η θέση της επικράτειας ανάµεσα στην 
Κεντρική και την Ανατολική Κρήτη, θα αύξανε τις επαφές µε τις γειτονικές περιοχές, 
καθιστώντας την ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών. Έτσι, 
θα επιτυγχανόταν η αυτάρκεια, απαραίτητη προϋπόθεση της αυτονοµίας. 

Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα του τόπου συνέτειναν στην πρώιµη 
κατάληψή του, ήδη από τη Νεολιθική Εποχή. Η διάρκειά της, ανεξάρτητα από τις 
εσωτερικές µετακινήσεις του πληθυσµού, πιστοποιεί το ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης, το οποίο τεκµηριώνεται και από τα αρχαία κατάλοιπα. Τέτοια έχουν 
εντοπιστεί πολλά, κατεξοχήν στα υψώµατα, στην περιφέρεια της πόλγης. Η ανεύρεσή 
τους εκεί, δεν οφείλεται στην εντατικότερη διερεύνηση των βουνών, αλλά στη λογική 
επιλογή των ντόπιων να εγκαθίστανται πάντα σε αυτά (έστω στους πρόποδές τους), 
αφήνοντας τα πιο γόνιµα πεδινά εδάφη ελεύθερα για γεωργική εκµετάλλευση. Κατά 
καιρούς, ίσως οι καλλιέργειες επεκτείνονταν στις πλαγιές της ∆ίκτης και τις ψηλές, 
µικρότερες λεκάνες, χωρίς όµως να είναι εξίσου παραγωγικές, µε συνέπεια, οι 
συγκεκριµένες περιοχές να διατίθενται κυρίως για κτηνοτροφική χρήση. Στις 
τελευταίες, ασφαλώς θα πρέπει να συνυπολογίσουµε και ορισµένες εκτάσεις στις 
εξωτερικές κλιτύες του ορεινού όγκου, που θα συµπεριλαµβάνονταν στην 
εξεταζόµενη επικράτεια, µε δεδοµένο, ότι η οριογραµµή της δε θα ταυτιζόταν µε την 
υδροκριτική, αλλά τοπικά, θα διερχόταν από κάποιους γκρεµούς χαµηλότερα, όπως 
αυτούς στα νοτιοανατολικά της κοιλάδας του Αποσελέµη, κοντά στον αυχένα της 
Αµπέλου, όπου έχουν αποκαλυφθεί αξιόλογοι οικισµοί της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού και της Πρώιµης του Σιδήρου277. Η ανεπαρκής αρχαιολογική τους 
διερεύνηση, δυσχεραίνει την προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής 
πραγµατικότητας και µας ωθεί να αναζητήσουµε πληροφορίες σε ανεσκαµµένες 
γειτονικές τους θέσεις, όπως στο Καρφί. Επειδή όµως, τα εντυπωσιακά λείψανα της 
σηµαντικότατης και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας εγκατάστασης, θα τα παρουσιάσουµε 
και θα τα αναλύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, µαζί µε τα δεδοµένα από την Παπούρα 
Αγ. Γεωργίου, περιοριζόµαστε προς το παρόν, στην καταγραφή και γενική εξέταση 
των υπόλοιπων ΠΓ-Γ καταλοίπων της επικράτειας. 

Το πλήθος και η ποιότητά τους µαρτυρούν την ακµή των τοπικών κοινοτήτων 
και την ευηµερία των κατοίκων τους, ιδιαίτερα κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όπως 
έχουν καταδείξει µεγάλης κλίµακας ανασκαφές, ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, 
καθώς κι εκτεταµένες κι επαναλαµβανόµενες ως τις µέρες µας, επιφανειακές έρευνες. 
Η διαπιστωµένη πρόοδος δε σηµειώθηκε αναπάντεχα, αφού τεκµηριώνεται από την 
Ύστερη Χαλκοκρατία. Τότε χρονολογείται ο εξέχων οικισµός στο Καρφί και άλλοι 
µικρότεροι, τρεις από τους οποίους φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκαν στις αρχές της 1ης 
χιλιετίας. 

Στις βόρειες κλιτύες του όρους Λουλουδάκι (1160 µ.), ανατολικά του 
σπηλαίου της Φανερωµένης, στη θέση «Φλεχθρό» (περίπου 850 µ.), εντοπίστηκε ο 
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πρώτος. Καταλαµβάνει, όπως και το Καρφί, σχεδόν απρόσιτο βραχώδες έξαρµα, λίγα 
µέτρα ψηλότερα από την υπόλοιπη εγκατάσταση και το συνολικό εµβαδόν του 
υπολογίζεται σε 8000-10000 τ.µ. Η εξασφαλισµένη φυσική άµυνα και η απρόσκοπτη 
ορατότητα προς την υποκείµενη λεκάνη Αβδού � Γωνιών, την κοιλάδα του 
Αποσελέµη και το υψίπεδο του Μοχού, αλλά και προς το Καρφί στα ανατολικά και 
τα Μάλια και το Ηράκλειο στα Β/Β∆, συνιστούν τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα που 
τον χαρακτηρίζουν, οδηγώντας τους Rutkowski και Nowicki να τον εντάξουν στους 
τυπικούς «οικισµούς � καταφύγια»278. Ερείπια σπιτιών και ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ 
όστρακα, έχουν βρεθεί στην ανατολική και τη βόρεια πλαγιά, καθώς και στην 
κορυφή, όπου επίσης αποκαλύφθηκαν καµένα οστά ζώων σε σχισµές του βράχου και 
καλής ποιότητας κεραµική, υποδηλώνοντας ίσως την ύπαρξη ΥΜ ΙΙΙγ ιερού. 

Περίπου 300 µ. χαµηλότερα, νοτιοανατολικά από το Φλεχθρό και αµέσως 
δυτικά από το δρόµο Γωνιών � Αµπέλου, κοντά στις πηγές του Αποσελέµη, 
εντοπίστηκε σύγχρονη εγκατάσταση, στο ύψωµα Πωρολιός. Τοπογραφικά µοιάζει µε 
τις προηγούµενες, αφού διαθέτει «περιοχή καταφυγής»279 σε δυσπρόσιτο βραχώδες 
έξαρµα, στα νότια και ανατολικά του οποίου βρίσκεται ο κυρίως οικισµός, µε σπίτια 
χτισµένα σε απότοµα άνδηρα. Επίσης, οµοιότητες µε το Καρφί και το Φλεχθρό 
διακρίνουµε, τόσο ως προς την κεραµική παραγωγή (χωρίς να υπολογίζουµε τα 
περισυλλεγµένα ΜΜ Ι-ΥΜ Ι όστρακα), όσο και ως προς τη θέση τους, σε 
δεσπόζοντα σηµεία της βορειοδυτικής εισόδου του οροπεδίου. 

Ανάλογα τοπογραφικά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά διαθέτει και µια 
ακόµα εγκατάσταση της ίδιας περιόδου. Αυτή εντοπίστηκε πάνω από το στόµιο της 
στενής κοιλάδας του Ποταµού, στη µεσηµβρινή κλιτύ υψώµατος νότια του χωριού 
Ζένια, στις δίδυµες κορυφές του Βορνικεφάλα (799 µ.) και Καστροκεφάλα και στη 
µεταξύ τους ράχη. Ο έλεγχος του δρόµου επικοινωνίας µε το Μιραµπέλλο και η 
φυσική οχύρωση, της προσέδιδαν σπουδαίο στρατηγικό ρόλο, όµως δεν εµπόδισαν 
την εγκατάλειψή της, πιθανώς το 10ο αι. 

Η τελευταία προφανώς εντάσσεται στο πλαίσιο των ευρύτερων µεταβολών 
στην κατάληψη του χώρου, κατά τη µετάβαση από τη 2η στην 1η χιλιετία, όταν 
παρατηρείται εσωτερική µετανάστευση των Λασιθιωτών, οι οποίοι αφήνουν 
οικισµούς σαν το Καρφί και τους τρεις προαναφερθέντες και δηµιουργούν νέους. Ο 
κυριότερος ιδρύεται στο βουνό Παπούρα Αγ. Γεωργίου, ακριβώς πάνω από τη 
βορειοδυτική είσοδο της πόλγης. Η ευρεία έκτασή του καταδεικνύει την ισχύ του και, 
σε συνδυασµό µε τη γενική εικόνα των ΠΓ-Γ καταλοίπων από την περιοχή, 
τεκµηριώνει την πολύπλευρη ανάπτυξή της. Επιβεβαίωσή της αποτελεί το πλήθος 
των εγκαταστάσεων της εποχής. 

Η πλησιέστερη στην Παπούρα εντοπίστηκε χαµηλά στη βορειοδυτική πλαγιά 
της, στην κορυφή και την ανδηρωτή βόρεια κλιτύ του υψώµατος Κάστελλος Κεράς 
(περίπου 700 µ.), ανατολικά ενός καλντεριµιού προς τις Γωνιές κι ενός ναΐσκου του 
Χριστού. Μόνο µε βάση τη διασπορά των οστράκων εικάζουµε το µέτριο µέγεθος 
της, αφού αρχιτεκτονικά λείψανα δεν είναι ορατά. 

Βορειοανατολικότερα, νότια της Κεράς, ακριβώς δίπλα στο σύγχρονο δρόµο 
προς Πινακιανό, σχεδόν 300 µ. βορειοδυτικά από το εκκλησάκι του Αγ. Γεωργίου και 
άλλα τόσα χαµηλότερα από το Καρφί, βρίσκεται το βραχώδες έξαρµα Βίγλα (881 µ.), 
µια από τις καταλληλότερες θέσεις για κατοίκηση στην περιοχή, φυσικά 
προστατευµένη από τρεις πλευρές (µε εξαίρεση την ανατολική). Φαίνεται, ότι µε το 
τοπωνύµιο «Άγ. Γεώργιος», ο Evans εννοούσε αυτήν280. Όµως, παλιότεροι 
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«καθαρισµοί» επέφεραν αλλοίωση της εικόνας της επιφάνειάς της, µε συνέπεια 
σήµερα, να µη διακρίνονται ίχνη της. Ωστόσο, οι αναφορές των ντόπιων βοσκών και 
κάποιοι λιθοσωροί απλωµένοι σε έκταση 8000 τ.µ., συνιστούν πρόσθετες ενδείξεις. Η 
περισυλλογή ΠΜ ΙΙΙ/ΜΜ Ι, ΥΜ ΙΙΙ και ΠΓ-Α οστράκων, µαρτυρά διαδοχικές φάσεις 
της εγκατάστασης, µε κυριότερη την τελευταία. 

Πολύ µακρύτερα, νοτιοανατολικά από το Κράσι, αποκαλύφθηκε οικισµός στο 
βραχώδες δίκορφο ύψωµα Κάστελλος (περίπου 810 µ.). Η απότοµη βορειοδυτική 
πλαγιά του δυσχεραίνει την προσέγγισή του από το υψίπεδο του Κρασίου, ενώ οι 
µαλακότερες κλίσεις στα νοτιοανατολικά, τη διευκολύνουν από τη Σελένα, τη Μικρή 
και τη Μεγάλη Κοπράνα. Τα ερείπια της «πρωτοελληνικής Ακροπόλεως, (της) 
αναλόγου προς την του Βροκάστρου»281, απλώνονται σε έκταση 6000-8000 τ.µ. Τα 
επιµελώς χτισµένα σε άνδηρα σπίτια, γενικά έχουν κανονικότερες, ορθογώνιες 
κατόψεις και είναι µεγαλύτερα σε σχέση µε τα πρωιµότερα, της Ύστερης 
Χαλκοκρατίας, όπως για παράδειγµα, αυτά της γειτονικής Σιδεροκεφάλας. Ανάµεσά 
τους, στη βορειοανατολική κορυφή, ξεχωρίζει ένα µακρόστενο, µεγαρόσχηµο κτίριο, 
µε πιθανώς τρία δωµάτια, δίπλα στα οποία διακρίνεται µάλλον αψιδωτός τοίχος, 
παρακείµενου χώρου. ∆ιάσπαρτα ΠΓ-Αν όστρακα, µε παράλληλα από την Παπούρα 
Αγ. Γεωργίου και τη Βίγλα, προσδιορίζουν τα χρονικά πλαίσια του βίου της 
εγκατάστασης, ενώ αξίζει να αναφέρουµε και την ύπαρξη πολλών ΥΜ οστράκων 
γύρω από τον Κάστελλο και ιδίως στα νοτιοδυτικά του. 

Τα παραπάνω λείψανα ΠΓ-Γ οικισµών, στα βουνά που πλαισιώνουν τη δίοδο 
προς το οροπέδιο από τα βορειοδυτικά, δεν είναι τα µόνα εντοπισµένα από τους 
ερευνητές στην επικράτεια. Στο ανατολικό άκρο του, αµέσως πάνω από το Μέσα 
Λασίθι, στη δυτική πλαγιά της κορυφής Σαµιά (1097 µ.), αποκαλύφθηκαν κατάλοιπα 
της ανθρώπινης παρουσίας σε δυο γειτονικές θέσεις. Στο «Αρµί» βρέθηκε ΥΜ ΙΙΙγ-
ΠΓ κεραµική και ίχνη φωτιάς, ενώ παλιές διηγήσεις ανέφεραν βωµό και χάλκινο 
ειδώλιο. Περίπου 200 µ. ανατολικότερα, στο εγκαταλελειµµένο χωριό Νικηφόρδο, 
ήρθαν στο φως Γ ταφές σε σαρκοφάγους, κατά τη διάρκεια οδικών εργασιών282. 
Εξάλλου, στο µεσηµβρινό όριο της πόλγης, στο πέρασµα προς το µικρό Κάµπο 
Κλώρου, µέσα και κοντά στο Καµινάκι, εικάζεται ο εντοπισµός εγκατάστασης και 
του κοιµητηρίου της. Νοτιοανατολικά από το ναό της Αγ. Παρασκευής 
περισυλλέχτηκαν ΠΓ-Α όστρακα και λίγο δυτικότερα, σχεδόν 500 µ. από το χωριό, 
κοντά στην εκκλησία των Αγ. Κων/νου κι Ελένης, βρέθηκαν άλλα, Γ 
(συµπεριλαµβανοµένων και πίθων). 

Την εικόνα µας για την κατάληψη του χώρου κατά την εξεταζόµενη περίοδο, 
συµπληρώνουν τα αποµεινάρια της λατρείας σε δυο σπήλαια. Το εντυπωσιακότερο κι 
ένα από τα σηµαντικότερα της Κρήτης, είναι αυτό του Ψυχρού. Βρίσκεται σε 
υψόµετρο 1025 µ., στις βόρειες υπώρειες της ∆ίκτης, στη βορειοανατολική κλιτύ της 
κορυφής Μούτσουνα Τούµπα (1551 µ.), πάνω από τη στενή κοίτη ενός χειµάρρου και 
περίπου 150 µ. νοτιοδυτικά από το οµώνυµό του χωριό. Μπροστά του απλώνεται µια 
ευρεία, σχεδόν επίπεδη έκταση (40 Χ 5 µ.), στο βάθος της οποίας υπάρχει η πλατιά 
είσοδος (23 µ.), που βλέπει στα ανατολικά. Στο βαθυγάλαζο µεσοζωικό ασβεστόλιθο, 
κυρίως η ισχυρή διαβρωτική δράση του νερού, άνοιξε µια µεγάλη αίθουσα (Upper 
Grot), διαστάσεων 25 Χ 20 µ. Από το µεσηµβρινό άκρο της, ξεκινά µακρύς, 
κατηφορικός διάδροµος, µήκους 35 µ., προς τον κάτω θάλαµο (Lower Grot), µε τον 
πλούσιο σταλαγµιτικό και σταλακτιτικό διάκοσµο και µια λίµνη στον πυθµένα του. 
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Το τεράστιο, σκοτεινό, υγρό και παγωµένο βάραθρο, προκαλεί δέος στον 
επισκέπτη, εξαίροντας το θρησκευτικό συναίσθηµα, µε συνέπεια, από πολύ νωρίς να 
συνδέεται µε την παρουσία του θείου και για αιώνες να συγκαταλέγεται µεταξύ των 
ιερότερων τόπων του νησιού. Το χαρακτήρα του τεκµηριώνει πλήθος ΜΜ Ι-Α (και 
λίγων Ε-Ρ) αναθηµάτων και την ταυτότητά του ίσως µαρτυρούν ορισµένες 
φιλολογικές πηγές. Πρωιµότερη ανάµεσά τους είναι η διήγηση του Ησίοδου, στη 
Θεογονία283, όπου αναφέρεται, ότι η Ρέα κατέφυγε στην περιοχή της Λύκτου284, 
«άντρω εν ηλιβάτω ... Αιγαίω εν όρει», όταν γέννησε το ∆ία, ωθώντας τους Evans και 
Hogarth να υποστηρίξουν, ότι ερευνούσαν το περίφηµο ∆ικταίο Άντρο. Ωστόσο, τη 
γνώµη τους δε συµµερίστηκαν άλλοι µελετητές, που το τοποθετούν ανατολικότερα, 
στηριγµένοι στην Ε παράδοση285. 

Με βάση τα αρχαιολογικά δεδοµένα, δεν είναι δυνατό να τεκµηριωθεί 
οποιαδήποτε άποψη, πέρα από την αναµφισβήτητη σπουδαιότητα του σπηλαίου ως 
λατρευτικού χώρου και τη µακρά διάρκεια λειτουργίας του. Η πραγµατοποίηση 
ανασκαφών, αρχικά από τους Χατζηδάκη και Halbherr (1886), στη συνέχεια από τον 
Evans (1896) και τον Demargne (1897) και τελικά, η ανολοκλήρωτη εξερεύνησή του 
από τον Hogarth (1899), µολονότι δεν προσέφεραν απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα, 
πέτυχαν να αποτυπώσουν το ιστορικό περίγραµµα της χρήσης του. Γνωρίζουµε 
λοιπόν, ότι αποτέλεσε τόπο κατοίκησης και κοιµητήριο από την Ύστερη Νεολιθική 
Εποχή µέχρι την ΠΜ, ενώ απέκτησε θρησκευτικό χαρακτήρα από την 
Παλαιοανακτορική περίοδο, συσσωρεύοντας αφιερώµατα κι εξελίχθηκε σε 
σηµαντικό κέντρο κατά τη Νεοανακτορική. Τα αναθήµατα πολλαπλασιάζονται στα 
ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι, τα Γ και τα Αν χρόνια, και η λατρεία πιστοποιείται αδιάκοπη από τη 
Χαλκοκρατία ως τον 6ο αι. Από τότε και µέχρι τη Ρωµαιοκρατία, το ιερό παρακµάζει 
και χρησιµοποιείται σποραδικά. 

Τα περισσότερα ΠΓ-Γ ευρήµατα έχουν έρθει στο φως στην πάνω αίθουσα, 
µέσα σε οµοιογενές στρώµα µαύρου χώµατος, µε πέτρες. Λιγότερα προέρχονται από 
άλλα σηµεία του ίδιου θαλάµου και από τον κάτω, ενώ στη σχεδόν επίπεδη έκταση 
µπροστά από την είσοδο εντοπίστηκε τέφρα και Γ όστρακα (µαζί µε ΥΜ και Α). 
Ανάµεσα σε στάχτες από θυσίες ζώων, αποκαλύφθηκαν κέρατα αγριµιών, πήλινα και 
χάλκινα ειδώλια και ζώδια, χάλκινα και σιδερένια όπλα κι εργαλεία, πήλινες χάντρες, 
κεραµική (ιδιαίτερα αγγεία για σπονδές και πόση) κ.ά. Αυτά χρονολογούνται κυρίως 
στη Γ περίοδο, όταν η λατρεία µοιάζει εντατικότερη, ίσως λόγω της βελτίωσης των 
οικονοµικών συνθηκών. Η οµοιότητα αρκετών αντικειµένων µε κατάλοιπα από 
γειτονικές θέσεις της εποχής και συγκεκριµένα από το Καρφί και την Παπούρα Αγ. 
Γεωργίου, είναι µάλλον αναµενόµενη. ∆υστυχώς όµως, οι παραπάνω προσφορές δε 
µας επιτρέπουν να διαπιστώσουµε, ούτε από πόσο µακριά θα έφταναν οι πιστοί, ούτε 
σε ποιά θεότητα απευθύνονταν, µολονότι υποθέτουµε τον Κρηταγενή � ∆ικταίο ∆ία. 

Βορειοδυτικά του σπηλαίου του Ψυχρού, πάνω από τη λεκάνη Αβδού � 
Γωνιών, στη βόρεια πλαγιά του όρους Λουλουδάκι, σε υψόµετρο 770 µ. περίπου, 
βρίσκεται το δεύτερο ιερό σπήλαιο της επικράτειας: «της (Παναγίας) Φανερωµένης». 
Στο µήκους 50 µ., κοσµηµένο από σταλαγµίτες και βελόνες εσωτερικό του, έχει 
πραγµατοποιηθεί µικρής κλίµακας ανασκαφική διερεύνηση. Κατά τη διάρκειά της 
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ήρθαν στο φως αναθήµατα και κεραµική, που πιστοποιούν τη χρήση του ως χώρου 
λατρείας από την ΥΜ Ι περίοδο µέχρι τη Ρωµαιοκρατία (µε πιθανό κενό στα Κ 
χρόνια). Ανάµεσά τους συγκαταλέγονται τρία χάλκινα Γ αντρικά ειδώλια και πολλά 
όστρακα από µεγάλα Γ και Αν αγγεία, τα οποία βέβαια, δε µας προσφέρουν 
ικανοποιητική εικόνα της ιστορικής πραγµατικότητας, αλλά παρέχουν τη δυνατότητα 
στο Watrous, σε συνδυασµό και µε τα υπόλοιπα, λίγα αφιερώµατα, να συµπεράνει 
την οµοιοµορφία των τύπων τους µε αντίστοιχους από το σπήλαιο του Ψυχρού286. 

Η διαπίστωσή του δε µας εκπλήσσει, αφού και στα δυο ιερά θα 
συγκεντρώνονταν πιστοί από όλη την επικράτεια, µε κοινές αντιλήψεις και έθιµα. 
Τους στενούς δεσµούς τους µαρτυρούν και τα κατάλοιπα των οικισµών της περιοχής. 
Η σχεδόν ταυτόχρονη ίδρυση κι εγκατάλειψή τους υποδηλώνουν την ενότητα του 
πληθυσµού, που φαίνεται ότι δρα ως ενιαίο σύνολο. Επίσης, η θέση των 
περισσότερων εγκαταστάσεων σε φυσικά οχυρές περιοχές, µε καλή ορατότητα, από 
όπου εξασφαλιζόταν ο έλεγχος των οδών επικοινωνίας, καθώς και η παρόµοια 
οργάνωση του χώρου στο εσωτερικό τους, όχι µόνο πιστοποιούν τη σύµπτωση των 
επιδιώξεων, αλλά φανερώνουν και αναλογίες στη δοµή των κοινοτήτων και τις ιδέες 
των κατοίκων. Εξάλλου και η ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ κεραµική παραγωγή από το Καρφί, 
το Φλεχθρό και τον Πωρολιό, αλλά και η ΠΓ-Γ από την Παπούρα, τη Βίγλα και τον 
Κάστελλο Κρασίου, µε το πλήθος των παραλλήλων, καταδεικνύουν κοινά 
εκφραστικά µέσα και τεχνικές, τεκµηριώνοντας την αναµενόµενη, µε βάση τη 
γεωγραφία, πολιτισµική ενότητα, παρά τη διασπορά των ευρηµάτων. 

Η κατανοµή τους στην επικράτεια, µολονότι σχετικά ανισοµερής, εξαιτίας της 
κυρίαρχης παρουσίας των εγκαταστάσεων στο Καρφί και την Παπούρα, µαρτυρά τη 
διάθεση του πληθυσµού να εκµεταλλευτεί το σύνολο του ενιαίου 
πλουτοπαραγωγικού τόπου, συγκροτώντας οικιστικούς πυρήνες ολόγυρα στην 
περιφέρεια της πόλγης, ιδίως κοντά σε φυσικές διόδους και µικρότερες λεκάνες, 
πρακτική που ακολουθείται αναλλοίωτη από τη Νεολιθική Εποχή µέχρι σήµερα. Η 
διαµονή στους πρόποδες των βουνών προσφέρει το πλεονέκτηµα της γειτνίασης µε τα 
καλλιεργήσιµα εδάφη, ενώ δεν κρύβει ποτέ κινδύνους, αν φυλάσσονται τα ορεινά 
περάσµατα. Η αποκάλυψη θέσεων σε τέτοια, τεκµηριώνει την εφαρµογή της 
τακτικής, αλλά δε δικαιολογεί την καταφυγή σε δυσπρόσιτα βραχώδη εξάρµατα. 
Άραγε, ποιοί αναγκάζονταν να αποσυρθούν σε ψηλές και αφιλόξενες κορυφές και 
ποιός ήταν ο εχθρός τους; Η απάντηση στα συγκεκριµένα ερωτήµατα προϋποθέτει, 
όχι µόνο την εξέταση του αρχαιολογικού υλικού από την περιοχή, αλλά και τη 
θεώρηση των γεωγραφικών δεδοµένων, ώστε να σχηµατίσουµε κατά το δυνατό 
πλήρη εικόνα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος και των συνθηκών διαβίωσης 
στο Λασίθι, από την ΥΜ ΙΙΙγ ως την Α περίοδο. 

Παρατηρούµε λοιπόν, πως το κύριο χαρακτηριστικό της επικράτειας είναι το 
µεγάλο υψόµετρο και κατά συνέπεια το ψυχρό κλίµα. Το κρύο δυσχεραίνει τη ζωή 
των κατοίκων και ταυτόχρονα επηρεάζει την οικονοµία του τόπου, µετριάζοντας την 
απόδοση των γεωργικών δραστηριοτήτων. Η καλλιέργεια της ελιάς είναι αδύνατη και 
η διαχείµαση του πληθυσµού και των ζώων του δύσκολη, ειδικά στα βουνά γύρω από 
το οροπέδιο. Το ξεπέρασµα των προβληµάτων κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού 
και την Πρώιµη του Σιδήρου, θα απαιτούσε, σύµφωνα µε τις απόψεις κάποιων 
µελετητών, την εποχιακή µετακίνηση των Λασιθιωτών χαµηλότερα287, (πρόταση που 
δεν αποδέχονται όλοι)288 και πιθανώς την εκµετάλλευση της κοιλάδας του 
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Αποσελέµη, στα βορειοδυτικά289. Οι κάτοικοι του Καρφιού, του Φλεχθρού και του 
Πωρολιού, ίσως εγκατέλειπαν δηλαδή, κάθε φθινόπωρο τις εγκαταστάσεις τους και 
οπωσδήποτε θα αναζητούσαν στη λεκάνη Αβδού � Γωνιών τα απαραίτητα προϊόντα 
για την επιβίωσή τους. 

Η µελέτη της τοπογραφίας και της γεωµορφολογίας µοιάζει αρχικά να 
δικαιολογεί τις εικασίες αυτές, αφού κανένας από τους παραπάνω ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ 
οικισµούς δε διαθέτει παραγωγικό χώρο ικανό να συντηρήσει τον πληθυσµό. 
(Εξαίρεση δεν αποτελεί ούτε το Καρφί, ακόµα και αν δεχτούµε, ότι θα ήλεγχε το 
φτωχό υψίπεδο του Νίσιµου). Ανάλογη εντύπωση σχηµατίζουµε και για τη 
Βορνικεφάλα � Καστροκεφάλα Ζένιων, αλλά και για τις ΠΓ-Γ θέσεις στον Κάστελλο 
Κεράς, τη Βίγλα και τον Κάστελλο Κρασίου. Να υποθέσουµε, πως όλες είχαν 
αµυντικό χαρακτήρα, προστατεύοντας την πόλγη και τους κατοίκους της290; Τότε, 
προκύπτει εύλογα η απορία, γιατί θα έπρεπε τόσοι πολλοί Λασιθιώτες να ζουν κάτω 
από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, φροντίζοντας για την ασφάλεια µικρών κωµών και 
δε θα µπορούσαν να διαµένουν στην περιφέρεια του οροπεδίου, φυλάγοντας απλά τα 
ορεινά περάσµατα. Τελικά, ποιοί παράγοντες επέβαλλαν την ίδρυση ή τη σχεδόν 
ταυτόχρονη εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων και υπαγόρευαν την επιλογή της θέσης 
τους; Η αποτελεσµατική προσέγγιση των συγκεκριµένων ζητηµάτων δεν είναι 
εφικτή, χωρίς την προηγούµενη εξέταση των λειψάνων των µεγαλύτερων και 
σπουδαιότερων οικισµών της περιοχής, του Καρφιού και της Παπούρας. Επειδή όµως 
αυτή θα πραγµατοποιηθεί στο επόµενο κεφάλαιο, δε θα επεκταθούµε στο θέµα, 
περιοριζόµενοι µόνο, στη διατύπωση όσων επισηµάνσεων µας επιτρέπει το 
αποσπασµατικό υλικό από την υπόλοιπη επικράτεια. 

Η ελλιπής, συχνά επιφανειακή, διερεύνησή της, δηµιουργεί σηµαντικά κενά 
στις γνώσεις µας για το παρελθόν, αλλά έχει προσφέρει και χρήσιµες πληροφορίες 
στην προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Ιδιαίτερα επωφελείς 
για τους αρχαιολόγους έχουν αποδειχτεί, η ιδιοµορφία του φυσικού περιβάλλοντος 
και ο εντοπισµός καταλοίπων σε εντυπωσιακές θέσεις, όπως τα βαθιά και σκοτεινά 
σπήλαια και οι απόκρηµνες και σχεδόν απρόσιτες βουνοκορφές, επειδή προσελκύουν 
το ενδιαφέρον, ευνοώντας τη συνεχή αναζήτηση νέων δεδοµένων. Ο ποικίλος 
χαρακτήρας τους αποκαλύπτει διαφορετικές πτυχές της ζωής των κατοίκων και η 
χρονολόγησή τους σε επάλληλες εποχές, παρέχει τη δυνατότητα µελέτης της 
διαδοχής κι εξέλιξης των πολιτισµών. 

Ειδικά τα αποµεινάρια της ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ περιόδου, προκαλούν έντονο 
προβληµατισµό στους ερευνητές, οδηγώντας συχνά σε αντίθετες ερµηνείες. Η 
ανεύρεσή τους άλλοτε σε βραχώδη εξάρµατα και άλλοτε κοντά στον κάµπο ξενίζει. 
Συστηµατική ανασκαφή τους δεν έχει πραγµατοποιηθεί (µε εξαίρεση τον οικισµό στο 
Καρφί), µε συνέπεια να µη διαθέτουµε τα αναγκαία στοιχεία. Τα υπάρχοντα από το 
Φλεχθρό, τον Πωρολιό και τα Ζένια, δηµιουργούν την εντύπωση αντίξοων συνθηκών 
διαβίωσης, για την αντιµετώπιση των οποίων θα απαιτούνταν συλλογική προσπάθεια. 
Ίσως για το λόγο αυτό οι εγκαταστάσεις µοιάζουν ενταγµένες σε ενιαίο σύστηµα 
άµυνας, µε στόχο την προστασία ολόκληρης της επικράτειας. Η οργάνωσή του 
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός κέντρου λήψης αποφάσεων κι εποµένως, µαρτυρά 
κάποιου είδους διαφοροποίηση στους κόλπους της κοινωνίας. Εξάλλου, ο συνολικός 
αριθµός των οικισµών φανερώνει µεγάλο πληθυσµό, που θα ήταν δύσκολο να 
µετακινηθεί και µάλιστα εκτός οροπεδίου. ∆υστυχώς, τα λίγα κατάλοιπα δεν 
επαρκούν για την εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικών µε το βιοτικό του επίπεδο. Η 
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εξέταση των λειψάνων του Καρφιού, ασφαλώς θα συµβάλει στη διαµόρφωση 
πληρέστερης εικόνας της επικρατούσας κατάστασης στο Λασίθι, προς το τέλος της 
2ης χιλιετίας. 

Ανάλογη σηµασία για τη γνώση της ιστορίας του τόπου κατά τα ΠΓ-Α χρόνια, 
θα είχαν και τα ευρήµατα από την Παπούρα Αγ. Γεωργίου. Εκεί, φαίνεται ότι 
έφτασαν οι κάτοικοι του γειτονικού Καρφιού, γύρω στο 1000 π.Χ., όταν 
εγκαταλείφθηκαν και οι υπόλοιποι «οικισµοί � καταφύγια» και ιδρύθηκαν νέοι. Τα 
αίτια της εσωτερικής µετανάστευσης, δεν είναι βέβαια εφικτό να προσδιοριστούν, 
χωρίς την προηγούµενη µελέτη του υλικού από τις δυο σπουδαιότερες θέσεις. 
Αρκούµαστε λοιπόν να επισηµάνουµε, τη στενή σχέση των εγκαταστάσεων στον 
Κάστελλο Κεράς και τη Βίγλα, µε την αντίστοιχη της Παπούρας, από τοπογραφική 
άποψη. Η πρόσβαση στις πρώτες είναι ευκολότερη µέσω της τελευταίας και σε 
συνδυασµό µε την εγγύτητά τους, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα, πως πρόκειται για 
περιφερειακές της µονάδες291. Το ρόλο τους µάλλον αποκαλύπτει η εξέταση των 
γεωγραφικών δεδοµένων, χάρη στην οποία διαπιστώνουµε κοινά γνωρίσµατά τους, 
που δε διαθέτει η Παπούρα. Το χαµηλό υψόµετρο, η φυσική άµυνά τους και η 
κατάληψη επίκαιρων στρατηγικών σηµείων στις εξωτερικές πλαγιές της ∆ίκτης, 
δικαιολογούν τη δηµιουργία τους, καθώς προσφέρουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα στο 
οικιστικό κέντρο, λειτουργώντας ως προκεχωρηµένα φυλάκια, κοντά στα περάσµατα 
και τα πιο γόνιµα καλλιεργήσιµα εδάφη. 

Παρόµοιοι λόγοι θα επέβαλαν την εγκατάσταση Λασιθιωτών στον Κάστελλο 
Κρασίου, ιδίως µετά την εγκατάλειψη του Καρφιού. Όπως παρατηρήσαµε κατά την 
εξέταση της περιοχής Αβδού � Γωνιών � Κεράς, ούτε το ύψωµα της Σιδεροκεφάλας 
µπορεί να ενταχθεί στην επικράτεια του Λασιθίου, ενοποιώντας τον ευρύτατο χώρο 
της κοιλάδας του Αποσελέµη, του υψιπέδου του Μοχού και του οροπεδίου292, ούτε η 
θέση στον Κάστελλο θα ανήκε στην παραπάνω περιοχή, αφού ελέγχεται από τη 
Σελένα και τις Κοπράνες293. Άλλωστε, η αξία της για τον πληθυσµό της λεκάνης 
Αβδού � Γωνιών είναι περιορισµένη, σε αντίθεση µε τον αναβαθµισµένο ρόλο της 
στην άµυνα και την οικονοµία της πόλγης. Η επιτήρηση των ορεινών διαβάσεων που 
διέρχονται από την επίπεδη έκταση του Κρασίου και φτάνουν ως το Νίσιµο και η 
εγγύτητα στη ζώνη καλλιέργειας της ελιάς και τη µικρή, υψηλή, αλλά εύφορη γη του 
Κρασίου, ίσως αποτελούν τις αιτίες ίδρυσης του δυσπρόσιτου οικισµού294. 

Η φυσική οχύρωσή του οδήγησε τους Rutkowski και Nowicki να διακρίνουν 
κάποια σοβαρή απειλή για τους Λασιθιώτες, γύρω στο 1000 π.Χ., η οποία θα τους 
ανάγκασε να υποχωρήσουν από το Καρφί, τον Πωρολιό και τη Σιδεροκεφάλα, στην 
Παπούρα, τον Κάστελλο Κεράς και τον Κάστελλο Κρασίου, ώστε να µην αποκοπούν 
από τις λεκάνες Αβδού � Γωνιών και Κρασίου295. Τέτοιος χαρακτηρισµός της 
µετανάστευσης του πληθυσµού µοιάζει αστήρικτος, επειδή, από στρατηγική άποψη, η 
Παπούρα καταλαµβάνει την πιο επίκαιρη οχυρή θέση, ακριβώς πάνω στο πέρασµα 
προς το οροπέδιο και σαφώς, δε διαθέτει γνωρίσµατα καταφυγίου. Άλλωστε, δε θα 
πρέπει να αναζητήσουµε τους λόγους της µετακίνησης, στην προσπάθεια προστασίας 
της πόλγης από εχθρούς προερχόµενους από την κοιλάδα του Αποσελέµη, αφού θα 
αρκούσε µόνο ο έλεγχος των διαβάσεων, χωρίς την ύπαρξη εγκατάστασης επί τόπου. 
Αντίθετα, η βαρύτητα οικονοµικών παραγόντων, όπως η γειτνίαση µε γόνιµα εδάφη 
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και κοινωνικοπολιτικών µεταβολών, θα επιδρούσε καθοριστικά στην κατάληψη και 
την οργάνωση του χώρου. 

Τέτοιες αλλαγές αντικατοπτρίζουν τα ερείπια από τον Κάστελλο Κρασίου, 
όπου ήρθαν στο φως κτίρια µε κανονικές, ορθογώνιες κατόψεις και µεγάλο εµβαδόν, 
οικοδοµηµένα σε ευρύχωρα άνδηρα. Η σύγκρισή τους µε τα συσσωρευµένα χωρίς 
τάξη αποµεινάρια σπιτιών των πρωιµότερων οικισµών της περιοχής, όπου η 
ανθρώπινη επέµβαση στο ανάγλυφο είναι υποτυπώδης, η δόµηση πυκνή και τυχαία 
και η έλλειψη πολεοδοµικού σχεδιασµού φανερή, πιστοποιεί, όχι µόνο την πρόοδο 
στις κατασκευαστικές πρακτικές, αλλά και την αναδιάρθρωση της κοινωνίας. Βέβαια, 
τα λίγα κινητά ευρήµατα δεν επαρκούν για την τεκµηρίωση ανάλογης οικονοµικής 
ανάπτυξης, ιδίως κατά τα ΠΓ χρόνια. Ωστόσο, µελλοντική ανασκαφική διερεύνηση 
των ΠΓ-Γ θέσεων θα προσφέρει περισσότερες πληροφορίες. Το κενό περιορίζουν 
κάπως, τα αναθήµατα από τα δυο ιερά σπήλαια της επικράτειας. Μολονότι αυτά δε 
µαρτυρούν ιδιαίτερο πλούτο, καταδεικνύουν άνοδο του βιοτικού επιπέδου τον 8ο αι., 
όταν εντατικοποιείται η λατρεία, αυξάνει ο αριθµός των προσφορών και βελτιώνεται 
η ποιότητά τους και πιθανώς υποδηλώνουν τον αναβαθµισµένο ρόλο των 
θρησκευτικών κέντρων στην καθηµερινή και κυρίως την κοινωνική ζωή του 
πληθυσµού, µε τις τελετές µύησης κι ενηλικίωσης. Οι αποθέσεις των συνηθισµένων 
για την εποχή ταµάτων (χάλκινων και πήλινων ειδωλίων και ζωδίων, σιδερένιων και 
χάλκινων όπλων κι εργαλείων κ.ά.) και οι έµπυρες θυσίες, δηλαδή οι γνωστές από την 
πλειονότητα των κρητικών ιερών τελετουργίες, ίσως φανερώνουν το κοινό 
ιδεολογικό υπόβαθρο των κατοίκων του νησιού και τους ισχυρούς πολιτισµικούς 
δεσµούς τους. Τέλος, οι ενταφιασµοί σε σαρκοφάγους από το Νικηφόρδο Μέσα 
Λασιθίου, µοιάζουν να ακολουθούν τη Μ παράδοση, το ρόλο της οποίας, στη 
διαµόρφωση του κοσµοοράµατος των Λασιθιωτών, θα εξετάσουµε διεξοδικότερα στο 
επόµενο κεφάλαιο, κατά τη µελέτη των καταλοίπων από το Καρφί και την Παπούρα. 
Βιβλιογραφία: Hogarth D.G. BSA 1899-1900b 94-116ú Pendlebury J.D.S. H.W. 
Money-Coutts BSA; 1935-6ú Pendlebury J.D.S. 1939 314 & 325ú Boardman J. CCO 
1961 1-75ú Αλεξίου Σ. ΚΧ 1963ú Watrous Survey 1974 & BSA 1980 269-283 & 
Hesperia Sup. 18 1982; & Aegaeum 1996ú Πιλάλη ΑΕφ 1977ú Rutkowski B. Nowicki 
K. Archeologia Warsz. 1987 177-184 & 1990 113ú Nowicki K. 1990; Αrch. War. 
1991 137 & 1993 95 & Ζ΄ ∆.Κ.Σ. 1995ú Faure Ιερά σπήλ 1996ú Φαράκλας κ.ά. 1998. 
 
Ο∆1. Καρφί � Παπούρα Αγίου Γεωργίου. 
 

Ο ορεινός όγκος της ∆ίκτης αποκόβει το ανατολικό άκρο της Κρήτης από το 
υπόλοιπο νησί. Τη µεταξύ τους επικοινωνία αποκαθιστούν δυο στενές παραλιακές 
ζώνες, µια πεδινή στα βόρεια (κάµπος Μαλίων) και µια ηµιορεινή στη µεσηµβρία 
(υψώµατα Βιάννου � Μύθων Ιεράπετρας), επιτρέποντας την κίνηση ανθρώπων, 
αγαθών και ιδεών. Ανάµεσά τους, στο βόρειο τµήµα των Λασιθιώτικων βουνών, ένα 
εντυπωσιακό καρστικό φαινόµενο, η τεράστια πόλγη του Λασιθίου, µε το αρκετά 
οµαλό και γόνιµο έδαφος, που θα προσέφερε επάρκεια αγαθών στο ντόπιο πληθυσµό, 
αποτελεί µια τρίτη φυσική δίοδο, καθώς πλαισιώνεται ολόγυρα από ψηλά περάσµατα 
προς τις γειτονικές περιοχές, µε σηµαντικότερα το «Σελλί», στα βορειοδυτικά και το 
φαράγγι του χειµάρρου Ποταµού, στα ανατολικά. Η φύλαξή τους, ακόµα και από 
ολιγάριθµους κατοίκους του οροπεδίου και των υπερκείµενων κορυφών της ∆ίκτης, 
θα ήταν εύκολη, διασφαλίζοντας την εύφορη γη κι εποµένως την πολιτική αυτονοµία 
της περιοχής. 

Τα παραπάνω τοπογραφικά, γεωµορφολογικά και στρατηγικά πλεονεκτήµατα, 
ευνόησαν την πολύ πρώιµη κατάληψη του χώρου, η οποία τεκµηριώνεται, ήδη από 



την Ύστερη Νεολιθική Εποχή, στο σπήλαιο του Ψυχρού. Αλλεπάλληλες 
επιφανειακές έρευνες πιστοποίησαν τη συνεχή κατοίκηση του τόπου, από τότε και 
µέχρι τη Ρωµαιοκρατία, κυρίως στα βουνά περιµετρικά της πόλγης. Κατάλοιπα της 
εξεταζόµενης περιόδου έχουν εντοπιστεί σε αρκετές θέσεις της επικράτειας. Τα 
σπουδαιότερα ήρθαν στο φως κοντά στη βορειοδυτική είσοδο του οροπεδίου, σε δυο 
γειτονικά υψώµατα: το Καρφί (1141 µ.) και την Παπούρα Αγ. Γεωργίου (1026 µ.). 
Πρόκειται για τα ερείπια δυο διαδοχικών εγκαταστάσεων, ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ και 
ΠΓ-Α χρόνων. Οι ανασκαφικές εργασίες του Pendlebury, στα 1937-9, αποκάλυψαν 
τµήµα της πρώτης, προσφέροντας ικανοποιητική, αλλά όχι πλήρη εικόνα, του 
µεγαλύτερου γνωστού «οικισµού � καταφυγίου» και προσδιόρισαν, γενικά, την 
έκταση και τα χρονικά όρια της δεύτερης, για την οποία οι πληροφορίες µας 
παραµένουν περιορισµένες, καθώς προέρχονται κυρίως από αποσπασµατικές ή 
επιφανειακές αρχαιολογικές έρευνες. Με βάση τα υπάρχοντα δεδοµένα, τα 
πρωιµότερα λείψανα της ανθρώπινης παρουσίας στις δυο θέσεις είναι Μ: στο Καρφί 
βρέθηκε ΜΜ ιερό κορυφής και στην Παπούρα ορισµένα όστρακα υποδεικνύουν Μ 
εγκατάσταση. Ωστόσο, φαίνεται, πως το υψόµετρο και οι συνακόλουθα αντίξοες 
συνθήκες διαβίωσης, δεν ευνόησαν τη µακροχρόνια κατοίκηση. 

Ίσως αυτή η διαπίστωση συνδέεται και µε την έλλειψη στοιχείων για το 
όνοµα των τόσο σηµαντικών οικισµών. Ο όρος «Λασύνθιοι»296, πιθανώς αναφερόταν 
στο σύνολο των κατοίκων του οροπεδίου297, ενώ ο συσχετισµός τους µε τους 
«∆αταλείς», της προερχόµενης µάλλον από το Αφρατί, χάλκινης Α ενεπίγραφης 
µίτρας του Βρετανικού Μουσείου, είναι αστήρικτος298. Αντίθετα, η απόδοση της 
ανωνυµίας στη σταδιακή εγκατάλειψη της Παπούρας, από τη Γ στην Α περίοδο299, 
µοιάζει πειστικότερη. Το γεγονός, ότι η εγκατάσταση δε µετασχηµατίστηκε σε Πόλη, 
σε συνδυασµό µε την ταχεία εξάπλωση της ισχύος της Λύκτου και την ενσωµάτωση 
της εξεταζόµενης περιοχής στην επικράτειά της, µάλλον δεν επέτρεψε τη διάσωση 
του τοπωνυµίου. Το συγκεκριµένο κενό των µεταγενέστερων γραπτών πηγών, 
οφείλεται ακριβώς στη χρονική απόσταση που τις χωρίζει από τον 8ο, ή, ακόµα 
περισσότερο, τον 11ο αι., όταν άκµασαν οι δυο οικισµοί και σε καµιά περίπτωση δεν 
πρέπει να το θεωρήσουµε ένδειξη υποτιθέµενης πολιτικοοικονοµικής καχεξίας τους. 
Η έκταση του Καρφιού και της Παπούρας και τα εντυπωσιακά κατάλοιπά τους, 
συνιστούν αψευδείς µάρτυρες µιας διαφορετικής εικόνας της ιστορικής 
πραγµατικότητας, κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιµη του Σιδήρου. 

Η εξέταση της τοπογραφίας και γεωµορφολογίας αναδεικνύει τα 
πλεονεκτήµατά τους, χωρίς, όµως, να δικαιολογεί απόλυτα την άνθησή τους, αφού 
κάποια άλλα χαρακτηριστικά θα δυσχέραιναν τη ζωή των κατοίκων. Έτσι, 
γεννιούνται ορισµένα ερωτηµατικά, σχετικά µε τα αίτια και τις συνθήκες ίδρυσής 
τους, ουσιώδη για την κατανόηση της γενικότερης κοινωνικοοικονοµικής 
κατάστασης στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Φαίνεται, πως η εξαιρετική θέση 
τους πάνω από τη βορειοδυτική είσοδο του οροπεδίου, µε την απρόσκοπτη 
ορατότητα, θα βάρυνε ιδιαίτερα στην επιλογή του χώρου εγκατάστασης, καθώς θα 
επέτρεπε τον έλεγχο του κύριου, πιο πολυσύχναστου κι ευκολοδιάβατου δρόµου, 
αυτού που τους συνέδεε µε τον παραγωγικότερο γειτονικό τόπο, την κοιλάδα του 
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Αποσελέµη, αλλά και µε τους πλούσιους κάµπους της Πεδιάδας και του Ηρακλείου 
και τα σηµαντικά οικιστικά κέντρα τους. Η φυσική οχύρωση θα εξασφάλιζε, όχι µόνο 
τον πληθυσµό τους, µα και τα καλλιεργήσιµα και βοσκήσιµα εδάφη της πόλγης και 
των εσωτερικών πλαγιών της ∆ίκτης γύρω της. Η εκµετάλλευσή τους θα προσέφερε 
στους κατοίκους επάρκεια αγαθών και ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, όπως θα 
διαπιστώσουµε και από την εξέταση των καταλοίπων της ανθρώπινης παρουσίας στο 
Καρφί και την Παπούρα. Η συγκεκριµένη παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση µε εκείνα 
τα γνωρίσµατα των εγκαταστάσεων (µεγάλο υψόµετρο, δύσκολη πρόσβαση και 
αρκετή απόσταση από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές), µε βάση τα οποία 
χαρακτηρίζουµε την πρώτη «οικισµό � καταφύγιο». Την αντίφαση αυτή θα 
επιχειρήσουµε να προσεγγίσουµε µετά την παρουσίαση των ευρηµάτων της 
αρχαιολογικής έρευνας. 

Η επικέντρωσή της στο βορειοδυτικό τµήµα των Λασιθιώτικων βουνών, στον 
πρόβολο της κορυφής Σελένα (1339 και 1558 µ.) προς τα νοτιοδυτικά, επέτρεψε την 
αποκάλυψη τµήµατος εκτεταµένου ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ οικισµού, στα βραχώδη 
εξάρµατα Καρφί και Μικρή Κοπράνα. Μολονότι χρονικά, µόνο οριακά δείχνει να 
σχετίζεται µε τη µελέτη της οργάνωσης της κρητικής ΠΓ-Γ κοινωνίας300, θεωρούµε, 
πως η εξέταση των καταλοίπων του, είναι δυνατό να συµβάλει στην κατανόηση της 
διαδικασίας διαµόρφωσης της µετέπειτα πολιτικής πραγµατικότητας και του 
ιδεολογικού υποβάθρου της. Βέβαια, δε θα πρέπει να ξεχνάµε, ότι ενδέχεται οι 
διαπιστώσεις µας να αφορούν στην επικρατούσα κατάσταση σε µέρος µόνο του 
νησιού, καθώς και ότι οι τελευταίες, θα στηρίζονται στη συλλογή πληροφοριών 
κυρίως από τον ανεσκαµµένο χώρο, που δεν υπερβαίνει το 1/5 του συνολικού 
εµβαδού της εγκατάστασης (υπολογίζεται σε 0,6 από τα 3 εκτάρια περίπου301). 

Ο οικισµός απλωνόταν στις κορυφές των τριών γειτονικών υψωµάτων Καρφί, 
Μικρή και Μεγάλη Κοπράνα, στα µεταξύ τους διάσελα, αλλά και σε λίγο πιο 
αποµακρυσµένες περιοχές, όπου αναγνωρίζεται ακόµα και πιθανό προάστιο302. Ο 
πληθυσµός του θα έφτανε στα 3.500 άτοµα, κατά τους ανασκαφείς303, ή γύρω στα 
1.000, µε βάση µετριότερες εκτιµήσεις304. Την ύδρευσή του θα εξασφάλιζαν οι δυο 
µεγάλες κοντινές πηγές στις θέσεις «Τα Μνήµατα» (Βιτσιλόβρυση) και 
«Αστοιβιδερό» (στη δυτική και την ανατολική πλαγιά της Μεγάλης Κοπράνας 
αντίστοιχα) και κάποιες µικρότερες. Τέλος, τη σύνδεσή του µε το οροπέδιο, τις 
λεκάνες Αβδού � Γωνιών και Νισίµου και τις κορυφές της Σελένας και της Παπούρας 
θα διευκόλυναν ορεινά µονοπάτια. 

Ένα από αυτά, µε βαθµιδωτή διαµόρφωση στα τελευταία µέτρα, οδηγεί 
ανάµεσα στο δυτικό και τον ανατολικό τοµέα του ανεσκαµµένου τµήµατος της 
εγκατάστασης, στη γνωστή µε το όνοµα «Στρατώνες», οµάδα κτιρίων. Πρόκειται για 
λίγα µονόχωρα σπίτια (∆. 2, 3, 5, 6, 7 και 134), τα οποία συγκαταλέγονται ανάµεσα 
στα πρωιµότερα κτίσµατα του Καρφιού, εξαιτίας κυρίως της απλής κάτοψής τους και 
της θέσης τους σε έναν από τους λίγους επίπεδους χώρους. Στην πραγµατικότητα, ο 
προσδιορισµός οικοδοµικών φάσεων στον οικισµό, µε την έννοια ευρύτερων 
πολεοδοµικών µεταβολών, είναι αδύνατος, λόγω της λεπτής επίχωσης κι εποµένως 
της έλλειψης στρωµατογραφίας. Ωστόσο, κατά τόπους διαπιστώνονται συνεχείς 
µετασκευές, µε συνέπεια το σχέδιο των οικιών και των υπόλοιπων αρχιτεκτονηµάτων 
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να µετατρέπεται, να καταργούνται δρόµοι και να χαράζονται νέοι, αλλάζοντας 
διαρκώς την εικόνα της εγκατάστασης. Αυτή «η προσθετική, τυχαία παράθεση 
σπιτιών», της προσδίδει «σχήµα ακανόνιστο και χωρίς προσανατολισµό»305. 

Γενικά, παρατηρούµε, πως η γεωµορφολογία αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα στην οργάνωση του χώρου και τη διευθέτηση των κτιρίων και των 
δωµατίων τους, όπως έχουµε επισηµάνει και κατά την εξέταση των ΠΓ-Γ οικισµών. 
Η µεγάλη κλίση του εδάφους επιβάλλει το χτίσιµο σε άνδηρα, τη στέγαση µε δώµα 
και τη χρήση κλιµάκων. Λιθόστρωτοι δρόµοι, συχνά µε αραιούς αναβαθµούς, 
εξυπηρετούν τις µετακινήσεις, συγκροτώντας οικοδοµικά τετράγωνα κι επηρεάζοντας 
τη θέση των κτισµάτων και των εισόδων τους. Η λειτουργικότητά τους είναι φανερή 
στον πυκνοδοµηµένο δυτικό τοµέα του ανεσκαµµένου τµήµατος του Καρφιού, όπου 
η κατοίκηση µοιάζει εντατικότερη, προκαλώντας συνεχείς µεταβολές στις κατόψεις, 
λόγω της ανέγερσης νέων δωµατίων. Τέτοιες προσθήκες διευκόλυναν τα ορθογώνια 
σχέδια και οι ευθύγραµµοι τοίχοι. 

Οι τελευταίοι κατασκευάζονται συνήθως χωρίς θεµέλια, εξαιτίας της λεπτής 
επίχωσης, πάνω στο ελαφρά σκαµµένο πέτρωµα. Συνίστανται από αδούλευτες πέτρες 
τοπικού ασβεστόλιθου, διαφόρων διαστάσεων, τοποθετηµένες χωρίς ιδιαίτερη 
επιµέλεια, αφού συχνά οι µεγαλύτερες πατούν σε µικρότερες. Ως µέρος τοίχου µπορεί 
να χρησιµοποιείται και ο φυσικός βράχος. Με περισσότερη φροντίδα 
διαµορφώνονται, µε λαξευµένους δόµους, οι παραστάδες των θυρών και τα 
υπερυψωµένα, ώστε να αποτρέπουν την εισροή νερού, κατώφλια. Κατά κανόνα το 
χτίσιµο γίνεται µε ξερολιθιά, αλλά σπάνια υπάρχει και λάσπη ως συνδετικό υλικό. Το 
βραχώδες έδαφος συνήθως αποτελεί και το πάτωµα των κτιρίων, µε εξαίρεση λίγες 
περιπτώσεις πιο προσεγµένων οικοδοµηµάτων, όπου εντοπίζονται τµήµατα 
πλακόστρωτων, ή εξοµαλύνονται οι επιφάνειες, µε αδιάβροχη λεπίδα ή δωµατόχωµα. 
Ωστόσο, επειδή συχνά οι κλίσεις είναι ισχυρές και τα άνδηρα στενά, είναι πιθανό, 
ακόµα και δάπεδα διαδοχικών χώρων, να βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Για το 
λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη η χρήση κλιµάκων και κατασκευάζονται 
επίπεδες στέγες, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε ψηλότερα δωµάτια, 
λειτουργώντας ως εξωτερικές αυλές τους. Όταν οι αίθουσες είναι ευρείες, ξύλινοι 
κίονες, που άλλοτε πατούν στο πέτρωµα και άλλοτε σε λίθινες βάσεις, στηρίζουν τις 
οροφές. Οι τελευταίες συνίστανται από αστοιβίδες, ξύλινα δοκάρια, πέτρινες πλάκες 
και δωµατόχωµα και διαθέτουν καµινάδες από σπασµένους πίθους. Πολλοί τέτοιοι 
βρέθηκαν πάνω από πεσµένες στέγες (µάλιστα, κάποιος ήταν σχεδόν λιωµένος από τη 
ζέστη), ενώ άλλοι αποκαλύφθηκαν στο εσωτερικό δωµατίων, κάποτε πάνω σε 
πιθοστάτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τρεις εστίες, µέσα σε ισάριθµα 
µεγαρόσχηµα σπίτια, στον ανατολικό τοµέα του Καρφιού. 

Οι συγκεκριµένες οικίες (∆. 135-136, 141-137 και 138-139-140-143-144) 
θεωρήθηκε, ότι δεν ακολουθούν τη Μ αρχιτεκτονική παράδοση, αλλά µια «βόρεια», 
συνδεόµενες µε τους Αχαιούς µετανάστες στο νησί. Κατά τους ανασκαφείς, αυτοί 
ανήκαν στην άρχουσα τάξη, έχοντας όµως σχεδόν αφοµοιωθεί από το 
πολυπληθέστερο, γηγενές, Μ στοιχείο306. Μάλιστα, η θέση των τριών κτιρίων σε 
σχετικά οµαλό, «κατάλληλο» τόπο307, οι καθαρές κατόψεις τους, χωρίς µετασκευές, 
κατά τον τύπο του µυκηναϊκού µεγάρου και το µέγεθος του ανατολικότερου (µε τον 
προθάλαµο, την κύρια αίθουσα µε την εσχάρα, το πίσω βοηθητικό δωµάτιο και τις 
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πλαϊνές αποθήκες), προκαλούν τέτοια εντύπωση, ώστε να οδηγούν ακόµα και στην 
ταύτιση του τελευταίου µε «το σπίτι του πολιτικού αρχηγού της κοινότητας»308. 

Ωστόσο, ο ίδιος χαρακτηρισµός έχει ήδη αποδοθεί στο «Μεγάλο Σπίτι» (∆. 8-
9 και 11-18)309, επειδή καταλαµβάνει την καλύτερα προφυλαγµένη θέση στο χώρο, 
έχει το πιο εξεζητηµένο σχέδιο και είναι το µεγαλύτερο. Όµως, το εµβαδόν του δε 
µπορεί να αποτελεί τεκµήριο, αφού άλλωστε η εικόνα της εγκατάστασης είναι 
αποσπασµατική, ενώ και η κάτοψή του συνιστά αποτέλεσµα της σταδιακής 
προσθήκης δωµατίων και αυλών, στην αρχικά µονόχωρη (∆. 9) οικία310. Εξάλλου, 
ούτε η εξέταση των αρχιτεκτονικών δεδοµένων παρέχει αποδείξεις της 
σπουδαιότητάς του, ούτε τα λίγα κινητά ευρήµατα, δηλαδή όσα µικροαντικείµενα 
άφησαν πίσω οι ένοικοι, όταν εγκατέλειψαν (ειρηνικά και χωρίς βιασύνη) την 
περιοχή. Τα χάλκινα, κυρίως, εργαλεία από το ∆. 12 και τα πήλινα ειδώλια και ιερά 
σκεύη από τα ∆. 16 και 17, δεν επαρκούν για να στηρίξουν τον παραπάνω 
χαρακτηρισµό. Μάλιστα, τα τελευταία ασφαλώς δικαιολογούν τη σύνδεση του 
οικοδοµήµατος µε θρησκευτικές δραστηριότητες311. 

Σε αντίστοιχες λατρευτικές πρακτικές παραπέµπουν η µορφή και το 
περιεχόµενο τεσσάρων άλλων κτισµάτων του οικισµού. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει ο 
«Ναός» (∆. 1), στο βόρειο άκρο της ανεσκαµµένης έκτασης, στην άκρη του γκρεµού. 
Πρόκειται για συγκρότηµα µε εξαιρετικό ενδιαφέρον, αλλά ασαφή αρχιτεκτονικά 
χαρακτηριστικά, εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους και της αποσπασµατικής 
παρουσίασής του από τους ανασκαφείς, οι οποίοι βασικά καταπιάστηκαν µε την 
περιγραφή του ∆. 1, παραµελώντας τους υπόλοιπους χώρους. Κατά τη γνώµη τους, 
αυτό ήταν ορθογώνια υπαίθρια αυλή, τετράπλευρη ή Πσχηµη, µε αρκετά ανώµαλο 
έδαφος. Στο βόρειο τµήµα της υπήρχε χτιστός, χαµηλός, σχεδόν τετράγωνος βωµός 
(1 Χ 0,90 µ.), κατά µήκος του δυτικού και µεσηµβρινού τοίχου θρανία, όπου θα 
στέκονταν είδωλα και θα τοποθετούνταν ιερά σκεύη και στα νότια και δυτικά της 
βοηθητικές αίθουσες και αυλές. Την ορθότητα της συγκεκριµένης αποκατάστασης 
αµφισβητούν αρκετοί µελετητές, αµφιβάλλοντας για την απουσία σκεπής312, τη 
µορφή του δαπέδου313 και την ερµηνεία των κατασκευών στα βόρεια ως βωµού314 και 
στα νότια ως πάγκου315. Πρόσφατα, ο Rutkowski διατύπωσε την άποψη, ότι το ∆. 1 
ήταν στεγασµένο (παρά την απουσία καταλοίπων της οροφής) και διέθετε βόρειο 
τοίχο (πεσµένο στο γκρεµό, λόγω της διάβρωσης), ενώ διέκρινε και τουλάχιστον δυο 
αρχιτεκτονικές φάσεις: στην πρώτη θα υπήρχε µόνο ο ναός, µε λίγο µικρότερες 
διαστάσεις στη µεσηµβρία και θρανίο στο δυτικό τοίχο, αλλά χωρίς πάγκο στο νότιο, 
ούτε βωµό, ενώ αργότερα θα διευρύνθηκε το οικοδόµηµα (φτάνοντας ίσως στα 11 Χ 
4,75 µ.) και θα προστέθηκαν τα βοηθητικά δωµάτια316. Τα τελευταία είχαν ιδιαίτερη 
σηµασία, όπως µαρτυρούν το είδωλο της θεάς µε τα υψωµένα χέρια και πολλά 
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αξιόλογα αγγεία blue ware, που εντοπίστηκαν σε δυο από αυτά. Πιθανώς ανάλογη θα 
ήταν και η σπουδαιότητα των γειτονικών ή εσωτερικών αυλών, για την τέλεση 
ιεροπραξιών, ιδίως αν δεχτούµε, ότι επιβιώνουν οι Μ συνήθειες317. 

Άραγε, την ίδια κληρονοµιά αντικατοπτρίζουν τα ευρήµατα από τα άλλα τρία 
κτίσµατα, όπου εικάζεται θρησκευτική δραστηριότητα; Ο πήλινος βωµός � οµοίωµα 
ιερού από το ∆. 57, τα δυο σωληνοειδή τελετουργικά (;) αγγεία από το ∆. 58, καθώς 
και τα τµήµατα πήλινων ειδωλίων και ζωδίων, τα οποία ήρθαν στο φως σε σχισµές 
του βράχου, κοντά σε κατασκευασµένο µε επιµέλεια τοίχο (∆. 129), ψηλά, στο δυτικό 
άκρο της ανεσκαµµένης περιοχής, προέρχονται πραγµατικά από τόπους λατρείας µε 
Μ χαρακτηριστικά; Και ακόµα, η ίδρυση των ιερών σε χώρους όπου προεξέχουν 
πέτρινοι όγκοι (στη Ν∆ και τη Β∆ γωνία των ∆. 57 και 58 αντίστοιχα) και στην 
κορυφή του υψώµατος, κοντά σε βάραθρο και σε ρωγµές στο βραχώδες έδαφος, σε 
συνδυασµό µε το περιεχόµενό τους, συνιστούν ενδείξεις εµµονής στη Μ παράδοση 
και ιδεολογικής συνέχειας; 

Μολονότι στα παραπάνω ερωτήµατα θα τοποθετηθούµε σε άλλο σηµείο της 
µελέτης, όταν θα διερευνήσουµε την προέλευση και το κοσµοόραµα των κατοίκων 
του Καρφιού, αξίζει να καταδείξουµε, ήδη κατά την παρουσίαση του αρχαιολογικού 
υλικού, την ασάφεια και αποσπασµατικότητα ορισµένων δεδοµένων, που 
δυσχεραίνουν το έργο µας. Ο προσδιορισµός των ιδιαίτερων στοιχείων του 
προαναφερθέντος ∆. 58 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Κατά τους 
ανασκαφείς, πρόκειται για δωµάτιο του «Σπιτιού του Ιερέα», δηλαδή ανήκει στην 
οικία των ∆. 58-61 και 80318. Αντίθετη άποψη εκφράζει η Hayden, αναφέροντας ότι 
αποτελεί αυτόνοµο χώρο, επειδή µάλλον έχει είσοδο µόνο από το δρόµο και όχι από 
το γειτονικό ∆. 80319, θεωρώντας, πως και στη δηµοσίευση αναγνωρίζεται ως 
δηµόσιο ιερό320. Η συγκεκριµένη χρήση, του αποδίδεται κυρίως, εξαιτίας του 
εκτεινόµενου µέσα στη Β∆ γωνία βράχου και των δυο αινιγµατικών σωληνοειδών 
αγγείων. Μήπως όµως, η σηµασία του σχετίζεται και µε το υπόλοιπο κτίριο; Το 
µεγάλο µέγεθος του συγκροτήµατος (συνολικό εµβαδόν 125 τ.µ. περίπου) και η 
εξεζητηµένη κάτοψή του, το κατατάσσουν µεταξύ των σπουδαιότερων 
οικοδοµηµάτων της διερευνηµένης έκτασης. Μάλιστα, η Hayden επισηµαίνει το 
νεωτεριστικό του σχέδιο, ως παραλλαγή του αξονικού αρχιτεκτονικού τύπου της 
ηπειρωτικής Ελλάδας321, µε συνέπεια την ανάδειξη της αξίας της Μυκ, αντί της Μ, 
παράδοσης. Επίσης, η ποσότητα της κεραµικής και ιδίως το πλήθος των πίθων του 
τυφλού ∆. 80 (προφανώς αποθήκη) και του 61, υποδηλώνουν αφθονία αγαθών (έστω 
και αν κάποιοι χρησιµοποιούνταν για τη συλλογή νερού)322. Τελικά, ακόµα και αν δεν 
κατοικούσε ο ιερέας στο σπίτι, το βιοτικό επίπεδο των ενοίκων µοιάζει 
ικανοποιητικό, ανάλογο ίσως, της κοινωνικής θέσης τους. 

Πολύ διαφορετική εντύπωση προκαλούν τα ερείπια ορισµένων ταπεινότερων 
κτισµάτων στο Β∆ και το Ν∆ άκρο της εγκατάστασης (∆. 62-65, 90-95, 98, 99, 104, 
107-109, 122-125 και 127). Χαρακτηρίζονται καταφύγια και η ανέγερσή τους 
αποδίδεται στους ιδρυτές του Καρφιού, επειδή είναι οικοδοµηµένα µε προχειρότητα 
σε ανοίγµατα των βράχων και στεγάζονται µε ξύλα. Η υστερότερη χρήση τους ως 
ποιµνιοστασίων και στάβλων θεωρείται βέβαιη323, παρά την ανεύρεση στο εσωτερικό 
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τους, τµηµάτων πήλινων ειδωλίων και χάλκινων µικροαντικειµένων, τα οποία 
εικάζεται, ότι θα κύλησαν από το υπερκείµενο ιερό (∆. 129). Ωστόσο, αναρωτιέται 
κανείς, γιατί οι ιδιοκτήτες τους δεν τα κατεδάφισαν, για να κατασκευάσουν νέες 
οικίες, αλλά προτίµησαν να χτίσουν δίπλα. Οµοίως, γεννά απορίες η µορφή και ο 
ρόλος της Πσχηµης «βίγλας» (∆. 128), στην κορυφή του υψώµατος. 

Χαµηλότερα, στα υπόλοιπα σπίτια της εγκατάστασης, που συνιστούν την 
πλειονότητα του συνόλου, διακρίνουµε τις συνηθισµένες κατόψεις και οικοδοµικές 
πρακτικές. Ξεχωρίζουν µόνο δυο φούρνοι στα ∆. 73 και 89. Ο πρώτος ανήκει σε 
κτίριο ανεγερµένο πάνω στο δρόµο 72 (∆. 71, 73 και 74), έχει ύψος 1,50 µ. περίπου 
και θολωτό σχήµα, µε πήλινη προεξοχή στην κορυφή. Κατασκευάστηκε µε µικρούς 
λίθους στη βάση του και καλάµια ψηλότερα, µε επένδυση καµένου πηλού. Ο 
δεύτερος ήταν πέτρινος και κατά 20 εκ. χαµηλότερος. Η µορφή του πιθανώς έµοιαζε 
µε την αντίστοιχη των µικρότερων τάφων των δυο κοιµητηρίων. 

Αυτά εντοπίστηκαν στη δυτική και την ανατολική πλαγιά της Μεγάλης 
Κοπράνας, στις θέσεις «Τα Μνήµατα» και «Αστοιβιδερό». Αποτελούνταν από 
συνολικά 21 υπέργειους θόλους (17 και 4 αντίστοιχα), µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά µεταξύ τους, διεσπαρµένους ακανόνιστα στην περιοχή. Κάποιοι 
βρέθηκαν αποµονωµένοι, άλλοι σε ζευγάρια και µερικοί ίσως συγκροτούσαν οµάδα. 
Τον άτακτο προσανατολισµό τους καθόριζαν η γεωµορφολογία και το σχέδιό τους, 
ανάλογα µε τον απαιτούµενο και το διαθέσιµο χώρο. Οι κατόψεις τους ποίκιλλαν, 
αφού, πέρα από τους 16 (13 και 3) ορθογώνιους, υπήρχαν και 5 (4 κι 1) κυκλικοί, ενώ 
7 (6 κι 1) διέθεταν δρόµο και 8 (7 κι 1) προεξέχουσα είσοδο. Το µέγεθός τους 
διέφερε, καθώς οι µεγαλύτεροι ξεπερνούσαν το 1,50, ή ακόµα και τα 2 µ. ύψος. 
Πολλοί διατηρούσαν ίχνη πλακόστρωσης στο εσωτερικό του θαλάµου τους. Εκεί 
τοποθετούνταν ένας ή περισσότεροι νεκροί, οι οποίοι εισάγονταν στο µνήµα από την 
κλείδα της θόλου και όχι από το µικρό στόµιο. Σε δυο περιπτώσεις ήρθαν στο φως 
ανακοµιδές σε σαρκοφάγο και πίθο. 

Τους ενταφιασµένους συνόδευαν κτερίσµατα, παρόµοια µε τα συνηθισµένα 
αντικείµενα που αποκαλύφθηκαν στον οικισµό (συµπεριλαµβανοµένης και της 
κεραµικής)324. Πρόκειται κυρίως για πήλινα ειδώλια και ζώδια, χάλκινες και 
σιδερένιες πόρπες και περόνες, χάλκινους δίσκους και κοσµήµατα, πήλινα και λίθινα 
υφαντικά βάρη και αρκετά αγγεία, καλής και µετριότερης ποιότητας. Η εξέτασή τους 
από τους ανασκαφείς, φαίνεται πως δεν πρόσθεσε περαιτέρω πληροφορίες στις ήδη 
υπάρχουσες από τη διερεύνηση της εγκατάστασης, σε σχέση µε την 
κοινωνικοοικονοµική κατάσταση των θαµµένων και των συγγενών τους, ούτε 
συνέβαλε στον προσδιορισµό των κατάλληλων κριτηρίων, ώστε να επιτευχθεί η 
ακριβής χρονολόγηση των τάφων και η αντιστοίχιση του περιεχοµένου µε τα 
µορφολογικά χαρακτηριστικά τους. Η διαπίστωση, για παράδειγµα, ότι οι Τ.Μ. 4 και 
8 συγκαταλέγονται στους µεγαλύτερους και ο Τ.Μ. 6 στους µικρότερους, ενώ έχουν 
και οι τρεις κυκλική κάτοψη (αλλά ανόµοια κτερίσµατα), εµποδίζει τη διατύπωση 
επαγωγικών συλλογισµών και υποθέσεων. Έτσι, η αναζήτηση, στο µέγεθος, ή το 
σχήµα, ή και τα κτερίσµατα κάθε µνήµατος, ενδείξεων για τον πλούτο των νεκρών 
και τη θέση τους στην κοινότητα και γενικά, η προσπάθεια ταξινόµησης των τάφων 
και ταυτόχρονης κατηγοριοποίησης των θαµµένων, αποδεικνύεται ατελέσφορη, ίσως 
και λόγω της αποσπασµατικής και κάπως αλλοιωµένης εικόνας των κοιµητηρίων, 
εξαιτίας της µερικής αποκάλυψής τους, ή της κατάρρευσης, σύλησης, ή και 
διαδοχικής χρήσης ορισµένων θόλων, ή ακόµα και της υστερότερης (Γ, Α και Κ) 
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ανθρώπινης δραστηριότητας (λατρευτικής325 ή άλλης). Για το λόγο αυτό, µένει χωρίς 
ικανοποιητική εξήγηση, η σπουδή των ανασκαφέων να αποδώσουν µε σιγουριά την 
κυριότητα των τάφων στους άρχοντες του Καρφιού και να θεωρήσουν άγνωστη τη 
θέση του υποτιθέµενου µεγαλύτερου κοιµητηρίου, όπου θα θαβόταν η πλειονότητα 
του πληθυσµού326. Πιθανώς, ο περιορισµένος αριθµός των µνηµάτων δηµιούργησε 
την εντύπωση, ότι ανήκαν σε λίγους κι εκλεκτούς, εικασία ανεπιβεβαίωτη, µέχρι την 
αίσια έκβαση µελλοντικών ερευνών, µε την αποκάλυψη πολύ περισσότερων327. 
Εξάλλου, στη διατύπωση της παραπάνω άποψης, ίσως συνέβαλε και η δυνατότητα να 
ερµηνευτούν τα µεταγενέστερα κατάλοιπα ως ίχνη προγονολατρείας ή ηρωολατρείας, 
µε δεδοµένη µάλιστα, την εγκατάλειψη του Καρφιού και τη µετακίνηση των 
κατοίκων του στην Παπούρα Αγ. Γεωργίου, στις αρχές της 1ης χιλιετίας. 

Εκεί, στην κορυφή, την ανατολική και τη µεσηµβρινή πλαγιά του βουνού, 
σχεδόν 1 χλµ. βόρεια του χωριού Πινακιανό, εντοπίστηκαν τα αποµεινάρια του ΠΓ-Α 
οικισµού, διεσπαρµένα σε έκταση 200 Χ 400 µ. Εκτιµάται, πως το µέγεθός του θα 
ήταν µεγάλο ήδη από την ΠΓ περίοδο, πιθανώς διπλάσιο από του ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ 
Καρφιού, κατά τη Γ, και θα ξεπερνούσε και αυτό της Λύκτου στην Α. Ως λείψανα 
τµηµάτων του328, ή µάλλον προαστίων329 � γειτονικών κωµών, θα πρέπει να 
θεωρήσουµε τα ερείπια κτιρίων, που ήρθαν στο φως σε υψώµατα κοντά στο 
Πινακιανό, τα οποία µας βοηθούν να σχηµατίσουµε µια, υποθετική έστω, εικόνα, της 
άσκαφτης µέχρι σήµερα εγκατάστασης. Περίπου 500 µ. δυτικά από το χωριό, στην 
ανατολική κλιτύ λόφου, στη θέση «Καρδαµούτσα» ή «Μπαγάλι» ή «Χατζήρης 
Πηλιάρι», εντοπίστηκαν τοίχοι και ΠΓ-Α όστρακα, κατάλοιπα µάλλον, κάποιου 
οικιστικού πυρήνα. Ανατολικότερα, µεταξύ Πινακιανού και Λαγού, στη νότια πλαγιά 
υψώµατος, στο «Ντονάδη» ή «Ντοναντί», αποκαλύφθηκαν δυο ορθογώνια δωµάτια 
οικοδοµήµατος, µε Α και λίγη Γ κεραµική. Πρόκειται ίσως, για τα αποµεινάρια 
κώµης, το κοιµητήριο της οποίας θα πρέπει να το αναζητήσουµε λίγο ανατολικότερα 
στο λόφο Κεφάλι, όπως υποδεικνύει η περισυλλογή βάσης Γ ταφικού πίθου, ή και 
µέσα στο χωριό Λαγού, από όπου προέρχονται µικρό κωνικό κύπελλο και 
µικρογραφικός πίθος ΠΓ χρόνων. 

Φαίνεται ωστόσο, πως το κύριο νεκροταφείο της εγκατάστασης της Παπούρας 
θα βρισκόταν λίγο βορειότερα, στο ανατολικό άκρο του βουνού, στη θέση «στου 
Στεφανή το λάκκο», κοντά στη ράχη «Αρµί» ή «Αρµός». Εκεί, ανασκάφτηκε Γ 
θόλος, που ανήκε σε οµάδα, µαζί µε άλλους. Τα κατασκευαστικά στοιχεία και η 
κάτοψή του είναι παρόµοια µε τα αντίστοιχα των πρωιµώτερων του Καρφιού. Σχεδόν 
ορθογώνιο όρυγµα επενδυόταν µε αργούς λίθους και κατασκευαζόταν η οροφή, ώστε 
να δίνεται τελικά η εντύπωση χαµηλού πέτρινου τύµβου. Στενός δρόµος και χαµηλό 
στόµιο οδηγούσαν στον κυκλικό λιθόστρωτο θάλαµο (διαµέτρου 2 µ. και σωζ. ύψους 
1,5 µ.). Παρά τη σύλησή του, αυτός περιείχε άκαυτα ανθρώπινα οστά, σιδερένιο 
διπλό πέλεκυ και µαχαίρι, χάλκινη πόρπη και τµήµατα φιάλης, πήλινο ειδώλιο και 
υφαντικό βάρος και Γ κεραµική. Τα κτερίσµατα και ορισµένα κόκαλα από το δρόµο, 
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εικάζεται ότι υποδηλώνουν δυο νεκρούς, άντρα και γυναίκα330, ενώ η αρχική 
χρονολόγησή του στα 900-700 π.Χ. (ΠρΓ-ΥΓ/ΠΑ περίοδο)331, περιορίστηκε στο α΄ 
µισό του 8ου αι.332. 

Στα Γ χρόνια τοποθετείται και η λειτουργία υπαίθριου ιερού, πρόσφατα και 
τυχαία αποκαλυµµένου (και κατεστραµµένου), κατά τη διάρκεια εκβραχισµών, για τη 
θεµελίωση κατόπτρων τηλεφωνίας. Βρέθηκε στην κορυφή της Παπούρας, στο 
ψηλότερο, δυτικότερο σηµείο της. Μαύρα χώµατα θυσιών, πλήθος οστών ζώων και 
πολλά αναθήµατα (τέσσερα χάλκινα ειδώλια βοοειδών και πτηνού, αρκετά πήλινα 
ζώδια, κυρίως βοοειδή, ορισµένα µεγάλου µεγέθους, πήλινη κεφαλή κρανοφόρου 
κ.ά.), ανάµεσα στις σχισµές των βράχων, πιστοποιούν τη σηµασία του χώρου ως 
θρησκευτικού κέντρου, θυµίζοντας το πιθανώς ανάλογο στο Καρφί (∆. 129). 
Επισηµαίνοντας τέτοιες ενδείξεις πολιτισµικής συνέχειας και αντιδιαστέλλοντας µε 
τα όποια νεωτεριστικά στοιχεία, θα επιχειρήσουµε παρακάτω, να αποτυπώσουµε 
εξελικτικά την ανθρώπινη παρουσία και δράση στην περιοχή. 

Τα λείψανα της τεκµηριωµένης από αποσπασµατικές ανασκαφικές έρευνες κι 
επιφανειακά ευρήµατα, διαδοχικής κατοίκησης των Λασιθιωτών στο Καρφί και την 
Παπούρα, αλλά και τα δεδοµένα από την υπόλοιπη επικράτεια, µας παρέχουν τη 
δυνατότητα να σκιαγραφήσουµε τους παράγοντες, που οδήγησαν τις ΥΜ ΙΙΙγ-
ΥποΜ/ΠΓ κοινότητες σε ποικίλες αλλαγές, οικονοµικού, κοινωνικού, πολιτικού, ή 
ιδεολογικού περιεχοµένου και να διαπιστώσουµε τοµείς όπου διατηρείται η 
παράδοση, ή προωθούνται καινοτοµίες. Ο ριζικός χαρακτήρας των µεταβολών 
αντικατοπτρίζεται µε ενάργεια στην εσωτερική µετανάστευση του πληθυσµού του 
οροπεδίου, γύρω στο 1000 π.Χ. Επειδή τα αίτιά της συνδέονται µε τις συνθήκες 
διαβίωσης και το κοσµοόραµα των κατοίκων, ο προσδιορισµός τους µπορεί να 
συµβάλει στην ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας. 

Η ανάλυση του φαινοµένου επιβάλλει την εξέταση, όχι µόνο των αρχαίων 
καταλοίπων, αλλά και των ιδιαιτεροτήτων του τόπου, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος 
αλληλεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος. Η µελέτη της τοπογραφίας και της 
γεωµορφολογίας, κυρίως των ορεινών περιοχών κοντά στις διαβάσεις, είναι 
αποκαλυπτική. Παρατηρούµε, πως µολονότι τα δυο υψώµατα, το Καρφί και η 
Παπούρα, γειτονεύουν κι έχουν αρκετά κοινά γνωρίσµατα (µεγάλο υψόµετρο, καλή 
ορατότητα, φυσική οχύρωση), παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, καλύπτοντας 
αντίστοιχες ανάγκες του πληθυσµού. Η εγκατάσταση στο Καρφί διαθέτει τα 
διακριτικά στοιχεία των «οικισµών � καταφυγίων», δηλαδή σχεδόν απρόσιτο χώρο 
καταφυγής, απρόσκοπτη θέα ολόγυρα και ικανοποιητική ύδρευση, ενώ αυτή στην 
Παπούρα βρίσκεται πάνω στο δρόµο σύνδεσης της πόλγης µε την κοιλάδα του 
Αποσελέµη, κοντά σε πηγές και στα καλλιεργήσιµα εδάφη και προσεγγίζεται 
ευκολότερα από το Λασίθι. Φαίνεται, ότι πρωταρχικό µέληµα των κατοίκων του 
Καρφιού ήταν η ασφάλειά τους, σε αντιδιαστολή µε τους απογόνους τους στην 
Παπούρα, οι οποίοι ενδιαφέρονταν κυρίως για τον έλεγχο της οδού επικοινωνίας, 
χωρίς βέβαια να παραµελούν την οργάνωση αποτελεσµατικής άµυνας απέναντι σε 
εχθρούς προερχόµενους από τη λεκάνη Αβδού � Γωνιών. 

Τα ανόµοια γεωγραφικά χαρακτηριστικά αντικατοπτρίζουν µεταβολές στον 
οικονοµικό προσανατολισµό των δυο διαδοχικών κοινοτήτων. Οι πλουτοπαραγωγικές 
πηγές του Καρφιού είναι σαφώς περιορισµένες. Η εκµετάλλευση της γης δε θα 
απέδιδε τα απαιτούµενα προϊόντα για τη σίτιση τόσο µεγάλου πληθυσµού, ενώ οι 
ευφορότερες εκτάσεις απείχαν πολύ. Μόνο η κτηνοτροφία, στα βουνά ή το οροπέδιο 
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του Νίσιµου, θα προσέφερε ποικιλία αγαθών, όπως το γάλα, το κρέας, το µαλλί και το 
ζωικό λίπος (το οποίο ίσως κάλυπτε την έλλειψη ελαιολάδου), συνιστώντας ασφαλώς 
την ασχολία σηµαντικής µερίδας των κατοίκων. Επίσης, το κυνήγι θα αποτελούσε 
προσφιλή δραστηριότητα, συµπλήρωνοντας τις διατροφικές ανάγκες. Τέλος, οι 
ανταλλαγές µε γειτονικές περιοχές και ιδίως µε τους κάµπους του Ηρακλείου και της 
Πεδιάδας, δε θα πρέπει να αποκλειστούν, µολονότι δύσκολα διακρίνουµε κάποιο 
τοπικό προϊόν, που θα προσέλκυε το ενδιαφέρον των ξένων, ενώ προβληµατική 
µοιάζει και η συγκέντρωση πλεονάσµατος. Για το λόγο αυτό, προκαλούν έκπληξη οι 
τεκµηριωµένες, µε βάση την κεραµική και τη µεταλλοτεχνία, επαφές µε την 
Κύπρο333, καθώς µαρτυρούν την επιθυµία και τη δυνατότητα επικοινωνίας µε το 
εξωτερικό. 

Αντίθετα µε το Καρφί, η Παπούρα διαθέτει παραγωγικό χώρο ικανό να 
προσφέρει αυτάρκεια. Παρά την περιφερειακή θέση της, αφού οι απότοµες 
βορειοδυτικές πλαγιές της χωρίζουν την επικράτεια του Λασιθίου από τη γειτονική 
της των Αβδού � Γωνιών � Κεράς, ο οικισµός στις οµαλότερες νοτιοανατολικές 
κλιτύες αναπτύχθηκε εντυπωσιακά, όπως φανερώνουν τα επιφανειακά ευρήµατα. Τα 
χαµηλότερα σπίτια του βρίσκονταν δίπλα στα εύφορα καλλιεργήσιµα εδάφη της 
πόλγης, καταδεικνύοντας τη στροφή του οικονοµικού ενδιαφέροντος προς τη 
γεωργία, µε την οποία θα καταπιανόταν το µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού, 
παράλληλα ίσως, µε την ενασχόληση µε την κτηνοτροφία. Επιπλέον, ο έλεγχος του 
δρόµου σύνδεσης µε την κοιλάδα του Αποσελέµη και τις πεδιάδες στα βόρεια και 
δυτικά και η πύκνωση των ανταλλαγών στην ευρύτερη περιοχή, ήδη από την ΠΓ 
περίοδο, ασφαλώς θα έδωσαν ώθηση στο εµπόριο. 

Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα της Παπούρας δηµιουργούν την εύλογη απορία, 
γιατί δεν επιλέχτηκε από την αρχή το συγκεκριµένο βουνό ως τόπος κατοίκησης, 
αλλά προτιµήθηκε το αφιλόξενο Καρφί. Οι αντίξοες συνθήκες διαβίωσης στο 
τελευταίο, σε συνδυασµό µε ορισµένα κινητά ευρήµατα (σαν τα είδωλα της θεάς µε 
τα υψωµένα χέρια από το ∆. 1) και κάποια ερείπια (∆. 138-140), οδήγησαν στη 
διατύπωση της θεωρίας, ότι στο βραχώδες έξαρµα έφτασαν Μ ή και Μυκ πρόσφυγες, 
κυνηγηµένοι από ∆ωριείς εποίκους ή πειρατές334. Η ίδρυση του «οικισµού � 
καταφυγίου» ερµηνεύτηκε δηλαδή, ως επιβεβληµένη ενέργεια των αυτοχθόνων, 
µπροστά στο σοβαρό κίνδυνο που τους απειλούσε. Παράλληλα, αναζητήθηκαν 
ικανοποιητικές προτάσεις αντιµετώπισης του ανακύπτοντος προβλήµατος του 
µεγάλου υψοµέτρου και του συνακόλουθου κρύου. Η εποχιακή µετακίνηση του 
πληθυσµού κάθε χειµώνα, στο Αρµί, τη Σιδεροκεφάλα, ή αλλού335 και η 
εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του οροπεδίου και ιδίως της κοιλάδας 
του Αποσελέµη336, υποδείχτηκαν ως πιθανές λύσεις. Την ανεπάρκειά τους φανερώνει 
η εξέταση των γεωγραφικών και αρχαιολογικών δεδοµένων337, τα οποία προσφέρουν 
ενδείξεις πειστικότερης εικόνας της ιστορικής πραγµατικότητας. 

Κύριο πλεονέκτηµα της εγκατάστασης στην πόλγη, είναι η φυσική προστασία 
επίπεδων και γόνιµων εκτάσεων, από ψηλά βουνά ολόγυρα. Οι λίγες ορεινές 
διαβάσεις είναι εύκολα υπερασπίσιµες, ακόµα και από σχετικά µικρές στρατιωτικές 
δυνάµεις. ∆υνατότητα αιφνιδιασµού των αµυνόµενων δεν υπάρχει, αφού οι κορυφές 
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των υψωµάτων παρέχουν απρόσκοπτη ορατότητα προς κάθε κατεύθυνση. Ούτε όµως, 
αποκλεισµός της περιοχής είναι αποτελεσµατικός κι εφικτός, επειδή αυτή διαθέτει 
αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα και νερό, καθώς κι εξόδους σε κάθε τµήµα του 
νησιού. Εποµένως, δε χρειάζεται να αποτραβηχτεί ο πληθυσµός σε κάποιο 
αποµακρυσµένο και δυσπρόσιτο τόπο, ώστε να προφυλαχτεί από εξωτερικούς 
εχθρούς. Πιθανή είσοδος των τελευταίων στο οροπέδιο θα µαρτυρούσε την ισχύ τους 
και δε θα αντιµετωπιζόταν µε ανταρτοπόλεµο από θέση χωρίς παραγωγικό χώρο, 
όπως το Καρφί, αφού η µόνιµη παρουσία τους στην πόλγη, θα οδηγούσε τους 
Λασιθιώτες σε λιµοκτονία και παράδοση. Άρα, το στρατηγικό πλεονέκτηµα του 
βραχώδους εξάρµατος, ουσιαστικά δε θα είχε αξία, αν οι επιτιθέµενοι καταλάµβαναν 
τον κάµπο. Αν ήταν γείτονες, για παράδειγµα Λύκτιοι, θα στόχευαν στη διαρκή 
εκµετάλλευση των εδαφών της επικράτειας, µε συνέπεια τη βαθµιαία προσάρτησή 
της. Αν έφταναν από µακριά, οργανώνοντας πειρατικές επιδροµές, η απόσταση από 
τη θάλασσα και ο πλούτος των παράκτιων πεδιάδων (ιδιαίτερα σε σύγκριση µε τη 
φτωχότερη γη του Λασιθίου), θα µείωνε την ορµή τους, χορταίνοντας τις ορέξεις 
τους, ενώ η καλά οργανωµένη άµυνα στο «Σελλί» της Αµπέλου, θα ανέστειλλε την 
προέλασή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, η καταφυγή στην κορυφή του υψώµατος 
θα ήταν καθυστερηµένη, βιαστική και πρόσκαιρη και δε θα παρουσίαζε τη γνωστή 
από τις ανασκαφές εικόνα. 

Παραµένουν ωστόσο εκκρεµή τα ζητήµατα, της επιλογής του Καρφιού ως 
τόπου κατοίκησης και της εποχιακής µετακίνησης του πληθυσµού του. Το µέγεθος 
της εγκατάστασης και ορισµένων σπιτιών της και το παράδειγµα της χαµηλότερης 
κατά µόλις 115 µ. Παπούρας, αρκούν, για την τεκµηρίωση της µόνιµης κατάληψης 
του χώρου. Όµως, η ένδεια των φυσικών πόρων απάδει προς την εντύπωση που 
δηµιουργούν τα αρχαία κατάλοιπα. Η διασπορά τους σε ευρεία έκταση και η 
οµοιότητά τους µε αντικείµενα διαφορετικής προέλευσης, κρητικής ή ξένης, 
πιστοποιούν τη σπουδαιότητα του οικισµού και τις επαφές του µε το εξωτερικό. Η 
ισχύς του προφανώς δεν πήγαζε από την εκµετάλλευση του άµεσου περιβάλλοντός 
του, αλλά θα στηριζόταν στον έλεγχο ολόκληρης της επικράτειας, στα όρια της 
οποίας δε θα εντασσόταν η κοιλάδα του Αποσελέµη, αφού κάτι τέτοιο θα 
συνεπαγόταν ουσιαστικά την ενοποίηση µιας τεράστιας, ακόµα και για τα δεδοµένα 
του 8ου αι., κατακερµατισµένης περιοχής338. Φαίνεται, ότι η κυριαρχία αυτή στο 
οροπέδιο επιβλήθηκε βίαια, µε συνέπεια να προτιµηθεί το δυσπρόσιτο βραχώδες 
έξαρµα για την εγκατάσταση της ηγετικής οµάδας ανθρώπων, ώστε να εξασφαλιστεί 
η άµυνά της απέναντι στους καταπιεζόµενους339. 

Έτσι, καταλήγουµε σε διαφορετική εκδοχή της ιστορίας του τόπου, αντίθετη 
της επικρατούσας, καθώς απορρίπτουµε το χαρακτηρισµό «οικισµός � καταφύγιο» 
για το Καρφί και προτείνουµε την αναγνώρισή του ως κέντρου εξουσίας, απλωµένης 
σε ολόκληρη την πόλγη. Θεωρούµε λοιπόν, πως σε περίοδο ρευστότητας, σαν την 
ΥΜ ΙΙΙγ, ο πληθυσµός του θα επιχείρησε να αποκτήσει δύναµη, αντλώντας την από 
τους γείτονές του. Η νοµή, µέσω αρπαγής ή αµοιβής για προστασία, του 
υπερπροϊόντος των αγροτών που ζούσαν στην περιφέρεια του κάµπου, στις ΥΜ ΙΙΙγ-
ΥποΜ κώµες της Πλάτης, του Καµινακίου, του Μέσα Λασιθίου, ή αλλού, επέτρεψε 
στους κατοίκους του Καρφιού τη συσσώρευση πλεονάσµατος αγαθών, αφού η 
ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα και κυρίως την κτηνοτροφία, δεν αρκούσε340. 

                                                 
338 Βλ. σ. 147. 
339 Φαράκλας Ν. κ.ά., ό.π., σ. 110-111. 
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Τέτοια «ληστρική» δραστηριότητα δε θα επιλέχτηκε τυχαία, καθώς προϋποθέτει 
στρατιωτική ικανότητα, κατοχή οπλισµού, αριθµητική υπεροχή, ή άλλα παρόµοια 
προσόντα, τα οποία δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουµε µε βάση τα υπάρχοντα 
δεδοµένα. 

Επειδή όµως, εχθροί µπορεί να καραδοκούσαν κι έξω από το οροπέδιο, για 
παράδειγµα στην κοιλάδα του Αποσελέµη, κρίθηκε σκόπιµο, πέρα από την κατάληψη 
της δυσπρόσιτης κορυφής, να δηµιουργηθούν µικρότερες εγκαταστάσεις � φυλάκια, 
σε φυσικά οχυρές θέσεις στα περάσµατα, για την προστασία της επικράτειας. 
Λείψανα µερικών εντοπίστηκαν στο Φλεχθρό, τον Πωρολιό και τα Ζένια, δηλαδή 
στις σπουδαιότερες ορεινές διαβάσεις. Η παρατήρηση πως καµιά δε διέθετε αξιόλογο 
παραγωγικό χώρο, ενισχύει την εικασία της οικονοµικής σύνδεσής τους µε τις κώµες 
του κάµπου. Ωστόσο, ο ρόλος τους ίσως δεν ήταν µόνο αµυντικός, καθώς η 
τοπογραφία θα επέτρεπε τη διενέργεια σποραδικών επιδροµών στις χαµηλότερες 
λεκάνες. Αυτές, επίσης θα ελέγχονταν και θα προστατεύονταν από οικισµούς σε 
υψώµατα, ανταγωνιστικούς του Καρφιού, όπως της Σιδεροκεφάλας, όπου προφανώς 
δε θα διέµεναν Λασιθιώτες το χειµώνα. Τα ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ (;) κατάλοιπα από το 
λόφο, το µικρό ύψος του και η απουσία περιοχής καταφυγής, συνιστούν ενδείξεις 
ειρηνικής και ασφαλούς διαβίωσης, χωρίς ανησυχία για ενδεχόµενο κίνδυνο από 
γείτονες ή πειρατές. Να αποδώσουµε άραγε, την αίσθηση ηρεµίας και σιγουριάς, που 
θα ευνοούσε την πρόοδο και την ευηµερία, στην επίγνωση της ισχύος της θέσης, ή 
στην ισορροπία δυνάµεων ανάµεσα στις όµορες επικράτειες, ή µήπως θα µπορούσαµε 
να υποθέσουµε, ακόµα και κάποιας µορφής συνεργασία των κατοίκων τους; 

Τα ευρήµατα στο Καρφί, παρά τον αποσπασµατικό χαρακτήρα τους, 
µαρτυρούν επαφές µε αρκετές κρητικές εγκαταστάσεις (Φαιστό341, Έργανο342, 
Επισκοπή Ιεράπετρας343, Βρόκαστρο344, Καβούσι345 κ.ά.) και την Κύπρο και σε 
συνδυασµό µε τα γεωγραφικά δεδοµένα, οδηγούν στην εικασία, ότι η κοιλάδα του 
Αποσελέµη (όπως και του Ξηροπόταµου στα ανατολικά και η λεκάνη της Εργάνου 
στα νοτιοδυτικά), θα αποτελούσε ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων, αγαθών 
και ιδεών προς το Λασίθι. ∆υστυχώς, η ειρηνική και χωρίς πίεση εγκατάλειψη του 
Καρφιού και η συνακόλουθη µεταφορά των πολυτιµότερων αντικειµένων στην 
Παπούρα, µας στερούν από πλήθος πληροφοριών, σχετικών, όχι µόνο µε τις 
ανταλλαγές, αλλά και τη γενικότερη οικονοµική κατάσταση. Ο προσδιορισµός της 
τελευταίας, απαιτεί λοιπόν, διεξοδικότερη εξέταση του υλικού. 

Η ίδια η ευρεία έκταση του οικισµού, πιθανώς υποδηλώνει την άνθησή του. Η 
συγκέντρωση τόσων κατοίκων, ακόµα και αν δεχόµασταν ότι πραγµατοποιήθηκε 
στην προσπάθειά τους να προφυλαχτούν από κάποιον κίνδυνο, ασφαλώς θα 
επιτάχυνε το ρυθµό ανάπτυξης, αφού θα αύξησε τις ανάγκες, επιβάλλοντας 
εντατικοποίηση της παραγωγής και πύκνωση των επαφών µε το εξωτερικό, ώστε να 
εξευρεθούν τα απαραίτητα µέσα για την επιβίωση. Η συσσώρευση περισσότερων 
αγαθών, χάρη στην εκµετάλλευση της εργασίας καταπιεζόµενων αγροτών, θα 
προσέφερε προοπτικές προόδου κι ευηµερίας, λειτουργώντας και ως πόλος έλξης για 
Λασιθιώτες και ξένους. Έτσι, βαθµιαία, η δηµόσια και ιδιωτική οικονοµία θα 

                                                                                                                                            
Μαλίων (Pendlebury H.W. et al, ό.π.). Ο Watrous µάλλον αποδέχτηκε την εικασία, προτείνοντας 
πειρατική δράση τους (1982, σ. 19). 
341 Βλ. σ. 107 και 109. 
342 Βλ. σ. 166 και 167. 
343 Kanta A., 1980, σ. 154. 
344 Pendlebury H.W. et al, ό.π., σ. 113 και 114. 
345 Ό.π., σ. 113. 



έφτασαν να ακολουθούν ανοδική πορεία, όπως πιστοποιεί και η µελέτη των 
αρχιτεκτονικών καταλοίπων και των κινητών ευρηµάτων. 

Η προσθήκη δωµατίων σε αρχικά µικρές, µονόχωρες οικίες, οι οποίες στην 
ύστατη φάση τους προσέγγιζαν ή και ξεπερνούσαν τα 100 τ.µ. εµβαδόν, τεκµηριώνει 
τη γοργή ανάπτυξη, που µάλλον συµβάδιζε µε ταυτόχρονη υιοθέτηση νέων, 
προηγµένων κατασκευαστικών τεχνικών (αν τα ταπεινά και προχειροχτισµένα 
«καταφύγια», ήταν πραγµατικά τα πρωιµότερα σπίτια του Καρφιού). Ειδικά οι 
κατόψεις ορισµένων κτιρίων (ιδίως του «Μεγάλου Σπιτιού» και του «Σπιτιού του 
Ιερέα») και το περιεχόµενο συγκεκριµένων δωµατίων τους, καταδεικνύουν το υψηλό 
βιοτικό επίπεδο των ενοίκων, αντικατοπτρίζοντας σειρά µεταβολών στη χρήση του 
χώρου και κατά συνέπεια, στην οργάνωση της παραγωγής. Το γεµάτο πίθους, τυφλό 
∆. 80, είναι φανερό ότι θα συνιστούσε αποθήκη, όπου θα φυλασσόταν το µεγαλύτερο 
µέρος του υπερπροϊόντος, το υπόλοιπο του οποίου θα συγκεντρωνόταν στο ∆. 61. Το 
∆. 12, µε τα χάλκινα εργαλεία και τα ∆. 16-17, µε τα πήλινα ειδώλια και τα ιερά 
σκεύη, µπορεί επίσης να είχαν ιδιαίτερη λειτουργία, ως εργαστήριο και οικιακό ιερό 
αντίστοιχα. Αναλογιζόµενοι, πως αρχικά το «Μεγάλο Σπίτι» αποτελούνταν µόνο από 
το ∆. 9, αντιλαµβανόµαστε την πρόοδο που συντελείται κατά την εξεταζόµενη 
περίοδο. Η παγιωµένη ταύτιση των τόπων διαµονής κι εργασίας, κύριο γνώρισµα της 
κλειστής οικονοµίας του οίκου, σταδιακά τείνει να ξεπεραστεί, φανερώνοντας, πέρα 
από την όποια αύξηση των µελών της οικογένειας, ή τη γενικότερη πληθυσµιακή 
ανάκαµψη, ή την αναζήτηση της άνεσης, την απαίτηση, να ασκούνται οι ποικίλες 
δραστηριότητες σε διαφορετικούς χώρους. Η καινοτοµία αυτή, ουσιαστικά συνιστά 
το πρώτο βήµα προς την εξειδίκευση της εργασίας και την ανάπτυξη του δευτερογενή 
τοµέα, όπως ίσως υποδηλώνουν, τα κινητά ευρήµατα του ∆. 12. 

Βέβαια, θα ήταν πρώιµο να περιµένουµε, ήδη από τον 11ο αι., εντυπωσιακές 
αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Τα πιο 
επιµεληµένα τέχνεργα και ιδίως η λεπτότερη κεραµική και τα λίγα χάλκινα 
µικροαντικείµενα, καταδεικνύουν µικρή µα σταθερή πρόοδο. Η οµοιότητα των 
τελευταίων µε αντίστοιχα από άλλες θέσεις, κυρίως της Ανατολικής Κρήτης και της 
Κύπρου, µας ωθεί να υποθέσουµε, χωρίς τη δυνατότητα τεκµηρίωσης, εξαιτίας του 
περιορισµένου υλικού, είτε την ύπαρξη ενός δικτύου µεταφοράς τέτοιων αγαθών (µε 
αφετηρία την Ανατολή ή την Κύπρο;), είτε τη µετακίνηση ορισµένων τεχνιτών εκεί 
όπου βρίσκονταν εύποροι παραγγελιοδότες. Σε κάθε περίπτωση, προϋποτίθενται η 
συσσώρευση και η προθυµία διάθεσης πλεονάσµατος, συνήθως αποθηκευµένου σε 
δωµάτια, σαν τα ∆. 80 και 61. 

Πιθανώς, η ανισοµερής κατανοµή του θα αφορούσε ορισµένους µόνο 
κατοίκους του Καρφιού, αφού τα αρχαιολογικά δεδοµένα αποκαλύπτουν το µέτριο 
βιοτικό επίπεδο της πλειονότητας του πληθυσµού. Η µορφή και το περιεχόµενο των 
περισσότερων σπιτιών δεν παρουσιάζουν αξιόλογες διαφορές (απλές κατόψεις, λίγα 
δωµάτια, αρκετή οικιακή κεραµική και πήλινα, λίθινα, οστέινα και µετάλλινα 
εργαλεία), µαρτυρώντας φροντίδα για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών. 
Φαίνεται, πως η απόκτηση ειδών πολυτελείας (χάλκινων κοσµηµάτων, τριπόδων, 
πλακιδίων, διπλών πελέκεων κ.ά.), αποτελούσε µέληµα των ευάριθµων πλουσίων, 
στην προσπάθειά τους να επιδείξουν τη δύναµη και το κύρος τους. Οι ίδιοι θα τα 
αφιέρωναν σε θεότητες λατρευόµενες στα «αστικά» ιερά και τα σπήλαια του Ψυχρού 
και της Φανερωµένης, σε µικρές µάλλον ποσότητες, σε σύγκριση µε τα πήλινα 
αναθήµατα, λόγω της γενικότερης ένδειας και οικονοµικής αστάθειας, ή της 
ανεπάρκειας του υπερπροϊόντος, ή της µεγάλης αξίας του χρησιµοποιούµενου για την 
κατασκευή όπλων κι εργαλείων χαλκού, ή της στοιχειώδους τεχνολογικής ανάπτυξης, 



ή της παραδοσιακής προσφοράς άλλου είδους ταµάτων, ή ακόµα και της 
περιορισµένης σπουδαιότητας των θρησκευτικών κέντρων. 

Η τελευταία εκδοχή µοιάζει λιγότερο πιθανή, µολονότι η λαµπρότητα και η 
ακτινοβολία των ΥποΜ ιερών υπολείπονται των αντίστοιχων των Γ. Το πλήθος τους 
(συµπεριλαµβανοµένων και των χαρακτηριζόµενων ως οικιακών) και τα πολύτιµα 
κάποτε αφιερώµατα, πιστοποιούν την επιρροή τους στην καθηµερινή ζωή των 
κατοίκων, ενισχύοντας την πεποίθηση των ερευνητών, ότι η εξέταση της θέσης, της 
µορφής και του περιεχοµένου τους, µπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισµό του 
κοσµοοράµατος των πιστών και της φυλετικής ταυτότητάς τους. Ακριβώς αυτή η 
µελέτη των παραπάνω αρχαιολογικών δεδοµένων, έπεισε πρώτους τους ανασκαφείς, 
για τη Μ καταγωγή της πλειονότητας (αν όχι του συνόλου), του πληθυσµού346. Η 
άσκηση λατρείας στο ύπαιθρο, σε ιερά κορυφής και σπήλαια, ή σε χώρους όπου 
προεξέχουν βράχοι ή διαµορφώνονται αυλές, καθώς και τα είδωλα της θεάς µε τα 
υψωµένα χέρια, οι βωµοί � οµοιώµατα ιερών, οι χάλκινοι διπλοί πελέκεις, ή άλλα 
τελετουργικά σκεύη, θεωρούνται στοιχεία της Μ θρησκείας347 κι εποµένως 
εκφράζουν τις αντιλήψεις Μινωιτών. 

Ωστόσο, αν τα οικιακά ιερά (∆. 85 ή 87, 26 ή 27, 106, 116 και 16-17)348, 
συνιστούν ξενόφερτη συνήθεια των µετανακτορικών χρόνων οικεία στους ∆ωριείς349, 
αν τα µεγαρόσχηµα (τουλάχιστον)350 σπίτια και η στερέωση των ενδυµάτων µε 
πόρπες, συνδέονται µε τους Αχαιούς351, αν στην κεραµική συνυπάρχουν µινωικά, 
µυκηναϊκά και δωρικά σχήµατα και διακοσµητικά θέµατα352 και αν οι θολωτοί τάφοι, 
υποτίθεται ότι ανεγείρονται σύµφωνα µε τις συνήθειες των Αχαιών αρχόντων του 
Καρφιού353, η κατάσταση περιπλέκεται ιδιαίτερα. Άραγε, επιβεβαιώνεται η εικασία 
της Μ καταγωγής των εγκαταστηµένων στο βραχώδες έξαρµα, της Μυκ της 
ολιγαριθµότερης ηγεσίας τους και των δανείων από τους επήλυδες � επιδροµείς, στον 
τεχνολογικό και τον καλλιτεχνικό τοµέα (εισαγωγή σιδήρου και ΠΓ κεραµικής)354; 

Η αναγνώριση του Καρφιού ως κέντρου εξουσίας στο οροπέδιο, ανοιχτού σε 
επαφές µε το εξωτερικό και η απόρριψη της εικόνας του ερηµικού και αποµονωµένου 
«οικισµού � καταφυγίου», µας επιτρέπει να προσεγγίσουµε µε µεγαλύτερη ευελιξία 
το φαινόµενο της παράλληλης παρουσίας διαφορετικής προέλευσης στοιχείων. 
Εξάλλου, η πρωιµότητα της θέσης και τα γεωγραφικά δεδοµένα, είναι δυνατό να 
συµβάλουν στην ερµηνεία κάποιων χαρακτηριστικών της. Η ίδρυσή της στο 12ο αι., 
όταν η ανάµνηση του ένδοξου Μ παρελθόντος θα ήταν πιο ζωηρή και οι αντιλήψεις 
των κατοίκων ίσως όχι τόσο ριζικά αλλαγµένες, δικαιολογεί τις Μ επιβιώσεις στη 
λατρεία και την τέχνη. Ο ντόπιος πληθυσµός, µετά την κατάρρευση του παλιότερου 
οικονοµικού συστήµατος και του κοινωνικοπολιτικού εποικοδοµήµατός του, θα 
προσπαθούσε να διαµορφώσει όρους ανάπτυξης, χωρίς όµως να έχει ήδη αποκτήσει 
νέα εθνική ή ταξική συνείδηση, αφού η διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη. Είναι 
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λοιπόν αναµενόµενη, η εµµονή στην ισχυρή, εξαιτίας της διάρκειας και της φήµης 
της, παράδοση, η οποία θα αποτελούσε την αφετηρία, αλλά και το πρότυπο. Ωστόσο, 
η διατήρησή της, σε καµιά περίπτωση δε συνεπάγεται τη διαιώνιση του 
ξεπερασµένου πια κοσµοοράµατος, ούτε αποκλείει την απόδοση καινούριου 
περιεχοµένου σε παρωχηµένα σχήµατα. Ο συχνός εντοπισµός Μ εθίµων σε 
λατρευτικές πρακτικές, ακόµα και κατά τη Γ περίοδο, είναι ενδεικτικός κι εξηγείται 
ικανοποιητικά και λόγω του θρησκευτικού συντηρητισµού. 

Η επίδραση του Μ πολιτισµού στη συγκρότηση του ιδεολογικού υποβάθρου 
της κοινωνίας του Καρφιού, δε φαίνεται να εµπόδισε την ταυτόχρονη υιοθέτηση 
αρκετών Μυκ στοιχείων. Η µακρά παρουσία των Αχαιών στην Κρήτη και η σταδιακή 
αφοµοίωσή τους, ευνόησε την εξοικείωση των νησιωτών µε διαφορετικές αντιλήψεις 
και συνήθειες και τη βαθµιαία αποδοχή τους. Επιπλέον, οι επαφές µε το εξωτερικό 
και ιδίως την Κύπρο, ίσως ενίσχυσαν περαιτέρω (έστω κι έµµεσα), τους ήδη στενούς 
δεσµούς µε την ηπειρωτική Ελλάδα. Εποµένως, δεν είναι αναγκαίο να αποδώσουµε 
σε ηγετική οµάδα Αχαιών, την επικράτηση των Μυκ αρχιτεκτονικών τύπων των 
σπιτιών και των τάφων, ή τα δάνεια στην κεραµική. Μάλιστα, πιθανώς θα 
µπορούσαµε να ανεύρουµε και πρακτικότερους λόγους, που επέβαλλαν τις 
συγκεκριµένες κατόψεις. Η προτίµηση στα απλούστερα σχέδια και τις ευκολότερες 
κατασκευές, µοιάζει να υπαγορεύεται από την εντατική κι εκτεταµένη κατάληψη, 
αλλά και την ανεπάρκεια του χώρου. Άλλωστε, η υπερεκµετάλλευσή του είχε ως 
συνέπεια την πυκνή και άτακτη δόµηση, χωρίς προδιαγραφές πολεοδοµικού 
σχεδιασµού. Μόνο η καταλυτική ανθρώπινη επέµβαση στο ανάγλυφο, µε τη 
διαµόρφωση πλατιών ανδήρων, θα αποσοβούσε την τυχαία ανοικοδόµηση και θα 
επέτρεπε την ανέγερση κτιρίων Μ τύπου. Όµως, κάτι τέτοιο δεν έγινε, µάλλον 
εξαιτίας της χαλαρής κοινωνικής διάρθρωσης, κυρίως κατά την ίδρυση και τις πρώτες 
δεκαετίες ύπαρξης του οικισµού. 

Την περίοδο εκείνη, βασικό συνεκτικό κρίκο των µελών της κοινότητας, δεν 
αποκλείεται να συνιστούσαν οι σχέσεις συγγένειας. Οι τάφοι στα «Μνήµατα» και το 
«Αστοιβιδερό» θα ανήκαν σε οικογένειες, µε πιθανούς δεσµούς ανάµεσά τους. Τα 
κτερίσµατα δε µας βοηθούν να τους προσδιορίσουµε, όπως δε δικαιολογούν και το 
χαρακτηρισµό των νεκρών ως αρχόντων. Οι χτιστοί θόλοι, µολονότι απαιτούν 
µεγαλύτερη φροντίδα, δε θα προορίζονταν κατ�ανάγκη για ενταφιασµούς ευγενών ή 
πλουσίων. Το µέγεθος και το περιεχόµενο των ανεσκαµµένων στο Καρφί, τους 
διαφοροποιούν σαφώς από τους εντυπωσιακότερους άλλων περιοχών, ενώ η 
οµοιότητά τους µε αντίστοιχους από το µεσηµβρινό τµήµα της Κεντρικής και την 
Ανατολική Κρήτη, µαρτυρά την ευρεία διάδοσή τους, από τα ΥΜ ΙΙΙ ως τα ΠΓ 
χρόνια. Οι επί µέρους µορφολογικές ιδιαιτερότητές τους, δε φαίνεται να 
αντικατοπτρίζουν ιδεολογικό χάσµα, αφού τα έθιµα ήταν κοινά κι εποµένως, αν δεν 
οφείλονται σε κατασκευαστικές ανάγκες ή αισθητικές επιλογές, ίσως υποδηλώνουν 
ανόµοια πρότυπα, από το νησί ή την ηπειρωτική Ελλάδα. Τέλος, τα υστερότερα 
κατάλοιπα σε ορισµένους, µάλλον αποτελούσαν προσφορές σε ισχυρούς κι ένδοξους 
προγόνους (πραγµατικούς ή πλαστούς), από Λασιθιώτες που επιδίωκαν τη σύνδεση 
µε το σχεδόν µυθικό παρελθόν, πιθανώς στην προσπάθειά τους να διεκδικήσουν 
υψηλή κοινωνική θέση, στην πολυάνθρωπη εγκατάσταση της Παπούρας. 

Η µετακίνηση του πληθυσµού εκεί, γύρω στο 1000 π.Χ., θα έγινε εφικτή, µετά 
από περίπου δυο αιώνες έντασης και συγκρούσεων στο οροπέδιο, µεταξύ των 
καταπιεστών στρατοκρατών του Καρφιού και των καταδυναστευόµενων αγροτών της 
πόλγης. Η ενδεχόµενη αδυναµία των καλλιεργητών να καλύψουν τις διατροφικές 
ανάγκες των ίδιων και των πολυάριθµων πλέον Καρφιωτών, η παγίωση της ιδιότυπης 
οικονοµικής σχέσης τους και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, θα οδήγησαν 



σταδιακά στη µετεξέλιξη «του νόµου του ισχυρού» σε γενικά αποδεκτό δίκαιο. Η 
θέσπισή του θα άµβλυνε τις αντιθέσεις, αίροντας τις αιτίες καταφυγής στο βραχώδες 
έξαρµα κι ευνοώντας το συνοικισµό στην Παπούρα. Η εκµετάλλευση των 
σηµαντικών στρατηγικών και οικονοµικών πλεονεκτηµάτων του υψώµατος αυτού, θα 
προσέφερε στους κατοίκους τις απαραίτητες προϋποθέσεις για πολύπλευρη 
ανάπτυξη. Η εικαζόµενη, µε βάση το µεγάλο εµβαδόν της εγκατάστασης, αύξηση του 
πληθυσµού, την τεκµηριώνει, όπως και τα ευρήµατα από άλλες θέσεις της 
επικράτειας. Έτσι, µένουν αδιευκρίνιστοι µόνο οι λόγοι της παρακµής κι 
εγκατάλειψης της Παπούρας, κατά τον 6ο αι. Ίσως η επέκταση της δύναµης της 
Λύκτου στο οροπέδιο, είτε µε τη βία, είτε ειρηνικά, να αποτελεί τον κυριότερο. 
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Επαρχία Μιραµπέλλου 

 
Π∆2. Περιοχή Σισίου Μαλίων � Μιλάτου � Αναβλόχου. 
 

Βόρεια από τον ορεινό όγκο της ∆ίκτης απλώνεται η στενή, παραλιακή, 
πεδινή λεκάνη των Μαλίων. Στα ανατολικά της, χαµηλά υψώµατα περικλείουν τις 
µικρότερες, των χωριών Σίσι και Μίλατος, πέρα από τις οποίες δεσπόζουν διαδοχικά 
βουνά, µέχρι τον κόλπο του Μιραµπέλλου. Το κατακερµατισµένο ανάγλυφο του 
περιορισµένου αλλά εύφορου χώρου, δυσχεραίνει τη διάκριση οικιστικών περιοχών, 
όµως, η προσεκτική εξέταση του χάρτη, επιτρέπει την οριοθέτηση της επικράτειας ως 
εξής. Στα δυτικά, οι ανώνυµοι λόφοι των 101 µ. στην Αγ. Βαρβάρα, 160 µ. στον Άγ. 
Νικόλαο και 365 µ. στο Σεληνάρι, την αποκόβουν από τη γειτονική των Μαλίων. 
Ανατολικότερα, από την άλλη πλευρά του φαραγγιού του Σεληναρίου, τα δίδυµα 
επιµήκη υψώµατα Πετριτή (Κάτω Ανάβλοχος) (474 µ.) και Ανάβλοχα(ο)ς (623 µ.), 
νοτιοανατολικής κατεύθυνσης, τη χωρίζουν από τη λεκάνη του Βραχασίου, ενώ αυτά 
των 377, 510 (Μουτσούνα), 648 και 793 µ., από τη γόνιµη κοιλάδα της Νεάπολης, 
σηµατοδοτώντας ταυτόχρονα το µεσηµβρινό όριό της. Τέλος, η κορυφογραµµή που 
κατέρχεται γενικά προς τα βόρεια (ανώνυµη των 694 µ., Τράπεζα 732 µ., ανώνυµες 
των 650 και 453 µ.) και η χαράδρα του ρέµατος Μαλλιάρης, την κλείνουν από τα 
ανατολικά. Παρά την πολυδιάσπαση και την ποικίλη γεωµορφολογία της περιοχής, η 
ενότητά της δε θα απειλούνταν, χάρη στο συνεκτικό ρόλο της λεκάνης της Μιλάτου, 
µε την κεντρική θέση και τη µεγάλη οικονοµική αξία. Τη σχετικά δύσκολη 
επικοινωνία ανάµεσα στα ψηλότερα εδάφη στα νότια και τα ανατολικά, εξαιτίας των 
πολυάριθµων φαραγγιών και λόφων, θα αποκαθιστούσε, έστω έµµεσα, ο 
προσανατολισµός προς τον παραλιακό κάµπο. Από αυτόν µοιάζει κάπως 
αποκοµµένη, µόνο η παρεµβαλλόµενη µεταξύ Μαλίων και Μιλάτου λεκάνη του 
Σισίου, την οποία εντάσσουµε στην εξεταζόµενη επικράτεια, βασικά επειδή ελέγχεται 
από το βουνό Πετριτή. 

Το τελευταίο, όπως και τα γειτονικά του Ανάβλοχος και ανώνυµο των 365 µ. 
στο Σεληνάρι, έχει ιδιαίτερη σηµασία για την ευηµερία των κατοίκων, καθώς 
δεσπόζει πάνω από την κύρια οδό σύνδεσης της Κεντρικής µε την Ανατολική Κρήτη. 
Η παράκαµψη του τεράστιου όγκου της ∆ίκτης επιβάλλει τη διέλευση από τη στενή 



λεκάνη των Μαλίων και την επιµήκη κοιλάδα της Νεάπολης κι εποµένως και από το 
φαράγγι του Σεληναρίου. Άρα, τα γεωγραφικά δεδοµένα, καθιστούν την περιοχή 
ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών, ευνοώντας την 
πύκνωση των επαφών µε τα πεδινά εδάφη και τους κόλπους του Ηρακλείου και του 
Μιραµπέλλου και την ανάπτυξη έντονης οικονοµικής δραστηριότητας. Επιπλέον, η 
έξοδος στη θάλασσα και τα αγκυροβόλια στους όρµους Χάρκωµα και Παραλίας 
Μιλάτου, θα επέτρεψαν τη σύναψη σχέσεων µε το εξωτερικό και την άνθηση του 
εµπορίου και της ναυτιλίας, συµβάλλοντας στην πρόοδο του τόπου. Ωστόσο, ο 
τριτογενής τοµέας (όπως και η αλιεία), θα αποτελούσε πιθανώς δευτερεύουσα 
πλουτοπαραγωγική πηγή για τον πληθυσµό, συµπληρωµατική της ενασχόλησης µε τη 
γεωργία και την κτηνοτροφία. Η εκµετάλλευση των µικρών αλλά γόνιµων 
παραλιακών κάµπων και της λίγο ψηλότερης, ικανοποιητικά αρδευόµενης από 
διαδοχικούς χειµάρρους και τα µετεωρικά νερά γης, θα προσέφερε στους ντόπιους 
επάρκεια αγαθών και άνετη διαβίωση. Μόνο οι επικίνδυνοι εχθροί στα δυτικά και 
(ιδίως) στα νότια, θα διατάρασσαν την ηρεµία, απειλώντας την ευµάρειά τους, όµως, 
τα βουνά στα όρια της επικράτειας, θα παρείχαν φυσική προστασία, ενισχύοντας το 
αίσθηµα της ασφάλειας. 

Ακριβώς αυτή η φροντίδα για αποτελεσµατική άµυνα, ίσως επέβαλλε την 
εγκατάσταση στα δίδυµα υψώµατα Πετριτή και Ανάβλοχος, ώστε να γίνει εφικτή η 
αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων τους. Η σπουδαιότητά τους, φαίνεται πως είχε 
εκτιµηθεί ήδη από τη Νεολιθική Εποχή, όπως µαρτυρούν οι αποκαλυµµένοι λίθινοι 
πελέκεις. Στην εξεταζόµενη περίοδο ανήκουν κατάλοιπα εντοπισµένα σε διάφορες 
θέσεις. Στο διάσελο ανάµεσα στις βορειοδυτικότερες κορυφές του Αναβλόχου, 
ανασκάφτηκαν ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά λείψανα. Πρόκειται για τα ερείπια 
αναληµµατικών τοίχων, κατασκευασµένων χωρίς ιδιαίτερη επιµέλεια (µε εξαίρεση 
τις φροντισµένες γωνίες), από σειρές ογκολίθων τοπικού ασβεστόλιθου, µέσου 
µήκους 1 µ. και πλάτους 0,5 µ., µε µικρές πέτρες στα κενά. Η αρχική πρόταση για 
οχυρωµατική χρήση τους αµφισβητείται, επειδή κυρίως δε διακρίνεται συνεχής 
περίβολος355. Μαζί τους ήρθαν στο φως και ίχνη δυο µικρότερων τοίχων κτιρίου, 
καθώς και καλής ποιότητας Γ κεραµική, ενώ στην κορυφή της Πετριτής, βρέθηκαν τα 
αποµεινάρια Γ (;) δεξαµενής. 

Πέρα από τα παραπάνω περιορισµένα και αποσπασµατικά κατάλοιπα του 
οικισµού, οι αρχαιολογικές έρευνες αποκάλυψαν και αποθέτη Γ-Α ιερού στη 
βορειοανατολική πλαγιά της Πετριτής, στη θέση «Κακό Πλάι». Πήλινα ειδώλια και 
ζώδια, ανθρωπόµορφα αγγεία, ανάγλυφοι πίθοι και άλλα όστρακα, πιστοποιούν την 
ύπαρξη θρησκευτικού κέντρου και φανερώνουν τη διάρκεια της λειτουργίας του, 
όµως δεν υποδεικνύουν τη θέση του, η οποία θα πρέπει να αναζητηθεί ψηλότερα, 
προς την κορυφή. 

Αντίθετα, χαµηλότερα, στους βορειοανατολικούς πρόποδες και σε γειτονικό 
λόφο, ανασκάφτηκαν δυο κοιµητήρια. Σύγχρονο µε τον οικισµό είναι το εντοπισµένο 
στο ύψωµα Καλαρίτης, κατά τη διάρκεια εργασιών χάραξης του παλιού, επαρχιακού 
δρόµου προς Μίλατο. Στοιχεία διαθέτουµε µόνο για έναν τάφο, του τύπου των 
µονόχωρων ερκών, που περιείχε Γ κεραµική και τµήµατα δυο σιδερένιων λεπίδων 
µαχαιριών, αφού οι υπόλοιποι ήταν όλοι κατεστραµµένοι και συληµένοι. Ίσως από το 
νεκροταφείο αυτό, να προέρχονταν και τα Γ αγγεία από το εγκαταλελειµµένο χωριό 
Μέρµηγκας356. Εξάλλου, δεν αποκλείεται, τα περισυλλεγµένα Γ όστρακα, το χρυσό 
έλασµα και τα τεµάχια χάλκινων τριποδικών λεβήτων, από τη θέση «Λαµί», στην 
                                                 
355 Hayden B.J., 1988, σ. 17. 
356 Ο Droop αναφέρει ως τόπο ανεύρεσης των αγγείων το δρόµο Νεάπολης � Μιραµπέλλου (1905-6, σ. 
37), εννοώντας ίσως «Μαλίων � Μιραµπέλλου». Ο Pendlebury µοιάζει πιο ακριβής (1939, σ. 326). 



παλιά, επαρχιακή οδό Μαλίων � Νεάπολης, στις βορειοανατολικές υπώρειες της 
Πετριτής, κοντά σε ρέµα, να υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός ακόµα σύγχρονου 
κοιµητηρίου. Εκεί, ήρθε στο φως άγνωστος αριθµός µικρών, ΥποΜ-ΠΓ θολωτών 
τάφων, κακοδιατηρηµένων και συληµένων (εκτός από τον Τ.α, ο οποίος περιείχε 
κεραµική). Η µορφή τους ήταν η συνηθισµένη για την εποχή, µε θάλαµο κυκλικής, 
ορθογώνιας, ή ακανόνιστης κάτοψης, χωρίς δρόµο και µε πρόσβαση από την οροφή. 

Στην ίδια περίοδο ανάγονται και τα τµήµατα ειδωλίων (ορισµένων µεγάλου 
µεγέθους) και τα άφθονα όστρακα, από διαταραγµένο αποθέτη ιερού, στη θέση 
«Κρέµασµα», ανατολικά από το Σίσι Μαλίων. Ανατολικότερα, στο γειτονικό λόφο 
Κεφάλι, ανασκάφτηκε αποσπασµατικά, εκτεταµένο κτίριο, απροσδιόριστης χρήσης 
και χρονολόγησης. Σε µερικώς πλακόστρωτο δωµάτιό του, διαστάσεων 8 Χ 9 τ.µ., 
βρέθηκαν µολύβδινο δισκοειδές υφαντικό βάρος και πρόχους. Τέλος, ασαφής είναι η 
πληροφόρησή µας, σχετικά µε την πιθανή αποκάλυψη σε τάφο(υς), Γ αγγείων από τη 
Μίλατο. 

Τα προαναφερθέντα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν προσφέρουν ολοκληρωµένη 
εικόνα της ιστορικής πραγµατικότητας, εξαιτίας της ελλιπούς κι ευκαιριακής 
διερεύνησης του τόπου, όµως φανερώνουν το ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των 
κατοίκων. Η διασπορά τους στο χώρο καταδεικνύει την πρόθεση για εκµετάλλευση 
του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ή έστω των πιο προσοδοφόρων, στις 
γόνιµες, παραλιακές λεκάνες της Μιλάτου και του Σισίου. Επίσης, την επιθυµία για 
έλεγχο των οδών επικοινωνίας και προστασία του πληθυσµού και της γης. Η επίτευξη 
των συγκεκριµένων στόχων εξαρτάται από την κυριαρχία στα υψώµατα της Πετριτής 
και του Αναβλόχου. Η θέση τους στο νοτιοδυτικό άκρο της επικράτειας, αλλά κοντά 
στα ευφορότερα εδάφη της και ταυτόχρονα πάνω από τα δυο φαράγγια � διόδους 
προς την Κεντρική και την Ανατολική Κρήτη, καθώς και η µορφολογία τους, µε τις 
απότοµες κλιτύες και τη συνακόλουθη φυσική οχύρωση απέναντι στους απειλητικούς 
γείτονες της κοιλάδας της Νεάπολης και της λεκάνης των Μαλίων, καθιστούν τον 
έλεγχό τους προϋπόθεση της προόδου και της ευηµερίας. Εποµένως, η δηµιουργία 
οικισµού εκεί, πρέπει να θεωρείται αναγκαία και αναµενόµενη. 

Η χρονολόγησή του στη Γ περίοδο και όχι και στην ΠΓ, µάλλον οφείλεται 
στην τύχη και δε µοιάζει να αποδίδει την πραγµατικότητα, ιδίως αν, κατά το 10ο και 
9ο αι. π.Χ., υπήρχε οικονοµική και κοινωνικοπολιτική αστάθεια και συνακόλουθη 
φροντίδα για οργάνωση αποτελεσµατικής άµυνας. Η ανεύρεση του ΥποΜ-ΠΓ 
κοιµητηρίου στους πρόποδες της βουνοσειράς, δηλαδή σε στενή σχέση µε τον 
εικαζόµενο χώρο διαµονής και η πιθανή εγκατάσταση σε ένα ακόµα ύψωµα, στο 
Κεφάλι Σισίου, ενισχύουν την υπόθεση, χωρίς να βρίσκονται σε αντίθεση µε την 
ανθρώπινη παρουσία σε χαµηλότερους τόπους, αφού ο λατρευτικός ή ο ταφικός 
χαρακτήρας της τη δικαιολογεί. Η ίδρυση του ΥποΜ-ΠΓ ιερού στον παραλιακό 
κάµπο και µάλιστα κοντά σε αγκυροβόλιο, συνιστά πρακτική διαδεδοµένη στην 
Κρήτη (Αµνισός, Αγία Τριάδα � Κοµµός, Τσούτσουρος), ευνοϊκή για την άνθηση του 
θρησκευτικού κέντρου και τη θεµελίωση πυκνών επαφών µε άλλες περιοχές του 
νησιού και το εξωτερικό. Παράλληλα, η επιλογή µιας µάλλον διαφιλονικούµενης 
θέσης, ίσως αποσκοπεί στην πιστοποίηση της κυριαρχίας σε αυτήν357. Παρόµοιο 
νόηµα µπορεί να υποκρύπτει και η ανέγερση των µνηµάτων δίπλα στο πολυσύχναστο 
πέρασµα και τη γόνιµη γη, σηµατοδοτώντας την ιδιοκτησία ενός γένους ή µιας 
ολόκληρης κοινότητας, όµως η ένδεια και η αποσπασµατικότητα του υλικού, δεν 
επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων. 

                                                 
357 Βλ. σ. 102, σηµ. 145 και 146, τη σχετική περίπτωση της Αγ. Τριάδας. 



Ασαφής είναι και η εικόνα µας για την οικονοµική κατάσταση και τη δοµή 
της τοπικής κοινωνίας, κατά την ΠΓ περίδο. Τόσο ο αποθέτης του ιερού, όσο και οι 
τάφοι, πιστοποιούν το µέτριο βιοτικό επίπεδο. Τα πήλινα ειδώλια και η κεραµική δε 
φανερώνουν πλούτο, αλλά το µέγεθος ορισµένων λατρευτικών αντικειµένων και η 
ποσότητα των οστράκων, καταδεικνύουν το ενδιαφέρον των πιστών, την επιθυµία και 
τη δυνατότητά τους να διαθέσουν κάποιο (µικρό έστω) πλεόνασµα προϊόντων, ή και 
την απήχηση της θρησκείας στη ζωή τους. Οµοίως, η πιθανή κτέριση των νεκρών 
µόνο µε αγγεία (και το περιεχόµενό τους), µαρτυρά επάρκεια αγαθών, µα όχι 
αφθονία. Η οικοδόµηση των συνηθισµένων για την εποχή θόλων, παρά τη 
µεγαλύτερη φροντίδα που απαιτεί, µάλλον δεν πρέπει να συνδέεται µε την 
οικονοµική επιφάνεια των κηδευτών, αλλά µε τις αντιλήψεις τους και ίσως τη 
φυλετική ταυτότητά τους. ∆εν αποκλείεται, ο τύπος να αντικατοπτρίζει τον εξέχοντα 
ρόλο του γένους στην οργάνωση της κοινωνίας, ενώ η διάδοσή του στα νότια της 
Κεντρικής και την Ανατολική Κρήτη, να υποδηλώνει τους δεσµούς µε τις περιοχές 
αυτές, οι οποίοι διατηρούνται και κατά τον 8ο αι., όταν κατασκευάζονται ταφικά έρκη 
στον Ανάβλοχο, τον Πρινιά, το Ρύτιο, τη ∆ρήρο και το Βρόκαστρο. 

Τότε βελτιώνεται θεαµατικά η διαβίωση στην επικράτεια, όπως τεκµηριώνουν 
τα περιορισµένα και πάλι κατάλοιπα. Παρά την ελλιπή διερεύνηση των υψωµάτων 
και την κακή κατάσταση διατήρησης ορισµένων ευρηµάτων, η αύξηση και ποιοτική 
αναβάθµιση των λειψάνων, προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες για τη 
διατύπωση υποθέσεων και διαπιστώσεων. Για παράδειγµα, η σύληση και 
καταστροφή του κοιµητηρίου του Καλαρίτη, δεν εµποδίζει την πιστοποίηση της 
οικονοµικής άνθησης, αφού η αποκάλυψη του χρυσού ελάσµατος και των τµηµάτων 
των χάλκινων τριποδικών λεβήτων είναι διαφωτιστική. Οι κάτοχοι τέτοιων 
πολύτιµων αντικειµένων, ασφαλώς θα συγκαταλέγονταν ανάµεσα στα ευπορότερα κι 
επιφανέστερα µέλη της τοπικής κοινότητας. Φαίνεται, ότι η καλλιέργεια της εύφορης 
γης, ο έλεγχος της οδού επικοινωνίας Μαλίων � Μιραµπέλλου και η ύπαρξη των 
αγκυροβολίων, θα τους επέτρεψαν να συσσωρεύσουν υπερπροϊόν. Η διάθεσή του για 
την απόκτηση ειδών πολυτελείας, θα ευνόησε την ανάπτυξη του τοµέα της 
µεταποίησης και την πύκνωση των ανταλλαγών. Η εξειδίκευση τεχνιτών στην 
κατεργασία µετάλλων, ή η προσέλκυση του ενδιαφέροντος ξένων εµπόρων, σταδιακά 
θα οδήγησαν σε ευµάρεια, αλλά και σε ταξικό διαχωρισµό. Ένδειξή του ίσως 
συνιστούσαν τα παραπάνω δαπανηρά έργα, αν συµβόλιζαν κύρος κι εξουσία, ή ήταν 
δώρα µεταξύ αρχόντων. 

Μετασχηµατισµό της κοινωνίας πιθανώς υποδηλώνουν και τα υπόλοιπα, 
ποικίλου χαρακτήρα, Γ κατάλοιπα της επικράτειας. Τα εντυπωσιακά ερείπια των 
αναληµµατικών τοίχων αποτελούν τα αποµεινάρια της προσπάθειας διαµόρφωσης 
του περιβάλλοντος, µε στόχο την ανετότερη διαµονή. Ωστόσο, η επιµεληµένη µορφή 
και το µήκος τους, µάλλον παραπέµπουν σε κεντρικό πολεοδοµικό σχεδιασµό. 
Επίσης, η εισαγωγή του τύπου των ταφικών ερκών, αντί των προγενέστερων θόλων, 
µοιάζει ενταγµένη στα πλαίσια µιας διαδικασίας αναπροσαρµογής του ρόλου των 
γενών, αν αποδειχτεί, µε την ανασκαφική διερεύνηση του χώρου, ότι πολλοί τέτοιοι 
ατοµικοί τάφοι χρησιµοποιούνται πλέον ευρύτατα, από οµάδα «πολιτών» µεσαίας 
κοινωνικοοικονοµικής βαθµίδας. Η ταυτόχρονη ίδρυση ενός «αστικού» ιερού, µπορεί 
να σηµατοδοτεί την πορεία προς την παγίωση του νέου κοσµοοράµατος, ακόµα και 
αν δεν έχει ήδη ανεγερθεί ναός αφιερωµένος στην πολιούχο θεότητα. Μερικές 
προϋποθέσεις της, όπως η οικονοµική ανάκαµψη, ο καταµερισµός στην εργασία και η 
κοινωνική αναδιάρθρωση, φαίνεται να εξασφαλίζονται. 
Βιβλιογραφία: Droop BSA 1905-6 37-9ú Béquignon Y. BCH 1929 528-9ú Demargne 
P. BCH 1931 365-407ú Μαρινάτος Σ. Α∆ 1931-2 5-7ú Pendlebury J.D.S. A of C 1939 



324 & 326ú ∆αβάρας Κ. Α∆ 1964 442ú Tiré C. Van Effenterre H. Guide 1966 85ú 
Hayden B.J. PhD 1981 159 & AA 1988 16-7ú Τσιποπούλου Μ. Α∆ 1984 233-8 & 
242-4 & Ειλαπίνη 1987α 254. Να προσθέσω για το Σίσι από τα Μάλια. 
 
Π∆3. Περιοχή ∆ρήρου � Προφήτη Ηλία Βρυσών � Βραχασίου. 
 

Νότια της επικράτειας Σισίου Μαλίων � Μιλάτου � Αναβλόχου, εκτείνεται 
προς τα ανατολικοµεσηµβρινά, η εύφορη κοιλάδα της Νεάπολης, συνιστώντας 
επιµήκη ευκολοδιάβατη δίοδο ανάµεσα στους κάµπους και τους κόλπους των 
Μαλίων και του Μιραµπέλλου. Η εξέταση των γεωγραφικών δεδοµένων τεκµηριώνει 
την εξαιρετική οικονοµική και στρατηγική σηµασία της, αφού αναδεικνύει το ρόλο 
της ως κυριότερης οδού επικοινωνίας µεταξύ Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης. Η 
σπουδαιότητα και οι φυσικοί πόροι της επέτρεψαν την πρώιµη ανάπτυξη αξιόλογου 
οικιστικού κέντρου, της ∆ρήρου, µε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα κατάλοιπα, που θα 
παρουσιάσουµε και θα αναλύσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, κατά τη µελέτη των 
λειψάνων των ΠΓ-Γ εγκαταστάσεων. Την πολύπλευρη πρόοδο του πληθυσµού της θα 
ευνόησε και η δυνατότητα εκµετάλλευσης µικρότερων και φτωχότερων 
περιφερειακών λεκανών, εκατέρωθεν της κοιλάδας, οι οποίες δε διαθέτουν τις 
απαραίτητες πλουτοπαραγωγικές πηγές για να εξασφαλίσουν στους κατοίκους τους 
αυτάρκεια αγαθών και άρα αυτονοµία. Τέτοιες είναι του Βραχασίου και των 
Λαγκάδας � ∆ρασίου � Αγ. Κωνσταντίνου στα νοτιοδυτικά και των Κουρουνών, 
Καστελλίου � Φουρνής και Αγ. Ιωάννη � Αγ. Πελαγίας στα βορειοανατολικά. 

Τα όρια της επικράτειας διαµορφώνονται δηλαδή ως εξής. Στα βόρεια, η 
βουνοσειρά της Πετριτής (474 µ.) και του Ανάβλοχα (623 µ.) και τα υψώµατα των 
377, 510 (Μουτσούνα), 648, 793, 694 και 732 µ. (Τράπεζα), τη χωρίζουν από την 
περιοχή Σισίου Μαλίων � Μιλάτου � Αναβλόχου. Από εκεί, ράχη µε κατεύθυνση 
προς τα ανατολικοµεσηµβρινά (Στειροµάνδρα 762 µ., ανώνυµο των 534 µ., Σταυρός 
553 µ., ανώνυµα των 466 και 575 µ. και το δίκορφο Λούτσι 718 µ. και 648 µ.), την 
αποκόβει από τον παραλιακό κάµπο της Ελούντας. Ο νοτιοδυτικός πρόβολος του 
τελευταίου (493 µ.) και οι λόφοι των 322 και 294 µ. (Κεφάλα), κλείνουν το χώρο από 
τα νοτιοανατολικά. Στη συνέχεια, το όριο διέρχεται από τους γκρεµούς του 
φαραγγιού του χειµάρρου Ξηροπόταµος και τις κορυφές της ∆ίκτης Κοπράνες (529 
µ.), Χιονίστρα (931 µ.), Αχινόλακκοι (1316 µ.), Μαχαιράς (1487 µ.) και Φονιά 
Κεφάλι (1389 µ.). Τέλος, στρέφεται προς τα βόρεια (Χιονίστρα 959 µ. και Φονιά 
∆έτης 818 µ.), καταλήγοντας στο ύψωµα των 365 µ., πάνω από το Σεληνάρι. 

Η επικράτεια που συγκροτείται είναι εκτεταµένη και η αξιοποίησή της µπορεί 
να εξασφαλίσει στο ντόπιο πληθυσµό, όχι µόνο ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης, 
αλλά και αξιόλογο πλεόνασµα. Η καλλιέργεια των γόνιµων εδαφών της κοιλάδας της 
Νεάπολης, των καλά αρδευόµενων από τα τρεχούµενα και τα µετεωρικά νερά και η 
εκµετάλλευση των ψηλότερων λεκανών τριγύρω, θα προσέφεραν αφθονία προϊόντων. 
Επίσης, η γειτνίαση µε τους κάµπους και τους κόλπους των Μαλίων, της Μιλάτου 
και του Μιραµπέλλου και οι συνακόλουθες πολύπλευρες επαφές µε τις περιοχές 
αυτές και το εξωτερικό, θα διαµόρφωσαν καταλληλότερες συνθήκες για την 
ανάπτυξη του τόπου. Η πιθανή πύκνωση των ανταλλαγών κατά τη Γ περίοδο, θα 
κατέστησε το χώρο ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών 
προς την Κεντρική και την Ανατολική Κρήτη, ευνοώντας την πρόοδο και την 
ευηµερία των κατοίκων. Βαθµιαία, η ευµάρεια θα οδήγησε στην πολιτική 
ισχυροποίηση, την οποία αντικατοπτρίζει η ίδρυση στον 8ο αι., ενός οικιστικού 
κέντρου, της ∆ρήρου. Η εξέχουσα θέση της, περίπου στο µέσο της κοιλάδας της 
Νεάπολης, φανερώνει τον οικονοµικό προσανατολισµό της και δικαιολογεί την ακµή 



της και κατά τους δυο επόµενους αιώνες. Επειδή όµως, την παρουσίαση και µελέτη 
των καταλοίπων της θα πραγµατοποιήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο, θα 
περιοριστούµε στην εξέταση των λίγων ευρηµάτων από την υπόλοιπη επικράτεια. 

Στο βορειοδυτικό τµήµα της, κοντά στο Βραχάσι, περισυλλέχτηκαν ΥποΜ ή 
ΠΓ αγγεία προερχόµενα µάλλον από τάφο, ενώ νοτιανατολικότερα, στο ύψωµα Πρ. 
Ηλίας, µε τις απότοµες βορειοανατολικές πλαγιές, στην οδό σύνδεσης της Νεάπολης 
µε το οροπέδιο του Λασιθίου, ακριβώς στα ανατολικά του χωριού Βρύσες, 
εντοπίστηκε εκτεταµένη θέση, µε ΥΜ ΙΙΙγ-Γ όστρακα. Φαίνεται, ότι µέληµα των 
κατοίκων θα ήταν η εκµετάλλευση του συνόλου του παραγωγικού χώρου και ο 
έλεγχος των περασµάτων. Η ανάλυση των αρχαιολογικών δεδοµένων από τη ∆ρήρο, 
ασφαλώς θα µας προσφέρει περισσότερες πληροφορίες, χρήσιµες στην προσπάθεια 
ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. 
Βιβλιογραφία: Droop J.P. BSA 1905-6 37-9ú Pendlebury J.D.S. A of C 1939 316ú 
Nowicki K. Archeologia Warsz. 1993 97ú Τσιποπούλου Μ. Ειλαπίνη 1987α 254. 
 
Ο∆2. ∆ρήρος. 
 

Βορειοανατολικά του ορεινού όγκου της ∆ίκτης, µια µακρόστενη χαµηλή 
λωρίδα γης συνιστά την κυριότερη οδό επικοινωνίας ανάµεσα στην Κεντρική και την 
Ανατολική Κρήτη. Πρόκειται για την εύφορη κοιλάδα της Νεάπολης, η οποία συνδέει 
τους κάµπους και τους κόλπους των Μαλίων και της Μιλάτου, µε τους αντίστοιχους 
του Μιραµπέλλου. Ο παραπάνω ρόλος της θα την κατέστησε ενδιάµεσο σταθµό στην 
κίνηση ανθρώπων, αγαθών και ιδεών, πυκνώνοντας τις επαφές των κατοίκων της µε 
αυτούς γειτονικών περιοχών και το εξωτερικό κι ευνοώντας την πολύπλευρη πρόοδο, 
ιδίως κατά τον 8ο αι. π.Χ., όταν σηµειώθηκε άνθηση του εµπορίου. Τότε θα 
διαµορφώθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες, για την ίδρυση ενός αξιόλογου οικιστικού 
κέντρου, της ∆ρήρου. 

Το όνοµά της µνηµονεύει µόνο ο γραµµατικός Θεόγνωστος («∆ρήρος, πόλις 
Κρητική»), όµως µας είναι γνωστό και από επιγραφές εντοπισµένες στο ανώνυµο 
βουνό των 491 µ. (µε τις δίδυµες κορυφές και το εκκλησάκι του Αγ. Αντωνίου στην 
ανατολική), όπου ήρθε στο φως η πόλη. Η κυριότερη για την τεκµηρίωση της θέσης 
της, αναφέρει των όρκο 180 εφήβων, κατά την ένταξή τους στις αγέλες και 
φανερώνει την έχθρα προς τη Λύκτο και τη Μίλατο και τη φιλία µε την Κνωσό, τον 
3ο αι. π.Χ. Παλιότερή της, του 6ου αι., διασώζει τµήµα της πρωιµότερης 
καταγεγραµµένης ελληνικής νοµοθεσίας, ενώ άλλη, ερµηνεύεται ως δίγλωσση, 
ελληνική � ετεοκρητική. Όλες προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες για την ιστορία 
της, που δεν είναι µακρά ή ένδοξη και µοιάζει τυπική των δωρικών πόλεων της 
Κρήτης. 

Οι πρώτες ενδείξεις της ανθρώπινης παρουσίας στο χώρο ανάγονται στα 
ΥποΜ χρόνια και προέρχονται από το ανεσκαµµένο στους βόρειους πρόποδες του 
υψώµατος της ∆ρήρου νεκροταφείο, στην είσοδο της λεκάνης Καστελλίου � 
Φουρνής. Ελάχιστα ΠΓ κατάλοιπα έχουν εντοπιστεί, αλλά τα Γ-Α λείψανα είναι 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κάποτε εντυπωσιακά. Τα περισσότερα έχουν 
αποκαλυφθεί κατά τις έρευνες της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, µε υπεύθυνους τους 
Ξανθουδίδη (1917) και Μαρινάτο (1935-6) και της Γαλλικής Σχολής, µε επιβλέποντα 
τον Demargne (1932) και συνεργάτη του τον Van Effenterre (1936-8). Στη διάρκειά 
τους ήρθε στο φως µικρό µόνο τµήµα της πόλης, µε συνέπεια την ελλιπή και 
αποσπασµατική γνώση της ιστορίας της, η οποία πιθανώς φτάνει µέχρι την Ε 
περίοδο. 



Τα υπάρχοντα στοιχεία καταδεικνύουν την ακµή της ∆ρήρου κατά τα Γ-Α 
χρόνια. Η θέση της στο βουνό, περίπου στο µέσο της κοιλάδας της Νεάπολης, θυµίζει 
την περίπτωση της Συβρίτου Αµαρίου, καθώς και αυτή η εγκατάσταση κατέχει 
εξέχον σηµείο, πάνω από φυσικό διάδροµο παρεµβαλλόµενο ανάµεσα σε ψηλά όρη. 
Η συγκεκριµένη επιλογή φαίνεται να εξυπηρετεί τις βασικές επιδιώξεις των 
κατοίκων, δηλαδή τον έλεγχο της σηµαντικής οδού επικοινωνίας, την ενίσχυση της 
άµυνας και την εκµετάλλευση των γόνιµων εδαφών. Η καλλιέργεια της αρδευόµενης 
γης θα προσέφερε, όχι µόνο επάρκεια αγαθών, αλλά και αξιόλογο πλεόνασµα, ενώ η 
διαρκώς συχνότερη διέλευση ανθρώπων και η µεταφορά προϊόντων µέσω της 
κοιλάδας, θα έδιναν ώθηση στις ανταλλαγές, συµβάλλοντας στην οικονοµική άνθηση 
και την πολύπλευρη ανάπτυξη. Παράλληλα, η φυσική οχύρωση και η καλή 
ορατότητα θα δηµιουργούσαν προϋποθέσεις αποτελεσµατικής προστασίας από 
απειλητικούς εχθρούς. Η εξέταση λοιπόν των γεωγραφικών δεδοµένων, οδηγεί στη 
διαπίστωση, ότι εκπληρώνονταν οι κυριότεροι όροι για την ευηµερία της κοινότητας, 
κατά τη Γ περίοδο. Την πρόοδο τεκµηριώνουν τα λίγα ανεσκαµµένα κατάλοιπα του 
οικισµού κι ενός νεκροταφείου. 

Ο πρώτος απλωνόταν στις βόρειες πλαγιές του υψώµατος, στις δίδυµες 
κορυφές του και το µεταξύ τους διάσελο. Χαµηλά στις κλιτύες, αποκαλύφθηκαν 
ισχυροί τοίχοι, χτισµένοι µε επιµέλεια από υπερµεγέθεις ογκολίθους. Η αρχική 
εικασία, ότι κάποιοι συνιστούσαν τµήµατα αµυντικού περιβόλου, µάλλον δεν 
επιβεβαιώνεται, επειδή είχαν περιορισµένο µήκος, µια όψη και κάποτε βρίσκονταν 
πάνω από γκρεµούς358. Πιθανότερη µοιάζει η χρήση τους ως αναληµµάτων, για τη 
στήριξη πλατιών ανδήρων. Σε αυτά ανεγείρονταν κτίρια, συνήθως µε δύο και άλλοτε 
µε περισσότερα δωµάτια, κατασκευασµένα µε µεγάλους ή µέτριους, αδρά 
λαξευµένους δόµους, χωρίς συνδετικό υλικό. Μερικές φορές ο βράχος 
αντικαθιστούσε τους τοίχους. Η κατάσταση διατήρησής τους ποίκιλλε, όµως 
ορισµένοι σώθηκαν µέχρι το ύψος των 2,5 µ. Υφαντικά βάρη και όστρακα Γ πίθων 
και άλλων αγγείων, περισυλλέχτηκαν από το εσωτερικό των σπιτιών. 

Ανάµεσα στα οικοδοµήµατα ξεχωρίζει ένα πεντάχωρο (∆. V, VΙΙΙ-ΧΙ), η 
κάτοψη του οποίου παρουσιάζει ενδιαφέρον. Η ύπαρξη, στη βορειοανατολική πλευρά 
του, προθαλάµου, αρχικά ενιαίου και σε µεταγενέστερη φάση διαιρεµένου σε δυο 
τµήµατα, από όπου γινόταν η πρόσβαση στα τρία υπόλοιπα δωµάτια και το 
ξεπέρασµα της αξονικότητας, αποτελούν σηµαντικές καινοτοµίες στις αρχιτεκτονικές 
πρακτικές στην Κρήτη. Η θέση του κτίσµατος στο κέντρο του οικισµού, δίπλα στο 
ναό του ∆ελφινίου Απόλλωνα και την «Αγορά» και το περιεχόµενό του (τράπεζα 
προσφορών από στεατίτη, λίθινα αγγεία, µικρή εστία µε στάχτη, κάρβουνα και 
κόκαλα αιγοπροβάτων και τεµάχια πολλών Γ πίθων), οδήγησαν στο χαρακτηρισµό 
του ως «πρυτανείου � ανδρείου», παρά τις λογικές επιφυλάξεις, εξαιτίας της έλλειψης 
πληροφοριών, σχετικών µε την ακριβή µορφή τέτοιων κτιρίων. 

Ανάλογες αµφιβολίες θα µπορούσαν να εκφραστούν και για τον 
προσδιορισµό της Πσχηµης βαθµιδωτής κατασκευής, στη βόρεια πλαγιά του 
διάσελου του υψώµατος, ως «Αγοράς», ωστόσο τα αρχαιολογικά δεδοµένα 
εκµηδενίζουν τις επιλογές διαφορετικής ερµηνείας της. Οι ανασκαφικές εργασίες 
έφεραν στο φως επάλληλους αναβαθµούς (διακρίνονται επτά στη νοτιοδυτική γωνία), 
σχηµατισµένους από ακανόνιστους ογκολίθους τοποθετηµένους µε φροντίδα στις 
τρεις πλευρές χωµάτινης πλατείας, συνολικής έκτασης 40 Χ 30 µ. περίπουú έναν 
πραγµατικό τόπο συνάθροισης. Η σύνδεσή του µε το παρακείµενο αστικό ιερό µέσω 
δυο δρόµων και η προσεκτική οριοθέτηση των δυο γειτονικών δηµόσιων χώρων, 
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υποδεικνύουν τη συνύπαρξή τους, αλλά δεν επαρκούν για τη χρονολόγηση της 
Αγοράς στον 8ο αι. Ούτε η ανεύρεση του χάλκινου ειδωλίου στο ανατολικό τµήµα 
της αποτελεί τεκµήριο, αφού µπορεί να µεταφέρθηκε εκεί οποτεδήποτε, προερχόµενο 
από το ναό ή αλλού359. 

Αυτός ανεγέρθηκε πάνω σε ειδικά διαµορφωµένο, πιθανώς γύρω στα µέσα 
του 8ου αι., άνδηρο (από το οποίο περισυλλέχτηκαν Γ πήλινο οµοίωµα ταύρου, Α 
ειδώλια, όστρεο, µικρά τµήµατα µετάλλινων αντικειµένων, ΥΓ οινοχόη εισαγµένη 
από την Κόρινθο και Γ-Αν όστρακα από περίπου δέκα πίθους, πρόχους παρόµοιες µε 
κάποιες από τους Αρκάδες και την Κύπρο, κύπελλα, σκύφους και άλλα αγγεία) και 
συνιστούσε το θρησκευτικό κέντρο του οικισµού. Ήταν µονόχωρος, µε βόρειο 
προσανατολισµό, ορθογώνια κάτοψη και διαστάσεις 10,90 (Β-Ν) Χ 7,20 (Α-∆) µ. 
Κατασκευάστηκε µε επιµέλεια, από µεσαίου µεγέθους ορθογωνισµένες πλάκες 
τοπικού ασβεστόλιθου και µικρότερες αδούλευτες πέτρες στα κενά, χωρίς συνδετικό 
υλικό. Οι τοίχοι του, πάχους 70 εκ., διατηρήθηκαν σε κακή κατάσταση στη βόρεια 
πλευρά, όπου σώζονται µόνο τα θεµέλια και µια ως τρεις στρώσεις λίθων και σε 
καλύτερη στη νοτιοδυτική γωνία, ξεπερνώντας τα 2 µ. ύψος. 

Εσωτερικά στην τελευταία, αποκαλύφθηκε χτιστό βάθρο, διαστάσεων 1,30 Χ 
0,80 Χ 1 µ., µε χάλκινο γοργόνειο, Α πήλινα ειδώλια, στάχτες, κάρβουνα, οστά και 
όστρακα. ∆ίπλα του στα ανατολικά, ήρθε στο φως σχεδόν ισοµεγέθης, 
µισοκατεστραµµένος βωµός, συγκροτηµένος από κατακόρυφα τοποθετηµένες πλάκες 
και µάλλον σκεπασµένος µε ξύλινο κάλυµµα, όπου στέκονταν τα τρία γνωστά 
σφυρήλατα ειδώλια. Περιείχε κόκαλα, σιδερένια µαχαίρια και πλήθος κεράτων 
αιγοειδών, θυµίζοντας στον ανασκαφέα τον Κερατώνα της ∆ήλου, γύρω από τον 
οποίο χόρεψε ο Θησέας και οι σύντροφοί του το «γέρανο», επιστρέφοντας από την 
Κρήτη360. Μπροστά του υπήρχαν θραύσµατα λίθινης λεκάνης και τετράγωνος δόµος, 
ύψους 50 εκ., ίσως τα αποµεινάρια µιας τράπεζας προσφορών και της βάση της. 
Περίπου στο κέντρο της αίθουσας, στον κατά µήκος άξονα, βρέθηκε ορθογώνια 
εσχάρα, διαστάσεων 1,47 Χ 0,95 µ., οριζόµενη από αδρά λαξευµένες πέτρες, µε 
κόκκινο χώµα, στάχτη και τεµάχιο σιδερένιου αντικειµένου. Σχεδόν 1 µ. βορειότερα, 
κυλινδρικός λίθος διαµέτρου 35 εκ., εντοπισµένος προφανώς in situ, θα αποτελούσε 
βάση ξύλινου κίονα, για τη στήριξη της στέγης. 

Η ΜΓ-ΥΓ κεραµική από το εσωτερικό του ναού προσδιορίζει την ανέγερσή 
του γύρω στα µέσα του 8ου αι., ενώ τα Αν όστρακα πιστοποιούν τη χρήση του και 
στον 7ο. Λίγα χάλκινα και σιδερένια καρφιά κι επιγραφή µε τιµητικό ψήφισµα του 3ου 
αι. π.Χ., συµπληρώνουν την εικόνα του περιεχοµένου του. Ωστόσο, ιδιαίτερη µνεία 
θα πρέπει να γίνει στα προαναφερθέντα σφυρήλατα. Πρόκειται για οµοιώµατα µιας 
αντρικής και δυο γυναικείων µορφών. Η πρώτη, ύψους πάνω από 70 εκ., είναι γυµνή 
και τα µερικώς σωζόµενα χέρια της απέχουν από τον κορµό, ελεύθερα, ενώ οι άλλες 
είναι κοντύτερες (40-45 εκ.), ενδεδυµένες. Ερµηνεύονται ως ξόανα � λατρευτικές 
εικόνες της Απολλώνιας Τριάδας και όχι ως αναθήµατα, λόγω του µεγέθους τους και 
της ταύτισης του ιερού (χάρη σε επιγραφικό υλικό), µε τον οίκο του ∆ελφινίου 
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Απόλλωνα. Συνιστούν έργα πρωτοποριακού καλλιτέχνη, µε δηµιουργικές ικανότητες 
και χρονολογούνται πλέον, στα 725 π.Χ.361. 

Στον ίδιο αιώνα ανάγεται και η πλειονότητα των λειψάνων ενός νεκροταφείου 
της ∆ρήρου, αποκαλυµµένου στους βόρειους πρόποδες του υψώµατος του οικισµού, 
στην είσοδο της λεκάνης Καστελλίου � Φουρνής, 100 µ. ανατολικά από το εκκλησάκι 
του Αγ. Γεωργίου. Το χώρο, έκτασης 900 τ.µ., ορίζουν, σειρά βράχων στις υπώρειες 
του βουνού και χαµηλός χτιστός περίβολος στις άλλες πλευρές, παρόµοιος µε τον 
αντίστοιχο του κοιµητηρίου των Αρκάδων, κατασκευασµένος µε επιµέλεια, από 
δουλεµένους λίθους. Η εσωτερική διευθέτηση της νεκρόπολης δεν καταδεικνύει 
σχεδιασµό, όµως, δεν αποκλείεται, αρχικά να υπήρχε τέτοιος και ο σχηµατισµός 
διαφορετικής εντύπωσης να οφείλεται στην υστερότερη χρήση. 

Συνολικά ανασκάφτηκαν 25 τάφοι. Ο πρωιµότερος, ένας ΥποΜ, θολωτός, µε 
ορθογώνια κάτοψη, περιείχε πέντε άκαυτους νεκρούς. Οι υπόλοιποι, της ΥΠΓ-Γ 
περιόδου, ανήκουν στον τύπο των ερκών (µε επιφύλαξη για τέσσερις σχεδόν 
κατεστραµµένους), καθώς ήταν ορθογώνια σκάµµατα στο βράχο, µήκους 2 µ. και 
πλάτους 1 µ. τουλάχιστον, µε χτιστά τοιχώµατα σε ξερολιθιά. Η οµοιοµορφία τους, η 
οµαδοποίησή τους γύρω από το θόλο, η τακτοποίησή τους σε κάθετους και 
οριζόντιους άξονες και η ταυτότητα των εθίµων (από µια καύση σε κάθε περίφραγµα, 
συνοδευόµενη συνήθως από κεραµική και λίγα µετάλλινα κτερίσµατα), 
τεκµηριώνουν την ενιαία αντίληψη που διέπει τις ταφικές συνήθειες. Μόνο η φύλαξη 
των καµένων οστών σε τεφροδόχα αγγεία (Τ.2-10), ή η απόθεσή τους πάνω στο 
έδαφος (Τ.11-21), αποτελούν διακριτικά στοιχεία των τάφων, διαιρώντας τους σε δυο 
κατηγορίες, πιθανώς διαδοχικές (ΥΠΓ-Γ και Γ). 

Από το γενικό κανόνα ξεφεύγουν ορισµένες πρακτικές, προσθέτοντας 
χρήσιµες πληροφορίες, για την ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας. Σε τρεις 
περιπτώσεις (Τ.2, 9 και 18), τα έρκη ξαναχρησιµοποιήθηκαν. Συγκεκριµένα, µικρός 
πίθος και κάλπη του Τ.2 περιείχαν κατάλοιπα δυο αποτεφρώσεων, χρονολογηµένων 
στην ΥΠΓ και την ΠρΓ περίοδο. Επίσης, στάχτες θαµµένων τοποθετήθηκαν σε πίθο 
και χάλκινο λέβητα του Τ.9, πλάι σε αξιόλογα συνοδευτικά αντικείµενα, 
συµπεριλαµβανοµένων ενός ακόµα λέβητα και σιδερένιων στελεχών ορθογώνιας 
διατοµής (τµηµάτων τρίποδα, ή οβελών). Εξάλλου, στον Τ.18, καµένα οστά 
συνυπήρχαν µε άκαυτα, αποµεινάρια παιδικού ενταφιασµού, ανάλογου µε τον 
αποκαλυµµένο στον Τ.3, καταδεικνύοντας την εφαρµογή διαφορετικών εθίµων για 
τους ανήλικους. Τέλος, ιδιαιτερότητες παρουσιάζουν και τα κτερίσµατα του Τ.8 (δυο 
χάντρες από ορεία κρύσταλλο, σφοντύλι και 13 αγγεία) και του Τ.11 (σιδερένιο 
ξίφος, πέλεκυς και σµίλες, χάλκινη πόρπη και αµφορίσκος). Μάλιστα, αξίζει να 
σηµειώσουµε, ότι στον τελευταίο, όπως και στους Τ.12-14, σώθηκαν λείψανα 
ισάριθµων πυρών, µε αγγεία στα πόδια τους και µετάλλινα όπλα, εργαλεία, ή 
κοσµήµατα ανάµεσα στις στάχτες των νεκρών. Παρόµοια ίχνη φωτιάς ήρθαν στο φως 
και αλλού στο κοιµητήριο, χωρίς όµως να προσδιορίζεται, αν συνδέονταν µε 
αποτεφρώσεις, ή µε θυσίες, προσφορές και τελετουργικά γεύµατα. Κατάλοιπα 
τέτοιων δραστηριοτήτων θα συνιστούσαν τα κόκαλα ζώων (σκύλου, κατσίκας και 
γουρουνιών), που βρέθηκαν σε δυο µνήµατα και η κεραµική από χτιστό αποθέτη (R), 
εντοπισµένο 11 µ. βόρεια του περιβόλου. 

Σχολιάζοντας τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα, ο ανασκαφέας του 
νεκροταφείου διαπιστώνει ένδεια, τάση αποµόνωσης, εµµονή στην παράδοση κι 
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επαρχιακότητα362, άποψη την οποία θα πρέπει να ελέγξουµε, µε βάση το σύνολο του 
υλικού από την επικράτεια. Βέβαια, η ελλιπής και αποσπασµατική διερεύνησή της, δε 
συµβάλλει στη συγκέντρωση πολλών στοιχείων. Ωστόσο, τα υπάρχοντα και η 
εξέταση της τοπογραφίας και γεωµορφολογίας, αρκούν για τη διατύπωση κάποιων 
επισηµάνσεων. Αρχικά, παρατηρούµε την περιορισµένη διασπορά των ΠΓ-Γ 
ευρηµάτων στο χώρο. Πέρα από τα ΥποΜ ή ΠΓ αγγεία από το Βραχάσι, τα υπόλοιπα 
λείψανα της ανθρώπινης παρουσίας προέρχονται από την κοιλάδα της Νεάπολης, 
γεγονός αναµενόµενο, αφού αυτή συγκαταλέγεται µεταξύ των σπουδαιότερων 
πλουτοπαραγωγικών τόπων της Ανατολικής Κρήτης και αποτελεί την κύρια οδό 
επικοινωνίας µε το κεντρικό τµήµα του νησιού. Η εκµετάλλευσή της θα προσέφερε 
στους ντόπιους επάρκεια αγαθών και ο έλεγχός της θα ενίσχυε τις επαφές µε 
γειτονικές περιοχές και το εξωτερικό. Τη σηµασία της αποδεικνύει και η θέση των 
εγκαταστάσεων της ∆ρήρου και του Πρ. Ηλία Βρυσών, όµως οι ελάχιστες 
πληροφορίες µας για τη δεύτερη, δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συµπερασµάτων, 
αναφορικά µε τη σχέση και τον πολιτικό ρόλο τους. Έτσι, αρκούµαστε µόνο να 
σηµειώσουµε, πως και οι δυο βρίσκονται στην είσοδο αντίστοιχων λεκανών, των 
Καστελλίου � Φουρνής και Λαγκάδας � ∆ρασίου � Αγ. Κωνσταντίνου, στοιχείο που 
φανερώνει το ενδιαφέρον των κατοίκων για τους συγκεκριµένους περιφερειακούς 
χώρους, από όπου διέρχονται οι δρόµοι προς τους όρµους του Πόρου και της 
Σπιναλόγκας και το οροπέδιο του Λασιθίου. 

Η οικονοµική και στρατηγική σπουδαιότητα των υψωµάτων της ∆ρήρου και 
του Πρ. Ηλία Βρυσών, είναι λογικό να τα κατέστησε από νωρίς πόλους έλξης για τον 
πληθυσµό. Ωστόσο, τα περισσότερα κατάλοιπα από το πρώτο ανάγονται στον 8ο αι., 
όταν θα πύκνωσαν οι ανταλλαγές και συνακόλουθα θα µεγάλωσε η αξία της κοιλάδας 
της Νεάπολης, ως φυσικού περάσµατος ανάµεσα στην Κεντρική και την Ανατολική 
Κρήτη, ευνοώντας την εντατικότερη κατάληψη του χώρου. Άραγε, µήπως η 
ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, συνδέεται µε τη µετάβαση από την κλειστή 
αγροτική οικονοµία σε αυτήν της αγοράς, µε συνέπεια την καθυστερηµένη πρόοδο; 
Τα γεωγραφικά και αρχαιολογικά δεδοµένα φαίνεται να µην επαληθεύουν την 
εικασία. Η φυσική οχύρωση των βουνών και η γειτνίασή τους µε εύφορα 
καλλιεργήσιµα εδάφη, είναι αναµενόµενο να εκτιµήθηκαν ήδη από την Ύστερη 
Χαλκοκρατία, ενώ ορισµένα ευρήµατα, υποδηλώνουν πράγµατι, ότι δε θα πρέπει να 
αποκλείσουµε το ενδεχόµενο της πρώιµης και διαρκούς εγκατάστασης εκεί. Ενδείξεις 
της συνιστούν ο ΥποΜ θόλος και η ΥΠΓ καύση από το κοιµητήριο της ∆ρήρου, 
καθώς και τα ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ αποµεινάρια του οικισµού στον Πρ. Ηλία Βρυσών. 

Το περιορισµένο υλικό δεν επιτρέπει τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας 
των συνθηκών διαβίωσης, κατά το τέλος της 2ης και τις αρχές της 1ης χιλιετίας. 
Ειδικότερα, ο προσδιορισµός της οικονοµικής κατάστασης των κατοίκων είναι 
ανέφικτος, αφού µόνο η εξέταση του τάφου θα µπορούσε να προσφέρει σχετικές 
πληροφορίες. Όµως, η µορφή και το περιεχόµενό του δεν αρκούν για τη διατύπωση 
διαπιστώσεων, επειδή, όπως έχουµε ήδη επισηµάνει363, ο τύπος του µάλλον δε 
µαρτυρά ευµάρεια, παρά τη φροντίδα που απαιτεί η κατασκευή του, ενώ τα λίγα 
αγγεία από το εσωτερικό του, µοιάζουν να συνοδεύουν ταπεινούς ενταφιασµούς. 
Ίσως η ανέγερση του θόλου να αντικατοπτρίζει απλά το ρόλο του γένους για τη 
συνοχή της κοινότητας και η αποκάλυψη παρόµοιων στο νότιο τµήµα της Κεντρικής 
και την Ανατολική Κρήτη, να φανερώνει τους πολιτισµικούς δεσµούς και τις κοινές 
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αντιλήψεις του πληθυσµού. ∆υσεξήγητη είναι και η αποµόνωσή του, την οποία 
πιθανώς θα δικαιολογούσε, η επιθυµία σηµατοδότησης της ιδιοκτησίας γης. 

Στην προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας, η 
συνεκτίµηση της χρήσης του κοιµητηρίου της ∆ρήρου κατά την ΥΠΓ περίοδο, µαζί 
µε τα προαναφερθέντα ΥποΜ κατάλοιπα, δεν κρίνεται σκόπιµη, ούτε ορθή. Στη 
συνείδηση των ∆ρηρίων του ύστερου 9ου και του 8ου αι. π.Χ., ο ΥποΜ τάφος θα 
αντιπροσώπευε το ένδοξο, αλλά αρκετά µακρινό, Μ παρελθόν και η σύνδεση µε αυτό 
ίσως αποσκοπούσε αποκλειστικά στην επίτευξη της κοινωνικής καταξίωσης των 
νεκρών και των κηδευτών τους, ως εχέγγυο λαµπρού µέλλοντος για τους ίδιους και το 
σύνολο. Εποµένως, θα πρέπει να µελετήσουµε τα ΥΠΓ λείψανα, ενταγµένα στην 
ευρύτερη ενότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας των Γ κυρίως χρόνων, ως πρώιµα 
δείγµατά της. 

Τα αποµεινάρια της δεν τεκµηριώνουν τον πλούτο κάποιων κατοίκων, 
ωστόσο πιστοποιούν το γενικά ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και την ευρωστία της 
δηµόσιας οικονοµίας. Η απουσία πολύ δαπανηρών αντικειµένων, συγκρινόµενη µε 
την πολυτέλεια του περιεχοµένου των µνηµάτων άλλων περιοχών, δηµιουργεί 
εντύπωση ανέχειας ή έστω στερηµένης ζωής, όµως τα ερείπια του οικισµού της 
∆ρήρου δεν την επιβεβαιώνουν. Ο σχεδιασµός και η εκτέλεση µεγάλης κλίµακας 
έργων κοινής χρήσης ή ωφέλειας, συχνά πρωτοποριακών (όπως η οικοδόµηση του 
ναού του ∆ελφινίου Απόλλωνα και του «πρυτανείου» και η επιµεληµένη κατασκευή 
αναληµµατικών τοίχων για τη διαµόρφωση πλατιών ανδήρων και την ανέγερση 
σπιτιών ή δηµοσίων κτιρίων), δεν υποδηλώνουν έλλειψη µέσων, ούτε συντηρητισµό. 
Αντίθετα, προϋποθέτουν τη διάθεση σηµαντικών πόρων και τη βούληση να 
εφαρµοστούν νεωτεριστικές ιδέες. Οι καινοτοµίες, µολονότι συνήθως αποσκοπούν 
στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής και χαρακτηρίζονται από απλότητα, αποτελούν 
απόρροια σειράς οικονοµικών και κοινωνικών διαδικασιών. Η ανίχνευσή τους σε 
κάθε ατοµική ή συλλογική ενέργεια, από το πλάσιµο των σφυρήλατων ειδωλίων, 
µέχρι την οργάνωση του χώρου στο διάσελο των κορυφών του υψώµατος και το 
νεκροταφείο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Η εξαιρετικής ποιότητας παραγωγή του «πρωτοποριακού καλλιτέχνη» της 
Απολλώνιας Τριάδας για παράδειγµα, ασφαλώς µαρτυρά εξειδίκευση στην εργασία. 
Η προέλευση του χαλκουργού από τη ∆ρήρο, θα τεκµηρίωνε την άνθηση της τοπικής 
βιοτεχνίας, ενώ η µετάκληση ξένου τεχνίτη, φηµισµένου µάστορα ή γυρολόγου, ή η 
αγορά του προϊόντος της δουλειάς του στο πλαίσιο εµπορικών συναλλαγών, θα 
καταδείκνυαν τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση ειδών πολυτελείας και την ανάλογη 
εκτίµηση για το έργο πεπειραµένων και προικισµένων επαγγελµατιών στην Κρήτη. Η 
αποκλειστική ενασχόληση σταδιακά περισσότερων ανθρώπων µε τη µεταποίηση, θα 
φανέρωνε την ευχέρεια ορισµένων εύπορων να καταβάλλουν υψηλό τίµηµα για την 
απόκτηση πολύτιµων αντικειµένων και άρα, τη δυνατότητά τους να διαθέτουν τµήµα 
του πλεονάσµατος των αγαθών τους. Έτσι, θα δινόταν ώθηση στο δευτερογενή και 
τον τριτογενή τοµέα και θα επιταχυνόταν η πορεία προς την ταξική διαστρωµάτωση 
σε ολόκληρο το νησί και τη ∆ρήρο. 

Όµως, η ανεύρεση των τριών σφυρήλατων δεν αρκεί για να πιστοποιήσει τον 
κοινωνικό µετασχηµατισµό στην εξεταζόµενη επικράτεια. Ο άγνωστης προέλευσης 
χαλκοπλάστης δεν άφησε άλλα δείγµατα της τέχνης του και τα αµέσως υστερότερα, 
αξιόλογα, µετάλλινα προϊόντα από το ύψωµα (κράνη, µίτρες, ασπίδες, θώρακες και 
κνηµίδες), χρονολογούνται στο δεύτερο µισό του 7ου αι.364, µε συνέπεια να µην 
επιβεβαιώνεται η λειτουργία ντόπιου εργαστηρίου για δεκαετίες. Επιπλέον, ο 
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προσδιορισµός της ταυτότητας του παραγγελιοδότη, που ίσως συνέβαλλε στην 
κατανόηση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, παραµένει ανέφικτος. Μόνο αν 
δεχόµασταν τον όχι και τόσο υποθετικό συλλογισµό, πως τις τρεις λατρευτικές 
εικόνες (και όχι αναθηµατικά ειδώλια), δώρισαν εκούσια365 στο ναό οι επιφανέστεροι 
κάτοικοι, µε στόχο την ανάδειξη του κύρους τους, ή προµηθεύτηκε η ίδια η 
κοινότητα, µε τη δαπάνη να βαρύνει το σύνολο των µελών της, θα διαπιστώναµε 
µεταβολές στη δοµή και την οργάνωσή της. Στην πρώτη περίπτωση, η άνιση 
κατανοµή του πλούτου στον πληθυσµό και οι πολιτικές φιλοδοξίες κάποιων ατόµων, 
θα αντικατόπτριζαν τη διάρθρωσή της σε τάξεις. Στη δεύτερη, θα συναγόταν η 
ύπαρξη ενός κέντρου λήψης αποφάσεων, εξουσιοδοτηµένου να τακτοποιεί τις 
συλλογικές υποθέσεις και να καλύπτει τις δηµόσιες ανάγκες, συγκεντρώνοντας τους 
απαραίτητους πόρους, κατανέµοντας αρµοδιότητες και γενικά, επιβάλλοντας τη 
θέλησή του366. 

Τα αρχαιολογικά δεδοµένα από τον οικισµό και το κοιµητήριο, θα µπορούσαν 
να επαληθεύσουν και τα δυο σκέλη της παραπάνω εικασίας. Η αποκάλυψη 
σιδερένιου ξίφους, πέλεκυ και σµιλών στον Τ.11, χάλκινων λεβήτων και σιδερένιου 
τρίποδα ή οβελών στον Τ.9 και χαντρών από ορεία κρύσταλλο στον Τ.8 (όπου 
εναποτέθηκαν και 13 αγγεία), δεν τεκµηριώνει φτώχεια, ούτε τόσο υψηλό βιοτικό 
επίπεδο, όσο απολάµβαναν οι συνοδευόµενοι από πολυτελή κτερίσµατα νεκροί 
Κνώσιοι, αλλά ικανοποιητικές συνθήκες ζωής. Οι πιστοποιηµένες ανταλλαγές µε 
περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας ενισχύουν την άποψη. Οι 
εισαγωγές από την Αθήνα (χάλκινη πόρπη αττικοβοιωτικού τύπου, του τελευταίου 
τέταρτου του 8ου αι., από τον Τ.13 και όστρακο κρατήρα µε µαίανδρο «στο στυλ του 
∆ιπύλου»367), την Κόρινθο (οινοχόη του τρίτου τέταρτου του 8ου αι., από το άνδηρο 
του ναού) και πιθανώς τη Ρόδο (λαβή καπακιού µε σταυρό εγγεγραµµένο σε 
οµόκεντρους κύκλους), παρά το µικρό αριθµό τους, µαρτυρούν την περιορισµένη 
έστω, αγοραστική δύναµη τµήµατος του πληθυσµού, τη συνακόλουθη προσέλκυση 
ξένων εµπόρων και τις επαφές µε το εξωτερικό. Μολονότι αυτές δε φαίνεται να 
συνιστούν πρωτοβουλία των ντόπιων, γεγονός αναµενόµενο, αφού η επικράτεια δε 
διαθέτει καν έξοδο στη θάλασσα, καταδεικνύουν τον εξέχοντα οικονοµικό ρόλο του 
οικισµού, εξαιτίας της θέσης του σε πολυσύχναστο φυσικό πέρασµα και 
ανασκευάζουν την κρίση για αποµόνωσή του, σε συνδυασµό και µε τους στενούς 
πολιτισµικούς δεσµούς του µε άλλες εγκαταστάσεις της Ανατολικής Κρήτης, τους 
οποίους επισηµαίνει ο ίδιος ο Van Effenterre, κατά την εξέταση κυρίως της 
κεραµικής368. 

Η πύκνωση των συναλλαγών και η διεύρυνση του όγκου τους, από τη Γ 
περίοδο, ασφαλώς θα ευνόησε την πολύπλευρη άνθηση της ∆ρήρου, ως ενδιάµεσου 
σταθµού στην κίνηση των ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών και θα βελτίωσε τις 
προοπτικές ευηµερίας των κατοίκων. Όµως, τα λείψανα από το κοιµητήριο 
αντικατοπτρίζουν συγκρατηµένη ανάκαµψη και σχετική µόνο αύξηση των ιδιωτικών 
πόρων. ∆εν αποκλείεται, ο βαθµός ανάπτυξης να εµφανίζεται χαµηλός, λόγω της 
έλλειψης πληροφοριών και της αποσπασµατικής εικόνας µας για τους τάφους και η 
εντύπωσή µας στο µέλλον να αλλάξει, αν έρθουν στο φως λαµπρά µνήµατα µε 
πλούσια κτερίσµατα. Ωστόσο και µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, αναγνωρίζουµε, 
µικρή έστω, αλλά σαφή οικονοµική διαφοροποίηση ανάµεσα στα µέλη της 
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κοινότητας. Το ξίφος, οι λέβητες και ο τρίποδας ή οι οβελοί την τεκµηριώνουν, ενώ 
θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν (µε επιφύλαξη) και ως σύµβολα κύρους των 
νεκρών κι εποµένως, ίχνη ταξικής διάρθρωσης. Οι ατοµικοί τάφοι ενδέχεται να 
εκφράζουν ακριβώς την αυτονοµία του ανθρώπου και τη δυνατότητά του να 
ξεχωρίσει. Αλλά και πάλι, η οµοιοµορφία, η οµαδοποίηση και η τακτοποίηση των 
ερκών, καθώς και η ταυτότητα των εθίµων, µας ωθούν να θεωρήσουµε, ότι και τα 
παραπάνω τέχνεργα, θα πρέπει να συνόδευαν θαµµένους, οι οποίοι ανήκαν σε 
οµοιογενές σύνολο ∆ρηρίων, µάλλον του µεσαίου στρώµατος369, µε κοινή ιδεολογία 
και ισχυρούς δεσµούς µεταξύ τους. Ο αριθµός τους, στο χρονικό διάστηµα των 
περίπου τεσσάρων γενιών, που χωρίζει τις πρωιµότερες από τις υστερότερες καύσεις, 
δικαιολογεί την εικασία, πως πρόκειται για οικογενειακό νεκροταφείο. Η εξέταση 
των κύριων γνωρισµάτων του, ίσως συµβάλει στην κατανόηση των αντιλήψεων των 
κατοίκων. 

Η αυστηρή οργάνωση και η ορθολογική διευθέτησή του εντυπωσιάζουν 
αµέσως, υποδηλώνοντας τη διακριτή θέση των ατόµων στο σύνολο, την αρµονική 
συνύπαρξή τους και την ξεκάθαρη δοµή της κοινωνίας. Η επικρατούσα στο 
κοιµητήριο τάξη, προφανώς αποτελεί αντανάκλαση αντίστοιχης οµαλότητας στις 
σχέσεις των συγκεκριµένων ανθρώπων. Αυτές µοιάζουν να στηρίζονται πρωταρχικά 
στους συγγενικούς δεσµούς (καλλιεργώντας το σεβασµό προς τους προγόνους, όπως 
µαρτυρά η φροντίδα των µεταγενέστερων, για τα αποµεινάρια των παλιότερων ταφών 
στα ξαναχρησιµοποιηµένα περιφράγµατα) και διέπονται από καθορισµένους κανόνες. 
Η εισαγωγή των τελευταίων πιθανώς πραγµατοποιήθηκε στο δεύτερο µισό του 9ου 
αι., ενώ η απαρέγκλιτη τήρησή τους θα οδήγησε στην παγίωσή τους, πριν το τέλος 
του 8ου. Η συνεχής λειτουργία του νεκροταφείου κατά την ίδια περίοδο και η 
εφαρµογή απαράλλαχτων πρακτικών, ενισχύουν την άποψη, καταδεικνύοντας 
σταθερότητα, η οποία θα συνέτεινε στην πρόοδο. Έτσι, από την υιοθέτηση του νέου 
κοσµοοράµατος του πληθυσµού στα ΥΠΓ χρόνια, βαθµιαία θα καταλήξαµε στην 
αποκρυστάλλωση της συνείδησής του και τη συγκρότηση του πολιτικού πλαισίου 
οργάνωσής του, στον ύστερο 8ο αι. 

Λαµπρό αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας συνιστά η µορφή του 
οικισµού. Ως βασικά χαρακτηριστικά του προβάλλουν, η επέµβαση στο φυσικό 
περιβάλλον και ο κεντρικός σχεδιασµός. Η δηµιουργία πλατιών ανδήρων, 
στηριγµένων σε ισχυρούς αναληµµατικούς τοίχους, θα επέτρεψε την ανέγερση 
κτιρίων µεγάλων διαστάσεων, για την ικανοποίηση των αναγκών των ενοίκων. Όµως, 
η ασαφής εικόνα των σπιτιών, εξαιτίας της ένδειας των αρχαιολογικών δεδοµένων, 
µας εµποδίζει να διαπιστώσουµε την όποια διάκριση της χρήσης των δωµατίων και το 
συνακόλουθο διαχωρισµό των τόπων διαµονής κι εργασίας. Ωστόσο, η αναζήτηση 
της άνεσης και ιδίως της λειτουργικότητας, µοιάζει να κατευθύνει την οικοδοµική 
δραστηριότητα. Η αξονικότητα ξεπερνιέται, τεκµηριώνοντας παράλληλα, το 
νεωτεριστικό πνεύµα και την επιθυµία ορθολογικής διευθέτησης του χώρου. 
Συνέπεια της τελευταίας είναι η αποφυγή της πυκνής και άναρχης δόµησης και της 
τυχαίας παράθεσης αρχιτεκτονηµάτων, όπως κατεξοχήν παρατηρούµε, εξετάζοντας 
την περιοχή του ναού του ∆ελφινίου Απόλλωνα και του «πρυτανείου». 

Η διαµόρφωση αυτού του κεντρικού τµήµατος της ∆ρήρου, µε την 
προσεκτική οριοθέτηση των εντυπωσιακών, γειτονικών, Γ κτιρίων, φανερώνει 
σχεδιασµό. Οι άνθρωποι εκµεταλλεύονται το ανάγλυφο, χτίζοντας στο διάσελο 
ανάµεσα στις κορυφές και ταυτόχρονα επεµβαίνουν στη φύση, στα πλαίσια του 
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µεγάλου κατασκευαστικού προγράµµατος. Η εκτέλεσή του, ασφαλώς δε θα 
αποτελούσε έργο µεµονωµένων ατόµων, αλλά συλλογικό εγχείρηµα, αφού απαιτεί 
διάθεση σηµαντικών πόρων και αφορά τη θρησκευτική και κοινωνική ζωή 
ολόκληρου του πληθυσµού. ∆ικαιολογηµένα λοιπόν θεωρούµε, την απόφαση για την 
ίδρυση και ανέγερση του αστικού ιερού (και την οικοδόµηση του πιθανού δηµοσίου 
κτιρίου µε την καινοτόµα κάτοψη, του αποκαλούµενου «πρυτανείου»), αρµοδιότητα 
ενός κέντρου λήψης αποφάσεων και συντονισµού των ενεργειών των κατοίκων. 

Η συγκρότησή του προϋποθέτει σειρά διεργασιών, συνδεόµενων µε τη νοµή 
της εξουσίας στους κόλπους της κοινότητας, οι οποίες θα προέκυψαν ως αποτέλεσµα 
της διαφορετικής οικονοµικής επιφάνειας και πολιτικής δύναµης των µελών της. Τα 
αξιολογότερα και πολυτιµότερα κτερίσµατα από το νεκροταφείο, υποδηλώνουν την 
ανισότητα, µολονότι οι θαµµένοι µάλλον είναι συγγενείς, ενώ οι δυο ενταφιασµοί 
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν κάποιου 
είδους διάκριση, σχετική µε τα πολιτικά δικαιώµατα. Ακόµα και αν οι άκαυτοι νεκροί 
ήταν ανήλικοι, διαπιστώνουµε τη σπουδή µιας οµάδας του πληθυσµού, ενδεχοµένως 
της κυρίαρχης, να κατοχυρώσει τα κεκτηµένα της κατά τρόπο σαφή και πιθανώς όχι 
µόνο συµβολικό. Τεκµηριώνεται έτσι, η σταδιακή διαµόρφωση ταξικής συνείδησης, 
χωρίς ωστόσο να συνάγεται, µεταβολή στις πεποιθήσεις των ∆ρηρίων. 

Στο τελευταίο συµπέρασµα οδηγεί η µελέτη των καταλοίπων από το 
κοιµητήριο. Η σταθερή εφαρµογή των συνηθισµένων για την περίοδο ταφικών 
πρακτικών, καταδεικνύει το σεβασµό στις παραδοσιακές αντιλήψεις. Αν πραγµατικά 
αυτές έµειναν αναλλοίωτες από τον ύστερο 9ο αι. και αν η λατρευόµενη στο ναό 
θεότητα ήταν ο Απόλλων, πιστοποιείται η παγίωση του ελληνικού κοσµοοράµατος. Η 
οµοιότητα του περίεργου Κερατώνα µε τον δηλιακό και η µυθολογική σύνδεση της 
Κρήτης µε το λαµπρό πανελλήνιο ιερό, ίσως επίσης µαρτυρούν ιδεολογικούς 
δεσµούς, καθώς και ποικίλες επαφές της ∆ρήρου, ή ευρύτερων περιοχών του νησιού, 
µε το θρησκευτικό κέντρο370. Ανάλογα κοινά στοιχεία της εξεταζόµενης επικράτειας 
µε τις αντίστοιχες του Πρινιά, του Ρυτίου, του Αναβλόχου και του Βροκάστρου, 
µπορεί να αντικατοπτρίζουν τα αποκαλυµµένα περιφράγµατα, φανερώνοντας τις 
στενές σχέσεις µε την Κεντρική και την υπόλοιπη Ανατολική Κρήτη. Η επικοινωνία 
µε τόσους τόπους, κοντινούς ή πιο αποµακρυσµένους (Αθήνα, Κόρινθος, Ρόδος, 
∆ήλος ;), ασφαλώς θα ευνόησε την πολύπλευρη πρόοδο, δηµιουργώντας κατάλληλες 
συνθήκες για την ανάπτυξη της Α πόλης. Η θέσπιση γραπτού δικαίου, για την 
εύρυθµη λειτουργία της κοινότητας και η κατασκευή Αγοράς, όπου θα 
συναθροίζονταν οι (ή κάποιοι) πολίτες, αντανακλούν το νεωτεριστικό πνεύµα τους 
και την πολιτισµική άνθηση της ∆ρήρου. 
Βιβλιογραφία: Ξανθουδίδης Σ. Α∆ 1918α 23-30ú Μαρινάτος CRAI 1935γ 478 & 
ΠΑΕ 1935β 203-212 & BCH 1936β 214-285ú Picard CRAI 1935 484ú Van Effenterre 
H. BCH 1937 5-32 & Études Crétoises VIII 1948ú Tiré C. Van Effenterre H. Guide 
1966 85-88ú Renard L. AntCl 1967 572-6 & 580-1ú Gesell G.C. PhD 1972 182ú 
Hayden B.J. PhD 1981 88-9 & 138 κ.ε. & AA 1988 17-8ú Τσιποπούλου Μ. Α∆ 1984 
& Ειλαπίνη 1987α 256 & ΚΧ 1987β 262;ú Beyer Die Tempel von Dreros und Prinias 
Aú Hoffmann Early Cretan Armorers. 
 
Π∆4. Περιοχή Λατού � Θύλακα � Ελληνικών Ελούντας � Καστέλλου Κριτσάς � 
Κάτω Καστέλλου Ταπών. 
 

                                                 
370 Παραπάνω (σ. 90), αναφερθήκαµε στις σχέσεις της Κνωσού µε τους ∆ελφούς. 



Βόρεια της επικράτειας ∆ρήρου � Προφήτη Ηλία Βρυσών � Βραχασίου, στο 
τοπίο κυριαρχούν διαδοχικά βουνά, που απλώνονται σε µια ευρεία ηµιορεινή 
περιοχή, ως τη θάλασσα. Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της, ίσως δεν εξασφάλιζαν 
την αυτάρκεια και σίγουρα δε θα προσέλκυαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον. Έτσι, δεν 
προκαλεί έκπληξη η απουσία ΠΓ-Γ καταλοίπων. Ανατολικό της όριο αποτελεί το 
ταπεινούµενο βαθµιαία, µέχρι το ακρωτήριο Άγ. Ιωάννης, επίµηκες όρος Κάδιστο 
(701 µ.). Νοτιότερα σχηµατίζεται η µικρή, παραλιακή, πεδινή λεκάνη της Ελούντας, 
η οποία θα µπορούσε να θρέψει τα µέλη αυτόνοµης κοινότητας. Την επάρκεια των 
φυσικών πόρων καταδεικνύουν τα αποµεινάρια της διακεκοµµένης ανθρώπινης 
παρουσίας, από την Πρώιµη Χαλκοκρατία ως τα Βυζαντινά χρόνια, όµως δεν την 
αντικατοπτρίζει η δυσερµήνευτη και µάλλον τυχαία έλλειψη ΠΓ-Γ ευρηµάτων. 
Άραγε, συµπτωµατική είναι και η αποκάλυψη λίγων και αποσπασµατικών λειψάνων 
της εξεταζόµενης περιόδου, στη γειτονική προς τη µεσηµβρία επικράτεια της Λατού, 
ή µήπως οφείλεται στη µεταγενέστερη εντατική κατάληψη του χώρου; 

Όποια ερµηνεία και αν επιλέξουµε, τα εντυπωσιακά ερείπια της Α-Ε πόλης 
και η βαθµιαία ανάπτυξη ενός ακόµα οικιστικού κέντρου στα παράλια, αντανακλούν 
την αφθονία των πλουτοπαραγωγικών πηγών και τις συνακόλουθες λαµπρές 
προοπτικές προόδου για τους κατοίκους. Η εκµετάλλευση εκτεταµένων, εύφορων 
εδαφών και η έξοδος στη θάλασσα, θα τους προσέφεραν τις προϋποθέσεις υψηλού 
βιοτικού επιπέδου, παρά την κατάτµηση της περιοχής σε τρεις κύριες λεκάνες 
απορροής: τις εσωτερικές, των Φλαµουριανών � Έξω Λακκωνιών και της Κριτσάς, 
στα βορειοδυτικά και τα νοτιοδυτικά αντίστοιχα και την παράκτια πεδιάδα του Αγ. 
Νικολάου στα ανατολικά. Βόρεια από την τελευταία, τα υψώµατα των 648 (πρόβολος 
του βουνού Λούτσι), 563, 563 (Οξυά), 439, 215 και 124 µ. (κοντά στη θάλασσα), 
διαµορφώνουν υδροκριτική, ανάµεσα στους κάµπους του Αγ. Νικολάου στη 
µεσηµβρία και της Ελούντας στα βόρεια. Από το πρώτο βουνό κατέρχεται ράχη, µε 
κατεύθυνση γενικά προς τα νοτιοδυτικά (493, 322 µ.), καταλήγοντας στο λόφο 
Κεφάλα (294 µ.), η οποία χωρίζει την κοιλάδα της Νεάπολης από την εξεταζόµενη 
επικράτεια. Στη συνέχεια, το όριο περνά από το φαράγγι του Ξηροπόταµου και 
ανεβαίνει προς τα νοτιοδυτικά, στον ορεινό όγκο της ∆ίκτης (Κάστελλος 839 µ., 
ανώνυµο 1110 µ., Καθαρό Τσίβι 1663 µ. και ανώνυµο 1548 µ.). Από εκεί στρέφει 
ανατολικοµεσηµβρινά (Πλαγοκεφάλα 1475 µ. και Πλατειά Κορφή 1488, 1485 και 
1485 µ.), παράλληλα στο υψίπεδο Καθαρό. Τέλος, οι µακροί ανατολικοί πρόβολοι 
της Πλατειάς Κορφής (Βουλίσµατα), η απότοµη ρεµατιά του άνω ρου του χειµάρρου 
Καλός Ποταµός (νότια και ανατολικά από το χωριό Κρούστας) και το µακρόστενο 
ύψωµα των 261 µ., κλείνουν το χώρο από τη µεσηµβρία. 

Τα τοπογραφικά και γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του, προφανώς θα 
δηµιουργούσαν κατάλληλες συνθήκες για άνετη διαβίωση. Η καλλιέργεια της 
γόνιµης γης των λεκανών και της παραλιακής πεδιάδας θα προσέφερε, όχι µόνο 
επάρκεια αγαθών, αλλά πιθανώς και σηµαντικό πλεόνασµα προϊόντων. Η έξοδος στη 
θάλασσα και η ύπαρξη αγκυροβολίου, θα ευνοούσαν την ενασχόληση µε την αλιεία, 
τη ναυτιλία και το εµπόριο, µε επακόλουθο τη συγκέντρωση περισσότερων πόρων 
και την ανάπτυξη στενότερων επαφών µε το εξωτερικό. Η θέση της περιοχής στην 
οδό επικοινωνίας της Κεντρικής Κρήτης µε το ανατολικό άκρο του νησιού, θα 
ενίσχυε τις σχέσεις αυτές. Τέλος, η κάλυψη από τον ορεινό όγκο της ∆ίκτης, η 
γειτνίαση µε λιγότερο ή εξίσου εύρωστες επικράτειες και το ανάγλυφο, θα µετρίαζαν 
τους ενδεχόµενους κινδύνους για τον πληθυσµό. Η εγκατάστασή του, κατά την 
Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, σε υψώµατα µε φυσική οχύρωση, κοντά στους τρεις 
παραγωγικότερους τόπους, ασφαλώς θα παρείχε τις προϋποθέσεις πολύπλευρης 
προόδου. 



Ειδικά η ίδρυση της Λατού στην κορυφή Γουλάς (γύρω στα 400 µ.), τη 
βορειοδυτικότερη µιας βουνοσειράς, που δεσπόζει περίπου στο κέντρο της περιοχής, 
φανερώνει την πρόθεση των ντόπιων να ελέγξουν το σύνολο των εύφορων εδαφών. Η 
εκµετάλλευσή τους θα οδήγησε σε άνθηση της ιδιωτικής και δηµόσιας οικονοµίας και 
ισχυροποίηση της πόλης, όπως µαρτυρούν τα εντυπωσιακά ερείπιά της, τα οποία 
χρονολογούνται από τον 7ο µέχρι το 2ο αι. κι εποµένως δε συνιστούν αντικείµενο της 
παρούσας µελέτης. Μόνο η αποκάλυψη µικρής ποσότητας Γ κεραµικής και κάποιων 
τµηµάτων ειδωλίων371, πιστοποιεί πρωιµότερη ανθρώπινη παρουσία στο χώρο, 
πιθανώς τη δηµιουργία οικισµού. ∆εν αποκλείεται και τα Γ κατάλοιπα στην κορυφή 
Θύλακας (521 µ.), την ανατολικότερη της ράχης όπου ήρθε στο φως η Λατώ, να 
συνδέονται µε την ίδια κοινότητα. Πρόκειται για τα αποµεινάρια Μ, Γ-Ε ιερού, 
ασαφούς µορφής, αφού δεν έχουν βρεθεί παρά λίγα ίχνη τοίχων τεµένους ή ναού. Τη 
λειτουργία του κατά τη Γ περίοδο και την ακµή του στην Α, επιβεβαιώνει αποθέτης 
µε πήλινα ειδώλια και ζώδια (κυρίως βοοειδών), αφιερωµένα µάλλον σε γυναικεία 
θεότητα (της γονιµότητας ή ποτνία θηρών). 

Λείψανα ενός ακόµα θρησκευτικού κέντρου έχουν ανασκαφεί και στο βόρειο 
άκρο της πεδιάδας του Αγ. Νικολάου, κοντά στο χωριό Ελληνικά («Στα Λενικά»), 
στο δρόµο προς την Ελούντα. Εκεί αποκαλύφθηκαν ο Ε ναός του Άρη και της 
Αφροδίτης και σε χαµηλότερο στρώµα, ίχνη παλιότερου, ΠΓ-Γ ιερού, ασυνήθιστης 
κάτοψης, σύµφωνα µε την προτεινόµενη αποκατάστασή του. Εντοπίστηκαν, τα 
κατασκευασµένα από τοπικό ασβεστόλιθο, θεµέλια ορθογώνιου δωµατίου, 
διαστάσεων 4,75 Χ 11 µ., του τύπου του ευρυµέτωπου οίκου, δηλαδή µε είσοδο στο 
µέσο της (δυτικής) µακράς πλευράς. Μπροστά της υπήρχε τραπεζιοειδής 
πλακόστρωτη εσχάρα (2,05 Χ 1,20 µ.), µε ΠΓ όστρακα και δυτικότερα, η λίθινη, 
αδρά λαξευµένη, βάση ξύλινου κίονα, για τη στήριξη προστεγάσµατος (;). Η 
περισυλλεγείσα Γ κεραµική, προσδιορίζει τη χρήση του χώρου µέχρι και τον 8ο αι. 

Άλλα όστρακα, αρκετά δυσδιάγνωστα, ανάµεσά τους όµως και µερικά ΠΓ ή / 
και Γ, έχουν έρθει στο φως, µαζί µε οικιστικά κατάλοιπα, σε δυο ακόµα θέσεις της 
επικράτειας. Τα ευρήµατα προέρχονται από ίσως οχυρή, εκτεταµένη εγκατάσταση, 
ΥΜ ΙΙΙγ, ή ΠΓ-Γ, ή Γ-Αν χρόνων, εντοπισµένη στη λεκάνη της Κριτσάς, δυτικά του 
οµώνυµου χωριού, στο βραχώδες ύψωµα Κάστελλος (περίπου 530 µ., µε τρεις 
απότοµες πλαγιές, εξαιρουµένης της δυτικής), καθώς και από ανάλογη, ΠΓ-Γ ή Γ-
Αν372, αποκαλυµµένη βορειότερα, στην περιφέρεια της λεκάνης Φλαµουριανών � 
Έξω Λακκωνιών, όχι µακριά από το χωριό Τάπες, στην κορυφή Κάτω Κάστελλος 
(782 µ.). Οι Rutkowski και Nowicki εικάζουν τον κοινό ρόλο τους, ως προδροµικών 
οικισµών της Λατού373. 

∆υστυχώς, η ένδεια των αρχαιολογικών δεδοµένων δεν επιτρέπει να 
συσχετίσουµε τα λείψανα της πρώτης µε τους ανεσκαµµένους µικρούς θολωτούς 
τάφους της Κριτσάς (θέση «Λάκκοι»), οι οποίοι αρχικά θεωρήθηκαν ΠΓ, µα στη 
συνέχεια χαρακτηρίστηκαν ΥποΜ374. Άλλωστε, το σύνολο του υλικού διακρίνεται 
από αποσπασµατικότητα, δυσχεραίνοντας την άντληση πληροφοριών και την 
εξαγωγή συµπερασµάτων. Περιοριζόµαστε λοιπόν να παρατηρήσουµε, τη συνεχή 

                                                 
371 ∆υο τµήµατα ειδωλίων που χαρακτηρίζονται «Α», θα πρέπει µάλλον να χρονολογηθούν στην ΥΓ 
περίοδο (Tiré C., Van Effenterre H., 1978, πίν. XXVIII, 1). 
372 Οι διαφορετικές χρονολογήσεις των εγκαταστάσεων στον Κάστελλο Κριτσάς και τον Κάτω 
Κάστελλο Ταπών, θα πρέπει να οφείλονται στην δυσδιάγνωστη κεραµική, που περισυνέλεξαν οι 
Rutkowski και Nowicki, κατά τις επιφανειακές τους έρευνες στα υψώµατα. 
373 Rutkowski B., Nowicki K., 1986, σ. 170ú Nowicki K., 1988, σ. 195. 
374 Από την Τσιποπούλου, κατά την ανακοίνωσή της στο Συµπόσιο του 1999, για τις Καύσεις στην 
Εποχή του Χαλκού και την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου (υπό έκδοση). 



ανθρώπινη παρουσία στην επικράτεια, κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Μολονότι δε 
διαπιστώνουµε διαρκή κατοίκηση σε κάποια θέση (τα στοιχεία για τον Κάστελλο 
Κριτσάς και τον Κάτω Κάστελλο Ταπών είναι ελλιπή και ασαφή), διαθέτουµε 
επαρκείς ενδείξεις σταθερής κατάληψης του χώρου, πιθανής συνέπειας των άφθονων 
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Φαίνεται, ότι η επιθυµία του πληθυσµού να τις 
εκµεταλλευτεί στο έπακρο, ευνόησε τη διαµονή του σε κώµες στις τρεις λεκάνες, 
όπως υποδηλώνει η διασπορά των ευρηµάτων, τουλάχιστον πριν την ανάπτυξη του 
αστικού κέντρου της Λατού. Ακριβώς η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων του τόπου, 
ενδεχοµένως θα οδήγησε σε ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, ήδη πριν τα ΠΓ χρόνια, 
που επιβεβαιώνεται από το περιεχόµενο των θόλων στους «Λάκκους» (µετάλλινα 
αντικείµενα και πολλά αγγεία). 

Η ανέγερση του ναού στα Ελληνικά τεκµηριώνει αυτήν την ευηµερία και την 
οργάνωση της κοινότητας. Η οικοδόµησή του θα απαίτησε τη διάθεση σηµαντικών 
πόρων και τη συντονισµένη δράση των κατοίκων, την οποία θα κατηύθυνε ένα 
κέντρο λήψης αποφάσεων, εξυπηρετώντας ίσως, συγκεκριµένες πολιτικές επιδιώξεις, 
αφού η θέση του ιερού κοντά στα όρια της επικράτειας, µπορεί να σηµατοδοτεί την 
κυριαρχία στο χώρο. Η αποκατεστηµένη κάτοψη του δηµοσίου κτιρίου, µε τις 
εντυπωσιακές ιδιαιτερότητες (είσοδος στη µακρά πλευρά, εσχάρα εξωτερικά, κάτω 
από προστέγασµα), παραµένει µοναδική στο νησί, κατά την εξεταζόµενη περίοδο και 
δεν είναι δυνατό να ερµηνευτεί. Η απουσία αναθηµάτων δυσχεραίνει περαιτέρω τη 
διαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας για το θρησκευτικό κέντρο. 

Ερωτηµατικά δηµιουργούν και τα κατάλοιπα του αντίστοιχου στο Θύλακα, ως 
προς το σχέδιό του και το χαρακτήρα της λατρείας. Τα ερείπια των τοίχων δεν 
παρέχουν επαρκή στοιχεία για το πρώτο και τα λίγα, ταπεινά, Γ αφιερώµατα από τον 
αποκαλυµµένο αποθέτη, δεν προσφέρουν τις αναγκαίες πληροφορίες, για τον 
προσδιορισµό του κοσµοοράµατος των κατοίκων. Μόνο η ίδρυσή του ιερού σε 
εξέχον σηµείο, περίπου στο µέσο της περιοχής, η γειτνίασή του µε τη Λατώ και η 
διαρκής λειτουργία του όσο άκµαζε η πόλη, πιθανώς υποδηλώνουν το σπουδαίο ρόλο 
του, ως συµβόλου πολιτικής και ιδεολογικής ενότητας του πληθυσµού, µε απήχηση 
στην καθηµερινή ζωή και συνακόλουθη άνθηση. Η πιστοποίηση της τελευταίας θα 
φανέρωνε την ισχύ της επικράτειας και τις ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, όπως 
µαρτυρούν και οι πολυάνθρωπες εγκαταστάσεις στον Κάστελλο Κριτσάς, τον Κάτω 
Κάστελλο Ταπών και το Γουλά. 
Βιβλιογραφία: Demargne BCH 1903 206 & 230-1 & 1929 382ú Reinach RA 1913 
278ú Lemerle P. BCH 1937 473-5 & 1938 482-3ú Bousquet J. BCH 1938 386-408ú 
Πλάτων Ν. ΚΧ 1953α 485 & ΚΧ 1958 477ú Tiré C. Van Effenterre H. Guides 1966 
88-9 & 1978 104ú Renard L. AntCl 1967 576-7ú Σακελλαράκης Ι. ΑΑΑ 1970 252-6ú 
∆αβάρας Κ. Α∆ 1972 647ú Hayden B.J. PhD 1981 150ú Τσιποπούλου Μ. Ειλαπίνη 
1987α 256-7ú Nowicki K. Archeologia Warsz. 1988 191 & 194 & 1993 95 & 
Fortificationes Antiquae. 
 
Π∆5. Περιοχή Βροκάστρου. 
 

Νότια της επικράτειας Λατού � Θύλακα � Ελληνικών Ελούντας � Καστέλλου 
Κριτσάς � Κάτω Καστέλλου Ταπών, στο βορειοδυτικό άκρο του ισθµού της 
Ιεράπετρας, ανατολικά του ορεινού όγκου της ∆ίκτης, σχηµατίζεται η παραλιακή 
πεδινή λεκάνη του Καλού Χωριού, το κεντρικό κι ευφορότερο τµήµα της 
εξεταζόµενης περιοχής, η οποία απλώνεται τριγύρω. Το βόρειο όριό της συνιστούν ο 
µακρόστενος λόφος των 261 µ., νότια από τον κάµπο του Αγ. Νικολάου, η απότοµη 
ρεµατιά του άνω ρου του Καλού Ποταµού και οι µακροί ανατολικοί πρόβολοι της 



Πλατειάς Κορφής (Βουλίσµατα). Στα δυτικά, διαδοχικές κορυφές των Λασιθιώτικων 
βουνών (Πλατειά Κορφή 1485 µ., ανώνυµες των 1371 και 1361 µ. και Χαλασµένη 
Κορφή 1392 µ.), τη χωρίζουν από το υψίπεδο Καθαρό. Από την τελευταία κατέρχεται 
ράχη µε κατεύθυνση προς τα ανατολικά (ανώνυµο 1310 µ., Ξενογιώργος 1164 µ., 
Κοκκιές 993 µ. και ανώνυµα 750 µ. περίπου και 690 µ.). Στη συνέχεια, η υδροκριτική 
κλίνει προς τα νότια και πάλι στρέφει γενικά προς τα ανατολικά (ανώνυµο 500 µ., 
Τσιγγούνι 556 µ., βόρεια της λεκάνης των Μεσελέρων, Σκιναυριά 698 µ. και Σταυρός 
699 και 625 µ.), κλείνοντας το χώρο από τη µεσηµβρία. Τέλος, τα υψώµατα των 569, 
536 (Σόπατα), 162 και 68 µ., δίπλα στην ακτή, τον ορίζουν από τα ανατολικά. 

Από άποψη τοπογραφίας και γεωµορφολογίας, η επικράτεια µοιάζει αρκετά 
µε τη γειτονική της στα βόρεια, µε τη διαφορά ότι είναι µικρότερη. Απλώνεται 
µεταξύ της ∆ίκτης και του κόλπου του Μιραµπέλλου, στο φυσικό πέρασµα προς τη 
Σητεία και την Ιεράπετρα, το ανατολικότερο τµήµα και τα νότια παράλια του νησιού, 
αντίστοιχα. Η καλλιέργεια των σχετικά χαµηλών και ικανοποιητικά αρδευόµενων 
εδαφών της, θα προσέφερε στους κατοίκους επάρκεια αγαθών. Η έξοδος στη 
θάλασσα και η ύπαρξη διαδοχικών αγκυροβολίων στο µυχό του κόλπου, θα ευνόησαν 
την ενασχόληση µε την αλιεία, τη ναυτιλία και το εµπόριο και την ανάπτυξη επαφών 
µε το εξωτερικό, παρέχοντας ευκαιρίες περαιτέρω οικονοµικής άνθησης. Όµως, η 
γειτνίαση µε πλουσιότερες περιοχές (Λατού και Ιεράπετρας) και ο κίνδυνος από 
ενδεχόµενες θαλάσσιες επιδροµές, θα δηµιουργούσε δικαιολογηµένη ανασφάλεια 
στον πληθυσµό, λειτουργώντας ως τροχοπέδη στην πρόοδο. 

Η προσπάθεια αντιµετώπισης του προβλήµατος, ίσως οδήγησε στην ίδρυση 
του οικισµού του Βροκάστρου, σε καλά προφυλαγµένο ύψωµα, που δεσπόζει πάνω 
από τη λεκάνη του Καλού Χωριού και διαθέτει απρόσκοπτη ορατότητα προς τον 
υποκείµενο µικρό κάµπο και τον κόλπο. Άλλα κατάλοιπα της Ύστερης Εποχής του 
Χαλκού και της Πρώιµης του Σιδήρου, εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια πρόσφατων 
επιφανειακών ερευνών, σε ορισµένες ακόµα θέσεις. Στη χερσόνησο «Ηλία το Νησί» 
και στο βυθό της θάλασσας γύρω της, βρέθηκαν ερείπια τοίχων και τείχους µιας 
εγκατάστασης της περιόδου. Επίσης, στο ακρωτήριο Πρινιάτικος Πύργος, στην 
είσοδο του φαραγγιού της Πρίνας (βόρεια του χωριού), στην κορυφογραµµή της 
Σκιναυριάς και βόρεια του υψώµατος Σταυρωµένος, αποκαλύφθηκαν αποµεινάρια 
κατάληψης του χώρου, της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου (και υστερότερα), χωρίς 
όµως να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες375. Έτσι, θα περιοριστούµε στην 
παρουσίαση και µελέτη των αξιόλογων καταλοίπων από το Βρόκαστρο, οι οποίες θα 
πραγµατοποιηθούν στο επόµενο κεφάλαιο. 
Βιβλιογραφία: Hayden B.J. Moody J. Α∆ 1988 580 & ΚΕστία 1988 350ú Moody J. 
Hayden B.J. Rackham Hesperia 1992 293. 
 
Ο∆3. Βρόκαστρο. 
 

Ανάµεσα στον ορεινό όγκο της ∆ίκτης και τον κόλπο του Μιραµπέλλου 
σχηµατίζονται δυο παραλιακές πεδινές λεκάνες: του Αγ. Νικολάου στα βόρεια και 
του Καλού Χωριού στη µεσηµβρία. Η θέση τους, στο κυριότερο φυσικό πέρασµα 
µεταξύ της Κεντρικής Κρήτης και του ανατολικότερου τµήµατος του νησιού, τα 
εύφορα εδάφη τους και η έξοδος στη θάλασσα, συνιστούν σηµαντικούς παράγοντες 
προόδου των κατοίκων τους. Η ίδρυση της ισχυρής Α-Ε πόλης της Λατού, στα όρια 
                                                 
375 Οι αναφορές των ερευνητών που διεξήγαγαν τις επιφανειακές έρευνες είναι προκαταρκτικές και 
πιθανώς για το λόγο αυτό, δε συµφωνούν µεταξύ τους, ως προς τη χρονολόγηση των θέσεων (Hayden 
B., Moody J., 1988, σ. 580ú Moody J., Hayden B., 1988, σ.352ú Hayden B.J., Moody J.A., Rackham 
O., 1992, σ. 328). 



της πρώτης και η δηµιουργία του αξιόλογου πρωιµότερου οικισµού του Βροκάστρου, 
στο ανατολικό άκρο της δεύτερης, επαληθεύουν την παρατήρηση, σε ό,τι αφορά στην 
κατάληψη του χώρου κατά την 1η προχριστιανική χιλιετία. Βέβαια, η ανάπτυξη της 
Λατού από τον 7ο αι., δεν εµπίπτει στα ενδιαφέροντα της παρούσας µελέτης, αντίθετα 
από την ΥΜ ΙΙΙγ-Γ εγκατάσταση στο Βρόκαστρο, η οποία ακµάζει κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο. 

Η σιωπή των πηγών για την ιστορία της δικαιολογείται από τα παραπάνω 
χρονικά πλαίσια, αλλά δεν πρέπει να µας παραπλανά ως προς τη σπουδαιότητά της. Η 
εγκατάλειψή της πριν µετεξελιχθεί σε Πόλη, νωρίτερα από τη διάδοση της γραφής, 
ασφαλώς συνέβαλε αποφασιστικά στην απουσία µαρτυριών, όπως συνέβη και στις 
περιπτώσεις του Καρφιού και της Παπούρας Αγ. Γεωργίου. Ωστόσο, το κενό κάλυψε 
µερικώς, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, η αρχαιολογική σκαπάνη. Οι 
επιφανειακές έρευνες των Boyd-Hawes και Seager, από το 1901, και η επισήµανση 
πολλών τοίχων και Γ οστράκων, οδήγησαν στη διεξαγωγή µεγάλης κλίµακας 
ανασκαφών στα 1910 και 1912, από το University Museum της Πεννσυλβάνια, µε 
επικεφαλή τη Hall. Παρά τα εξαιρετικά ευρήµατα, πέρασαν σχεδόν εβδοµήντα χρόνια 
για τη συνέχιση των εργασιών, πάλι από Αµερικανούς επιστήµονες. Τα 
αποτελέσµατά τους πλούτισαν τις γνώσεις µας για την ανθρώπινη παρουσία στο 
Βρόκαστρο, κατά τη µετάβαση από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Πρώιµη του 
Σιδήρου. 

Σύµφωνα λοιπόν µε αυτά, στο φυσικά οχυρό ύψωµα των 313 µ., στο 
βορειοδυτικό άκρο του ισθµού της Ιεράπετρας, στο µυχό του κόλπου του 
Μιραµπέλλου, δίπλα στην ακτή, δηµιουργήθηκε ο επί αιώνες κύριος οικιστικός 
πυρήνας της επικράτειας. Η περιφερειακή θέση του κοντά στα όριά της, φαίνεται ότι 
υπαγορεύτηκε από οικονοµικούς και στρατηγικούς λόγους. Ο λόφος δεσπόζει πάνω 
από τον κάµπο, καταδεικνύοντας τον προσανατολισµό του πληθυσµού προς την 
εκµετάλλευση της εύφορης γης. Ταυτόχρονα, ελέγχει την οδό επικοινωνίας της 
Κεντρικής Κρήτης µε το ανατολικότερο τµήµα του νησιού (Σητεία), καθώς και µε τα 
νότια παράλια (Ιεράπετρα) και µάλιστα στο στενότερο σηµείο του. Εξάλλου, η 
γειτνίαση µε τη θάλασσα και τα ικανοποιητικά προφυλαγµένα αγκυροβόλια, θα 
ευνόησαν την ενασχόληση µε την αλιεία, τη ναυτιλία και το εµπόριο και την 
ανάπτυξη επαφών µε το εξωτερικό. Τέλος, οι απόκρηµνες βόρειες πλαγιές του 
υψώµατος, η απρόσκοπτη ορατότητα προς τον κόλπο και τις γειτονικές πεδιάδες και 
η κάλυψη από τις κορυφές Τσιγγούνι (556 µ.), Σκιναυριά (698 µ.) και Σταυρός (699 
και 625 µ.) στη µεσηµβρία, τις απότοµες δυτικές κλιτύες των Σοπάτων (536 µ.) στα 
ανατολικά και του Τσιγκούνη (σχεδόν 500 µ.) στα νοτιοδυτικά, θα προσέφεραν 
προστασία, εµπνέοντας ασφάλεια στους κατοίκους. Τα αξιόλογα πλεονεκτήµατα του 
τόπου είχαν ως συνέπεια την προσέλκυση του ανθρώπινου ενδιαφέροντος, κατά την 
ΥΜ ΙΙΙγ-Γ περίοδο. Παράλληλα, τα πρωιµότερα (ΠΜ, ΜΜ-ΥΜ Ι) και υστερότερα 
(Α, Ε-Ρ) κατάλοιπα από κοντινές θέσεις, όπως η χερσόνησος «Ηλία το Νησί», το 
ακρωτήριο Πρινιάτικος Πύργος, οι ψηλές Κοπράνες και το σπήλαιο στο Κάτω 
Αρνικό, τεκµηριώνουν τη διαρκή κατάληψη της γύρω περιοχής, φανερώνοντας την 
αξία της, την οποία αντικατοπτρίζουν και τα ερείπια της εγκατάστασης στο 
Βρόκαστρο. 

Τέτοια έχουν έρθει στο φως στην κορυφή του υψώµατος, την απότοµη βόρεια 
κλιτύ µέχρι τη θάλασσα (όπου έχει ανασκαφεί µια γειτονιά, περίπου 50 µ. 
χαµηλότερα από την κορυφή) και το διάσελο στα νοτιοδυτικά, στις θέσεις 
«Καρακοβίλια», «Ματζιχορτιά» και «Αµυγδάλι». Η κατάσταση διατήρησής τους 
είναι µέτρια ως κακή, εξαιτίας της διάβρωσης του εδάφους και των έντονων καιρικών 
φαινοµένων. Η αποκάλυψή τους πιστοποιεί την ευρύτατη έκταση του οικισµού 



(χωρίς να προσδιορίζει τα ακριβή όριά του) και, σε συνδυασµό µε την πυκνή δόµηση, 
µαρτυρά το µεγάλο πληθυσµό του. Την ύδρευση εξασφάλιζαν δυο πηγές, στα νότια 
και τα δυτικά, ενώ τη σύνδεσή του µε την ακτή στα βόρεια, τις πλαγιές του Χαυγά 
στα ανατολικά και τη λεκάνη του Καλού Χωριού στα δυτικά, διευκόλυναν µερικά 
µονοπάτια, κάποτε δύσβατα. 

Την οργάνωση του χώρου και τη διευθέτηση των κτιρίων και των δωµατίων 
τους επηρέαζε η γεωµορφολογία. Οι ισχυρές κλίσεις του εδάφους επέβαλλαν την 
οικοδόµηση σε άνδηρα. Επειδή αυτά ήταν στενά, προτιµούνταν τα αξονικά σπίτια µε 
2-3 δωµάτια, ενώ συνηθίζονταν και τα µονόχωρα κτίσµατα. Σπανιότερα, γίνονταν 
προσπάθειες να διευρυνθεί ο περιορισµένος τόπος και να διαµορφωθούν επίπεδες 
ταράτσες, µε δυο τρόπους: άλλοτε συσσωρεύονταν χώµα και πέτρες, που 
συγκρατούνταν από αναλήµµατα376 και άλλοτε σκαβόταν η βραχώδης πλαγιά κι 
επενδυόταν µε τοίχους αργολιθοδοµής. Τέτοιου είδους επεµβάσεις στο ανάγλυφο 
επέτρεπαν, αφενός την ανέγερση µεγαλύτερων οικιών, οι οποίες, σε λίγες 
περιπτώσεις, προσέγγιζαν ή και ξεπερνούσαν σε εµβαδόν τα 100 τ.µ. και αφετέρου 
την υπέρβαση της αξονικότητας, µε την κατασκευή ορθογώνιων κτιρίων, µε κάθετους 
µεταξύ τους εσωτερικούς µεσότοιχους. 

Ωστόσο, οι διαφορές ανάµεσα στα κτίσµατα, ως προς το µέγεθος και τον 
αρχιτεκτονικό τύπο, δεν είναι δυνατό να εκτιµηθούν ικανοποιητικά, εξαιτίας της 
έλλειψης στοιχείων σχετικών µε τη στρωµατογραφία και το περιεχόµενό τους. Η 
λεπτή επίχωση και τα ελάχιστα ίχνη µετασκευών, δεν επαρκούν για τον 
προσδιορισµό οικοδοµικών φάσεων, µε την έννοια ευρύτερων πολεοδοµικών 
µεταβολών, µε συνέπεια η χρονολόγηση των σπιτιών να βασίζεται στη γενικά όµοια, 
δυσδιάγνωστη, οικιακή κεραµική τους. Παράλληλα, η χρήση των χώρων παραµένει 
συχνά ασαφής και η ένταξή τους σε συγκροτήµατα κατοικιών παρουσιάζει 
προβλήµατα, καθώς στη µέτρια ή κακή κατάσταση διατήρησης των ερειπίων 
προστίθενται η πυκνή δόµηση και η τυχαία, προσθετική παράθεση δωµατίων. 

Εξάλλου, στην προσπάθεια να ξεχωρίσουν κάποια οικοδοµικά τετράγωνα και 
µεµονωµένα κτίρια, µικρή είναι και η συµβολή της διάκρισης λίγων δρόµων, µε 
δυσκολία και όχι χωρίς αµφιβολίες. Άλλωστε, µόνο ένας έχει ταυτιστεί µε βεβαιότητα 
(χώρος 2). Αυτός ορίζει το ανεσκαµµένο τµήµα του οικισµού στην κορυφή του 
υψώµατος από τα νοτιοδυτικά και διαθέτει αποχετευτικό αγωγό στο πλάι του. Άλλοι 
ίσως βρίσκονται ανατολικότερα, στο κέντρο της γειτονιάς (24, κατεύθυνσης Β-Ν), 
στο βόρειο άκρο της (25 και 26, κατεύθυνσης Α-∆) και στο ανατολικό τµήµα της (43 
και βορειοδυτική προέκτασή του, ανάµεσα στα ∆. 27/31/32-34/33/37), ενώ ως οδοί 
χαρακτηρίζονται και οι 16, 20, 35-36 και 56, στο χαµηλότερο πυρήνα κατοίκησης. 
Γενικά παρατηρούµε, πως η γεωµορφολογία και η τοπογραφία συνιστούν 
καθοριστικούς παράγοντες και για τη δική τους χάραξη, η οποία µε τη σειρά της 
επηρεάζει την ένταξη των οικοδοµηµάτων στο χώρο και τη θέση των συνήθως 
έκκεντρων εισόδων τους. Τις µετακινήσεις των κατοίκων µέσα στην εγκατάσταση 
φαίνεται ότι εξυπηρετούσαν και ορισµένες αυλές � πλατείες (∆. 35 στη γειτονιά της 
κορυφής και 6, 18, 41 και 50 στη χαµηλότερη). Η λειτουργικότητά τους είναι φανερή, 
ανάλογη της αντίστοιχης των δρόµων, αφού διευκόλυναν την πρόσβαση στα γύρω 
κτίρια. 

                                                 
376 Ως αναληµµατικό θα πρέπει µάλλον να θεωρήσουµε και τον εντυπωσιακό, µερικώς σωζόµενο 
τοίχο, που ορίζει από τα βόρεια τη χαµηλότερη ανεσκαµµένη γειτονιά του Βροκάστρου. Είναι 
οικοδοµηµένος από µέτριου και µεγάλου µεγέθους πέτρες, µε γέµισµα µικρότερες, χωρίς συνδετικό 
υλικό. Έχει πάχος 1-1,5 µ. και δυο όψεις, από τις οποίες η εξωτερική συγκροτείται από 
ασβεστολιθικούς όγκους διαστάσεων 1 Χ 0,5-0,8 µ. Η Hayden δεν αποκλείει και αµυντικό χαρακτήρα 
του, όµως η εικασία της, ότι προστάτευε και από το βόρειο άνεµο, δεν είναι πειστική (1983, σ. 8). 



Οι κατασκευαστικές τεχνικές των τελευταίων ήταν οι συνηθισµένες της 
εποχής. Οι τοίχοι χτίζονταν από µεσαίου και µεγάλου µεγέθους αδούλευτες πέτρες 
τοπικού ασβεστόλιθου, µε µικρότερες στα κενά και κάποτε λάσπη ως συνδετικό 
υλικό. Συχνά, µέρος τους αποτελούσε και ο βράχος, στη φυσική µορφή του ή 
σπανιότερα λαξευµένος, ώστε να εξοµαλύνεται η επιφάνειά του, ή ακόµα κι 
επενδεδυµένος µε λίθους. Οι ευθύγραµµοι τοίχοι συγκροτούσαν συνήθως αµελώς 
οικοδοµηµένα ορθογώνια δωµάτια, περιορισµένων διαστάσεων. Το σχήµα τους 
επέτρεπε την προσθήκη άλλων δίπλα τους και γενικά, τις µεταβολές στις κατόψεις. 
Πατηµένο χώµα συνιστούσε τα δάπεδά τους και ξύλινοι κίονες, µε κυκλικές ή 
ορθογώνιες πέτρινες βάσεις, στήριζαν τις οροφές, όταν το εµβαδόν ήταν µεγάλο. Η 
γεωµορφολογία επέβαλλε τη στέγαση µε δώµα, ώστε οι σκεπές να χρησιµοποιούνται 
και ως αυλές των ψηλότερων γειτονικών χώρων, διευκολύνοντας τη δυσχερή, 
εξαιτίας των κλίσεων και της πυκνής δόµησης, επικοινωνία διαδοχικών δωµατίων µε 
πατώµατα σε διαφορετικά επίπεδα. Το πρόβληµα άµβλυναν κάπως χτιστές κλίµακες 
ή ξύλινες σκάλες, ενώ την εικόνα των σπιτιών συµπληρώνουν µικρές εσοχές στους 
τοίχους και λίθινοι πάγκοι. 

Οι λίγες ευδιάκριτες κατόψεις δεν παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες σε σχέση µε 
τις σύγχρονές τους στην Κρήτη. Υπάρχουν κτίρια του απλούστερου τύπου, της 
µονόχωρης οικίας (∆. 1, 22, 27, 31 µε τις τρεις πιθανές αποθήκες 39-41 και 34 στη 
γειτονιά της κορυφής και 31, 38, 39, 40, 51 και 54 στη χαµηλότερη), τα οποία 
ξεπερνούν σε εµβαδόν τα 10 τ.µ. Επίσης, οικοδοµήµατα µε 2-3 δωµάτια στον ίδιο 
άξονα (∆. 16-17, 19-20 και 28-30 στην κορυφή και 1-2, 3-5, 7-9, 32-34 και 42-44 
στην κάτω γειτονιά)ú τύπος εξίσου διαδεδοµένος µε τον προηγούµενο στο 
Βρόκαστρο. Μάλιστα, σε αυτόν ανήκουν τα µεγαλύτερα αρχιτεκτονήµατα: ∆. 16-17 
(98 τ.µ.) και 3-5 (102 τ.µ., δίπλα στην αυλή 6), που ξεχωρίζουν µε το µέγεθός τους 
και φαίνονται σηµαντικά. Τέλος, σπάνια είναι τα ορθογώνια σπίτια µε κάθετους 
µεταξύ τους εσωτερικούς µεσότοιχους (∆. 3-7 και 21 στην κορυφή και 22-26 
χαµηλότερα), επειδή προϋποθέτουν ευρύτερα άνδηρα. 

Όσα από τα παραπάνω κτίσµατα εντοπίστηκαν στην κορυφή του υψώµατος 
περιείχαν ελάχιστη ΜΜ, λίγη ΥΜ ΙΙΙγ και πολλή ΠΓ-Γ κεραµική, η οποία 
αντικατόπτριζε τρεις φάσεις κατοίκησης. Αντίθετα, στα υπόλοιπα βρέθηκε µόνο ΠΓ-
Γ. Συνολικά, περισσότερα από τα µισά όστρακα ήταν ακόσµητα, προερχόµενα 
κυρίως από πίθους και πρόχους. Ωστόσο, µερικά αγγεία ήταν περίτεχνα και κάποια 
συνιστούσαν εισαγωγές από την Αθήνα και τις Κυκλάδες ή την Εύβοια. Μαζί τους 
ήρθαν στο φως και λίθινοι χειρόµυλοι, ακόνια και τριβεία, πήλινες αγνύθες και 
σφοντύλια και σιδερένιες λεπίδες, που θα σχετίζονταν µε οικιακές ασχολίες, όπως το 
µαγείρεµα και η ύφανση. Ακόµα, αποκαλύφθηκαν οστά ζώων και όστρεα, πήλινα 
ειδώλια και οµοιώµατα ζώων (µάλλον τµήµατα λαβών καπακιών αγγείων), χάλκινα 
κοσµήµατα (δαχτυλίδια, δίσκοι) και συµπληρώµατα της ένδυσης (πόρπες, περόνες), 
γυάλινες χάντρες, όπλα (σιδερένιες και χάλκινες αιχµές δοράτων) κ.ά. 

Ειδικά η ανεύρεση ορισµένων αντικειµένων στα ∆. 8-9, 11 και 17 της 
γειτονιάς στην κορυφή, ίσως υποδηλώνει το θρησκευτικό χαρακτήρα τους. 
Συγκεκριµένα, από το ∆. 8, βόρεια του δρόµου 2, περισυλλέχτηκαν τρία ζώδια, 
όστρεο, χάλκινες πόρπες και δίσκος, τρεις σιδερένιες λεπίδες, οστά ζώων και πολλά 
όστρακα πίθου, ενώ από το γειτονικό του ∆. 9, πήλινο οµοίωµα ανθρώπινης κεφαλής, 
κέρατα αγριµιού, άλλος πίθος και κάλαθος. Αξίζει να σηµειώσουµε, πως στη ΒΑ 
γωνία του ∆. 8 υπάρχει χτιστός πάγκος στα νότια προεξέχοντος βράχου, στοιχείο που 
ενισχύει την ταύτιση των χώρων µε ιερό. Στα βορειοανατολικά τους βρίσκεται το ∆. 
11, όπου επίσης εντοπίστηκαν ενδιαφέροντα ευρήµατα. Πρόκειται για δυο πήλινα 
ζώδια (άλογα), εισαγµένη αθηναϊκή Γ κεραµική και για τη µεγαλύτερη ποσότητα 



µετάλλινων αντικειµένων αποκαλυµµένων στον οικισµό, συµπεριλαµβανοµένων 
πέντε χάλκινων και δυο σιδερένιων αιχµών δοράτων. Πήλινο οµοίωµα ανθρώπινης 
κεφαλής µε κυλινδρική βάση, ζώδια (δυο άλογα και βοοειδές), κέρατα αγριµιού, 
όστρεο, τµήµατα σιδερένιας λεπίδας και στελέχους και γυάλινη χάντρα, δηλαδή ό,τι 
περίπου ήρθε στο φως στα ∆. 8-9, βρέθηκαν στη µεσηµβρινή πλευρά του ∆. 17, στο 
µεγαλύτερο κτίριο της κορυφής. Πιθανώς σηµατοδοτούν το ιερό (ή τον αποθέτη 
του)377, της οικίας κάποιου επιφανούς µέλους της κοινότητας, όπως υποδεικνύουν η 
εξέχουσα θέση του σπιτιού και το µέγεθός του. 

Πέρα από τα κατάλοιπα του οικισµού, σηµαντικές πληροφορίες για την 
ανθρώπινη παρουσία στο ύψωµα, κατά την εξεταζόµενη περίοδο, προσφέρουν και οι 
πολυάριθµοι ανεσκαµµένοι τάφοι. Εντύπωση προκαλεί η ποικιλία των τύπων τους, 
αφού εντοπίστηκαν επτά θολωτοί, δώδεκα ταφικά περιφράγµατα, ταφές σε πέντε 
πίθους, σε δυο βραχοσκεπές και πάνω στο δάπεδο δωµατίου της εγκατάστασης. 
Πρωιµότεροι είναι οι αποκαλυµµένοι στα «Καρακοβίλια» (Τ.Ι), τη «Ματζιχορτιά» 
(Τ.ΙΙ και ΙΙΙ), το «Αµυγδάλι» (Τ.ΙV) και τις Κοπράνες (Τ.V-VΙΙ) θόλοι, καθώς 
ανάγονται στα ΥΜ ΙΙΙγ/ΥποΜ-ΥΠΓ χρόνια. Κατασκευαστικά και µορφολογικά 
µοιάζουν µε τους σύγχρονούς τους από το νότιο τµήµα της Κεντρικής και την 
Ανατολική Κρήτη. Είναι σκαµµένοι στον κούσκουρα κι επενδεδυµένοι µε πέτρες. Οι 
διαστάσεις τους κυµαίνονται µεταξύ 1,75 Χ 1,35 µ. και 2,25 Χ 1,65 µ. Συνήθως 
διαθέτουν δρόµο και σπανιότερα (Τ.Ι) προεξέχουσα είσοδο, ενώ οι θάλαµοί τους 
έχουν ορθογώνια (Τ.Ι-ΙΙΙ), ακανόνιστη (Τ.ΙV), ή κυκλική (Τ.V) κάτοψη. Τα 
ανθρώπινα λείψανα στο εσωτερικό τους φανερώνουν την επικράτηση του εθίµου του 
ενταφιασµού, µε παράλληλη όµως παρουσία και καύσεων. Εξάλλου, το περιεχόµενό 
τους τεκµηριώνει το υψηλό ή ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο των µελών των 
οικογενειών στις οποίες πιθανώς ανήκαν. 

Ανάµεσα στους θόλους ξεχωρίζει ο Τ.Ι, ένας από τους µεγαλύτερους του 
Βροκάστρου, µε δάπεδο στρωµένο µε ποταµίσια χαλίκια και άµµο (όπως συνέβαινε 
και στον Τ.ΙΙΙ) και αβαθή λάκκο κοντά στη βορειοανατολική γωνία του, ίσως για την 
τέλεση χοών. Καµένα και άκαυτα οστά (συµπεριλαµβανοµένου κι ενός παιδικού 
κρανίου), από τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, κείτονταν σκόρπια στο πάτωµα, ενώ 
καµένα φυλάσσονταν και µέσα σε δυο κρατήρες. Στο βάθος του θαλάµου βρέθηκε 
κυκλική πέτρα, που µπορεί να αποτελούσε τράπεζα προσφορών. Στα λαµπρά 
κτερίσµατα συγκαταλέγονται, χάλκινος τρίποδας µάλλον κυπριακής προέλευσης, έξι 
αιγυπτιακές (;) σφραγίδες από φαγεντιανή, περίπου 250 χάντρες από το ίδιο υλικό, 
στεατίτη και χαλκηδόνιο, χρυσό δαχτυλίδι, 25 σιδερένια όπλα (ξίφη, αιχµές δοράτων 
και µαχαίρια), τµήµατα 12 λεπίδων, εργαλεία και σκωρίες, χάλκινες πόρπες, λαβίδα 
και αγκίστρι, λίθινος και πήλινοι δίσκοι και 33 αγγεία (ψευδόστοµος αµφορέας, 
αµφορείς, κρατήρες, οινοχόη, σκύφοι, κύπελλα, ασκοί κ.ά.). 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και άλλα κινητά ευρήµατα � είδη πολυτελείας, 
αποκαλυµµένα στους υπόλοιπους θόλους του Βροκάστρου, όπως οι σφραγίδες από 
φαγεντιανή και ηµιπολύτιµους λίθους, οι χάντρες από διάφορα υλικά, τα µετάλλινα 
κοσµήµατα, µια λεπίδα οψιανού κ.ά. Επίσης, η καλής ποιότητας κεραµική µε τα 
σπάνια σχήµατα (κουτάλα µε λαβή απολήγουσα σε κεφαλή πτηνού, πτηνόµορφοι 
ασκοί, κέρνος και κάλαθοι) και την προσεγµένη διακόσµηση, η οποία κάποτε 
φανερώνει δεσµούς µε την Κνωσό. Τέλος, ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει και στον 
καθαρισµό και ξαναχρησιµοποίηση του Τ.ΙΙ, κατά την ΠΑν περίοδο378, για τον 
ενταφιασµό 24 νεκρών, πιθανώς θυµάτων ένοπλης σύρραξης ή λοιµού. Άραγε, η 
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αιτία του θανάτου τους είναι η ίδια µε αυτήν που προκάλεσε την εγκατάλειψη του 
οικισµού, στις αρχές του 7ου αι.; 

Υστερότερα από τους θολωτούς τάφους χρονολογούνται τα ταφικά 
περιφράγµατα, που ήρθαν στο φως στα «Καρακοβίλια», τη «Ματζιχορτιά» και τις 
Κοπράνες (ΥΠΓ-ΠΑν). Πρόκειται για µικρούς, χτιστούς, ορθογώνιους ή 
ακανόνιστους χώρους, µε χαµηλά τοιχώµατα από αδούλευτους λίθους, χωρίς στέγη. 
Βρίσκονται µεµονωµένα, ή συχνά συνδεδεµένα µεταξύ τους σε σειρές των 3-4, αλλά 
παραµένει ασαφές, αν αυτή ήταν η αρχική µορφή τους, ή δηµιουργούνταν 
προσθετικά. Μόνο οι διαστάσεις κάποιων χώρων των Τ.Π.Ι και VΙΙΙ καταγράφονται 
από την ανασκαφέα κι έτσι, σηµειώνουµε ενδεικτικά τις µεγαλύτερες και µικρότερες: 
2,10 Χ 1,80 µ. και 1,55 Χ 0,75 µ. 

Το περιεχόµενο των περιφραγµάτων µαρτυρά τη σχεδόν ολοκληρωτική 
επικράτηση των εθίµων της καύσης για τους ενήλικες (πιθανώς άκαυτα οστά 
αναφέρονται στο Τ.Π.VΙΙ) και της πιθοταφής για τα παιδιά, αντανακλώντας µε 
ενάργεια, τη συντελεσµένη κατά τον 9ο αι., µεταβολή στις ταφικές πρακτικές και 
συνακόλουθα στην ιδεολογία του ντόπιου πληθυσµού. Μάλιστα, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, τα υπολείµµατα των πυρών (στάχτες και καµένα ξύλα), διακρίνονται 
στο εσωτερικό των ερκών. Ωστόσο, άγνωστος παραµένει ο αριθµός των νεκρών που 
τοποθετούνταν σε κάθε περίφραγµα. Η Τσιποπούλου τα θεωρεί «οµαδικούς τάφους, 
µάλλον οικογενειακούς»379 και εικάζει επαναλαµβανόµενη χρήση τους380, όµως η 
Hall δεν επισηµαίνει κάτι τέτοιο. Αξιοπρόσεκτη είναι τέλος και η διαφοροποίηση 
ανάµεσα στα κτερίσµατά τους και τα αντίστοιχα των θολωτών τάφων, καθώς πλέον 
δεν παρατηρείται πλούτος και αφθονία, αλλά απλά συνάγεται ικανοποιητικό ή µέτριο 
βιοτικό επίπεδο. Συνηθέστερα συνοδευτικά αντικείµενα των νεκρών είναι τα 
σιδερένια όπλα (ξίφη, µαχαίρια κι αιχµές δοράτων) κι εργαλεία, οι χάλκινες πόρπες 
και περόνες και η κεραµική (πίθοι, αµφορείς, κρατήρες, πρόχοι, σκύφοι, κύπελλα, 
λήκυθοι, αρύβαλλοι κ.ά.). Αντίθετα, σπανίζουν τα είδη πολυτελείας (χάντρες από 
χρυσό, φαγεντιανή, ορεία κρύσταλλο, στεατίτη και γυαλί) και τα σύµβολα � ενθύµια 
του ένδοξου παρελθόντος (σφραγιδόλιθος). 

Κοντά στα περιφράγµατα των «Καρακοβιλίων» ανασκάφτηκε κι ένα 
µεµονωµένο κτίριο, το οποίο παρουσιάζει αρκετές µορφολογικές και 
κατασκευαστικές διαφορές σε σχέση µε τα σπίτια της εγκατάστασης. Είχε ορθογώνια 
κάτοψη και δυο εισόδους στο µέσο των στενών πλευρών. Ήταν οικοδοµηµένο µε 
επιµέλεια, από λαξευµένους λίθους στις κατώτερες στρώσεις των τοίχων και πιθανώς 
πλίνθους ψηλότερα. Περιείχε πήλινη τριποδική τράπεζα προσφορών και ΜΓ ΙΙ 
κρατήρα της τεχνοτροπίας του ∆ιπύλου, εισαγµένο µάλλον από τις Κυκλάδες, ενώ 
γύρω του βρέθηκαν ακόµα, τµήµατα ειδωλίου και ζωδίων αλόγου και πάπιας. Αυτά 
τα αντικείµενα, σε συνάρτηση µε τη θέση και τη φροντισµένη κατασκευή του 
αρχιτεκτονήµατος, υποδηλώνουν το θρησκευτικό χαρακτήρα του και το συνδέουν µε 
τη χθόνια λατρεία και τις τελετές προς τιµή των νεκρών (ανάλογη χρήση µε το χτιστό 
αποθέτη R, του παρόµοιου κοιµητηρίου της ∆ρήρου). 

Εκτός από τα έρκη και τους θόλους, ταπεινότεροι τάφοι ήρθαν στο φως σε 
διάφορες θέσεις στο Βρόκαστρο. Συγκεκριµένα, αποκαλύφθηκαν πέντε πιθοταφές σε 
δυο δωµάτια στην κορυφή του οικισµού και σε λάκκους στο Χαυγά και το 
«Αµυγδάλι» κι ενταφιασµοί σε σπίτι της χαµηλότερης γειτονιάς και σε δυο 
βραχοσκεπές. Άκαυτα παιδικά οστά εντοπίστηκαν σε πίθο σκεπασµένο µε λίθινη 
πλάκα και χωµένο στο δάπεδο του ∆. 12, κοντά στη ΒΑ γωνία, δίπλα σε Γ σκύφο, 
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καθώς επίσης και σε Γ πρόχου, στο κατώτερο, ΜΜ στρώµα του ∆. 26, στη Ν∆ γωνία 
του. Στο Χαυγά, πίθος µε κόκαλα παιδιού είχε εναποτεθεί πλαγιασµένος σε σκαµµένη 
στο έδαφος κυκλική κοιλότητα, καλυµµένος από δυο λίθινους δίσκους, ενώ άλλος, µε 
οστά ενήλικα, ήταν αναποδογυρισµένος και στερεωµένος µε πέτρες, συνοδευόµενος 
από ψευδόστοµο αµφορέα. Στο «Αµυγδάλι», τοποθετηµένος στο πλάι πίθος, περιείχε 
κόκαλα ενήλικα, κτερισµένα µε κάποιο αντικείµενο από στεατίτη και κύπελλο. 
Εξάλλου, σε δωµάτιο της κάτω γειτονιάς του Βροκάστρου, βρέθηκε ενταφιασµός 
κοντά σε χάλκινο ξίφος, πήλινο δίσκο και Γ κύπελλα, χωρίς να διευκρινίζεται αν 
υπήρχε σχέση µεταξύ τους. Περίπου 100 µ. µακρύτερα, αποκαλύφθηκε ΥποΜ 
παιδική ταφή σε βραχοσκεπή. Τέλος, στο νότιο άκρο της πλαγιάς στα 
«Καρακοβίλια», ήρθαν στο φως αποµεινάρια σκελετών, Γ ληκύθιο και όστρακα 
άλλων αγγείων, σε ανάλογη µε την προηγούµενη σπηλαιώδη εσοχή. 

Τα παραπάνω ΠΓ-Γ κατάλοιπα προσφέρουν χρήσιµες πληροφορίες στην 
προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Μολονότι δεν απλώνονται 
σε ολόκληρη την εξεταζόµενη επικράτεια, πιστοποιούν την εντατική κατάληψη του 
χώρου, όχι µόνο στο ύψωµα του Βροκάστρου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, από 
τη θάλασσα στα βόρεια, ως τα βουνά στη µεσηµβρία. Φαίνεται, ότι τα εύφορα 
καλλιεργήσιµα εδάφη της παραλιακής πεδινής λεκάνης του Καλού Χωριού, η έξοδος 
στη θάλασσα µε τα διαδοχικά αγκυροβόλια, η προνοµιακή θέση του λόφου στον 
ισθµό της Ιεράπετρας, πάνω από την οδό σύνδεσης της Κεντρικής Κρήτης µε το 
ανατολικότερο τµήµα του νησιού και η ικανοποιητική φυσική άµυνά του, 
προσέλκυσαν το ανθρώπινο ενδιαφέρον, καθώς παρέχουν προϋποθέσεις πολύπλευρης 
ανάπτυξης. 

Την επίτευξή της, ήδη από τα τέλη της 2ης και τις αρχές της 1ης χιλιετίας, 
τεκµηριώνουν τα ερείπια του οικισµού και ιδίως το περιεχόµενο των θολωτών τάφων. 
Η επέκταση της κατοίκησης, κατά την ΠΓ περίοδο, από τη γειτονιά της κορυφής, 
όπου βρέθηκαν ΜΜ και ΥΜ ΙΙΙγ στρώµατα εγκατάστασης, σε ολόκληρη τη βόρεια 
πλαγιά του υψώµατος µέχρι τη θάλασσα (ερείπια σπιτιών εντοπίστηκαν και στη 
χερσόνησο «Ηλία το Νησί»), αλλά και στο διάσελο νοτιοδυτικότερα (στα 
«Καρακοβίλια», τη «Ματζιχορτιά» και το «Αµυγδάλι»), φανερώνει αλµατώδη 
αύξηση του πληθυσµού, επακόλουθο της ευηµερίας. Παράλληλα, το µέγεθος κάποιων 
σπιτιών µαρτυρά αναζήτηση άνεσης, πιστοποιώντας ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης. ∆είγµα του αποτελεί η καλής ποιότητας ντόπια και εισαγµένη κεραµική 
από τον οικισµό (κυρίως η Γ), την οποία θα παρήγγελλαν κάτοικοι µε οικονοµική 
άνεση. Η δυνατότητά τους να διαθέτουν τµήµα του πλεονάσµατος των αγαθών τους 
για την αγορά της, θα ευνοούσε την άνθηση της βιοτεχνίας και του εµπορίου. 

Η γενική εικόνα και αρκετά κτερίσµατα των τάφων, ιδιαίτερα των θολωτών, 
ενισχύουν το συλλογισµό. Η φροντισµένη κατασκευή τους και η αφθονία των 
δαπανηρών αντικειµένων που περιείχαν, τεκµηριώνουν τον πλούτο ορισµένων 
νεκρών και των κηδευτών τους, κατά τα ΥποΜ-ΠΓ χρόνια. Ο χάλκινος τρίποδας, οι 
σφραγίδες, το χρυσό δαχτυλίδι, τα τµήµατα 25 σιδερένιων όπλων, οι πολυπληθείς 
χάντρες και τα 33 αγγεία από τον Τ.Ι, αντανακλούν ευµάρεια. Λιγότερο εντυπωσιακό, 
µα όχι ευκαταφρόνητο είναι και το περιεχόµενο των Τ.ΙΙΙ, ΙV και V. Μόνο ο Τ.VΙΙ 
µοιάζει να υστερεί αδικαιολόγητα (µήπως λόγω σύλησης;), ενώ ο Τ.ΙΙ καθαρίστηκε 
ήδη από την αρχαιότητα και ο Τ.VΙ βρέθηκε µισοκατεστραµµένος, µε συνέπεια να 
προσφέρουν αποσπασµατικές πληροφορίες. Ωστόσο, η συνολική αξιολόγηση των 
θόλων φανερώνει υψηλό βιοτικό επίπεδο, παρά τη χρονολόγησή τους µεταξύ 11ου και 
9ου αι. π.Χ. 

Ως λογικότερη εξήγηση του φαινοµένου, προβάλλει η θέση της εγκατάστασης 
στο µυχό του κόλπου του Μιραµπέλλου, κοντά σε αγκυροβόλια, από όπου θα 



διερχόταν πιθανώς, η θαλάσσια οδός σύνδεσης του Αιγαίου µε την Κύπρο και την 
Ανατολή. Η ποσότητα των ειδών πολυτελείας ανατολικής προέλευσης, πιστοποιεί τις 
επαφές µε τη µεγαλόνησο, την Αίγυπτο και τη Φοινίκη, αλλά δεν αποκαλύπτει, µε 
ποιό τρόπο θα αποκτούσαν κάτοικοι του Βροκάστρου, την ευχέρεια να πορίζονται 
τόσο ακριβά προϊόντα. Η γεωργική παραγωγή τους θα ήταν ασφαλώς ικανοποιητική, 
όµως µόνη η εκµετάλλευση της λεκάνης του Καλού Χωριού δύσκολα θα τους 
απέφερε ογκώδες πλεόνασµα αγαθών, αφού η αποδοτικότητά της δεν ξεπερνά την 
αντίστοιχη των περισσότερων καλλιεργήσιµων χώρων των κρητικών επικρατειών. 
∆εν αποκλείεται λοιπόν, η πρώιµη ανάπτυξη του τόπου να οφείλεται σε µεγάλο 
βαθµό, ακριβώς στην παρουσία των ξένων ναυτικών κι εµπόρων, οι οποίοι ίσως 
στάθµευαν στο Βρόκαστρο, συναλλασσόµενοι µε τους ντόπιους, συγκεντρώνοντας 
τις απαραίτητες προµήθειες για τα ταξίδια τους και καταβάλλοντας κάποιο αντίτιµο 
(ακόµα και µε τη µορφή δώρων), για τον ελλιµενισµό των πλοίων τους. 

Τον οικονοµικό προσανατολισµό τµήµατος του πληθυσµού προς τη θάλασσα 
και την απουσία οποιουδήποτε κινδύνου προερχόµενου από εκεί, φαίνεται πως 
αντικατοπτρίζει η επέκταση του οικισµού µέχρι την ακτή. Βέβαια, η ενασχόληση µε 
δραστηριότητες σαν την αλιεία, τη ναυτιλία και το εµπόριο, µάλλον θα συµπλήρωνε 
τα έσοδα από τη γεωργία και την κτηνοτροφία, παρά θα τα αντικαθιστούσε, 
αυξάνοντας το «εθνικό προϊόν». Αυτό θα κατανεµόταν ανάµεσα στα µέλη της 
κοινότητας κατά τρόπο απροσδιόριστο, εκτός αν δεχτούµε, ότι οι ανεσκαµµένοι 
θολωτοί τάφοι είναι αντιπροσωπευτικοί της οικονοµικής σύνθεσης του πληθυσµού 
και δεν τυχαίνει να ανήκουν αποκλειστικά στην ευπορότερη οµάδα, οπότε θα 
συµπεραίναµε το γενικά υψηλό για την εποχή επίπεδο διαβίωσης, αλλά και τη 
διάκριση σε συγκριτικά πλουσιότερους (Τ.Ι) και φτωχότερους (Τ.VΙΙ) κατοίκους. 
Πιθανώς στους τελευταίους συγκαταλέγεται και ο θαµµένος σε πίθο στο Χαυγά 
ενήλικας, µολονότι ενδέχεται, η εφαρµογή διαφορετικού εθίµου να υποδηλώνει 
άλλου είδους ιδιαιτερότητες. Αντίθετα, το ταπεινά ενταφιασµένο σε βραχοσκεπή 
κοντά στον οικισµό παιδί, θα πρέπει να στερήθηκε µιας επιµεληµένης κηδείας, λόγω 
της ηλικίας και κατά συνέπεια, της κοινωνικής θέσης του. 

Τέτοια διαφοροποίηση στους κόλπους της κοινότητας, από τον 11ο ως τα 
µέσα του 9ου αι., δεν είναι δυνατό να εξακριβώσουµε στηριγµένοι στη µελέτη των 
τύπων των τάφων και των εθίµων (ενταφιασµοί ή καύσεις), αφού, είτε διαπιστώνουµε 
οµοιοµορφία (µε εξαίρεση την πιθοταφή στο Χαυγά), είτε διαθέτουµε ανεπαρκή 
στοιχεία. Στρεφόµαστε λοιπόν, στην εξέταση εκείνων των µεµονωµένων 
κτερισµάτων, που ίσως λειτουργούσαν ως σύµβολα κύρους. Αναµφισβήτητα, ο 
χάλκινος τρίποδας και οι έξι σφραγίδες από φαγεντιανή από τον Τ.Ι, καθώς και µια 
έβδοµη κι ένας σφραγιδόλιθος από τον Τ.ΙV, ελκύουν την προσοχή. Η ανεύρεσή τους 
στους δυο λαµπρότερους θόλους δε µοιάζει τυχαία, αλλά οδηγεί στη σύνδεση της 
οικονοµικής ευρωστίας µε την κοινωνική επιφάνεια, θέτοντας ένα ψευδοπρόβληµα: 
µήπως τα πολύτιµα αντικείµενα δεν αποτελούν οικογενειακά κειµήλια από το ένδοξο 
παρελθόν, ή δώρα µεταξύ αρχόντων, µα εισαγµένα προϊόντα από την Κύπρο και την 
Αίγυπτο, εµπορεύµατα Φοινίκων, τα οποία θα µπορούσε να αγοράσει οποιοσδήποτε 
εύπορος, ανεξάρτητα από τη θέση του στην ιεραρχία. Επί της ουσίας, ακόµα και αν 
ίσχυε το δεύτερο ενδεχόµενο, τίποτα δε θα µας εµπόδιζε να θεωρήσουµε τους 
νεκρούς και τους κηδευτές τους µέλη της τοπικής αριστοκρατίας, αδιαφορώντας αν 
το κύρος τους πήγαζε από την καταγωγή ή τον πλούτο. Η αφθονία των ειδών 
πολυτελείας (ιδίως στον Τ.Ι), συνηγορεί στην αναγνώριση της σηµασίας της 
οικονοµικής παραµέτρου, όµως η παρατήρηση, ότι οι θολωτοί τάφοι ήταν οµαδικοί 
και µάλιστα οικογενειακοί, αναδεικνύει τη βαρύτητα των συγγενικών δεσµών, για 
την οργάνωση και τη συνοχή της κοινωνίας. Από πολιτική άποψη, τα σύµβολα ισχύος 



κι εξουσίας δε συντροφεύουν απλά το θαµµένο πρόγονο, αλλά θεµελιώνουν τη 
«δίκαιη» απαίτηση των απογόνων να επιβάλλουν την κυριαρχία τους. 

Οι παραπάνω επισηµάνσεις για την επικρατούσα κοινωνικοοικονοµική 
κατάσταση στο Βρόκαστρο, βασίζονται στα αναγόµενα µέχρι τα µέσα του 9ου αι. 
αρχαιολογικά δεδοµένα. Ωστόσο, από την ΥΠΓ περίοδο διαπιστώνουµε 
εντυπωσιακές µεταβολές στη ζωή του πληθυσµού. Μπορεί η απουσία 
στρωµατογραφίας και η αδυναµία προσδιορισµού φάσεων κατοίκησης στα ερείπια 
της εγκατάστασης, να δυσχεραίνει την προσπάθεια αποτύπωσης της όποιας 
εξελικτικής διαδικασίας (για παράδειγµα, πώς επεκτάθηκε ο οικισµός, ή αν αυξήθηκε 
το εµβαδόν και άλλαξαν οι κατόψεις των σπιτιών του), όµως ορισµένα κατάλοιπά του 
προσφέρουν αξιόλογες πληροφορίες. Ειδικά η εισαγµένη Γ κεραµική από την Αθήνα 
και τις Κυκλάδες ή την Εύβοια και τα ίχνη λατρείας σε λίγα δωµάτια, αποκαλύπτουν 
νέες πτυχές της ιστορίας του Βροκάστρου. 

Η αγορά αγγείων από το εξωτερικό, σε συνάρτηση µε τη βελτίωση της 
ποιότητας της ντόπιας παραγωγής, καταδεικνύει την επιθυµία του ευπορότερου 
τµήµατος του πληθυσµού να αποκτήσει «καλύτερα» ή «διαφορετικά» προϊόντα. Για 
την ικανοποίησή της θα δαπανούσε µέρος του πλεονάσµατος αγαθών, ευνοώντας την 
εξειδίκευση στην εργασία και την ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. 
Μάλιστα, η προτίµηση σε έργα αθηναϊκής προέλευσης ή έµπνευσης, φανερώνει 
στροφή στις αισθητικές επιλογές, αφού πλέον δεν εισάγονται είδη πολυτελείας από 
την Κύπρο και την Ανατολή, αλλά από τον ελλαδικό χώρο. ∆εν αποκλείεται αυτή να 
οφείλεται, όχι µόνο στην υψηλής ποιότητας κεραµική και την εµπορική άνθηση της 
Αθήνας, µα και σε πιθανή κοινωνική και ιδεολογική διαφοροποίηση. 

Ως τέτοια θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε, την αναβάθµιση του ρόλου της 
θρησκείας στην καθηµερινή ζωή των κατοίκων του Βροκάστρου. Η ανεύρεση 
ειδωλίων, τελετουργικών σκευών, κεράτων αγριµιών, σιδερένιων όπλων, χάλκινων 
κοσµηµάτων, οστών ζώων και εισαγµένων Γ αγγείων από την Αττική, στα ∆. 8-9, 11 
και 17, µαρτυρά τη λατρευτική χρήση τους. Παρά την αποσπασµατικότητα του 
υλικού και τη συνακόλουθη αδυναµία να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια τα χρονικά 
όρια της συγκεκριµένης λειτουργίας των χώρων, σχηµατίζουµε την εντύπωση, ότι 
κατά τον 8ο αι., η λατρεία εντατικοποιείται, µε συνέπεια την παραχώρηση αξιόλογου 
ποσοστού του υπερπροϊόντος, µε τη µορφή αναθηµάτων, σε δηµόσια και ιδιωτικά 
ιερά. Αν ανάµεσα στα τελευταία κατατάξουµε και το µεσηµβρινό τµήµα του ∆. 17, το 
οποίο αναγνωρίσαµε ως το σπίτι άρχοντα, αναπόφευκτα συνδέουµε ένα πολιτικό 
κέντρο µε το θείο, προσδίδοντας στον ιδιοκτήτη της οικίας πρόσθετο έρεισµα για τη 
διεκδίκηση της εξουσίας, θεµελιωµένο στη σχέση του µε τους θεούς. Μολονότι τα 
ανασκαφικά δεδοµένα δεν επαρκούν για την τεκµηρίωση του συλλογισµού, η 
αναζήτηση παρόµοιων ισχυρών συµµαχιών συνιστούσε πάντα συνηθισµένη 
πρακτική, εφαρµοσµένη σε ποικίλες κοινωνίες381. Η εξεταζόµενη, του Γ 
Βροκάστρου, φαίνεται πως δεν αποτελεί εξαίρεση. 

Η µελέτη των ΥΠΓ-ΠΑν τάφων δικαιολογεί την εκτίµηση, συµπληρώνοντας 
παράλληλα την εικόνα των συντελούµενων κατά τον 9ο αι., οικονοµικών, κοινωνικών 
και ιδεολογικών αλλαγών. Τα πολυάριθµα σιδερένια όπλα κι εργαλεία, οι χάλκινες 
πόρπες και περόνες, ο σφραγιδόλιθος, οι χάντρες από χρυσό (µια), φαγεντιανή, ορεία 
κρύσταλλο, στεατίτη και γυαλί και η κεραµική, υπολείπονται σε πολυτέλεια των 
κτερισµάτων των πρωιµότερων θόλων, αν και θα αναµέναµε το αντίθετο. Βέβαια, το 
βιοτικό επίπεδο µοιάζει να παραµένει γενικά ικανοποιητικό, µάλλον χαµηλότερο 

                                                 
381 Σχετική είναι και η θεωρία του Μαζαράκη � Αινιάν (1997). 



όµως, του αντίστοιχου των ΥποΜ-ΥΠΓ χρόνων. Άραγε, περιορίζεται βαθµιαία ο 
πλούτος, ή η παρακµή είναι φαινοµενική και οφείλεται σε άλλου είδους αίτια; 

Κατηγορηµατική απάντηση δεν είναι δυνατό να δώσουµε, µε βάση τα 
αρχαιολογικά δεδοµένα. Εισαγωγές δαπανηρών αντικειµένων δε διαπιστώνονται, 
ούτε εναποτίθενται στα περιφράγµατα πολύτιµα τέχνεργα. Απεναντίας, τους νεκρούς 
συνοδεύουν τα συνηθισµένα για την εποχή κτερίσµατα και µόνο το πλήθος και η 
ποιότητά τους υποδηλώνουν ευηµερία. Έτσι, η εκδοχή της σχετικής οικονοµικής 
ύφεσης προβάλλει ως πιθανή. Ωστόσο, το περιεχόµενο κάποιων τάφων (για 
παράδειγµα του Τ.Π.ΙΙ, µε το σιδερένιο ξίφος, το σφραγιδόλιθο, τα περίαπτα από 
ορεία κρύσταλλο, τις χάντρες από φαγεντιανή και γυαλί και τις χάλκινες και 
σιδερένιες πόρπες), το µέγεθος σπιτιών (∆. 16-17 στην κορυφή και 3-5 στη 
χαµηλότερη γειτονιά) και οι εισαγωγές αγγείων, τεκµηριώνουν την ευµάρεια 
τµήµατος του πληθυσµού και την άνιση κατανοµή των πόρων στους κόλπους της 
κοινότητας. Ασφαλώς, τέτοιες διαφορές στο εισόδηµα των κατοίκων θα είχαν 
αντίκτυπο και σε κοινωνικό επίπεδο, στον αγώνα για τη νοµή της εξουσίας. Μάλιστα, 
ενδέχεται µε τη συγκεκριµένη εσωτερική διαµάχη να συνδέονται οι µεταβολές στα 
έθιµα και η υιοθέτηση της καύσης σε έρκη. Στην περίπτωση αυτή, ίσως πρέπει να 
θεωρήσουµε τα κτερίσµατα των τάφων του τύπου, µάλλον ως σύµβολα µε πολιτικό 
περιεχόµενο, παρά ως ενδείξεις οικονοµικής άνεσης ή ανέχειας. Η αναζήτηση του 
βαθύτερου νοήµατός τους, απαιτεί την εξέταση της επικρατούσας 
κοινωνικοπολιτικής κατάστασης στο Βρόκαστρο, κατά το β΄ µισό του 9ου και τον 8ο 
αι. και τη διερεύνηση των επιδιώξεων όσων τα απέθεταν δίπλα στους νεκρούς. 

Οι ελλιπείς πληροφορίες για τα περιφράγµατα δυσχεραίνουν την προσπάθεια 
προσδιορισµού του συµβολισµού. Η ασάφεια ως προς τον αριθµό των θαµµένων σε 
καθένα από αυτά, τη θέση τους στο χώρο και τη µορφή τους, εµποδίζει την εξαγωγή 
συµπερασµάτων. Όµως, τα επίσης Γ παράλληλα από τη ∆ρήρο και άλλες περιοχές 
του νησιού (Ανάβλοχο, Ρύτιο και Πρινιά), συµπληρώνουν τις γνώσεις µας, 
επιτρέποντας να υποθέσουµε τη χρήση των ερκών για ατοµικές ταφές και την 
οµαδοποίησή τους. Η πρώτη εικασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, επειδή αντανακλά 
την τάση µεµονωµένων προσώπων να ξεχωρίσουν µέσα από ένα οµοιογενές σύνολοú 
πιθανώς µια οικογένεια του µεσαίου κοινωνικοοικονοµικού στρώµατος. Στόχο δεν 
είχαν τη διάσπαση της ενότητας της κοινωνίας, αλλά την ανατροπή των 
περιοριστικών και καταπιεστικών για τους ίδιους δοµών της. ∆ιαφύλαξαν λοιπόν τη 
συνοχή της, θεµελιώνοντάς την στους συγγενικούς δεσµούς, όπως µαρτυρά η 
γειτνίαση και προσθετική παράθεση των τάφων και την ενίσχυσαν, µε την τέλεση 
ιεροπραξιών σε κοινό τόπο για τους νεκρούς κάθε οµάδας (κτίριο θρησκευτικού 
χαρακτήρα στα «Καρακοβίλια»). Ταυτόχρονα αναζήτησαν καινούριους συµµάχους, 
υπαρκτούς κι επινοηµένους � υπεράνθρωπους, ώστε να επιβάλουν τη θέλησή τους 
και να αποκτήσουν την εξουσία. 

Αναπόφευκτα οδηγήθηκαν σε ιδεολογική σύγκρουση µε τους φορείς των 
παραδοσιακών αντιλήψεων, την οποία αντικατοπτρίζει η υιοθέτηση του εθίµου της 
καύσης σε περιφράγµατα, αντί του ενταφιασµού σε θόλους. Συνακόλουθα, το µέσο 
για την επίτευξη του σκοπού τους, η στρατιωτική δύναµη, προβλήθηκε στους τάφους 
τους, µε την εναπόθεση σιδερένιων όπλων, που όχι µόνο εξασφάλιζαν την επιβίωση, 
µα και προωθούσαν την πολιτική ανέλιξή τους, συντροφεύοντάς τους παντού, 
λειτουργώντας ουσιαστικά ως σύµβολα του κοινωνικού µετασχηµατισµού. Τα 
χρονικά πλαίσια της παραπάνω διαδικασίας αναδιάρθρωσης, οριοθετεί η παράλληλη 
εφαρµογή των δυο ταφικών πρακτικών, κατά το β΄ µισό του 9ου αι. Η σχεδόν 
ολοκληρωτική επικράτηση των καύσεων σε έρκη, τεκµηριώνει την κυριαρχία των 



υποστηρικτών των αλλαγών και τη διαµόρφωση νέων δεδοµένων για τους κατοίκους 
του Βροκάστρου. 

Φαίνεται, πως τα περισσότερα µέλη της παλιότερης άρχουσας τάξης 
συµβιβάστηκαν κι εντάχθηκαν στους καινούριους κοινωνικούς µηχανισµούς. ∆εν 
αποκλείεται, ο νεκρός του Τ.Π.ΙΙ και οι κηδευτές του, να συγκαταλέγονταν ανάµεσά 
τους, αν µε κτερίσµατα σαν το σφραγιδόλιθο επιδίωκαν να δηλώσουν την 
αριστοκρατική καταγωγή. Για άλλους νεκρούς, όσους ενταφιάζονταν, η εικόνα µας 
παραµένει ασαφής, εξαιτίας της έλλειψης επαρκών στοιχείων. Άραγε, ήταν φτωχοί, 
όπως υποδεικνύει η ένδεια των συνοδευτικών αντικειµένων, ή µήπως ξένοι, ή ακόµα 
και ντόπιοι, στερηµένοι ορισµένων δικαιωµάτων τους; Προς την αποδοχή της 
τελευταίας εκδοχής κλίνουµε, αναλογιζόµενοι την εξαίρεση των παιδιών από το έθιµο 
της καύσης κι ερµηνεύοντάς την ως ένδειξη κοινωνικών διακρίσεων. Ίσως οι 
συνηθισµένες ταφικές τιµές, δεν αποδίδονταν στο σύνολο του πληθυσµού, αλλά 
αποτελούσαν προνόµιο κάποιας πολυάριθµης οµάδας, το οποίο εκχωρούνταν 
επιλεκτικά και κάτω από προϋποθέσεις. Τη συγκεκριµένη υπόθεση θα αποδυνάµωνε 
η επιβεβαίωση της αποκάλυψης ενταφιασµών ενηλίκων, έστω σποραδικών, µέσα σε 
περιφράγµατα, αφού θα φανέρωνε, ότι νεκροί µε πολιτικά δικαιώµατα κηδεύονταν µε 
ανόµοιο τρόπο από τον κυρίαρχο, λόγω των ιδεών τους ή διαφορετικών παραδόσεων. 
Άλλωστε και η εφαρµοζόµενη από την ΥΠΓ περίοδο πρακτική, µπορεί να µη 
διατηρούσε βαθιές ρίζες στη συνείδηση των κατοίκων του Βροκάστρου και να 
διαµορφώθηκε µε άµεση ή έµµεση αθηναϊκή επίδραση (µέσω Κυκλάδων και 
Κνωσού). 

Η νέα µεταβολή των εθίµων, µάλλον τον 8ο αι., σύµφωνα µε τα δεδοµένα από 
το θόλο Τ.ΙΙ, δεν είναι δυνατό να εξηγηθεί, µε βάση το αποσπασµατικό υλικό. 
Αδιευκρίνιστα παραµένουν και τα αίτια του θανάτου των νεκρών του τάφου, µην 
προσφέροντας πληροφορίες σχετικά µε τους λόγους της βαθµιαίας παρακµής και 
τελικής εγκατάλειψης του Βροκάστρου, κατά τον 7ο αι. Εσωτερικές διαµάχες στους 
κόλπους της κοινότητας, ή οικονοµικές ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή, ή η 
αδυναµία του πληθυσµού να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισµό και την επεκτατική 
διάθεση γειτόνων (των Λατίων;), ενδεχοµένως συνέτειναν στην οριστική ερήµωση. 
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Π∆6. Περιοχή Μύθων. 

 
Νοτιοδυτικά της επικράτειας του Βροκάστρου, τον ορεινό όγκο της ∆ίκτης 

διαβρώνει ο ποταµός Μύρτος και οι πηγαίοι κλάδοι του (ο χείµαρρος Ψωριάρης και 
κάποιοι ανώνυµοι), σχηµατίζοντας κοιλάδα προς τη µεσηµβρία. Ορισµένα υψώµατα 
κοντά στην κοίτη, τη διασπούν σε τρία τµήµατα: τη βορειότερη, ηµιορεινή λεκάνη 
των Μαλών, τη χαµηλότερη των Μύθων και την πεδινή, παραλιακή του Μύρτου. 
Γύρω από την πρώτη δεσπόζουν επιβλητικές κορυφές των Λασιθιώτικων βουνών, 
ενώ εκατέρωθεν της τελευταίας διαµορφώνεται παράκτια ζώνη, µεταξύ της ∆ίκτης 
και της θάλασσας. Αυτή είναι στενότερη και πιο ανώµαλη στα δυτικά, πέρα από το 
λόφο Κολλέτο (302 µ.) και το νοτιοανατολικό πρόβολο του υψώµατος Κυλιστρά (882 



µ., νοτιοδυτικά από τα χωριά Σφακούρα και Μουρνιές), οι οποίοι την αποκόβουν από 
την εξεταζόµενη περιοχή382. Βορειοδυτικότερα, το όριο της επικράτειας συγκροτούν 
οι διαδοχικές κορυφές της ∆ίκτης ∆ιαλάκτρα, Κίµπος (1782 µ.), Πρατολιτσά (1854 
µ.), ανώνυµη (2076 µ.), Ασφεντάµι (1548 και 1588 µ.) και Λάζαρος (2084 µ.). Από 
εκεί, η υδροκριτική στρέφει προς τα ανατολικά (Μπατελιό 1672 µ., Κορέλι 1388 µ., 
Χαλασµένη Κορφή 1392 µ. και ανώνυµη των 1310 µ.). Τέλος, µια ράχη µε 
κατεύθυνση γενικά προς τη µεσηµβρία (ανώνυµο των 1168 µ., Μεγάλη Κορυφή 1141 
µ., Πλάτανος 1008 µ., ανώνυµα των 950 µ. στον Εσταυρωµένο, 573 µ. νότια της 
Ανατολής και 430 µ. και Κεφάλα 172 µ.), κλείνει το χώρο από τα ανατολικά. 

Παρά την ευρεία έκτασή του, το αρκετά ορεινό έδαφος και το 
κατακερµατισµένο ανάγλυφο δε θα ευνοούσαν τη συσσώρευση µεγάλης ποσότητας 
πλεονάσµατος αγαθών. Ωστόσο, η καλλιέργεια της γόνιµης, ικανοποιητικά 
αρδευόµενης από τα µετεωρικά και τα τρεχούµενα νερά γης και η εκµετάλλευση των 
βοσκοτόπων στα βουνά, θα προσέφεραν επάρκεια αγροτικών προϊόντων. Η έξοδος 
στη θάλασσα θα συνιστούσε πρόσθετο παράγοντα ευηµερίας, µολονότι το πιθανό 
αγκυροβόλιο στο Μύρτο δεν είναι επαρκώς προφυλαγµένο από τους ανέµους. Η 
ενδεχόµενη ενασχόληση µε την αλιεία, τη ναυτιλία και τις ανταλλαγές, θα 
αποτελούσε συµπληρωµατική πηγή εσόδων. Το ίδιο µάλλον συνέβαινε και µε το 
κυνήγι στις πανέµορφες πλαγιές της ∆ίκτης, όπως στο Σελάκανο. Εξάλλου, η 
γειτνίαση µε την πλούσια πεδιάδα της Ιεράπετρας, ίσως παρείχε προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξης, απειλώντας όµως παράλληλα την αυτονοµία της περιοχής. Ο 
κίνδυνος θα ήταν σοβαρότερος για την παραλιακή λεκάνη, καθώς οι ψηλότερες, 
εσωτερικές, διαθέτουν φυσική προστασία. 

Η ενίσχυσή της φαίνεται πως απασχολούσε τους κατοίκους, αν κρίνουµε από 
τα λείψανα πιθανού τείχους, εντοπισµένου στη θέση «Ελληνικά» («Λενικό»), 
περίπου 500 µ. βορειοδυτικά του χωριού Μύθοι, κοντά στο δρόµο προς το Καρύδι. Ο 
αµυντικός περίβολος είναι ισχυρός, πάχους 2 µ., κατασκευασµένος από ογκολίθους 
µήκους µέχρι και 1,5 µ. και έχει δυο όψεις. Το σωζόµενο τµήµα του ξεκινά από την 
άκρη γκρεµού και διακρίνεται για σχεδόν 15 µ. ανατολικότερα. Σε κάποιο σηµείο, 
στη νότια παρειά του µάλλον ακουµπά ορθογώνιο δωµάτιο, διαστάσεων 2,5 Χ 2 µ. 
Λίγο βορειότερα, υπάρχει βαθύ σπήλαιο και χαµηλότερα στην πλαγιά, αναφέρονται 
ερείπια οικισµού, λιθοσωροί, βαθµιδωτός δρόµος λαξευµένος στο βράχο και ΥποΜ-
Γ/Α κεραµική (συµπεριλαµβανοµένων και τεµαχίων µεγάλων πίθων). Εικάζεται, ότι 
το τείχος προστάτευε το χώρο όπου θα µπορούσε να καταφεύγει ο πληθυσµός της 
υποκείµενης θέσης, ή ότι «σηµατοδοτούσε» τη σπηλιά, µολονότι δεν έχουν έρθει στο 
φως ίχνη λατρείας383. ∆υτικότερα, στο ύψωµα Κάστελλος (περίπου 400 µ.), βρέθηκαν 
κατάλοιπα ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ εγκατάστασης, ίσως προδροµικής των «Ελληνικών»384. 

Η αναζήτηση της ασφάλειας, αλλά και η προσπάθεια ελέγχου του στενού 
περάσµατος ανάµεσα στις λεκάνες Μύθων και Μαλών, θα πρέπει να οδήγησαν στην 
ίδρυση οικισµού στην κορυφή του βουνού Ζωνάρι (γύρω στα 350 µ.), περίπου 3 χλµ. 
από το πρώτο χωριό, δυτικά του δρόµου προς το δεύτερο, στην είσοδο του φαραγγιού 
Σαρακηνό. Εξαιτίας της φυσικής οχύρωσής της, λόγω των απόκρηµνων πλαγιών, η 
θέση χαρακτηρίζεται ως «ακρόπολη» κι εντάσσεται σε υποτιθέµενο σύστηµα 
διαδοχικών αµυντικών ζωνών, από το Μύρτο στο Λασίθι, µαζί µε τον Κάστελλο και 
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µια εγκατάσταση κοντά στον Χριστό (θέση «Σκίστρα»)385. Παρά τη χρονολόγησή της 
στην ΠΓ-Γ περίοδο, ο Nowicki δεν αποκλείει πρωιµότερη, ΥΜ ΙΙΙγ φάση386, που δεν 
αποδεικνύεται µε βάση τα επιφανειακά ευρήµατα. 

Η αποσπασµατικότητά τους εµποδίζει το σχηµατισµό ολοκληρωµένης εικόνας 
για την ανθρώπινη παρουσία στην περιοχή, κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία και την 
Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, όµως επιτρέπει τη διατύπωση παρατηρήσεων. Η 
πιστοποιηµένη κατοίκηση στα «Ελληνικά» και το Ζωνάρι, από τον 11ο/10ο µέχρι τον 
8ο/7ο αι., µαρτυρά σταθερότητα στις αντιλήψεις και τις επιδιώξεις του πληθυσµού, 
στο συγκεκριµένο διάστηµα. Αυτές φαίνεται ότι διαµορφώθηκαν στη µετάβαση από 
τη 2η στην 1η χιλιετία, όπως υποδηλώνει η εγκατάλειψη του Καστέλλου και η 
εγκατάσταση στα «Ελληνικά» κι ενδεχοµένως στο Ζωνάρι, θυµίζοντας τη σχεδόν 
ταυτόχρονη εσωτερική µετανάστευση στους Αρκάδες και το Λασίθι. Αργότερα, κατά 
την Α περίοδο, πιθανώς µεταβλήθηκαν, οπότε σηµειώθηκαν νέες µετακινήσεις. Η 
απουσία ανασκαφικών δεδοµένων δυσχεραίνει την προσπάθεια προσδιορισµού της 
έκτασης και των αιτιών του φαινοµένου (κοινωνικές και ιδεολογικές 
διαφοροποιήσεις, ανάλογες µε τις συντελεσµένες στις παραπάνω επικράτειες ;) και 
µας στερεί τη δυνατότητα επαλήθευσης της υπόθεσης του Faure, ότι η άνθηση της 
Μάλλας καταδίκασε σε παρακµή τον οικισµό των «Ελληνικών»387. Ασφαλώς, οι 
υπονοούµενες από τον ερευνητή πολιτικές ανακατατάξεις, θα είχαν καθοριστική 
επίδραση στο ιστορικό γίγνεσθαι, ωστόσο η εικασία του είναι αµφισβητήσιµη, αφού 
η εκµετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της περιοχής των Μαλών, µάλλον 
αρκούσε για τη (µέτρια) ανάπτυξη της Μάλλας κι εποµένως, δε θα ήταν ασυµβίβαστη 
η ύπαρξη µικρότερης εγκατάστασης σε γειτονική λεκάνη και δε θα έπρεπε να 
αποκλειστεί. Εξάλλου, η πρόταση για την οργάνωση της άµυνας σε διαδοχικές ζώνες 
είναι αυθαίρετη, στηριζόµενη σε αβέβαιες υποθέσεις, όχι µόνο επειδή µια ευρύτατη 
έκταση, από τα Μάλια µέχρι την Ιεράπετρα και από την Πεδιάδα µέχρι το 
Μιραµπέλλο, θεωρείται πολιτική ενότητα µε κέντρο το οροπέδιο του Λασιθίου, αλλά 
και γιατί πιστεύουµε, ότι οι οικισµοί ιδρύονται µε στόχο την ασφάλεια κι ευηµερία 
του πληθυσµού τους και όχι κάποιων ξένων. 

Τα λίγα ΠΓ-Γ κατάλοιπα δε µας επιτρέπουν να διαπιστώσουµε, αν οι 
συγκεκριµένες επιδιώξεις επιτυγχάνονται κατά την εξεταζόµενη περίοδο, όµως 
προσφέρουν µια γενική εικόνα των συνθηκών διαβίωσης. Η ταυτόχρονη κατάληψη 
του χώρου στα «Ελληνικά» και το Ζωνάρι, µας ωθεί να αποδεχτούµε την κατοίκηση 
σε κώµες, ορισµένες από τις οποίες θα βρίσκονταν και στις λεκάνες του Μύρτου και 
των Μαλών. Ειδικά η επιλογή της εγκατάστασης στο Ζωνάρι, δηλαδή σε ύψωµα 
πάνω από φυσικό πέρασµα, φανερώνει τη σηµασία του ελέγχου των δρόµων 
επικοινωνίας, για την άµυνα και την ευµάρεια των κοινοτήτων. Μολονότι δε 
διαθέτουµε στοιχεία για την οικονοµική τους κατάσταση, η ανέγερση του τείχους και 
η κατασκευή της οδού, καταδεικνύουν το ικανοποιητικό επίπεδο οργάνωσης της 
κοινωνίας, τη διάθεση συνεργασίας των µελών της και την ύπαρξη ενός κέντρου 
λήψης αποφάσεων. Μάλιστα, η οχύρωση υποδηλώνει ενδεχόµενο κίνδυνο και όχι 
πάντα ειρηνική ζωή. Ωστόσο φαίνεται, πως δεν ήταν αυτός ο λόγος της εγκατάλειψης 
της θέσης, όπως ήδη επισηµάναµε. 
Βιβλιογραφία: Faure P. BCH 1965 27ú Hayden B.J. AA 1988 6-7ú Nowicki K. 
Fortificationes Antiquae 1992 53 & Archeologia Warsz. 1992 113. 
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Ανατολικά της επικράτειας των Μύθων, στην παράκτια ζώνη απλώνεται η 

ευρεία πεδιάδα της Ιεράπετρας. Βορειότερα, ορισµένα υψώµατα διασπούν την 
ενότητα του χώρου, διαµορφώνοντας δυο γειτονικές λεκάνες απορροής µε κάπως 
ασαφή όρια, ιδίως στη µεσηµβρία. Τη δυτικότερη, µε τα σύγχρονα χωριά Καλαµαύκα 
και Ανατολή, κλείνουν από τα βόρεια διαδοχικές κορυφές της ∆ίκτης: ανώνυµη 
(1310 µ.), Ξενογιώργος (1164 µ.) και Κοκκιές (993 µ.). Από εκεί κατέρχεται καµπύλη 
ράχη, µε κατεύθυνση αρχικά προς τα νοτιοανατολικά (ανώνυµο των 807 µ., Κεφάλα 
περίπου 730 µ. και ανώνυµο των 481 µ.) και στη συνέχεια προς τη µεσηµβρία 
(ανώνυµα των 334, 373 και 160 µ., ανάµεσα στους χειµάρρους Καλαµαυκιανό και 
Κοράκου), η οποία ορίζει την εξεταζόµενη περιοχή από τα ανατολικά. Νότια από το 
τελευταίο ύψωµα δεν υπάρχει φυσική διάκριση µε τον κάµπο της Ιεράπετρας κι 
εποµένως θα πρέπει, είτε να εντάξουµε τη στενή παραλιακή λωρίδα γης, µέσου 
πλάτους 1,5 χλµ., στην επικράτεια της Ιεράπετρας, είτε να θεωρήσουµε, πως 
ελεγχόταν από τους υπερκείµενους λόφους των 94, 95, 65, 83 και 119 µ., µεταξύ 
Γρα-Λυγιάς και Αµµουδαρών. ∆υτικότερα, τα υψώµατα Κεφάλα (172 µ., δίπλα στη 
θάλασσα), ανώνυµα των 430, 573 (νότια από την Ανατολή) και 950 µ. (στον 
Εσταυρωµένο), Πλάτανος (1008 µ.), Μεγάλη Κορυφή (1141 µ.) και ανώνυµο των 
1168 µ., χωρίζουν την περιοχή, ουσιαστικά την κοιλάδα του Καλαµαυκιανού, από 
την αντίστοιχη του Μύρτου. 

Η περιορισµένη έκτασή της, το ανώµαλο, ηµιορεινό έδαφος και η γειτνίαση 
µε την ισχυρή Ιεράπετρα (µάλιστα χωρίς σαφές φυσικό σύνορο), θα συνιστούσαν 
σοβαρά εµπόδια στην πρόοδό της και ίσως οδηγούσαν κατά διαστήµατα, σε 
οικονοµική ή πολιτική εξάρτησή της. Η γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση 
της ικαναποιητικά αρδευόµενης γης και δευτερευόντως η ενασχόληση µε το κυνήγι, 
µπορεί να προσέφεραν τα απαραίτητα αγαθά για την επιβίωση των κατοίκων, αλλά 
σίγουρα δε θα τους επέτρεπαν να συγκεντρώνουν πλεόνασµα προϊόντων και να ζουν 
άνετα, χωρίς στερήσεις και συνεχή φροντίδα για την απόκτηση των αναγκαίων 
πόρων. Η περιφερειακή θέση της επικράτειας θα επιδείνωνε την κατάσταση, 
µειώνοντας όµως παράλληλα το ενδιαφέρον (και τη συνακόλουθη επιβουλή), των 
γειτόνων. Το ηµιορεινό έδαφος και οι προστατευµένες βουνοκορφές θα ενίσχυαν την 
άµυνα (κυρίως πριν την ανάπτυξη κι εξάπλωση της Ιεράπετρας), τονώνοντας το 
αίσθηµα ασφάλειας. 

Η αναζήτησή της, αλλά και η γεωµορφολογία του τόπου, πιθανώς συνέτειναν 
στη δηµιουργία εγκαταστάσεων σε υψώµατα. ∆υο τέτοιες εντοπίστηκαν, κατά τη 
διάρκεια επιφανειακών ερευνών, κοντά στην Ανατολή και στην Καλαµαύκα. 
Συγκεκριµένα, περίπου 1,5 χλµ. βόρεια του πρώτου χωριού, στο δρόµο προς το 
δεύτερο, βρέθηκαν λείψανα δυο οικιστικών πυρήνων, στο βορειοανατολικότερο από 
τέσσερα βραχώδη εξάρµατα (Μεσοκάστελλα, 650-700 µ.), δυτικά της οδού και στο 
παρακείµενό του (Σωχώρες, γύρω στα 550 µ.), στα ανατολικά της. Πρόκειται για 
ερείπια κτιρίων σε διαµορφωµένα άνδηρα και ΠΓ-Γ κεραµική (µαζί µε λίγα ΥΜ ΙΙΙγ 
και Α όστρακα). Ο Nowicki θεωρεί, πως η ψηλότερη θέση αποτελούσε τυπικό 
«οικισµό � καταφύγιο», ή ίσως ήταν η ακρόπολη της χαµηλότερης388. Όστρακα της 
ίδιας περιόδου περισυλλέχτηκαν και από την ανατολική πλαγιά του νοτιοδυτικότερου 
υψώµατος της οµάδας. Βορειότερα, στον Κάστελλο Καλαµαύκας (περίπου 500 µ.), 
άφθονη Μ, Γ, Α και Κ κεραµική υποδεικνύει την ύπαρξη µακροχρόνιας 
εγκατάστασης. Ο Faure υποθέτει, ότι συνιστούσε καταφύγιο γειτονικού οικισµού, 
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ενώ είχε και θρησκευτικό χαρακτήρα389. Λατρευτική χρήση, µεταξύ 800-400 π.Χ., 
εικάζει και για το σπήλαιο «του Τιµίου Σταυρού» Καλαµαύκας. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα, ασφαλώς δεν επαρκούν για την 
ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας στην περιοχή, κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια, 
ωστόσο, παρέχουν κάποιες χρήσιµες πληροφορίες. Αρχικά, τεκµηριώνουν τη διαρκή 
ανθρώπινη παρουσία, από την Ύστερη Χαλκοκρατία µέχρι τον 6ο ή και τον 4ο αι. Η 
σταθερή κατάληψη του ίδιου χώρου, φανερώνει την επίτευξη των στόχων του 
πληθυσµού, δηλαδή την εξασφάλιση ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου. Η 
ταυτόχρονη κατοίκηση σε δυο θέσεις (µάλλον όχι τυχαία κοντά στα σηµερινά 
κεφαλοχώρια), πιστοποιεί τη δηµιουργία κωµών και µαρτυρά την πρόθεση 
εκµετάλλευσης του συνόλου των πλουτοπαραγωγικών πηγών της επικράτειας, ως 
προϋπόθεσης της επάρκειας αγαθών. Τέλος, η διαµονή σε υψώµατα χρήζει 
σχολιασµού, καθώς συνδέεται µε το ζήτηµα των «οικισµών � καταφυγίων». 

Τα περιορισµένα και αποσπασµατικά στοιχεία δε φτάνουν για τον 
προσδιορισµό του ρόλου των εγκαταστάσεων. Όµως, η εξέταση της τοπογραφίας και 
γεωµορφολογίας µπορεί να οδηγήσει στη διατύπωση παρατηρήσεων. ∆ιαπιστώνουµε 
λοιπόν, ότι καµιά από τις θέσεις δε διαθέτει χαρακτηριστικά καταφυγίου (πολύ 
δύσκολη πρόσβαση και απρόσκοπτη ορατότητα), ούτε ξεχωρίζει ιδιαίτερα από την 
παρακείµενή της. Τα Μεσοκάστελλα και οι Σωχώρες, µε τις απόκρηµνες πλαγιές, 
είναι φυσικά οχυρές, ενώ και ο Κάστελλος Καλαµαύκας προφυλάσσεται καλά. 
Ωστόσο, στο σύνολό τους δεν είναι απρόσβλητες από τα δυτικά και οικονοµικά 
εξαρτώνται από την εκµετάλλευση χαµηλότερων εδαφών στην κοιλάδα του 
Καλαµαυκιανού, τα οποία εποµένως, οφείλουν επίσης να προστατεύουν οι κάτοικοί 
τους. Κατά συνέπεια, η ερµηνεία των δυο οικισµών ως ακροπόλεων δε 
δικαιολογείται, µε δεδοµένη και τη δυνατότητα των ντόπιων να αποτραβηχτούν 
πρόσκαιρα ψηλότερα στα βουνά, σε περίπτωση κινδύνου. Άλλωστε, θα πρέπει να 
δεχτούµε, πως η ανέγερση σπιτιών «για ώρα ανάγκης» και γενικά, η ίδρυση 
εκτεταµένων εγκαταστάσεων για σύντοµη διαµονή, δεν αποτελεί µέληµα καµιάς 
κοινωνίας. Έτσι, η ταύτιση των αρχιτεκτονικών καταλοίπων µε τα αποµεινάρια 
συνηθισµένων για την εποχή, οικιστικών πυρήνων � κωµών, µοιάζει η εγκυρότερη 
πρόταση. Η εγκατάλειψή τους δεν αποκλείεται να σχετίζεται µε την εξάπλωση της 
ισχύος της Ιεράπετρας. 
Βιβλιογραφία: Pendlebury J.D.S. A of C 1939 326ú Faure BCH 1958 514 & 1972 (Ι) 
405 & Ιερά σπήλαια 1996ú Nowicki K. Archeologia Warsz. 1993 99. 
 
Π∆8. Περιοχή Μεσελέρων. 
 

Ανατολικά της επικράτειας Ανατολής � Καλαµαύκας, σχηµατίζονται µικρές 
εσωτερικές λεκάνες απορροής, ανάµεσα στις παραλιακές πεδιάδες του Καλού 
Χωριού στα βόρεια και της Ιεράπετρας στη µεσηµβρία. Επειδή η περιορισµένη 
έκταση καθεµιάς ξεχωριστά, δεν είναι ικανή να συντηρήσει τον πληθυσµό αυτόνοµης 
κοινότητας, θα πρέπει να τις θεωρήσουµε τµήµατα µιας κατακερµατισµένης 
οικιστικής ενότητας, µε αρκετά ευδιάκριτα εξωτερικά σύνορα, µε εξαίρεση ίσως τα 
νότια. Εκεί, ο λόφος των 160 µ., πάνω από τη Γρα-Λυγιά, µοιάζει να αποτελεί το 
άκρο της περιοχής, από όπου ξεκινούν δυο ράχες, γενικά προς τα βορειοδυτικά και τα 
βορειοανατολικά, ορίζοντάς την. Η πρώτη συγκροτείται από τα ανώνυµα υψώµατα 
των 373 και 334 µ., µεταξύ των χειµάρρων Καλαµαυκιανού και Κοράκου και των 
481 µ., την Κεφάλα (περίπου 730 µ.) και το ανώνυµο των 807 µ., ανάµεσα στα 
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ρέµατα Καψούς και Πετριτσίου, πριν καταλήξει στην κορυφή της ∆ίκτης Κοκκιές 
(993 µ.). Η δεύτερη, από τους λόφους των 190 και 322 µ., ανατολικά των χειµάρρων 
Κοράκου και Γέροντα, το µεσηµβρινό πρόβολο της Πλακοκεφάλας, ανατολικά του 
χωριού Μακρυλιά και το ίδιο το βουνό (712 και 685 µ.). Στα βόρεια, η υδροκριτική 
που χωρίζει τα νερά του Καλού Ποταµού και των παραποτάµων του, από αυτά των 
πηγαίων κλάδων του Κοράκου, δυτικά και βόρεια από τη λεκάνη των Μεσελέρων 
(ανώνυµα των 750 µ. περίπου, 690 και 500 µ.) και τα βουνά Τσιγγούνι 556 µ. και 
Σκιναυριά 698 µ., χωρίζουν την επικράτεια από την αντίστοιχη του Βροκάστρου. 

Η περιορισµένη έκταση, η θέση της στο εσωτερικό, η γειτνίαση µε 
πλουσιότερες και η πολυδιάσπασή της, θα συνιστούσαν εµπόδια για την ανάπτυξή 
της. Η καλλιέργεια του ανώµαλου, αλλά καλά αρδευόµενου εδάφους και η 
κτηνοτροφική εκµετάλλευση των υψωµάτων, ίσως προσέφεραν στους κατοίκους 
επάρκεια αγαθών, όχι όµως και αφθονία προϊόντων. (Την ένδεια σε 
πλουτοπαραγωγικές πηγές µαρτυρά και η σύγχρονη αραιή κατοίκηση.) Η συντριπτική 
οικονοµική υπεροχή των περιοχών του Βροκάστρου και της Ιεράπετρας και η 
αδύναµη φυσική άµυνά της, πιθανώς θα την οδήγησαν κατά διαστήµατα σε πολιτική 
εξάρτηση. Κατά συνέπεια, η ενδεχόµενη απουσία ΠΓ-Γ καταλοίπων, δε θα µας 
παραξένευε. 

Πρόσφατα όµως (1992), ήρθαν στο φως τέτοια, στη λεκάνη των Μεσελέρων, 
ουσιαστικά στον αξιολογότερο τόπο της επικράτειας. Πρόκειται για µερικώς 
κατεστραµµένο από το όργωµα, ΥΓ κοιµητήριο, στη θέση «Πέτρου Φραµένο», 
αποτελούµενο από 12 τάφους. Οι άκαυτοι νεκροί είχαν εναποτεθεί σε έναν ή δύο 
µεγάλους πίθους (ή πίθο και µικρότερο αγγείο), τοποθετηµένους οριζόντια σε 
λαξευµένες στο µαλακό βράχο κοιλότητες και στερεωµένους µε πέτρες ή κεραµίδια. 
Αργοί λίθοι ή πλάκες κάλυπταν τους πίθους, ή έφραζαν τα στόµια, ή τους 
περιέκλειαν, στηρίζοντάς τους. Γενικά, επικρατούσε τάξη, καθώς όλοι ακολουθούσαν 
τον άξονα Α-∆ και υπήρχε σχετική οµοιότητα, ως προς τη µορφή των τάφων και τα 
έθιµα. Ωστόσο, από το σύνολο ξεχώριζαν για διαφορετικούς λόγους τέσσερις. Στον 
Τ.3 ο θαµµένος είχε κτεριστεί µε σιδερένια και χάλκινη πόρπη, ενώ τους υπόλοιπους 
νεκρούς σπάνια συνόδευε κάποιο µικρό αγγείο (αρύβαλλος ή κύλικα). Στον Τ.5 
βρέθηκε υδρία (όχι πίθος), µε λίγα οστά, µάλλον βρέφους. Ο Τ.6 περιείχε κόκαλα 
τουλάχιστον τριών ανθρώπων (αντί ενός) και σιδερένια λαβίδα. Τέλος, στον Τ.7 ο 
πίθος είχε ύψος 1,30 µ. και περικλειόταν από ξερολιθιά. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα, µολονότι δεν εντυπωσιάζουν, 
παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον, προσφέροντας χρήσιµες πληροφορίες για τη ζωή 
στους Μεσελέρους, κατά το δεύτερο µισό του 8ου αι. Η θέση του κοιµητηρίου στην 
παραγωγικότερη λεκάνη της περιοχής δεν προκαλεί έκπληξη. ∆ικαιολογηµένα οι 
κηδευτές θα επιθυµούσαν να σηµατοδοτήσουν την ιδιοκτησία της εύφορης γης τους, 
ή θα έθαβαν τους νεκρούς κοντά στην εγκατάστασή τους. ∆εν αποκλείεται, αυτή να 
βρισκόταν στα όρια του χώρου, πιθανώς στην κορυφή του βουνού Μέσωνας (539 µ.), 
στον καλύτερα προφυλαγµένο τόπο της επικράτειας. Από εκεί θα την ήλεγχαν 
ολόκληρη, αφού το ύψωµα δεσπόζει στο κέντρο της, ενοποιώντας κατά κάποιο 
τρόπο, τις σχετικά αποµονωµένες κοιλάδες. 

Η εκµετάλλευσή τους ίσως δεν αρκούσε για την εξασφάλιση άνετης 
διαβίωσης, όπως µαρτυρούν και οι ταπεινοί τάφοι. Ο τύπος τους και η ένδεια των 
κτερισµάτων (ιδίως σε σύγκριση µε σύγχρονα, ΥΓ ευρήµατα), υποδηλώνουν µέτριο 
βιοτικό επίπεδο. Η συνεχής φροντίδα για τη συγκέντρωση των αναγκαίων πόρων, 
φαίνεται ότι απασχολούσε το σύνολο των µελών της οµάδας που χρησιµοποιούσε το 
κοιµητήριο, καθώς δε διακρίνουµε ίχνη πλούσιων ενταφιασµών. Ωστόσο, ορισµένες, 
µικρές έστω διαφοροποιήσεις στις πρακτικές (µεγάλος πίθος περιβαλλόµενος από 



ξερολιθιά στον Τ.7 και µετάλλινες πόρπες στον Τ.3), µαρτυρούν την πρόθεση 
συγκεκριµένων ατόµων να ξεχωρίσουν, βασισµένα ενδεχοµένως, στην καλύτερη 
οικονοµική κατάσταση ή το κύρος τους. Βέβαια, η οµοιοµορφία των τάφων, η 
τακτοποίησή τους σε παράλληλους άξονες και η ταυτότητα των εθίµων, 
καταδεικνύουν κοινές αντιλήψεις και αυστηρή οργάνωση της κοινωνίας. Η ξεκάθαρη 
δοµή της και η αρµονική συνύπαρξη των ανθρώπων, αντανακλώνται στην 
ορθολογική διευθέτηση του χώρου. Η οµαλότητα στις σχέσεις τους µοιάζει να 
πηγάζει από τους στενούς, µάλλον συγγενικούς δεσµούς τους, παρά από άλλου είδους 
οµαδοποίησή τους (για παράδειγµα, ταξική). Ο ενταφιασµός του παιδιού σύµφωνα µε 
τις τυπικές και για τους ενήλικες πρακτικές, ενισχύει την εικασία. Τέλος, η εφαρµογή 
του ίδιου εθίµου στο Βρόκαστρο δεν ξαφνιάζει. Οι κάτοικοι των δυο παρακείµενων 
περιοχών µπορεί να είχαν κοινές ιδέες, ή αυτοί των Μεσελέρων να επηρεάστηκαν 
από τους ήδη προοδευµένους γείτονές τους. 
Βιβλιογραφία: Αποστολάκου Α∆ 1992 604. 
 
Π∆9. Περιοχή Ιεράπετρας � Βραϊµιανών � Βαϊνιών � Πρ. Ηλία Κάτω Χωριού. 
 

Νοτιοανατολικά της επικράτειας των Μεσελέρων απλώνεται η πεδιάδα της 
Ιεράπετρας, καλύπτοντας τη µισή περίπου έκταση του οµώνυµου ισθµού. Η θέση και 
το έδαφός της την κατατάσσουν µεταξύ των πλουσιότερων τόπων της Ανατολικής 
Κρήτης, ευνοώντας, κατά την αρχαιότητα, τη δηµιουργία µιας ισχυρής επικράτειας. 
Τα όριά της διακρίνονται εύκολα, σηµατοδοτούµενα από τα γύρω βουνά, µε εξαίρεση 
τις στενές παραλιακές λωρίδες γης στα δυτικά και τα ανατολικά, όπου είναι ασαφή. Ο 
λόφος των 160 µ. πάνω από τη Γρα-Λυγιά συνιστά το δυτικό άκρο της. Χαµηλότερα, 
η πεδινή ζώνη µέχρι της Αµµουδάρες, πιθανώς ήταν διαµφισβητούµενη µε την 
περιοχή Ανατολής � Καλαµαύκας. Βορειοανατολικότερα, τα ανώνυµα υψώµατα των 
190 και 322 µ., ανατολικά των χειµάρρων Κοράκου και Γέροντα, ο µεσηµβρινός 
πρόβολος της Πλακοκεφάλας, ανατολικά του χωριού Μακρυλιά και το ίδιο το βουνό 
(712 και 685 µ.), κλείνουν το χώρο από τα δυτικά. Στη συνέχεια, οι κορυφές Σταυρός 
(699 µ.) και Αγκιναράς (515 µ.), ο νοτιοανατολικός πρόβολος της τελευταίας (332 
και περίπου 230 µ.), ο λόφος των 206 µ. στον κάµπο του Κάτω Χωριού και οι 
απότοµες βορειοδυτικές πλαγιές του όρους Καταλύµατα (811 µ.), χωρίζουν την 
επικράτεια από τη λεκάνη της Παχιάς Άµµου και την κοιλάδα του χειµάρρου Χα, στο 
βόρειο τµήµα του ισθµού. Τέλος, το ύψωµα Ρίτα (437 µ.) και οι µεσηµβρινές 
υπώρειές του (87 µ.), πάνω από τον όρµο των Αγ. Αποστόλων, ορίζουν την περιοχή 
από τα ανατολικά. (Η έκταση νότια από τα Καταλύµατα δε µπορεί να θεωρηθεί 
αυτόνοµη, αφού έχει περιορισµένο εµβαδόν και η παραλιακή λωρίδα γης δε 
διακρίνεται από την υπόλοιπη πεδιάδα της Ιεράπετρας.) 

Η εξέταση των τοπογραφικών και γεωµορφολογικών δεδοµένων, φανερώνει 
τις λαµπρές προοπτικές ανάπτυξης του τόπου. Η καλλιέργεια του εύφορου εδάφους 
θα προσέφερε στους κατοίκους, όχι µόνο επάρκεια αγαθών, αλλά και τη δυνατότητα 
συσσώρευσης αξιόλογου πλεονάσµατος προϊόντων. Η έξοδος στη θάλασσα και το 
αγκυροβόλιο στην Ιεράπετρα θα ευνόησαν την ενασχόληση µε την αλιεία, τη 
ναυτιλία και το εµπόριο. Ο στενότατος ισθµός (πλάτους 12 χλµ.), θα διευκόλυνε τις 
επικοινωνίες µε το βόρειο τµήµα του νησιού, ενώ η σταδιακά συχνότερη χρήση της 
θαλάσσιας οδού που παραπλέει τη µεσηµβρινή ακτή, θα οδήγησε στην πύκνωση των 
επαφών µε το εξωτερικό και την περαιτέρω οικονοµική άνθηση. Τέλος, η γειτνίαση 
µε ασθενέστερες επικράτειες και η ικανοποιητική προστασία από τα γύρω βουνά, θα 
ενέπνεαν ασφάλεια στον πληθυσµό, επιτρέποντάς του να επιδίδεται απερίσπαστος σε 
δηµιουργικές κι επωφελείς δραστηριότητες. 



Συνέπεια της εκµετάλλευσης των παραπάνω πλουτοπαραγωγικών πηγών, θα 
ήταν η επίτευξη της ευηµερίας. Όµως, τα λίγα ΠΓ-Γ κατάλοιπα δεν την 
τεκµηριώνουν, καθώς η ελλιπής διερεύνηση της περιοχής και η συνοπτική 
παρουσίαση των αρχαίων λειψάνων, µας στερούν χρήσιµες πληροφορίες, στην 
προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Αποµεινάρια της 
κατάληψης του χώρου κατά την εξεταζόµενη περίοδο, έχουν έρθει στο φως σε τρεις 
θέσεις. Στα Βραϊµιανά, περίπου 4 χλµ. ∆/Β∆ της Ιεράπετρας, βρέθηκαν µικροί 
θολωτοί ΥποΜ-ΠΓ τάφοι. Ανατολικότερα, πάνω από τα Βαϊνιά, στο ύψωµα 
Σταυρωµένος (σχεδόν 200 µ.), µε την απρόσκοπτη ορατότητα προς την παραλία, 
εντοπίστηκε φυσικά οχυρός οικισµός, µε ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ/Γ (;) κεραµική. Ανάλογος 
υπήρχε και βορειότερα, αµέσως νότια από το Κάτω Χωριό, στο λόφο Πρ. Ηλίας 
(γύρω στα 350 µ.), από όπου περισυλλέχτηκαν ΥΜ ΙΙΙγ-Α/Κ όστρακα. 

Με τόσο περιορισµένα και αποσπασµατικά στοιχεία, είναι εφικτή η 
διατύπωση ελάχιστων µόνο παρατηρήσεων. Η διασπορά των καταλοίπων µαρτυρά τη 
διάθεση των ντόπιων να αξιοποιήσουν το σύνολο των καλλιεργήσιµων εδαφών. Οι 
εγκαταστάσεις στα υψώµατα ακολουθούν τη συνήθεια της εποχής και πιθανώς 
φανερώνουν τη φροντίδα για ενίσχυση της άµυνας κι έλεγχο των γύρω περιοχών. Η 
θέση του κοιµητηρίου τεκµηριώνει την ύπαρξη ενός ακόµα, παρακείµενου οικισµού, 
πιστοποιώντας κατοίκηση σε κώµες, ενώ µάλλον υποδηλώνει και την επιθυµία 
σηµατοδότησης της ιδιοκτησίας γης. Ο τύπος των τάφων καταδεικνύει τους 
πολιτισµικούς δεσµούς µε την υπόλοιπη Ανατολική και το µεσηµβρινό τµήµα της 
Κεντρικής Κρήτης και ίσως αντικατοπτρίζει την οργάνωση της κοινωνίας µε βάση τις 
συγγενικές σχέσεις, χωρίς ωστόσο να συντελεί στον προσδιορισµό του βιοτικού 
επιπέδου του πληθυσµού. Η διενέργεια ανασκαφών, ασφαλώς θα συνέτεινε στη 
διαµόρφωση πληρέστερης εικόνας της ιστορικής πραγµατικότητας. 
Βιβλιογραφία: Payne H.G.G. JHS 1932 253-5ú Kanta 1980 161ú Τσιποπούλου Μ. 
Ειλαπίνη 1987α 257ú Nowicki K. Archeologia Warsz. 1992 116. 
 
Π∆10. Περιοχή Καβουσιού � Μετοχίου Άσαρη � Βασιλικής � Μοναστηρακίου � 
Τραπέζας � Μελισσών. 
 

Βόρεια της επικράτειας Ιεράπετρας � Βραϊµιανών � Βαϊνιών � Πρ. Ηλία 
Κάτω Χωριού, µια ζώνη χαµηλών εδαφών εκτείνεται από το βορειοανατολικό τµήµα 
του ισθµού της Ιεράπετρας προς τα βορειοανατολικά. Ουσιαστικά, πρόκειται για τις 
γειτονικές κοιλάδες δυο χειµάρρων: του Χα στα νότια και του Πλατύ βορειότερα. Ο 
πρώτος πηγάζει από τον ορεινό όγκο της Θρυπτής (1476 µ.), ρέει µε ∆/Β∆ 
κατεύθυνση και χύνεται στο µυχό του κόλπου του Μιραµπέλλου, κοντά στην Παχιά 
Άµµο. Το δεύτερο σχηµατίζουν πηγαίοι κλάδοι, που κατέρχονται από τις δυτικές 
πλαγιές του Ορνού (1238 µ.), τον Κλήρο (1331 µ.), αλλά και τη Θρυπτή κι ενώνονται 
στο χωριό Καβούσι. Την πορεία του νερού δυτικότερα εµποδίζουν οι επιµήκεις 
παραλιακοί λόφοι Χαλέπα (275 µ.) και Χωµατάς (219 µ.), οδηγώντας το βόρεια, στο 
µικρό όρµο του Θόλου. Τα τρεχούµενα νερά και ιδίως όσα υπόγεια φτάνουν στην 
επιφάνεια µέσω γεωτρήσεων, αρδεύουν ικανοποιητικά τη λωρίδα γης και την κάνουν 
γόνιµη, προσελκύοντας το ανθρώπινο ενδιαφέρον. 

Ωστόσο, πρόσφατες γεωλογικές έρευνες επιβεβαιώνουν τις αφηγήσεις των 
ντόπιων, πως πριν το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η εικόνα του τοπίου ήταν διαφορετική. 
Τότε, ο κύριος παραγωγικός χώρος βρισκόταν στις ψηλές εσωτερικές λεκάνες των 
βουνών, δίπλα στις πηγές, αφού η οργάνωση της παραγωγής στα πλαίσια της 
κλειστής αγροτικής οικονοµίας και η έλλειψη τεχνικών υποδοµών, συγκρατούσαν τον 
πληθυσµό κοντά στα ευφορότερα εδάφη. Η ύπαρξη αρκετών ηµιορεινών χωριών, 



σχεδόν εγκαταλελειµµένων σήµερα, τεκµηριώνει τις µαρτυρίες. Πολλοί κάτοικοί τους 
κατέβηκαν στον Κάµπο (δηλαδή στην κοιλάδα του Πλατύ) κι εγκαταστάθηκαν στο 
Καβούσι, όµως τα ανατολικά όρια των εκάστοτε διοικητικών υποδιαιρέσεων 
(κοινότητας, δήµου, επαρχίας, νοµού), ποτέ δεν άλλαξαν, ακολουθώντας πάντα τα 
φυσικά, τα οποία ταυτίζουµε µε τα αντίστοιχα της εξεταζόµενης επικράτειας. 

Το µακρόστενο βουνό Καψάς (1002 µ.) και οι απόκρηµνες βορειοδυτικές 
κλιτύες του προς τη θάλασσα, χωρίζουν την περιοχή από την ανατολικότερη του 
Μόχλου (Τουρλωτής � Μυρσίνης). Στη συνέχεια, το όριο κλίνει ανατολικά, στην 
υδροκριτική µεταξύ Λάστρου στα βόρεια και λεκάνης της Αύγου στη µεσηµβρία 
(όπου βρίσκονται τα χωριά Παναγία, Σόπατα, Μέλισσες και Τραπέζα), µέχρι τη 
δυτικότερη κορυφή του Ορνού (1177 µ.). Από εκεί στρέφει νότια, µε τα όρη Κλήρος 
(1331 µ.) και Θρυπτή να κλείνουν το χώρο από τα ανατολικά. Η κορυφή της 
τελευταίας Αφέντης (1476 µ.), σηµατοδοτεί το νοτιοανατολικό άκρο της επικράτειας. 
∆υτικότερα, η οριογραµµή κατέρχεται µέσω του προβόλου της Θρυπτής Κουφωτό 
(919, 888, 865 και 719 µ.), προς τη λεκάνη του Κάτω Χωριού, διέρχεται από το λόφο 
των 206 µ. και ανεβαίνει βορειοδυτικότερα, στον ανώνυµο των 332 µ. και το βουνό 
Αγκιναράς (515 µ.), για να καταλήξει στο Σταυρό (699 και 625 µ.). Τέλος, τα 
υψώµατα των 569, 536 (Σόπατα), 162 και 68 µ., δίπλα στην ακτή, αποκόβουν την 
περιοχή από τη γειτονική του Βροκάστρου. 

Η εκµετάλλευση των εκτεταµένων καλλιεργήσιµων και βοσκήσιµων εδαφών 
της, τόσο των πεδινών, όσο και των ψηλότερων, θα προσέφερε επάρκεια αγαθών 
στους ντόπιους και πιθανώς τη δυνατότητα συσσώρευσης πλεονάσµατος. Επίσης, η 
έξοδος στη θάλασσα και η ύπαρξη αγκυροβολίων στο µυχό και την ανατολική 
πλευρά του κόλπου του Μιραµπέλλου, θα ευνοούσαν την ενασχόληση µε την αλιεία, 
τη ναυτιλία και το εµπόριο, αυξάνοντας το εισόδηµα των κατοίκων. Εξάλλου, η θέση 
της επικράτειας στο συντοµότερο πέρασµα µεταξύ της βόρειας και της µεσηµβρινής 
ακτής της Κρήτης, καθώς και στην οδό σύνδεσης του ανατολικότερου τµήµατός της 
(επαρχία Σητείας) µε το υπόλοιπο νησί, θα διευκόλυνε την επικοινωνία της µε 
κοντινούς και πιο αποµακρυσµένους τόπους. Έτσι, θα δηµιουργούνταν οι 
προϋποθέσεις για την εξασφάλιση ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου, όπως 
πιστοποιούν τα ευρήµατα των ανασκαφών. 

Τα λείψανα των προϊστορικών εγκαταστάσεων στα Γουρνιά και τη Βασιλική, 
φανερώνουν την προσέλκυση του ανθρώπινου ενδιαφέροντος, ήδη από την Εποχή 
του Χαλκού και τις λαµπρές προοπτικές προόδου του πληθυσµού. Εφάµιλλη του 
ένδοξου Μ παρελθόντος, µοιάζει η πολύπλευρη ανάπτυξη και κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια, 
την οποία τεκµηριώνουν τα αποκαλυµµένα κατάλοιπα στο Καβούσι (θέσεις Κάστρο 
και Βρόντας390). Επειδή όµως, η παρουσίαση και µελέτη τους θα πραγµατοποιηθούν 
στο επόµενο κεφάλαιο, κατά την εξέταση των αποµειναριών των κρητικών οικισµών, 
περιοριζόµαστε να καταγράψουµε τα αρχαιολογικά δεδοµένα από την περιφέρεια της 
περιοχής και συγκεκριµένα από χώρους, όπου έχουν εντοπιστεί κυρίως πρωιµότερα 
ερείπια και κεραµική, µαζί µε σποραδικά ΠΓ-Γ. 

Πρόσφατες επιφανειακές έρευνες στον ισθµό της Ιεράπετρας έδειξαν, πως 
στην κορυφή υψώµατος (398 µ.), βορειοανατολικά από το Μετόχι Άσαρη, υπήρχε 
ΥΜ ΙΙΙγ-Γ εγκατάσταση. Εικάζεται µάλιστα, ότι εκεί κατέφυγαν οι κάτοικοι των 
Γουρνιών, όταν εµφανίστηκε εχθρός, προερχόµενος ίσως από τη θάλασσα, αφού η 
απότοµη βόρεια πλαγιά παρέχει φυσική προστασία391. Ανατολικότερα, στην πλατιά 
                                                 
390 Στην αρχαιολογική βιβλιογραφία η θέση είναι γνωστή ως «Βροντάς», όµως στην παρούσα µελέτη 
θα προτιµήσουµε να αναφέρουµε το τοπωνύµιο, όπως το πρόφεραν κάτοικοι της περιοχής, κατά τη 
διάρκεια συζητήσεών µας και το καταγράφει η Boyd, ήδη από το 1901 (1901, σ. 131). 
391 Rutkowski B., Nowicki K., 1986, σ. 166. 



επίπεδη κορυφή και τη µεσηµβρινή κλιτύ του λόφου Κεφάλα (211 µ.), κοντά στη 
Βασιλική, επείγουσες σωστικές ανασκαφικές εργασίες της Κ∆΄ Εφορείας έφεραν στο 
φως ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ οικισµό. Από τα δέκα αποκαλυµµένα κτίρια ξεχωρίζει το Ε, στο 
νότιο τµήµα της κορυφής. Πρόκειται για σηµαντικό ναϊκό συγκρότηµα, διαστάσεων 
25 Χ 17 µ., µε οκτώ δωµάτια. Η ορθογώνια κάτοψη και τα κατασκευαστικά στοιχεία 
ορισµένων (κεντρικές εσχάρες µεταξύ λίθινων βάσεων κιόνων στον κατά µήκος 
άξονα, θρανία εσωτερικά στους τοίχους, βωµοί και βόθρος), θυµίζουν µεταγενέστερα 
αρχιτεκτονήµατα (χαρακτηριστικά αναφέρεται ο ναός στη ∆ρήρο). Όµως, η κεραµική 
και τα λατρευτικά αντικείµενα (ειδώλια θεοτήτων µε υψωµένα χέρια, ιερά σκεύη 
κ.ά.), ανάγουν τη λειτουργία του ιερού στα ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ χρόνια και τη χρήση 
κάποιων χώρων του ως τα ΠΓ (12ος-10ος αι.). Γενικά, τόσο η εικόνα του 
συγκεκριµένου οικοδοµήµατος, όσο και των υπολοίπων κτισµάτων της 
εγκατάστασης, σε συνάρτηση µε την ορθολογική οργάνωση του τόπου, ώστε να 
επιτευχθεί καθαρότητα στα σχέδια και άνεση, αλλά και µε τη θέση του οικισµού σε 
χαµηλό, προσιτό ύψωµα, δηµιουργούν προβληµατισµό, ως προς την ορθότητα της 
επικρατούσας αντίληψης, σχετικά µε τη δύσκολη οικονοµική και την κρίσιµη 
κοινωνικοπολιτική κατάσταση στην Κρήτη, κατά την περίοδο αυτή. Η συνέχιση των 
ερευνών και η αναλυτική δηµοσίευση ασύλητου θολωτού ΥΜ ΙΙΙγ-Γ τάφου, µε 
χάλκινα κοσµήµατα και 27 αγγεία, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στη Βασιλική392 και 
προφανώς ανήκε σε µέλη της κοινότητας της Κεφάλας, θα συµβάλουν στην 
προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Πληροφορίες για τις 
αντιλήψεις κι επιδιώξεις του πληθυσµού της ίδιας περιοχής, πιθανώς µπορούν να 
προσφέρουν και τα αποσπασµατικά λείψανα χτιστού ΠΓ ιερού (λίθοι πλακόστρωτου, 
δυο πήλινα ειδώλια και οµοίωµα φιδιού), στον παρακείµενο χαµηλό λόφο Κεφάλι, 
όπου εντοπίστηκε η γνωστή ΠΜ-ΥΜ Ι εγκατάσταση. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν 
επίσης και τα αποµεινάρια σπιτιών σε δυο γειτονικούς οικιστικούς πυρήνες, 
βορειοανατολικά από το χωριό Μοναστηράκι, στην είσοδο και τη βόρεια πλευρά του 
φαραγγιού του Χα (θέσεις Χαλασµένος και «Καταλύµατα»). Τα τοπογραφικά 
δεδοµένα ωθούν τους µελετητές να τους εντάξουν σε ενιαίο σύστηµα κατοίκησης, 
χαρακτηρίζοντας τον δυσπρόσιτο δεύτερο ως καταφύγιο του πληθυσµού του 
πρώτου393. Τη στενή σχέση τους µαρτυρούν, πέρα από τη µικρή απόσταση ανάµεσά 
τους και η σχεδόν ταυτόχρονη ίδρυση στην ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο κι εγκατάλειψή τους 
στην ΥποΜ (µόνο λίγα όστρακα από το Χαλασµένο ίσως είναι ΠΓ). Τέλος, τα 
επιφανειακά ίχνη τουλάχιστον δυο µικρών ΥΜ ΙΙΙγ-Αν (;) εγκαταστάσεων στη 
λεκάνη της Αύγου, πάνω από την Τραπέζα και κοντά στις Μέλισσες, συµπληρώνουν 
τις γνώσεις µας για την ανθρώπινη παρουσία στην επικράτεια. 

Τα παραπάνω κατάλοιπα και όσα ήρθαν στο φως στο Καβούσι, πιστοποιούν 
την πρόθεση του πληθυσµού να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τις πλουτοπαραγωγικές 
πηγές του τόπου. Η αποκάλυψη ερειπίων, συχνά διάσπαρτων, σε κάθε γεωγραφική 
µονάδα (κοιλάδα Μετοχίου Άσαρη � Γουρνιών, περιοχή Βασιλικής, κοιλάδα Χα, 
λεκάνη Αύγου, κοιλάδα Πλατύ), τεκµηριώνει την κατάληψη και οικονοµική 
αξιοποίηση µιας ευρύτατης έκτασης και την οργάνωση της κατοίκησης σε κώµες. Η 
εξέταση της τοπογραφία τους αναδεικνύει ορισµένα κοινά στοιχεία, µα και κάποιες 
ιδιοµορφίες. ∆ιαπιστώνουµε για παράδειγµα, ότι στο σύνολό τους βρίσκονται µακριά 
από τη θάλασσα, στην ενδοχώρα, σε υψώµατα που δεσπόζουν στο χώρο, ελέγχοντας 
εύφορες λεκάνες ή περάσµατα. Παράλληλα παρατηρούµε, πως οι εγκαταστάσεις στην 
Κεφάλα Βασιλικής και το Χαλασµένο ουσιαστικά είναι απροστάτευτες κι 
                                                 
392 Τσιποπούλου Μ., 1984, σ. 232, σηµ. 2. 
393 Nowicki K., 1991, σ. 141ú Haggis D.C., Nowicki K., 1993, σ. 334-6ú Haggis D.C., 1993, 154ú 
Coulson W.D.E., 1994, σ. 60. 



εκτεθειµένες, ενώ στο Μετόχι Άσαρη, το Βρόντα, την Τραπέζα και τις Μέλισσες, την 
αποτελεσµατικότητα της άµυνας επηρεάζουν διάφοροι παράγοντες, όπως η 
προέλευση των εχθρών, ή ο έλεγχος των ορεινών διαβάσεων. Αντίθετα, οι οικισµοί 
στο Κάστρο και τα «Καταλύµατα» διαθέτουν φυσική οχύρωση, ικανή να προσφέρει 
ασφάλεια στους ντόπιους. Άραγε, ποιά αίτια οδήγησαν στην επιλογή θέσεων µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά, για τη δηµιουργία κάθε κώµης; 

Ο προσδιορισµός τους, ασφαλώς συνδέεται µε την εξακρίβωση των 
επιδιώξεων των κατοίκων, εγχείρηµα δύσκολο, λόγω της αποσπασµατικότητας του 
συγκεντρωµένου κυρίως σε επιφανειακές έρευνες, αρχαιολογικού υλικού. Η µελέτη 
ακόµα και του υπάρχοντος ωστόσο, επιτρέπει τη διατύπωση παρατηρήσεων και 
υποθέσεων. Έτσι, η σχεδόν ταυτόχρονη ίδρυση τόσων οικισµών, κατά την ΥΜ ΙΙΙγ 
περίοδο, ίσως υποδηλώνει θεαµατική βελτίωση της επικρατούσας οικονοµικής, 
κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης στο 12ο αι. π.Χ., η οποία θα προκάλεσε 
πληθυσµιακή έκρηξη στην περιοχή και συνακόλουθη αύξηση των εγκαταστάσεων. 
Όµως τότε, γιατί ορισµένοι προτίµησαν να ζήσουν στα αφιλόξενα «Καταλύµατα»; 
Προφανώς, επειδή οι συνθήκες δεν ήταν ειρηνικές. Μήπως λοιπόν, πρέπει να 
εικάσουµε, άσχετα από την όποια µεταβολή του αριθµού των κατοίκων, πως για 
άγνωστη αιτία συντελέστηκε µια εσωτερική µετανάστευση, όπως συνέβη και αλλού 
στην Κρήτη, στα ΥΜ ΙΙΙβ-γ χρόνια; Στην τελευταία περίπτωση, οι µετακινήσεις θα 
µπορούσαν να ερµηνευτούν ως προσπάθεια των ντόπιων να ξεφύγουν από 
επιδροµείς. Αν δεχτούµε, ότι αυτοί έρχονταν πράγµατι από τη θάλασσα, σίγουρα οι 
κυνηγηµένοι δε θα κατέφευγαν στην Κεφάλα Βασιλικής, ούτε στο Χαλασµένο, 
καθώς θα αντιµετώπιζαν σοβαρό κίνδυνο. Εποµένως, οι εχθροί βρίσκονταν στο νησίú 
όχι όµως σε κάποια γειτονική επικράτεια, αφού, αν εφορµούσαν εισβολείς από το 
Βρόκαστρο, ή την πεδιάδα της Ιεράπετρας, δε θα δηµιουργούνταν οι εκτεθειµένες 
από τη µεσηµβρία εγκαταστάσεις στο λόφο του Μετοχίου Άσαρη, την Κεφάλα 
Βασιλικής και το Χαλασµένο, ενώ, αν οι επιτιθέµενοι ξεκινούσαν από τα ανατολικά, 
θα τους εµπόδιζαν οι ορεινοί όγκοι. (Άλλωστε, οι ένοπλοι από τις µικρές και 
συγκριτικά φτωχές λεκάνες της Σητείας, µάλλον θα αποκρούονταν εύκολα.) 

Άρα, µήπως τις αντίπαλες οµάδες συγκροτούσαν τα µέλη των ίδιων των 
κοινοτήτων της εξεταζόµενης περιοχής, στον αγώνα τους για τη νοµή της εξουσίας, 
κατά τη διάρκεια µιας περιόδου πολιτικής αστάθειας και κοινωνικής 
αναδιοργάνωσης; Οι συνεχείς, αµφίρροπες συγκρούσεις µε την αβέβαιη έκβαση, θα 
ώθησαν κάποιους να αποτραβηχτούν σε δυσπρόσιτες βουνοκορφές (Κάστρο), ή 
βαθιές χαράδρες («Καταλύµατα»), όπου θα µπορούσαν, είτε να απειλήσουν τους 
εχθρούς, είτε να αµυνθούν αποτελεσµατικότερα. Άλλοι, παραδοσιακά ισχυροί 
(Κεφάλα Βασιλικής), ή αρκετά φιλήσυχοι ή αδύναµοι, ώστε να µην επιθυµούν 
στρατιωτική αντιπαράθεση (Τραπέζα, Μέλισσες, Χαλασµένος, Μετόχι Άσαρη και 
Βρόντας), έµειναν σε ευπρόσβλητα υψώµατα394, έχοντας εµπιστοσύνη στις δυνάµεις 
τους, ή αποδεχόµενοι µοιρολατρικά την τύχη τους κι επιχειρώντας να φτάσουν σε 
διακανονισµό µε τους επιθετικούς γείτονές τους. 

Με την παραπάνω προτεινόµενη ανασύνθεση της ιστορικής πραγµατικότητας, 
επιδιώκουµε να διαµορφώσουµε ένα πλαίσιο, για την ερµηνεία των τοπογραφικών 
δεδοµένων. Ωστόσο, η επαλήθευση των υποθέσεων µε βάση τα αρχαία κατάλοιπα 
µοιάζει ανέφικτη (µολονότι δεν υπάρχει ανακολουθία), εξαιτίας της 
αποσπασµατικότητας του υλικού. Ικανοποιητική εικόνα της ανθρώπινης παρουσίας 
στην επικράτεια, παρέχουν µόνο τα ανεσκαµµένα λείψανα των εγκαταστάσεων του 
                                                 
394 Χαρακτηριστική είναι η άποψη του ανασκαφέα της Κεφάλας Βασιλικής, πως τοπογραφικά η θέση 
θυµίζει οικισµούς Πρώιµων Ιστορικών Χρόνων και όχι τους πιο αποµονωµένους της Χαλκοκρατίας 
(Eliopoulos T., 1998, σ. 301). 



Καβουσιού, τα οποία όµως θα µελετήσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. Από το σύνολο 
των υπολοίπων ευρηµάτων, τα περισσότερα συνιστούν προϊόν επιφανειακών ερευνών 
και προσφέρουν περιορισµένες πληροφορίες, µε εξαίρεση κυρίως τα αποµεινάρια του 
οικισµού στην Κεφάλα Βασιλικής. 

Αυτά µαρτυρούν ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο, κατά τα ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ 
χρόνια. Πιθανώς, οι επαρκείς πλουτοπαραγωγικές πηγές (ιδίως η γειτνίαση µε εύφορα 
εδάφη και οι δικαιολογηµένες από τη θέση του λόφου, επαφές µε το εξωτερικό) και 
το οφειλόµενο στη λαµπρή Μ παράδοση, σταθερό υπόβαθρο, θα δηµιούργησαν 
προϋποθέσεις ευηµερίας. Τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επιτρέπουν να διαπιστώσουµε, 
αν την τελευταία απολάµβανε το σύνολο των µελών της συγκεκριµένης κοινότητας, 
όµως τα λείψανα της εγκατάστασης στα «Καταλύµατα» φανερώνουν, ότι η ζωή 
κάποιου τµήµατος του πληθυσµού της επικράτειας δεν ήταν εξίσου άνετη. Αντίθετα, 
στην Κεφάλα, τα ερείπια του ναϊκού συγκροτήµατος υποδηλώνουν την καλή 
κατάσταση της δηµόσιας οικονοµίας και την ύπαρξη ενός κέντρου λήψης 
αποφάσεων, που θα είχε τη δυνατότητα, όχι µόνο να προγραµµατίζει την εκτέλεση 
µεγάλων έργων και να κατανέµει αρµοδιότητες στους κατοίκους, αλλά και να 
επιβάλλει τη βούλησή του, συγκεντρώνοντας τους απαιτούµενους πόρους. Η διάθεσή 
τους για την κατασκευή του εντυπωσιακού ιερού, τεκµηριώνει τον εξέχοντα ρόλο της 
θρησκείας (και των λειτουργών της;) στην καθηµερινή ζωή του τόπου. ∆εν 
αποκλείεται, αυτός να σχετίζεται µε τη διατήρηση της παλιότερης κυρίαρχης 
ιδεολογίας (όπως καταδεικνύουν τα αποκαλυµµένα λατρευτικά αντικείµενα), ως 
σταθεροποιητικού παράγοντα σε περίοδο συνεχών µεταβολών. Επειδή µάλιστα, οι 
συγκεκριµένες αντιλήψεις συνδέονται µε το όχι πολύ µακρινό, ένδοξο παρελθόν, 
ίσως αντανακλούν τη φροντίδα για διαιώνιση της ευµάρειας, µέσα από τη διαφύλαξη 
της παράδοσης. Ενδεχοµένως και η ίδρυση του ιερού στο Κεφάλι Βασιλικής, πάνω 
στα Μ µνηµεία, αντικατοπτρίζει τη συνειδητή προσπάθεια αξιοποίησης της 
πολιτισµικής κληρονοµιάς, η οποία αποπνέει κύρος και δηµιουργεί αίσθηση δύναµης. 
Θα πρέπει ωστόσο να επισηµάνουµε, ότι αυτή η τάση της κοινωνίας δεν οδήγησε σε 
συντηρητισµό, αφού συνοδεύτηκε κι εµπλουτίστηκε από παράλληλη νεωτεριστική 
διάθεση, όπως µαρτυρούν οι αρχιτεκτονικές καινοτοµίες στο λατρευτικό οικοδόµηµα. 
Η οµοιότητα των κατόψεων µε τις αντίστοιχες µεταγενέστερων κρητικών ναών 
ασφαλώς δεν είναι τυχαία και πιθανώς οφείλεται στα κοινά, Μυκ πρότυπά τους. 

Τη συναγόµενη πολύπλευρη πρόοδο των ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ χρόνων, διαδέχτηκε 
η βαθµιαία παρακµή, τον ύστερο 11ο αι. και τελικά η εγκατάλειψη του υψώµατος, τον 
10ο. Η ένδεια των αρχαιολογικών δεδοµένων εµποδίζει την ερµηνεία του φαινοµένου. 
Άραγε, να αποτελεί το επακόλουθο νέων εντάσεων στην περιοχή, που έκαναν τη 
διαµονή στον ευπρόσβλητο λόφο ριψοκίνδυνη; Ή µήπως, η ανάπτυξη άλλου 
οικιστικού κέντρου, για παράδειγµα του Κάστρου, να ευνόησε µετακινήσεις και 
ανακατατάξεις; Η µελέτη των λειψάνων των εγκαταστάσεων του Καβουσιού ίσως 
προσφέρει κάποιες απαντήσεις. Προς το παρόν, αρκούµαστε να σηµειώσουµε τη 
διαπιστωµένη στις περισσότερες θέσεις της επικράτειας, πολιτισµική συνέχεια από 
την Ύστερη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, την οποία θα 
εξετάσουµε στο επόµενο κεφάλαιο. 
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Hesperia 1996 373ú Haggis Nowicki Hesperia 1993 303ú Ηλιόπουλος Α∆ 1994 748 & 
1995 754 & Ανατ. Μεσόγειος 1998 301ú Τσιποπούλου Coulson ΚΕστία 1994-6 366ú 
Coulson Αµάλθεια 1994 50. 

 



Ο∆4. Καβούσι. 
 

Ανατολικά του ισθµού της Ιεράπετρας, στο τοπίο δεσπόζει η δυτικότερη 
οµάδα των βουνών της Σητείας (Ορνό 1238 µ., Καψάς 1002 µ., Κλήρος 1331 µ., 
Θρυπτή 1476 µ., Παπούρα 1010 µ.), αποκόβοντας το ανατολικότερο τµήµα της 
Κρήτης (επαρχία Σητείας), από το υπόλοιπο νησί. Η παράκαµψη του επιβλητικού 
όγκου είναι εφικτή µόνο από τη στενή, παραλιακή, πεδινή λωρίδα γης στη 
µεσηµβρία, ωστόσο τις µετακινήσεις εξυπηρετούν και ορεινές διαβάσεις βορειότερα, 
διευκολύνοντας τη σύνδεση Μιραµπέλλου � Σητείας. Τέτοια σηµαντικά περάσµατα 
µεταξύ των χαµηλών κοιλάδων των χειµάρρων Χα και Πλατύ στα δυτικά και των 
ψηλότερων περιοχών της Λάστρου, της Χρυσοπηγής και του Ορεινού στα ανατολικά, 
διέρχονται από δυο µικρές αλλά παραγωγικές λεκάνες, που διαµορφώνονται ανάµεσα 
στις βουνοκορφές: της Αύγου και του Αωρίου � Θρυπτής. Η σπουδαία θέση τους και 
τα εύφορα, ικανοποιητικά αρδευόµενα από τα νερά της βροχής και των γειτονικών 
πηγών εδάφη τους, προσελκύουν το ανθρώπινο ενδιαφέρον, όπως καταδεικνύουν τα 
πολυάριθµα χωριά (Παναγία, Τραπέζα, Μέλισσες, Σόπατα, Μυλωνιές, Τσαµάντης, 
∆ρακαλεύρι, Σαλονικίας, Θρυπτή). Ασφαλώς, οι ίδιοι λόγοι θα ευνόησαν τη 
δηµιουργία αξιόλογων εγκαταστάσεων και κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και 
την Πρώιµη του Σιδήρου. 

Η συστηµατική αρχαιολογική διερεύνηση του τόπου από την Boyd, ήδη από 
το 1900, είχε ως αποτέλεσµα την αποκάλυψη πλήθους ΥΜ ΙΙΙγ-Αν καταλοίπων, σε 
ευρεία έκταση, ιδίως όµως στην κορυφή Κάστρο (περίπου 720 µ.) και στο χαµηλό 
ύψωµα Βρόντας (427 µ.), κοντά στο Καβούσι. Μισό αιώνα αργότερα, νέες 
πληροφορίες για την κατάληψη του χώρου πρόσθεσαν τα ευρήµατα του Αλεξίου, 
στην «Παχλιτζάνη Αγριάδα». Τέλος, η επανέναρξη των ανασκαφικών εργασιών το 
1974 και η συνέχισή τους µέχρι σήµερα, µε την εποπτεία των Gesell, Day και 
Coulson, οδήγησε στη συγκέντρωση σηµαντικού υλικού, η µελέτη του οποίου 
συµβάλλει στην προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Τη 
δυσκολία του συγκεκριµένου εγχειρήµατος αυξάνει η απουσία γραπτών µαρτυριών. 
Η αναµενόµενη αυτή έλλειψη, αποτελεί συνέπεια της πρώιµης εγκατάλειψης (τον 7ο 
αι.), του οικισµού µε το λησµονηµένο όνοµα και σε καµιά περίπτωση δεν 
αντικατοπτρίζει πολιτικοοικονοµική καχεξία του. 

Αντίθετα, τα κατάλοιπα των τριών γειτονικών κωµών � πυρήνων κατοίκησης 
στο Κάστρο, το Βρόντα και τον Αζωργιά («Μουρί τ�Αζωργιά») (388 µ.), φανερώνουν 
την ανάπτυξή του (κυρίως στα ΠΓ και ΥΓ χρόνια), που δικαιολογείται από την 
εξέταση της τοπογραφίας και γεωµορφολογίας. Η επίκαιρη θέση του, σε δεσπόζουσα 
κορυφή µεταξύ των λεκανών της Αύγου και του Αωρίου � Θρυπτής (Κάστρο) και σε 
φυσικά περάσµατα από τον Κάµπο προς την πρώτη (Αζωργιάς) και τη δεύτερη 
(Βρόντας), θα εξασφάλιζε τον έλεγχο της καλλιεργήσιµης και βοσκήσιµης γης και 
ορισµένων πολυσύχναστων οδών επικοινωνίας. Επίσης, θα προσέφερε καλή 
ορατότητα προς την πεδιάδα, τον ισθµό και τον κόλπο, περιοχές άµεσου οικονοµικού 
ενδιαφέροντος για τον πληθυσµό. Ακόµα, θα παρείχε φυσική προστασία από κάθε 
κατεύθυνση, ενισχύοντας την άµυνα κι επιτρέποντας στους ντόπιους να επιδίδονται 
απερίσπαστοι σε επικερδείς ειρηνικές δραστηριότητες: γεωργία, κτηνοτροφία, 
κυνήγι, αλιεία, ναυτιλία κι εµπόριο. Έτσι, θα δηµιουργούνταν οι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την επίτευξη ικανοποιητικού βιοτικού επιπέδου. 

Τα ερείπια των οικιστικών πυρήνων και τα λείψανα πολυάριθµων τάφων το 
τεκµηριώνουν. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα φανερώνουν, πως το κέντρο της 
ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή, κατά τα ΠΓ και Γ χρόνια, βρισκόταν στο 
Κάστρο, νοτιοανατολικά του Καβουσιού. Μέχρι σήµερα, στο βουνό αυτό έχει 



ανασκαφεί µόνο µέρος του υπολογιζόµενου, µε βάση τους ορατούς τοίχους, εµβαδού 
της εγκατάστασης (τουλάχιστον 1 εκτάριο). Τα υπάρχοντα στοιχεία καταδεικνύουν, 
ότι κατά την ΥΓ περίοδο, όταν διαπιστώνεται η µεγαλύτερη εξάπλωσή της, θα 
εκτεινόταν στην κορυφή του υψώµατος και χαµηλότερα, ολόγυρα στις οµαλές ή πιο 
απόκρηµνες πλαγιές, σε απόσταση περίπου 1 χλµ. από την πλησιέστερη πηγή, που 
ανάβλυζε κοντά στο Βρόντα. 

Η πρόσφατη διερεύνηση του τόπου αποκάλυψε σηµαντικές αλλαγές στην 
εικόνα του οικισµού, από την ίδρυσή του, στο 12ο αι., ως την οριστική εγκατάλειψή 
του. Αρχικά, η στενότητα των αναβαθµών στις κλιτύες του Κάστρου, συνιστούσε 
ανυπέρβλητο φυσικό εµπόδιο για τους ντόπιους χτίστες των ΥΜ ΙΙΙγ χρόνων, µε 
επακόλουθο τις ακανόνιστες κατόψεις και την ασυµµετρία των σπιτιών. Το πρόβληµα 
παρακάµφθηκε κατά την ΠΓ περίοδο, µε την επικράτηση του αξονικού τύπου οικίας, 
2-4 δωµατίων και σταδιακά ξεπεράστηκε, όταν η ευδιάκριτη τάση για βαθµιαία 
διεύρυνση των χώρων, συνθετική αρτιότητα των αρχιτεκτονηµάτων και ποιοτική 
βελτίωσή τους, οδήγησαν στην προσεκτική κατασκευή πλατιών ανδήρων. Κατά τον 
8ο αι., οι οικοδοµικές πρακτικές ακολούθησαν πλέον τις συνήθειες της εποχής, µε 
συνέπεια, να διαµορφώνεται κάθε φορά τόση έκταση, όση απαιτούσε η ανέγερση 
µεγαλύτερων, ανετότερων και λειτουργικότερων κτιρίων, µε πολυπλοκότερα σχέδια. 
Βέβαια, το εδαφικό ανάγλυφο δεν έπαψε να επηρεάζει την ανθρώπινη επέµβαση στο 
περιβάλλον και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά να ρυθµίζουν τη χάραξη των οδών 
και τη δοµή των σπιτιών. Με τη σειρά τους, οι κάποτε λιθόστρωτοι δρόµοι, σε 
συνάρτηση µε τη γεωµορφολογία, καθόριζαν τη θέση των εισόδων των οικηµάτων. 

Τα αρχιτεκτονικά � κατασκευαστικά στοιχεία τους δε διέφεραν από τα 
αντίστοιχα άλλων ΠΓ-Γ κρητικών εγκαταστάσεων. Αδούλευτοι ή αδρά λαξευµένοι 
λίθοι τοπικού πετρώµατος, µικρού ή µέτριου µεγέθους, µε προσθήκη λάσπης ως 
συνδετικού υλικού, σχηµάτιζαν ευθύγραµµους τοίχους, µέσου πάχους 60 εκ., 
χτισµένους µε αµέλεια. Την ευστάθειά τους ενίσχυαν µεγαλύτερες πέτρες, 
τοποθετηµένες κατά διαστήµατα µπατικά. Συχνά, ως τοίχωµα ή πάτωµα 
χρησιµοποιούνταν και ο βράχος, στη φυσική µορφή του ή εξοµαλυµµένος. Όταν τα 
ορθογώνια δωµάτια διέθεταν αρκετό εύρος, τις επίπεδες στέγες από δωµατόχωµα 
στήριζαν ξύλινοι κίονες, πάνω σε λίθινες βάσεις. Τέτοιες ήρθαν στο φως ορισµένες 
φορές in situ, στα δάπεδα από σχιστόπλακες ή πατηµένο χώµα. Χτιστοί πάγκοι κατά 
µήκος των τοίχων, εστίες, κλίµακες για τη διευκόλυνση της µετάβασης σε χώρους µε 
πατώµατα σε διαφορετικά επίπεδα, αποθηκευτικές εσοχές στους τοίχους και φούρνοι, 
συµπλήρωναν την εικόνα των κτιρίων του οικιστικού πυρήνα. 

Από το εσωτερικό τους περισυλλέχτηκαν πέτρινα εργαλεία, υφαντικά βάρη 
από το ίδιο υλικό και πηλό και χονδροειδής οικιακή κεραµική. Τα συγκεκριµένα 
ευρήµατα δυσχεραίνουν την προσπάθεια προσδιορισµού της χρήσης των δωµατίων. 
∆εν αποκλείεται, στις πρωιµότερες φάσεις τουλάχιστον, τα τελευταία να 
εξυπηρετούσαν ποικιλία λειτουργιών και να µην προβλέπονταν ειδικοί χώροι για 
καθεµιά ξεχωριστά. Όµως βαθµιαία, µε την εσωτερική διαίρεση των σπιτιών και την 
παράλληλη αύξηση των δωµατίων, πιθανώς αυτά θα απέκτησαν ορισµένο ρόλο 
(υπνοδωµάτια, κουζίνες, αποθήκες, χώροι εργασιών (κυρίως ύφανσης), αίθουσες 
συνάθροισης, καθιστικά)395. Όπως είναι ευνόητο, οι ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις 
στις ανάγκες των ενοίκων, συχνά θα οδηγούσαν σε αντίστοιχες αλλαγές στη χρήση 
των δωµατίων, µεταβολές στην οργάνωση του χώρου και συνακόλουθες µετατροπές 
των κατόψεων. 

                                                 
395 Ενδεικτική είναι η εικασία της Boyd, ότι το ∆. 7 στην κορυφή του Κάστρου, αποτελούσε χώρο 
εργασίας γυναικών ασχολούµενων µε την ύφανση (1901, σ. 138, σηµ. 1). 



Χαρακτηριστικό δείγµα τέτοιων πρακτικών συνιστούν τα κατάλοιπα του 
βορειοδυτικού οικοδοµικού συγκροτήµατος, στο διάσελο µεταξύ της ψευδοκορυφής 
(False Peak) στα δυτικά και της κορυφής του κυρίως οικισµού. Οι αλλεπάλληλες 
µετασκευές, από την ΥΜ ΙΙΙγ µέχρι την Αν περίοδο (περίπου 1200-650 π.Χ.), 
µαρτυρούν τη συνεχή κατάληψη του τόπου και τη διαδοχική αναµόρφωσή του στο 
πέρασµα των αιώνων. Οι πρώτοι κάτοικοι ανήγειραν το σπίτι τους στη βραχώδη 
πλαγιά, επεµβαίνοντας ελάχιστα στο ανάγλυφο, αφού φρόντισαν να επιλέξουν θέση 
προφυλαγµένη από τον αέρα, όπου εξασφαλιζόταν δοµική στήριξη. Έχτισαν λοιπόν 
µια οικία δυο δωµατίων, εµβαδού 38,5 τ.µ., µε ακανόνιστο σχέδιο. Το αρχικό δάπεδό 
της συνιστούσε ο βράχος, όµως ψηλότερα αποκαλύφθηκαν ακόµα δυο ΥΜ ΙΙΙγ, 
χωµάτινα. ∆υο πάγκοι και µάλλον ισάριθµες εστίες εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του 
κτιρίου, από όπου και περισυλλέχτηκαν οστά ζώων, υφαντικά βάρη, σφοντύλια, 
τµήµατα ελαφρόπετρας και κεραµική. Στην ακόλουθη ΠΓ περίοδο, η θέση γνωρίζει 
τη µεγαλύτερη ανάπτυξή της, καθώς οικοδοµούνται κάποια δωµάτια και οι κατόψεις 
γίνονται κανονικότερες. Στη µετάβαση µεταξύ ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ χρόνων, ή στο α΄ µισό 
του 10ου αι., το υπάρχον σπίτι χωρίζεται στα δύο. Το δυτικότερο δωµάτιο συγκροτεί 
πλέον αυτοτελή οικία, αποκτά καινούρια είσοδο και µε τη σειρά του διασπάται σε 
βορειότερο ∆. 1 (6 τ.µ., ίσως αποθήκη) και νοτιότερο ∆. 2 (14 τ.µ., κύριος χώρος). 
Ανατολικότερα, το δεύτερο ΥΜ ΙΙΙγ δωµάτιο, επίσης διαιρείται σε ∆. 3 και 4, ενώ 
προστίθενται και τα ∆. 5-6. Το ∆. 3 (2 τ.µ.), ενδεχοµένως χρησιµοποιούνταν ως 
αποθήκη, το ∆. 4 (6 τ.µ.), µε χτιστό θρανίο, κυκλική εστία διαµέτρου 90 εκ. και 
λίθινη βάση κίονα, ερµηνεύεται ως κουζίνα και το ∆. 6 (4,5 τ.µ.), θεωρείται 
προθάλαµος του µεγαλύτερου ∆. 5 (14 τ.µ.). Στο γύρισµα προς τον 8ο αι. το κτίριο 
πιθανώς εγκαταλείπεται, όµως στα ΥΓ χρόνια ξαναχτίζονται τα ∆. 3-4. ∆υο ακόµα 
σπίτια οικοδοµούνται κατά την ΠΓ περίοδο: ένα τρίχωρο αξονικό (∆. 7-9, 43 τ.µ.) κι 
ένα µικρό µονόχωρο (∆. 10, 7 τ.µ.). Η ανέγερση του πρώτου προϋπέθετε σειρά 
κατασκευών, ώστε να δηµιουργηθούν µεγάλοι, κανονικοί χώροι, µε σπουδαιότερη 
µακρύ τοίχο στη µεσηµβρία (περίπου 17 µ. µήκος και 1 µ. πλάτος), αναληµµατικό και 
ταυτόχρονα εξωτερικό και των τριών δωµατίων. Αξιοσηµείωτη είναι και η 
ισοπέδωση των δαπέδων µε χώµα, που επέβαλε η κλίση του εδάφους. Την εικόνα της 
οικίας συµπληρώνει κυκλική εστία διαµέτρου 1 µ., στο ∆. 8 (15 τ.µ.), µε βάση την 
οποία το τελευταίο ταυτίζεται µε την κουζίνα. Το µικρότερο, ∆. 7 (8 τ.µ.), ίσως ήταν 
αποθήκη, ενώ το µεγαλύτερο, ∆. 9 (18 τ.µ.), η κυρίως κατοικία. Η αποκαλυµµένη 
κεραµική φανερώνει, πως το σπίτι χρησιµοποιούνταν µέχρι την ΥΓ περίοδο. Το 
γειτονικό του, µακρόστενο ∆. 10, ακολουθούσε τη διαµόρφωση του εδάφους και 
διέθετε πάγκο κι εστία διαµέτρου 40 εκ. Στο α΄ µισό του 8ου αι., όταν παρατηρείται 
σταθερότητα στη µορφή του συγκροτήµατος, προστίθεται εξωτερικός χώρος µε εστία 
διαµέτρου 60 εκ., ενώ στα ΥΓ χρόνια, τη θέση του καταλαµβάνει το ∆. 11 (συνολικό 
εµβαδό Σ. 10-11: 17 τ.µ.), µε δυο θρανία, αντιπροσωπεύοντας την περιορισµένη 
ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας της εποχής. 

Ακόµα εντυπωσιακότερη διαδοχή αλλεπάλληλων φάσεων κατοίκησης 
σηµειώνεται στη δυτική πλαγιά του Κάστρου, στο πεντάχωρο, αξονικό, κτίριο G (∆. 
21-25/26). Τα ίχνη της αδιάλειπτης διαµονής από την ΥΜ ΙΙΙγ µέχρι την ΥΓ περίοδο, 
είναι ιδιαίτερα εµφανή στα δάπεδα του ∆. 25/26 (2,20 Χ 6,70). Το πρώτο, χωµάτινο, 
από τρία ΥΜ ΙΙΙγ πατώµατα, συνδέεται µε φούρνο κι εστία. Ψηλότερα, 
ανακατεµµένη ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ κεραµική, µαρτυρά µεταβατική τέταρτη φάση, 
τεκµηριώνοντας τη συνέχεια από την Ύστερη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του 
Σιδήρου. Στην επόµενη, ΠΓ φάση, το κτίριο παίρνει την οριστική µορφή του. Ο 
µακρύς δυτικός τοίχος ανακατασκευάζεται µε µεγαλύτερη επιµέλεια. Τα δωµάτια 
εµφανίζουν αξιοσηµείωτη κανονικότητα, παρά την ποικιλία του µεγέθους τους, 



προσαρµοσµένα µε επιτυχία στην έκταση του ανδήρου. Ο βορειότερος χώρος 21 
(3,30 Χ 5,50 µ.), χρησιµοποιείται πλέον ως αυλή, διευκολύνοντας την πρόσβαση 
τόσο προς το συγκεκριµένο σπίτι (µέσω τριών αναβαθµών και της φροντισµένης 
εισόδου στο βόρειο τοίχο του ∆. 22), όσο και προς το ∆. 7. Τέλος, ένας µεγάλος, 
καλοχτισµένος φούρνος στη ΒΑ γωνία του ∆. 23, υποδηλώνει τη λειτουργία του ως 
κουζίνας. Πέρα από τις παραπάνω φάσεις κατοίκησης, ακόµα δυο ανήκουν στην ίδια 
ΠΓ περίοδο (ΠΓ και ΠΓ Β), ενώ διακρίνονται και µεταβατική ΠΓ Β-ΥΓ (ίσως ΜΓ), 
καθώς και ΥΓ. Η ιστορία του κτιρίου φτάνει περίπου µέχρι τα µέσα του 8ου αι., όταν 
ισοπεδώθηκε, για να διαµορφωθούν ευρύτερα άνδηρα ψηλότερα. 

Η οικοδοµική δραστηριότητα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, δηλαδή γύρω στο 
750 π.Χ., παρουσιάζει αξιόλογη ανάκαµψη. Η εγκατάσταση επεκτείνεται στην 
ανατολική πλαγιά του Κάστρου, όπου έχουν έρθει στο φως ενδιαφέροντα 
αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν τα ερείπια πεντάχωρου, 
αξονικού σπιτιού (Κ. Α, ∆. 41-45), κυρίως εξαιτίας της κάτοψης του ∆. 42, που 
θυµίζει σχέδιο πρώιµων ναών. Στο τετράγωνο (πλευράς 5 µ.) δωµάτιο, βρέθηκαν δυο 
λίθινες βάσεις κιόνων τοποθετηµένες κατά το πλάτος του (Α-∆), εκατέρωθεν εστίας, 
ενώ υπήρχε και ορθογώνιος, λιθόστρωτος χώρος, διαστάσεων 1,40 Χ 0,80 µ., 
οριζόµενος από όρθιες πλάκες, στη Β∆ γωνία. Τα συνηθισµένα ευρήµατα σε 
κατοικίες (λίθινα εργαλεία και υφαντικά βάρη), δεν υποδηλώνουν θρησκευτικού 
χαρακτήρα λειτουργία του δωµατίου, ούτε διευκολύνουν τον προσδιορισµό της 
χρήσης του. Έτσι, οι ανασκαφείς αρκούνται µόνο να υποθέσουν, στηριγµένοι στη 
συνολική εικόνα του κτιρίου, ότι το Κ. Α θα ανήκε σε σηµαντικό µέλος της 
κοινότητας396. Ωστόσο, ακόµα και αν συνέβαινε αυτό, γρήγορα (ήδη στην ΠΑν 
περίοδο), το οικοδόµηµα διαιρέθηκε σε µικρότερα σπίτια, πριν εγκαταλειφθεί 
οριστικά. Ανάλογο φαινόµενο παρατηρείται περίπου την ίδια εποχή, σε ολόκληρο τον 
οικιστικό πυρήνα του Κάστρου. Η τάση να φράζονται σταδιακά κάποιες είσοδοι και 
βαθµιαία να µειώνεται το εµβαδόν των περίπου 25 αποκαλυµµένων σπιτιών, 
καταδεικνύει µείωση του πληθυσµού, µάλλον λόγω µετακίνησής του. 

Παρόµοια µεταναστευτική διαδικασία έχει διαπιστωθεί και αλλού στο 
Καβούσι, στο Βρόντα, πραγµατοποιηµένη κατά τη µετάβαση από τη 2η στην 1η 
προχριστιανική χιλιετία. Στο χαµηλότερο αυτό ύψωµα, νότια του σηµερινού 
Καβουσιού, δηµιουργήθηκε εγκατάσταση το 12ο αι., σε ύστερη φάση της ΥΜ ΙΙΙγ 
περιόδου, µεταγενέστερη των πρωιµότερων καταλοίπων του Κάστρου (σύµφωνα µε 
τα υπάρχοντα δεδοµένα). Η συνεχιζόµενη διερεύνηση του χώρου, πιστοποιεί την 
κατάληψή του ως το τέλος του 11ου αι. Μόνο το Κ. Ε µοιάζει να χρησιµοποιείται και 
κατά τα ΠΠΓ/ΜΠΓ χρόνια, οπωσδήποτε µέσα στο 10ο αι. Γενικά, στο Βρόντα οι 
κατασκευαστικές τεχνικές είναι απλές, συνηθισµένες στη Χαλκοκρατία. 
Ευθύγραµµοι τοίχοι από λίθους στα θεµέλια και τις κατώτερες στρώσεις, πλίνθους 
ψηλότερα, λάσπη ως συνδετικό υλικό και συχνά το φυσικό πέτρωµα ενσωµατωµένο, 
σχηµατίζουν ορθογώνια δωµάτια. Τις περισσότερες φορές, 3-5 τέτοια, σπάνια 
τοποθετηµένα στον ίδιο άξονα (µόνο στο Κ. Ο), συγκροτούν µια οικία. Επίπεδες 
στέγες, στηριγµένες σε ξύλινους κίονες µε πέτρινες βάσεις, εστίες, πάγκοι, εσοχές 
στους τοίχους για αποθήκευση, φούρνοι και αυλές, συνιστούν τα βασικά 
µορφολογικά στοιχεία των σπιτιών. 

Από τα 14 ανεσκαµµένα ξεχωρίζουν τα Κ. Α, Β κι Ε. Το πρώτο βρίσκεται 
στην κορυφή του υψώµατος και αποτελείται από µεγάλο δωµάτιο, µε λιθόστρωτο 
προαύλιο στη µεσηµβρία και αποθήκες στα νοτιοανατολικά. Εξαιτίας της θέσης και 
του µεγέθους του, εικάζεται η σπουδαιότητά του, είτε πρόκειται για δηµόσιο κτίριο, 
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είτε για την κατοικία κάποιου επιφανούς µέλους της τοπικής κοινότητας397. Παρόµοια 
υπόθεση έχει διατυπωθεί και για το πεντάχωρο Κ. Β, το οποίο συσχετίζεται µε 
λατρευτικές δραστηριότητες (συµπεριλαµβανοµένων και τελετουργικών γευµάτων), 
λόγω της γειτνίασης µε το Κ. Α και της αποκάλυψης στο εσωτερικό του άφθονων 
οστών ζώων, αλλά και µαγειρικών σκευών, αποθηκευτικών αγγείων και λεπτής 
κεραµικής398. Αντίθετα, αναφορικά µε το επτάχωρο (!) Κ. Ε, ενδιαφέρον δεν 
παρουσιάζει η χρήση, µα οι τρεις αρχιτεκτονικές φάσεις του, που ανάγονται στα ΥΜ 
ΙΙΙγ-ΠΠΓ/ΜΠΓ χρόνια, τεκµηριώνοντας την ανθρώπινη παρουσία στο Βρόντα κατά 
το 10ο αι. 

Μεταγενέστερα (Γ, αλλά ενδεχοµένως και ΠΓ και Α399), είναι τα εντοπισµένα 
κατάλοιπα στον Αζωργιά, νοτιοανατολικά του Καβουσιού και βόρεια του Κάστρου. 
Η οφειλόµενη στην υποτυπώδη διερεύνηση του βουνού αποσπασµατικότητά τους, 
επιβάλλει απλά να καταγράψουµε την ανεύρεση λίγων ερειπίων τοίχων, 
απροσδιόριστης λειτουργίας χώρων. (Τα προερχόµενα από το ύψωµα 
µικροαντικείµενα, µπορεί να συνδέονται µε διαφορετικού χαρακτήρα χρήσεις.) Μόνο 
τα αποµεινάρια ενός σπιτιού, από τα θεµέλια του οποίου περισυλλέχτηκαν ΠρΓ 
όστρακα, προσελκύουν την προσοχή, εξαιτίας του εντυπωσιακού χτισίµατος, µε 
ορθογωνισµένους ογκόλιθους σε κανονικές στρώσεις. 

Εκτός από τα παραπάνω λείψανα οικιών, σηµαντικές πληροφορίες στην 
προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας προσφέρουν και τα 
αποµεινάρια των ιερών του Καβουσιού. Τα αξιολογότερα αποκαλύφθηκαν στη θέση 
«Παχλιτζάνη Αγριάδα», κοντά στη Μάκελλο, τη χαράδρα που σχηµατίζει πηγαίος 
κλάδος του χειµάρρου Πλατύ, καθώς ρέει βορειοδυτικά του όρους Κλήρος, προς την 
είσοδο της λεκάνης της Αύγου. Εκεί, το 1950, κατά τη διάρκεια εργασιών ανόρυξης 
τάφρου για τοποθέτηση σωλήνων ύδρευσης, βρέθηκαν πήλινα Γ-Α ειδώλια, 
καταδεικνύοντας την ύπαρξη θρησκευτικού κέντρου. Η ανασκαφική διερεύνηση του 
τόπου έφερε στο φως τµήµα ναού, χτισµένου σε ισοπεδωµένη έκταση, παρόµοιου 
µορφολογικά και κατασκευαστικά µε τα σπίτια του Κάστρου. Το µικρό, µονόχωρο, 
ορθογώνιο οικοδόµηµα, υπολογιζόµενων διαστάσεων 4,50 Χ 3,50 µ., είχε είσοδο στη 
στενή µεσηµβρινή πλευρά και χαµηλό θρανίο κατά µήκος του ανατολικού τοίχου 
(πλάτους 40 εκ. και ύψους 30 εκ.). Πάνω στο τελευταίο στεκόταν το κατώτερο τµήµα 
µεγάλου, πήλινου, πιθανώς λατρευτικού, ΥποΜ (;) ειδώλου, ενώ χάλκινο ΠΓ ειδώλιο 
γυναίκας (;), κεφαλές άλλων πήλινων ΥποΜ-Γ, ΠΓ/Γ οµοίωµα εγκύου, ∆αιδαλικά 
πλακίδια της «γυµνής θεάς», υστερότερα (Α-Κ) ειδώλια και ΥΜ ΙΙΙ/ΥποΜ (;) 
λοπάδα, περισυλλέχτηκαν από το εσωτερικό του ιερού. Με βάση αυτά, συνάγεται η 
ίδρυσή του στην ΥποΜ ή την ΠΓ περίοδο και η λειτουργία του µέχρι την Κ. 
Λατρευόµενη θεότητα θεωρείται η Ειλειθυία, επειδή όλα τα ειδώλια απεικονίζουν 
γυναικείες µορφές, ορισµένα µάλιστα εγκύους. Η µεγάλη απόσταση του ναού από 
τους οικιστικούς πυρήνες του Καβουσιού και ειδικά από το Κάστρο, ώθησαν τον 
Πλάτωνα να τον χαρακτηρίσει (µε επιφύλαξη), «αγροτικό» ιερό400. 

Αν η εκτίµησή του είναι ορθή, ίσως θα έπρεπε να αναζητήσουµε αλλού το 
θρησκευτικό κέντρο της ΠΓ-Γ εγκατάστασης. Πρόσφατα εκφράστηκε η άποψη, πως 
αυτό ενδεχοµένως βρισκόταν στη µεσηµβρινή πλαγιά του βουνού, στο «Πλαγί του 
Κάστρου», σε υψόµετρο 400 µ. περίπου401. Εκεί εντοπίστηκαν ερείπια κτιρίου 
(τµήµατα τριών τοίχων µήκους 0,8-2,2 µ. και θρανίο στο εσωτερικό του), ίχνη πυρών, 
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πήλινα ζώδια (κυρίως ταύρων) και κεραµική. Όµως, αποµεινάρια λατρείας 
αποκαλύφθηκαν και στη δυτική πλαγιά του ίδιου υψώµατος, κοντά στην κορυφή, στο 
Κ. Ι. Στο νοτιότερο δωµάτιό του (∆. 29), όπου υπήρχε πάγκος, ήρθαν στο φως πέντε 
πήλινα Γ ειδώλια (τα δυο γυναικεία) και δυο µικρά κυλινδρικά αγγεία σαν πυξίδες. 
Προφανώς, τα δηµόσια ή ιδιωτικά ιερά θα ήταν αρκετά, ώστε να καλύπτουν την 
ανάγκη έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήµατος του πληθυσµού. 

Ιερό βρέθηκε και στο Βρόντα, σύγχρονο µε τα κατάλοιπα οικιών του λόφου. 
Πρόκειται για το ορθογώνιο, δίχωρο Κ. G, στο νοτιοδυτικό τµήµα της ανεσκαµµένης 
έκτασης. Την ανατολική πλευρά του ουσιαστικά συνιστούσε ο βράχος, ενώ κατά 
µήκος του µεγαλύτερου τµήµατος του δυτικού µακρύ τοίχου, εξωτερικά, εκτεινόταν 
θρανίο. ΥΓ ταφή διατάραξε το µεσηµβρινό δωµάτιο, αλλά από το βορειότερο, µε τον 
πάγκο στον ανατολικό τοίχο, περισυλλέχτηκαν κοµµάτια ειδωλίου θεάς µε υψωµένα 
χέρια, έξι οφιόσχηµα σωληνοειδή αγγεία, επτά κάλαθοι και πήλινη πινακίδα µε οπές 
ανάρτησης και κέρατα καθοσιώσεως. Ανάλογο περιεχόµενο (τεµάχια τουλάχιστον 17 
ειδωλίων θεάς µε υψωµένα χέρια και πολλά ακόµα τελετουργικά αντικείµενα), είχε 
αποθέτης, εντοπισµένος νοτιοδυτικά του λατρευτικού κέντρου. ∆εν αποκλείεται, τα 
παραπάνω αφιερώµατα και σκεύη, να ψήνονταν σε παρακείµενο καλοδιατηρηµένο 
ΥΜ ΙΙΙγ κεραµικό κλίβανο, διαστάσεων 2,15 Χ 1,90 µ., ωοειδούς σχήµατος. Ο 
φούρνος ήταν λαξευµένος στο βράχο, µε τοιχώµατα κατασκευασµένα από πέτρες και 
πηλό, επενδεδυµένα µε ψηµένο πηλό. 

Η ευρεία διασπορά των ιερών και των πυρήνων κατοίκησης, είναι 
αναµενόµενο να χαρακτηρίζει και τους τάφους του Καβουσιού. Τέτοιοι 
αποκαλύφθηκαν σε διάφορες θέσεις: α) στη νοτιοδυτική κλιτύ του Κάστρου 
(«Αλώνι», σηµ. «Σκάλα»), β) ανατολικότερα, στο «Πλαγί του Κάστρου», γ) περίπου 
1 χλµ. νοτιοανατολικότερα («Σκουριασµένος»), δ) στην κορυφή, τη βόρεια και 
δυτική πλαγιά του Βρόντα κι ε) βορειοανατολικότερα, µεταξύ του λόφου και του 
Αζωργιά («Χονδροβολάκοι»). Η µορφή τους ποικίλλει (µικροί και µεγάλοι θόλοι, µα 
και θαλαµοειδείς κιβωτιόσχηµοι � ταφικά περιφράγµατα), όπως και η χρονολόγησή 
τους (από την ΥΜ ΙΙΙγ/ΥποΜ ως την Αν περίοδο, µε πρωιµότερους, γενικά, τους 
θολωτούς). 

Στο «Αλώνι» ήρθαν στο φως τέσσερις θόλοι ορθογώνιας κάτοψης, σκαµµένοι 
στο µαλακό βράχο, κατασκευασµένοι από τοπικό σχιστόλιθο. Ο µεγαλύτερος Τ.Ι, 
διέθετε µικρό δρόµο και αναφέρεται ότι περιείχε (χωρίς να έχει εξακριβωθεί), 2 
χάλκινες φιάλες, 22 σφοντύλια (!), γυάλινη χάντρα, τµήµατα 4 χάλκινων πορπών, Γ 
κεραµική και ψευδόστοµο αµφορέα. Το τελευταίο αγγείο, αν πραγµατικά 
περισυλλέχτηκε από το εσωτερικό του, υποδηλώνει χρήση προγενέστερη του 8ου αι., 
σε αντιδιαστολή µε τη συνολική εικόνα του τάφου. ∆είγµα πρωιµότητας αποτελεί και 
πήλινη λουτηροειδής σαρκοφάγος, η οποία ενδεχοµένως συγκαταλεγόταν ανάµεσα 
στα ευρήµατα των Τ.ΙΙΙ και ΙV (µαζί µε 15 ολόκληρα αγγεία, χρυσό δαχτυλίδι, 
χάλκινες περόνες, αιχµή δόρατος και ξίφος). Τα ελλιπή στοιχεία φανερώνουν 
λειτουργία του συγκεκριµένου κοιµητηρίου στα ΥποΜ, ΠΓ και ιδίως τα Γ χρόνια, 
µολονότι δεν επιβεβαιώνεται η συνέχειά της. 

Περίπου το ίδιο διάστηµα, ή µάλλον λίγο νωρίτερα (τέλη 11ου � µέσα 8ου αι.), 
χρησιµοποιούνται έντεκα θολωτοί τάφοι στο Βρόντα. Ο εντοπισµός τους στα 
περίχωρα ή και µέσα στον οικιστικό πυρήνα (Τ.18 στο Κ. L), σε συνδυασµό µε την 
κεραµική, καταδεικνύει την ανέγερση τους κατά την περίοδο εγκατάλειψης των 
σπιτιών, ή λίγο αργότερα. Μορφολογικά και κατασκευαστικά δε διαφέρουν από 
σύγχρονούς τους του τύπου. Είναι µικροί (περίπου 2 µ. ύψος), αλλά επιµεληµένοι, 
χτισµένοι µέσα σε σκάµµατα στο µαλακό βράχο, µε θάλαµο κυρίως κυκλικής (µέσης 
διαµέτρου 2 µ.), ή ελλειπτικής, ή σπανιότερα ορθογώνιας κάτοψης. Συνήθως 



διαθέτουν ψευδοδρόµο (µήκους 0,80-1 µ.), ή και µακρύ δρόµο και στόµιο 
περιορισµένων διαστάσεων, από όπου δε θα ήταν δυνατή η εισαγωγή του νεκρού στο 
δωµάτιο. Αυτή θα γινόταν από τη θόλο, την οποία σχηµάτιζαν αδούλευτες πέτρες 
ψηλότερα, µεγαλύτερες και λαξευµένες στις κατώτερες στρώσεις, µε λάσπη ως 
συνδετικό υλικό. 

Από τους τάφους της οµάδας, µόνο ο αποκαλυµµένος το 1900 Τ.ΙV (3), 
βρέθηκε άθικτος. Περιείχε στάχτες µέσα σε µεγάλο (ύψους 1,10 µ.), εξάωτο πίθο και 
τα λείψανα τεσσάρων θαµµένων στο δάπεδο, καθώς και σιδερένιες αιχµές δοράτων 
και ξίφη, χάλκινες πόρπες, δαχτυλίδι και βραχιόλι, πήλινο και λίθινο σφοντύλι και 40 
ΥποΜ-ΠΓ Β/ΠρΓ αγγεία. Αξιόλογες πληροφορίες προσφέρουν και οι υπόλοιποι 
θόλοι του κοιµητηρίου, παρά τη σύληση ή την κακή κατάσταση διατήρησής τους. 
Στους Τ.ΙΙ (1), VΙΙ (4) και 18 υπήρχαν άκαυτα ανθρώπινα οστά. Οι Τ.VΙΙ και VΙΙΙ (2) 
έδωσαν αρκετά µετάλλινα κτερίσµατα: χάλκινες πόρπες, περόνες και δαχτυλίδια και 
τµήµατα σιδερένιων αντικειµένων (λαβή ξίφους, ελάσµατα κ.ά.). Τα σχεδόν 50 
αγγεία από τον Τ.ΙΧ, στα Ξεράµπελα, χαµηλά στη βόρεια πλαγιά του Βρόντα, 
συγκροτούν την πιο ολοκληρωµένη σειρά ΥποΜ-ΠρΓ κεραµικής από κλειστό σύνολο 
στο Καβούσι, ενώ ΥποΜ ασκός από τον Τ.ΙΙ και ΥποΜ-ΜΓ αγγεία από τον Τ.VΙΙ, 
µαρτυρούν επαφές µε την Κύπρο και την Κνωσό, αντίστοιχα. Τέλος, ως αποµεινάρια 
ιεροτελεστιών στη µνήµη των νεκρών ερµηνεύονται, τα εντοπισµένα σε λάκκους ή 
κοντά στα στόµια κάποιων τάφων κόκαλα ζώων και όστρακα κυπέλλων, σκύφων, 
κρατήρων και καλάθων. 

Από τα µέσα του 8ου αι. π.Χ., παρατηρείται σηµαντική αλλαγή στις ταφικές 
συνήθειες στο Βρόντα. Οι κάτοικοι του Κάστρου, που πιθανώς έθαβαν ορισµένα 
µέλη της κοινότητάς τους στην περιοχή, σταµατούν να ανεγείρουν και να 
χρησιµοποιούν θόλους και κατασκευάζουν πλέον, κατά τα ΥΓ-ΠΑν χρόνια, 
θαλαµοειδείς, ορθογώνιους, κιβωτιόσχηµους τάφους, µε διαστάσεις, συνήθως, 2 Χ 1 
µ. περίπου. 34 τέτοιοι έχουν έρθει στο φως, παρόµοιοι µε του Βροκάστρου. Η µορφή 
τους παρουσιάζει ποικιλία, επειδή συχνά, τα τοιχώµατά τους συνιστούν ερείπια 
σπιτιών του παλιότερου οικιστικού πυρήνα. Στο εσωτερικό των ερκών εναποτίθενται 
οστά από µια ή περισσότερες διαδοχικές ταφές (µέχρι 8), συνοδευόµενα από 
κτερίσµατα. Η ανάγκη εξεύρεσης χώρου για τις υστερότερες, προϋποθέτει τη 
συσσώρευση των προγενέστερων καταλοίπων στα άκρα των περιφραγµάτων. Ως 
έθιµο επικρατεί η καύση, χωρίς να λείπουν οι πιθοταφές (κυρίως παιδικές), ενώ 
σπάνια (Τ.5, 6, 21 και 23), διαπιστώνονται κι ενταφιασµοί. Αποτεφρώνονται άτοµα 
κάθε ηλικίας (ακόµα κι έµβρυα), µερικές φορές µέσα στους τάφους, όπως 
τεκµηριώνουν τα ίχνη των πυρών. 

Μεταξύ των πρωιµότερων παραδειγµάτων της οµάδας συµπεριλαµβάνεται ο 
Τ.3, στη βορειοδυτική πλαγιά του υψώµατος, κοντά στους θολωτούς ΙV, V και VΙ. 
Περιείχε καµένα κόκαλα άντρα, σπρωγµένα στη βορειοανατολική πλευρά και άλλα, 
δεύτερου νεκρού, κτερισµένου µε χάλκινο ενώτιο και περόνες από το ίδιο υλικό και 
σίδηρο. Με βάση τη ΜΓ-ΥΓ κεραµική, επισηµάνθηκαν δεσµοί µε την Κνωσό. Πάνω 
από τις καύσεις, ανάµεσα σε πέτρες, υπήρχαν κύπελλο και αρύβαλλος, που µπορεί να 
σχετίζονταν µε τελετουργικές πράξεις. Νοτιοδυτικότερα, ίσως στεκόταν επιτύµβια 
στήλη ή αγγείο, σε εσοχή σε λιθόστρωτο χώρο. Η εικόνα του συγκεκριµένου τάφου 
δε διαφέρει από την αντίστοιχη της πλειονότητας των περιφραγµάτων. Ωστόσο, 
εντυπωσιακότερα ευρήµατα αποκαλύφθηκαν σε άλλα έρκη. 

Ξεχωρίζει ο µεγάλος (1,80 Χ 1,50 µ.), Τ.28, στο ∆. 3 του Κ. Ο, µε τους 
περισσότερους θαµµένους (οκτώ). Οι στάχτες των τεσσάρων από τους πρώτους έξι 
(παιδί κι ενήλικες), ήταν µαζεµένες στην άκρη, ώστε να δηµιουργηθεί χώρος για 
µεταγενέστερες χρήσεις. Συνοδεύονταν από 2 σιδερένιες αιχµές δοράτων, µαχαίρι, 



κεφαλή πέλεκυ και οβελό (;), χάλκινη πόρπη και ΥΓ-ΠΑν κεραµική µε κνωσιακά 
παράλληλα. Στην ανατολικοµεσηµβρινή γωνία ήρθαν στο φως οι δυο υστερότερες 
καύσεις (ενήλικες), σε ισάριθµους αµφορείς µε στόµια σκεπασµένα από µικρά 
αγγεία. Τα τεφροδόχα είχαν τοποθετηθεί ταυτόχρονα στο περίφραγµα, στερεωµένα 
σφιχτά µαζί, µολονότι η χρονολογική απόστασή τους προσέγγιζε τα 200 χρόνια (ΥΠΓ 
και ΥΥΓ), υποδηλώνοντας, ότι το παλιότερο ενδεχοµένως ήταν κειµήλιο. Σιδερένια 
όπλα κι εργαλεία, χάλκινη περόνη και 6 µεγάλα κύπελλα, συντρόφευαν τους νεκρούς. 

Λείψανα αρκετών ανθρώπων εντοπίστηκαν και στους Τ.36 και 12. Ο πρώτος, 
στα νοτιοδυτικά του ∆. 4 του Κ. D, περιείχε τουλάχιστον επτά (ενήλικες, παιδί και 
δυο βρέφη), αποτεφρωµένους στο εσωτερικό του, καθώς και 5 χάντρες από πηλό, 1 
από ορεία κρύσταλλο, τεµάχια σιδερένιων περονών και ΥΓ κεραµική. Στον δεύτερο, 
διαστάσεων 1,90 Χ 2 µ., στο Κ. J, συγκεντρώθηκαν καµένα οστά επτά ενηλίκων, 
κτερισµένων µε πλήθος µετάλλινων αντικειµένων (7 σιδερένιες αιχµές δοράτων, 16 
βελών, 5 µαχαίρια, λίγα εργαλεία, περόνες και οβελός (;), 2 χάλκινες περόνες και 
πόρπη) και κεραµική (ιδίως κύπελλα). Αρύβαλλος έξω από τον πλούσιο τάφο, 
πιθανώς συνδεόταν µε προσφορά. 

Την ευηµερία τµήµατος του πληθυσµού καταδεικνύουν και τα προερχόµενα 
από ορισµένα ακόµα έρκη ευρήµατα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Τ.9 
(1,85 Χ 1 µ), επίσης στο Κ. J, όπου κάηκαν και θάφτηκαν τέσσερις ενήλικες και 
παιδί, συνοδευόµενοι από πολυάριθµα κτερίσµατα, διασκορπισµένα στις άκρες, ώστε 
να µείνει ελεύθερος ο χώρος στο κέντρο. Περίπου 40 µετάλλινα αντικείµενα 
(τουλάχιστον 15 σιδερένιες αιχµές δοράτων, 8 εγχειρίδια, 3 κεφαλές πελέκεων, 
µερικά εργαλεία, 3 χάλκινες πόρπες, ελάσµατα µε πριτσίνια κ.ά.) και 80 αγγεία 
(ανάµεσά τους γύρω στα 34 κύπελλα και Γ πίθος, ίσως σήµα του τάφου), 
αντικατοπτρίζουν αφθονία και δύναµη. 

Ανάλογη εντύπωση ευµάρειας προκαλεί ο Τ.5, στο ∆. 4 του Κ. C, όµως το 
ενδιαφέρον που παρουσιάζει αφορά περισσότερο στα έθιµα. ∆υο επάλληλα 
στρώµατα διακρίνονται στο εσωτερικό του. Στο κατώτερο υπήρχε µαύρο χώµα και 
κατάλοιπα τριών καύσεωνú εφήβου στη µέση και δυο ενηλίκων (;) στα πλάγια. Πολλά 
σιδερένια όπλα (αιχµές δοράτων και µαχαίρια), εργαλεία (δρεπάνι, καλέµι και 
λαβίδα), λεπίδα οψιανού και καµένη κεραµική, συντρόφευαν τους νεκρούς. 
Ψηλότερα, πάνω από πέτρες και χώµα, ενταφιάστηκε ηλικιωµένος άντρας, 
κτερισµένος µε χάλκινη περόνη και περίτεχνο ΥΓ σκύφο. Παρόµοιες πρακτικές 
συναντάµε και στον Τ.6, στο Κ. Η. Στο βοτσαλόστρωτο δάπεδό του βρέθηκαν 
καµένα αποµεινάρια δυο διαδοχικών ταφών (όσα ανήκαν στην πρωιµότερη 
συσσωρεύτηκαν στη νοτιοανατολική πλευρά), συνοδευόµενων από σιδερένια όπλα 
(αιχµές δοράτων και ξίφος), εργαλεία, πόρπη και περόνη και καµένα αγγεία. Άκαυτα 
οστά ενήλικα κι εφήβου, µε τουλάχιστον δυο ΥΓ σκύφους, ανασκάφτηκαν ψηλότερα. 
Λίγο διαφορετική είναι η περίπτωση του ΥΓ Τ.21, στο Κ. J, αφού οι στάχτες τριών 
ενηλίκων κτερισµένων µε σιδερένια αιχµή δόρατος και κεραµική, αποκαλύφθηκαν 
πάνω από Γ πίθο. Αυτός ήταν τοποθετηµένος στο πλάι, µέσα σε λάκκο, 
περιτριγυρισµένος από πέτρες σε κύκλο και περιείχε καµένα κόκαλα δυο ενηλίκων, 
άκαυτα παιδιού, σιδερένιο σφυρί, µολύβδινο ακαθόριστο αντικείµενο, δυο οινοχόες 
µε κνωσιακά παράλληλα, κύπελλο και ΥποΜ κάλαθο. 

Το κοιµητήριο των κιβωτιόχηµων θαλαµοειδών τάφων στο Βρόντα, µάλλον 
δεν ήταν το µόνο του Καβουσιού, στη µετάβαση από τον 8ο στον 7ο αι. Τέσσερα έρκη 
(ή λακκοειδείς τάφοι ;), ήρθαν στο φως στους «Χονδροβολάκους», Β/ΒΑ του λόφου, 
µε µέσο µήκος 2,60 µ., πλάτος 0,70 µ., βάθος 0,35 µ. και πάχος τοιχωµάτων 0,50 µ. 
Λεπτόκοκκο χώµα, αποτέλεσµα φωτιάς, 8 ΥΓ αγγεία και Πρωτοκορινθιακή λήκυθος, 



εντοπίστηκαν στο εσωτερικό τους. Ο Haggis τους θεωρεί αποµεινάρια του 
νεκροταφείου των κατοίκων του Αζωργιά402. 

Εκτός από τα «ταπεινά» περιφράγµατα, στα ΥΓ-ΠΑν χρόνια χρησιµοποιείται 
κι ένας µεγάλος θόλος, αποµονωµένος στη θέση «Σκουριασµένος», περίπου 1,5 χλµ. 
νοτιοανατολικά του Κάστρου. Το µέγεθός του (σχεδόν 3 µ. διάµετρος θαλάµου, 2,2 
µ. ύψος και 1,7 µ. σωζόµενο µήκος δρόµου), η εξαιρετική κατασκευή και η 
επιµεληµένη πρόσοψή του, τον κατατάσσουν µεταξύ των επιβλητικότερων µνηµείων 
της εποχής. Παρά τη σύλησή του, ο πλούτος των κτερισµάτων επίσης πιστοποιεί την 
ισχύ των ανθρώπων στους οποίους θα ανήκε. Φύλλα χρυσού, ποικίλα έργα από το 
ίδιο υλικό και φαγεντιανή, γυάλινες χάντρες, σιδερένια ξίφη, αιχµές δοράτων, 
πελέκεις κι εξαρτήµατα ζωνών, χάλκινες αιχµές βελών, αγκίστρι κι ελάσµατα 
διακοσµηµένα µε ανατολικά θέµατα (σφίγγες, γρύπες και πότις λεόντων), αλλά κατά 
την ελληνική τεχνοτροπία, κόκαλα ζώων, δόντι κάπρου και µικρή ποσότητα καλής 
ποιότητας ΥΓ-ΠΑν κεραµικής, συνιστούν το αποσπασµατικό, µα λαµπρό 
περιεχόµενο του τάφου. 

∆εν αποκλείεται, από παρόµοιο (ή παρόµοιους), στη µεσηµβρινή κλιτύ του 
Κάστρου («Πλαγί του Κάστρου»), δυτικά του ιερού, να προέρχονται τα αξιόλογα 
αντικείµενα, που πούλησε το 1897 χωρικός στον Evans. Σιδερένιες κεφαλές διπλού 
πέλεκυ και τσεκουριού, τµήµατα ζευγαριού (;) εσχαρών, χάλκινες πόρπες (2 ΥΓ 
κυπριακού τύπου), περόνη, τεµάχια φιάλης κυπριακού τύπου µε λαβές µε επίστεψη 
άνθους λωτού, οµφαλός ασπίδας, όπλα (αιχµές δοράτων και µαχαίρια) κι εργαλεία 
(δρεπάνια), καθώς και 117 ΥποΜ/ΠΠΓ-ΥΓ/ΠΑν αγγεία, συγκροτούν ιδιαίτερης 
σπουδαιότητας σύνολο. Ειδικά οι εσχάρες και η ασπίδα, ενδεχοµένως υποδηλώνουν 
τον ΥΓ-ΠΑν τάφο «πολεµιστή». Σε τέτοιους συνηθιζόταν να τοποθετούνται, γύρω 
στο 700 π.Χ., όχι µόνο ο εξοπλισµός, αλλά και τα απαραίτητα για τη διαβίωση 
σύνεργα των στρατιωτών, σύµφωνα µε το οµηρικό ηρωικό πρότυπο, το οποίο 
ακολουθείται σε περιοχές του ελληνικού κόσµου (Άργος, Κρήτη, Κύπρος). 

Τα παραπάνω πολυάριθµα κι ενδιαφέροντα αρχαιολογικά δεδοµένα, 
προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες για τη ζωή στο Καβούσι, από το 12ο ως τον 7ο 
αι. Η ίδρυση αρκετών οικιστικών πυρήνων στην επικράτεια, κατά την ΥΜ ΙΙΙγ 
περίοδο (στο Κάστρο και το Βρόντα, το Μετόχι Άσαρη, την Κεφάλα Βασιλικής, το 
Χαλασµένο και τα «Καταλύµατα» Μοναστηρακίου, την Τραπέζα και τις Μέλισσες), 
αντικατοπτρίζει αύξηση του ντόπιου πληθυσµού, ή και πιθανή εσωτερική µετακίνησή 
του. Ωστόσο, η διαµονή σε δυο φυσικά οχυρές και µάλλον δυσπρόσιτες θέσεις, το 
Κάστρο και κυρίως τα αφιλόξενα «Καταλύµατα», ίσως θα µπορούσε να ερµηνευτεί 
ως προσπάθεια αποφυγής κάποιου κινδύνου, για παράδειγµα επιδροµέων. Την 
πρόταση αποδυναµώνουν, τόσο η µακροχρόνια κατάληψη του χώρου στο Κάστρο και 
µάλιστα ακόµα και σε διάστηµα υποτιθέµενης ειρήνης, όσο και η τοπογραφία των 
υπολοίπων εγκαταστάσεων. Τα χαµηλά υψώµατα όπου βρίσκονται οι περισσότερες, 
παρέχουν καλή ορατότητα τριγύρω, ενισχύοντας την άµυνα, αλλά σε καµιά 
περίπτωση δεν προσφέρουν ασφάλεια. ∆εσπόζουν όµως, πάνω από εύφορες λεκάνες, 
κοντά σε πηγές, ή ελέγχουν στρατηγικά περάσµατα και δρόµους επικοινωνίας. 
Χαρακτηριστικά καταφυγίου δε διαθέτει ούτε το Κάστρο, µε την τεκµηριωµένη για 
µισή και πλέον χιλιετία, ανθρώπινη παρουσία. Μόνο στα «Καταλύµατα», οι αντίξοες 
συνθήκες διαβίωσης µας ωθούν να υποθέσουµε κάποια απειλή, χωρίς να αποκλείουµε 
οποιαδήποτε άλλη ενδεχόµενη αιτία επιλογής του φαραγγιού, για τη διαµονή µιας 
µικρής, κατά τα φαινόµενα, οµάδας. 

                                                 
402 Haggis D.C., 1992, σ. 185 και 195. 



Γενικά, η εξέταση των γεωγραφικών δεδοµένων δηµιουργεί την εντύπωση, 
πως βασικό µέληµα των κατοίκων της επικράτειας δε συνιστούσε η προστασία από 
εχθρούς, αλλά η οικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη. Η ευρύτατη διασπορά των 
εγκαταστάσεων καταδεικνύει την επιθυµία αξιοποίησης του συνόλου των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου. Η αφθονία των τελευταίων ευνόησε την 
πληθυσµιακή συγκέντρωση. Η αξιοποίηση της επίκαιρης θέσης της περιοχής στο 
στενότερο σηµείο της Κρήτης, ο έλεγχος σηµαντικών οδών προς το ανατολικότερο 
άκρο του νησιού, η έξοδος στη θάλασσα και η εκµετάλλευση εκτεταµένων 
καλλιεργήσιµων και βοσκήσιµων εδαφών, θα οδήγησαν σε επάρκεια αγαθών και 
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. 

Τα ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ κατάλοιπα πιστοποιούν την πολύπλευρη πρόοδο. Το 
µέγεθος των σπιτιών και ο συχνά µεγάλος αριθµός των δωµατίων τους, µαρτυρούν 
αναζήτηση άνεσης. Η διαµόρφωση αυλών, η κατασκευή πάγκων, εστιών και 
αποθηκευτικών εσοχών και οι διαδοχικές µετασκευές, µε τα επάλληλα ΥΜ ΙΙΙγ 
δάπεδα, φανερώνουν διαρκή φροντίδα για περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ζωής. 
Η διακριτή χρήση ορισµένων αιθουσών (κουζίνες µε φούρνους, αποθήκες κι 
εργαστήρια), υποδηλώνει τάση για ορθολογική οργάνωση του χώρου, ώστε να γίνει 
πιο λειτουργικός και για σταδιακή οριοθέτηση των χώρων διαµονής και δουλειάς. Ο 
κεραµικός κλίβανος στο Βρόντα, κοντά στο ιερό όπου ήρθε στο φως πλήθος πήλινων 
τελετουργικών σκευών και αναθηµάτων, σηµατοδοτεί την εξειδίκευση στην εργασία, 
ως επακόλουθο της αυξανόµενης ανάγκης για παραγωγή περισσότερων και 
καλύτερης ποιότητας προϊόντων. Ωστόσο, από τα ευρήµατα των ανασκαφών δεν 
προκύπτει τέτοια άνθηση της βιοτεχνίας (κεραµικής και υφαντουργίας), που θα την 
καθιστούσε πιο προσοδοφόρα και κατά συνέπεια ελκυστικότερη στους ντόπιους, από 
την ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα (ιδίως τη γεωργοκτηνοτροφία), 
δηµιουργώντας προϋποθέσεις υπέρβασης των πλαισίων της κλειστής αγροτικής 
οικονοµίας. ∆εν παραξενεύει λοιπόν, η απουσία ενδείξεων πλούτου και απλά 
συνάγεται, µε βάση την εικόνα των οικιών και του Κ. G στο Βρόντα, καθώς και του 
ναϊκού συγκροτήµατος στην Κεφάλα Βασιλικής403, η ευηµερία µιας κοινωνίας µε 
σαφή εσωτερική διάρθρωση. 

Την τελευταία αντανακλά η ίδρυση αυτόνοµων λατρευτικών κέντρων σε 
εξέχουσες θέσεις, συνδεδεµένων ίσως µε εικαζόµενες έδρες της διοίκησης (αν όχι 
δηµόσια κτίρια, έστω σπίτια επιφανών µελών των τοπικών κοινοτήτων). 
Αποκαλύπτεται έτσι, πέρα από το σπουδαίο ρόλο της θρησκείας στην καθηµερινή 
ζωή και η κοινωνικοπολιτική οργάνωση των οικισµών, µε µια οµάδα ιερέων ή / και 
αρχόντων στην κορυφή της ιεραρχίας, να διαχειρίζεται τις κρατικές υποθέσεις, 
διαµορφώνοντας την κυρίαρχη ιδεολογία. Τόσο πρώιµη διαστρωµάτωση και µάλιστα 
σε εποχή υποτιθέµενης αστάθειας, προκαλεί εντύπωση. Όµως, πρόσφατες 
επιφανειακές έρευνες στην ευρύτερη περιοχή του Καβουσιού, επιβεβαίωσαν την 
αύξηση του πληθυσµού και των εγκαταστάσεων, κατά την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο, µετά την 
κάµψη στα ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙβ χρόνια, επαληθεύοντας τη θεαµατική ανάπτυξη, κατά το 12ο 
αι.404. Προφανώς, γύρω στο 1200 π.Χ., η επικρατούσα κατάσταση τουλάχιστον στο 

                                                 
403 Η συνεκτίµηση αρχαιολογικών δεδοµένων διαφορετικής προέλευσης, σαν τα παραπάνω, για την 
εξαγωγή γενικών συµπερασµάτων, δεν είναι αυθαίρετη, ούτε στηρίζεται µόνο σε γεωγραφικά 
κριτήρια, αλλά και στην παρατήρηση των κοινών στοιχείων τους. Συγκεκριµένα, ο Ηλιόπουλος 
διαπιστώνει τη στενή σχέση της κεραµικής από την Κεφάλα Βασιλικής, το Βρόντα και το ΥΜ ΙΙΙγ 
Κάστρο Καβουσιού (1998, σ. 309). Επίσης, οι Haggis (1993, σ. 154) και Coulson (1994, σ. 60), 
επισηµαίνουν αντίστοιχα, την οµοιότητα των κατόψεων και των κατασκευαστικών τεχνικών των 
κτιρίων του Βρόντα και του Χαλασµένου. 
404 Haggis D.C., 1996, σ. 408. 



βόρειο τµήµα του ισθµού της Ιεράπετρας (Βρόκαστρο, Βασιλική, Καβούσι), ευνόησε 
την πολύπλευρη άνθηση. Η εκµετάλλευση εύφορης γης και οι επαφές µε το 
εξωτερικό, πιθανώς αποτέλεσαν το οικονοµικό της υπόβαθρο, ενώ η Μ παράδοση, το 
ιδεολογικό. Τα ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ όστρακα κρατήρων από το Κ. Ν και τα ΥποΜ αγγεία 
από τους θολωτούς τάφους του Βρόντα, µε παράλληλα από το Καρφί και το Καστρί 
Παλαικάστρου, την Κνωσό και την Κύπρο, αντίστοιχα, τεκµηριώνουν τους 
πολιτισµικούς δεσµούς µε τα σηµαντικά κέντρα. Εξάλλου, τα οµοιώµατα της θεάς µε 
τα υψωµένα χέρια και τα υπόλοιπα λατρευτικά αντικείµενα από τα ΥΜ ΙΙΙγ ιερά του 
Καβουσιού, πιστοποιούν το Μ χαρακτήρα της θρησκείας. 

Την παραπάνω προσπάθεια ερµηνείας των αρχαιολογικών δεδοµένων, τείνει 
να αποδυναµώσει η διαφορετική πορεία της ιστορίας των οικιστικών πυρήνων της 
επικράτειας. Στη µετάβαση από τη 2η στην 1η χιλιετία, η Κεφάλα Βασιλικής, ο 
Χαλασµένος, τα «Καταλύµατα» και ο Βρόντας, δηλαδή οι µισές θέσεις της Ύστερης 
Χαλκοκρατίας, εγκαταλείπονται. Αντίθετα, το Κάστρο, το Μετόχι Άσαρη, η Τραπέζα 
και οι Μέλισσες συνεχίζουν να κατοικούνται κι επιπλέον, η έκταση του πρώτου 
µεγαλώνει. Μήπως λοιπόν, η διαβίωση δεν ήταν παντού τόσο ευχάριστη, όσο την 
εµφανίσαµε κι εποµένως, η επιχειρηµένη ανασύνθεση της πραγµατικότητας 
παρουσιάζει κενά; Και ακόµα, ποιοί παράγοντες καθόρισαν την ακµή ή παρακµή των 
εγκαταστάσεων; 

Η βιαστική και πρόχειρη εξέταση της τοπογραφίας τους, δεν προσφέρει 
κάποια ένδειξη. Τα σχετικά πιο δυσπρόσιτα «Καταλύµατα» και το Κάστρο, δεν έχουν 
την ίδια µοίρα. Η ενδεχοµένως ισχυρότερη Κεφάλα Βασιλικής, µε τον πλούσιο 
παραγωγικό χώρο, δε χρησιµοποιείται για περισσότερο από δυο αιώνες, σε 
αντιδιαστολή µε το φτωχότερο Μετόχι Άσαρη. Ο πληθυσµός του τελευταίου 
υψώµατος δε µετακινείται, ενώ αυτός του σχεδόν ισοϋψή Βρόντα, µάλλον ανεβαίνει 
στο γειτονικό Κάστρο. Τα υπάρχοντα δηλαδή στοιχεία, που πιθανώς δεν παρέχουν 
την πλήρη εικόνα, µοιάζουν αλληλοσυγκρουόµενα και δεν επιτρέπουν τον 
προσδιορισµό των κριτηρίων επιλογής του κατάλληλου για εγκατάσταση τόπου, 
γύρω στο 1200 και το 1000 π.Χ. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να διερευνήσουµε 
εµπεριστατωµένα, τα αίτια των παρατηρηµένων µεταβολών στην κατάληψη του 
χώρου. 

Συνήθως, όταν διαπιστώνουµε µεταναστευτικό ρεύµα µε κατεύθυνση τα 
βουνά, εικάζουµε αιφνίδιο κίνδυνο. Ωστόσο, µόνο στην περίπτωση του δίπολου 
Κάστρο � Βρόντας, διακρίνουµε τέτοια τάση φυγής. Βέβαια, θα µπορούσε 
δικαιολογηµένα να υποστηριχτεί, πως οι κώµες στην Τραπέζα και τις Μέλισσες 
προστατεύονταν από τους κατοίκους του Κάστρου, οπότε δεν υπήρχε λόγος 
ανησυχίας, ενώ το Μετόχι Άσαρη ίσως εγκαταλείφθηκε για περιορισµένο διάστηµα 
(δε διαθέτουµε επαρκείς πληροφορίες), ή δεν προκαλούσε την επιβουλή εχθρών, ή 
προφυλασσόταν κάπως, από τα περιβάλλοντα υψώµατα. Όµως και πάλι δεν εξηγείται 
η αποχώρηση από τα «Καταλύµατα», ούτε τεκµηριώνεται ανασκαφικά οποιαδήποτε 
επιθετική ενέργεια ενάντια στις ΥΜ ΙΙΙγ εγκαταστάσεις. Εξάλλου, η θεώρηση του 
Κάστρου ως καταφυγίου, υποβαθµίζει σειρά δεδοµένων, τα οποία οφείλουµε να 
λάβουµε υπόψη, ώστε να κατανοήσουµε τη γενικότερη οικονοµική, κοινωνική και 
πολιτική κατάσταση. 

Η ίδρυση του οικισµού στο βραχώδες έξαρµα, στις αρχές του 12ου αι., 
συµπίπτει µε την εντατική κατάληψη του χώρου στη συγκεκριµένη επικράτεια. Η 
επιλογή της φυσικά οχυρής κορυφής δεν προξενεί έκπληξη, αφού ακολουθεί τη 
συνήθεια της εποχής, να προτιµώνται θέσεις σε υψώµατα, µε στόχο την εποπτεία και 
οικονοµική εκµετάλλευση των γύρω περιοχών και παράλληλα, την αµυντική 
θωράκισή τους. Όπως είναι αναµενόµενο, ανάλογα µε τις γεωγραφικές ιδιοµορφίες, 



τα χαρακτηριστικά τους ποικίλλουν. Έτσι, στην περιφέρεια µεγάλων ορεινών όγκων, 
το υψόµετρό τους αυξάνει (Καρφί), ενώ σε χαµηλά, παραλιακά εδάφη, µειώνεται 
(Κεφάλα Βασιλικής). Το Κάστρο δεν ανήκει στις δυο ακραίες κατηγορίες. Βρίσκεται 
µέσα στη ζώνη καλλιέργειας της ελιάς, κοντά στις εύφορες λεκάνες της Αύγου και 
του Αωρίου � Θρυπτής, µα και στη γόνιµη ρεµατιά στα Ξεράµπελα και την πεδιάδα 
του Καβουσιού. Παρά τη φαινοµενική αποµόνωσή του, ελέγχει σηµαντικούς δρόµους 
στα ανατολικά του ισθµού της Ιεράπετρας, διατηρώντας επαφές µε το εξωτερικό. 
Εποµένως, εξασφαλίζεται ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τον πληθυσµό. 

Αντίστοιχα οφέλη, σε διαφορετικό βαθµό, προκύπτουν και για τους κατοίκους 
των υπολοίπων πυρήνων. Η Κεφάλα Βασιλικής για παράδειγµα, δεσπόζει πάνω από 
τον κάµπο, στο βόρειο τµήµα του ισθµού, όχι µακριά από την ακτή, όµως είναι 
περισσότερο εκτεθειµένη σε κινδύνους. Αντίθετα, στα ικανοποιητικά προφυλαγµένα 
«Καταλύµατα», η έλλειψη υλικών µέσων και πόρων είναι έκδηλη. Κατά συνέπεια, η 
επιλογή του τόπου εγκατάστασης κάθε ανθρώπινης οµάδας, θα εξαρτιόταν από την 
εκτίµηση των πλεονεκτηµάτων του, µε βάση τις προτεραιότητες των οικιστών. 
Φαίνεται, ότι στα ΥΜ ΙΙΙγ χρόνια, δεν ήταν η έγνοια για ενίσχυση της άµυνας που 
πρυτάνευε, αλλά συνδυασµός επιδιώξεων, µε όχι πάντα ίδια ιεράρχηση. Άραγε, να 
µεταβλήθηκε η σειρά αξιολόγησης των στόχων, δυο αιώνες αργότερα, ή µήπως 
κάποιοι άλλοι παράγοντες οδήγησαν σε µετακινήσεις, επηρεάζοντας την εικόνα της 
επικράτειας, στα τέλη της 2ης και τις αρχές της 1ης χιλιετίας; 

Η εξέταση των καταλοίπων της περιόδου παρέχει ενδιαφέρουσες απαντήσεις. 
Η υιοθέτηση νέων εκφραστικών µέσων στην αγγειογραφία, µε την εισαγωγή της ΠΓ 
κόσµησης και την όποια κνωσιακή επίδραση, αποτελεί βαθιά τοµή στις αισθητικές 
προτιµήσεις και υποδηλώνει την τροποποίηση του κοσµοοράµατος των κατοίκων της 
περιοχής. Η οργάνωση τριών (;) κοιµητηρίων, στο Βρόντα, το «Πλαγί του Κάστρου» 
(;) και το Αλώνι, η διακοπή της λειτουργίας του ιερού στο Βρόντα και η ίδρυση των 
θρησκευτικών κέντρων στην «Παχλιτζάνη Αγριάδα» και στο «Πλαγί του Κάστρου», 
κατά τον ύστερο 11ο αι. π.Χ., συνιστούν µεταβολές ενδεικτικές πολυεπίπεδου 
µετασχηµατισµού. Ειδικά τα καινούρια λατρευτικά αντικείµενα, µαρτυρούν αλλαγές 
στις αντιλήψεις, σηµατοδοτώντας τη ρήξη µε το παρελθόν. Η ιδεολογική 
διαφοροποίηση µοιάζει να θεµελιώνει ευρύτερες ανακατατάξεις, πέρα από τα πλαίσια 
της απλής εγκατάλειψης µιας θέσης, ή της εσωτερικής µετανάστευσης. Σε συνάρτηση 
µε τη δηµιουργία των νεκροταφείων, ενδεχοµένως αντικατοπτρίζει κοινωνική 
αναδιάρθρωση. 

Στην παραπάνω εξελικτική διαδικασία, µε τις διαδοχικές µεταρρυθµίσεις, 
αντιπαρατίθεται η σαφής σταθερότητα στο Κάστρο, µε την αδιάλειπτη συνέχεια στην 
κατοίκηση, από την Ύστερη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Τα 
ευρήµατα, όχι µόνο δεν υποδεικνύουν παρακµή, αλλά πιστοποιούν, ότι από την ΠΓ 
περίοδο, µια νέα δυναµική φέρνει ραγδαία και πολύπλευρη ανάπτυξη. Το αινιγµατικό 
φαινόµενο δύσκολα µπορεί να εξηγηθεί, αν αποµονωθεί και δεν εκτιµηθεί σε σχέση 
µε τις γενικότερες αλλαγές στην επικράτεια. Έτσι, η µετακίνηση από το Βρόντα στο 
Κάστρο είναι δυνατό να ερµηνευτεί ως αναγκαστική και βεβιασµένη ενέργεια, 
υπαγορευµένη από κάποιο σοβαρό κίνδυνο, χωρίς να συνυπολογιστούν τα 
ανασκαφικά δεδοµένα. Σύµφωνα µε αυτά, η οικιστική επέκταση του Κάστρου δε 
συντελέστηκε µε σπουδή, µα µε επιµέλεια. Συνδέεται µάλιστα, µε αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής, τέτοια που δε θα δικαιολογούνταν από την παρουσία απειλητικού 
εχθρού. Προφανώς, η ενοποίηση του πληθυσµού θα ακολούθησε πορεία άµβλυνσης 
των όποιων αντιθέσεων των ντόπιων και θα έγινε εφικτή, όταν παγιώθηκε η θέση των 
ποικίλων ανθρώπινων οµάδων στους κόλπους της κοινωνίας της επικράτειας. ∆εν 
αποκλείεται, η νέα τάξη να προέκυψε ύστερα από έντονους και πολυεπίπεδους 



αγώνες, ανάµεσα στα µέλη κάθε κοινότητας, ή και σε διαφορετικές κοινότητες 
µεταξύ τους, αν υποθέσουµε για παράδειγµα, ότι οι κάτοικοι του Κάστρου ζούσαν 
εκµεταλλευόµενοι την εργασία, ή αρπάζοντας τα αγαθά, των εγκατεστηµένων στο 
Βρόντα, µέχρι να επιβάλουν τελικά την εξουσία τους, ή να διαµορφωθούν οι 
οριστικές ισορροπίες, γύρω στο 1000 π.Χ. 

Για τους επόµενους αιώνες, ως τα µέσα του 7ου περίπου, ουσιαστικά 
βασιζόµαστε στα λείψανα των σπιτιών, των ιερών και των κοιµητηρίων του 
Κάστρου, ώστε να συλλέξουµε πληροφορίες, στην προσπάθεια ανασύνθεσης της 
ιστορίας της περιοχής. Η σταθερότητα και η συνέχεια στην κατάληψη του χώρου, 
από την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο και η δυναµική της ανανέωσης, οδήγησαν στην 
εντυπωσιακή άνθηση των ΠΓ χρόνων. Η ευρεία εξάπλωση του πυρήνα, η προσθήκη 
δωµατίων στα κτίριά του, συχνά µε συγκεκριµένη λειτουργία (κουζίνες, αποθήκες κι 
εργαστήρια), η βελτίωση των κατασκευαστικών τεχνικών και γενικά, η αναζήτηση 
της άνεσης, τεκµηριώνουν την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Με την κατακόρυφη 
δηµογραφική αύξηση, θα έγινε επιτακτική η ανάγκη αξιοποίησης στο έπακρο των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και ιδίως η εντατική καλλιέργεια του εύφορου εδάφους. 
Η ίδρυση του ναού στην «Παχλιτζάνη Αγριάδα», ίσως αντανακλά ακριβώς το 
ενδιαφέρον για τη γεωργοκτηνοτροφία, ενώ παράλληλα, σηµατοδοτεί την κυριαρχία 
στο συγκεκριµένο τόπο. 

Την ιδιοκτησία γης πιθανώς µαρτυρούν και οι θόλοι στο Αλώνι. Αντίστοιχα, η 
θέση του κοιµητηρίου στο Βρόντα, εκφράζει τους ισχυρούς δεσµούς ορισµένων 
κατοίκων του Κάστρου µε τις εστίες τους405. Η ανέγερση οικογενειακών τάφων στα 
πατρογονικά χώµατα, αντικατοπτρίζει τη βαρύνουσα σηµασία του γένους στην 
οργάνωση και τη συνοχή της κοινωνίας. Φαίνεται, ότι η ενοποίηση του πληθυσµού 
θεµελιώθηκε στις σχέσεις συγγένειας, οι οποίες θα επηρέαζαν και τη νοµή της 
εξουσίας. Εξάλλου πιστοποιείται, πως η καταγωγή από το Βρόντα δε θεωρούνταν 
µειονέκτηµα, αφού δηλώνεται ανοιχτά από ανθρώπους, που προφανώς δεν 
αισθάνονταν ηττηµένοι. Ενδεχοµένως, η µετακίνησή τους δεν ήταν υποχρεωτική, 
αλλά εξυπηρετούσε πρακτικούς λόγους. Η διευκόλυνση της οικονοµικής συνεργασίας 
και των συναλλαγών και η αναδιάρθρωση της διοίκησης, µπορεί να 
συµπεριλαµβάνονται στις αιτίες. 

∆υστυχώς, η σύληση των θόλων και η αποσπασµατική παρουσίασή τους, µας 
στερούν χρήσιµα στοιχεία για την επικρατούσα κατάσταση στο Καβούσι. Η ποιότητα 
και η περιορισµένη ποσότητα των αποκαλυµµένων κτερισµάτων, δεν καταδεικνύουν 
πλούτο, ούτε όµως ένδεια. Πήλινα υφαντικά βάρη, χάλκινα κοσµήµατα, σιδερένια 
όπλα και (κατά περίπτωση) πολυάριθµα αγγεία (50 από τον Τ.ΙΧ στα Ξεράµπελα και 
40 από τον Τ.ΙV (3) στο Βρόντα) αποτελούν τα συνηθισµένα συνοδευτικά 
αντικείµενα των νεκρών της εποχής, τεκµηριώνοντας άνθηση του δευτερογενή τοµέα 
και ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Τα 22 περισυλλεγµένα σφοντύλια από τον 
Τ.Ι του Αλωνιού, αν ανήκουν σε ΠΓ ταφές, επιβεβαιώνουν την εντατική ενασχόληση 
µε την υφαντική, ενώ η εισαγωγή της κατεργασίας του σιδήρου, την τεχνολογική 
πρόοδο. Ειδικά τα όπλα, προβάλλουν την ιδιότητα του πολεµιστή, υποδηλώνοντας το 
σπουδαίο ρόλο του, όχι µόνο για την ελευθερία των πολιτών και την ανεξαρτησία του 
κράτους, µα και για την ίδια τη συγκρότησή του και την οργάνωση της κοινωνίας. 
Άλλα πιθανά σύµβολα κύρους, ή κοινωνικής θέσης, δεν έχουν έρθει στο φως, µε 
συνέπεια την αδυναµία διαµόρφωσης πληρέστερης εικόνας της όποιας 
διαστρωµάτωσης. Ανάλογα εµπόδια θέτουν και τα ελλιπή δεδοµένα για τα ταφικά 
έθιµα. Τα αποµεινάρια καύσεων κι ενταφιασµών δεν αρκούν για να συµπεράνουµε 
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συνύπαρξη των δυο πρακτικών, ούτε για να προσδιορίσουµε µε βάση ποιά κριτήρια 
θα εφαρµόζονταν και τι θα φανέρωναν. Τέλος, αξίζει να επισηµάνουµε, ότι ο 
αρχιτεκτονικός τύπος του θολωτού τάφου µαρτυρά πολιτισµικούς δεσµούς µε την 
υπόλοιπη Ανατολική και το µεσηµβρινό τµήµα της Κεντρικής Κρήτης. 

Η εντυπωσιακή σταθερότητα της ΠΓ περιόδου, µε τα επάλληλα δάπεδα 
σπιτιών και τη διαρκή χρήση των κοιµητηρίων, διακόπτεται στις αρχές του 8ου αι. Τα 
λίγα ΠρΓ-ΜΓ όστρακα από το Κάστρο, δίνουν την εντύπωση σύντοµου αινιγµατικού 
κενού στην κατάληψη του χώρου, περίπου δυο � τριών δεκαετιών. Ωστόσο, η 
εξαντλητική µελέτη της κεραµικής ίσως ανασκευάσει την παραπάνω άποψη, υπόνοια 
που ενισχύουν τα ευρήµατα των ανασκαφών, τα οποία αποδεικνύουν την κορύφωση 
της ανάπτυξης του Καβουσιού στα µέσα του αιώνα. Τότε γνωρίζει τη µεγαλύτερη 
εξάπλωσή του ο πυρήνας του Κάστρου, καθώς επεκτείνεται σε διάφορες 
κατευθύνσεις, κυρίως όµως προς τα ανατολικά, ενώ ήδη, έχει δηµιουργηθεί ακόµα 
µια κώµη στον Αζωργιά. Την ανάκαµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας 
χαρακτηρίζει η τάση ανέγερσης µεγαλύτερων, ανετότερων και λειτουργικότερων 
κτιρίων, µε πολυπλοκότερα σχέδια. Φαίνεται, ότι δεν αυξάνεται µόνο ο αριθµός των 
κατοίκων, αλλά και οι απαιτήσεις τους, για άνοδο του βιοτικού επιπέδου. 

Παράλληλα µε τη διεύρυνση της εγκατάστασης, διαπιστώνεται µια σοβαρή 
µεταβολή: παύουν να χρησιµοποιούνται τα νεκροταφεία του Βρόντα και του Αλωνιού 
και οργανώνονται καινούρια, στο Βρόντα και τους «Χονδροβολάκους». Σε αυτά δε 
χτίζονται πλέον θόλοι, αλλά κατασκευάζονται θαλαµοειδείς κιβωτιόσχηµοι τάφοι, 
όπου εναποτίθενται, σχεδόν αποκλειστικά, λείψανα καύσεων. Μολονότι η µορφή και 
το περιεχόµενό τους δεν υποδηλώνουν πλούτο, η αφθονία των κτερισµάτων 
ορισµένων (περίπου 40 µετάλλινα αντικείµενα και 80 αγγεία στον Τ.9), πιστοποιεί 
µεγαλύτερη οικονοµική ευρωστία, αν όχι του συνόλου του πληθυσµού, τουλάχιστον 
κάποιου τµήµατός του. Το αναµενόµενο γεγονός µπορεί να οφείλεται στη γενικότερη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής στο νησί, κατά τη Γ περίοδο, στην ειρηνική διαβίωση, 
την πύκνωση των επαφών µε το εξωτερικό και την καλύτερη αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών (συµπεριλαµβανοµένης και της θάλασσας)406. 

Ωστόσο, ο οικονοµικός παράγοντας δε µοιάζει να συγκαταλέγεται µεταξύ των 
αιτιών αλλαγής των ταφικών πρακτικών. Σε τέτοια περίπτωση και µε την προϋπόθεση 
ότι η άνθηση αφορούσε το σύνολο των ανθρώπων που έθαβαν στο συγκεκριµένο 
κοιµητήριο, θα επιλεγόταν µνηµειακότερος τύπος τάφου. Ούτε η πιθανή υιοθέτηση 
νέας συνήθειας, µέσω του γειτονικού Βροκάστρου, όπου ακολουθούνται παρόµοια 
έθιµα τουλάχιστον µισό αιώνα νωρίτερα, εξηγεί ικανοποιητικά το φαινόµενο, καθώς 
θα πρέπει και αυτή να αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις των κατοίκων. Στρεφόµαστε 
λοιπόν, στην αναζήτηση άλλων, κοινωνικοπολιτικών ή ιδεολογικών λόγων, για την 
ερµηνεία της µεταβολής. Αρχικά, παρατηρούµε την προφανή βούληση των κηδευτών 
να διαφοροποιηθούν από τους προγόνους τους, εκφράζοντας ρήξη µε την παράδοση. 
Για να το κατορθώσουν, καίνε πλέον σχεδόν όλους τους νεκρούς, ακόµα και τα 
παιδιά, επιτρέποντας ελάχιστες εξαιρέσεις. Όµως, δεν απορρίπτουν τον οµαδικό � 
οικογενειακό χαρακτήρα των τάφων, διατηρώντας τους συνεκτικούς δεσµούς της 
κοινωνίας. Άραγε, να επιθυµούν απλά την αναδιάρθρωσή της και την αναβάθµιση 
του ρόλου τους στη λήψη των αποφάσεων; Κατά την εξέταση των καταλοίπων του 
Βροκάστρου, διατυπώθηκε ανάλογη εικασία, στην προσπάθεια ερµηνείας 
αντίστοιχων καινοτοµιών. Εποµένως και για το Καβούσι, δικαιολογηµένα 
υποστηρίζεται η άποψη, ότι η οικονοµική ισχυροποίηση µελών της κοινότητας του 
Κάστρου, θα τα ώθησε να διεκδικήσουν περισσότερα πολιτικά δικαιώµατα, µε τη 
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συνδροµή των πολυπληθών συγγενών τους, ανατρέποντας τις υφιστάµενες 
περιοριστικές και καταπιεστικές κοινωνικές δοµές. Η αντιπαράθεση µε την εξουσία 
ασφαλώς θα ιδεολογικοποιήθηκε, µε αποτέλεσµα, η κατασκευή περιφραγµάτων, η 
καύση των νεκρών και κτερίσµατα σαν τα σιδερένια όπλα κι εργαλεία, να 
αποκτήσουν ιδιαίτερο νόηµα, συµβολικό, µα προς το παρόν απροσδιόριστο. Εξάλλου, 
οι λίγοι ενταφιασµοί στα έρκη ίσως αφορούσαν ξένους, εγκατεστηµένους στο 
Κάστρο και παντρεµένους µε ντόπιους, αλλά θαµµένους σύµφωνα µε τις δικές τους 
συνήθειες, ή θα συνιστούσαν τις πρωιµότερες εκφάνσεις µιας νέας αλλαγής εθίµων, 
αν είναι υστερότεροι από τις καύσεις. 

Την εσωτερική διαφοροποίηση στους κόλπους της κοινωνίας του Καβουσιού, 
σαφώς αντανακλούν τα ευρήµατα στο «Σκουριασµένο». Η επιβλητική µορφή του 
αποκαλυµµένου εκεί θόλου και το λαµπρό περιεχόµενό του, µε τα εξαιρετικά έργα 
µεταλλοτεχνίας, τα κοσµήµατα από χρυσό και φαγεντιανή και τα πολυάριθµα όπλα, 
φανερώνουν, ότι στον ύστερο 8ο αι., ορισµένες οικογένειες ξεχώριζαν από την πλατιά 
µάζα. Τα µέλη τους θα είχαν συσσωρεύσει υπερπροϊόν και δε θα δίσταζαν να το 
διαθέσουν, ώστε να καταδείξουν τη δύναµη και το κύρος και να θεµελιώσουν την 
υπεροχή τους. Για να πετύχουν το στόχο τους, ανέτρεχαν συνειδητά στο ένδοξο Μ 
παρελθόν και τα έπη, ανεγείροντας µεγάλους θολωτούς τάφους και θυµίζοντας 
οµηρικές περιγραφές407, επιδιώκοντας να προβάλουν επινοηµένες σχέσεις µε 
προγόνους � ήρωες. Τέτοιου είδους πρακτικές αντικατοπτρίζουν τον αγώνα για 
πολιτική κυριαρχία, κατά την ΥΓ περίοδο, στον οποίο δεν αποκλείεται να 
αναµείχθηκαν, εκτός από τις σπουδαιότερες οικογένειες κι ευρύτερες οµάδες 
κατοίκων, µε κοινά συµφέροντα. 

Το παραπάνω ενδεχόµενο δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη, αφού η 
διαπιστωµένη αναπτυξιακή πορεία του Κάστρου, από τις αρχές της χιλιετίας µέχρι το 
700 π.Χ., δικαιολογεί την ταξική διαστρωµάτωση της κοινωνίας. Η αξιοποίηση των 
άφθονων πλουτοπαραγωγικών πηγών θα οδήγησε στη συγκέντρωση πλεονάσµατος 
αγαθών. Παράλληλα, η τεχνολογική πρόοδος και η αυξανόµενη ζήτηση καλύτερης 
ποιότητας προϊόντων, θα ευνόησαν την εξειδίκευση στην εργασία και τη διαρκώς 
εντατικότερη ενασχόληση µε τη βιοτεχνία. Η αξιόλογη ντόπια κεραµική, η λειτουργία 
υφαντουργείου στο ∆. 7 στην κορυφή του Κάστρου και τα πολυπληθή και συχνά 
περίτεχνα µετάλλινα αντικείµενα, µαρτυρούν την άνθηση του δευτερογενή τοµέα. 
Ορισµένα άλλα ευρήµατα, όπως τα χάλκινα ελάσµατα µε τις ανατολικής έµπνευσης 
παραστάσεις και τα κοσµήµατα από χρυσό και φαγεντιανή, µάλλον δεν αποτελούν 
δηµιουργίες τοπικών εργαστηρίων και πιθανώς εισήχθησαν από την Κνωσό, την 
Κύπρο, ή και την Ανατολή, τεκµηριώνοντας την πύκνωση των ανταλλαγών και την 
ανάπτυξη του εµπορίου. Τόσο πλούσια οικονοµική δραστηριότητα στο Καβούσι, θα 
συνέτεινε ασφαλώς, στην ευηµερία του πληθυσµού, την άνοδο του βιοτικού επιπέδου 
και την κοινωνική αναδιάρθρωση. 

Την ίδια διαδικασία επαληθεύουν και τα ταφικά λείψανα από το «Πλαγί του 
Κάστρου». Αν πραγµατικά αυτά προέρχονται από ένα κοιµητήριο, ενισχύουν την 
εντύπωση σταθερότητας και συνέχειας, που σχηµατίσαµε και κατά την εξέταση των 
καταλοίπων του Κάστρου, καταδεικνύοντας την κατάληψη του χώρου για µακρύ 
χρονικό διάστηµα, από την ΥποΜ ως την Αν περίοδο, κατά το αντίστοιχο του 
Βρόντα. Ειδικά η χάλκινη φιάλη µε τις διακοσµηµένες µε άνθη λωτού λαβές και δυο 
ΥΓ πόρπες, πιστοποιούν τις επαφές µε την Κύπρο, οι οποίες δε φαίνεται να 
περιορίζονται µόνο στον οικονοµικό τοµέα, αλλά αφορούν και στην ιδεολογία. Οι 
σιδερένιες εσχάρες, η χάλκινη ασπίδα και τα όπλα, συνιστούν χαρακτηριστικά 
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κτερίσµατα ΥΓ-ΠΑν τάφων «πολεµιστών»408 (σαν τους ανεσκαµµένους στο Άργος, 
την Ελεύθερνα, τα Κουκλιά και τη Σαλαµίνα της Κύπρου), υποδηλώνοντας ίσως, ότι 
και οι κάτοικοι του Καβουσιού ένιωθαν Έλληνες και θέλγονταν από τις οµηρικές 
διηγήσεις, καθώς τις αντιλαµβάνονταν ως δηµιούργηµα και αντανάκλαση του 
πολιτισµού τους. Η εθνική συνείδηση της κοινωνίας έχει πια διαµορφωθεί. 

Η ακµή του Κάστρου, κατά το β΄ µισό του 8ου αι., ήταν βραχύβια. Από τον 7ο, 
η σταδιακή εγκατάλειψη των σπιτιών και η µείωση του εµβαδού τους µαρτυρούν την 
παρακµή. Ο πληθυσµός ελαττώνεται, πιθανώς επειδή µεταναστεύει. Οι αιτίες της 
µετακίνησης δεν έχουν προσδιοριστεί µε σαφήνεια. Άραγε, να οφείλεται στον 
ανεπαρκή, για τις ανάγκες αστικού τύπου εγκαταστάσεων, όγκο των αγροτικών 
πρώτων υλών409; Ή µήπως µπορεί να σχετίζεται µε ενδεχόµενη εξάντληση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών; Ή τελικά, πρέπει να αποδοθεί σε γενικότερες 
οικονοµικές ανακατατάξεις, όπως η διεύρυνση του οικονοµικού χώρου, δηλαδή η 
εφαρµογή των κανόνων της αγοράς και η συνακόλουθη µετατόπιση του ανθρώπινου 
ενδιαφέροντος προς τον κάµπο, τη θάλασσα και την παράκτια οδό επικοινωνίας410; Ο 
εντοπισµός του άγνωστου ακόµα νέου οικισµού, ίσως προσφέρει κάποιες ενδείξεις. 
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1950 533 & 1951α 445 (442-3) & 1954 516ú Αλεξίου Σ. ΚΧ 1956 7-19ú Renard L. 
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Π∆11. Περιοχή Ορεινού. 
 

Νότια της επικράτειας Καβουσιού � Μετοχίου Άσαρη � Βασιλικής � 
Μοναστηρακίου � Τραπέζας � Μελισσών και ανατολικά του κάµπου της Ιεράπετρας, 
διαδοχικοί πρόβολοι του ορεινού όγκου της Θρυπτής (1476 µ.), µε κατεύθυνση 
γενικά προς τη µεσηµβρία, σχηµατίζουν σχεδόν παράλληλες, ηµιορεινές λεκάνες. Η 
δυτικότερη, του Αγ. Ιωάννη και η γειτονική της στα ανατολικά, ενοποιούνται κοντά 
στη θάλασσα, καθώς καταλήγουν στη λεπτή, πεδινή, παράκτια ζώνη των χωριών 
Φέρµα � Αγ. Φωτιά. Συνεπώς, τις θεωρούµε τµήµατα ενιαίας περιοχής, κατά 
διαστήµατα πιθανώς εξαρτηµένης από την Ιεράπετρα, αφού οι σχετικά µικρές 
διαστάσεις της, το κατακερµατισµένο ανάγλυφο και το ανώµαλο έδαφος, θα 
συνιστούσαν ανυπέρβλητα εµπόδια, στην προσπάθεια του πληθυσµού της να πετύχει 
αυτάρκεια γεωργικών προϊόντων, διασφαλίζοντας την αυτονοµία. Η ένδεια των 
φυσικών πόρων της, µοιάζει να δικαιολογεί την απουσία ΠΓ-Γ καταλοίπων. 
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Ανατολικότερα, δυο άλλες λεκάνες, των Σχινοκαψάλων και του Καλυβίτη, 
παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κι επιπρόσθετα, αποκόβονται από τη 
θάλασσα, εξαιτίας των υψωµάτων Μεγάλο Σέλλι (357 µ.) και Πλακούρες (342 µ.). 
Επειδή το µεταξύ τους όριο κατά τόπους είναι δυσδιάκριτο, ιδίως ψηλά, στις 
µεσηµβρινές πλαγιές της Θρυπτής, µα και χαµηλότερα, ανάµεσα στα δυο χωριά, τις 
εντάσσουµε σε µια περιοχή. Οι περιορισµένες πλουτοπαραγωγικές πηγές τους δε θα 
αρκούσαν για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών των κατοίκων, δυσχεραίνοντας 
την οικονοµική ανάπτυξη και την επίτευξη αυτονοµίας. ∆εν αποκλείεται λοιπόν, 
περιοδικά να ανήκαν και αυτές στη σφαίρα επιρροής της Ιεράπετρας, ή να 
αποτελούσαν πολιτική ενότητα µε την ευρύτερη, γειτονική κοιλάδα του Ορεινού. 
Στην τελευταία περίπτωση, η επικράτεια θα απλωνόταν στα νότια και ανατολικά της 
Θρυπτής. Το δυτικό της όριο θα ανέβαινε από τη ράχη Κώστα Κορφή (358 µ.) 
βορειοανατολικά της Αγ. Φωτιάς, στο ανώνυµο ύψωµα των 478 µ. βορειότερα και 
στους ορεινούς όγκους της Θρυπτής (Ψυχρόν, Αφέντης 1476 µ.) και του Κλήρου 
(1331 µ.). Από εκεί θα στρεφόταν αρχικά ανατολικά και αµέσως Ν/ΝΑ (Παπούρα 
1187 µ., Κεφάλια 972 µ., Καστρί 825 µ. και ανώνυµο 591 µ.), καταλήγοντας στο 
βουνό Αρκάλες (368 µ.) και στη στενή ρεµατιά προς τις Πλακούρες, χωρίζοντας την 
περιοχή από τις δίδυµες λεκάνες της Χρυσοπηγής και του Σταυροχωρίου. 

Κύριο γνώρισµα του τόπου συνιστά το ορεινό και ανώµαλο έδαφος. Η 
καλλιέργειά του δε θα πρέπει να ήταν ιδιαίτερα αποδοτική και η φτωχή γεωργική 
παραγωγή µε δυσκολία θα κάλυπτε τις στοιχειώδεις ανάγκες διαβίωσης των ντόπιων. 
Η ενασχόληση µε την κτηνοτροφία θα συµπλήρωνε το εισόδηµά τους, ωστόσο δε θα 
βελτίωνε θεαµατικά την κατάσταση, ούτε βέβαια θα συντελούσε στη συσσώρευση 
µεγάλου πλεονάσµατος αγαθών. Το κατακερµατισµένο ανάγλυφο θα αποτελούσε 
πρόσθετο εµπόδιο στην ανάπτυξη, δυσχεραίνοντας την οικονοµική συνεργασία. 
Μάλιστα, αν η στενή παραλιακή λωρίδα γης, µε τα αγκυροβόλια, βρισκόταν κάτω 
από ξένο έλεγχο (έστω κατά διαστήµατα) και η επικράτεια δε διέθετε έξοδο στη 
θάλασσα, οι δυνατότητες προόδου θα µειώνονταν περαιτέρω. Εξάλλου και η 
περιφερειακή θέση της περιοχής, ως προς τους κύριους δρόµους επικοινωνίας στην 
Ανατολική Κρήτη, θα συνέτεινε σε παρατεταµένη ύφεση. Εποµένως, µόνο η φυσική 
προστασία από τα γύρω βουνά, θα ευνοούσε την κατάληψη του χώρου. 

Κατά συνέπεια, δεν προκαλεί έκπληξη η απουσία ΠΓ-Γ καταλοίπων από τις 
λεκάνες των Σχινοκαψάλων και του Καλυβίτη, ενώ δικαιολογείται η αποκάλυψη 
τέτοιων ανατολικότερα, στην πιο εκτεταµένη κοιλάδα του Ορεινού. Εκεί έχουν 
εντοπιστεί τα ίχνη τριών εγκαταστάσεων, σε ισάριθµα υψώµατα κοντά στο χωριό. 
Στο Καστρί (825 µ.), πάνω στο ανατολικό όριο της επικράτειας, αναφέρεται η 
ανεύρεση δυο πυρήνων κατοίκησης. Στην κορυφή του διακρίνονται ερείπια κτιρίων, 
απλής, ορθογώνιας κάτοψης και χαµηλότερα, στη δυτική πλαγιά, άλλα αρχιτεκτονικά 
λείψανα. Η αδιάγνωστη κεραµική δυσκολεύει τη χρονολόγηση. Ωστόσο φαίνεται, ότι 
ο οικισµός θα ιδρύθηκε κατά την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο και ίσως εγκαταλείφθηκε πριν τη 
Γ. Αξιοσηµείωτο στοιχείο συνιστά η οχύρωση του υπερκείµενου πυρήνα, η οποία 
ακολουθεί τη διαµόρφωση του εδάφους, ενισχύοντας την άµυνα σε σηµεία όπου αυτή 
παρουσιάζει αδυναµίες. Έτσι, το τείχος (σωζόµενου µήκους 40-50 µ., ύψους 1,70 µ., 
αλλά αρχικά 2,50-3 µ. και πάχους 1,20-1,50 µ.), ανεγείρεται στα νότια και 
νοτιοδυτικά, ενσωµατώνοντας τους βράχους και γεµίζοντας τα κενά ανάµεσά τους, 
όχι όµως και στην απόκρηµνη βόρεια και βορειοανατολική πλευρά. 

Περίπου 1,5 χλµ. δυτικότερα, στο δυτικό τµήµα της κοιλάδας, εντοπίστηκαν 
αποµεινάρια ακόµα δυο εγκαταστάσεων. Συγκεκριµένα, στην κορυφή και τις κλιτύες 
βουνού (γύρω στα 750 µ.), στη θέση «Επάνω Ελληνικά», υπάρχουν ίχνη απλών 
ορθογώνιων οικοδοµηµάτων χτισµένων µε αργούς λίθους, αναληµµατικός (;) τοίχος 



και διάσπαρτα δυσδιάγνωστα όστρακα, µάλλον ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ. 600 µ. νοτιότερα, σε 
βραχώδες έξαρµα στα βόρεια του υψώµατος Πετροκοπιά (724 µ.), µικρή, απότοµη 
και αφιλόξενη έκταση, διαστάσεων 8-10 Χ 20 µ., ορίζεται από γκρεµό στα βόρεια και 
δυτικά και τείχος κατασκευασµένο από αδούλευτες πέτρες, ύψους 3,5 µ., στα 
νοτιοανατολικά. Στο χώρο διακρίνονται αρχιτεκτονικά λείψανα και ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ 
κεραµική, που ερµηνεύονται ως πιθανά κατάλοιπα παρατηρητηρίου, για την 
επόπτευση δυο οδών σύνδεσης της κοιλάδας µε την ακτή411. 

Τα παραπάνω ελλιπή και αποσπασµατικά στοιχεία συλλέχτηκαν κατά τη 
διάρκεια επιφανειακών ερευνών, χωρίς την πραγµατοποίηση ανασκαφικών εργασιών 
και δεν προσφέρουν ικανοποιητική εικόνα της ανθρώπινης παρουσίας και 
δραστηριότητας στην περιοχή, αφού παρέχουν περιορισµένες πληροφορίες και δε 
χρονολογούνται µε ασφάλεια. Ωστόσο, η αποδοχή της ακρίβειάς τους οδηγεί σε 
κάποιες διαπιστώσεις και υποθέσεις. Με βάση τις συνήθειες της εποχής και τη 
γεωµορφολογία της επικράτειας, η θέση των οικισµών σε κορυφές και πλαγιές 
βουνών είναι αναµενόµενη. Η επιλογή της προφανώς σχετίζεται µε την προσπάθεια 
αναβάθµισης της αµυντικής ικανότητας του πληθυσµού και την επιθυµία του να 
ελέγξει τις συγκριτικά παραγωγικότερες λεκάνες και τα σπουδαιότερα, για τις 
µετακινήσεις και τις ανταλλαγές, περάσµατα. Η στρατηγική και οικονοµική σηµασία 
των υψωµάτων, ενδεχοµένως ευνόησε τη µακραίωνη κατοίκηση, η οποία µαρτυρά 
σταθερότητα και συνέχεια, από την Ύστερη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του 
Σιδήρου (σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ενδείξεις). Όµως, η έλλειψη δεδοµένων δεν 
επιτρέπει το σαφή προσδιορισµό του χαρακτήρα των εγκαταστάσεων. 

Για παράδειγµα, στη φυσικά προστατευµένη και ταυτόχρονα οχυρωµένη 
κορυφή του Καστριού, έχει αποδοθεί ο ρόλος της «ακρόπολης»412, όπου θα 
κατέφευγε ο πληθυσµός του χαµηλότερου πυρήνα, για να προφυλαχτεί από επιθετικές 
ενέργειες εχθρών. Άραγε, από πού θα επέδραµαν οι τελευταίοι και για πόσο χρόνο θα 
συνιστούσαν απειλή; Η πρώτη εκδοχή είναι να εφορµούσαν από τη γειτονική περιοχή 
Χρυσοπηγής � Σταυροχωρίου και να βρίσκονταν σε αδιάκοπο ανταγωνισµό µε τους 
κατοίκους της κοιλάδας του Ορεινού, µε συνέπεια αλλεπάλληλες συγκρούσεις. Αλλά 
τότε, η ανέγερση τείχους στα νότια και νοτιοδυτικά µοιάζει άσκοπη. Απορρίπτοντας 
την ερµηνεία αυτή, ουσιαστικά αποκλείουµε την πιθανότητα ο κίνδυνος να 
προερχόταν από το εξωτερικό, αφού, αν οι εισβολείς κατείχαν τα εύφορα εδάφη 
δυτικά από το Καστρί, θα ανάγκαζαν τους υπερασπιστές του να παραδοθούν. 
Αποµένει έτσι η εκδοχή, ο οικισµός να µη λειτουργούσε ως καταφύγιο, µα ως 
ορµητήριο µιας οµάδας ανθρώπων, που διεκδικούσε το υπερπροϊόν των 
καλλιεργητών της λεκάνης. Όµως και πάλι υπάρχει κενόú θα ήταν τέτοιος ο όγκος 
των παραγόµενων αγαθών, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων; Καταλήγουµε 
λοιπόν, σε αδυναµία να υποστηρίξουµε πειστικά οποιαδήποτε πρόταση, περιµένοντας 
τη διενέργεια ανασκαφών και τη συνακόλουθη αύξηση των διαθέσιµων 
πληροφοριών, η οποία ίσως συµβάλλει στην ακριβέστερη χρονολόγηση των 
οχυρωµατικών έργων και στον προσδιορισµό του χαρακτήρα και της έκτασης της 
εγκατάστασης. 

Μέχρι τότε, αρκούµαστε να σηµειώσουµε την κατοίκηση σε κώµες, ως 
ένδειξη της επιθυµίας ελέγχου κι εκµετάλλευσης ολόκληρης της κοιλάδας. Η θέση 
τους στα όριά της, δεν αποκλείεται να αντανακλά την προσπάθεια φιλικά 
διακείµενων µεταξύ τους κοινοτήτων, να περιχαρακώσουν την καλλιεργήσιµη και 
βοσκήσιµη γη, προστατεύοντάς την από επιθετικούς γείτονες413. Η περιορισµένη 
                                                 
411 Nowicki K., 1990, σ. 173ú του ίδιου, 1992b, σ. 66. 
412 Ό.π., 1990, σ. 174 και 1992b, σ. 64. 
413 Ό.π., 1990, σ. 174. 



ισχύς τους και το ενδεχοµένως στοιχειώδες επίπεδο κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης, 
στη µετάβαση από τη 2η στην 1η χιλιετία, αποδυναµώνει την υπόθεση να 
συγκροτήθηκε ευρύτερη συµµαχία του πληθυσµού των βουνών της Σητείας, απέναντι 
σε εξωτερικούς εχθρούς. Με το ίδιο σκεπτικό, η εικασία της δηµιουργίας δικτύου 
παρατηρητηρίων µοιάζει επίσης αστήρικτη, απαιτώντας αρχαιολογική τεκµηρίωση. 
Βιβλιογραφία: Nowicki K. Archeologia Warsz. 1988 195 & Aegaeum 1990 170 & 
Fortficationes Antiquae 1992 62. 
 
Π∆12. Περιοχή Χρυσοπηγής (Ρουκάκας) � Σταυροχωρίου � Αγ. Στεφάνου (Γρα). 
 

Ανατολικά της επικράτειας του Ορεινού απλώνεται µια µακριά κοιλάδα 
χειµάρρου, κατεύθυνσης Β-Ν, από τους µεσηµβρινούς πρόποδες της επιµήκους 
οροσειράς Ορνό (1238 µ.), µέχρι το Λιβυκό Πέλαγος. Στο ευρύ βόρειο τµήµα της το 
έδαφος είναι αρκετά οµαλό, ιδιαίτερα γύρω από το χωριό Χρυσοπηγή. Νοτιότερα, 
δυο ελαφρά συγκλίνουσες ράχες σταδιακά περιορίζουν το πλάτος της, 
δυσχεραίνοντας την επικοινωνία µε την εκτεταµένη παραλιακή πεδιάδα Κουτσουρά � 
Μακρυγιαλού � Πιλαληµάτων. Το βόρειο όριό της συνιστούν οι διαδοχικές κορυφές 
του Ορνού (1177, 1069, 1044, 1238, 1182 και 1157 µ.) και το βουνό Μεγάλη Μούρη 
(1179 µ.). Η υδροκριτική ανάµεσα στην πρώτη και το όρος Κλήρος (1331 µ.) στη 
µεσηµβρία, χωρίζει την περιοχή από την αντίστοιχη του Καβουσιού, ενώ 
νοτιοανατολικότερα, τα υψώµατα Παπούρα (1187 µ.), Κεφάλια (972 µ.), Καστρί (825 
µ.) και Αρκάλες (368 µ.), την αποκόβουν από αυτήν του Ορεινού. Ο ανατολικός 
πρόβολος του τελευταίου (136 µ.) και λόφοι µεταξύ δυο στενών ρεµατιών, πάνω από 
τον οικισµό Τσικκαλαριά, αποτελούν την ασαφή φυσική διάκριση της κοιλάδας µε 
τον παράκτιο κάµπο, συγκροτώντας παράλληλα το νότιο όριό της. Το ανατολικό, 
κατέρχεται από τη Μεγάλη Μούρη προς το βουνό Ρωµανάτη στη µεσηµβρία (649 και 
716 µ.), στη συνέχεια κλίνει απότοµα δυτικά, περνά από την Καυκάλα (589 µ.) και 
στρέφει πάλι νότια (ανώνυµα των 501, 479, 451, 453 και 446 µ.), δυτικά από το 
χωριό Άγ. Στέφανος. Ωστόσο, ενδεχοµένως θα πρέπει να θεωρήσουµε ως τµήµα της 
εξεταζόµενης επικράτειας και την ανατολικότερη, µικρή, εσωτερική λεκάνη του Αγ. 
Στεφάνου, δηλαδή τη µακρόστενη, ηµιορεινή κοιλάδα του άνω ρου του χειµάρρου 
Ποταµού, παρά τον ξεκάθαρο γεωγραφικό διαχωρισµό της από τις γειτονικές του 
Σταυροχωρίου και των Πεύκων, αφού η εκµετάλλευση των περιορισµένων 
πλουτοπαραγωγικών πηγών της, δε θα αρκούσε για την επίτευξη αυτάρκειας και 
αυτονοµίας. Σε τέτοια περίπτωση, το όριο της περιοχής θα συνιστούσαν οι 
νοτιοδυτικές προεκτάσεις του βουνού Ρωµανάτη (ανώνυµες κορυφές των 836 και 725 
µ.) και το ύψωµα Βίγλα (471 µ.). Μάλιστα, δεν αποκλείεται στη σφαίρα επιρροής της 
επικράτειας, να εντάσσονταν κατά διαστήµατα, τόσο η φτωχή λεκάνη των Πεύκων, 
όσο και η παραλιακή πεδιάδα, αν δεν ελέγχονταν από τους κατοίκους της 
πλουσιότερης και συνακόλουθα ισχυρότερης κοιλάδας του χειµάρρου Ανδροµύλου. 

Όµως, ακόµα και χωρίς τα παραπάνω εδάφη, θα ήταν εφικτή η διασφάλιση 
ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης για το ντόπιο πληθυσµό. Η καλλιέργεια της 
αρδευόµενης από τρεχούµενα και µετεωρικά νερά, εύφορης γης και η ενασχόληση µε 
την κτηνοτροφία, θα προσέφεραν επάρκεια αγροτικών προϊόντων. Η θέση της 
περιοχής πάνω σε δρόµους σύνδεσης του ισθµού της Ιεράπετρας µε τους κάµπους της 
Σητείας και των Λιθινών (µέσω των λεκανών της Αύγου, των Κρυών και των 
Πεύκων), θα ευνόησε την πύκνωση των ανταλλαγών και την ανάπτυξη εµπορικών 
και πολιτιστικών επαφών µε τα οικιστικά κέντρα της Ανατολικής Κρήτης. Τέλος, η 
κάλυψη από ορεινούς όγκους στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά και τη θάλασσα στη 
µεσηµβρία, θα παρείχε φυσική προστασία στους κατοίκους, βελτιώνοντας την 



αµυντική ικανότητά τους και µετριάζοντας τον κίνδυνο να δεχτούν επίθεση από το 
εξωτερικό. 

Τα πλεονεκτήµατα του τόπου θα πρέπει να προσέλκυσαν το ανθρώπινο 
ενδιαφέρον, κατά την αρχαιότητα. Ωστόσο, η υποτυπώδης ανασκαφική διερεύνησή 
του µας στερεί πληροφορίες αναγκαίες για την ανασύνθεση της ιστορικής 
πραγµατικότητας. Έτσι, περιοριζόµαστε στην καταγραφή και ανάλυση 
αποσπασµατικών στοιχείων, περισυλλεγµένων κυρίως κατά τη διάρκεια 
επιφανειακών ερευνών. Ίχνη κατάληψης του χώρου έχουν έρθει στο φως και στα τρία 
τµήµατα της επικράτειας. Συγκεκριµένα, σχεδόν 1 χλµ. δυτικά της Χρυσοπηγής, στην 
κορυφή και την ανατολική πλαγιά του υψώµατος Σωρός (Κορακιά) (626 µ.), το οποίο 
δεσπόζει στο δρόµο Χρυσοπηγής � Μπέµπονα (Αύγου), επισηµάνθηκαν ερείπια 
τοίχων σπιτιών και αναληµµάτων, από αργούς και σπάνια δουλεµένους λίθους, καθώς 
και δυσδιάγνωστη κεραµική, µάλλον των «Ύστερων Σκοτεινών Αιώνων»414. 
Νοτιότερα, στο Σταυροχώρι και στο βουνό Σκαλιά (501 µ., περίπου 1 χλµ. 
βορειοανατολικά από το χωριό, ανατολικά της οδού προς Λάπιθο), εντοπίστηκαν 
πιθανώς ΥΜ ΙΙΙ (ή πρωιµότερα) � Α (ή υστερότερα) όστρακα. Ο Nowicki θεωρεί το 
ύψωµα κατάλληλο για την ίδρυση «οικισµού � καταφυγίου»415 και, µαζί µε τον 
Rutkowski, αποδίδουν τη µακραίωνη κατοίκηση εκεί, στην αφθονία πηγών και την 
επίκαιρη θέση του, στο µέσο της κοιλάδας, στο δρόµο από την ακτή προς τη λεκάνη 
της Χρυσοπηγής416. Τέλος, µε διαφορετικού χαρακτήρα, ταφική χρήση του χώρου, 
συνδέονται τα 10-12 ΠΓ Β-Γ αγγεία από τη µικρή σπηλιά «Στεφανούλι», κοντά στον 
Άγ. Στέφανο. Ο Πλάτων σηµειώνει την επαρχιακή εµφάνισή τους417, χωρίς να 
αναφέρει κάτι σχετικό µε τα έθιµα της εποχής. 

Ακριβώς η ένδεια και αποσπασµατικότητα των αρχαιολογικών δεδοµένων, 
δυσχεραίνουν την εξαγωγή συµπερασµάτων και τη διατύπωση παρατηρήσεων και 
υποθέσεων. Αρχικά, διαπιστώνουµε τη διασπορά των καταλοίπων σε ολόκληρη την 
επικράτεια, ίσως στα πλαίσια της προσπάθειας αξιοποίησης του συνόλου των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών της. Ειδικά η δηµιουργία των εγκαταστάσεων στο Σωρό 
(Κορακιά) και στα Σκαλιά, δηλαδή σε υψώµατα που ελέγχουν τα ευφορότερα εδάφη 
και τις σηµαντικότερες οδούς επικοινωνίας, µαρτυρά την επιθυµία του πληθυσµού, 
όχι µόνο να προφυλαχτεί από τυχόν κινδύνους, µα και να πετύχει ικανοποιητικό 
επίπεδο διαβίωσης. Η οικονοµική ανάπτυξη, η πύκνωση των ποικίλων επαφών µε το 
εξωτερικό και γενικά, η πρόοδος, θα συνιστούσαν βασικές επιδιώξεις του. Αντίθετα, 
η αναζήτηση πρόσκαιρων καταφυγίων δε µοιάζει να απασχολεί ιδιαίτερα τους 
ντόπιους, όπως φανερώνει η παρατεταµένη κατοίκηση στα δυο βουνά. Η ενδεχόµενη 
επαλήθευση των χρονικών ορίων της, έστω µε µικρά κενά διαστήµατα ενδιάµεσα, θα 
πιστοποιήσει, πέρα από τη σταθερότητα στην κατάληψη του χώρου και τη συνέχεια 
από την Ύστερη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Η συγκεκριµένη 
επισήµανση έχει µεγάλη βαρύτητα, αν αναλογιστούµε πως η εξεταζόµενη περιοχή 
είναι περιφερειακή, αρκετά αποµακρυσµένη και σχετικά αποµονωµένη από τα κύρια 
οικιστικά κέντρα. Επαρχιακότητα αντανακλά και η κεραµική από το ταφικό σπήλαιο 
στον Άγ. Στέφανο, χωρίς να αντικατοπτρίζει κατ�ανάγκη, γενικά χαµηλό βιοτικό 
επίπεδο, αφού, ακόµα και αν ο τύπος του τάφου και η απουσία αξιόλογων 
κτερισµάτων θεωρηθούν επίσης ενδείξεις φτωχικής ζωής, µπορεί να αφορούν µόνο 
κάποια µερίδα του πληθυσµού και όχι το σύνολο. Περισσότερα ανασκαφικά 

                                                 
414 Ό.π., σ. 174. 
415 Ό.π., σ. 175. 
416 Rutkowski B., Nowicki K., 1990, σ. 124. 
417 Πλάτων Ν., 1954α, σ. 512 και 1954β, σ. 368. 



ευρήµατα στο µέλλον, ασφαλώς θα προσφέρουν πληρέστερη εικόνα της κατάστασης, 
κατά την ΠΓ και Γ περίοδο. 
Βιβλιογραφία: Πλάτων Ν. ΚΧ 1954α 512 & ΠΑΕ 1954β 368ú Faure P. BCH 1962 40ú 
Τσιποπούλου Μ. Ειλαπίνη 1987α 260ú Nowicki K. Archeologia Warsz. 1988 195 & 
Aegaeum 1990 161ú Rutkowski B. Nowicki K. Archeologia Warsz. 1990 113. 
 
Π∆13. Περιοχή Κουτσουρά � Πεύκων. 
 

Νότια και ανατολικά της επικράτειας Χρυσοπηγής � Σταυροχωρίου � Αγ. 
Στεφάνου, διαµορφώνονται δυο διακριτές εκτάσεις: η φαρδιά πεδινή ζώνη 
Κουτσουρά � Μακρυγιαλού, εκτεινόµενη µέχρι την κοιλάδα του χειµάρρου 
Ανδροµύλου στα ανατολικά, κατά µήκος της µεσηµβρινής ακτής του νησιού, βόρεια 
από τον όρµο Μακρυγιαλού και η εσωτερική, ηµιορεινή λεκάνη των Πεύκων, 
ανατολικά της παρόµοιας του Αγ. Στεφάνου. Τα όρια της πρώτης συνιστούν τα 
υψώµατα Πλακούρες (342 µ.) στα δυτικά, Αρκάλες (368 µ.), Βίγλα (471 µ.) και οι 
µεταξύ τους στενές ρεµατιές στα βόρεια και οι ανώνυµοι λόφοι των 243 και 53 µ. στα 
ανατολικά, νότια από το φαράγγι Ανεγύρους, ενώ της δεύτερης, το όρος Ρωµανάτη 
(937 µ.) στα βόρεια, οι νοτιοδυτικές προεκτάσεις του (ανώνυµες κορυφές των 836 και 
725 µ.) και το βουνό Βίγλα στα δυτικά, η δίδυµη κορυφή του τελευταίου (λίγο πάνω 
από τα 400 µ.) στη µεσηµβρία και οι νοτιοανατολικές πλαγιές του όρους Ρωµανάτη, 
µε το υποκείµενο φαράγγι Ανεγύρους στα ανατολικά. 

Η επιλογή να παρουσιάσουµε µαζί, τους δυο τόσο διαφορετικούς, 
γεωµορφολογικά και τοπογραφικά, χώρους, δεν υποδηλώνει ενδεχόµενη πεποίθηση, 
ότι θα συγκροτούσαν επικράτεια, αλλά απορρέει από την εκτίµηση, ότι θα είχαν 
κοινή ιστορική πορεία, στους κόλπους ευρύτερων οικιστικών ενοτήτων. Η ασαφής 
φυσική διάκριση της παραλιακής πεδιάδας, το σχετικά µικρό εµβαδόν και η έκθεσή 
της στην επιθετική διάθεση των κατοίκων γειτονικών περιοχών, χωρίς αξιόλογη 
φυσική προστασία, θα την καθιστούσαν διαφιλονικούµενη ζώνη, κατά διαστήµατα 
εξαρτηµένη από τις επικράτειες του Σταυροχωρίου ή των Ανδροµύλων. Αντίστοιχα, η 
περιορισµένη έκταση της λεκάνης των Πεύκων, το ηµιορεινό, ανώµαλο έδαφος και η 
αποµόνωσή της, εξαιτίας του όρους Ρωµανάτη, θα συνιστούσαν ανασταλτικούς 
παράγοντες στην προσπάθεια ανάπτυξης, εµποδίζοντας την επίτευξη αυτάρκειας και 
συνακόλουθης αυτονοµίας, µε συνέπεια, την ένταξή της επίσης στη σφαίρα επιρροής 
των περιοχών Χρυσοπηγής � Σταυροχωρίου � Αγ. Στεφάνου, ή πιθανότερα, της 
ανατολικότερης κοιλάδας του Ανδροµύλου. 

Η επιδίωξη των κατοίκων των ισχυρότερων επικρατειών, να ελέγξουν τους 
δυο εξεταζόµενους χώρους, δε θα οφειλόταν απλά στις επεκτατικές βλέψεις τους, µα 
στην επιθυµία να εκµεταλλευτούν τα πλεονεκτήµατα των τόπων αυτών. Η 
καλλιέργεια του εύφορου κάµπου και η έξοδος στη θάλασσα, µε την ύπαρξη 
αγκυροβολίων στον όρµο Μακρυγιαλού, θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον τους, αφού 
εγγυώνταν οικονοµική ευρωστία, πύκνωση των επαφών µε το εξωτερικό και 
πολύπλευρη ανάπτυξη. Επιπρόσθετα, η κυριαρχία στον ορεινό όγκο Ρωµανάτη θα 
ενίσχυε την άµυνα, παρέχοντας ασφάλεια και θα επέτρεπε την επόπτευση των 
χαµηλότερων γόνιµων λεκανών Χρυσοπηγής, Σταυροχωρίου, Ανδροµύλων και 
Κρυών και τον έλεγχο σηµαντικών οδών επικοινωνίας. 

Εποµένως, η αποκάλυψη ΠΓ-Γ καταλοίπων στην πεδιάδα και σε υψώµατα 
κοντά στους Πεύκους, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη. Στην πρώτη εντοπίστηκαν 
ερείπια και τάφοι ΥΜ ΙΙΙ-ΠΓ παράκτιου οικισµού � «λιµανιού»418, στις θέσεις 

                                                 
418 Faure P., 1962, σ. 40. 



«Κηπουρού» (;), «Ληνικά» και «Σπηλιαρίδια» Κουτσουρά. Σε πολύ διαφορετικό 
τοπίο, Β/Β∆ και πάνω από τους Πεύκους, στην κορυφή Σταυρωµένος (περίπου 610 
µ.), όπου σήµερα βρίσκεται το οµώνυµο εκκλησάκι, επισηµάνθηκαν αποµεινάρια 
λίγων κτιρίων και περισυλλέχτηκε ΥΜ ΙΙΙγ-Γ (και υστερότερη ;) κεραµική, 
καταδεικνύοντας την ύπαρξη εγκατάστασης, µε «χώρο καταφυγής» ψηλά και 
γειτονιά χαµηλότερα, στην ανατολική πλαγιά. Γύρω στα 800 µ. βορειότερα, κάτω 
από το βραχώδες έξαρµα Καστελλόπουλο (περίπου 710 µ.) αλλά και 400 µ. 
δυτικότερα, ανατολικά του ρήγµατος «Μέγα Χάλαυρο», εντοπίστηκαν ακόµα δυο 
οικισµοί, µάλλον πρωιµότεροι, ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ/ΠΓ (;), καθώς και τουλάχιστον πέντε 
κατεστραµµένοι, µικροί, θολωτοί τάφοι. 

Ο αρχαιολόγος που ερεύνησε τις τρεις τελευταίες κώµες, ο Nowicki, 
εξέφρασε την άποψη, ότι ιδρύθηκαν κατά την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο, όταν θα σηµειώθηκε 
ξαφνική µετακίνηση του πληθυσµού από τα παράλια προς το εσωτερικό, εξαιτίας 
κάποιου σοβαρού κινδύνου προερχόµενου από τη θάλασσα419. Όµως τότε, πώς 
εξηγείται η ταυτόχρονη ανθρώπινη παρουσία στον Κουτσουρά; Προφανώς, η άγνοια 
των παρατηρήσεων του Faure, θα οδήγησε στη διατύπωση της παραπάνω εικασίας. Η 
συνεκτίµησή τους µας ωθεί να επιχειρήσουµε να ανασυνθέσουµε µε διαφορετικό 
τρόπο την ιστορική πραγµατικότητα. Βέβαια, η αποσπασµατικότητα του υλικού και η 
έλλειψη επαρκών στοιχείων, δυσχεραίνουν την προσπάθεια, εµποδίζοντας την 
εξαγωγή συµπερασµάτων. Ωστόσο, αξίζει να σχολιάσουµε και να αναλύσουµε τα 
λίγα δεδοµένα. 

Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε τη δηµιουργία όλων των εγκαταστάσεων 
κατά την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο. Το γεγονός θυµίζει το αντίστοιχο της κοντινής 
επικράτειας του Καβουσιού και µπορεί και πάλι να αντανακλά εντατικότερη 
κατάληψη του χώρου και δηµογραφική αύξηση. Ως πιθανότερο αίτιό τους προβάλλει 
η οικονοµική ανάκαµψη, µετά την αναδιοργάνωση της παραγωγής στο πλαίσιο πλέον 
του οίκου, χωρίς τον έλεγχο και σχεδιασµό µιας κεντρικής διοίκησης. Την άποψη 
ενισχύει η εξέταση της τοπογραφίας. Η κατοίκηση στην παραλιακή πεδιάδα, σε 
περιοχή χωρίς φυσική προστασία, καταδεικνύει, είτε την απουσία οποιασδήποτε 
απειλής, είτε τη σταθερή απόφαση των ντόπιων να αξιοποιήσουν την κυριότερη 
διαθέσιµη πηγή πλούτου, ώστε να αποκοµίσουν το µεγαλύτερο όφελος. Άραγε, 
µήπως η δύναµή τους ώθησε άλλες οµάδες ανθρώπων να αναζητήσουν καταφύγιο 
στα βουνά; Η θέση των δυο τουλάχιστον κωµών, σε πλαγιές στο Καστελλόπουλο και 
το «Μέγα Χάλαυρο», µαρτυρά µικρό ενδιαφέρον για την άµυνα, αφού είναι 
εκτεθειµένες σε επιθετικές ενέργειες εχθρών και δε διαθέτουν ακροπόλεις420. 
Μάλιστα, η κατά τα φαινόµενα σπουδαιότερη στα ΥΜ ΙΙΙγ χρόνια, του 
Καστελλόπουλου, έχει τη χειρότερη αµυντική κάλυψη. Αντίθετα, η συγκριτικά πιο 
οχυρή, στο Σταυρωµένο, µοιάζει να ακµάζει κατά την 1η χιλιετία, κατοικηµένη και 
τον 8ο αι., όταν ενδεχοµένως επικρατούσε ειρήνη και ηρεµία. Ίσως εκτιµούνταν τότε 
και άλλα πλεονεκτήµατά της, όπως η γειτνίαση µε οµαλότερα και πιο γόνιµα εδάφη, 
ή η δυνατότητα ελέγχου του δρόµου σύνδεσης των λεκανών Αγ. Στεφάνου και 
Ανδροµύλων, µε συνέπεια τη διαρκή κατάληψη του χώρου, από την Ύστερη 
Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Πιθανώς, µελλοντική ανασκαφική 
διερεύνηση των εγκαταστάσεων, θα επιτρέψει την ακριβέστερη χρονολόγηση και τον 
προσδιορισµό του χαρακτήρα τους (υπήρχε πραγµατικά λιµάνι;) και των σχέσεών 
τους (ειδικά των τριών γειτονικών στους Πεύκους). 

                                                 
419 Nowicki K., 1994, σ. 268. 
420 Στη µικρής έκτασης κορυφή του Καστελλόπουλου, µάλλον υπήρχε µόνο ένα υπαίθριο ιερό (ό.π., σ. 
252), ενώ στην ανάλογη του «Μεγάλου Χαλαύρου», πιθανώς κανένα κτίριο (ό.π., σ. 256 και 259). 
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Π∆14. Περιοχή Τουρλωτής � Μυρσίνης. 

 
Ο κάµπος Κουτσουρά � Μακρυγιαλού και η περιοχή των Πεύκων, µπορεί 

κατά διαστήµατα να αποτελούσαν τµήµατα της επικράτειας Χρυσοπηγής � 
Σταυροχωρίου � Αγ. Στεφάνου. Βορειότερα, πέρα από την κορυφογραµµή του Ορνού 
(1238 µ.) και νότια από τον όρµο του Μόχλου, σχηµατίζεται εκτεταµένη παραλιακή 
λεκάνη. Πρόκειται για την ευρύτερη και δυτικότερη από δυο διαδοχικές, µεταξύ των 
πεδιάδων Καβουσιού και Σητείας. Το δυτικό της όριο συνιστούν το όρος Καψάς 
(1002 µ.) και οι απόκρηµνες βορειοδυτικές πλαγιές του, ενώ το νότιο, η υδροκριτική 
ανάµεσα στις λεκάνες Αύγου και Λάστρου, το Ορνό και το ύψωµα Μεγάλη Μούρη 
(1179 µ.). Από το τελευταίο ξεκινά βουνοσειρά, µε κατεύθυνση γενικά προς τα 
βόρεια (∆ρυµιάς 991 µ., ανώνυµα των 789 και 605 µ., Αγριλός 657 µ., ανώνυµα των 
610, 559 και 445 µ. και Αρµός 498 και 454 µ.), η οποία κλείνει την περιοχή από τα 
ανατολικά. 

Η εξέταση των τοπογραφικών και γεωµορφολογικών δεδοµένων, φανερώνει 
τις λαµπρές προοπτικές ανάπτυξής της. Η καλλιέργεια της εύφορης, ικανοποιητικά 
αρδευόµενης από τα τρεχούµενα και τα µετεωρικά νερά γης, θα προσέφερε αφθονία 
γεωργικών προϊόντων και, σε συνδυασµό µε την κτηνοτροφική εκµετάλλευση των 
ψηλότερων βοσκοτόπων, θα κάλυπτε τις ανάγκες των κατοίκων, δηµιουργώντας 
προϋποθέσεις άνετης διαβίωσης. Επιπρόσθετα, η έξοδος στη θάλασσα θα ευνοούσε 
την ενασχόληση µε την αλιεία και η ύπαρξη αγκυροβολίων στους όρµους Ψείρα και 
Μόχλου, την άνθηση του εµπορίου και της ναυτιλίας. Η σταδιακά συχνότερη 
χρησιµοποίηση της οδού, που παρέπλεε τη βόρεια ακτή του νησιού, στο πλαίσιο των 
ανταλλαγών ανάµεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και την Ανατολή, θα αύξανε 
περαιτέρω τις δυνατότητες πολύπλευρης προόδου. Εξάλλου, η θέση της επικράτειας, 
στον κύριο δρόµο σύνδεσης του ισθµού της Ιεράπετρας µε τον κάµπο της Σητείας, θα 
οδηγούσε σε πύκνωση των επαφών µε τα οικιστικά κέντρα της Ανατολικής Κρήτης. 
Τέλος, η φυσική προστασία από τους µεγάλους ορεινούς όγκους, θα περιόριζε τον 
κίνδυνο εκδήλωσης επιθέσεων από γείτονες. 

Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα συνέτειναν στην πρώιµη κατάληψη του χώρου, 
ήδη από τη Νεολιθική Εποχή και στην ανάπτυξη της περιοχής κατά τη Μ, όπως 
τεκµηριώνουν τα λαµπρά ευρήµατα των ανασκαφών στο Μόχλο και την Ψείρα. 
Ανάλογης σπουδαιότητας ΠΓ-Γ κατάλοιπα δεν έχουν έρθει στο φως. Ωστόσο, έχουν 
εντοπιστεί, κατά τη διάρκεια επιφανειακών ερευνών, δυο αξιόλογες εγκαταστάσεις, 
ενώ περισυλλέχτηκαν και τα αποµεινάρια κατεστραµµένων (;) τάφων. Πολυάριθµα Γ 
όστρακα σηµατοδοτούν τη θέση του ενός οικισµού, περίπου 1 χλµ. νότια της 
Τουρλωτής, στο ύψωµα Καστρί. Βορειοανατολικότερα, ανατολικά του όρµου του 
Μόχλου, στη δυτική πλαγιά του βουνού Αρµός και συγκεκριµένα στη θέση 
«Λενικά», του εξάρµατος Κάστελλος (γύρω στα 310 µ.), επισηµάνθηκαν ερείπια 
κτιρίων από αδούλευτες σχιστολιθικές πλάκες και «Μεταµινωικά», Γ-Ε όστρακα. Το 
ύψωµα χαρακτηρίζεται «ακρόπολη», επειδή προσεγγίζεται µόνο από τα ανατολικά, 
αφού οι υπόλοιπες κλιτύες είναι απόκρηµνες. Ενδεχοµένως, κάτοικοί του θάφτηκαν 
κοντά στη θάλασσα, βόρεια του χωριού Μυρσίνη, στη µεσηµβρινή πλαγιά του 
παρακείµενου λόφου Ασπροσπηλιά (175 µ.), όπου αποκαλύφθηκαν λείψανα Γ τάφων 
(χάλκινα σκεύη, σιδερένια όπλα κι εργαλεία και κεραµική). 

Την επαλήθευση της εικασίας καθιστά αδύνατη η ένδεια και 
αποσπασµατικότητα των αρχαιολογικών δεδοµένων. Χωρίς τη διενέργεια ανασκαφών 



στις δυο κορυφές, δεν είναι εφικτή η συγκέντρωση των απαιτούµενων πληροφοριών, 
για τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας των συνθηκών ζωής στην εξεταζόµενη 
περιοχή. Έτσι, περιοριζόµαστε απλά, στη διατύπωση λίγων παρατηρήσεων και 
υποθέσεων. Αρχικά, διαπιστώνουµε τη διασπορά των καταλοίπων σε µικρή έκταση, 
µόνο στο ανατολικό τµήµα της επικράτειας και την ύστερη χρονολόγησή τους, από 
τον 8ο αι. και εξής. Η ευκαιριακή και χωρίς σύστηµα διερεύνηση του τόπου, επιτρέπει 
να αποδώσουµε στην τύχη την απουσία άλλων ευρηµάτων. Την πεποίθησή µας 
στηρίζουµε στην εκτίµηση των τοπογραφικών και γεωµορφολογικών 
χαρακτηριστικών της περιοχής, τα οποία ευνόησαν τη µακραίωνη ανθρώπινη 
παρουσία. Τα Γ-Ε όστρακα από τον Κάστελλο, µαρτυρούν την παρατεταµένη 
εγκατάσταση στο ύψωµα, πιθανή συνέπεια της επίκαιρης, εξέχουσας θέσης του, στο 
άκρο του όρµου και του παράκτιου κάµπου. Ιδιαίτερη οικονοµική και στρατηγική 
σηµασία θα είχε και το Καστρί, καθώς ελέγχει την οδό Ιεράπετρας � Σητείας και τα 
γόνιµα καλλιεργήσιµα εδάφη τριγύρω. Φαίνεται, ότι κύριο µέληµα του πληθυσµού 
ήταν η εξασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου διαβίωσης, µέσω της αξιοποίησης των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου. ∆υστυχώς, η έλλειψη στοιχείων καθιστά 
αδύνατη την εξακρίβωση της επίτευξης του στόχου. Ακόµα και τα κτερίσµατα των 
τάφων στην Ασπροσπηλιά, δεν προσφέρουν επαρκείς πληροφορίες, εξαιτίας ίσως και 
της σχεδόν τηλεγραφικής παρουσίασής τους. Τα πήλινα και µετάλλινα αντικείµενα 
που συνοδεύουν τους νεκρούς, είναι τα συνηθισµένα της εποχής, γεγονός ενδεικτικό 
ιδεολογικής και πολιτισµικής οµοιογένειας στο νησί. Η απόκτησή τους, ενδεχοµένως 
προϋποθέτει τη διάθεση πλεονάσµατος αγαθών και υποδηλώνει τεχνολογική πρόοδο 
κι εξειδίκευση στην εργασία. Ειδικά η απόθεση όπλων, δεν αποκλείεται να σχετίζεται 
µε τη διαδικασία ενοποίησης της κοινωνίας, ή να συµβολίζει την ένταξη σε κάποια 
κυρίαρχη οµάδα της. Γενικά, τα παραπάνω ευρήµατα αντανακλούν πρόοδο κι 
ευηµερία, όπως θα αναµέναµε να συµβαίνει στη συγκεκριµένη περιοχή, τον 8ο αι. 
π.Χ. 
Βιβλιογραφία: Schachermayr F. AA 1938 473ú Dunbabin T.J. BSA 1947 192ú 
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Π∆15. Περιοχή Λιόπετρου (Μουλιανών). 
 

Ανατολικά της επικράτειας Τουρλωτής � Μυρσίνης, σχηµατίζεται µικρότερη 
παραλιακή λεκάνη, δυτικά της πεδιάδας της Σητείας. Πρόκειται για τις κοιλάδες των 
ρεµάτων Λαχανά, στα δυτικά, όπου βρίσκονται τα χωριά Μέσα κι Έξω Μουλιανά και 
Χαρχωµατά, στα βορειοανατολικά. Το µεσηµβρινό άκρο της περιοχής σηµατοδοτεί 
το όρος Μεγάλη Μούρη (1179 µ.). Από εκεί κατέρχονται δυο ράχες προς τη 
θάλασσα, µε βόρεια και βορειοανατολική κατεύθυνση, συγκροτώντας το δυτικό και 
νοτιοανατολικό της όριο, αντίστοιχα. Την πρώτη συνιστούν τα υψώµατα ∆ρυµιάς 
(991 µ.), ανώνυµα των 789 και 605 µ., Αγριλός (657 µ.), ανώνυµα των 610, 559 και 
445 µ. και Αρµός (498 και 454 µ.), ενώ τη δεύτερη τα Πλατύ Σόπατο (927 µ.), 
ανώνυµο των 819 µ., Κεφάλα (759 και 613 µ.), ανώνυµο των 530 µ., δυτικά από το 
Χαµέζι, Τρυποκεφάλας (576 και 557 µ.), ∆έηση (444 µ.) και ανώνυµα των 386, 350, 
281 και 191 µ., στους γκρεµούς πάνω από την ακτή, βορειοδυτικά της Μονής 
Φανερωµένης. 

Από τη συνολική έκταση της επικράτειας, ουσιαστικά µόνο το δυτικό τµήµα 
της, δηλαδή η λεκάνη των Μουλιανών, διαθέτει αξιόλογες πλουτοπαραγωγικές πηγές 
και η ενασχόληση των κατοίκων µε τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τις ανταλλαγές, 
µπορεί να ήταν αποδοτική. Αντίθετα, το έδαφος στις κοιλάδες των ρεµάτων Φαράγγι 



και Χαρχωµατά, στα νότια και βορειοανατολικά αντίστοιχα, παρουσιάζει µεγάλες 
κλίσεις και είναι σχετικά άγονο. Παρόµοια εικόνα εµφανίζουν και οι απόκρηµνες 
ακτές, προς τις οποίες η πρόσβαση, είναι επιπρόσθετα ιδιαίτερα δύσκολη. Φαίνεται 
λοιπόν πιθανό, η συγκριτικά µικρή εξεταζόµενη περιοχή, κατά διαστήµατα να 
αποτελούσε πολιτική ενότητα µε τη δυτικότερη, της Τουρλωτής � Μυρσίνης, ή να 
εξαρτιόταν από την ισχυρότερη της Σητείας. 

Ίσως, ακριβώς η γειτνίαση µε την τελευταία και η ανάγκη επόπτευσής της, να 
ευνόησε την κατοίκηση στο ύψωµα Λιόπετρο (429 µ.), στο βορειοανατολικό άκρο 
της επικράτειας. Από το βουνό µε τις απότοµες πλαγιές, υπάρχει απρόσκοπτη 
ορατότητα προς τον κόλπο του Μιραµπέλλου και τους όρµους Μόχλου, 
Φανερωµένης και Σητείας, καθώς και προς τις λεκάνες Μουλιανών και Σητείας. 
Εποµένως, η φυσικά οχυρή, στρατηγική θέση, είναι αναµενόµενο να προσέλκυε κατά 
καιρούς το ανθρώπινο ενδιαφέρον, όπως συνέβη το Μεσαίωνα, όταν 
κατασκευάστηκε φρούριο, για την προστασία του πληθυσµού της Σητείας από 
επιδροµείς. Ασφαλώς, τα ίδια πλεονεκτήµατα του τόπου θα εκτιµήθηκαν και κατά τα 
ΠΓ-Γ χρόνια, µε συνέπεια τη δηµιουργία εκτεταµένης εγκατάστασης στην κορυφή 
και την ανατολική κλιτύ, όπου εντοπίστηκε άφθονη κεραµική. Σε µικρή απόσταση 
νοτιότερα, ήρθε στο φως συστάδα πέντε τάφων (στη θέση «Φατσή») και κοντά της, 
δυο (;) παρόµοιοι, µεµονωµένοι. Πρόκειται για µικρούς θόλους ορθογώνιας κάτοψης, 
συληµένους και µισοκατεστραµµένους. Ο ένας περιείχε σιδερένια όπλα και 14 ΥΜ 
ΙΙΙγ-Γ αγγεία (κυρίως ΠΠΓ, ΠΓ Β και ΥΓ), ενώ οι υπόλοιποι, δυο σφραγιδολίθους 
από σάρδιο και στεατίτη, χάλκινο εγχειρίδιο µε ελεφαντοστέινη λαβή, σιδερένια και 
χάλκινα µαχαίρια, χάντρες από πηλό, υαλόµαζα και ορεία κρύσταλλο, δυο πήλινα 
σφοντύλια και περισσότερα από 90 ΥποΜ-ΠΓ αγγεία (πτηνόµορφο, ψευδόστοµους 
αµφορείς, κυάθους κ.ά.). 

Άλλα κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου δεν έχουν εντοπιστεί στην 
περιοχή. Ωστόσο, δε θα προκαλούσε έκπληξη η αποκάλυψη τέτοιων στη λεκάνη των 
Μουλιανών, τον πιο παραγωγικό χώρο της επικράτειας, πάνω στο δρόµο σύνδεσης 
του ισθµού της Ιεράπετρας µε την πεδιάδα της Σητείας. Η ανεύρεση εκεί, ήδη από το 
1903, των δυο γνωστών ΥΜ ΙΙΙγ τάφων, επιτρέπει να εικάσουµε και µεταγενέστερη 
ανθρώπινη παρουσία. Τα κτερίσµατά τους µαρτυρούν ικανοποιητικό επίπεδο 
διαβίωσης, ενδεχοµένως ανάλογο του συναγόµενου για την κοινότητα του 
Λιόπετρου, µε βάση το περιεχόµενο των θόλων421. Η ποσότητα και ποιότητα της 
κεραµικής, η αφθονία µετάλλινων αντικειµένων, οι χάντρες από ορεία κρύσταλλο και 
υαλόµαζα και το περίτεχνο εγχειρίδιο, αντανακλούν οικονοµική άνεση, τεχνολογική 
ανάπτυξη κι επαφές µε την Ανατολή. Μολονότι δε γνωρίζουµε, πώς κατανεµόταν ο 
πλούτος µεταξύ των κατοίκων του Λιόπετρου, διαθέτουµε ενδείξεις γενικά άνετης 
ζωής, ακόµα και αν υπήρχε µια ηγετική οµάδα ευγενών, που θα χρησιµοποιούσε 
ορισµένα σύµβολα, σαν τους σφραγιδολίθους, για να φανερώσει την αρχοντική 
καταγωγή των µελών της. 

Ωστόσο, η ευηµερία του πληθυσµού, µάλιστα κατά τα ΥποΜ-ΠΓ χρόνια, δε 
δικαιολογείται από τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του τόπου. Η ένδεια σε 
φυσικούς πόρους, της άµεσης περιοχής του υψώµατος, υποδηλώνει, ότι η 
γεωργοκτηνοτροφική εκµετάλλευση του εδάφους, ή η προσπάθεια αξιοποίησης της 
κοντινής, αλλά σχεδόν απρόσιτης θάλασσας, δε θα ήταν δυνατό να οδηγήσουν σε 
ευµάρεια. Αντίθετα, η εξέχουσα θέση πάνω από κοιλάδες και όρµους, του 
προφυλαγµένου από εχθρικές ενέργειες βουνού, θα συνιστούσε σηµαντικό 

                                                 
421 Ο ∆αβάρας θεωρεί, ότι τα ευρήµατα των αρχαιοκαπήλων στους τάφους του Λιόπετρου «θα ήσαν 
πολύ πλούσια» (1971, σ. 199). 



πλεονέκτηµα. ∆υστυχώς, η έλλειψη αρχαιολογικών δεδοµένων δε µας επιτρέπει να 
προσδιορίσουµε, µε ποιο τρόπο θα συγκέντρωναν οι ντόπιοι, το απαραίτητο για την 
απόκτηση των προαναφερθέντων κτερισµάτων, πλεόνασµα αγαθών. Πιθανότερο 
µοιάζει, αυτό να αποτελούσε µέρος του υπερπροϊόντος της εργασίας κάποιων 
γειτόνων (µάλλον των καλλιεργητών του βορειοδυτικού τµήµατος της πεδιάδας της 
Σητείας, δηλαδή του Ξηροκάµπου) και να αποδιδόταν ως αντάλλαγµα προστασίας 
από ενδεχόµενη απειλή, ή να αρπαζόταν µε τη βία. Ίσως έτσι εξηγείται και η 
πρωιµότητα της ακµής, στο γύρισµα από τη 2η στην 1η χιλιετία, όταν δε θα είχαν 
ακόµα διαµορφωθεί οι ισορροπίες ανάµεσα στις διάφορες κοινότητες, µα και στο 
εσωτερικό καθεµιάς. 

Βέβαια, η επαλήθευση της παραπάνω υπόθεσης είναι ανέφικτη, µε βάση τα 
υπάρχοντα στοιχεία, όπως και η εξακρίβωση των σχέσεων των κατοίκων του 
Λιόπετρου, των Μουλιανών και της Σητείας. Άλλωστε, οι τελευταίες θα πρέπει να 
µεταβάλλονταν βαθµιαία, ιδίως από τον 9ο αι. π.Χ., εξαιτίας της στροφής του 
ενδιαφέροντος στην εντατική καλλιέργεια της ευφορότερης γης και το εµπόριο, ώστε 
να καλυφθούν οι ανάγκες του συνεχώς αυξανόµενου πληθυσµού. Τέτοια εξέλιξη θα 
ευνόησε τη ραγδαία ανάπτυξη της πεδιάδας της Σητείας. Η εξέταση των ΠΓ-Γ 
καταλοίπων από την επικράτειά της, πιθανώς θα προσφέρει πληρέστερη εικόνα της 
επικρατούσας κατάστασης στο ανατολικότερο τµήµα του νησιού. 
Βιβλιογραφία: Πλάτων Ν. ∆αβάρας Κ. Α∆ 1961-2 290ú Αλεξίου Σ. ΚΧ 1963 386ú 
∆αβάρας Αµάλθεια 1971 197 & Α∆ 1972 650ú Τσιποπούλου Μ. Ειλαπίνη 1987α 267ú 
Nowicki K. Archeologia Warsz. 1995 63. 
 
Π∆16. Περιοχή Σητείας � Πισκοκεφάλου � Αχλαδιών � Ζου � Ρούσσας Εκκλησιάς � 
Αγ. Φωτιάς. 

 
Ανατολικά της λεκάνης των Μουλιανών, απλώνεται η εύφορη παραλιακή 

πεδιάδα της Σητείας, νοτιοδυτικά του οµώνυµου όρµου. Η θέση της, στη βόρεια ακτή 
του ανατολικού άκρου της Κρήτης, η έκτασή της και το καλά αρδευόµενο, από τους 
χειµάρρους Πε(α)ντέλη και Σκλαβεδιάκου, έδαφος, δηµιουργούν προϋποθέσεις 
πολύπλευρης ανάπτυξης, καθιστώντας την πόλο έλξης ανθρώπων, ήδη από την 
αρχαιότητα. Το δυτικό όριό της συνιστά ράχη, που ανεβαίνει από τους γκρεµούς 
βορειοδυτικά της Μονής Φανερωµένης, γενικά προς τα νοτιοδυτικά (ανώνυµα των 
191, 281, 350 και 386 µ., ∆έηση 444 µ., Τρυποκεφάλας 557 και 576 µ., ανώνυµο των 
530 µ., δυτικά από το Χαµέζι, Κεφάλα 613 και 759 µ. και ανώνυµο των 819 µ.), µέχρι 
το Πλατύ Σόπατο (927 µ.), ανατολικά του όρους Μεγάλη Μούρη. Στη συνέχεια, η 
οριογραµµή στρέφει ανατολικά, περνώντας από το βουνό Κρίµιανη (751 µ.) και το 
βορειοανατολικό πρόβολό του (702, 678 και 621 µ.), το φαράγγι του ρέµατος 
Βεληρά, τις πλαγιές της Χαλέπας, τα στενά στα Φαβιανά και τους παρακείµενους 
λόφους των 268 και 350 µ., τα υψώµατα Πατέλα (583 µ.) και Μπρινιάς (803 µ.), µε 
τις απόκρηµνες δυτικές κλιτύες και την υδροκριτική των κορυφών των 763, 713 και 
762 µ., ως τα χωριά Χώνος και Κρυονέρι. Από εκεί κλίνει προς τα βόρεια, 
σχηµατίζοντας καµπύλη, καθώς διέρχεται από τα βουνά Γαϊτανάς (637 µ.) και Θόλου 
Κεφάλα και τη σχετικά απότοµη ράχη, που ξεκινά ανατολικά του Θόλου και 
καταλήγει στο λόφο των 161 µ., πάνω από τις παράκτιες πηγές Καλά Νερά. 
Ουσιαστικά, την εκτεταµένη επικράτεια συγκροτούν τρία διακριτά τµήµατα: ο ευρύς 
κάµπος Σητείας � Πισκοκεφάλου στο κέντρο, η εσωτερική λεκάνη των χωριών 
Χαµέζι, Σκοπή, Παρασπόρι και Αχλάδια στα δυτικά και η παραλιακή πεδινή ζώνη 
των χωριών Αγ. Φωτιά και Ρούσσα Εκκλησιά στα βορειοανατολικά. 



Η καλλιέργεια της γόνιµης γης θα προσέφερε στους κατοίκους, όχι µόνο 
επάρκεια αγροτικών προϊόντων, αλλά και την ευκαιρία να συγκεντρώσουν 
πλεόνασµα αγαθών. Εξάλλου, η έξοδος στη θάλασσα και η ύπαρξη αγκυροβολίων422, 
θα ευνοούσε την ενασχόληση µε την αλιεία, τη ναυτιλία και τις ανταλλαγές, 
παρέχοντας τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Επίσης, η προνοµιακή θέση της 
περιοχής, στο θαλάσσιο δρόµο σύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας µε την Ανατολή, 
θα την καθιστούσε (έστω κατά διαστήµατα), ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση 
ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών. Επιπρόσθετα, η αφθονία των φυσικών πόρων 
της θα προσέλκυε εµπόρους, οδηγώντας σε πύκνωση των επαφών µε το εξωτερικό. 
Βέβαια, ίσως παράλληλα προκαλούσε και την επιβουλή εχθρών, την εκδήλωση της 
οποίας όµως, θα απέτρεπε ή θα απέκρουε η οικονοµική, στρατιωτική και πολιτική 
ισχύς της επικράτειας. Έτσι, η µέτρια αµυντική κάλυψη από τα γύρω βουνά, ιδίως 
στη µεσηµβρία, δε θα εµπόδιζε τη διαρκή κατάληψη του τόπου, ούτε θα 
λειτουργούσε ανασταλτικά στις παραγωγικές δραστηριότητες του πληθυσµού. 

Τα προαναφερθέντα πλεονεκτήµατα εκτιµήθηκαν ήδη από τη Μ Εποχή, µε 
συνέπεια τη δηµιουργία εγκαταστάσεων σε διάφορες θέσεις, ανάλογα µε την 
εκάστοτε επικρατούσα κατάσταση και τις συνακόλουθες επιδιώξεις των κατοίκων. 
Αρκετά είναι και τα αποκαλυµµένα κατάλοιπα της εξεταζόµενης περιόδου, 
διεσπαρµένα σε ευρύτατη έκταση. Μολονότι δεν εντυπωσιάζουν, προσφέρουν 
αξιόλογες πληροφορίες για τις συνθήκες διαβίωσης, κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια. Τα 
πρωιµότερα λείψανα ήρθαν στο φως σε λόφο, στη θέση «Μπεράτι», νότια του 
Πισκοκεφάλου, στο δρόµο προς τη Μαρωνιά. Εκεί βρέθηκε τυχαία ταφικό σπήλαιο, 
µισοκατεστραµµένο λόγω της πτώσης βράχων. Περιείχε ενταφιασµούς σε φυσικές 
κοιλότητες και ίχνη καύσεων, που συνοδεύονταν από κεραµική. Από το πλήθος των 
οστράκων συµπληρώθηκαν περίπου 40 ΠΓ-Αν αγγεία, ενώ 10 ΠΓ, είχαν εναποτεθεί, 
µαζί µε τα οστά νεκρού, σε ΥΜ ΙΙΙγ πήλινη κιβωτιόσχηµη σαρκοφάγο. Αυτή και 
σύγχρονός της ταφικός κάδος, τεκµηριώνουν την αρχική χρήση του σπηλαίου, κατά 
την ΥΜ ΙΙΙγ περίοδο. Ανάλογου τύπου τάφος ανασκάφτηκε και στα νοτιοανατολικά 
του Πισκοκεφάλου, στη θέση «Λαγγούφα» Κεφάλας. Είχε διαστάσεις 3,50 Χ 2,50 µ. 
και παραστάδες στην είσοδο, η µία από τις οποίες προερχόταν από Μ οικοδόµηµα. 
Άκαυτα κόκαλα, τουλάχιστον 10 ατόµων, κείτονταν στο δάπεδο (ορισµένοι σκελετοί 
σε συνεσταλµένη στάση) και σε δυο λάκκους σκαµµένους στο µαλακό βράχο, ενώ το 
κρανίο και τα οστά νεογέννητου τοποθετήθηκαν σε σκύφο. Από τα πολυάριθµα 
αγγεία, περίπου 80 βρέθηκαν άθικτα και χρονολογήθηκαν από τον Πλάτωνα σε 
προχωρηµένη φάση της ΠΓ περιόδου. Η επανεξέτασή τους ώθησε την Τσιποπούλου 
να τα θεωρήσει πρώιµα ΥΓ. ∆υο δουλεµένες πέτρες, σε σχήµατα κώνου και κρανίου 
(µε αποδοµένα χαρακτηριστικά προσώπου), συµπληρώνουν τον κατάλογο των 
κτερισµάτων του τάφου. Νοτιοανατολικότερα, ανάµεσα στα χωριά Ζου και 
Σταυρωµένος, διερευνήθηκε ακόµα ένα παρόµοιο σπήλαιο, µε 11 ΠΓ Β και ΥΓ 
αγγεία. Εξάλλου, στη Σητεία κατασχέθηκαν άλλα 120, ΥΠΓ, χωρίς ωστόσο να 
διευκρινίζεται η ακριβής προέλευσή τους. Υστερότερα, Γ, είναι τρία µικρά αγγεία και 
πίθος µε έντυπους ρόδακες, περισυλλεγµένα στη θέση «Πάτηµα» Αγ. Φωτιάς. Στον 
8ο αι. ανάγεται και η ίδρυση δυο οικισµών, στις περιφερειακές περιοχές της 
επικράτειας. Ερείπια σπιτιών του πρώτου, µαζί µε Γ, Α κι ελληνορωµαϊκή κεραµική, 
εντοπίστηκαν στο λόφο Ελληνικά, απέναντι από τον Πλατύσκινο Αχλαδιών. 
Αντίστοιχα, Γ-Ε όστρακα στο ύψωµα Καστρί, ανατολικά από το χωριό 
Κουτσουλόπετρες, θεωρούνται αποµεινάρια του δεύτερου. Τέλος, ιδιαίτερα 

                                                 
422 Η καταβύθιση του ανατολικού τµήµατος της Κρήτης, οπωσδήποτε έχει επιφέρει αλλαγές στην 
ακτογραµµή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει σηµαντικά τη φυσιογνωµία του τοπίου. 



σηµαντική είναι και η τυχαία αποκάλυψη Γ-Α αποθέτη θρησκευτικού κέντρου στην 
πόλη της Σητείας, κατά τη διάρκεια έργων ύδρευσης. Από τα συνολικά 881 πήλινα 
ειδώλια και πλακίδια, τα περισσότερα ανήκουν στον 7ο αι., σηµατοδοτώντας την 
ακµή του ιερού. Υπάρχουν όµως και µερικά Γ και Α, τα οποία µαρτυρούν τη 
λειτουργία του τουλάχιστον από τον 8ο και µέχρι τις αρχές του 6ου αι. Σύµφωνα µε 
τον ανασκαφέα, η λατρεία ίσως απευθυνόταν σε κάποια γυναικεία θεότητα της 
γονιµότητας. 

Τα παραπάνω αρχαιολογικά δεδοµένα δεν επαρκούν για την ανασύνθεση της 
ιστορικής πραγµατικότητας στην επικράτεια της Σητείας, κατά την ΠΓ και Γ περίοδο, 
επειδή σώζονται σε κακή κατάσταση, ή είναι ελλιπή και αποσπασµατικά. Ωστόσο, 
επιτρέπουν τη διατύπωση παρατηρήσεων και υποθέσεων, σε σχέση µε την εξέλιξη 
των συνθηκών διαβίωσης, από το 10ο στον 8ο αι. π.Χ., παρά την προβληµατική 
χρονολόγηση ορισµένων, όπως για παράδειγµα, της κεραµικής από την Κεφάλα 
Πισκοκεφάλου. Εξετάζοντας τα ΠΓ κατάλοιπα, αρχικά διαπιστώνουµε τον 
περιορισµένο όγκο και τη συγκέντρωσή τους σε µικρή έκταση, στα χαµηλά υψώµατα 
του µεσηµβρινού τµήµατος της περιοχής. Μόνο τα κατασχεµένα στη Σητεία, ΥΠΓ 
αγγεία, διαφοροποιούν την εντύπωση αυτή, µα έχουν ασαφή προέλευση. Αν 
πραγµατικά βρέθηκαν στην πόλη, ή τα περίχωρά της, ασφαλώς καταδεικνύουν την 
ανθρώπινη παρουσία στην πεδιάδα, κοντά στη θάλασσα κι ενδεχοµένως φανερώνουν 
την εντατικότερη ενασχόληση των ντόπιων µε τη γεωργία και τις ανταλλαγές, από 
τον 9ο αι. 

Την τελευταία εικασία δεν ενισχύουν τα υπόλοιπα λείψανα της περιόδου. Η 
µορφή και τα κτερίσµατα των δυο ταφικών σπηλαίων στο «Μπεράτι» Πισκοκεφάλου 
και το Ζου, δεν αντανακλούν πλούτο και δύναµη, αλλά µάλλον µέτριο βιοτικό 
επίπεδο. Οι τάφοι δε διακρίνονται για την επιβλητικότητά τους, ούτε για την αφθονία 
και την πολυτέλεια του περιεχοµένου τους. Αντίθετα, είναι ταπεινοί, ο τύπος τους 
συνηθισµένος στην Ανατολική Κρήτη και η κεραµική τους διέπεται από επαρχιακό 
πνεύµα, ως προς τα σχήµατα και την κόσµηση423. Εισαγωγές ή επιρροές από το 
εξωτερικό δεν έχουν επισηµανθεί, παρά την προνοµιακή θέση της επικράτειας και 
µόνο επαφές µε γειτονικές της διαφαίνονται, µέσα από τη µελέτη των αγγείων και 
των εθίµων. 

∆υστυχώς, η συνοπτική περιγραφή των ευρηµάτων και η µερική καταστροφή 
του σπηλαίου στο Πισκοκέφαλο, µας στερούν χρήσιµες πληροφορίες, για τη 
διαµόρφωση ολοκληρωµένης εικόνας της επικρατούσας κατάστασης στην περιοχή. 
Έτσι, δε διαθέτουµε επαρκή στοιχεία για να προσδιορίσουµε, αν οι τάφοι ανήκαν σε 
συγκεκριµένη οµάδα του πληθυσµού, αν συνυπήρχαν οι ενταφιασµοί µε τις καύσεις 
και πού οφειλόταν η διαφοροποίηση στις πρακτικές. Όµως, µπορούµε να 
διατυπώσουµε λίγες παρατηρήσεις, αναφορικά µε την οργάνωση των κοινοτήτων και 
τις αντιλήψεις των κατοίκων. Ο οµαδικός, οικογενειακός χαρακτήρας του τάφου στο 
Πισκοκέφαλο, αντικατοπτρίζει την εξέχοντα ρόλο των συγγενικών δεσµών για τη 
συνοχή της κοινωνίας. Μάλιστα, η διαρκής χρήση του από την ΠΓ µέχρι την Αν 
περίοδο, κατά τα φαινόµενα χωρίς µεγάλες αλλαγές, υποδηλώνει πολιτική και 
ιδεολογική σταθερότητα. Αυτή ίσως θεµελιώθηκε στη διαφύλαξη των παραδόσεων κι 
ενισχύθηκε συνδεόµενη µε το ένδοξο Μ παρελθόν, όπως µαρτυρούν, η 
επαναχρησιµοποίηση του σπηλαίου και της ΥΜ ΙΙΙγ σαρκοφάγου, στα ΠΓ χρόνια και 
ο επιδεικνυόµενος σεβασµός προς τους «προγόνους». ∆εν αποκλείεται, στη 
διατήρηση παλιότερων συνηθειών να οφείλεται και η πιθανή παράλληλη εφαρµογή 
ενταφιασµών και καύσεων, αφού πρωιµότερα, ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ αποµεινάρια τους, 

                                                 
423 Πλάτων Ν., 1952γ, σ. 639-640. 



έχουν έρθει στο φως στην ίδια και σε κοντινές θέσεις (Μουλιανά, Σκοπή και Σφακιά 
Σητείας). 

Η εντύπωση που σχηµατίζουµε για τις συνθήκες ζωής στην επικράτεια της 
Σητείας, κατά την ΠΓ περίοδο, µε βάση τη µικρή ποσότητα και τη σχετική ένδεια των 
ΠΓ καταλοίπων, µεταβάλλεται θεαµατικά σε ό,τι αφορά στον 8ο αι. Η κατακόρυφη 
αύξηση του αριθµού των Γ θέσεων και του όγκου των ευρηµάτων, δε µοιάζει 
συµπτωµατική, αλλά ενδεχοµένως αντανακλά και ανάλογη δηµογραφική. Η 
διασπορά των λειψάνων σε ευρεία έκταση, πιστοποιεί τη διάθεση αξιοποίησης του 
συνόλου των πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου. Η δηµιουργία των δυο 
εγκαταστάσεων στα χαµηλά υψώµατα Ελληνικά Πλατυσκίνου και Καστρί 
Κουτσουλοπετρών, τεκµηριώνει την επιθυµία ελέγχου της εσωτερικής λεκάνης στα 
δυτικά και της παραλιακής ζώνης στα ανατολικά, αντίστοιχα, ως συνέπεια της 
ανάγκης εντατικότερης εκµετάλλευσης των γόνιµων εδαφών. Συνακόλουθα, δε θα 
προκαλούσε έκπληξη η αποκάλυψη των ερειπίων ενός ισχυρότερου οικισµού, στα 
περίχωρα της σύγχρονης πόλης της Σητείας, ο οποίος θα δέσποζε πάνω από την 
πεδιάδα, σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα. Η ίδρυσή του θα σηµατοδοτούσε, πέρα 
από τη βαρύνουσα σηµασία της γεωργίας και του εµπορίου, τη στροφή προς την 
οικονοµία της αγοράς και την επικράτηση ειρήνης και σταθερότητας. Η αδυναµία 
εντοπισµού του δηµιουργεί κενό στην έρευνα, που περιορίζεται από την ανεύρεση 
του Γ-Α αποθέτη ιερού. 

Μολονότι δεν έχει εξακριβωθεί η θέση του θρησκευτικού κέντρου, το χρονικό 
πλαίσιο της λειτουργίας του, η µορφή, ο χαρακτήρας (αστικό ή αγροτικό) και ο ρόλος 
του στην οικονοµική, πνευµατική και πολιτική ζωή της περιοχής, δε θα διστάσουµε 
να διατυπώσουµε ορισµένες εκτιµήσεις και εικασίες. Η γειτνίασή του µε την ακτή 
θυµίζει τις περιπτώσεις της Αµνισού και του Κοµµού, καταδεικνύοντας το 
ενδιαφέρον για τον εύφορο κάµπο και το παρακείµενο αγκυροβόλιο. Η καλλιέργεια 
του πρώτου θα εξασφάλιζε την αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα, ενώ η 
χρησιµοποίηση του δεύτερου από ντόπιους και ξένους ναυτικούς κι εµπόρους, θα 
οδηγούσε στην πύκνωση των επαφών µε το εξωτερικό και τη συγκέντρωση 
πλεονάσµατος αγαθών. Η διάθεση τµήµατος του τελευταίου, για την απόκτηση 
καλύτερης ποιότητας ειδών και η ανάγκη αύξησης της παραγωγής, θα ευνόησαν την 
ανάπτυξη του δευτερογενή και τριτογενή τοµέα. Τα µαζικά κατασκευασµένα σε 
κεραµικά εργαστήρια, τυποποιηµένα ειδώλια και πλακίδια, επιβεβαιώνουν το 
συλλογισµό. ∆εν αποκλείεται µάλιστα, την οργάνωση και λειτουργία των 
βιοτεχνικών µονάδων, να ήλεγχε κάποιο ιερατείο. 

Γενικά, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, κατά τον 8ο αι., φαίνεται σταθερή. Η 
αδιάκοπη κατοίκηση στα δυο υψώµατα και η ακµή της λατρείας στον 7ο αι., 
πιστοποιούν την επίτευξη του κύριου στόχου του πληθυσµού, της ευηµερίας. Η 
µορφή και τα κτερίσµατα του ταφικού σπηλαίου στην Κεφάλα Πισκοκεφάλου είναι 
ενδεικτικά. Η επιµεληµένη διαµόρφωση της εισόδου µε παραστάδες και τα 
πολυάριθµα ΥΓ αγγεία που συνόδευαν τους νεκρούς, µαρτυρούν τη φροντίδα των 
συγγενών και τη δυνατότητα να δαπανήσουν µέρος του υπερπροϊόντος τους. 
Μοναδική αντίφαση συνιστά, η απουσία πολύτιµων αντικειµένων, ειδικά µετάλλινων. 
Το φαινόµενο δε µοιάζει τυχαίο, αλλά η έλλειψη δεδοµένων δυσχεραίνει την 
ερµηνεία του. Τα καταγεγραµµένα, κατά την εξέταση της τοπογραφίας και 
γεωµορφολογίας της επικράτειας, πλεονεκτήµατά της, µας ωθούν να υποθέσουµε, 
πως ορισµένες οµάδες ανθρώπων θα κατείχαν, τουλάχιστον κατά τη Γ περίοδο, 
σηµαντικό ποσοστό του αξιόλογου συσσωρευµένου πλούτου. Προφανώς, ανάµεσά 
τους δε θα συγκαταλέγονταν οι οικογένειες, τα µέλη των οποίων θάφτηκαν στα 
σπήλαια (και όχι σε άλλον, πιο εντυπωσιακό τύπο τάφου) του Πισκοκεφάλου και του 



Ζου. Μήπως άραγε, επειδή δεν ανήκαν στον ενδεχοµένως εγκατεστηµένο στη Σητεία, 
ηγετικό πυρήνα της κοινωνίας; 
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Π∆17. Περιοχή Πραισού � Νέας Πραισού (Βαβέλων) � Αγ. Γεωργίου (Τουρτούλλων) 
� Αγ. Σπυρίδωνα (Κανένε) � Σκλάβων � Καλαµαυκίου. 

 
Νότια της πεδιάδας της Σητείας, περίπου στο µέσο της απόστασης µεταξύ της 

βόρειας και της µεσηµβρινής ακτής της Κρήτης, πηγαίοι κλάδοι του χειµάρρου 
Πε(α)ντέλη σχηµατίζουν µικρές κοιλάδες γύρω από υψώµατα. Στο χώρο αυτό 
τοποθετείται η αρχαία Πραισός, το θεωρούµενο κέντρο των Ετεοκρητών. Ο τόπος 
έχει µεγάλη στρατηγική σηµασία, καθώς παρεµβάλλεται ανάµεσα στους παραλιακούς 
κάµπους Σητείας και Πιλαληµάτων (δηλαδή στις κοιλάδες του Πεντέλη και του 
Ανδροµύλου), συνδέοντας το δυτικό µε το ανατολικό τµήµα των βουνών της Σητείας 
(τους ορεινούς όγκους Θρυπτής και Ορνού, µε τα υψίπεδα Χανδρά � Ζίρου). Το 
κάπως ασαφές βόρειο όριο της επικράτειας συγκροτούν, ο βορειοανατολικός 
πρόβολος του υψώµατος Κρίµιανη (678 και 621 µ.), το φαράγγι του ρέµατος Βεληρά, 
οι πλαγιές της Χαλέπας, τα στενά στα Φαβιανά, οι παρακείµενοι λόφοι των 268 και 
350 µ. και τα βουνά Πατέλα (583 µ.) και Μπρινιάς (777 µ.). Η απόκρηµνη δυτική 
κλιτύ του τελευταίου, οι κορυφές των 782, 797 και 753 µ., µεταξύ των χωριών 
Κατσιδώνι και Καρύδι και τα υψώµατα Χαλκιάς (788 και 717 µ.), Συκιάς Κεφάλι 
(712 µ.), ανώνυµο των 779 µ. και Χάλαβρα (793 µ.), κλείνουν την περιοχή από τα 
ανατολικά. ∆υτικότερα, µια βουνοσειρά µέχρι τη λεκάνη του Χανδρά (Φλαµούρι, 
Καστρί, Κυτιά 785 µ. και ανώνυµο των 723 µ.) και τα υψώµατα που σχηµατίζουν 
τόξο, ανατολικά, βόρεια και δυτικά του χωριού (δυο βραχώδη εξάρµατα των 650 µ. 
περίπου και οι κορυφές των 652, 683 και 659 µ.), ορίζουν την επικράτεια στη 
µεσηµβρία. Από τη νοτιοδυτικότερη γειτονική της, των Ανδροµύλων � Λιθινών, τη 
χωρίζει η υδροκριτική των Παπαγιαννάδων � Συκιάς (450, 374 και 330 µ.), η οποία 
κατευθύνεται γενικά προς τα βορειοδυτικά και καταλήγει στους Βουβάλους (690 µ.), 
µέσω πλατύ προβόλου. 

Κύριο χαρακτηριστικό του τόπου αποτελεί το κατακερµατισµένο ανάγλυφο. 
Μολονότι δεν υπάρχουν ψηλά όρη, διαδοχικοί γκρεµοί εκτεινόµενοι σε µήκος, 
αποµονώνουν τµήµατα της περιοχής. Τέτοιους συναντάµε κυρίως στα 
βορειοανατολικά και νοτιοανατολικά, όπου το έδαφος είναι άγονο, µε συνέπεια την 
αραιή κατοίκηση. ∆υτικότερα, η διαβρωτική δράση του νερού, διαµορφώνει µικρές, 
αλλά εύφορες κοιλάδες, ανάµεσα σε υψώµατα. Εδώ συγκεντρώνεται η πλειονότητα 
του πληθυσµού, στις λεκάνες της Μαρωνιάς στα βόρεια, του Αγ. Γεωργίου στα 
δυτικά, των Αγ. Σπυρίδωνα και Σκλάβων στη µεσηµβρία και των Σανδαλίου, 
Καλαµαυκίου και Κατσιδωνίου στα ανατολικά. Το περιορισµένο εµβαδόν τους 
δηµιουργεί επιφυλάξεις, σε σχέση µε την παραγωγικότητά τους και µας ωθεί να 
αναζητήσουµε σε άλλο παράγοντα, τα αίτια της εντυπωσιακής ανάπτυξης της 
επικράτειας. 

Η εξέταση της τοπογραφίας και γεωµορφολογίας είναι αποκαλυπτική. Ο 
έλεγχος της υδροκριτικής µεταξύ των παραλιακών πεδιάδων Σητείας και 
Πιλαληµάτων, η οποία συνδέει τα δυο τµήµατα των βουνών της Σητείας, προσφέρει 
σπουδαία πλεονεκτήµατα. Από τον αυχένα υπάρχει απρόσκοπτη ορατότητα προς τις 
κοιλάδες του Πεντέλη και του Ανδροµύλου, µέχρι το Κρητικό και το Λιβυκό 



Πέλαγος. Επίσης, εκεί συναντιούνται οι δρόµοι από τη Σητεία, τη Ζίρο και το 
Χανδρά, τα Πιλαλήµατα, τον Άγ. Στέφανο και τις Λιθίνες. Πρόκειται δηλαδή, για 
κοµβικό σηµείο, για τις µετακινήσεις στην Ανατολική Κρήτη. Παράλληλα, από την 
εξέχουσα θέση, είναι δυνατή η προσβολή των χαµηλότερων ακάλυπτων κάµπων και 
µάλιστα χωρίς κίνδυνο για τους επιδροµείς, αφού µπορούν να επιλέγουν την 
καταλληλότερη στιγµή για επίθεση, ενώ τα νώτα τους προστατεύονται από τους 
ορεινούς όγκους. 

Προφανώς, αυτοί οι παράγοντες ευνόησαν τη διαρκή κατάληψη του χώρου, 
συντελώντας στη συγκρότηση της ισχυρής πόλης της Πραισού. Αποµεινάρια της, 
κυρίως της Κ κι Ε περιόδου, έχουν έρθει στο φως, κατά τη διάρκεια ανασκαφών, ήδη 
από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αι., σε ύψωµα (341 µ.)424, ακριβώς νότια 
από τη συµβολή των δυο µεσηµβρινών πηγαίων κλάδων του Πεντέλη. Συγκεκριµένα, 
στην κορυφή του, τη φυσική ακρόπολη της Πραισού (Α ακρόπολη) και σε έξαρµα 
προβόλου στα βορειοδυτικά (Β ακρόπολη), αποκαλύφθηκαν ερείπια του οχυρωµένου 
οικισµού. Νοτιοδυτικότερα, πέρα από διάσελο, σε άλλο έξαρµα (Γ ακρόπολη ή Altar 
Hill), εντοπίστηκαν λείψανα ιερού. Τέλος, τριγύρω βρέθηκαν πολυάριθµοι τάφοι, 
ελληνικές κι ετεοκρητικές επιγραφές που πιστοποιούν το όνοµα της πόλης και άλλα 
κατάλοιπα. 

Από το σύνολο του υλικού, µικρό µόνο τµήµα ανήκει στα ΠΓ-Γ χρόνια, ίσως 
εξαιτίας της µεταγενέστερης ανθρώπινης παρουσίας. Λείπουν ιδίως, τα ίχνη κάποιας 
εγκατάστασης, µε επακόλουθο να αµφισβητείται η ύπαρξή της και να εικάζεται, ότι 
αρχικά η Πραισός θα ήταν το θρησκευτικό κέντρο µιας φυλής, τα µέλη της οποίας θα 
κατοικούσαν σε διάσπαρτες στα βουνά κώµες425. Τα µοναδικά πιθανά ΠΓ-Γ 
αποµεινάρια κτιρίου, έχουν έρθει στο φως νοτιοανατολικά και σε αρκετή απόσταση 
από τα υψώµατα (περίπου 2 χλµ.), σε λοφίσκο, κοντά στην εκκλησία του Αγ. 
Κωνσταντίνου και στις όχθες του νοτιοανατολικότερου πηγαίου κλάδου του Πεντέλη, 
πάνω από την πηγή «Μεσαβρύση» ή «Του Τζαννή η Φλέγα». Πρόκειται για τα 
ερείπια οικοδοµικού συγκροτήµατος, που χαρακτηρίζεται ως µεγαλιθική αγροικία. 
Από τις δυο αρχιτεκτονικές φάσεις του, σώζεται καλύτερα και περιγράφεται η 
πρωιµότερη. Στα Β/ΒΑ µεγάλης ορθογώνιας αυλής (30 Χ 13,5 µ.), περικλειόµενης 
από τοίχους πάχους τουλάχιστον 1 µ., ανεγέρθηκαν εννιά µικρά διαδοχικά δωµάτια, 
σε δυο σειρές. Ακόµα δυο, χτίστηκαν στη δυτική πλευρά της, όµως θα υπήρχαν και 
άλλα. Μερικά ήταν πλακόστρωτα και ορισµένα περιείχαν πίθους. Η χρονολόγηση κι 
ερµηνεία του ευρήµατος παρουσιάζουν δυσκολίες. Λείψανα τάφου µε 
Πρωτοκορινθιακό αρύβαλλο, πάνω από τους χώρους h και g, αποτελούν terminus 
ante quem για τη χρήση του κτιρίου, ενώ η εντύπωση του ανασκαφέα, ότι µέρος της 
κεραµικής ακολουθούσε ΥποΜ πρότυπα, τον ώθησε να αναγάγει µε επιφύλαξη την 
κατασκευή του στην ΠΓ-Γ περίοδο. Η ταύτιση του οικοδοµήµατος µε αγροικία 
οφείλεται στη µορφή του, µε την ευρεία αυλή για το στάβλισµα ζώων, στην 
αποκάλυψη των πίθων, όπου θα αποθηκεύονταν αγροτικά προϊόντα και στη θέση του, 
στα περίχωρα της Πραισού. 

Οι αρχαιολογικές έρευνες στο ίδιο το οικιστικό κέντρο προσέφεραν ελάχιστες 
πληροφορίες για την εγκατάσταση στις τρεις ακροπόλεις, κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια. Ίχνη 
σπιτιών δεν εντοπίστηκαν και τα µόνα κατάλοιπα της εποχής, κάποια Γ όστρακα, 
προέρχονται από αποθέτη ιερού (µε πήλινα ειδώλια, χάλκινα όπλα, µικρογραφίες 
τους και Αν-Κ κεραµική, χωρίς στρωµατογραφία), από την κορυφή του Altar Hill. 
                                                 
424 Στο χάρτη της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, που χρησιµοποιούν οι Whitley J. et al στη 
δηµοσίευσή τους, το ύψος του λόφου (δηλαδή της Α ακρόπολης), φέρεται να ξεπερνά τα 355 µ., της Β 
τα 300 µ. και της Γ τα 325 µ. (1985, σ. 410, εικ. 2). 
425 Ό.π., σ. 407, σηµ. 20 και Bosanquet R.C., 1939-40, σ. 64. 



Με θρησκευτικού χαρακτήρα χρήση συνδέονται και ΠΓ όστρακα περισυλλεγµένα 
στα σπήλαια «Χαυγάς», περίπου 1 χλµ. νότια της Νέας Πραισού, στην είσοδο 
φαραγγιού και «Κυπιά» (όπου επισηµάνθηκε και ΥποΓ κεραµική), νοτιοανατολικά 
της Νέας Πραισού. Μάλιστα, γύρω στα 200 µ. νοτιοανατολικά από το τελευταίο, σε 
φυσικά οχυρό βραχώδες έξαρµα του βουνού Πλατύβολα (593 µ., µε εκκλησάκι του 
Πρ. Ηλία), περίπου 500 µ. νότια από το χωριό Καλαµαύκι, βρέθηκαν ΥΜ ΙΙΙ-ΠΓ 
όστρακα, τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη οικισµού. 

Λατρευτική δραστηριότητα από το 13ο µέχρι τον 8ο αι., υποθέτει ο Faure και 
στη σπηλιά «Σκάλες», ή «Χελιδόνες», ή «Ρίζα Μαρωνιάς», στο βόρειο άκρο του 
υψώµατος της Πραισού426. Ωστόσο, η άποψή του δε γίνεται αποδεκτή, αφού 
ανθρώπινα οστά και χάλκινη πόρπη στο εσωτερικό της, συνοδευόµενα από Γ κυρίως 
κεραµική (ίσως και εισαγµένη αττική), θεωρούνται αποµεινάρια ΠΓ/Γ-Αν ταφικής 
χρήσης427. Λείψανα τέτοιου χαρακτήρα ανασκάφτηκαν σε διάφορες θέσεις της 
επικράτειας. Στα νοτιοανατολικά της Γ ακρόπολης, στη µεσηµβρινή πλευρά του 
δρόµου από το χωριό στον αρχαιολογικό χώρο, ήρθε στο φως ο χτιστός θολωτός Τ.Α, 
µε θάλαµο από καλολαξευµένους δόµους, κυκλικής κάτοψης, διαµέτρου 4 µ. και 
µικρό ορθογώνιο πρόδοµο. Παρά τη σύλησή του, περιείχε δόντια ανθρώπου και 
ζώων, χρυσό δαχτυλίδι και δίσκο διακοσµηµένο µε ρόδακα, ασηµένια περόνη, 
σφραγιδολίθους, χάλκινη φιάλη, µαχαίρι και πόρπη, δυο σιδερένιες αιχµές δοράτων, 
πήλινες και γυάλινες χάντρες, σφοντύλια, όστρεο, δυο οινοχόες µάλλον εισαγµένες 
από την Αίγυπτο και την Ιταλία και ΥΓ-ΠΑν ντόπια κεραµική. Νοτιότερα, στη θέση 
«Αρφανοπεριβόλια», αποκαλύφθηκε άλλος θόλος (Τ.Β), µε ορθογώνιο θάλαµο 
πλευράς 2,50 µ. και δρόµο, χτισµένος από ακανόνιστους λίθους. Στο εσωτερικό του 
υπήρχαν τουλάχιστον τρεις ταφές, των Μυκ, Γ και Κ χρόνων, σύµφωνα µε τον 
ανασκαφέα. Τη δεύτερη φαίνεται ότι συνόδευαν µόνο πήλινες χάντρες και αγγεία. 
∆υτικά από τον Τ.Α, ανάµεσα στην οδό και τη Γ ακρόπολη, διερευνήθηκε κοιµητήριο 
µε µονόχωρα ταφικά έρκη, το οποίο λειτουργούσε από την Πρώιµη Εποχή του 
Σιδήρου µέχρι την Ε περίοδο. Ως «ο πιο ενδιαφέρων», δηµοσιεύτηκε ο σχεδόν 
τετράγωνος (2,60 Χ 2,30 µ.), λαξευτός κιβωτιόσχηµος Τ.C. Πάνω σε θρανίο, στη µια 
πλευρά του, είχαν τοποθετηθεί διαδοχικά δυο νεκροί (σύζυγοι;), ενώ αργότερα, 
θάφτηκε και τρίτος. Τον πρώτο συντρόφευε σιδερένιο ξίφος και περίπου 30 ΥΓ ή 
ΠΑν αγγεία (συµπεριλαµβανοµένου και Πρωτοκορινθιακού αρύβαλλου του γ΄ 
τέταρτου του 8ου αι.) και το δεύτερο πήλινες χάντρες, σφοντύλια, 2 υδρίες και 
πτηνόµορφο. Αµφίβολη είναι και η χρονολόγηση 39 ΥΓ ή ΠΑν αγγείων, από το 
µικρό, θαλαµοειδή, λαξευτό Τ.53, στο δρόµο προς Νέα Πραισό, που περιείχε επίσης, 
τµήµατα δυο χάλκινων πορπών και κουταλιού, λαβίδα από το ίδιο υλικό, κοµµάτια 
οψιανού και πήλινο σφοντύλι. Άλλα 36 αγγεία, τα περισσότερα Γ (και λίγα Αν), 
προερχόµενα από κατεστραµµένο θόλο, παραδόθηκαν από ιδιώτη, όπως και 7 ακόµα, 
Γ-Αν, περισυλλεγµένα το 1961 στη θέση «Πύργος». Εξάλλου, κατασχέθηκε 
ποσότητα ΠΓ-Γ κεραµικής και µετάλλινα αντικείµενα (σιδερένιο µαχαίρι κι αιχµή 
ακοντίου, χάλκινη µικρή αναθηµατική ασπίδα και πόρπες), από τη Νέα Πραισό. 
Γύρω στο 1,5 χλµ. νοτιοανατολικά του χωριού, βρέθηκε ενταφιασµός σε φυσικό 
κοίλωµα βράχου, µε 5 ΥΓ αγγεία. Τέλος, στη θέση «Μαυρίκια» ή «Καµίνι», περίπου 
2 χλµ. ανατολικά της Νέας Πραισού, ήρθαν στο φως δυο τάφοι της περιόδου, σε 
απόσταση 500 µ. µεταξύ τους428. Στον ένα, µισογκρεµισµένο θολωτό (ή θαλαµοειδή 
                                                 
426 Faure P., 1996, σ. 22. 
427 Papadakis N., Rutkowski B., 1985, σ. 134-5ú Rutkowski B., Nowicki K., 1985, σ. 121ú 
Τσιποπούλου Μ., 1987, σ. 263. 
428 Η αναφορά του ∆αβάρα (1978, σ. 392) και ο κατάλογος της Τσιποπούλου (1987α, σ. 265-6), 
παρέχουν αλληλοσυγκρουόµενες πληροφορίες. 



λαξευτό), δίπλα στον αγροτικό δρόµο, µε σχεδόν τετράγωνη κάτοψη (πλευράς 1,25-
1,30 µ.) και σωζόµενο (ή εικαζόµενο) ύψος 0,70 µ., ίσως είχαν εναποτεθεί µε 
επιµέλεια, χωριστά, έξι κρανία και µακρύτερα, τα υπόλοιπα ανθρώπινα οστά, 
συνοδευόµενα από σιδερένια όπλα (µαχαίρια κι αιχµές δοράτων;) και 50 (ή 46) ΥΓ 
αγγεία. Στο δεύτερο, µάλλον κατεστραµµένο θολωτό, πιθανώς υπήρχαν 36 Γ (ή ΠΓ Β 
και ΥΓ) αγγεία. 

Βορειοδυτικότερα, στην περιοχή των χωριών Άγ. Σπυρίδωνας και Άγ. 
Γεώργιος, αποκαλύφθηκαν και άλλοι ΠΓ-Γ τάφοι. Συγκεκριµένα, στη θέση 
«Καλαθιανά» ή «Πετρωτά», 2 χλµ. Β/Β∆ του Αγ. Σπυρίδωνα, ανασκάφτηκε ασύλητο 
ταφικό σπήλαιο. Είχε σχήµα ελλειψοειδές, διαστάσεις 3 Χ 2 µ. και δυο εισόδους 
κλεισµένες µε αργολιθοδοµή. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε, για έναν ή περισσότερους 
ενταφιασµούς, στα ΥΜ ΙΙΙα χρόνια και στη συνέχεια, από τα ΥποΜ/ΠΓ µέχρι τα 
ΥΓ/ΠΑν. Μολονότι δεν είναι δυνατός ο υπολογισµός του ακριβή αριθµού των 
νεκρών, εξαιτίας της κακής κατάστασης διατήρησης του σκελετικού υλικού, φαίνεται 
πως πρόκειται για οµαδικό (ενδεχοµένως οικογενειακό) τάφο. Στο εσωτερικό του 
συσσωρεύτηκαν 29 αγγεία, χάλκινη πόρπη, όστρεο, τµήµα λίθινου αγγείου και οστά 
πουλιού µέσα σε τριποδικό σκεύος. 

Σε σχετικά µικρή απόσταση, στη θέση «Μαντάλια» Αγ. Γεωργίου, 
εντοπίστηκε κοιµητήριο, κατά το πλείστο συληµένο, µε θαλαµοειδείς λαξευτούς 
τάφους, της Πρώιµης Εποχής του Σιδήρου. Η διερεύνηση ενός, σχεδόν τετράγωνου 
(πλευράς 1 µ.), έφερε στο φως ενταφιασµό, δυο χάλκινες πόρπες και 14 Γ αγγεία. 
Ακόµα 11, ΥΓ-ΠΑν, προερχόµενα από τον ίδιο χώρο, παραδόθηκαν από χωρικό το 
1918, ενώ στην κεραµική από την περιοχή συγκαταλέγεται και κορινθιακός 
αρύβαλλος του γ΄ τετάρτου του 8ου αι. Β/ΒΑ του χωριού, στη θέση «Αµµουδόπλακα» 
ή «Μαντάλια Κεφάλα», βρέθηκε σύγχρονο µε το προηγούµενο νεκροταφείο, µε 
θόλους. ∆υστυχώς και στην περίπτωση αυτή, η επέµβαση της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας ακολούθησε τη δράση των αρχαιοκαπήλων. Έτσι, αξιόλογα στοιχεία 
διαθέτουµε µόνο για έναν. Ήταν χτισµένος µε ακανόνιστους λίθους, σε σκάµµα στο 
βράχο και η κάτοψή του είχε σχήµα τραπεζίου, διαστάσεων 2 Χ 2,5 µ. Τους 
τουλάχιστον πέντε θαµµένους συνόδευαν, γυναικείο ειδώλιο, σιδερένια όπλα 
(εγχειρίδια κι αιχµές ακοντίων), χάλκινες πόρπες, περόνες, δαχτυλίδι και µαχαίρι, 
µολύβδινο περίαπτο, λίθινος πέλεκυς, χάντρες από πηλό και υαλόµαζα, όστρεα και 
Γ/ΠΑν κεραµική (6 οινοχόες και 2 πινάκια). Τον κατάλογο των καταλοίπων από την 
επικράτεια συµπληρώνουν 63 κατασχεµένα ΥΜ ΙΙΙγ, ΥποΜ, ΠΓ, ΠΓ Β, ΥΓ και ΠΑν 
αγγεία, από τη θέση «Αβελιακός» Σκλάβων429. 

Ο µεγάλος όγκος του παραπάνω καταγεγραµµένου αρχαιολογικού υλικού και 
το πλήθος των ΠΓ-Γ θέσεων, µε την πρώτη µατιά δηµιουργούν την εντύπωση, πως 
είναι εφικτή η διαµόρφωση ικανοποιητικής εικόνας των συνθηκών διαβίωσης, κατά 
την εξεταζόµενη περίοδο. Όµως, η κακή κατάσταση διατήρησης αρκετών λειψάνων, 
η αποσπασµατικότητά τους και η συνήθως σύντοµη, ασαφής κι ελλιπής παρουσίασή 
τους, δυσχεραίνουν την προσπάθεια ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. 
Ειδικά η αδυναµία ακριβούς χρονολόγησης ορισµένων, προσδιορισµού της 
προέλευσης ή του χαρακτήρα κάποιων και αναγνώρισης κλειστών συνόλων, οδηγεί 
σε σειρά ερµηνευτικών προβληµάτων, µε συνέπεια, συχνά να αναγκαζόµαστε να 
διατυπώνουµε κυρίως υποθέσεις, οι οποίες στηρίζονται βέβαια, στα υπάρχοντα 
δεδοµένα. 
                                                 
429 Ο µικρός θολωτός τάφος στην «Πατέλα» Σφακίων, µε τους 18-19 ενταφιασµούς, τις σιδερένιες και 
χάλκινες πόρπες, τις ψήφους από σάρδιο και υαλόµαζα και τα πολυάριθµα αγγεία, θεωρείται πλέον 
ΥποΜ, όχι ΠΓ, όπως σηµείωσε και η Τσιποπούλου, κατά την ανακοίνωσή της στο Συµπόσιο για τις 
Καύσεις στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου (υπό έκδοση). 



Μελετώντας τα τελευταία, παρατηρούµε εντυπωσιακή διαφοροποίηση από το 
10ο στον 8ο αι. Τα πρωιµότερα, ΠΓ αποµεινάρια, βασικά όστρακα ή αγγεία, είναι 
λίγα, σε αντιδιαστολή µε τα πολυάριθµα Γ (ιδιαίτερα τα ΥΓ/ΠΑν) και, µολονότι 
συνδέονται µε την κατοίκηση (στο ύψωµα Πλατύβολα, νότια από το Καλαµαύκι), τις 
ταφικές πρακτικές (στο σπήλαιο του Αγ. Σπυρίδωνα) και τη λατρεία (σε δυο 
σπήλαια), δεν προσφέρουν επαρκείς πληροφορίες για τη ζωή στην περιοχή, κατά την 
ΠΓ περίοδο. Η σύγχρονή τους κατασχεµένη κεραµική από τη Νέα Πραισό και τους 
Σκλάβους και τα ενδεχοµένως χρησιµοποιούµενα ήδη από τον 11ο ή 10ο αι. 
νεκροταφεία του Αγ. Γεωργίου, δεν παρέχουν περισσότερα στοιχεία για την 
οικονοµία των τοπικών κοινοτήτων, την οργάνωση της κοινωνίας και τις αντιλήψεις 
των κατοίκων. Περιοριζόµαστε λοιπόν, σε µερικές µόνο διαπιστώσεις. 

Αρχικά, θα πρέπει να σηµειώσουµε τη διασπορά των ευρηµάτων στις µικρές 
λεκάνες της επικράτειας. Ακόµα και αν ο εντοπισµός σκόρπιων οστράκων, δεν 
υποδηλώνει πάντα την ύπαρξη κωµών, καταδεικνύει τουλάχιστον, την ανθρώπινη 
παρουσία και δράση σε γειτονικές, διακριτές εκτάσεις. Η εγκατάσταση σε αυτές 
ευνοείται από το κατακερµατισµένο ανάγλυφο και αντικατοπτρίζει την επιθυµία του 
πληθυσµού να εκµεταλλευτεί στο έπακρο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Ωστόσο, 
ακριβώς η γεωµορφολογία της περιοχής, µε τα υψώµατα της Πραισού και της Νέας 
Πραισού σε εξέχουσα, στρατηγική θέση στο κέντρο της, να επιτρέπουν την εποπτεία 
των κοιλάδων ολόγυρα, πιθανώς οδήγησε στην εντατική κατάληψη του χώρου κοντά 
στην Πραισό, αφήνοντας την περιφέρεια αραιοκατοικηµένη (αλλά όχι έρηµη). 

Την ίδρυση οικισµών στις λεκάνες, επιβεβαιώνει και η ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ κεραµική 
στο βουνό Πλατύβολα. Αντίθετα, κενό δηµιουργεί η αδυναµία επισήµανσης του ΠΓ-
Γ πυρήνα στο λόφο της Πραισού. Η απόδοσή της στη µεταγενέστερη οικοδοµική 
δραστηριότητα, δεν τη δικαιολογεί απόλυτα, αφού δεν έχουν έρθει στο φως, ούτε καν 
όστρακα της περιόδου. Άραγε, να υπήρχε πραγµατικά, µόνο το θρησκευτικό κέντρο 
µιας φυλετικής οµάδας στο ύψωµα; Στο ερώτηµα δε θα επιχειρήσουµε να 
απαντήσουµε, πριν την εξέταση και των Γ καταλοίπων, ώστε να εκτιµήσουµε το 
σύνολο του υλικού. Μέχρι τότε, αρκούµαστε απλά να παρατηρήσουµε, την οµοιότητα 
των τοπογραφικών χαρακτηριστικών της θέσης, µε τα αντίστοιχα άλλων κρητικών 
εγκαταστάσεων της εποχής και να τονίσουµε, ότι ανάλογα κενά της έρευνας 
συναντάµε και σε συστηµατικότερα ανασκαπτόµενους χώρους, όπως η Κνωσός, ή το 
Πυργί της Ελεύθερνας. 

Σχετικό µε την οργάνωση της κατοίκησης, είναι και το ζήτηµα της 
αποκαλούµενης µεγαλιθικής αγροικίας. Το συγκρότηµα είναι µοναδικό στο νησί, µε 
βάση τις αρχιτεκτονικές πρακτικές των ΠΓ-Γ χρόνων, γεγονός που καταρχήν, µας 
ωθεί να το θεωρήσουµε πρωιµότερο. Με δεδοµένη λοιπόν την έλλειψη αρκετών 
στοιχείων, καλούµαστε να προσδιορίσουµε το είδος και την περίοδο χρήσης του, 
στηριγµένοι σε σειρά συλλογισµών. Η ανέγερση ενός αποµονωµένου κτιρίου, µε 
µεγάλη αυλή και πολλά δωµάτια, σε µερικά από τα οποία φυλάσσονταν πίθοι, 
ασφαλώς δε θα αποτελούσε µέληµα κάποιου φτωχού αγρότη. Προφανώς, το 
οικοδόµηµα θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες µιας εύπορης οικογένειας ή µιας 
κοινότητας. Επειδή δε διακρίνονται ενδείξεις δηµόσιου χαρακτήρα του, πολιτικού, 
στρατιωτικού, ή θρησκευτικού, κλίνουµε προς την πρώτη εκδοχή. Για ποιό λόγο 
όµως, θα χτιζόταν τέτοιο σπίτι στην ύπαιθρο, µακριά από τον οικισµό; Μάλλον για να 
βρίσκονται οι ένοικοι κοντά στα χωράφια τους και να ελέγχουν την παραγωγική 
διαδικασία, συσσωρεύοντας επί τόπου το υπερπροϊόν της εξαρτηµένης εργασίας των 
καλλιεργητών, πριν το διαθέσουν στην αγορά. (Σε οποιαδήποτε διαφορετική 
περίπτωση, είτε θα δηµιουργούνταν κώµες δίπλα στα εκµεταλλεύσιµα εδάφη, είτε θα 
µετακινούνταν καθηµερινά οι γεωργοκτηνοτρόφοι από το χώρο διαµονής στη δουλειά 



τους.) Απαραίτητη προϋπόθεση για να ζήσει η οικογένεια στην αγροικία, θα ήταν η 
εξασφάλιση ειρήνης, ηρεµίας και συνακόλουθα κοινωνικοπολιτικής σταθερότητας, 
ώστε να µην απειλείται από επιδροµείς ή ληστές. Οικονοµικές, κοινωνικές και 
πολιτικές συνθήκες σαν τις παραπάνω, δεν πρέπει να επικρατούσαν στην περιοχή, 
κατά την ΥποΜ και την ΠΓ περίοδο. Ίσως, µόνο από τον 8ο αι. π.Χ. (και µάλιστα τα 
µέσα του), η κατάσταση επέτρεπε, ή και ευνοούσε, την οργάνωση της κατοίκησης µε 
το συγκεκριµένο τρόπο, αλλά η ήδη συντελεσµένη, στον πρώιµο 7ο αι., εγκατάλειψη 
του συγκροτήµατος, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες τόσο σύντοµης χρήσης του. 

Άλλωστε και το βιοτικό επίπεδο στα ΠΓ χρόνια δε µοιάζει υψηλό. Η ανάθεση 
κεραµικής σε ιερά (;) σπήλαια, οι ενταφιασµοί επίσης σε σπήλαιο, στα «Καλαθιανά» 
ή «Πετρωτά» Αγ. Σπυρίδωνα και η κτέριση των νεκρών του µε λίγα αγγεία, δε 
µαρτυρούν ευµάρεια. Ειδικά η µορφή του τάφου δε φανερώνει ιδιαίτερη φροντίδα, 
όµως δεν αποκλείεται να ακολουθούνται παλιότερα πρότυπα. Εξάλλου και η 
επαναχρησιµοποίηση του µνήµατος µετά από µακρύ διάστηµα, ενδεχοµένως δεν 
οφείλεται µόνο σε πρακτικούς λόγους, µα και σε συνειδητή προσπάθεια σύνδεσης µε 
το ένδοξο παρελθόν, µολονότι στην περίπτωση αυτή, θα αναµέναµε πλουσιότερα 
κτερίσµατα. Την προσκόλληση στην παράδοση και τη σηµασία των συγγενικών 
δεσµών για τη συνοχή της κοινωνίας, µάλλον αντανακλά και η διαρκής χρήση του 
σπηλαίου για αιώνες, χωρίς αλλαγές στα έθιµα. 

∆υστυχώς, µε εξαίρεση τα προαναφερθέντα λείψανα από τον Άγ. Σπυρίδωνα, 
δε διαθέτουµε αξιόλογα στοιχεία, ώστε να παρακολουθήσουµε την εξέλιξη των 
συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή, στη µετάβαση από την ΠΓ στη Γ περίοδο, καθώς 
τα κοιµητήρια µε τα έρκη στην Πραισό και τους θολωτούς και θαλαµοειδείς τάφους 
στον Άγ. Γεώργιο, δεν περιγράφονται από τους ανασκαφείς, εξαιτίας, είτε του 
«περιορισµένου ενδιαφέροντός τους», είτε της κακής κατάστασης διατήρησής τους. 
Περισσότερες πληροφορίες για την ανθρώπινη παρουσία στην επικράτεια αντλούµε 
από τα Γ ευρήµατα. Η αύξηση του όγκου και η ποιοτική αναβάθµιση του υλικού, 
τεκµηριώνουν πολύπλευρη ανάπτυξη στον 8ο αι. π.Χ. Τα κατάλοιπα παραµένουν 
διεσπαρµένα στις λεκάνες, αλλά η πύκνωση των θέσεων καταδεικνύει πληθυσµιακή 
έκρηξη. Οι αποκαλυµµένοι γύρω από τα υψώµατα της Πραισού και της Νέας 
Πραισού τάφοι και η κεραµική, πιστοποιούν την εντατικότερη κατάληψη του χώρου 
και µας ωθούν να υποστηρίξουµε την ύπαρξη οικισµού στο λόφο της Πραισού. 
Άλλωστε, δε δικαιολογείται η µη αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων του τόπου, ακόµα 
και από µια «ετεοκρητική» κοινότητα, µε κάπως διαφορετική, υποτίθεται, οργάνωση. 
Η εγκατάσταση στη θέση δεν αποκλείει παράλληλη λειτουργία ιερού στην κορυφή, 
το οποίο ασφαλώς θα διαδραµάτιζε εξέχοντα ρόλο στη ζωή των κατοίκων. Μάλιστα, 
δε θα προκαλούσε έκπληξη το ενδεχόµενο, να σηµατοδοτούσε την αρχή µιας 
διαδικασίας αστικοποίησης η πιθανή ίδρυσή του στον 8ο αι. (ίσως στο β΄ µισό;). 

Ο κοινωνικοπολιτικός µετασχηµατισµός θα αποτέλεσε συνέπεια οικονοµικών 
και ιδεολογικών µεταβολών, που ανιχνεύονται στους τάφους της περιοχής. Η εικόνα 
του µεγαλοπρεπούς θολωτού Τ.Α, µε τους σφραγοδολίθους, τα χρυσά και ασηµένια 
κοσµήµατα, τα σιδερένια όπλα και τις εισαγµένες (από Φοίνικες εµπόρους;), οινοχόες 
από την Αίγυπτο και την Ιταλία, µαρτυρά την οικονοµική ευρωστία µερίδας του 
πληθυσµού και την επιθυµία της να επιβεβαιώσει το κύρος και να θεµελιώσει την 
υπεροχή της ως κυρίαρχη οµάδα. Για να το κατορθώσουν τα µέλη της, όχι µόνο 
διαθέτουν τµήµα του υπερπροϊόντος για την αποκτήση ειδών πολυτελείας, αλλά 
ταυτόχρονα προβάλλουν τους επινοηµένους δεσµούς µε την άρχουσα τάξη του 
ένδοξου παρελθόντος, χρησιµοποιώντας σύµβολα, σαν τους σφραγιδολίθους και 
ανεγείροντας µνηµεία παρόµοια µε τα παλιότερα λαµπρά οικοδοµήµατα. 
Επιπρόσθετα, στην πράξη, αναζητούν συµµάχους µεταξύ των συγγενών, 



αναβαθµίζοντας το ρόλο του γένους και διεκδικούν την εξουσία, στηριγµένα στη 
στρατιωτική ισχύ. Μεταχειρίζονται δηλαδή όλα τα µέσα, κατά τη συνήθεια της 
εποχής. 

Η επίτευξη του στόχου τους πρέπει να θεωρείται πιθανή, όµως δεν είναι 
δυνατό να επαληθευτεί, λόγω της έλλειψης επαρκών αρχαιολογικών δεδοµένων. Για 
παράδειγµα, ο µεγάλος αριθµός ταπεινότερων τάφων µε φτωχότερα κτερίσµατα, µας 
επιτρέπει να εικάσουµε την ύπαρξη πολυµελών, µα συµπαγών οµάδων, λιγότερο 
εύπορων κατοίκων, οι οποίες ίσως ανταγωνίζονταν την αντίστοιχη των πλουσίων. Σε 
αυτές µπορεί να ανήκαν και πολίτες απασχολούµενοι στο δευτερογενή και τον 
τριτογενή τοµέα, όπως ο δραστηριοποιούµενος κατά το γ΄ τέταρτο του 8ου αι., 
«κεραµέας του Αγ. Γεωργίου»430, ή ορισµένοι έµποροι (αν δεχτούµε, ότι τα αγγεία 
από την Αθήνα, την Κόρινθο, την Αίγυπτο και την Ιταλία, δεν τα εισήγαγαν όλα 
ξένοι). Τέτοιοι εκπρόσωποι µιας νεοσχηµατιζόµενης µεσαίας τάξης θα θάβονταν σε 
θόλους µε ευτελέστερο περιεχόµενο από του Τ.Α., ή σε τάφους άλλου τύπου. Η 
αντιστοίχιση καθενός µε συγκεκριµένο σύνολο ανθρώπων δεν είναι εφικτή, µε βάση 
το διαθέσιµο υλικό, αφού δε γνωρίζουµε σε ποιούς οικονοµικούς, κοινωνικούς, ή 
ιδεολογικούς παράγοντες οφείλεται η πολυµορφία των µνηµάτων. Έτσι, 
περιοριζόµαστε να επισηµάνουµε, ότι οι ποικίλοι τύποι είναι οικείοι και αρκετά 
διαδεδοµένοι στην Ανατολική Κρήτη και αλλού στο νησί και τα συνοδευτικά 
αντικείµενα τα συνηθισµένα, ώστε να µην τεκµηριώνεται σηµαντική διαφοροποίηση 
των ντόπιων από τον υπόλοιπο πληθυσµό. 
Βιβλιογραφία: Bosanquet R.C. BSA 1901-2 231-270 & 1939-40 60 (Dicte)ú Droop 
J.P. BSA 1905-6ú Ξανθουδίδης Σ. Α∆ 1918α 13ú Schachermayr F. AA 1938 474ú 
Πλάτων Ν. ΚΧ 1953α 485 & ΠΑΕ 1955 295ú Faure P. BCH 1956 95 & 99 & 1960 
194 & Ιερά σπήλαια 1996ú Αλεξίου Σ. ΚΧ 1963 406ú ∆αβάρας Κ. Α∆ 1964 442 & 
1978 392ú Σακελλαράκης Γ. Α∆ 1966 414ú Renard L. AntCl 1967 589-590ú Hayden 
B.J. PhD 1981 86-88 & 138 κ.ε.ú Τσιποπούλου Μ. Α∆ 1983 78 & Ειλαπίνη 1987α 
259-260 & 262-6 & ΚΧ 1987β 268-275ú Papadakis N. Rutkowski B. BSA 1985 129-
137ú Rutkowski B. Nowicki K. Archeologia War. 1985 119-120ú Παπαδάκης 
Αµάλθεια 1989 13ú Whitley et al BSA 1995 405. 
 
Π∆18. Περιοχή ∆άφνης � Κρυών. 
 

∆υτικά της επικράτειας της Πραισού διαµορφώνεται µικρή, εσωτερική, 
ηµιορεινή λεκάνη, την οποία περιβάλλουν ψηλά βουνά. Τα όριά της συγκροτούν η 
Μεγάλη Μούρη (1179 µ.), το Πλατύ Σόπατο (927 και 929 µ.) και η Κρίµιανη (751 
και 702 µ.) στα βόρεια, ο επιµήκης Σταυρός (657 και 563 µ.) στα ανατολικά, το 
Σαρακήνικο (740 µ.) και η Ρωµανάτη (937 µ.) στη µεσηµβρία και ο βορειοδυτικός 
πρόβολος της τελευταίας (716 και 649 µ.), προς τις απότοµες νότιες πλαγιές της 
Μεγάλης Μούρης. Η περιοχή ταυτίζεται µε την κοιλάδα του ρέµατος Βασιλικό 
Πέρασµα, πηγαίου κλάδου του χειµάρρου Ανδροµύλου. Η περιορισµένη έκτασή της, 
η αποµόνωση εξαιτίας των ορεινών όγκων, η γειτνίαση µε πλουσιότερες και 
ισχυρότερες και το ηµιορεινό έδαφος, θα συνιστούσαν ανασταλτικούς παράγοντες 
στην προσπάθεια ανάπτυξης. Αντίθετα, η ενδεχοµένως αποδοτική γεωργική και, 
ιδίως, κτηνοτροφική εκµετάλλευση της γης και η φυσική προστασία από τα βουνά 
ολόγυρα, θα ευνοούσαν την κατάληψη του χώρου, µολονότι οι πιθανώς λίγες τοπικές 
κοινότητες, ίσως ήταν εξαρτηµένες (έστω κατά διαστήµατα), από την Πραισό, ή άλλα 
κέντρα της περιοχής. 

                                                 
430 Τσιποπούλου Μ., 1983, σ. 102-3. 



Με τις παραπάνω εκτιµήσεις συµφωνούν τα αρχαιολογικά δεδοµένα από δυο 
θέσεις της επικράτειας. Τα πρωιµότερα ήρθαν στο φως στην «Ορθή Πέτρα» ή 
«Τσάχαλη» Κρυών, σε στενή κοιλάδα κοντά στα χωριά, βόρεια από το ύψωµα όπου 
βρίσκονται τα ερείπια του βενετσιάνικου κάστρου Monte Forte. Πρόκειται για 
µερικώς συληµένη και κατεστραµµένη νεκρόπολη, ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ χρόνων, µε τάφους 
διαφόρων τύπων, κυρίως όµως µικρούς θόλους και ψευδοθόλους. Οι 11 θολωτοί 
είχαν ορθογώνιους (σπανιότερα κυκλικούς ή ελλειψοειδείς) θαλάµους, διαστάσεων 
περίπου 1,5 Χ 1 Χ 1,5 µ. και ακανόνιστη, αµελή τοιχοδοµία, από αργούς ογκολίθους. 
Στο εσωτερικό τους θάβονταν συνήθως άκαυτοι νεκροί, συνοδευόµενοι από λίγα 
αγγεία και χάλκινα ή σιδερένια αντικείµενα (πόρπες, περόνες, όπλα, εργαλεία κ.ά.). 
Ανάµεσά τους ξεχωρίζει ο Τ.17, επειδή περιείχε ταφικό πίθο στο πλακόστρωτο 
δάπεδο, ο Τ.11, µε καµένα οστά σε αγγείο, που πατούσε πάνω σε σωρό από άκαυτα 
και ο Τ.1, µε χρυσό «ανάγλυφο βουκράνιο». Οι πολυαριθµότεροι (13) ψευδοθόλοι, 
ελλειψοειδούς ή ορθογώνιας κάτοψης, ήταν κατασκευασµένοι από αδούλευτες πέτρες 
και κάλυπταν, σχεδόν σε επαφή µαζί τους, πίθους µε άκαυτα κόκαλα, 
τοποθετηµένους στο πλάι. Ανασκάφτηκαν επίσης, τετράγωνος λακκοειδής τάφος, 
πλευράς 0,40 µ., σπηλαιώδης κοιλότητα µε οστά, δυο χάλκινα δαχτυλίδια και 
τουλάχιστον 11 αγγεία κι ενδιαφέρων, σπάνιος µορφολογικά θόλος, αποµονωµένος 
από τους υπόλοιπους, σε απόσταση 120 µ., στα βορειοδυτικά, στην κορυφή λόφου. Ο 
τελευταίος είχε ορθογώνια κάτοψη, διαστάσεις 2,10 Χ 1,10 µ., σαµαρωτή οξυκόρυφη 
στέγη, παρόµοια µε του Μ βασιλικού τάφου των Ισοπάτων Κνωσού, στόµιο µε 
µονολιθικό υπέρθυρο και παραστάδες και µικρό δρόµο. Λόγω σύλησης, στο 
εσωτερικό του υπήρχαν µόνο άκαυτα κόκαλα, τµήµατα απροσδιόριστων χάλκινων 
και σιδερένιων αντικειµένων και Γ κεραµική. Σύγχρονο ή υστερότερο, Γ-Αν «υλικό» 
(;), εντοπίστηκε και στη θέση «Στα Κεφάλια», περίπου 600 µ. νοτιοανατολικά από το 
χωριό ∆άφνη, χωρίς να διευκρινίζεται ο χαρακτήρας του. 

Ακριβώς η έλλειψη πληροφοριών, κυρίως εξαιτίας της κακής κατάστασης 
διατήρησης και της σύλησης των περισσότερων τάφων, µας εµποδίζει να 
σχηµατίσουµε ικανοποιητική εικόνα των συνθηκών διαβίωσης στην επικράτεια, κατά 
την εξεταζόµενη περίοδο. Τα διασωθέντα κτερίσµατα δε µαρτυρούν πλούτο, µα ούτε 
κι ένδεια, αν αναλογιστούµε την πρωιµότητά τους και υποθέσουµε, πως πριν δράσουν 
οι τυµβωρύχοι, η ποσότητά τους θα ήταν µεγαλύτερη (ειδικά των µετάλλινων). 
Ενδεχοµένως, η παρατήρηση αφορά βασικά στους θόλους, αφού, όπως τονίζει ο 
ανασκαφέας, οι ψευδοθόλοι «πολύ σπάνια περιείχαν κτερίσµατα και αυτά 
ελάχιστα»431. Μήπως λοιπόν, στους θόλους θάβονταν ευπορότεροι κάτοικοι, ή απλά 
το µέγεθός τους δυσχέραινε την ολοκληρωτική αρπαγή του περιεχοµένου τους; 
Τεκµηριωµένη απάντηση δε µπορούµε να δώσουµε. Ωστόσο, τείνουµε να δεχτούµε 
την ύπαρξη οµάδας πολιτών µε οικονοµική άνεση και κύρος. Η αποκάλυψη του 
χρυσού ανάγλυφου βουκρανίου και η θέση κι επιµεληµένη κατασκευή του τάφου µε 
τη σαµαρωτή στέγη, ενισχύουν την εικασία. 

Οι διαφορές στη µορφή των µνηµάτων και τον όγκο και την ποιότητα των 
συνοδευτικών αντικειµένων, δεν πρέπει να είναι οι µόνες, καθώς οι ψευδοθόλοι 
µάλλον περιείχαν τα οστά µεµονωµένων νεκρών, ενώ οι θολωτοί µικρών συνόλων 
προσώπων (πιθανώς οικογενειών). Ατοµικές και οµαδικές ταφές στην ίδια νεκρόπολη 
έχουν έρθει στο φως και αλλού στην Κρήτη, χωρίς να επηρεάζεται η ενότητα του 
ντόπιου πληθυσµού, παρά την αναµφισβήτητη ποικιλία των αντιλήψεων. ∆είγµα της 
εσωτερικής συνοχής και της συγκεκριµένης κοινωνίας, αποτελεί η εφαρµογή, για 
αιώνες, κοινών πρακτικών και η ανάµειξη των εθίµων στην περίπτωση του Τ.17. 

                                                 
431 ∆αβάρας Κ., 1976β, σ. 381 (βλ. και του ίδιου, 1973-4, σ. 931). 



Όµως, άγνωστος κι αινιγµατικός παραµένει ο συνεκτικός δεσµός των µελών της 
κοινότητας, όπως και τα αίτια της πολυµορφίας των τάφων. 

Οπωσδήποτε, η γεωγραφική αποµόνωση και η περιφερειακή θέση της 
περιοχής θα ευνόησαν την ενότητα, αλλά ταυτόχρονα, θα αναµέναµε να οδηγήσουν 
σε οµοιογένεια, ή έστω τάση εξάλειψης των διαφορών, προσκόλληση στην 
παράδοση, αποµονωτισµό, συντηρητισµό και απροθυµία εισαγωγής καινοτοµιών, σαν 
τη σαµαρωτή στέγη του τάφου και τις καύσεις. Κάτι τέτοιο δε συµβαίνει και το 
δυσεξήγητο φαινόµενο προκαλεί έκπληξη. Ως λογικότερη ερµηνεία του, προβάλλει η 
στενή επαφή ή κι εξάρτηση της επικράτειας από τη γειτονική της Πραισού, όπου 
παρατηρείται ανάλογη ποικιλία στις ταφικές πρακτικές, µολονότι τα κτερίσµατα είναι 
κι εκεί συνήθως παρόµοια. Η κοµβική θέση της Πραισού πάνω σε σηµαντικές οδούς 
επικοινωνίας και οι πιστοποιηµένες σχέσεις της µε το εξωτερικό, δεν αποκλείεται να 
αντανακλώνται και στα ΥΜ ΙΙΙγ-ΠΓ λείψανα από τα Κρυά, παρά την πρωιµότητα 
των τελευταίων. 
Βιβλιογραφία: ∆αβάρας Α∆ 1972 646 & 1973-4 931 & 1976 381 & 1977 336 & 1978 
390 & Hommages Van Effenterre 1984 297ú Τσιποπούλου Μ. Ειλαπίνη 1987α 261-2ú 
Nowicki K. Archeologia War. 1992 118. 
 
Π∆19. Περιοχή Α(ν)δροµύλων (Αγ. Αποστόλων) � Χανδρά. 
 

Ν/ΝΑ της επικράτειας ∆άφνης � Κρυών, σχηµατίζεται η κοιλάδα του 
χειµάρρου Ανδροµύλου, η οποία βαθµιαία διευρύνεται προς τη µεσηµβρία, 
καταλήγοντας στην παραλιακή πεδινή ζώνη των Πιλαληµάτων. Η διάκριση αυτής της 
χαµηλής λωρίδας γης από τον υπόλοιπο κάµπο (Κουτσουρά � Μακρυγιαλού), 
δυτικότερα, είναι κάπως ασαφής, µα όχι ανύπαρκτη, αφού οι λόφοι των 53 και 243 µ., 
βόρεια από το ανατολικό άκρο του όρµου Μακρυγιαλού, σηµατοδοτούν τα όριά τους. 
Βορειότερα, το φαράγγι Ανεγύρους και ο µεσηµβρινός πρόβολος (824 µ.) του όρους 
Ρωµανάτη (937 µ.), ή η σχεδόν παράλληλη στα ανατολικά, ράχη των υψωµάτων 
Κυραπαναγιά (268 µ.), Σαλαµάκος (326 µ.), Πλαγιές και Σαρακήνικο (740 µ.) και 
διαδοχικοί γκρεµοί, χωρίζουν την περιοχή από τη λεκάνη των Πεύκων. Από τη 
βορειότερη, των χωριών ∆άφνη � Κρυά, την αποκόβει το επίµηκες βουνό Σταυρός 
(563 και 657 µ.). Στη συνέχεια, δυο γειτονικές κορυφές, των 702 µ. στην Κρίµιανη 
και των 690 µ. (Βουβάλοι), κλείνουν το χώρο από τα βόρεια. Νοτιοανατολικότερα 
κατέρχεται πλατύς πρόβολος, που καταλήγει χαµηλότερα, στην υδροκριτική Συκιάς � 
Παπαγιαννάδων (330, 374, 450 και 659 µ.), εκατέρωθεν της οποίας ρέουν τα νερά 
των πηγαίων κλάδων του Πεντέλη στα βόρεια και του Ανδροµύλου στα νοτιοδυτικά. 
Από το τελευταίο ύψωµα, των 659 µ., η οριογραµµή στρέφει απότοµα, διαδοχικά 
προς τα βορειοανατολικά (ανώνυµα των 683 και 652 µ.), τη µεσηµβρία (βραχώδη 
εξάρµατα των 650 µ. περίπου και Σταυρός 687 µ.) και τα νοτιοδυτικά (ανώνυµο των 
719 µ., Κελλιά 689 µ. και Περδικονερά 699 µ.), σχηµατίζοντας καµπύλη και 
περικλείοντας το οροπέδιο του Χανδρά. Νοτιοδυτικότερα, περνά από τα υψώµατα 
των 505 και 538 µ. και τη Βίγλα (565 µ.) και φτάνει στο Φαράγγι, στη Μονή Καψά, 
στην ακτή, εντάσσοντας και την ηµιορεινή περιοχή των Περιβολακίων (όγκοι της 
Ετιανής Κεφάλας 715 µ. και του Καλού Νερού 488 µ.), στην επικράτεια. 

Ουσιαστικά, αυτήν τη συγκροτούν, ο παραλιακός κάµπος των Πιλαληµάτων, 
η σχετικά εύφορη και πιο πυκνοκατοικηµένη λεκάνη των βορειοανατολικών πηγαίων 
κλάδων του Ανδροµύλου (Λιθινών � Α(ν)δροµύλων � Βορίου) και οι περιφερειακές 
του Χανδρά και των Περιβολακίων. Η µεγάλη έκτασή της, η δυνατότητα αγροτικής 
εκµετάλλευσης των αρδευόµενων εδαφών και η έξοδος στη θάλασσα, µε τα 
αγκυροβόλια, αποτελούν πλεονεκτήµατα που θα προσέλκυαν το ανθρώπινο 



ενδιαφέρον, καθώς θα προσέφεραν στους κατοίκους την ευκαιρία επίτευξης 
επάρκειας αγαθών και συνακόλουθης αυτονοµίας. Επιπρόσθετα, η γειτνίαση µε 
µικρότερες και φτωχότερες περιοχές στα δυτικά και τα ανατολικά, θα τους επέτρεπαν 
να ασχοληθούν µε ειρηνικές δραστηριότητες, αλλά ενδεχοµένως και µε την 
αντιµετώπιση των Πραισίων, αν υποθέσουµε κατά καιρούς τεταµένες σχέσεις 
ανάµεσα στις δυο επικράτειες. 

Τέτοια προβλήµατα δεν εµπόδισαν την εγκατάσταση στη λεκάνη των 
Λιθινών, τον πλησιέστερο στην Πραισό, µα ταυτόχρονα και τον παραγωγικότερο 
τόπο. Εκεί έχουν έρθει στο φως τάφοι και νεκροπόλεις, κοντά στο χωριό 
Α(ν)δρόµυλοι. Συγκεκριµένα, σε χαµηλό ύψωµα ανασκάφτηκε συστάδα 15 µικρών 
ΠΓ-Γ θόλων, ορθογώνιας κάτοψης, µε ψευδοδρόµο. Παρά τη σύλησή τους, περιείχαν 
3 Μ σφραγιδολίθους, 2 χρυσά δαχτυλίδια µε ελλειψοειδείς σφενδόνες, άλλα 
κοσµήµατα, πλήθος σιδερένιων όπλων κι εργαλείων, πολλές χάλκινες πόρπες, 
περόνες και περίπου 180 αγγεία. Τρεις παρόµοιοι τάφοι, µεµονωµένοι, 
αποκαλύφθηκαν σε παρακείµενους λόφους. Στο εσωτερικό ενός (Τ.Β), υπήρχε πήλινη 
σαρκοφάγος και γύρω στα 50 ΠΓ (ή και πρωιµότερα;) αγγεία. Σε µικρή απόσταση, 
στα πεδινά εδάφη της θέσης «Άγ. Αντώνιος», επισηµάνθηκε οµάδα ίδιου τύπου ΠΓ 
θόλων, επίσης συληµένων, οι οποίοι, σύµφωνα µε τους χωρικούς, περιείχαν µόνο 
κεραµική. Εξάλλου, στη θέση «Μουσάδενας» βρέθηκε Γ κιβωτιόσχηµος τάφος, 
διαστάσεων 2,30 Χ 1,50 µ., µε µικρό δρόµο και τεµάχια σιδερένιων όπλων, χάλκινη 
πόρπη και όστρακα. Από σύγχρονο τάφο, στη θέση «Καντέµι Κεφάλι» 
Α(ν)δροµύλων, προέρχονται αγγεία, 2 αιχµές δοράτων, σιδερένιο µαχαίρι και 2 
χάλκινες πόρπες, που παραδόθηκαν από ιδιώτη. Τέλος και πάλι σε τάφο κοντά στο 
χωριό, είχαν εναποτεθεί 101 ΠΓ-ΠΑν αγγεία, κατασχεµένα το 1902. ∆εν αποκλείεται, 
τα παραπάνω λείψανα να συνδέονται µε τα εντοπισµένα στην περιοχή αποµεινάρια 
«µεγάλων οικηµάτων κυκλωπείου δοµής, πολύ πιθανόν πρωίµων ελληνικών 
χρόνων»432. Ερείπια εκτεταµένου ΥΜ ΙΙΙ-ΠΓ οικισµού επισηµάνθηκαν και στο 
ύψωµα Πλακαλώνια, νοτιοδυτικά του Χανδρά, πάνω από τις πηγές του Ανδροµύλου. 

Παρά την κακή κατάσταση διατήρησης και τη συχνά σύντοµη και 
αποσπασµατική δηµοσίευση των ΠΓ-Γ καταλοίπων της επικράτειας, η µελέτη τους 
µπορεί να προσφέρει αξιόλογες πληροφορίες, για την κατάληψη του χώρου και το 
βιοτικό επίπεδο κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Αρχικά, παρατηρούµε τη 
συγκέντρωση των ευρηµάτων στους πλουσιότερους κι εποµένως ελκυστικότερους 
(ακόµα και σήµερα), τόπους: τη λεκάνη των Λιθινών και το οροπέδιο του Χανδρά. 
∆υστυχώς, δε διαθέτουµε επαρκή στοιχεία, ώστε να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια το 
χρόνο και τα αίτια εγκατάλειψης της εγκατάστασης στα Πλακαλώνια. Αντίθετα, τα 
πολυάριθµα λείψανα από τους Α(ν)δροµύλους καταδεικνύουν την αδιάκοπη 
ανθρώπινη παρουσία και την πιστή τήρηση των εθίµων για αιώνες, φανερώνοντας 
οικονοµική, πολιτική και ιδεολογική σταθερότητα και ικανοποίηση των απαιτήσεων 
των κατοίκων. Η εικόνα των κτερισµάτων είναι αποκαλυπτική. Μολονότι δε 
διαφέρουν από τα συνηθισµένα της εποχής, το πλήθος και η αξία τους µαρτυρούν 
ευµάρεια. Τα άφθονα σιδερένια όπλα, εργαλεία και αγγεία και ορισµένα κοσµήµατα 
σαν τα χρυσά δαχτυλίδια, τεκµηριώνουν τουλάχιστον άνετη ζωή. Ο όγκος των 
µετάλλινων αντικειµένων και η ποιότητα της κεραµικής, µε τα κνωσιακά, αθηναϊκά, 
ροδιακά και κυπριακά παράλληλα ή µιµήσεις (αν όχι εισαγωγές)433, επιβεβαιώνουν 
την άνθηση του δευτερογενή (ή µήπως και του τριτογενή;) τοµέα, στον 8ο αι., ή και 
νωρίτερα. 

                                                 
432 Πλάτων Ν., 1954β, σ. 367. 
433 Droop J.P., 1905-6, σ. 56, 50, 54 και 52. 



Η εξειδίκευση στην εργασία θα οδήγησε σε ταξική διαστρωµάτωση και 
προσπάθεια µερίδας του πληθυσµού να επιβάλει την εξουσία της στο σύνολο. Για να 
το επιτύχει, ενδεχοµένως εκµεταλλεύτηκε τους συγγενικούς δεσµούς, µε βάση τους 
οποίους θα οργανωνόταν η κοινωνία, στηριζόµενη στην ισχύ των όπλων και, 
ταυτόχρονα, προβάλλοντας την ένδοξη καταγωγή της. Η χρησιµοποίηση 
οικογενειακών τάφων, κυρίως του συνηθισµένου στο µεσηµβρινό τµήµα της 
Κεντρικής και στην Ανατολική Κρήτη τύπου του µικρού θόλου και η εναπόθεση στο 
εσωτερικό τους πολλών όπλων και πιθανών συµβόλων κύρους (για παράδειγµα των 
σφραγιδολίθων), ίσως υποδηλώνουν ακριβώς τα µέσα επίτευξης των στόχων της 
συγκεκριµένης οµάδας. Βέβαια, δεν πρέπει να θεωρήσουµε, ότι όλοι οι θολωτοί 
τάφοι ανήκαν σε µέλη τέτοιων αρχοντικών οικογενειών, αλλά µάλλον, πως επιφανείς 
πολίτες επιχειρούσαν να θεµελιώσουν την πολιτικοκοινωνική υπεροχή τους, στους 
κόλπους ενός ιδεολογικά οµοιογενούς συνόλου. 
Βιβλιογραφία: Droop J.P. BSA 1905-6 43-57ú Πλάτων Ν. ΚΧ 1953α 489-490 & ΠΑΕ 
1953β 296 & ΠΑΕ 1954β 365 & Α∆ 1960 261ú Πλάτων Ν. ∆αβάρας Κ. ΚΧ 1960 
526ú Faure P. BCH 1962 39ú Παπαδάκης Α∆ 1985 302ú Τσιποπούλου Μ. Ειλαπίνη 
1987α 260. 
 
Π∆20. Περιοχή Αγ. Τριάδας (Τσω) � Φοβολιών � ∆ασοναρίου. 
 

Ανατολικά από τις κοιλάδες των χειµάρρων Πεντέλη και Ανδροµύλου και 
µέχρι τους διαδοχικούς γκρεµούς, που εκτείνονται από το φαράγγι Ξεροκάµπου στη 
µεσηµβρινή ακτή, ως το όρος Μόδι (539 µ.) κοντά στη βόρεια, όχι µακριά από το 
ανατολικό άκρο του νησιού, στο τοπίο δεσπόζει το ανατολικό σκέλος των βουνών της 
Σητείας, µια ηµιορεινή, άγονη και αραιοκατοικηµένη περιοχή, µε πολλές µικρές, 
εσωτερικές λεκάνες. Στο νότιο τµήµα της διακρίνουµε δυο οροπέδια, του Χανδρά και 
της Ζίρου κι έναν παραλιακό κάµπο, του Γούδουρα, στον οµώνυµο όρµο. Πρόκειται 
για τους σχετικά πιο παραγωγικούς χώρους, η εκµετάλλευση των οποίων όµως, δε θα 
αρκούσε για τη συντήρηση αντίστοιχων αυτόνοµων κοινοτήτων, µε συνέπεια, την 
εξάρτησή τους από γειτονικά ισχυρά κέντρα (όπως υποθέσαµε για τον Χανδρά), ή τη 
συνεργασία των κατοίκων τους, στο πλαίσιο ευρύτερων πολιτικών σχηµατισµών. Με 
βάση το σκεπτικό αυτό, δεν έχει νόηµα να προσδιορίσουµε τα όρια κάθε επί µέρους 
λεκάνης κι εποµένως, θα περιοριστούµε να αποτυπώσουµε το γενικό περίγραµµα του 
τόπου. Στα ανατολικά, διαδοχικοί γκρεµοί από το φαράγγι Ξεροκάµπου µέχρι τα 
υψώµατα Πλατύς και Μαυρόπετρα (712 µ.), νοτιοδυτικά της Ζάκρου, κλείνουν την 
περιοχή. ∆υτικότερα, βουνά µε απόκρηµνες πλαγιές (Χάλαβρα 793 µ., Φλαµούρι, 
Καστρί, Κυτιά 785 µ. και ανώνυµα των 723 και περίπου 650 µ., στο οροπέδιο του 
Χανδρά), σχηµατίζουν υδροκριτική και την αποκόβουν από τη βορειότερη επικράτεια 
της Πραισού. Τέλος, µια ράχη που κατέρχεται προς τα νοτιοδυτικά (Σταυρός 687 µ., 
ανώνυµο 719 µ., Κελλιά 689 µ., Περδικονερά 699 µ., ανώνυµα 505 και 538 µ., Βίγλα 
565 µ. και ανώνυµο 414 µ., στο Φαράγγι, πάνω από τη Μονή Καψά), τη χωρίζει από 
τη γειτονική των Ανδροµύλων. 

Τα φυσικά χαρακτηριστικά της (ξηρό κλίµα, ηµιορεινό έδαφος και 
κατακερµατισµένο ανάγλυφο), δε µοιάζουν κατάλληλα για την ανάπτυξή της, όπως 
φανερώνουν και τα ελάχιστα ΠΓ-Γ κατάλοιπα. Τέτοια έχουν επισηµανθεί σε τρεις 
θέσεις. Στην Αγ. Τριάδα βρέθηκε Γ αµφορέας, προερχόµενος ίσως από τάφο. 
Νοτιότερα, στις Φοβολιές, περισυλλέχτηκαν Γ (και Μ, Κ κι Ε) όστρακα και στο 
∆ασονάρι, µεταξύ Γούδουρα και Αθερινόλακκου, εντοπίστηκε επίσης Γ κεραµική 
(µαζί µε Μ και Κ). Ασφαλώς, τόσο λίγα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν προσφέρουν 
αξιόλογες πληροφορίες για τη ζωή στην περιοχή. Απλά, τεκµηριώνουν τη 



δικαιολογηµένη ανθρώπινη παρουσία στο µικρό, παράκτιο κάµπο του Γούδουρα και 
στη λεκάνη της Αγ. Τριάδας, κατά τον 8ο αι. 
Βιβλιογραφία: Schachermayr F. AA 1938 478-9. 
 
Π∆21. Περιοχή Ερηµούπολης � Παλαικάστρου (Όρος Μόδι). 
 

Β/ΒΑ από την επικράτεια Αγ. Τριάδας � Φοβολιών � ∆ασοναρίου, απλώνεται 
το βόρειο τµήµα του ανατολικού σκέλους των βουνών της Σητείας. Στην ηµιορεινή 
και σχετικά άγονη περιοχή, που κατά την αρχαιότητα µάλλον θα ήταν εξαρτηµένη 
από κάποια ισχυρότερη γειτονική, δεν έχουν έρθει στο φως λείψανα της 
εξεταζόµενης περιόδου. Βορειοανατολικότερα, στο βορειοανατολικό άκρο του 
νησιού, βρίσκεται η παραλιακή πεδιάδα του Παλαικάστρου. Το µεσηµβρινό όριό της 
συγκροτούν τα βουνά Μόδι (539 µ.) και Σιµόδι (422 µ.) και οι γκρεµοί ανάµεσά τους 
και ανατολικά από το δεύτερο, ενώ το δυτικό, η ράχη που κατέρχεται από το Μόδι 
γενικά προς τα βόρεια (Χάρακας 389 µ., ανώνυµο 191 µ., Λαγκούφες 249 και 219 µ., 
ανώνυµα των 218 µ., κοντά στον Πρ. Ηλία, 195 και 183 µ. και Αλατοπατέλα 199 µ.), 
ως τον όρµο Μαγατζές. Την επικράτεια χωρίζει σε δυο τµήµατα µια υδροκριτική, µε 
κατεύθυνση από τα Ν∆ στα ΒΑ, µεταξύ των υψωµάτων Λαγκούφες και Σταυρός (146 
µ., στην ανατολική ακτή). Πρόκειται για τις λεκάνες της Ερηµούπολης στα βόρεια 
και του Παλαικάστρου στη µεσηµβρία, όπου αποκαλύπτονται σηµαντικές 
αρχαιότητες των Προϊστορικών και Ιστορικών Χρόνων (η πόλη της Ιτάνου και ο Μ 
οικισµός του Παλαικάστρου). 

Τα λαµπρά ευρήµατα των ανασκαφών πιστοποιούν την αναµενόµενη 
ανάπτυξη του τόπου. Η εξέταση της τοπογραφίας και γεωµορφολογίας αναδεικνύει 
τα πλεονεκτήµατά του. Η προνοµιακή θέση του στο βορειοανατολικό άκρο της 
Κρήτης και η έξοδος στη θάλασσα, µε την ύπαρξη αγκυροβολίων434, θα τον 
καθιστούσε ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων και ιδεών και τη µεταφορά 
αγαθών στην Ανατολική Μεσόγειο. Επιπρόσθετα, η καλλιέργεια της πεδινής γης θα 
προσέφερε επάρκεια αγροτικών προϊόντων, ενώ η ενασχόληση µε την αλιεία, τη 
ναυτιλία κι ενδεχοµένως άλλες δραστηριότητες σχετικές µε τη θάλασσα (όπως η 
παραγωγή πορφύρας), θα αύξανε τα έσοδα των κατοίκων. Τέλος, το ένδοξο Μ 
παρελθόν δεν αποκλείεται να αποτέλεσε ευνοϊκό υπόβαθρο για την πρόοδο. 

∆υστυχώς, φαίνεται ότι η εντατική κατάληψη του χώρου, κατά το β΄ µισό της 
1ης προχριστιανικής και το α΄ µισό της 1ης µεταχριστιανικής χιλιετίας, µας στερεί 
ενδιαφέροντα στοιχεία για τις συνθήκες διαβίωσης στην ΠΓ και Γ περίοδο. Έτσι, 
µολονότι έχουν επισηµανθεί ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας σε διάφορες θέσεις της 
επικράτειας, η αποσπασµατικότητά τους δυσχεραίνει την προσπάθεια ανασύνθεσης 
της ιστορικής πραγµατικότητας. Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα ή τάφοι δεν έχουν 
εντοπιστεί κι εποµένως, οι γνώσεις µας στηρίζονται αποκλειστικά στην 
περισυλλεγµένη κεραµική. Συγκεκριµένα, τα Γ όστρακα από την κορυφή, τη δυτική 
και τη µεσηµβρινή πλαγιά της ακρόπολης της Ιτάνου (56 µ.), στην Ερηµούπολη και 
το σχήµα µάλλον, παρά η διακόσµηση κάποιων αγγείων, υποδηλώνουν κατά τον 
ανασκαφέα, την ύπαρξη εγκατάστασης εκεί, ήδη από τα ΠΓ χρόνια435. Η οικονοµία 
της ίσως ήταν ανθηρή, όπως µαρτυρά η εισαγµένη Γ βοιωτική και κυκλαδίτικη 
(παριανή) κεραµική (και η Αν κορινθιακή). Πιθανώς από οικισµό προέρχονται και 
δυο Γ αγγεία από το λόφο Καστρί (90 µ.), ανατολικά του Παλαικάστρου. Άλλα, από 
                                                 
434 Η καταβύθιση του ανατολικού τµήµατος της Κρήτης, οπωσδήποτε έχει επιφέρει µεταβολές στην 
ακτογραµµή. Ωστόσο, η παρατήρηση των ισοβαθών µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε ικανοποιητική 
εκόνα της, όπως θα ήταν κατά την αρχαιότητα. 
435 Deshayes J., 1951, σ. 209, σηµ. 6. 



τη θέση «Ρουσσόλακκος», όπου τοποθετείται η «Ελεία χώρα», µπορεί να συνδέονται 
µε λατρεία στο ιερό του ∆ικταίου ∆ιός. Σηµαντικό θρησκευτικό κέντρο θα 
λειτουργούσε και στο βουνό Μόδι (που ο Faure ταυτίζει µε τη ∆ίκτη436), στην 
κορυφή του οποίου αποκαλύφθηκε υπαίθρια κατασκευή (4 Χ 2,50 µ.), µε στρώµα 
στάχτης, πήλινα ειδώλια και ζώδια και Μ, Γ και Κ όστρακα. 

Ωστόσο, τόσο στις περιπτώσεις των λατρευτικών χώρων, όσο και των 
υποθετικών κωµών, η ένδεια των αρχαιολογικών δεδοµένων δεν επιτρέπει την 
εξαγωγή συµπερασµάτων, ούτε καν για το χαρακτήρα των ευρηµάτων. Ενώ δηλαδή, 
η µελέτη της τοπογραφίας και της ιστορίας κάθε θέσης, δικαιολογεί τις παραπάνω 
εικασίες για τις εγκαταστάσεις στην Ίτανο και το Καστρί και τα ιερά στο 
«Ρουσσόλακκο» και το Μόδι, τα ΠΓ και Γ λείψανα δεν αρκούν για να τις 
επαληθεύσουν. Λίγα όστρακα ή αγγεία, δεν τεκµηριώνουν οπωσδήποτε µόνιµη 
διαµονή στα δυο υψώµατα, από όπου είναι δυνατός ο έλεγχος καλλιεργήσιµων 
χαµηλών εδαφών, όρµων και αγκυροβολίων και η εισαγµένη κεραµική στην Ίτανο, 
ενδεχοµένως φανερώνει µόνο τη διέλευση εµπόρων, τον 8ο αι. π.Χ. Αντίστοιχη 
αβεβαιότητα για την ορθότητα των σχετικών µε τη λατρεία παρατηρήσεων, πρέπει να 
θεωρείται αναµενόµενη, λόγω της έλλειψης πληροφοριών. Περισσότερα ΠΓ-Γ 
κατάλοιπα από την περιοχή, ίσως επιτρέψουν στο µέλλον, τη διατύπωση 
διαπιστώσεων. 
Βιβλιογραφία: Schachermayr F. AA 1938 477ú Pendlebury J.D.S. A of C 1939 326ú 
Deshayes J. BCH 1951 201-9ú Faure P. BCH 1960 191 & 1962 37ú Πλάτων Ν. 
∆αβάρας Κ. Α∆ 1961-2 290ú Αλεξίου Σ. ΚΧ 1963 386. 
 
Π∆22. Περιοχή Ζάκρου. 
 

∆υτικά της επικράτειας Ερηµούπολης � Παλαικάστρου, στην παραλιακή 
λεκάνη του Ανάλουκα, δεν έχουν έρθει στο φως αποµεινάρια ανθρώπινης παρουσίας 
ΠΓ-Γ χρόνων. Αντίθετα νότια, στο ανατολικό άκρο του νησιού, επισηµάνθηκαν 
τέτοια στην περιοχή της Ζάκρου. ∆ιαδοχικοί γκρεµοί, από το φαράγγι Ξεροκάµπου 
στη µεσηµβρινή ακτή, µέχρι την υδροκριτική (Λούµατα) ανάµεσα στα βουνά Μόδι 
(539 µ.) και Σιµόδι (422 µ.), ουσιαστικά οι ανατολικές απόκρηµνες πλαγιές 
υψωµάτων του ανατολικού τµήµατος των βουνών της Σητείας (Κεφάλι 786 µ., 
ανώνυµο 737 µ., Πλατύς, Μαυρόπετρα 712 µ., ανώνυµο 639 µ., Λυγιάς, Πύργος 549 
µ., ∆ολώνι, Μπρινιάς Κεφάλι 452 µ. και ανώνυµο 460 µ.), συγκροτούν το δυτικό όριο 
της επικράτειας, ενώ το Σιµόδι το βόρειο. 

Στην ιδιαίτερα επιµήκη έκταση διακρίνουµε τρεις λεκάνες, στον άξονα Β-Ν. 
Τη βορειότερη, των Χοχλακιών, βόρεια από την υδροκριτική στους 
Ατζικερόλακκους, την ευρύτερη µεσαία, της Ζάκρου και τη νοτιότερη, του 
Ξεροκάµπου, νότια από γκρεµούς κοντά στο χωριό Αγριλιά. Τα σχετικά εύφορα 
εδάφη τους αρδεύουν χείµαρροι, τροφοδοτούµενοι κυρίως µε τα νερά πηγών, αφού τα 
µετεωρικά είναι λίγα, καθώς το κλίµα είναι ξηρό και οι βροχές σπανίζουν. Η 
καλλιέργεια της γης, ιδίως των µικρών κάµπων της Επάνω Ζάκρου, της Κάτω 
Ζάκρου, των Χοχλακιών και του Ξερόκαµπου, θα προσέφερε στους κατοίκους 
επάρκεια γεωργικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, η κτηνοτροφική εκµετάλλευση 
υψωµάτων σαν τον Τρα(γ)όσταλο (515 µ.), θα συµπλήρωνε το εισόδηµά τους. Τέλος, 
η ενασχόληση µε την αλιεία, τη ναυτιλία και το εµπόριο, την οποία θα ευνοούσαν η 
έξοδος στη θάλασσα, η ύπαρξη αγκυροβολίων στον όρµο της Ζάκρου και πιθανώς 

                                                 
436 Faure P., 1960, σ. 191. 



στον Ξερόκαµπο και η θέση της περιοχής στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, θα 
δηµιουργούσε προοπτικές περαιτέρω προόδου. 

Ενδεικτική των πλεονεκτηµάτων του τόπου είναι η πρώιµη ανάπτυξή του και 
η οργάνωση Μ ανακτορικού κέντρου κοντά στην Κάτω Ζάκρο. Ανάλογη ακµή δε 
σηµειώνεται και κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια, ωστόσο η κατάληψη του χώρου παραµένει 
σταθερή και το βιοτικό επίπεδο ικανοποιητικό. Λείψανα της περιόδου έχουν 
αποκαλυφθεί σε διάφορες θέσεις, κυρίως στο εσωτερικό του φαραγγιού της Ζάκρου, 
όπου εντοπίστηκαν ΥΜ ΙΙΙγ-Αν οικισµός και ταφικά σπήλαια, που θα εξετάσουµε 
στο επόµενο κεφάλαιο. Στην υπόλοιπη επικράτεια, την ύπαρξη εγκαταστάσεων 
ενδεχοµένως σηµατοδοτούν η περισυλλεγµένη Γ κεραµική κι ελάχιστα ερείπια 
κτιρίων. Στη λεκάνη της Ζάκρου, κοντά στο χωριό Κλησίδι, βρέθηκαν θεµέλια 
σπιτιών και µάλλον Γ αγροικίας (;), διαστάσεων 63,70 Χ 64,90 µ., στη θέση 
«Ταβέρνες». Παρόµοια και σύγχρονή της (;) επισηµάνθηκε γύρω στο 1,5 χλµ. 
νοτιοανατολικότερα, στην οδό προς Αζοκέραµο, στη «Σκάφη Βακλιάς». Αποµεινάρια 
οικισµού συνιστούν κατά τους ερευνητές και τα Γ όστρακα στην κορυφή λόφου (290 
µ.), περίπου 1,5 χλµ. νοτιοανατολικά της Επάνω Ζάκρου, στο δρόµο για Κάτω 
Ζάκρο, δίπλα στη θέση «Ανθρωπόλιθοι». Άλλα, Μ, Γ και Ρ όστρακα κείτονταν πλάι 
σε «κυκλώπειους» τοίχους, σε λόφο βόρεια από τις Χοχλακιές, στην οµώνυµη 
λεκάνη. ∆ιαφορετικού χαρακτήρα, θρησκευτική χρήση του χώρου, εικάζουµε για τη 
θέση «Του Κούκου το Κεφάλι», σε ύψωµα αµέσως νότια από την Επάνω Ζάκρο, 
καθώς, µαζί µε τη Γ κεραµική, ήρθαν στο φως πήλινα ζώδια και Α ανάγλυφα 
πλακίδια. Ανατολικότερα, κατά µήκος του χειµάρρου, ανασκάφτηκαν δυο ταφικά 
σπήλαια. Παρά τη σύλησή τους, το ένα (διαστάσεων 6 Χ 6 µ.), περιείχε σιδερένια 
όπλα κι εργαλεία, χάλκινες πόρπες και περόνες, γυάλινες και πήλινες χάντρες, τρία 
λίθινα αγγεία και καπάκι από στεατίτη, τρία πήλινα σφοντύλια και σχεδόν 70 αγγεία, 
ενώ το δεύτερο (µε χτιστά τοιχώµατα στην είσοδο), 15 αγγεία. Τέλος, Γ κεραµική 
(δυο αρύβαλλοι, κύπελλο κ.ά.) και αγνύθες αποκαλύφθηκαν στην Επάνω (;) Ζάκρο 
και Γ όστρακα στη γειτονική θέση «Μέσα Μύλος», λίγο ψηλότερα. 

Εξετάζοντας τα παραπάνω κατάλοιπα παρατηρούµε, πως στο σύνολό τους 
χρονολογούνται στον 8ο αι. π.Χ. και όχι νωρίτερα. Ωστόσο, ο όγκος και η ποιότητα 
του Γ υλικού και η επισήµανση ΠΓ λειψάνων στο φαράγγι της Ζάκρου, µας ωθούν να 
θεωρήσουµε το γεγονός τυχαίο, ή να το αποδώσουµε στη δυσκολία διάκρισης των 
ΠΓ από τα Γ ευρήµατα στις αρχές του 20ου αι., όταν εντοπίστηκαν τα περισσότερα. 
Σε κάθε περίπτωση, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, διαπιστώνουµε πυκνότερη 
κατοίκηση στη λεκάνη της Επάνω Ζάκρου και δευτερευόντως των Χοχλακιών, ως 
συνέπεια της προσπάθειας αξιοποίησης των σηµαντικότερων πλουτοπαραγωγικών 
πηγών της επικράτειας, δηλαδή των σχετικά ευφορότερων καλλιεργήσιµων εδαφών. 
Η εγκατάσταση σε τέτοιες θέσεις, µε υποτυπώδη φυσική προστασία, υποδηλώνει 
παγίωση της ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, όµως θα πρέπει να 
συνεκτιµηθεί και µε τα δεδοµένα από τον οικισµό στο φαράγγι, στο επόµενο 
κεφάλαιο. Ειδικά για τον 8ο αι., περίοδο άνθησης του εµπορίου, εντύπωση προκαλεί 
η απουσία ιχνών ανθρώπινης δραστηριότητας από τον όρµο της Κάτω Ζάκρου, όπου 
λογικά θα έφταναν πολλά πλοία και προϊόντα. Ίσως η καταβύθιση της ξηράς και η 
συσσώρευση στον κάµπο φερτών υλών από το χείµαρρο, δικαιολογούν την έλλειψη. 

Τη διαµόρφωση ικανοποιητικής εικόνας για την κατοίκηση δυσχεραίνουν 
επιπλέον, η κακή κατάσταση διατήρησης και αποσπασµατικότητα των λειψάνων και 
η σχεδόν επιγραµµατική παρουσίασή τους. Έτσι, µολονότι βεβαιώνεται η ύπαρξη 
διάσπαρτων κωµών, µένει ασαφής ο τρόπος οργάνωσής τους. Η κεραµική από την 
Επάνω Ζάκρο, τους «Ανθρωπολίθους» και το «Μέσα Μύλο», ουσιαστικά δεν 
προσφέρει πληροφορίες και τα Γ όστρακα στις Χοχλακιές, δε συνδέονται απαραίτητα 



µε τους «κυκλώπειους» τοίχους. Χρήσιµα θα µπορούσαν να αποβούν τα ερείπια στις 
«Ταβέρνες» και τη «Σκάφη Βακλιάς», αλλά η περιγραφή τους προξενεί σύγχυση. 
Άραγε, ποιά σκοπιµότητα εξυπηρετεί η ανέγερση «αγροικίας» µέσα σε οικισµό; 
Μήπως πρόκειται για δηµόσιο κτίριο, ή για το «αρχοντικό» του τοπικού ηγεµόνα; 
Τελικά, τεκµηριώνεται ο χαρακτήρας και η χρονολόγηση των οικοδοµηµάτων; Η 
δηµοσίευση των αποµειναριών του πρώτου συγκροτήµατος είναι γενική και αόριστη, 
καθώς γίνεται αναφορά σε θεµέλια και τοίχο περιβόλου (;) από ορθογωνισµένους 
δόµους, χωρίς να παρουσιάζονται οι εσωτερικοί χώροι, ενώ και η λίγη κεραµική 
µοιάζει δυσδιάγνωστη. Επιπρόσθετα, από άποψη χωροταξίας, η κατασκευή αγροικίας 
σε χωριό δηµιουργεί αντίφαση και δεν επιτρέπει την αποδοχή της ερµηνείας του 
ανασκαφέα. Επιφυλακτικότητα προκαλούν και τα ελάχιστα, ανεπαρκή στοιχεία για το 
«παρόµοιο» κτίσµα στη «Σκάφη Βακλιάς», αφήνοντας το ζήτηµα σε εκκρεµότητα. 

Αντίθετα, το περιεχόµενο του ενός ταφικού σπηλαίου «Στου Κούκου το 
Κεφάλι» είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικό, για τις επικρατούσες συνθήκες διαβίωσης 
κατά τον 8ο αι., παρά τη σύληση του µνήµατος. Τα κοσµήµατα και τα άφθονα 
µετάλλινα αντικείµενα και αγγεία µαρτυρούν ευµάρεια. Αν πραγµατικά, µεταξύ των 
κτερισµάτων δε συµπεριλαµβάνονταν αρχικά, σύµβολα κύρους και δαπανηρά είδη 
πολυτελείας, οδηγούµαστε στο συµπέρασµα, πως ο τάφος ανήκε σε οµάδα, µάλλον 
οικογένεια, του µεσαίου στρώµατος. Τα µέλη της θα είχαν την οικονοµική άνεση, όχι 
µόνο να καλύπτουν τις βασικές βιοτικές ανάγκες τους, µα και να διαθέτουν τµήµα 
του υπερπροϊόντος για την απόκτηση πληθώρας αγαθών. Η ενδεχόµενη κατασκευή 
ορισµένων από ντόπιους κεραµείς, χαλκουργούς και σιδηρουργούς, φανερώνει 
τεχνολογική πρόοδο κι εξειδίκευση στην εργασία, δηλαδή την αρχή µιας διαδικασίας 
κοινωνικού µετασχηµατισµού. Στα πλαίσιά του, δεν αποκλείεται κάποιοι από τους 
παραγγελιοδότες και κάτοχους των σιδερένιων όπλων και κοσµηµάτων, να θέλησαν 
να αναβαθµίσουν το ρόλο τους στην κοινότητα, συµµετέχοντας πιθανώς στην 
άσκηση της εξουσίας. Για να επιτύχουν το στόχο τους, µπορεί να πρόβαλαν 
υπαρκτούς ή επινοηµένους δεσµούς µε ένδοξους προγόνους (µέσω του τύπου του 
τάφου και των Μ λίθινων αγγείων;), ή να πίεσαν µε τη στρατιωτική ισχύ τους (την 
οποία ίσως αντικατοπτρίζουν τα όπλα). Ωστόσο, ιδεολογικά, δεν παρατηρείται 
οποιαδήποτε διαφοροποίησή τους από τον υπόλοιπο πληθυσµό του νησιού, αφού τα 
κτερίσµατα είναι τα συνηθισµένα της εποχής και οι ταφές σε σπήλαια διαδεδοµένες 
στην Ανατολική Κρήτη. Ασφαλώς, η µελέτη των ευρηµάτων από το φαράγγι της 
Ζάκρου, θα αυξήσει τις γνώσεις µας για την ιστορία του τόπου. 
Βιβλιογραφία: Schachermayr F. AA 1938 477-8ú Αλεξίου ΚΧ 1963 386ú Rutkowski 
B. Archeologia Warsz. 1988 10. 
 
Ο∆5. Ζάκρος. 

 
Στο ανατολικό άκρο της Κρήτης, πέρα από τα βουνά της Σητείας, 

διαµορφώνεται λεπτή, παραλιακή, πεδινή ζώνη. Μεµονωµένα υψώµατα ή χαµηλές 
υδροκριτικές την τέµνουν κατά πλάτος, σχηµατίζοντας µικρότερες λεκάνες, 
διαδοχικές στον άξονα Β-Ν: Ερηµούπολης, Παλαικάστρου, Χοχλακιών, Ζάκρου και 
Ξεροκάµπου. Αυτή της Ζάκρου δεν είναι η πιο εκτεταµένη ή εύφορη κι επιπλέον 
διασπάται σε δυο τµήµατα: το ευρύτερο, εσωτερικό, δυτικό και το παράκτιο 
ανατολικό, στον οµώνυµο όρµο. Τη σύνδεση ανάµεσά τους διευκολύνει, ως φυσικό 
πέρασµα, εντυπωσιακό φαράγγι, το σηµαντικότερο της περιοχής, µήκους 8 χλµ. 
περίπου και ύψους µέχρι 250 µ., µε σχεδόν κατακόρυφες πλευρές κατά διαστήµατα, 
αποτέλεσµα της διαβρωτικής δράσης των νερών χειµάρρου στα ασβεστολιθικά 
πετρώµατα. Κοντά στην έξοδό του στην Κάτω Ζάκρο, βρίσκεται ασφαλές 



αγκυροβόλιο, που συγκαταλέγεται στους σπουδαιότερους σταθµούς της ναυσιπλοΐας 
στην Ανατολική Μεσόγειο και συνιστά το κυριότερο πλεονέκτηµα του τόπου. 

Η σηµασία του προκάλεσε το ενδιαφέρον των αρχαιολόγων, ήδη από τα τέλη 
του 19ου και τις αρχές του 20ου αι., ωθώντας αρχικά τον Hogarth, να πραγµατοποιήσει 
το 1901, ανασκαφές στον όρµο και το φαράγγι, µε συνέπεια την αποκάλυψη του Μ 
οικισµού. Το έργο του συνέχισε 60 χρόνια αργότερα ο Πλάτων, φέρνοντας στο φως 
το ανακτορικό κέντρο. Μικρότερης κλίµακας έρευνες στον παραλιακό κάµπο και το 
φαράγγι, τεκµηρίωσαν την πολύ πρώιµη και διαρκή ανθρώπινη παρουσία εκεί, ήδη 
από την Ύστερη Νεολιθική Εποχή, αναδεικνύοντας παράλληλα, την αντίφαση της 
εγκατάστασης στους δυο παραπάνω πόλους, αφού η παραµονή στον πρώτο 
συνδέθηκε µε τον πλούτο, τη δύναµη και γενικά, το υψηλό βιοτικό επίπεδο, ενώ στο 
ζεστό, αποµονωµένο και αφιλόξενο φαράγγι, µε την ανασφάλεια και την ύπαρξη 
σοβαρού κινδύνου437. 

Αναµενόµενη ήταν λοιπόν, η απόδοση στην εντοπισµένη στα «Λενικά» κώµη, 
του χαρακτηρισµού του καταφυγίου438. Λείψανά της διακρίνονται στην κορυφή και 
τη νοτιοανατολική (;) πλαγιά φυσικά οχυρού βραχώδους εξάρµατος, του Κάστελλα 
(περίπου 260 µ.), στο ευρύτερο σηµείο του φαραγγιού, στη συµβολή του χειµάρρου 
µε βόρειο πηγαίο κλάδο του. Πρόκειται για ερείπια τοίχων σπιτιών από µικρού και 
µεσαίου µεγέθους πέτρες και αναληµµάτων από αδρά ορθογωνισµένους ογκολίθους, 
καθώς και για διάσπαρτους λιθοσωρούς. Άφθονα ΥΜ ΙΙΙγ-Αν όστρακα πιστοποιούν 
τη µεγάλη διάρκεια της κατοίκησης και υποδηλώνουν τη σταδιακή εξάπλωσή της 
(που ολοκληρώθηκε κατά τη Γ ή ΠΑν περίοδο), από έναν αρχικό πυρήνα στο 
ψηλότερο τµήµα της εγκατάστασης, εµβαδού περίπου 1.100 τ.µ., σε εκτεταµένο χώρο 
19.000 τ.µ. 

Με τον οικισµό σχετίζεται και σειρά ταφικών σπηλαίων, αποκαλυµµένων στο 
εσωτερικό του φαραγγιού. Η ανασκαφή ενός, το 1901, στα «Λενικά», έφερε στο φως 
ανθρώπινα κόκαλα, 5 Γ αγγεία, τριποδικό σκεύος και χάντρες από φαγεντιανή. Σε 
άλλο βρέθηκε πλήθος διαταραγµένων οστών και ΥΓ όστρακα, ενώ δυο ακόµα 
χρησιµοποιήθηκαν κατά τα ΠΓ χρόνια. Πολύ κοντά, στη θέση «Μαλακάρη», 
ερευνήθηκαν πέντε παρόµοια σπήλαια, κατά το πλείστο συληµένα. Στον έξω θάλαµο 
του πρώτου υπήρχαν όστρακα και οστά, όµως διατείχισµα αποµόνωνε τουλάχιστον 7-
8 ενταφιασµούς, συνοδευόµενους από χάλκινη περόνη, οστέινες δισκοειδείς ψήφους 
και 15 ΠΓ αγγεία. Από τα υπόλοιπα σπήλαια, τα τρία περιείχαν λίγη Γ κεραµική και 
το τέταρτο ΠΓ, ΥΓ και ΠΑν αγγεία. Γενικά, µε βάση τις αναφορές των αρχαιολόγων 
συνάγουµε, πως τα ταφικά σπήλαια στην περιοχή ήταν πολύ περισσότερα. 

Επαληθεύεται έτσι και από τα ταφικά κατάλοιπα, η εντατική και συνεχής 
κατάληψη του τόπου, για µακρύ διάστηµα. Άραγε, τι είδους απειλή ανάγκαζε τόσους 
ανθρώπους να διαβιώνουν κάτω από δύσκολες συνθήκες, αποτραβηγµένοι για αιώνες 
στο φαράγγι και πώς επηρέασε το γεγονός τη ζωή τους; Η εξέταση των ΠΓ-Γ 
λειψάνων είναι διαφωτιστική, αλλά δε µας οδηγεί στην αναµενόµενη κατεύθυνση. Τα 
απωθητικά γνωρίσµατα της θέσης, έκαναν τους µελετητές να αναζητήσουν τα αίτια 
της επιλογής της για εγκατάσταση σε εξωγενείς παράγοντες και συγκεκριµένα στη 
δράση εχθρών. Τέτοιοι µπορεί να επέδραµαν από τη θάλασσα, ή να εφορµούσαν από 
το εσωτερικό του νησιού. Με τον τρόπο αυτό ερµηνευόταν η εγκατάλειψη του 
παραλιακού κάµπου της Κάτω Ζάκρου και η παρατεταµένη διαµονή στο φαράγγι. 
Όµως τότε, πώς εξηγείται η κατοίκηση σε θέσεις χωρίς φυσική προστασία (στην 
Επάνω Ζάκρο και τις Χοχλακιές) και η εντυπωσιακή και πολύπλευρη πρόοδος; Η 
                                                 
437 Hogarth D.G., 1900-1, σ. 145. 
438 Πλάτων Ν., 1962, σ. 167ú Nowicki K., 1987c, σ. 216ú Haggis D.C., Nowicki K., 1993, σ. 335ú 
Βοκοτόπουλος Λ., 1997-8, σ. 268. 



εξάπλωση του πυρήνα των «Λενικών» κατά την ΠΓ και Γ περίοδο, η ευµάρεια 
(µερίδας) του πληθυσµού, όπως καταδεικνύουν τα κτερίσµατα του τάφου «Στου 
Κούκου το Κεφάλι» και οι επαφές µε το εξωτερικό (αν πραγµατικά οι χάντρες από 
φαγεντιανή σε σπήλαιο στα «Λενικά», προέρχονταν από την Αίγυπτο), φανερώνουν 
αδιάκοπη άνοδο του βιοτικού επιπέδου και δεν ταιριάζουν µε την εικόνα ένδειας, 
στέρησης και αποµόνωσης, που ανασυνθέτουν κάποιοι ερευνητές. Εξάλλου και η ίδια 
η ταυτόχρονη εγκατάσταση σε γειτονικούς χώρους µε τόσο ανόµοια χαρακτηριστικά 
(οχυρούς ή ολότελα εκτεθειµένους), προκαλεί αµηχανία και προβληµατισµό. Άραγε, 
µήπως οφείλεται σε εσωτερικές συγκρούσεις στην εξεταζόµενη περιοχή; Ως 
πιθανότερη αιτία τους θα µπορούσαµε να εικάσουµε τη διαφορετική φυλετική 
ταυτότητα οµάδων κατοίκων, υποθέτοντας, πως οι αυτόχθονες Μινωίτες θα 
κατέφυγαν στο φαράγγι διωγµένοι από τους επήλυδες ∆ωριείς. Ωστόσο, η 
συνεκτίµηση του συνόλου των αρχαιολογικών δεδοµένων από την επικράτεια, µας 
επιτρέπει να διαπιστώσουµε την οµοιογένεια του πληθυσµού, αφού η κεραµική 
παραγωγή και οι ταφικές πρακτικές δεν παρουσιάζουν τοπικές ιδιοµορφίες. Πώς 
ερµηνεύονται λοιπόν, τα υπάρχοντα στοιχεία; 

Πριν επιχειρήσουµε γενική θεώρηση της κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, 
αξίζει να επανεξετάσουµε τη βάση των διατυπωµένων προτάσεων για το ζήτηµα, 
δηλαδή την αντίληψη, ότι το φαράγγι είναι αφιλόξενο και η ζωή εκεί δύσκολη, αν όχι 
αφόρητη. Προσεκτική παρατήρηση των τοπογραφικών και γεωµορφολογικών 
χαρακτηριστικών της θέσης δεν ενισχύει την άποψη και µας επιτρέπει να 
σχηµατίσουµε σαφώς καλύτερη εντύπωση. Ο σηµαντικός ρόλος του φαραγγιού για τη 
σύνδεση του όρµου της Κάτω Ζάκρου µε την ενδοχώρα, η γειτνίασή του µε το 
αγκυροβόλιο και την ευρύτερη καλλιεργήσιµη έκταση, τον κάµπο της Επάνω Ζάκρου 
και η ικανοποιητική τροφοδοσία του µε νερό, συνιστούν πλεονεκτήµατα που 
ανασκευάζουν την αρνητική εικόνα του οικισµού στα «Λενικά». Η φυσική 
προστασία του, η απρόσκοπτη ύδρευσή του και η παρεχόµενη στους κατοίκους του 
δυνατότητα, να εκµεταλλευτούν γεωργικά και κτηνοτροφικά, αρδευόµενα εδάφη, ή 
να ασχοληθούν µε την αλιεία, τη ναυτιλία, ή το εµπόριο, δικαιολογούν, όχι µόνο την 
ίδρυση, µα και την πολύπλευρη ανάπτυξή του. 

Την τελευταία αντανακλούν η βαθµιαία εξάπλωση της εγκατάστασης και οι 
σχέσεις µε την Ανατολή. Η διαρκής κατάληψη του χώρου για αιώνες, µαρτυρά 
σταθερότητα και συνέχεια από την Ύστερη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του 
Σιδήρου. Φαίνεται, πως ο πληθυσµός πέτυχε την κύρια επιδίωξή του, την ευηµερία, 
µε συνέπεια τη δηµογραφική έκρηξη, τη διεύρυνση του οικιστικού πυρήνα των 
«Λενικών» και την επέκταση της κατοίκησης στην επικράτεια. Ενδεχοµένως, στη 
θεαµατική πρόοδο συνέτεινε, πέρα από την αξιοποίηση των ευνοϊκών γεωγραφικών 
χαρακτηριστικών του τόπου και η διεθνής συγκυρίαú συγκεκριµένα, η άνθηση της 
ναυτιλίας και του εµπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο, η οποία ίσως κατέστησε τον 
όρµο της Κάτω Ζάκρου, ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά 
αγαθών. Ωστόσο, η πύκνωση των επαφών µε το εξωτερικό δε µοιάζει να επηρέασε 
άµεσα την ήδη παγιωµένη ιδεολογία των ντόπιων, όπως υποδηλώνει η διατήρηση των 
ίδιων ταφικών εθίµων από την ΠΓ (ή την ΥποΜ) περίοδο µέχρι τον 7ο αι., 
πιστοποιώντας το σεβασµό στην παράδοση. ∆εν αποκλείεται όµως, ενδογενείς 
παράγοντες, σαν την εξάντληση ή ανεπάρκεια των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ή 
εξωτερικοί, όπως ο ανταγωνισµός µε ισχυρούς γείτονες (για παράδειγµα τους 
Ιτανίους), να προκάλεσε σηµαντικές µεταβολές και παρακµή, από τα Α χρόνια. 
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Κοινωνικός µετασχηµατισµός στην Πρωτογεωµετρική και Γεωµετρική Κρήτη 
 

Η αναλυτική παρουσίαση των ΠΓ-Γ καταλοίπων που έχουν έρθει στο φως 
στην Κρήτη, καταδεικνύει το µεγάλο όγκο του συσσωρευµένου αρχαιολογικού 
υλικού, το οποίο προσφέρει πλήθος πληροφοριών για την ανθρώπινη παρουσία στο 
νησί, κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία και την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Η 
διεξοδική εξέτασή του επέτρεψε να προσεγγίσουµε τις συνθήκες διαβίωσης, τις 
δραστηριότητες των κατοίκων, τις αντιλήψεις τους και τον τρόπο οργάνωσης των 
τοπικών κοινωνιών, µε συνέπεια να σχηµατίζουµε ικανοποιητική εικόνα της 
ιστορικής πραγµατικότητας. 

Μελετώντας το σύνολο των δεδοµένων, αρχικά παρατηρούµε τη διασπορά 
των ευρηµάτων στην πλειονότητα των κατάλληλων για διαµονή περιοχών. 
Παράλληλα όµως, διαπιστώνουµε την ανισοµερή κατανοµή τους µεταξύ του δυτικού 
και του ανατολικού τµήµατος του νησιού, αφού στο νοµό Ηρακλείου 
αποκαλύφθηκαν τέτοια σε 29 επικράτειες και στο Λασίθι σε 22, ενώ στο Ρέθυµνο 
µόνο σε 9 και στα Χανιά σε 13. Άραγε, επιβεβαιώνουν τα στοιχεία αυτά την εκτίµηση 
του Pendlebury, ότι κατά τα µινωικά χρόνια, στη ∆υτική Κρήτη (µε εξαίρεση τα 
βόρεια παράλια), απλωνόταν παρθένο δάσος, που εµπόδιζε την οικιστική ανάπτυξη439 
κι εποµένως, µήπως θα πρέπει να αποδεχτούµε την πληθυσµιακή (και πολιτισµική;) 
υστέρηση των δυο νοµών; 

Για να δώσουµε πειστική απάντηση στα παραπάνω ερωτήµατα, είναι 
αναγκαία η προσεκτική εξέταση του αναγλύφου. Η επισήµανση, πως από τα 1496 
τ.χλµ. έκτασης του νοµού Ρεθύµνου και τα 2376 τ.χλµ. των Χανίων, τα 1004 τ.χλµ. 
και 1497 τ.χλµ. αντίστοιχα, είναι ορεινά και πρακτικά ακατοίκητα, ενώ από τα 1818 
τ.χλµ. του Λασιθίου, έρηµα θα ήταν µόνο τα 798 τ.χλµ., µεταβάλλει την πρώτη 
εντύπωσή µας για την «αδικαιολόγητη» προτίµηση του πληθυσµού να εγκατασταθεί 
στα ανατολικά. Προφανώς, το κυριότερο κριτήριο για την επιλογή του τόπου 
κατοίκησης παραµένει πάντα η ύπαρξη πλουτοπαραγωγικών πηγών και ιδιαίτερα, 
καλλιεργήσιµων εδαφών, που θα εξασφάλιζαν τη διαβίωση. Με βάση το σκεπτικό 
αυτό, δε µας προκαλεί έκπληξη η απουσία ΠΓ-Γ καταλοίπων από την περιοχή του 
όρους Κάδιστο, βορειοανατολικά της Νεάπολης, ούτε από το βόρειο τµήµα του 
ανατολικού σκέλους των βουνών της Σητείας, ούτε καν από τη µικρή, παραλιακή 
λεκάνη του Ανάλουκα, κοντά στην Ερηµούπολη, καθώς τα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά τους (ορεινή και άγονη γη, φυσική αποµόνωση, κατακερµατισµένο 
ανάγλυφο, ή περιορισµένο εµβαδόν), ίσως δεν προσέλκυσαν το ανθρώπινο 
ενδιαφέρον. Αντίθετα, θεωρούµε πιθανό να εντοπιστούν στο µέλλον λείψανα της 
εξεταζόµενης περιόδου στην περιοχή της Ελούντας στο Λασίθι, ή της Χερσονήσου, 
της Γέργερης και της Ανατολικής Μεσαράς στο Ηράκλειο, ή της Αγ. Γαλήνης και 
των Αρµένων � Γουλεδιανών στο Ρέθυµνο, ή της Γεωργιούπολης, του Αλικιανού, της 
Σούγιας, της Καντάνου, των Στροβλών � Βλάτου � Έλους και των Τοπολίων � 
Ποταµίδας στα Χανιά. Την πεποίθησή µας ενισχύουν, τόσο η µελέτη της 
γεωµορφολογίας και τοπογραφίας των παραπάνω επικρατειών, όσο και η γειτνίασή 
τους µε άλλες κατοικηµένες. (Για παράδειγµα, η τελευταία έχει µεγάλη έκταση, 
διαθέτει εύφορα, καλά αρδευόµενα εδάφη, είναι παραλιακή και βρίσκεται ανάµεσα 
στις αντίστοιχες της Φαλάσαρνας � Καβουσιού � Τράχηλα � Πρ. Ηλία και της 
Πολυρρήνιας.) Ενδεχοµένως, η αδυναµία µας να ανακαλύψουµε αποµεινάρια των 
ΠΓ-Γ χρόνων σε περιοχές πλούσιες σε φυσικούς πόρους, ιδίως της ∆υτικής Κρήτης, 
οφείλεται σε δυο κυρίως παράγοντες: στην τύχη και στην εντατικότερη διερεύνηση 
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του ανατολικότερου τµήµατος του νησιού, η οποία ξεκίνησε ήδη από τα τέλη του 
19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, στο σπήλαιο του Ψυχρού, την Κνωσό και τη Ζάκρο 
(1899-1901), το Καβούσι, τον Πρινιά και τις Κούρτες (1901), την Πραισό (1901-2) 
και το Βρόκαστρο (1914) και συνεχίζεται µέχρι σήµερα440. 

Η δικαιολογηµένη, όπως αποδείχτηκε, αλλά σε κάποιο βαθµό πιθανώς και 
συµπτωµατική, άνιση κατανοµή των ευρηµάτων στην Κρήτη, σε καµιά περίπτωση 
δεν πρέπει να µας οδηγήσει στην εικασία, ότι η ανάπτυξη του τόπου δεν ήταν 
ισόρροπη. Βέβαια, στους τρεις ορεινούς όγκους θα υπήρχε περιορισµένη ανθρώπινη 
δραστηριότητα, όµως στα πεδινά και ηµιορεινά εδάφη η διασπορά των καταλοίπων 
δε θα παρουσίαζε τοπικές διαφοροποιήσεις, τεκµηριώνοντας, όχι µόνο την 
εκτεταµένη και οµοιόµορφη κατάληψη του χώρου, από τη Φαλάσαρνα ως τη Ζάκρο, 
αλλά και την πρόθεση του πληθυσµού να αξιοποιήσει στο έπακρο τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές, µε στόχο την επίτευξη αυτάρκειας και συνακόλουθης 
αυτονοµίας κάθε κοινότητας. Η γενικά εύφορη γη, ο ικανοποιητικός όγκος 
µετεωρικών και τρεχούµενων νερών, που καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης των 
χωραφιών και βοσκοτόπων και ύδρευσης των οικισµών, ο εσωτερικός διαµελισµός, ο 
νησιωτικός χαρακτήρας και η θέση της Κρήτης στην ευρύτερη λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου, ασφαλώς θα συνέτειναν στη σταδιακή συγκρότηση 
ανεξάρτητων, διαρκώς αναπτυσσόµενων επικρατειών. Την ύπαρξη και δοµή τέτοιων 
κοινωνικοπολιτικών σχηµατισµών κατανοούµε καλύτερα, όταν µελετάµε την 
ιστορική πραγµατικότητα κατά τον 7ο ή 6ο αι. π.Χ. Ωστόσο, σε πρωιµότερες 
περιόδους η κατάσταση εµφανίζεται ασαφής. 

Μετά την καταστροφή των Μ ανακτόρων το 15ο και πρώιµο 14ο αι. και την 
ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης, στο νησί θα κυριάρχησαν για δεκαετίες η 
ρευστότητα και η ανασφάλεια. Βασική επιδίωξη των ντόπιων θα έγινε τότε η 
εξεύρεση των απαιτούµενων για την επιβίωση πόρων, µε συνέπεια την ενασχόληση 
κυρίως µε τον πρωτογενή τοµέα. Τα οικιστικά κέντρα θα παράκµασαν και ο 
πληθυσµός θα διασκορπίστηκε, δηµιουργώντας µικρές κώµες, χωρίς ταξική 
διαστρωµάτωση. Φαίνεται, ότι ήδη από την ΥΜ ΙΙΙα περίοδο, στο β΄ µισό του 14ου 
αι., οι συνθήκες διαβίωσης βελτιώθηκαν, ευνοώντας τη δηµογραφική αύξηση, κατά 
τα ΥΜ ΙΙΙβ χρόνια (περίπου 13ος αι.) και τα ΥΜ ΙΙΙγ (12ος αι.)441. Όµως, γύρω στα 
1200 π.Χ., κατά τόπους παρατηρούνται νέες κοινωνικοπολιτικές ανακατατάξεις, µε 
τη µετακίνηση µερίδας των κατοίκων στα βουνά και την εγκατάστασή τους σε συχνά 
δυσπρόσιτες και αποµονωµένες κορυφές. Ακριβώς αυτά τα τοπογραφικά 
χαρακτηριστικά των θέσεων, ώθησαν τους ερευνητές να υποθέσουν, πως επρόκειτο 
για καταφύγια, όπου θα αναζητούσαν σωτηρία οι γηγενείς Μινωίτες, κυνηγηµένοι 
από επήλυδες από την ηπειρωτική Ελλάδα, ή επιδροµείς. 

Σπουδαιότερο, αντιπροσωπευτικό δείγµα της συγκεκριµένης κατηγορίας 
οικισµών, είναι ο ιδρυµένος στο Καρφί, στις αρχές της ΥΜ ΙΙΙγ περιόδου. Η 
εγκατάλειψή του στη µετάβαση προς την ΠΓ, ενδεχοµένως θα µας επέτρεπε να µην 
τον συµπεριλάβουµε στην παρούσα εργασία. Ωστόσο, η αναγνώριση πως ακόµα και 
αν δε συγκαταλέγεται µεταξύ των ΠΓ-Γ εγκαταστάσεων, άπτεται της ουσίας του 
θέµατος του κοινωνικού µετασχηµατισµού στην Κρήτη, καθώς η εξέταση των 
καταλοίπων του βοηθά στον προσδιορισµό της εξελικτικής διαδικασίας, που οδήγησε 
στη συγκρότηση των Α πόλεων � κρατών, επέβαλε τη διεξοδική µελέτη του. Η 
τελευταία κατέδειξε, ότι η κατανόηση του ρόλου και της φυσιογνωµίας του εξαρτάται 
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από την ορθή εκτίµηση των γεωγραφικών και αρχαιολογικών δεδοµένων. 
Τεκµηριώνοντας λοιπόν, τη µαταιότητα του εγχειρήµατος, να αποτραβηχτούν οι 
κάτοικοι της πόλγης στον τόσο αφιλόξενο τόπο, τον στερηµένο από φυσικούς 
πόρους, όπου θα εγκλωβίζονταν και θα λιµοκτονούσαν, µε στόχο να αποφύγουν 
κάποιους εισβολείς ή επιδροµείς, τους οποίους κανονικά θα έπρεπε να εµποδίσουν να 
εισχωρήσουν στο οροπέδιο, απλά φυλάγοντας τα ορεινά και σχετικά εύκολα 
υπερασπίσιµα περάσµατα, αµφισβητήσαµε τον αµυντικό χαρακτήρα του οικισµού. Ο 
σύγχρονος, γειτονικός, στη Σιδεροκεφάλα, αλλά και ανάλογοι σε χαµηλούς λόφους 
σε ολόκληρο το νησί, ενισχύουν την άποψη, ότι δεν έσπρωξε ο φόβος τον πληθυσµό 
στις δυσπρόσιτες κορυφές. Θεωρώντας εξάλλου, πως σε κάθε εποχή, κύριο µέληµα 
των ανθρώπων και κριτήριο για την επιλογή του τόπου διαµονής τους, συνιστά η 
εξασφάλιση της δυνατότητας απόκτησης όσο το δυνατό περισσότερων αγαθών, για 
όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα κι εκτιµώντας, ότι στο Καρφί, η 
πρωτογενής παραγωγή δε θα επαρκούσε για τον επισιτισµό των κατοίκων, 
καταλήγουµε στο συµπέρασµα, ότι αυτοί θα ζούσαν καταναλώνοντας βασικά το 
προϊόν της εργασίας άλλων οµάδων, ως αντάλλαγµα κάποιων υπηρεσιών που θα 
προσέφεραν (για παράδειγµα, προστασίας από απειλητικούς εχθρούς), ή πιθανότερα, 
αρπάζοντάς το. Επειδή λοιπόν, οι εν δυνάµει αντίπαλοι των Καρφιωτών θα 
βρίσκονταν ολόγυρα, τόσο έξω, όσο και µέσα στο οροπέδιο κι ενδεχοµένως, πολλοί 
από τους πολεµιστές θα απουσίαζαν συχνά από τον οικισµό, πραγµατοποιώντας 
επιδροµές, η επιλογή του βραχώδους εξάρµατος για εγκατάσταση, ώστε να 
διευκολύνεται η υπεράσπισή του ακόµα και από σχετικά λίγους µαχητές, κρίνεται 
επιβεβληµένη. 

∆υστυχώς, η υποτυπώδης διερεύνηση των υπολοίπων ΥΜ ΙΙΙγ-ΥποΜ θέσεων 
της επικράτειας, πέρα από το Καρφί, δεν επιτρέπει να διαπιστώσουµε, αν, εκτός από 
την ιδιάζουσα οικονοµική σχέση των όποιων τµηµάτων του πληθυσµού της, η 
σύγκρουσή τους κρύβει και φυλετικές, ιδεολογικές ή άλλες διαφορές ανάµεσά τους. 
Άλλωστε, ούτε η ταυτότητα των Καρφιωτών µπορεί να προσδιοριστεί µε ακρίβεια, 
ίσως εξαιτίας και της ειρηνικής εγκατάλειψης του χώρου, που περιόρισε τον όγκο των 
κινητών ευρηµάτων. Ωστόσο, δε θα διστάσουµε να επιχειρήσουµε την ανασύνθεση 
της ιστορικής πραγµατικότητας, µε βάση τα αρχαιολογικά και γεωγραφικά δεδοµένα, 
προτείνοντας την παρακάτω διαδικασία µετασχηµατισµού της τοπικής κοινωνίας. Στο 
12ο αι., τα µέλη µιας ισχυρής οµάδας Λασιθιωτών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όχι 
κατ�ανάγκη µόνο Μινωιτών, θα αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους απόκτησης 
αγαθών, αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα την ενασχόληση µε τον πρωτογενή τοµέα. Στη 
συγκεκριµένη απόφασή τους οδηγήθηκαν, είτε επειδή το µέχρι τότε παραγόµενο 
προϊόν τους δεν ήταν ή δε θεωρούνταν ικανοποιητικό (λόγω της µικρής έκτασης των 
χωραφιών τους, ή της κακής ποιότητας της γης, ή ακόµα και της επιθυµίας να 
βελτιώσουν τη ζωή τους), είτε γιατί οι συγκρούσεις και η ένοπλη αντιπαράθεση 
συνιστούσαν παραδοσιακά οικείες σε αυτούς δραστηριότητες, είτε επειδή εκτίµησαν, 
ότι οι συνθήκες ευνοούσαν την πραγµατοποίηση στρατιωτικών ενεργειών (άσχετα αν 
προϋπήρχε αστάθεια, ή την προκαλούσαν εκείνοι). Έτσι, µετακινήθηκαν στο Καρφί, 
όπου οργάνωσαν µια κοινότητα θεµελιωµένη στους δεσµούς συγγένειας και στη Μ 
παράδοση ισχύος. Φαίνεται, ότι δεν άργησαν να πετύχουν το στόχο τους, µε συνέπεια 
την οικονοµική ανάπτυξη και τη δηµογραφική αύξηση. Ο οικισµός επεκτάθηκε, τα 
σπίτια µεγάλωσαν, η ζωή βελτιώθηκε και δηµιουργήθηκε ένα πλέγµα επαφών µε το 
εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένης της Κύπρου. Κύρια επιδίωξή τους έγινε τώρα η 
διαρκής και πολύπλευρη πρόοδος, η οποία στηρίχτηκε στη συνεργασία Μινωιτών, 
Μυκηναίων και ∆ωριέων, όπως υποδηλώνει η συνύπαρξη ή και µείξη αντίστοιχων 
πολιτισµικών στοιχείων. Αυτή η συνθετική διαδικασία, σε συνδυασµό µε τη 



γενικότερη οικονοµική και πολιτική ρευστότητα, που, όπως θα δούµε και παρακάτω, 
επικρατούσε κατά την ΥποΜ περίοδο στο νησί, µετέβαλλε τις αντιλήψεις των 
κατοίκων της πόλγης κι επέτρεψε την αποκρυστάλλωση της συνείδησής τους µόλις 
προς το τέλος της 2ης χιλιετίας, όταν επιτεύχθηκε η ενοποίηση του πληθυσµού, την 
οποία σηµατοδοτεί η συγκέντρωση µεγάλης µερίδας του στην Παπούρα. 

Το ξεπέρασµα της αντιπαλότητας και των διαφορών µεταξύ των ντόπιων έγινε 
εφικτό χάρη στη µακροχρόνια συµβίωσή τους, καθώς κατείχαν κοινό παραγωγικό 
χώρο. Η στενή οικονοµική σχέση τους, παρά την πρόσκαιρη, αρχική ιδιοµορφία της 
(λόγω της εκµετάλλευσης µιας οµάδας από άλλη) και ο ορατός κίνδυνος ύφεσης, 
εξαιτίας του χαρακτήρα και της δοµής της κοινωνίας, αφού µόνο τµήµα του 
εργατικού δυναµικού της επικράτειας απασχολούνταν στην παραγωγή, ευνόησαν την 
πολιτική και ιδεολογική ανασυγκρότηση. Η ενδεχόµενη δηµιουργία συγγενικών 
δεσµών και ο κοινός στόχος της προόδου, θα συνέτειναν περαιτέρω στη σταδιακή 
µείωση των συγκρούσεων, την άµβλυνση των αντιθέσεων και τη µετατροπή «του 
νόµου του ισχυρού» σε γενικά αποδεκτό δίκαιο. 

Ανάλογη πορεία µετασχηµατισµού φαίνεται ότι ακολουθήθηκε σε ολόκληρο 
το νησί, την ίδια εποχή. Όµως, τα τοπογραφικά γνωρίσµατα των οικισµών δεν είναι 
πάντα παρόµοια, ούτε παρατηρείται σε κάθε περίπτωση εσωτερική µετανάστευση, 
ενώ και οι συνήθειες και αντιλήψεις των Κρητικών παρουσιάζουν τοπικές 
διαφοροποιήσεις. Στο Καβούσι για παράδειγµα, δηµιουργείται κατά το 12ο αι. π.Χ. 
εγκατάσταση, στο κατά 700 µ. περίπου χαµηλότερο από το Καρφί ύψωµα του 
Βρόντα. Η γειτνίαση µε τη θάλασσα και τον κάµπο της Ιεράπετρας δεν ανησυχούσε 
τους κατοίκους του, ίσως επειδή δεν ανέµεναν κάποια γενικευµένη εχθρική ενέργεια 
από επιδροµείς, ή Μυκηναίους και ∆ωριείς µετανάστες, ακόµα και αν ήταν Μινωίτες, 
ή διατηρούσαν το Μ κοσµοόραµα, όπως υποδηλώνουν κατεξοχήν τα λατρευτικά 
αντικείµενα και τα ταφικά έθιµα. Ωστόσο, παρά τις κατά τα φαινόµενα 
ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης, γύρω στο 1000 π.Χ., η κώµη βαθµιαία 
εγκαταλείπεται και ο πληθυσµός ανεβαίνει στο Κάστρο, σε πορεία αντίστροφη από 
την αντίστοιχη των Καρφιωτών. Η µετακίνηση δεν πραγµατοποιήθηκε βιαστικά, 
κάτω από πίεση, αλλά µε επιµέλεια, υπαγορευµένη από οικονοµικοπολιτικά αίτια. Η 
εξέχουσα θέση του Κάστρου πάνω από εύφορες λεκάνες, σε κοµβικό σηµείο δίπλα σε 
ορεινά περάσµατα, η έκταση της περιοχής και η διαµόρφωση του εδάφους, θα πρέπει 
να αποτέλεσαν βασικούς λόγους για την επιλογή του ως οικιστικού � διοικητικού 
κέντρου της επικράτειας. 

Αλλού, εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα, στις εξελίξεις βάρυνε 
ιδιαίτερα και η λάµψη του ένδοξου παρελθόντος. Στην Κνωσό, η κατάληψη του 
χώρου ήταν σταθερή από τη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Όµως κι 
εδώ διακρίνουµε τα ίχνη του κοινωνικού µετασχηµατισµού, µολονότι η µετάβαση 
στην καινούρια κατάσταση µοιάζει οµαλότερη, χωρίς σφοδρές συγκρούσεις, µα 
εξίσου εντυπωσιακή. Στην πεδιάδα του Ηρακλείου, το κενό που αφήνει η αδυναµία 
εντοπισµού αρχιτεκτονικών λειψάνων του πυρήνα κατοίκησης, καλύπτεται από το 
πλήθος των ΥποΜ-Αν τάφων. Αναµφισβήτητα, την κυριότερη και βαθύτερη τοµή 
στις πρακτικές και τις ιδέες των Κνωσίων, συνιστά η εισαγωγή, κατά την ΥποΜ 
περίοδο, του εθίµου της καύσης σε συλλογικούς, θαλαµοειδείς, λαξευτούς τάφους. Η 
συγκεκριµένη συνήθεια θα κυριαρχήσει στη ∆υτική και το µεγαλύτερο τµήµα της 
Κεντρικής Κρήτης, κατά τα ΠΓ-Γ χρόνια, αντικατοπτρίζοντας την πολιτισµική 
ενότητα της περιοχής. Αναζητώντας τα αίτια της θεαµατικής µεταβολής καταλήξαµε 
στο συµπέρασµα, πως δε µπορεί να σχετίζεται απλά µε την άφιξη επηλύδων, 
ενδεχοµένως των ∆ωριέων, έστω και αν αυτοί κατέλαβαν την εξουσία, αφού η 
γενικευµένη εφαρµογή των νέων ταφικών πρακτικών, µε την ουσιαστική εξαφάνιση 



του γηγενούς στοιχείου, θα σήµαινε, είτε την επιβολή των αντιλήψεων και γενικά, 
του κοσµοοράµατος των κατακτητών στους ηττηµένους, είτε την εξόντωση ή φυγή 
των ντόπιων. Επειδή όµως, οι ∆ωριείς άρχοντες µάλλον θα προτιµούσαν να 
ξεχωρίζουν και µετά θάνατον από τους υποτελείς τους, ενώ παράλληλα, δεν έχουν 
έρθει στο φως αποµεινάρια καταστροφικών συγκρούσεων, φαίνεται πιθανότερο, η 
αλλαγή να µην οφείλεται στους παραπάνω λόγους. Άλλωστε, δεν είναι δυνατό να 
αποκαλύπτονται µόνο µνήµατα ∆ωριέων, αλλά αντίθετα, η καύση των νεκρών και 
φύλαξη της στάχτης τους σε τεφροδόχα αγγεία, συσσωρευµένα σε σκαµµένους στο 
βράχο θαλάµους, µοιάζει να εκφράζει τις ιδέες του συνόλου του πληθυσµού και όχι 
µιας µεµονωµένης οµάδας. Αναλογιζόµενοι µάλιστα, ότι η εισαγωγή του εθίµου 
συµπίπτει χρονικά µε την οργάνωση νέων κοιµητηρίων, οδηγούµαστε στην εκτίµηση, 
πως κατά τον 11ο αι., στην Κνωσό συντελέστηκε µια διαδικασία κοινωνικού 
µετασχηµατισµού, θεµελιωµένου ιδεολογικά. Η πορεία προς την ανασυγκρότηση θα 
ήταν µακροχρόνια, καθώς έπρεπε να ξεπεραστεί η ρευστότητα που δηµιουργούσαν η 
ανατροπή της παλιότερης καθεστηκυίας τάξης και η συνύπαρξη ανθρώπων 
διαφορετικής φυλετικής ταυτότητας (Μινωιτών, Μυκηναίων, ∆ωριέων). ∆εκαετίες ή 
και αιώνες συµβίωσης µέσα σε στενά γεωγραφικά πλαίσια κι εκµετάλλευσης κοινού 
παραγωγικού χώρου, θα συνέτειναν σε µερική έστω ανάµειξή τους, παγίωση της 
ειρήνης και σταθερότητας και απόφαση για ανάληψη συλλογικής δράσης, ώστε να 
επιτευχθεί πολύπλευρη πρόοδος. Έτσι, ξεπεράστηκαν οι εσωτερικοί διαχωρισµοί και 
αποκρυσταλλώθηκε η εθνική συνείδηση. 

Η οργάνωση νέων νεκροταφείων, σε συνδυασµό µε τη µεταβολή στις 
θρησκευτικές αντιλήψεις, µαρτυρούν πολιτικές ανακατατάξεις και ιδεολογικές 
αλλαγές και στην περίπτωση του Κάστρου Καβουσιού. Τα κοιµητήρια στο Βρόντα, 
το Αλώνι και το «Πλαγί του Κάστρου», αρχίζουν να χρησιµοποιούνται σχεδόν 
ταυτόχρονα µε τη διακοπή της λειτουργίας του λατρευτικού κέντρου στο Βρόντα και 
την ίδρυση των ιερών στην «Παχλιτζάνη Αγριάδα» και το «Πλαγί του Κάστρου», 
κατά τον ύστερο 11ο αι. Η λίγο µεταγενέστερη υιοθέτηση καινούριων εκφραστικών 
µέσων στην αγγειογραφία, µε την εισαγωγή της ΠΓ κόσµησης, ως τοµή στις 
αισθητικές προτιµήσεις, επισφραγίζει την τροποποίηση του κοσµοοράµατος των 
κατοίκων, τη ρήξη µε το παρελθόν και τελικά, τον πολυεπίπεδο µετασχηµατισµό. 

Εξελίξεις σηµειώνονται κατά την ΥποΜ περίοδο και στην περιοχή του 
Πρινιά, προφανώς ως συνέπεια προηγούµενων κοινωνικοοικονοµικών διεργασιών, µε 
κατάληξη τη δηµιουργία της εγκατάστασης στην Πατέλα. Η φυσική προστασία της 
θέσης, η γειτνίασή της µε εύφορα καλλιεργήσιµα εδάφη και ο έλεγχος του δρόµου 
επικοινωνίας του Ηρακλείου µε τη Μεσαρά, θα ευνόησαν την εσωτερική 
µετανάστευση στην επικράτεια, φέρνοντας τον πληθυσµό στο βουνό. Ωστόσο, οι 
νεκροί θάβονταν πάντα στην ΥΜ ΙΙΙγ νεκρόπολη, µέχρι την εγκατάλειψη του Πρινιά 
κατά τα Α χρόνια, γεγονός που υποδηλώνει, όχι µόνο τη γειτνίαση των δυο 
διαδοχικών οικισµών, µα και τη διατήρηση της αρχικής συγκρότησης της κοινωνίας. 
Μολονότι δε γνωρίζουµε τους ακριβείς λόγους της µετακίνησης (στρατηγικούς, 
οικονοµικούς, πολιτικούς), είναι αναπόφευκτη η σύνδεσή της µε την πολυεπίπεδη 
αναπροσαρµογή των αλληλεξαρτώµενων στόχων των µελών της κοινότητας και τη 
συνακόλουθη πολιτική αναδιάρθρωση, αφού οποιαδήποτε διαφοροποίηση στην 
τακτική αντιµετώπισης των εχθρών, ή τον προσανατολισµό της παραγωγής, θα 
επηρέαζε τη δοµή της κοινωνίας. Με βάση το σκεπτικό αυτό, µένει ανερµήνευτη µια 
πτυχή των αλυσιδωτών µεταβολών: οι καθυστερηµένες κατά µερικές δεκαετίες, 
αποτυπωµένες στα ταφικά έθιµα, ιδεολογικές αλλαγές. Οι πρωιµότατες (ΥΜ ΙΙΙγ-
ΥποΜ) καύσεις νεκρών και η τοποθέτηση της τέφρας σε λάκκους περιβαλλόµενους 
από περιφράγµατα αργολιθοδοµής, αντικαθίστανται, στην ΠΓ περίοδο, από 



ενταφιασµούς σε θόλους, σκάµµατα επενδεδυµένα µε πέτρες και ψευδοθόλους. 
Όµως, ούτε η πρώτη πρακτική έχει σύγχρονο παράλληλο στο νησί, ούτε η εισαγωγή 
της δεύτερης µπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά, λόγω έλλειψης στοιχείων και να 
συσχετιστεί µε συγκεκριµένες οικονοµικές ή πολιτικές ανακατατάξεις. 

Τέτοιες δε συντελέστηκαν αποκλειστικά κατά τον 11ο αι., αλλά και αργότερα, 
ανάλογα µε τις συνθήκες και τη διαµορφωµένη ισορροπία δυνάµεων στο εσωτερικό 
κάθε επικράτειας. Η εγκατάλειψη της ΥΜ ΙΙΙγ εγκατάστασης της Εργάνου, του 
κοιµητηρίου της (µε τους µικρούς θολωτούς και τους λακκοειδείς τάφους) και του 
λίγο υστερότερου (ΥποΜ) «Στου Κοφινά το Κεφάλι» και η σχεδόν ταυτόχρονη 
ίδρυση του οικιστικού κέντρου των Αρκάδων, η οργάνωση της νέας νεκρόπολης, µε 
τους µεγάλους θόλους και τις 162 καύσεις σε πίθους στον Πρ. Ηλία και η λειτουργία 
του ιερού στο Αφρατί, θυµίζουν τις περιπτώσεις των Καρφιού � Παπούρας, Βρόντα � 
Κάστρου και Πρινιά. Ουσιαστική διαφορά στη διαδικασία και το περιεχόµενο των 
αλλαγών δε διακρίνεται, καθώς συνάγονται και πάλι, βαθµιαία άµβλυνση των 
αντιθέσεων, ενοποίησηση του ντόπιου πληθυσµού και αποκρυστάλλωση της εθνικής 
του συνείδησης. 

Ανάλογες εξελίξεις θεωρούµε ότι θα σηµειώθηκαν, κατά την ΥποΜ και ΠΓ 
περίοδο, παντού στο νησί. Πλήθος αρχαιολογικών ευρηµάτων και η γέννηση της 
Κρητικής Πολιτείας λίγους αιώνες αργότερα, ενισχύουν την άποψη. Μετακινήσεις 
οµάδων ανθρώπων µέσα στα όρια επικρατειών (Σπηλίου, Γόρτυνας, Βιάννου, 
περιοχών της Σητείας κ.α.) και δηµιουργία καινούριων εγκαταστάσεων (Σµάρι, 
Κούρτες, Ελεύθερνα κ.ά.), ή εντυπωσιακή ανάπτυξη παλιότερων (Κυδωνία, Φαιστός, 
Βρόκαστρο κ.ά.), µε παράλληλη οργάνωση νεκροταφείων ή / και ίδρυση ιερών, 
µοιάζουν να σηµατοδοτούν, στο τέλος της 2ης και τις αρχές της 1ης χιλιετίας, την 
ολοκλήρωση µιας πορείας συγκρότησης τοπικών κοινοτήτων. Οι ενδεχοµένως 
ποικίλης φυλετικής ταυτότητας κάτοικοί τους, θα ζούσαν προηγουµένως για µακρύ 
χρονικό διάστηµα, είτε σε σχετικά µεγάλα κέντρα, είτε σε γειτονικές κώµες, 
εκµεταλλευόµενοι κοινό παραγωγικό χώρο, άλλοτε συνεργαζόµενοι και άλλοτε 
συγκρουόµενοι µεταξύ τους, µέχρι την οριστική συµφιλίωση, την ειρηνική 
συνύπαρξη και την πολιτική και ιδεολογική ενοποίησή τους, στα στενά πλαίσια της 
κάθε γεωγραφικής µονάδας. 

Τη ρήξη µε το παρελθόν κατεξοχήν αντανακλούν οι µεταβολές στις 
θρησκευτικές αντιλήψεις και τις τελετουργίες. Η διακοπή της λειτουργίας ακόµα και 
αξιόλογων ΥΜ ΙΙΙ λατρευτικών κέντρων, όπως της Κεφάλας Βασιλικής, η ίδρυση 
άλλων, εξίσου λαµπρών, κατά την ΠΓ περίοδο (για παράδειγµα του Κοµµού) και οι 
τοµές στην άσκηση της λατρείας, όταν τα ιερά χρησιµοποιούνταν αδιάκοπα από την 
Ύστερη Χαλκοκρατία στην Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου, τεκµηριώνουν τη 
διαφοροποίηση του κοσµοοράµατος των πιστών. Σταδιακά, οι θρησκευτικοί χώροι 
αναµορφώνονται, έστω µε την προσθήκη ενός βωµού ή µιας εστίας και τα σκεύη 
αλλάζουν, καθώς τα ειδώλια της Μ θεάς µε τα υψωµένα χέρια, τα κέρατα 
καθοσιώσεως, τα σωληνοειδή αγγεία και οι κάλαθοι, δίνουν τη θέση τους στους 
χάλκινους τριποδικούς λέβητες (τα χαρακτηριστικά αναθήµατα στα µεγάλα ελληνικά 
ιερά), ή συνηθέστερα, στα ΠΓ πήλινα και χάλκινα ειδώλια και ζώδια, µαρτυρώντας 
ότι το αντικείµενο της λατρείας δεν είναι πια το ίδιο. 

Άλλωστε, ούτε οι ιδέες και οι επιδιώξεις του πληθυσµού του νησιού 
παρέµειναν σταθερές. Το νέο εκφραστικό µέσο στην κεραµική παραγωγή, ο ΠΓ 
ρυθµός, δεν αντανακλά µόνο καινούριες αισθητικές επιλογές, µα και αντιλήψεις, από 
το 10ο αι. π.Χ. Οι τελευταίες σχετίζονται µε την οικονοµική, κοινωνική και πολιτική 
κατάσταση στο νησί. Μετά την ολοκλήρωση της ενοποιητικής διαδικασίας, φαίνεται 
ότι οι κάτοικοι δε στόχευαν πια στην επιβίωση, ή την επικράτηση σε τοπικές 



συγκρούσεις, αλλά ενδιαφέρονταν για την πολύπλευρη ανάπτυξη των κοινοτήτων και 
την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Η παγίωση κλίµατος ειρήνης και ασφάλειας στην 
Κρήτη και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, τους επέτρεπε να 
στρέψουν την προσοχή στην επίτευξη της ευµάρειας. 

Οι συνθήκες λοιπόν, ευνοούσαν πλέον τη δηµογραφική αύξηση, την οποία 
επιβεβαιώνουν ο πολλαπλασιασµός και η επέκταση των οικισµών. Ωστόσο, η άνιση 
κατανοµή τους ανάµεσα στο δυτικό και το ανατολικό τµήµα του νησιού προκαλεί 
εντύπωση. Ο εντοπισµός ελάχιστων ιχνών ΠΓ οικοδοµικών φάσεων στην Κυδωνία 
και ΠΓ οστράκων στην Απτέρα, σε σύγκριση µε τα αποκαλυµµένα αποµεινάρια 31 
ΠΓ εγκαταστάσεων στο Λασίθι, διασκορπισµένων σε 15 επικράτειες, ασφαλώς 
χρήζει ερµηνείας. Η εξέταση της τοπογραφίας και γεωµορφολογίας του νοµού 
Χανίων δε δικαιολογεί τόσο αραιή κατοίκηση, έστω και αν η αξιοποιήσιµη γη 
υπολείπεται σε έκταση της αντίστοιχης του Λασιθίου (879 έναντι 1020 τ.χλµ.). Ούτε 
ο συνυπολογισµός των 4 επιπλέον περιοχών σε κάθε νοµό, όπου έχουν έρθει στο φως 
ΠΓ λείψανα, είναι ικανός να αλλάξει την αίσθηση ερήµωσης. Η αδυναµία λογικής 
εξήγησης του φαινοµένου µας ωθεί να υποθέσουµε, πως η σχηµατιζόµενη εικόνα 
είναι πλασµατικήú το αποτέλεσµα της εντατικότερης αρχαιολογικής διερεύνησης του 
Λασιθίου, η οποία έχει ξεκινήσει από δεκαετίες και συνεχίζεται ακατάπαυστη. 
Μάλιστα, στην αύξηση του αριθµού των ΠΓ θέσεων του ανατολικού άκρου της 
Κρήτης, φαίνεται ότι συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό και η διενέργεια αρκετών 
επιφανειακών ερευνών εκεί. Όµως, τα συχνά δυσδιάγνωστα ευρήµατά τους 
δηµιουργούν ασάφεια ως προς τα χρονικά πλαίσια της κατάληψης του χώρου και το 
χαρακτήρα των καταλοίπων. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις καταδεικνύουν την ανάγκη κριτικής προσέγγισης 
των δεδοµένων κι εποπτείας του συνόλου του υλικού, ώστε να µην οδηγηθούµε στη 
διατύπωση αστήρικτων εικασιών και αβάσιµων θεωριών, στην προσπάθεια 
ανασύνθεσης της ιστορικής πραγµατικότητας. Ειδικά σε σχέση µε το πλήθος και τη 
διασπορά των οικισµών στο νησί, χρήσιµες πληροφορίες αντλούµε και από τη µελέτη 
των ΠΓ λειψάνων της ανθρώπινης παρουσίας στους νοµούς Ρεθύµνου και 
Ηρακλείου. Στον πρώτο έχουν αποκαλυφθεί ίχνη 6 εγκαταστάσεων σε 4 επικράτειες 
και όστρακα, ειδώλια, ή ταφές σε άλλες 2. Οι λίγοι πυρήνες κατοίκησης είναι 
περισσότεροι από τους σύγχρονούς τους των Χανίων, µολονότι η έκταση των 
γόνιµων καλλιεργήσιµων εδαφών του Ρεθύµνου φτάνει µόλις στα 492 τ.χλµ. Στον 
δεύτερο, µε τα 1015 τ.χλµ. πεδιάδων (!) και τα 644 τ.χλµ. εύφορης ηµιορεινής γης, οι 
εγκαταστάσεις (συνήθως ανεσκαµµένες, έστω µερικώς), ανέρχονται σε 18, 
διεσπαρµένες σε 14 επικράτειες. Συγκρινόµενες µε τις σχεδόν διπλάσιες του 
Λασιθίου, θα µας έκαναν να θεωρήσουµε την Ανατολική Κρήτη πιο 
πυκνοκατοικηµένη, παρά τον εντυπωσιακό φυσικό πλούτο του Ηρακλείου, αν δεν 
αναλογιζόµασταν την επίπτωση των επιφανειακών ερευνών στη διαµορφωµένη 
εικόνα. Την ανακολουθία µετριάζει κάπως, η ανεύρεση ΠΓ καταλοίπων σε 25 
οικιστικές περιοχές του Ηρακλείου (έναντι των 19 του Λασιθίου). 

Εξετάζοντας την τοπογραφία των παραπάνω εγκαταστάσεων διαπιστώνουµε, 
ότι συνήθως βρίσκονται σε βουνά που ελέγχουν γόνιµες λεκάνες και σπανιότερα σε 
λόφους πάνω από πεδιάδες, ή σε περάσµατα. Κυριότερες αιτίες της συγκεκριµένης 
επιλογής συνιστούν προφανώς, το ανάγλυφο του νησιού και ο κλειστός αγροτικός 
χαρακτήρας της οικονοµίας. Βασική επιδίωξη κάθε κοινότητας θα αποτελούσε η 
αυτάρκειαú στόχος εφικτός, αν αξιοποιούνταν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές. Η 
γεωργική και κτηνοτροφική εκµετάλλευση της ικανοποιητικά αρδευόµενης από τα 
µετεωρικά και τα τρεχούµενα νερά γης, θα προσέφερε επάρκεια αγαθών, 
καλύπτοντας τις ανάγκες των ντόπιων. Σε κάποιες περιπτώσεις, το φυσικό 



περιβάλλον, το ιστορικό υπόβαθρο, ή οι επικρατούσες συνθήκες, θα ευνοούσαν την 
πολύπλευρη πρόοδο, κατά τρόπο όχι πάντα ξεκάθαρο. Θα είχε ενδιαφέρον για 
παράδειγµα, να εξακριβώσουµε τα αίτια της ακµής της Ελεύθερνας και όχι της 
εγκατάστασης στα Γρίβιλα Περάµατος. Να υποθέσουµε, ότι η αµυντική κάλυψη από 
τον ορεινό όγκο της Ίδης και η εγγύτητα στο λαµπρότερο κρητικό ιερό, το Ιδαίο 
Άντρο, επηρέασαν αποφασιστικά τις εξελίξεις, ενώ η γειτνίαση µε τον κάµπο και την 
ακτή, δεν εκτιµήθηκε ανάλογα, στη δεδοµένη περίοδο; Τελικά, ποιά πλεονεκτήµατα 
µιας θέσης προσελκύουν το ανθρώπινο ενδιαφέρον και οδηγούν στην ευηµερία; 

Ο προσδιορισµός τους δεν είναι εύκολος, αφού δεν πρόκειται για ένα 
µοναδικό γνώρισµα, αλλά µάλλον για συνδυασµό. Οπωσδήποτε, κύριο µέληµα του 
πληθυσµού θα αποτελούσε ο έλεγχος όσο το δυνατό πιο εκτεταµένων και αποδοτικών 
καλλιεργήσιµων εδαφών, ώστε να εξασφαλίζεται άνετη διαβίωση. Στη γενικά ορεινή 
και ηµιορεινή Κρήτη, αυτό συνεπαγόταν την ίδρυση οικισµών που δέσποζαν πάνω 
από αυτόνοµες λεκάνες. Στην κατηγορία ανήκουν οι 37 από τις 57 εγκαταστάσεις, 
δηλαδή τα 2/3 του συνόλου. Σε ευρύτερες περιοχές (Ελεύθερνας, Αρκάδων, 
οροπεδίου Λασιθίου), οι προοπτικές ευµάρειας θα βελτιώνονταν. Ίσως το ίδιο 
συνέβαινε και όταν επιτυγχανόταν η εποπτεία πεδιάδων, ή µεγάλων τµηµάτων τους. 
Η ισχύς και ο πλούτος της Κνωσού, της Φαιστού, της Γόρτυνας και της Κυδωνίας, 
καταδεικνύουν µε ενάργεια την τεράστια οικονοµική και πολιτική σπουδαιότητα της 
γης. Όµως τότε, γιατί δεν έχουν αποκαλυφθεί αντίστοιχης δύναµης ΠΓ οικισµοί 
στους κάµπους της Ιεράπετρας και της Σητείας; Άραγε, µήπως τα ερείπιά τους 
εντοπιστούν στο µέλλον, ή τη δηµιουργία τους εµπόδισαν κάποιοι παράγοντες, όπως 
η πρώιµη ανάπτυξη γειτονικών τους (Βροκάστρου, Κάστρου Καβουσιού και 
Πραισού); 

Τεκµηριωµένες απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα δε µπορούµε να 
δώσουµε, επειδή θεωρούµε, ότι η επιλογή του τόπου ίδρυσης ενός πυρήνα 
κατοίκησης και η ενδεχόµενη ακµή του, εξαρτώνται από ποικίλους συντελεστές. Η 
φυσική οχύρωση, η γειτνίαση µε τη θάλασσα, ο έλεγχος οδών επικοινωνίας, ή το 
ένδοξο παρελθόν, ασφαλώς συνιστούσαν κρίσιµες παραµέτρους, που λαµβάνονταν 
υπόψη και πιθανώς καθόριζαν την ιστορική πορεία των κοινοτήτων. Παράλληλα, η 
ορθή εκτίµηση του όποιου ρόλου τους, µας επιτρέπει να εξακριβώσουµε τις 
επιδιώξεις των ανθρώπινων οµάδων και να κατανοήσουµε τις ιδιαιτερότητες κάθε 
εποχής. 

Παρατηρώντας για παράδειγµα, ότι κατά την ΠΓ περίοδο, παύουν να 
υφίστανται πια «οικισµοί � καταφύγια» παρόµοιοι µε του Καρφιού, δηλαδή 
αποµονωµένοι σε δυσπρόσιτες θέσεις, όπου επικρατούσαν άσχηµες συνθήκες 
διαβίωσης, συµπεραίνουµε την οµαλοποίηση της κατάστασης. Το γεγονός 
υποδηλώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης του πληθυσµού και την 
παγίωση κλίµατος ασφάλειας στο νησί. Η τελευταία διαπίστωση σε καµιά περίπτωση 
δε σηµαίνει το τέλος των ένοπλων συγκρούσεων, ενδείξεις των οποίων αποτελούν τα 
πολυάριθµα αποκαλυµµένα όπλα, τα αποµεινάρια τειχών, ή ακόµα και η φροντίδα για 
φυσική προστασία των εγκαταστάσεων. Εποµένως, θα πρέπει µάλλον να 
υποθέσουµε, ότι απλά οι επιπτώσεις των πολέµων δεν είναι τόσο καταστροφικές για 
τους ηττηµένους, ούτε τα πλήγµατα συντριπτικά, µην επιφέροντας ριζικές µεταβολές 
στη ζωή τους, ίσως επειδή οι αντίπαλοι δεν αποσκοπούν στην εκµηδένιση των 
γειτόνων. 

Μάλιστα, µερικές φορές η απειλή µοιάζει αµελητέα, µε συνέπεια να 
παίρνονται υποτυπώδεις προφυλάξεις. Έτσι, ιδρύονται οικισµοί σε χαµηλούς λόφους 
πάνω από πεδιάδες, ή δίπλα στη θάλασσα, ουσιαστικά χωρίς αµυντική κάλυψη, είτε 
επειδή τα µέλη των κοινοτήτων έχουν εµπιστοσύνη στη δύναµή τους, είτε γιατί τα 



σηµαντικά οικονοµικά οφέλη από τη γεωργοκτηνοτροφική εκµετάλλευση 
εκτεταµένων εύφορων εδαφών και την ενασχόληση µε τη ναυτιλία και το εµπόριο, 
αντισταθµίζουν τον όποιο κίνδυνο, προσφέροντας λαµπρές προοπτικές προόδου. 
Ωστόσο και στις περιπτώσεις αυτές, διακρίνουµε την προτίµηση των ανθρώπων να 
εγκαθίστανται σε υψώµατα, ακολουθώντας τη συνήθεια της εποχής. Η πρακτική δεν 
αποκλείεται να συνδέεται µε την επιθυµία εποπτείας του περιβάλλοντος και συχνά 
κύριου παραγωγικού χώρου, µα και µε περισσότερο λειτουργικού χαρακτήρα 
επιδιώξεις, όπως ο καλύτερος φωτισµός και αερισµός των κατασκευασµένων σε 
επάλληλα άνδηρα κτιρίων. 

Η ύπαρξη ελάχιστων οικισµών εκτεθειµένων σε εχθρική επιβουλή, δεν 
υποδηλώνει ότι η ασφαλής διαβίωση ενδιαφέρει πλέον λιγότερο τον πληθυσµό. 
Αντίθετα, η έγνοια για την οργάνωση αποτελεσµατικής άµυνας συνεχίζει να 
υπαγορεύει ορισµένες επιλογές. Η κατοίκηση σε κορυφές βουνών µε απρόσκοπτη 
ορατότητα, κοντά σε πηγές και γόνιµη γη, που µπορεί να διαθέτουν πρόσβαση µόνο 
από µια κατεύθυνση, ενώ προσεγγίζονται δύσκολα από την πλευρά όπου βρίσκονται 
οι απειλητικότεροι γείτονες, συνιστά τον κανόνα σε ολόκληρο το νησί. Τέτοιες 
φυσικά οχυρές θέσεις θα υπερασπίζονταν γενναίοι πολεµιστές, οπλισµένοι µε ξίφη 
και δόρατα, τα οποία εναπέθεταν σε τάφους, αψευδείς µάρτυρες όχι µόνο της 
ανδρείας και του εξέχοντος κοινωνικού ρόλου τους, αλλά και της επικρατούσας 
κατάστασης στην Κρήτη. Ως ενδείξεις της θα χρησίµευαν και τα ερείπια τειχών στη 
Φαιστό, τα «Ελληνικά» Μύθων, το Βρόκαστρο (;) και το Καστρί Ορεινού, αν η 
αβέβαιη χρονολόγηση και χρήση τους δε δηµιουργούσαν επιφυλακτικότητα. 

Κατά τόπους, η αναµφισβήτητη στρατηγική σηµασία των υψωµάτων 
εµφανίζεται αυξηµένη, εξαιτίας διαφόρων τοπογραφικών ιδιαιτεροτήτων. Ο έλεγχος 
σηµαντικών οδών επικοινωνίας για παράδειγµα, είναι δυνατό να ευνοήσει τη 
µακραίωνη ανθρώπινη παρουσία και την ακµή µιας εγκατάστασης. Η κοµβική θέση 
της Συβρίτου, του Πρινιά, της Κορφής Καλού Χωριού, της Κάτω Σύµης Βιάννου, της 
Παπούρας, του Βροκάστρου, ή του Κάστρου Καβουσιού, δικαιολογεί τη διαρκή 
κατάληψη του χώρου σε κάθε περιοχή και την πολύπλευρη ανάπτυξή της, καθώς την 
καθιστά ενδιάµεσο σταθµό στην κίνηση ανθρώπων και τη µεταφορά αγαθών. 
Αξιόλογες προοπτικές προόδου παρέχει και η εποπτεία διαβάσεων που εξυπηρετούν 
περιφερειακές µόνο ανάγκες, σαν αυτές στην Πατσό, το «Βώλακα» Χριστού, την 
Έργανο, την Πραισό, ή τη Ζάκρο. Τη σπουδαιότητα των περασµάτων αυξάνουν η 
άµβλυνση των αντιθέσεων και ο περιορισµός των συγκρούσεων στο εσωτερικό του 
νησιού, από τον ύστερο 11ο και τον πρώιµο 10ο αι., καθώς επιτρέπουν τη σταδιακή 
πύκνωση των ανταλλαγών, ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα, το σταθερά διογκούµενο 
πλεόνασµα προϊόντων. 

Το τελευταίο προσελκύει και το ενδιαφέρον ξένων εµπόρων, Φοινίκων και 
ίσως Ευβοέων ή άλλων, οι οποίοι ταξιδεύουν στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο, 
αναπτύσσοντας βαθµιαία εντονότερη δραστηριότητα. Η Κρήτη γίνεται έτσι 
διαµετακοµιστικό κέντρο, µε συνέπεια την αναβάθµιση του ρόλου των αγκυροβολίων 
της. Παράκτιες θέσεις, οι οποίες κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία δε συγκαταλέγονταν 
ακόµα µεταξύ των ισχυρών, ή είχαν παρακµάσει ή εγκαταλειφθεί, γνωρίζουν πλέον 
οικονοµική ανάκαµψη και αποκτούν πολιτική δύναµη. Ο οικισµός του Βροκάστρου 
επεκτείνεται µέχρι την παραλία, οι Κνώσιοι στρέφονται και πάλι προς τη θάλασσα 
(προς το Ηράκλειο και την Αµνισό) και οι κάτοικοι της Φαιστού οργανώνουν το ιερό 
στον Κοµµό και ανεγείρουν το ναό Α. Παράλληλα, λείψανα εγκαταστάσεων (στην 
Κυδωνία και τον Κουτσουρά Σητείας), αποµεινάρια λατρείας (στον Τσούτσουρο, το 
Σίσι Μαλίων και την Ελούντα), τάφοι (στο Καβούσι Κισάµου, τις Βρύσες Χανίων, το 
Κολλυβά Μετόχι Ηρακλείου, τα Βραϊµιανά Ιεράπετρας και το Λιόπετρο Σητείας) και 



διάσπαρτα αγγεία ή όστρακα (στο Χαµαλεύρι και το Σταυρωµένο Ρεθύµνου, την Αγ. 
Πελαγία, την Κάτω Βάθεια και την Ανώπολη Ηρακλείου), τεκµηριώνουν την 
αναµενόµενη κατάληψη του παράκτιου χώρου, όπου συγκεντρώνεται πλέον, µεγάλο 
µέρος της οικονοµικής ζωής του τόπου, αφού η εκµετάλλευση της γης είναι 
αποδοτική και η χρήση θαλάσσιων δρόµων που διέρχονται από την Κρήτη 
συστηµατικότερη. 

Η συναγόµενη, µε βάση τα αρχαιολογικά δεδοµένα, επιστροφή του 
πληθυσµού στα παράλια, ήδη από το 10ο αι., θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι πιστοποιεί 
την επικράτηση ειρηνικών συνθηκών διαβίωσης και να συνδεθεί µε την άνθηση της 
ιδιωτικής και δηµόσιας οικονοµίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, αν 
πραγµατικά αποτελούσε γεγονός. Όµως, τα ευρήµατα των ανασκαφών και των 
επιφανειακών ερευνών δε στηρίζουν την εκτίµηση, απλά επειδή η παλιότερη 
εγκατάλειψη της ακτής και των πεδιάδων αποδεικνύεται πλασµατική. Τα ΥΜ ΙΙΙγ και 
ΥποΜ κατάλοιπα από την Κυδωνία, τη Σύβριτο, την Κνωσό, την Αµνισό, την 
Τύλισο, τη Φαιστό, τη Γόρτυνα, τη Σιδεροκεφάλα, το οροπέδιο Λασιθίου, τις Βρύσες 
Μιραµπέλλου, την Κριτσά, το Κάτω Χωριό, τα Βαϊνιά Ιεράπετρας, την Κεφάλα 
Βασιλικής, το Καβούσι, τον Κουτσουρά, τα Μουλιανά, τη Σκοπή και τα Σφακιά 
Σητείας κ.α., µαρτυρούν κατοίκηση σε υψώµατα εκτεθειµένα σε ενδεχόµενη εχθρική 
ενέργεια, κοντά στη θάλασσα ή µέσα σε κάµπους. Η ταυτόχρονη διαµονή και σε 
δυσπρόσιτες κορυφές, αν αποδοθεί σε εσωτερικές συγκρούσεις και όχι σε κίνδυνο 
από εισβολείς ή πειρατές, δεν έρχεται σε αντίφαση µε την παραπάνω παρατήρηση. 
Προβληµατισµό ίσως δηµιουργούσε, µόνο ο περιορισµένος όγκος του ΥποΜ υλικού, 
αλλά η µικρή διάρκεια της περιόδου, η δυσδιάγνωστη κεραµική και κυρίως η 
δυσκολία διάκρισης ΥΜ ΙΙΙγ και ΥποΜ οστράκων (µε εξαίρεση την παραγωγή της 
Κνωσού), δικαιολογεί το φαινόµενο. 

Ακριβώς η προγενέστερη και συχνά αδιάκοπη ανθρώπινη παρουσία σε 
αρκετές περιοχές, επηρεάζει τη διασπορά των ΠΓ-Γ εγκαταστάσεων στο χώρο και 
την εξέλιξή τους. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή, η αρχική επιλογή εξαρτάται από 
τα πλεονεκτήµατα του τόπου, εποµένως, το φυσικό περιβάλλον συνιστά και πάλι 
καθοριστικό παράγοντα του χαρακτήρα του οικισµού και του επιπέδου διαβίωσης. 
Ειδικά όταν το οικονοµικό υπόβαθρο µένει σχεδόν αναλλοίωτο, η σταθερότητα είναι 
αναµενόµενη. Ωστόσο, η ιστορική µνήµη έχει αναµφισβήτητη βαρύτητα, καθώς 
χρησιµοποιείται πάντα, ενταγµένη σε ιδεολογικά πλαίσια. Το ανάκτορο της Κνωσού 
για παράδειγµα, ή οποιοσδήποτε «παλιός» χτιστός θολωτός τάφος, θα µπορούσε κατά 
την πρώιµη 1η χιλιετία, να αντικατοπτρίζει ταυτόχρονα, το ένδοξο παρελθόν των 
ντόπιων, την ισχύ της άρχουσας τάξης που επέβαλε την κυριαρχία της και το όραµα 
για µελλοντική ευηµερία και σταθερότητα, λειτουργώντας πολυεπίπεδα. Αντίστοιχα, 
η λατρεία στην Πατσό, το Ιδαίο Άντρο, το Γιούχτα, την Αµνισό, τον Κόφινα, την 
Κάτω Σύµη Βιάννου, τον Τσούτσουρο, το Ψυχρό κ.α. δε σταµατά (όπως ο 
Παρθενώνας µετατρέπεται διαδοχικά σε ορθόδοξη και καθολική εκκλησία και σε 
τζαµί) και αν διακοπεί (Αγ. Τριάδα), η θύµησή της και συγκεκριµένες επιδιώξεις 
είναι δυνατό να την επαναφέρουν. 

Άλλωστε στην Κρήτη, η συνέχεια από την Ύστερη Χαλκοκρατία στην 
Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου τεκµηριώνεται αρχαιολογικά και οι όποιες µετακινήσεις 
πληθυσµού µοιάζουν τοπικής κλίµακας. Μάλιστα, αρκετοί οικισµοί κατοικούνται 
διαρκώς, όµως λίγοι έχουν ανασκαφεί συστηµατικά, προσφέροντας µια εικόνα της 
εξελικτικής διαδικασίας. Ανάµεσά τους ξεχωρίζει ο πυρήνας στο Κάστρο Καβουσιού, 
όπου επισηµάνθηκαν αλλεπάλληλες αρχιτεκτονικές φάσεις σπιτιών, από το 12ο µέχρι 
τον 7ο αι. Στα ΠΓ χρόνια η εγκατάσταση γνωρίζει τη µεγαλύτερη επέκτασή της, η 
οποία δεν πρέπει να είναι άσχετη µε την εγκατάλειψη του Βρόντα. Η εξάπλωση 



συνδυάζεται µε προσπάθεια ορθολογικής οργάνωσης του χώρου, ώστε να 
αποφευχθούν δυσάρεστα επακόλουθα της πληθυσµιακής συγκέντρωσης. Επιλέγεται 
λοιπόν, η ανέγερση αξονικών οικοδοµηµάτων, µε συνθετική αρτιότητα, 
κανονικότητα στο σχέδιο και κατόψεις προσαρµοσµένες στο πλάτος των ανδήρων. 
Σπανιότερα, επιχειρείται ριζική επέµβαση στο ανάγλυφο, µε στόχο τη διαµόρφωση 
ευρύτερων ανδήρων. Βαθµιαία, προστίθενται δωµάτια µε συγκεκριµένη λειτουργία 
(κουζίνες, τραπεζαρίες και αποθήκες) και δηµιουργούνται αυλέςú σαφείς ενδείξεις της 
αναζήτησης της άνεσης και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου. 

Ανάλογη επέκταση της κατοίκησης σηµειώνεται κατά την ίδια περίοδο και 
στο Βρόκαστρο, ενδεχοµένως και στη Ζάκρο, την Παπούρα (σε σύγκριση µε το 
Καρφί) κ.α., χωρίς να είναι εφικτός ο ασφαλής προσδιορισµός των αιτιών που την 
προκάλεσαν, αν δηλαδή πρόκειται για συνέπεια της πολιτικής ενοποίησης του 
πληθυσµού, ή της φυσιολογικής αύξησής του και βελτίωσης της ποιότητας ζωής. 
Όπου και αν οφείλεται, η µεταβολή καθαυτή είναι σηµαντική, αφού αντανακλά 
κοινωνικοοικονοµικές ανακατατάξεις κι έχει µε τη σειρά της αντίκτυπο στην 
παραγωγική διαδικασία και την οργάνωση κάθε κοινότητας. Σε πολυάνθρωπους 
οικισµούς, σαν της Παπούρας και του Βροκάστρου, ανακύπτουν προβλήµατα, το 
ξεπέρασµα των οποίων οδηγεί σε αλυσιδωτές αλλαγές. Οι ανάγκες των κατοίκων σε 
είδη διατροφής πολλαπλασιάζονται και για την αντιµετώπισή τους απαιτείται η 
εντατική ενασχόληση µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Επίσης, είναι απαραίτητη 
η κατασκευή µεγάλου όγκου πήλινων οικιακών σκευών και µετάλλινων εργαλείων 
και όπλων, ενώ δεν αποκλείεται, κατά καιρούς ή και σε µόνιµη βάση, να 
παρατηρούνται ελλείψεις σε αγροτικά προϊόντα ή πρώτες ύλες και να 
πραγµατοποιούνται ανταλλαγές ορισµένων αγαθών µε το εξωτερικό. Το σύνολο των 
δραστηριοτήτων αυτών δεν είναι δυνατό να το αναλαµβάνει πάντα, αναλογικά, κάθε 
οικογένεια ξεχωριστά, αλλά συχνά προϋποτίθεται ευρύτερη συνεργασία, ιδίως σε 
ζητήµατα που αφορούν ολόκληρη την κοινότητα, ή σχετίζονται µε την τεχνολογική 
πρόοδο. Έτσι, η οργάνωση της παραγωγής τείνει να ξεπεράσει τα στενά πλαίσια του 
οίκου και τµήµα του εργατικού δυναµικού εξειδικεύεται, ώστε να γίνει 
αποδοτικότερο και ανταγωνιστικό. 

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και προς τη βιοτεχνία, προφανώς επειδή ο 
πρωτογενής τοµέας δεν προσφέρει ικανοποιητικό ή / και σταθερό εισόδηµα σε όλους. 
Για ένα γεωργό, η εξασφάλιση πλούσιας σοδειάς εξαρτάται από ποικίλους 
παράγοντες, µάλιστα µερικούς αστάθµητους. Η έκταση του χωραφιού του, η 
ποιότητα της γης, τα καιρικά φαινόµενα, ο αριθµός των µελών της οικογένειάς του, ή 
η γενικότερη κοινωνικοπολιτική κατάσταση, επηρεάζουν τα κέρδη και τη ζωή του. 
∆εν είναι δύσκολο λοιπόν, να χάσει την περιουσία του και να µετατραπεί σε 
εξαρτηµένο καλλιεργητή, ο οποίος δουλεύει στα κτήµατα γαιοκτηµόνων. Σε 
παρόµοια, δεινή θέση, πιθανώς βρισκόταν και µερίδα από τους ηττηµένους των 
παλιότερων συγκρούσεων, αν, παρά την ενοποίηση του πληθυσµού, δε διέθεταν τα 
µέσα να ξεφύγουν από τη φτώχεια τους. Οι δυσοίωνες προοπτικές για το µέλλον, 
ίσως ώθησαν όσους έβλεπαν τον κίνδυνο της ανέχειας να πλησιάζει, να ασχοληθούν 
µε το δευτερογενή τοµέα. Άλλωστε, ως κεραµείς, χαλκουργοί, σιδηρουργοί, ή 
χρυσοχόοι, θα ασκούσαν επαγγέλµατα προσοδοφόρα, µε σταδιακά µεγαλύτερα έσοδα 
και θα συναναστρέφονταν µε εύπορους και ισχυρούς παραγγελιοδότες. Οι 
περισσότεροι από τους τελευταίους ενδεχοµένως θα ανήκαν στις οµάδες εκείνες, που 
κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία διεκδίκησαν και απέσπασαν µε τη βία το προϊόν της 
εργασίας των αγροτών, θεµελιώνοντας τη µελλοντική υπεροχή τους. Τη δύναµή τους 
θα στήριζαν στους συγγενικούς δεσµούς, την έγγεια ιδιοκτησία και τη στρατιωτική 
αξία τους. Θάβοντας τους νεκρούς τους σε οµαδικούς, οικογενειακούς τάφους, 



ενίσχυαν τους πρώτους, εκφράζοντας την αλληλεγγύη προς τα µέλη του γένους. 
Παράλληλα, κτερίζοντάς τους µε όπλα και είδη πολυτελείας, πρόβαλλαν την 
πολεµική αρετή ως χαρακτηριστικό τους γνώρισµα κι εχέγγυο ανεξαρτησίας και 
κοινωνικής συνοχής και δήλωναν την οικονοµική ευρωστία τους. 

Εξετάζοντας τους ΠΓ τάφους της Κρήτης διαπιστώνουµε, ότι στην 
πλειονότητά τους περιείχαν περισσότερους από έναν νεκρούς. Ο αριθµός των 
θαµµένων δεν προσδιορίζεται πάντα, αλλά συνήθως κυµαίνεται µεταξύ 3-4 και 30-
40. Συχνά χρησιµοποιούνταν επί δεκαετίες, ή ακόµα και αιώνες, από την ΥποΜ ως 
την Αν περίοδο. Μορφολογικά κατατάσσονται σε δυο κύριες κατηγορίες: τους 
θαλαµοειδείς λαξευτούς και τους χτιστούς θολωτούς. Γενικά, οι πρώτοι 
συναντιούνται κατεξοχήν στη ∆υτική και το βόρειο τµήµα της Κεντρικής Κρήτης, 
ενώ οι θόλοι στο µεσηµβρινό τµήµα της και στην Ανατολική Κρήτη. Ωστόσο, δε 
λείπουν οι εξαιρέσεις και οι τοπικές ιδιοµορφίες. Συγκεκριµένα, ταφικός θάλαµος 
σκαµµένος στο βράχο έχει έρθει στο φως και στα Καλύβια Φαιστού. Επίσης, η 
ανεύρεση µικρού ΥποΜ θολωτού τάφου στην Παντάνασσα Ρεθύµνου τεκµηριώνει, 
ότι ο τύπος ήταν γνωστός και στα δυτικά. Τέλος, αξίζει να επισηµάνουµε την 
κατασκευή µεγάλων θόλων αποκλειστικά στο νοµό Ηρακλείου. 

Ανάµεσα στους συλλογικούς τάφους θα πρέπει µάλλον να συµπεριλάβουµε 
και τα ταφικά σπήλαια της επαρχίας Σητείας (ίσως και της Κάτω Βάθειας 
Ηρακλείου), µολονότι τα δηµοσιευµένα στοιχεία είναι αποσπασµατικά και ασαφή. 
Εξάλλου και στις περιπτώσεις των λακκοειδών τάφων των Κουνάβων και του 
«Βρωµόνερου» Αρχανών, αφήνεται να εννοηθεί επαναλαµβανόµενη χρήση, όµως η 
έλλειψη επαρκών πληροφοριών εµποδίζει τη διαµόρφωση ικανοποιητικής εικόνας για 
το περιεχόµενό τους. Φαίνεται µόνο, πως ήταν ταπεινοί, όπως όλοι όσοι ανήκαν στον 
ευρύτατα διαδεδοµένο στο νησί (µε πιθανή εξαίρεση το νοµό Ρεθύµνου), τύπο. Στην 
ίδια κατηγορία, των οµαδικών τάφων, ενδεχοµένως θα µπορούσαµε να εντάξουµε και 
τα αποκαλυµµένα στο Βρόκαστρο περιφράγµατα. Τα αντίστοιχα της ∆ρήρου, µε τις 
µεµονωµένες καύσεις, δε δικαιολογούν την πρόταση, χωρίς να συνιστούν συνάµα, 
τεκµήριο για την απόρριψή της. Άλλωστε στο Βρόκαστρο, τα 12 έρκη συνήθως 
σχηµατίζουν σειρές και οργανώνονται σε µικρές οµάδες, ενώ στη ∆ρήρο είναι 
ανεξάρτητα, τακτοποιηµένα µέσα σε περίβολο. 

Εκτός από τα τελευταία, ατοµικούς τάφους θεωρούµε και τους 162 πίθους µε 
καύσεις στην ΠΓ-Αν νεκρόπολη των Αρκάδων, στον Πρ. Ηλία. Το κοιµητήριο 
οριοθετείται κατά τρόπο παρόµοιο µε της ∆ρήρου και διαθέτει αποθέτες µε λείψανα 
χθόνιας λατρείας ή / και προσφορών προς τιµή των νεκρών. Ανάλογοι βρέθηκαν τόσο 
στη ∆ρήρο όσο και στα «Καρακοβίλια» Βροκάστρου και πιθανώς σχετίζονται µε 
τελετουργίες, στις οποίες µάλλον συµµετείχε τµήµα τουλάχιστον του πληθυσµού 
κάθε κοινότητας. Άραγε, να εκφραζόταν έτσι η συλλογικότητα των µελών των 
τοπικών κοινωνιών, ενισχύοντας τη συνοχή τους, ως αντίβαρο στην τάση να 
προβληθεί η προσωπικότητα ορισµένων ατόµων, που αποτέλεσε επακόλουθο της 
οικονοµικής άνθησης και της κοινωνικής διαστρωµάτωσης; Η ύστερη χρονολόγηση 
των περιφραγµάτων (ΥΠΓ-Γ), δεν έρχεται σε αντίφαση µε το συλλογισµό. Εξάλλου, 
δεν αποκλείεται να αντανακλά πολιτικές ή οικονοµικές ιδιαιτερότητες ή ανισότητες 
και η εφαρµοζόµενη σε ολόκληρο το νησί πρακτική του ενταφιασµού µεµονωµένων 
νεκρών (κυρίως παιδιών), σε πίθους. 

Ακριβώς ο προσδιορισµός του βαθύτερου νοήµατος των ταφικών εθίµων και 
των αιτιών της εντυπωσιακής πολυµορφίας τους, απασχολεί τους µελετητές, αφού 
αυτά αντικατοπτρίζουν τις αντιλήψεις των κατοίκων. Ωστόσο, την προσπάθεια 
ερµηνείας των αρχαιολογικών δεδοµένων δυσχεραίνουν κάποιοι παράγοντες. 
Συγκεκριµένα, ο περιορισµένος όγκος του ΠΓ υλικού από τους νοµούς Χανίων και 



Ρεθύµνου, δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συµπερασµάτων για το δυτικό τµήµα 
της Κρήτης. Αλλά και ανατολικότερα, µολονότι τα ΠΓ κατάλοιπα αυξάνονται, τα 
πρωιµότερα και υστερότερα συνευρήµατα συχνά προκαλούν σύγχυση, λόγω της 
κακής κατάστασης διατήρησης των λειψάνων του παρελθόντος, ή των αδυναµιών 
των ανασκαφικών τεχνικών (ιδίως σε πολύ παλιότερες έρευνες, ή σε επείγουσες, 
σωστικές επεµβάσεις της Υπηρεσίας). Αν αναλογιστούµε και την ποικιλία των 
ταφικών συνηθειών, αντιλαµβανόµαστε πόσο δύσκολο είναι να καταλήξουµε σε 
διαπιστώσεις, γεγονός όµως, που δε θα µας εµποδίσει να διατυπώσουµε υποθέσεις. 

Αρχικά, οφείλουµε να εξετάσουµε τη γεωγραφική κατανοµή των τύπων των 
τάφων, καθώς εικάζεται η σύνδεση ορισµένων µε διαφορετικές πληθυσµιακές οµάδες 
και δε θεωρείται τυχαία η διασπορά τους. Η κυριαρχία των θαλαµοειδών στην 
περιοχή της Κνωσού και η παράλληλη επικράτηση του εθίµου της καύσης, οδήγησαν 
στη συσχέτισή τους µε τους ∆ωριείς. Αντίστοιχα, το πλήθος των µικρών θόλων στα 
ανατολικά και η απουσία θαλαµοειδών, αποδόθηκαν στη συγκέντρωση Μινωιτών 
φυγάδων στο νοµό Λασιθίου, οι οποίοι λογαριάζονταν ως αυτόχθονες 
(«Ετεόκρητες»). Ως ενδείξεις της επιρροής της Μ παράδοσης παρουσιάζονται και οι 
µεγάλοι θολωτοί τάφοι του Ηρακλείου. Η ξαναχρησιµοποίηση ή κατασκευαστική 
µίµηση των µνηµείων της Χαλκοκρατίας, ενισχύουν την άποψη. Αντανακλούν 
λοιπόν, οι ποικίλοι τύποι, το διαχωρισµό των κατοίκων του νησιού ; 

Ασφαλώς, η εφαρµογή ανόµοιων ταφικών πρακτικών σηµατοδοτεί τη 
διαίρεση του πληθυσµού, χωρίς όµως και να προσδιορίζει µε ακρίβεια το περιεχόµενό 
της. Κατά συνέπεια, απαιτείται η εξέταση του συνόλου των στοιχείων εκείνων, που 
συνδιαµορφώνουν την εικόνα της ιστορικής πραγµατικότητας και αφορούν στα 
έθιµα. Η ενδεχόµενη προτίµηση στην καύση ή τον ενταφιασµό των νεκρών, καθώς 
και το είδος και πλήθος των κτερισµάτων, θα πρέπει να συνεκτιµώνται, ώστε να 
σχηµατίζεται κατά το δυνατό ολοκληρωµένη εντύπωση. Παράλληλα, οφείλουµε να 
λαµβάνουµε υπόψη, ότι συχνά τα δεδοµένα είναι αποσπασµατικά ή αναξιόπιστα. Για 
πολυάριθµους τάφους δε διαθέτουµε πληροφορίες αναφορικά µε τα ανθρώπινα 
λείψανα (όχι κατ�ανάγκη επειδή οι στάχτες διασκορπίζονται εύκολα), ενώ δεν 
αποκλείεται κάποτε (όταν δεν προηγείται ανθρωπολογική µελέτη), να διατυπώνονται 
λανθασµένες κρίσεις. Επιπρόσθετα, η φθορά του χρόνου, οι µεταγενέστερες 
επεµβάσεις και η δράση τυµβωρύχων, µπορούν να µας στερήσουν χρήσιµα τεκµήρια. 

Ωστόσο, παρά τα κενά, το υλικό επιτρέπει να διαπιστώσουµε ιδεολογική 
οµοιογένεια στο νησί. Η κτέριση των νεκρών µε τα ίδια περίπου αντικείµενα, 
µαρτυρά την ταυτότητα των αντιλήψεων όλων των Κρητικών. Σιδερένια όπλα κι 
εργαλεία, χάλκινες πόρπες και περόνες, κοσµήµατα και κεραµική, συντροφεύουν 
τους θαµµένους σε κάθε περιοχή, άσχετα από τον ταφικό τύπο, το εφαρµοζόµενο 
έθιµο (καύση ή ενταφιασµό), την οικονοµική επιφάνεια των νεκρών και των 
κηδευτών και την κοινωνική θέση τους. Οποιονδήποτε συµβολισµό και αν 
αποδώσουµε στα κατάλοιπα, αναδεικνύονται ξεκάθαρα η ενότητα των κατοίκων και 
το κοινό κοσµοόραµά τους. Όµως τότε, πώς ερµηνεύεται η µεγάλη ποικιλία των 
πρακτικών; 

Μελετώντας τα ΠΓ ευρήµατα, παρατηρούµε την ευρύτατη διάδοση καύσεων 
κι ενταφιασµών παντού στην Κρήτη. Ειδικά οι πρώτες κυριαρχούν στο νοµό 
Ηρακλείου, χωρίς να λείπουν από αυτόν του Λασιθίου. Αποτελούν τον κανόνα στους 
θαλαµοειδείς και τους µεγάλους θολωτούς τάφους, µα και στα λίγο υστερότερα 
περιφράγµατα, αλλά συναντιούνται (έστω σπανιότερα) και στους µικρούς θόλους. 
Στους τελευταίους συνηθίζονται οι ενταφιασµοί, οι οποίοι συνιστούν εξαιρέσεις 
στους θαλαµοειδείς. Στα έρκη και τους µεγάλους θολωτούς ουσιαστικά δεν 
εφαρµόζεται το έθιµο, αντίθετα από ό,τι συµβαίνει στα ταφικά σπήλαια, ενώ 



κατεξοχήν συνδέεται µε τις παιδικές πιθοταφές σε ολόκληρο το νησί. Γενικά, 
σχηµατίζουµε την εντύπωση, ότι ήδη από το 10ο αι., οι καύσεις έχουν επικρατήσει 
στην Κεντρική Κρήτη και βαθµιαία εξαπλώνονται και στην Ανατολική (αν 
πραγµατικά στο Βρόκαστρο, το Καβούσι και τα Κρυά, χρονολογούνται στον 9ο αι., 
όταν κατασκευάζονται τα περιφράγµατα της ∆ρήρου και του Βροκάστρου). 
Αντίστροφα, οι ενταφιασµοί µοιάζουν να προηγούνται χρονικά. Εντοπίζονται σε 
θύλακες στο νοµό Ηρακλείου (Πρινιάς, Κουνάβοι, Κούρτες, Παναγία κι Έργανος) 
και υπερτερούν αριθµητικά στο Λασίθι. 

Επιχειρώντας να εξηγήσουµε το φαινόµενο, καλούµαστε να επιλέξουµε 
ανάµεσα σε δυο κύριες εκδοχές: είτε να θεωρήσουµε τη διάδοση των καύσεων, ως 
συνέπεια της κίνησης των ∆ωριέων, είτε να τις αποδώσουµε στην επεκτεινόµενη 
επιρροή της Κνωσού και τη ροπή της περιφέρειας να µιµηθεί το κέντρο. Η αποδοχή 
της πρώτης οδηγεί στη θέση, ότι κατά την ΠΓ περίοδο, υπήρχαν διακριτές φυλετικές 
οµάδες στο νησί (∆ωριείς, Μινωίτες και ίσως άλλοι), τα µέλη των οποίων 
ακολουθούσαν διαφορετικές παραδόσεις. Ενδεχοµένως, οι ∆ωριείς δε θα ήταν 
εγκατεστηµένοι σε ενιαίο γεωγραφικό χώρο, αλλά θα είχαν δηµιουργήσει πυρήνες 
κατοίκησης (στον κάµπο των Χανίων, το Μυλοπόταµο, την πεδιάδα του Ηρακλείου 
και τη Μεσαρά), µε στόχο την εκµετάλλευση των αξιολογότερων 
πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ήδη από το 10ο αι., θα συγκροτούσαν πολυάνθρωπο 
σύνολο και σταδιακά, ιδίως κατά τον 9ο, θα εξαπλώνονταν (στην Κίσαµο, τα 
υψώµατα µεταξύ Ηρακλείου και Μεσαράς και την Ανατολική Κρήτη). Σε αρκετές 
τέτοιες περιοχές µάλλον θα αποτελούσαν µειονότητα (Πρινιάς, Κούρτες, 
Βρόκαστρο), ίσως χωρίς ιδιαίτερη δύναµη και σίγουρα δε θα είχαν εκδιώξει τους 
ντόπιους, όπως θα πρέπει να είχε συµβεί στην Κνωσό, όπου κυριαρχούν οι καύσεις σε 
θαλαµοειδείς τάφους. Οι Μινωίτες αντίστοιχα, δε φαίνεται να εγκατέλειψαν τις εστίες 
τους (µε την εξαίρεση της Κνωσού) και να κατέφυγαν στα ανατολικά, αφού 
αποµεινάρια της παρουσίας τους σώθηκαν και στους νοµούς Ρεθύµνου 
(Μυλοπόταµος, Αµάρι) και Ηρακλείου (Πρινιάς, Κουνάβοι, Κερά, Παναγία, 
Έργανος, Κούρτες, Φαιστός, Ρύτιο). Ωστόσο, προκύπτει το ερώτηµα, γιατί τα µέλη 
διαφορετικών φυλετικών οµάδων κτερίζουν τους νεκρούς και λατρεύουν τους θεούς 
τους µε τον ίδιο τρόπο και παράγουν παρόµοια κεραµική. 

Απάντηση δε µπορούµε να δώσουµε, αν επιµένουµε να διαχωρίζουµε τον 
πληθυσµό και δεν αποδεχόµαστε την πολιτική και ιδεολογική ενοποίησή του. Όµως 
τότε, πού οφείλεται η πολυµορφία των ταφικών πρακτικών; Πιθανότατα, στο 
πολιτισµικό υπόβαθρο κάθε κοινότητας, το συντηρητικό ή νεωτεριστικό πνεύµα της 
κοινωνίας, το κατακερµατισµένο ανάγλυφο του νησιού και τις ξένες επιρροές. Στην 
ΠΓ Κρήτη, οι κάτοικοι έχουν ήδη αποκρυσταλλώσει το νέο κοσµοόραµα και απλά 
ακολουθούν διαφορετικές παραδόσεις και πρότυπα. Έτσι, ακόµα και αν οι καύσεις 
και οι θαλαµοειδείς τάφοι υποδηλώνουν δωρική καταγωγή, οι ενταφιασµοί και οι 
µικροί θόλοι µινωική και οι µεγαλύτεροι κάτι άλλο, το στοιχείο αυτό φαίνεται πλέον 
δευτερεύον, µε συνέπεια να συνυπάρχουν κάποτε, καµένα και άκαυτα κόκαλα. Με 
βάση το παραπάνω σκεπτικό, το νόηµα των δυο εθίµων δεν αποκλείεται να ποικίλλει 
κατά περίπτωση. Για παράδειγµα, η ταυτόχρονη εφαρµογή τους σε έναν τάφο, ίσως 
να υποδηλώνει τις διαφορετικές ρίζες δυο συζύγων, ενώ η διαδοχική, ενδεχόµενες 
εξωτερικές επιδράσεις. Μπορεί λοιπόν πραγµατικά, η αύξηση και διάδοση των 
καύσεων να αντανακλά µια µόδα κνωσιακής προέλευσης, αλλά προϋποτίθεται η 
ιδεολογική ταύτιση µε τους Κνωσίους, καθώς κρίνεται αδιανόητη η στείρα µίµηση 
συνηθειών κενών περιεχοµένου. 

Μολονότι ο ακριβής προσδιορισµός των αντιλήψεων των Κρητικών 
ουσιαστικά παραµένει ανέφικτος, η εξέταση των ταφικών καταλοίπων προσφέρει 



κάποιες ενδείξεις. Αρχικά, η κατασκευή οµαδικών, οικογενειακών τάφων, µοιάζει να 
αντικατοπτρίζει τον εξέχοντα ρόλο τους γένους, για την οργάνωση και τη συνοχή της 
κοινωνίας. Η κλειστή αγροτική ΠΓ οικονοµία και η συνακόλουθη προσπάθεια να 
επιτευχθεί η αυτάρκεια στα στενά πλαίσια του οίκου και στα λίγο ευρύτερα της 
κοινότητας, θα ενίσχυαν τη σπουδαιότητα των συγγενικών δεσµών, όσο η ιδιοκτησία 
της γης, της βασικής πλουτοπαραγωγικής πηγής, περνούσε κληρονοµικά από γενιά σε 
γενιά. Η προστασία κι εκµετάλλευσή της από όσο το δυνατό περισσότερους 
συγγενείς, θα παρείχαν αντίστοιχα ασφάλεια και αφθονία αγαθών, επιτρέποντάς τους 
να αποκτήσουν πλούτο και κύρος. Παράλληλα, θα συνέβαλλαν στη συλλογική άµυνα 
και την ανάπτυξη. Ακριβώς τη σηµασία της οικογένειας για την αυτονοµία και την 
πρόοδο της κοινότητας, τελικά για την ίδια την ύπαρξή της, αντανακλά ο κάθε τάφος. 
Η µακροχρόνια χρήση ορισµένων µαρτυρά πολιτική και ιδεολογική σταθερότητα και 
πολιτισµική συνέχεια, συνδέοντας τους ζωντανούς µε το παρελθόν και 
καταξιώνοντας το γένος στη συνείδηση του συνόλου. Εξάλλου, η θέση τους συχνά 
σηµατοδοτεί χωράφια, οριοθετώντας κάποτε, τα κοινοτικά εδάφη. 

Αυτά θα τα προασπίζονταν πολεµιστές, τα όπλα των οποίων έρχονται στο φως 
σε τάφους. Τα συγκεκριµένα κτερίσµατα πιθανώς σχετίζονται µε την εξιδανικευµένη 
εικόνα του ατόµου και το χαρακτήρα της κοινωνίας. ∆ε συγκαταλέγονται απαραίτητα 
στα προσωπικά είδη του νεκρού (άλλωστε µπορεί να συνοδεύουν γυναίκα), αλλά 
τοποθετούνται µαζί του από τον κηδευτή, ως σύµβολα. Ίσως προβάλλουν το 
σηµαίνοντα ρόλο του πολεµιστή στη συγκρότηση της κρατικής υπόστασης, τη 
διαφύλαξη της ανεξαρτησίας και την ενότητα της κοινωνίας. Επίσης, ενδεχοµένως 
φανερώνουν την ισχύ της οικογένειας και την πρόθεση των µελών της να τη 
χρησιµοποιήσουν, προκειµένου να επιβάλουν τη θέλησή τους στο σύνολο. Τέλος, δεν 
αποκλείεται να εκφράζουν το στρατοκρατικό πνεύµα που διέπει τη δοµή και 
οργάνωση της κοινωνίας και την αυστηρά καθορισµένη θέση του ατόµου και των 
οµάδων στους κόλπους της, δηλαδή, την κυρίαρχη ιδεολογία. 

Πρόκειται για τις αντιλήψεις της άρχουσας τάξης, στην οποία θα ανήκαν οι 
ένοπλοι γαιοκτήµονες, οι απόγονοι των πολεµιστών του 12ου κι 11ου αι., µε τη 
δωρική, µινωική, ή άλλη καταγωγή. Στους θαλαµοειδείς ή θολωτούς τάφους τους θα 
εναπέθεταν τα µέσα και σύµβολα της πολιτικής και οικονοµικής δύναµής τους, τα 
όπλα, ακόµα και αν δεν τα µεταχειρίζονταν πια σε εσωτερικές συγκρούσεις, έχοντας 
παγιώσει από καιρό την εξουσία τους. Μαζί µε αυτά σχεδόν ποτέ δεν τοποθετούσαν 
άλλα αντικείµενα � τεκµήρια του κύρους τους (σκήπτρα, τριποδικούς λέβητες, ξίφη), 
κατά το 10ο αι., µάλλον επειδή η εξουσία τους δεν ήταν προσωπική και 
συγκεντρωτική. Ούτε µε πολλά δαπανηρά είδη πολυτελείας φαίνεται να κτέριζαν 
τους νεκρούς (µε εξαίρεση κάποιους τάφους, όπως ο ΠΠΓ/ΜΠΓ Τ.V στον Αγ. 
Ιωάννη Κνωσού), αφού ο πιθανώς περιορισµένος όγκος της παραγωγής, θα 
δυσχέραινε τη συσσώρευση µεγάλου πλούτου. 

Πλεόνασµα αγαθών θα απέκτησαν βαθµιαία, εκµεταλλευόµενοι την εργασία 
εξαρτηµένων καλλιεργητών. Η προσπάθεια να προσδιορίσουµε την ταυτότητα των 
τελευταίων είναι η δυσκολότερη, αφού τα υλικά κατάλοιπα της παρουσίας τους 
(σπίτια σε µικρές κώµες και ταπεινοί τάφοι µε λίγη συνοδευτική κεραµική), σπάνια 
εντοπίζονται και όταν συµβαίνει κάτι τέτοιο, προσφέρουν ανεπαρκείς πληροφορίες. 
Αναγκαζόµαστε λοιπόν, απλά να υποθέσουµε, τη σχέση λακκοειδών τάφων, ταφικών 
σπηλαίων και πιθοταφών, µε φτωχότερους κατοίκους. Οι συγκεκριµένοι τύποι 
κατασκευαστικά δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα και συνήθως περιέχουν ελάχιστα 
κτερίσµατα, υποδηλώνοντας ένδεια. Ωστόσο, δε λείπουν και οι εξαιρέσεις, που 
περιπλέκουν την κατάσταση και µας εµποδίζουν να σχηµατίσουµε σαφή εικόνα. 
Ειδικά οι πιθοταφές, µπορεί να συνδέονται µε µια σηµαντική πτυχή της κοινωνικής 



ζωής: τα πολιτικά δικαιώµατα. Η συχνότατη εφαρµογή του εθίµου σε περιπτώσεις 
νεκρών παιδιών δηµιουργεί την υπόνοια, ότι ορισµένα µέλη κάθε κοινότητας (όχι 
αποκλειστικά ανήλικοι), δε θεωρούνταν ισότιµα µε τον υπόλοιπο πληθυσµό και 
αντιµετωπίζονταν ανάλογα. Οι σε βάρος τους διακρίσεις ίσως οφείλονταν στην 
ηλικία, την ενδεχοµένως εχθρική προς το σύνολο συµπεριφορά, ή την προέλευσή 
τους από το εξωτερικό. 

Τις ανισότητες και την πορεία προς την ταξική διαστρωµάτωση ευνόησαν, 
κατά τον 9ο αι., η δηµογραφική αύξηση και η συνακόλουθη εντατικοποίηση της 
γεωργικής παραγωγής, η οποία αποσκοπούσε στην κάλυψη των αναγκών σε είδη 
διατροφής. Η συγκέντρωση του υπερπροϊόντος της εργασίας των εξαρτηµένων 
καλλιεργητών, έδωσε στους γαιοκτήµονες τη δυνατότητα να προβάλουν την 
ανωτερότητά τους, διεκδικώντας εξέχοντα πολιτικό ρόλο. Για να πετύχουν το στόχο 
τους ανέγειραν εντυπωσιακούς θόλους (στους Κουνάβους, τη Γόρτυνα, το Ρύτιο και 
τους Αρκάδες), ξαναχρησιµοποιούσαν παλιότερους Μ τάφους ή κατασκεύαζαν 
παρόµοιους (στην Κνωσό), τοποθετούσαν νεκρούς σε Μ σαρκοφάγους, ή τους 
κτέριζαν µε σφραγιδολίθους και δαπανηρά έργα υψηλής ποιότητας, ντόπια ή 
εισαγµένα συνήθως από την Αθήνα, την Κύπρο και την Ανατολή (χρυσά και 
ασηµένια κοσµήµατα, χάλκινα αγγεία, µικροαντικείµενα από φαγεντιανή και 
ηµιπολύτιµους λίθους, σιδερένια όπλα, εργαλεία και οβελούς κ.ά.). Επιχείρησαν 
δηλαδή, να θεµελιώσουν την εξουσία τους στην αριστοκρατική καταγωγή, την 
οικονοµική ευρωστία, τη στρατιωτική ισχύ και τους δεσµούς τους µε το εξωτερικό 
(πιθανώς και µε ξένες επιφανείς οικογένειες). 

Στην προσπάθειά τους δε δίσταζαν να δαπανούν τµήµα του πλεονάσµατος, 
επηρεάζοντας τη γενικότερη οικονοµική και πολιτική κατάσταση. Η διαρκώς 
αυξανόµενη ζήτηση καλύτερων ποιοτικά προϊόντων οδήγησε, τόσο στην εξειδίκευση 
της εργασίας και τη σταδιακή ανάπτυξη του δευτερογενή τοµέα, όσο και στον 
πολλαπλασιασµό των ανταλλαγών στο εσωτερικό της Κρήτης και την πύκνωση των 
επαφών της µε την ηπειρωτική Ελλάδα, τα νησιά του Αιγαίου, την Κύπρο και την 
Ανατολή. Έτσι, µεταβλήθηκε η θέση του ατόµου στην παραγωγή, αφού η 
ενασχόληση µε τη βιοτεχνία και το εµπόριο έπαψε να συνιστά πάρεργο, αποτελώντας 
πια, το κύριο επάγγελµα µερίδας του πληθυσµού. Πλέον, η οργάνωση τοπικών 
εργαστηρίων και δικτύων µεταφοράς αγαθών µοιάζει αναµφισβήτητη για τον 9ο αι., 
µολονότι µπορεί να τεκµηριωθεί µόνο µε βάση τα ίδια τα έργα των τεχνιτών και τα 
εµπορεύµατα. 

Την άνθηση των τοµέων της µεταποίησης και των ανταλλαγών διακρίνουµε 
ξεκάθαρα, µελετώντας τα ΥΠΓ-ΠΓ Β ταφικά κατάλοιπα. Ωστόσο, τα σύγχρονα και 
πρωιµότερα αναθήµατα στα ιερά της Κρήτης δεν παρέχουν ανάλογη εικόνα. Ο 
µεγάλος όγκος του προερχόµενου από τους λατρευτικούς χώρους ΠΓ υλικού, 
συγκροτείται από πήλινα ειδώλια και ζώδια, αποµεινάρια θυσιών ζώων και κεραµική. 
Είτε τα θρησκευτικά κέντρα βρίσκονται αποµονωµένα στην ύπαιθρο, σε σπήλαια, 
κορυφές ή πλαγιές βουνών, φυσικά περάσµατα, ή αλλού, είτε εντάσσονται σε 
οικιστικούς πυρήνες ή γειτονεύουν µε αυτούς, τα αφιερώµατα των πιστών διαφέρουν 
ελάχιστα και δεν εντυπωσιάζουν µε τον πλούτο τους. 

Εξαίρεση αποτελούν τα ευρήµατα από το Ιδαίο Άντρο και την Κάτω Σύµη 
Βιάννου (χάλκινα ειδώλια, ζώδια, τρίποδες και εισαγµένα αγγεία από την Αίγυπτο, τη 
Φοινίκη και τη Β. Συρία, σιδερένια και χάλκινα όπλα κ.ά.), τα οποία όµως δεν 
προσφέρουν επαρκή στοιχεία για τον προσδιορισµό των αιτιών της συσσώρευσής 
τους στους συγκεκριµένους τόπους λατρείας. Άραγε, η λαµπρότητα των αναθηµάτων 
οφείλεται στη σπουδαιότητα κι ενδεχοµένως την ευρεία ακτινοβολία των δυο ιερών, 
ή θα πρέπει να θεωρήσουµε τυχαία και συµπτωµατική την αδυναµία εντοπισµού 



παρόµοιων αντικειµένων σε άλλους χώρους; Μολονότι εκτιµούµε, πως δεν πρέπει να 
αποκλείσουµε τη δεύτερη εκδοχή, κλίνουµε προς την πρώτη, στηριγµένοι όχι µόνο 
στα ανασκαφικά δεδοµένα, µα και στα τοπογραφικά. Η εξέχουσα θέση του Ιδαίου 
Άντρου, περίπου στο µέσο της Κρήτης, κοντά στην ψηλότερη κορυφή της, πάνω από 
το οροπέδιο της Νίδας, όπου καταλήγουν ορεινές διαβάσεις από την περιφέρεια της 
Ίδης και η κοµβική της Κάτω Σύµης, στην περιοχή της Βιάννου, που εξυπηρετεί την 
επικοινωνία των κάµπων της Μεσαράς, της Πεδιάδας και της Ιεράπετρας, 
δικαιολογούν την πρώιµη και διαρκή ανάπτυξη. 

Ωστόσο, τόσο ο πλούτος και γενικά, το είδος των ΠΓ προσφορών, όσο και η 
ίδια η ίδρυση των ιερών, φαίνεται ότι εξαρτώνται από πολλούς και ποικίλους 
παράγοντες, οικονοµικούς, κοινωνικούς και ιδεολογικούς και συνδέονται µε την 
ουσία του ζητήµατος, δηλαδή την επιρροή της θρησκείας στην καθηµερινή ζωή των 
ανθρώπων. Η εξακρίβωση του ρόλου της, η οποία προϋποθέτει την εξέταση του 
συνόλου των λειψάνων λατρείας, παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω της φύσης του 
υλικού. Η αποσπασµατικότητά του, η συχνή έλλειψη στρωµατογραφίας, η επισφαλής 
τυπολογική κατάταξη κάποιων κινητών ευρηµάτων και ο συµβολικός χαρακτήρας 
των αναθηµάτων, δυσχεραίνουν τη χρονολόγηση και την ερµηνεία των καταλοίπων. 
Όµως, τα περιορισµένα έστω στοιχεία, επιτρέπουν τη διατύπωση παρατηρήσεων και 
εικασιών. 

Αρχικά, διαπιστώνουµε την αδιάκοπη λειτουργία αρκετών ιερών, κατά την 
Ύστερη Χαλκοκρατία και την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. Συνήθως βρίσκονται 
µακριά από οικιστικούς πυρήνες, σε βουνά (Ψηλορείτη, Γιούχτα, Κόφινα, ∆ίκτη), 
φαράγγια (Πατσού), ή σπήλαια και οι επισκέπτες τους ασκούν υπαίθρια λατρεία. Τα 
ίχνη της τεκµηριώνουν το σεβασµό στην παράδοση και τη συνέχεια στην κατάληψη 
και την οργάνωση του χώρου, παρά τις αλλαγές στις αντιλήψεις, τις οποίες 
υποδηλώνουν οι µεταβολές στις τελετουργίες, µε την κατασκευή βωµών κι εστιών 
και τη χρησιµοποίηση διαφορετικών σκευών και λατρευτικών αντικειµένων. Οι νέες 
ιδέες και πρακτικές και η θέση των θρησκευτικών κέντρων της συγκεκριµένης 
κατηγορίας, δε µοιάζουν άσχετες µε την ανασυγκρότηση της κοινωνίας και την 
προσπάθεια κάθε κοινότητας να οριοθετήσει την περιοχή της και να δηµιουργήσει 
µηχανισµούς ένταξης στους κόλπους της των αποδεδειγµένα άξιων και µυηµένων 
(µέσα από δοκιµασίες επιβίωσης και προσπέλασης). 

Η παράλληλη ίδρυση ιερών και ανέγερση ναών, κατά το 10ο κι 9ο αι., µέσα σε 
εγκαταστάσεις ή στην περιφέρειά τους (στην Ελεύθερνα, την Κνωσό, την Αµνισό, 
τον Κοµµό, την Αγ. Τριάδα, τη Γόρτυνα, το Βουρβουλίτη, το Αφρατί, την Ελούντα, 
τη Βασιλική και το Καβούσι), επίσης συνδέεται µε τον κοινωνικό µετασχηµατισµό 
και τη θεµελίωση της κρατικής υπόστασης. Οι οικισµοί ιεροποιούνται και υπάγονται 
στην προστασία των θεών, ενώ ταυτόχρονα διακηρύσσεται η κυρίαρχη ιδεολογία του 
πληθυσµού. Τα όρια των επικρατειών σηµατοδοτούνται, όπως και οι περιοχές µε 
αυξηµένο οικονοµικό (αγροτικό ή εµπορικό) ενδιαφέρον, που ενοποιούνται 
συµβολικά µε το διοικητικό κέντρο (τον τόπο όπου εδρεύει η εκτελεστική εξουσία, 
δηλαδή η οµάδα η οποία αποφασίζει την ίδρυση των ιερών). 

Η αρχιτεκτονική διαµόρφωση χώρων λατρείας τέτοιου είδους, ήδη από τις 
αρχές της 1ης χιλιετίας (στην «Παχλιτζάνη Αγριάδα» Καβουσιού, τον Κοµµό και ίσως 
τα «Λενικά» Ελούντας και τη Βασιλική), φανερώνει την ευχέρεια των µελών της 
κοινότητας ή µερίδας των κατοίκων, να διαθέσουν τµήµα του πλεονάσµατος αγαθών, 
για την πραγµατοποίηση έργων κοινής χρήσης και ωφέλειας. Επιπρόσθετα, 
πιστοποιεί την ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα, αφού η τέλεση ιεροπραξιών και ιδίως 
η επιµέλεια των ναών σε µόνιµη βάση, προϋποθέτουν την ύπαρξη θρησκευτικών 
λειτουργών και βοηθητικών υπαλλήλων. Την ενασχόληση των τελευταίων µε τις 



υπηρεσίες θα έκανε επιτακτικότερη και η ανάγκη διαχείρισης ολοένα και 
µεγαλύτερου όγκου αποθησαυρισµένων αναθηµάτων. 

Η αποκάλυψη των περισσότερων και πιο δαπανηρών σε δυο αποµακρυσµένα 
θρησκευτικά κέντρα υπαίθριας λατρείας (στο Ιδαίο Άντρο και την Κάτω Σύµη 
Βιάννου) και όχι σε ναούς οικισµών, όπου συνήθως συσσωρεύονται πήλινα (και 
σπανιότερα χάλκινα), ειδώλια και ζώδια, καταδεικνύει, ότι η σπουδαιότητα των ιερών 
δεν εξαρτάται από τον τύπο ή τη µορφή τους, ή ακόµα τη γειτνίαση µε 
εγκαταστάσεις, αλλά µπορεί να επηρεάζεται από ποικίλους παράγοντες, όπως η 
τοπογραφία και η παράδοση. Τον προσδιορισµό τους δυσχεραίνουν η 
αποσπασµατικότητα και η αδυναµία ακριβούς χρονολόγησης του υλικού, 
εµποδίζοντάς µας να σχηµατίσουµε ολοκληρωµένη εικόνα για τις πρακτικές και τις 
αντιλήψεις κάθε περιόδου. Για παράδειγµα, η πρωιµότητα κάποιων χάλκινων αγγείων 
ανατολικής προέλεσης από το Ιδαίο Άντρο, δε µαρτυρά κατ�ανάγκη την ακµή του 
ιερού ήδη από τον 11ο ή το 10ο αι., αφού δεν αποκλείεται τα αναθήµατα να συνιστούν 
κειµήλια, που προσφέρθηκαν αργότερα. 

Παρά τα ερµηνευτικά προβλήµατα, διαθέτουµε επαρκή αραιολογικά δεδοµένα 
για να υποστηρίξουµε, ότι κατά τον 9ο αι., σηµειώνεται αύξηση της ποσότητας και 
βελτίωση της ποιότητας των αφιερωµάτων. Αυτά, σε συνδυασµό µε τον 
πολλαπλασιασµό των χώρων λατρείας (Αγ. Τριάδα, Αφρατί, Γόρτυνα) και την 
ανακατασκευή ναών (Κοµµός), αντανακλούν, πέρα από την ανάπτυξη εντονότερης 
θρησκευτικής δραστηριότητας, ή τις όποιες πολιτικές επιδιώξεις και την άνθηση της 
ιδιωτικής και δηµόσιας οικονοµίας. Μολονότι η πλατιά µάζα του λαού συνεχίζει να 
µεταβιβάζει στους θεούς σχετικά µικρό µέρος της παραγωγής, ο όγκος του 
παραχωρηµένου υπερπροϊόντος µεγαλώνει σταθερά. Παράλληλα, πληθαίνουν και τα 
κάπως ακριβότερα αναθήµατα, ενώ διαπιστώνεται και η παρουσία (και συµµετοχή 
στις τελετουργίες;) ξένων, Ανατολιτών, η οποία ενδεχοµένως επιβεβαιώνει την 
ευρεία ακτινοβολία των λατρευτικών κέντρων. 

Η ακµή τους, κατά τον 9ο αι., δεν αποτελεί µεµονωµένο φαινόµενο, αλλά 
µάλλον έκφανση πολύπλευρης προόδου. Άφθονα ΥΠΓ-ΠΓ Β κατάλοιπα, οικιστικού, 
ταφικού και θρησκευτικού χαρακτήρα, από διάφορες περιοχές της Κρήτης, την 
τεκµηριώνουν, παρέχοντας πληροφορίες χρήσιµες για την ανασύνθεση της ιστορικής 
πραγµατικότητας. Αρχικά, καταδεικνύουν την πρόθεση των κατοίκων να 
αξιοποιήσουν περισσότερες πλουτοπαραγωγικές πηγές, µε συνέπεια την εγκατάσταση 
σε πιθανώς ακατοίκητους, µέχρι τότε, τόπους. Τα ευρήµατα από το Καβούσι Κισάµου 
και το Μόδι Χανίων µαρτυρούν πλέον, το ενδιαφέρον και για το δυτικό άκρο του 
νησιού, χωρίς να λείπουν αντίστοιχα παραδείγµατα και από το ανατολικό (Άγ. 
Στέφανος και Ζου Σητείας). 

Αλλού, σε µέρη µε παλιότερη ανθρώπινη παρουσία, η κατάληψη του χώρου 
γίνεται εντατικότερη κι επεκτείνεται. Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η περίπτωση της 
Φαιστού, µε την εντυπωσιακή ανάπτυξη, κατά τον 9ο αι., τόσο του κύριου πυρήνα 
κατοίκησης, όσο και της περιφέρειας, όπου κατασκευάζονται τάφοι, επαναλειτουργεί 
το ιερό στην Αγ. Τριάδα και αναµορφώνεται ο Ναός Α στον Κοµµό. Προφανώς, η 
καλλιέργεια των εύφορων, καλά αρδευόµενων εδαφών της δυτικής Μεσαράς και η 
σταδιακά συχνότερη χρήση της θαλάσσιας οδού που παραπλέει τη νότια ακτή του 
νησιού, θα οδήγησαν στην ευηµερία του ντόπιου πληθυσµού, την ισχυροποίησή του 
και την προσπάθεια εδραίωσης της κυριαρχίας του στην ευρύτερη περιοχή. Ίσως 
µάλιστα, η αύξηση κι εξάπλωση της δύναµης της Φαιστού, να συνέτεινε στη 
χειροτέρευση των συνθηκών διαβίωσης κι ενδεχόµενη εγκατάλειψη θέσεων, στις 
γειτονικές επικράτειες των Καµαρών, των Κουρτών και της Γριάς Βίγλας. 



Πέρα από τη γενικότερη βελτίωση της κατάστασης της κρητικής οικονοµίας, 
ευδιάκριτη είναι και η συσσώρευση διαρκώς µεγαλύτερου πλεονάσµατος αγαθών από 
κάποιους κατοίκους, οι οποίοι επιχείρησαν να προβάλουν το κύρος τους και να 
συµµετάσχουν στη διαχείριση των κρατικών υποθέσεων. Η ανέγερση επιβλητικών 
τάφων (στη Γόρτυνα και τους Κουνάβους), η κτέριση των νεκρών µε δαπανηρά είδη 
πολυτελείας, κάποτε εισαγµένα από την Αθήνα (κατεξοχήν στο Βόρειο Νεκροταφείο 
της Κνωσού), την Κύπρο και την Ανατολή (στην Ελεύθερνα, την Κνωσό, το 
Βρόκαστρο κ.α.) και η ανάθεση ακριβών έργων υψηλής τέχνης σε ιερά, δεν 
κατατάσσουν απλά τους συγκεκριµένους ανθρώπους ανάµεσα στους πλούσιους της 
εποχής, αλλά πιστοποιούν τις βαθιές και πολυεπίπεδες ανισότητες στους κόλπους των 
κοινοτήτωνú ουσιαστικά, υποδηλώνουν την κοινωνική διαστρωµάτωση. 

Ο χαρακτήρας της, σε πολλές περιοχές, µοιάζει αµετάβλητος για αιώνες, 
βασισµένος στους συγγενικούς δεσµούς. Την ιδεολογική συνέχεια και πολιτική 
σταθερότητα αντικατοπτρίζουν, η τήρηση των πατροπαράδοτων εθίµων και η 
χρησιµοποίηση των παλιότερων οικογενειακών τάφων αδιάκοπα. Ωστόσο, κατά 
τόπους παρατηρούνται αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις στις ταφικές συνήθειες, που 
µπορεί να µαρτυρούν ριζικές αλλαγές στην οργάνωση της κοινωνίας και τις 
αντιλήψεις του πληθυσµού. Η εισαγωγή, από την ΥΠΓ περίοδο, της πρακτικής της 
καύσης µεµονωµένων νεκρών και της εναπόθεσης της τέφρας τους σε περιφράγµατα, 
στη ∆ρήρο και πιθανώς το Βρόκαστρο (ίσως και σε πίθους, στους Αρκάδες), δεν 
αποκλείεται να αντανακλά την αφύπνιση της ατοµικής συνείδησης (ως συνέπεια 
προσωπικής ευηµερίας και καταξίωσης) και συνακόλουθα, την αρχικά ανεπαίσθητη 
υποχώρηση της σηµασίας του γένους. Η µεταβολή αυτή, µολονότι δε φαίνεται να 
πλήττει τη συνοχή κάθε κοινότητας, όπως καταδεικνύουν η οµαδοποίηση των τάφων 
και η τέλεση ιεροπραξιών σε κοινόχρηστους χώρους � αποθέτες, θα επηρέασε την 
πορεία µετασχηµατισµού της κοινωνίας, ωθώντας τα µέλη της να αναζητήσουν νέες 
συµµαχίες, µε κύριο κριτήριο το οικονοµικό και πολιτικό συµφέρον, ευνοώντας τη 
διάκριση των τάξεων και οδηγώντας τελικά, στη γέννηση της Πόλης. 

Η παραπάνω διαδικασία επιταχύνεται, κατά τον 8ο αι., όταν σηµειώνεται 
δηµογραφική έκρηξη και παράλληλη θεαµατική βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 
Σε ολόκληρο το νησί οι θέσεις πληθαίνουν, ο όγκος των ευρηµάτων αυξάνει και η 
ποιότητά τους αναβαθµίζεται. Η αποκάλυψη Γ καταλοίπων σε 11 επικράτειες του 
νοµού Χανίων, 9 του Ρεθύµνου, 25 του Ηρακλείου και 21 του Λασιθίου, έναντι των 
6, 6, 25 και 19, αντίστοιχα, µε ΠΓ αποµεινάρια, είναι ενδεικτική της ανάπτυξης. 
Ειδικά στη ∆υτική Κρήτη, δεν έχουν απλά εντοπιστεί ίχνη ανθρώπινης παρουσίας και 
δραστηριότητας σε περισσότερες, σχεδόν διπλάσιες περιοχές, αλλά τεκµηριώνεται 
και πολύπλευρη πρόοδος. Έτσι, στην Κυδωνία, η κατοίκηση επεκτείνεται από το 
λόφο του Καστελλίου στον παραλιακό κάµπο της Νέας Χώρας, αγγεία εισάγονται 
από το Άργος, την Αθήνα, την Κόρινθο και την Εύβοια, ενώ, ενδεχοµένως λειτουργεί 
κι εργαστήριο κατεργασίας µετάλλου. ∆υτικότερα, στην επαρχία Κισάµου, το 
περιεχόµενο των θαλαµοειδών λαξευτών τάφων τριών Γ νεκροταφείων, στον 
Άστρικα, τις Βούβες και το Γαβαλοµούρι, πιστοποιεί το ικανοποιητικό βιοτικό 
επίπεδο. Εξάλλου, στο νοµό Ρεθύµνου, παρατηρείται ακµή της λατρείας στο Ιδαίο 
Άντρο και την Πατσό και ισχυροποίηση της Ελεύθερνας. 

Πολιτισµική άνθηση συµπεραίνουµε και κατά τη µελέτη του Γ υλικού από το 
κεντρικό και ανατολικό τµήµα του νησιού. Μολονότι εκεί η κατάληψη του χώρου 
ήταν ήδη εντατική, νέες εγκαταστάσεις δηµιουργούνται, φτάνοντας τις 31 στο 
Ηράκλειο (από 18) και τις 33 στο Λασίθι (από 31), χωρίς να λείπουν και οι 
περιπτώσεις διεύρυνσης ή αναδιοργάνωσης όσων προϋπήρχαν (Φαιστός, Γόρτυνα, 
Σµάρι, Αρκάδες, Κάστρο Καβουσιού και Ζάκρος). Τα ερείπια της ∆ρήρου 



υποδηλώνουν, ότι η διαµόρφωση ορισµένων γίνεται µε σχέδιο και προγραµµατισµό, 
αντανακλώντας µάλλον, πολιτικές ανακατατάξεις. Τον κοινωνικό µετασχηµατισµό θα 
ευνοούσε η συνεχής άνθηση της ιδιωτικής και δηµόσιας οικονοµίας, από τον 9ο στον 
8ο αι., την οποία µαρτυρά πλήθος Γ καταλοίπων, από οικισµούς, ιερά και τάφους. 

Ασφαλώς, η αδιάκοπη ανάπτυξη θα στηριζόταν στην αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών του τόπου και ιδιαίτερα, στη γεωργική και κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση της εύφορης γης, όπως ακριβώς συνέβαινε και κατά την προηγούµενη, 
ΠΓ περίοδο. Η θέση της πλειονότητας των εγκαταστάσεων πάνω σε υψώµατα σε 
εσωτερικές λεκάνες, µοιάζει να επιβεβαιώνει το σταθερό ενδιαφέρον των κατοίκων 
για τον έλεγχό τους, στην προσπάθεια να πετύχουν αυτάρκεια αγροτικών προϊόντων, 
απασχολούµενοι στον πρωτογενή τοµέα. Η συγκεκριµένη επιλογή δε θα ήταν άσχετη 
µε τη δηµογραφική αύξηση και τη φροντίδα κάλυψης των σταδιακά διογκούµενων 
διατροφικών αναγκών του πληθυσµού, ούτε όµως και µε την ίδια τη γεωµορφολογία 
του νησιού, µε τα εκτεταµένα ηµιορεινά εδάφη και το κατακερµατισµένο ανάγλυφο. 
Η τελευταία δικαιολογεί το µικρότερο αριθµό των πεδινών και παραλιακών 
οικισµών, σε σύγκριση µε τους ψηλότερους, στα βουνά, αλλά δε φαίνεται να συνιστά 
τη µοναδική παράµετρο που καθόριζε τη θέση τους. Αυτή, θα πρέπει να 
υπαγορευόταν από ποικίλους παράγοντες, καθώς θα αντικατόπτριζε τις πιθανώς 
κύριες επιδιώξεις των µελών των κοινοτήτων, δηλαδή, την εξασφάλιση 
αποτελεσµατικής άµυνας, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και προοπτικών 
µελλοντικής προόδου. Εποµένως, θα εξαρτιόταν από την επικρατούσα πολιτική και 
οικονοµική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή (την παρουσία απειλητικών γειτόνων, 
τον προσανατολισµό της παραγωγικής δραστηριότητας, τις σχέσεις µε το εξωτερικό 
κ.ά.) και αντίστροφα, θα επηρέαζε µε τη σειρά της, την ακµή ή παρακµή των 
εγκαταστάσεων, ανάλογα µε την ιστορική συγκυρία. 

Με βάση τον παραπάνω συλλογισµό εκτιµούµε, πως η εξέταση της 
τοπογραφίας κάθε θέσης µπορεί, όχι µόνο να αποκαλύψει τα πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατά της, αλλά και να συµβάλει στον προσδιορισµό των στόχων των 
κατοίκων όσων οικισµών ιδρύθηκαν ή άνθισαν κατά τον 8ο αι., επιτρέποντάς µας να 
σχηµατίσουµε µια εικόνα της ζωής τους. Ειδικά η δηµιουργία αρκετών κωµών σε 
κάµπους και µάλιστα, συχνά παράκτιους (κοντά στο Χαµαλεύρι και το Σταυρωµένο, 
στην Τρυπητή, τις Γούρνες, τα Μάλια, το Μελιδοχώρι, τη λεκάνη της Σητείας και την 
Ίτανο), θεωρούµε, ότι ίσως συνδέεται µε την ανάγκη εντατικής καλλιέργειας της γης 
και την πύκνωση των εµπορικών επαφών. Τέτοιες µικρές εγκαταστάσεις, 
εκτεθειµένες συνήθως σε εχθρική επιβουλή, υποδηλώνουν ειρήνη και σταθερότητα, 
στοιχεία απαραίτητα για το πέρασµα στην οικονοµία της αγοράς. Άλλες, 
µεγαλύτερες, µε εντυπωσιακή ανάπτυξη στα Γ χρόνια (Κυδωνία, Κνωσός, Γόρτυνα), 
παραδοσιακές δυνάµεις στην Κρήτη, καταδεικνύουν τη σηµασία της εκµετάλλευσης 
εκτεταµένων, γόνιµων, πεδινών εδαφών και της ύπαρξης αγκυροβολίων, για την 
απόκτηση ισχύος. 

Ωστόσο, η έλλειψη πεδιάδων και γενικά, η γεωµορφολογία του νησιού, δεν 
ευνοεί την ίδρυση και ακµή πολλών οικισµών µε ανάλογα χαρακτηριστικά. Έτσι, η 
πλειονότητα των κατοίκων αναζητά θέσεις, που προσφέρουν διαφορετικού είδους 
πλεονεκτήµατα, προκειµένου να πετύχει την ευηµερία. Ο έλεγχος των διαβάσεων 
συγκαταλέγεται στα κυριότερα, συνιστώντας βασικό µέληµα µερίδας του πληθυσµού, 
καθώς εξασφαλίζει στρατηγικά και οικονοµικά οφέλη. Η µακραίωνη ανθρώπινη 
παρουσία στη Σύβριτο, τον Πρινιά, τη Γόρτυνα, το Βρόκαστρο, το Κάστρο 
Καβουσιού και τον Κάστελλα Ζάκρου, τεκµηριώνει τη σπουδαιότητα όσων 
υψωµάτων δεσπόζουν πάνω από φυσικά περάσµατα. Επιπρόσθετα, η άνθηση των 
συγκεκριµένων οικισµών κατά τη Γ περίοδο (ενδεχοµένως κι εκείνων στην Κορφή 



Καλού Χωριού και την Παπούρα) και η ίδρυση νέων, στο Καστρί Πρασών, το 
Αβδού, τον Ανάβλοχο, τη ∆ρήρο, τον Κάστελλο Καλαµαύκας και την Πραισό (;), 
µοιάζουν να µην οφείλονται αποκλειστικά στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης στην Κρήτη, µα σε κάποιο βαθµό και στην αναβάθµιση του ρόλου των 
δρόµων επικοινωνίας, εξαιτίας της αύξησης των µετακινήσεων και των ανταλλαγών. 

Βέβαια, ο ισχυρισµός ότι η ανάπτυξη τέτοιων εγκαταστάσεων στηρίχτηκε 
περισσότερο στην κοµβική θέση τους και λιγότερο στη γεωργική και κτηνοτροφική 
αξιοποίηση των γύρω περιοχών, θα ήταν αβάσιµος και ίσως αποπροσανατολιστικός. 
Οι αποµακρυσµένοι από τους κύριους άξονες του νησιού οικισµοί, οι οποίοι άκµασαν 
κατά τα Γ χρόνια (Ελεύθερνα, Κρουσώνας, Σµάρι, Αρκάδες), επαληθεύουν την 
άποψη, ότι ο έλεγχος των περασµάτων δε συνιστούσε πρϋπόθεση της ευµάρειας. 
Άλλωστε, ούτε η γειτνίαση µε τη θάλασσα και µε µεγάλες πεδιάδες θα πρέπει να 
θεωρηθεί απαραίτητη για την πρόοδο, όπως φανερώνουν τα αρχαιολογικά δεδοµένα. 
Αντίθετα, η εποπτεία κι εκµετάλλευση όσο το δυνατό ευρύτερων εύφορων λεκανών 
και κοιλάδων, αποτελεί το διακριτικό γνώρισµα των αξιολογότερων εγκαταστάσεων. 
Ως κοινό στοιχείο, επίσης αναγνωρίζεται, η φυσική οχύρωσή τους, κάποτε µε την 
κάλυψη ορεινών όγκων, θυµίζοντας, πως η αυτάρκεια και η αυτονοµία ήταν 
αλληλένδετεςú οι στόχοι κάθε κοινότητας. 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις οδηγούν τελικά στη διαπίστωση, ότι κατά τον 8ο 
αι., δε µεταβάλλονται ουσιαστικά οι επιλογές των κατοίκων σε σχέση µε την 
κατάληψη του χώρου, αφού οι επιδιώξεις τους διατηρούνται απαράλλαχτες, από την 
ΠΓ περίοδο, δηµιουργώντας το στέρεο πολιτικό και οικονοµικό υπόβαθρο της 
ανάπτυξης των Γ και Αν χρόνων. ∆ιαφοροποιούνται µόνο, τα µέσα επίτευξης της 
ευηµερίας, επηρεάζοντας κάπως, τη γεωγραφική κατανοµή των οικισµών, εξαιτίας 
των καινούριων απαιτήσεων, της επικρατούσας κατάστασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο και των διαµορφωµένων συνθηκών στο νησί. Η ειρηνική ζωή στην Κρήτη, 
που µπορεί να διακοπτόταν από τοπικές συγκρούσεις µε περιορισµένο αντίκτυπο και 
η οικονοµική σταθερότητα, επιτρέπουν την περαιτέρω αύξηση του πληθυσµού και 
της παραγωγής και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου. Η γη καλλιεργείται εντατικά, η 
βιοτεχνία ανθεί και οι εµπορικές επαφές µε το εξωτερικό πυκνώνουν κατά τρόπο 
εντυπωσιακό. Συνακόλουθα, µερίδα των κατοίκων µετακινείται προς τις πεδιάδες, τα 
περάσµατα και τα αγκυροβόλια (όπου η εργασία γίνεται αποδοτικότερη, λόγω της 
συσσώρευσης και διακίνησης µεγαλύτερης ποσότητας αγαθών) και συγκεντρώνεται 
σε πολυάνθρωπα, συνεχώς επεκτεινόµενα οικιστικά κέντρα, ή εγκαταθίσταται σε 
µικρές µα πολυάριθµες περιφερειακές κώµες, µερικές από τις οποίες έχουν 
χαρακτήρα προαστίων. 

Κατάλοιπα τέτοιων πυρήνων κατοίκησης µαρτυρούν, πέρα από την πρόοδο 
στις κατασκευαστικές πρακτικές και σειρά αλλαγών σε αντιλήψεις σχετικές µε την 
οργάνωση του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, της οικονοµίας και της κοινωνίας. Η 
ανέγερση σπιτιών σε ειδικά διαµορφωµένα άνδηρα, µε πολύπλοκα σχέδια στην 
κάτοψη, 3-5 (ή και περισσότερα) δωµάτια κι εµβαδόν που έφτανε ακόµα και στα 100 
τ.µ., δε θα πρέπει να ερµηνευτεί στενά, ως απλή ένδειξη νεωτεριστικής διάθεσης των 
οικοδόµων, ή συνέπεια της αναζήτησης της άνεσης, αλλά ως προσπάθεια 
λειτουργικότερης διευθέτησης των χώρων, στέγασης διαφορετικών δραστηριοτήτων 
σε ξεχωριστά δωµάτια και διάκρισης των χώρων διαµονής κι εργασίας, στα πλαίσια 
της διαδικασίας µετάβασης από την κλειστή αγροτική οικονοµία του οίκου, σε αυτήν 
της αγοράς. Παράλληλα, η κατασκευή σπιτιών, δηµοσίων κτιρίων και δρόµων, µε 
προηγούµενο χωροταξικό σχεδιασµό, µοιάζει να αντανακλά την ύπαρξη κέντρων 
λήψης αποφάσεων και την ιεραρχική δοµή των τοπικών κοινωνιών. 



Ακριβώς τη διαστρωµάτωση κάποιων κοινοτήτων και τον ηγετικό ρόλο µελών 
τους, εικάζουν οι µελετητές, στηριγµένοι στη θέση, το µέγεθος, τη µορφή και το 
περιεχόµενο οικοδοµηµάτων διαφόρων οικισµών. Στη Φαιστό, το εµβαδόν, η 
πρωτοποριακή κάτοψη, το επιµεληµένο χτίσιµο, οι εστίες, οι πάγκοι και τα 
πολυάριθµα αποθηκευτικά αγγεία ή αγγεία πόσης, των Κ. ΑΑ, ΕΕ, Ρ και Q και R3, 
R2 και R1, οδήγησαν στην υπόθεση, ότι το καθένα συνιστούσε «οικία του ηγεµόνα» 
ή «ανδρείο». Στο Βουρβουλίτη της Γόρτυνας, το ΥΓ ναόσχηµο αρχιτεκτόνηµα σε 
εξέχον σηµείο του βουνού, µε την καλής ποιότητας κεραµική, επίσης θεωρήθηκε 
σηµαντικό, όπως και το συγκρότηµα στην κορυφή του Πρ. Ηλία Σµαρίου, το οποίο, 
σύµφωνα µε την ανασκαφέα, ανήκε στον άρχοντα της περιοχής. Αλλά και στους 
Αρκάδες, επισηµάνθηκε η ιδιαιτερότητα της µεγάλης, οκτάχωρης, Casa Grande, µε 
τις φροντισµένες εισόδους από καλοδουλεµένους δόµους, δίπλα στο λιθόστρωτο 
δρόµο. Επιπλέον, στη ∆ρήρο, ως «πρυτανείο � ανδρείο» χαρακτηρίστηκε, το Γ 
πεντάχωρο Κ. V, VΙΙΙ-ΧΙ, στο κέντρο του οικισµού, κοντά στο ναό του ∆ελφινίου 
Απόλλωνα και την «Αγορά», µε τον προθάλαµο που εξυπηρετούσε την πρόσβαση 
στα πίσω δωµάτια. Και στο Βρόκαστρο, αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητα του Κ. 16-
17 της κορυφής, µε τα 98 τ.µ. εµβαδόν, τα πήλινα ειδώλια και ζώδια, τα κέρατα 
αγριµιού και τα σιδερένια αντικείµενα στο ∆. 17 και του Κ. 3-5 της χαµηλότερης 
γειτονιάς, µε τα 102 τ.µ. εµβαδόν. Τέλος, στο Κάστρο Καβουσιού, η µορφή του ∆. 
42, του ΥΓ πεντάχωρου Κ. Α της ανατολικής πλαγιάς, µε την κεντρική εστία 
ανάµεσα στις δυο λίθινες βάσεις κιόνων, προκάλεσε µε τη σειρά της το ενδιαφέρον 
και ώθησε τους ανασκαφείς να υποστηρίξουν, πως πρόκειται για το σπίτι ενός 
άρχοντα. 

Με βάση τα προαναφερθέντα οικοδοµήµατα, πιστοποιείται βέβαια, το υψηλό 
επίπεδο διαβίωσης ατόµων ή οικογενειών µε κύρος και οικονοµική επιφάνεια κι 
εποµένως, η διαστρωµάτωση των κοινοτήτων, όµως, δεν προσδιορίζεται µε ακρίβεια 
η κοινωνικοπολιτική δοµή τους, αφού αγνοούµε τα διακριτικά στοιχεία των όποιων 
διοικητικών κέντρων της εποχής. Ωστόσο, η συνολική εικόνα των ερειπίων δυο 
οικισµών, του Σµαρίου και της ∆ρήρου, µας επιτρέπει να διατυπώσουµε κρίσιµες 
παρατηρήσεις, σε σχέση µε τη γέννηση της Πόλης. Συγκεκριµένα, εξαιρετικά 
αποκαλυπτική αποδεικνύεται η ανεύρεση, στο «Τρουλλί της Κορφής» του Πρ. Ηλία 
Σµαρίου, των τριών µεγαρόσχηµων Γ (µάλλον ΥΓ) κτιρίων, σε εξέχον σηµείο, µέσα 
στον οχυρωµατικό � αναληµµατικό περίβολο, καθώς και 5-6 µικρότερων, στην 
περιφέρειά του. Το µέγεθος των πρώτων (περίπου 80 τ.µ. το καθένα), η θέση τους και 
οι κατόψεις µε τις εστίες και τα θρανία ολόγυρα στους τοίχους των µεσαίων 
αιθουσών (τουλάχιστον των Κ. Α και Β), δεν αφήνουν αµφιβολίες για τη σηµασία 
τους, χωρίς ταυτόχρονα να αποσαφηνίζουν το ρόλο τους, παρέχοντας όµως ισχυρές 
ενδείξεις για τον προσδιορισµό του. Η επιβλητικότητα των ιδιαίτερα φροντισµένων 
αρχιτεκτονηµάτων, ο χωροταξικός σχεδιασµός και η ανέγερσή τους στον 
επιφανέστερο τόπο της επικράτειας, σε χώρο που θα µπορούσε να χαρακτηριστεί 
ακρόπολη, αλλά σίγουρα δε θα εξυπηρετούσε αµυντικούς σκοπούς (ιδίως κατά το β΄ 
µισό του 8ου αι., όταν διαπιστώνεται πολύπλευρη ανάπτυξη στην περιοχή), αποτελούν 
γνωρίσµατα κτισµάτων συνδεόµενων µε τη διοίκηση, τη λατρεία, ή και τις δύο. Είτε 
λοιπόν πρόκειται για το ναό της πολιούχου θεότητας (;) (µολονότι απουσιάζουν τα 
λατρευτικά αντικείµενα), είτε για «ανδρείο», είτε για την οικία του ηγεµόνα 
(καλύτερα, για τα σπίτια τριών αρχοντικών οικογενειών), το συγκρότηµα του 
Σµαρίου θα πρέπει να ταυτιστεί µε την έδρα της θεσµοθετηµένης κατά την ΥΓ 
περίοδο, εκτελεστικής, νοµοθετικής και πιθανώς θρησκευτικής εξουσίας. 

Ανάλογο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχεδόν σύγχρονη ανοικοδόµηση, σε 
ειδικά διαµορφωµένο άνδηρο στο κέντρο της ∆ρήρου, του ναού του ∆ελφινίου 



Απόλλωνα και του παρακείµενου αινιγµατικού Κ. V, VΙΙΙ-ΧΙ. Παρά τη 
δικαιολογηµένη επιφυλακτικότητα στην αποδοχή του χαρακτηρισµού του δεύτερου 
ως «πρυτανείου � ανδρείου», την οποία τείνει να κάµψει η θεώρηση της θέσης του, 
της πρωτοποριακής κάτοψης που ξεπερνά την αξονικότητα και του περιεχοµένου του 
(τράπεζα προσφορών από στεατίτη, λίθινα αγγεία και µικρή εστία µε στάχτη, 
κάρβουνα και κόκαλα αιγοπροβάτων), αναµφισβήτητη κρίνεται η σπουδαιότητα της 
πραγµατοποίησης του έργου αυτού. Η εκτέλεση ενός οικοδοµικού προγράµµατος 
διευθέτησης του χώρου όπου σύντοµα θα έδρευαν οι τοπικές αρχές, στη ∆ρήρο, κατά 
το β΄ µισό του 8ου αι., δεν προϋποθέτει απλά την ύπαρξη ενός κέντρου λήψης 
αποφάσεων και τη διάθεση αξιόλογων πόρων, αλλά µοιάζει να σηµατοδοτεί την 
οργάνωση, όχι µόνο της λατρείας, µα και της διοίκησης. Μάλιστα, η ανέγερση του 
ναού της πολιούχου θεότητας και η συγκέντρωση των κύριων λειτουργιών του 
κράτους στον ίδιο τόπο, παραπέµπουν σε µια διαδικασία αστικοποίησης, θυµίζοντας 
τα υστερότερα παραδείγµατα του Πρινιά, της Γόρτυνας και της Λατού. Βέβαια, τα 
λίγα ανασκαφικά ευρήµατα δεν τεκµηριώνουν τη γέννηση της Πόλης στην Κρήτη, 
ούτε επιτρέπουν να εξακριβώσουµε το επίπεδο της πολιτικής οργάνωσης. Ωστόσο, 
φανερώνουν ήδη προχωρηµένο στάδιο εξέλιξης και µας υποχρεώνουν να µην 
αποκλείσουµε το ενδεχόµενο, σε ορισµένες περιοχές του νησιού (µε προεξάρχουσα 
την Κνωσό), η πορεία προς τη συγκρότηση της Πόλης να ολοκληρώθηκε πριν το 700 
π.Χ. 

Άραγε, συνιστά ένδειξή της η κατασκευή του επιµήκη βωµού στο ύψωµα του 
Αγ. Ιωάννη στη Γόρτυνα (γύρω στο 735 π.Χ.) και του ΥποΓ-Α ναού στον Άγ. 
Γεώργιο Φαλάντρας στη Φαιστό; Κατηγορηµατική απάντηση δεν είναι δυνατή, 
εξαιτίας της αποσπασµατικότητας των καταλοίπων. Όµως, η µνηµειακή διαµόρφωση 
του χώρου στη Γόρτυνα (παρά την καθυστερηµένη ανέγερση του ιερού οίκου), µε το 
χτίσιµο του αναληµµατικού τοίχου και τη χρήση αλάβαστρου και η θέση και κάτοψη 
του σχεδόν τετράγωνου κτιρίου στη Φαιστό, µε τις δυο εισόδους και τους κίονες στον 
άξονα, ενισχύουν την εικασία, καθώς µοιάζουν να σηµατοδοτούν την πολιτική 
συνένωση, από τον ύστερο 8ο αι., προσδίδοντάς της λαµπρότητα. 

Η συµβολική έκφραση της αστικοποίησης δεν αποτελεί τη µόνη 
κοινωνικοπολιτική παράµετρο της λατρευτικής δραστηριότητας, κατά τη Γ περίοδο. 
Πέρα από τη δήλωση του ιερού χαρακτήρα των πολυάνθρωπων εγκαταστάσεων και 
άλλες επιδιώξεις των κατοίκων, όπως η διακήρυξη των άρρηκτων δεσµών των 
οικιστικών κέντρων µε την περιφέρεια, η οριοθέτηση των επικρατειών, η ένταξη 
νέων µελών στους κόλπους των κοινοτήτων και η ανάδειξη του κύρους και της 
υπεροχής ατόµων ή οικογενειών, αντικατοπτρίζονται σε διάφορες τελετουργίες ή 
πρακτικές και συνδέονται µε τη θρησκεία. Φαίνεται µάλιστα, ότι η αναβάθµιση του 
ρόλου της οφείλεται ακριβώς στην ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητά της, ως µηχανισµού 
προβολής της κυρίαρχης ιδεολογίας (µέσω των µύθων και των παραδόσεων που 
αναφέρονταν στη δηµιουργία του κόσµου και δικαιολογούσαν την καθεστηκυία 
τάξη), σε µια κρίσιµη εποχή διαίρεσης της κρητικής κοινωνίας σε 
αλληλοσυγκρουόµενες τάξεις. 

Τη σηµασία της θρησκείας, κατά τον 8ο αι., πιστοποιούν, η ίδρυση πολλών 
ιερών σε ποικίλες θέσεις, σύµφωνα και µε τις παλιότερες συνήθειες (κορυφές και 
πλαγιές βουνών, σπήλαια, φυσικά περάσµατα, παράκτιους κάµπους, εγκαταστάσεις 
και σπίτια) και η ακµή των περισσότερων από όσα λειτουργούσαν στα Γ χρόνια. Την 
άνθηση µαρτυρούν, η φροντισµένη αρχιτεκτονική των ναών (της Φαιστού, του 
Κοµµού, της ∆ρήρου και του Καβουσιού), η αναµόρφωση των λατρευτικών χώρων, 
µε την προσθήκη εστιών, βωµών, ή βοηθητικών κτιρίων (στον Κοµµό, τη Γόρτυνα, 
το Αφρατί, την Κάτω Σύµη Βιάννου και τον Τσούτσουρο) και ιδίως οι αναρίθµητες 



προσφορές (όχι µόνο θυσίες ζώων και δωρεές πήλινων ειδωλίων και ζωδίων, αλλά 
και αναθέσεις παρόµοιων αντικειµένων από χαλκό, όπλων, εργαλείων κι 
εξαρτηµάτων ένδυσης από το ίδιο υλικό και σίδηρο, κοσµηµάτων από χρυσό, 
φαγεντιανή, ελεφαντόδοντο και υαλόµαζα, καθώς και καλής ποιότητας κεραµικής, 
ντόπιας και εισαγµένης). 

Η λαµπρότητα αυτή αντανακλά γενικότερη άνοδο του βιοτικού επιπέδου και 
πολύπλευρη πρόοδο. Στον οικονοµικό τοµέα, αποκαλύπτει τη δυνατότητα µεγάλης 
µερίδας του πληθυσµού να συµβάλλει στην κατασκευή επιβλητικών οικοδοµηµάτων 
και να παραγγέλνει προϊόντα υψηλής τέχνης και ανάλογης αξίας. Η παραγωγή των 
τελευταίων τεκµηριώνει την εξειδίκευση στην εργασία και την ανάπτυξη της 
βιοτεχνίας (κεραµικής, µεταλλοτεχνίας κι ελεφαντουργίας), η οποία συνδέεται 
στενότερα µε τη θρησκεία, τόσο θεωρητικά, µε βάση τη µυθολογία, όσο και 
πρακτικά, όπως φανερώνει η αναµφισβήτητη λειτουργία εργαστηρίων σε χώρους 
λατρείας (κατεξοχήν στο Ιδαίο Άντρο, το Αφρατί και την Κάτω Σύµη Βιάννου). 
Τέτοια έντονη οικονοµική δραστηριότητα γύρω από τα ιερά, ασφαλώς θα προσέλκυε 
και το ενδιαφέρον εµπόρων, οδηγώντας σε πύκνωση των ανταλλαγών και των 
εισαγωγών, κυρίως ειδών πολυτελείας. Ο συσσωρευµένος πλούτος θα προσέδιδε µε 
τη σειρά του ευρεία ακτινοβολία σε ορισµένα κέντρα, που κάποτε θα ξεπερνούσε τα 
όρια του νησιού, ωθώντας πολυάριθµους προσκυνητές να τα επισκεφτούν, ντόπιους 
και ξένους, ακόµα και Ανατολίτες, περαστικούς ταξιδιώτες ή εγκατεστηµένους στην 
Κρήτη. Το «ιερό µε τους τρεις πεσσούς» στον Κοµµό, µε τα φοινικικά πρότυπα, την 
άφθονη κεραµική αντίστοιχης προέλευσης και τα αιγυπτιακά ειδώλια, συνιστά 
χαρακτηριστικό παράδειγµα. Η φύλαξη και διαχείριση των δαπανηρών αναθηµάτων 
και η εξυπηρέτηση των πιστών, θα προϋπέθεταν και τη συγκρότηση οµάδων ιερέων 
και υπαλλήλων � βοηθητικού προσωπικού, επιφορτισµένων µε την οµαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των θρησκευτικών κέντρων. Αυτοί θα απολάµβαναν 
καθολικής εκτίµησης, κατέχοντας εξέχουσα θέση στην κοινωνία, αφού ουσιαστικά θα 
διαµόρφωναν, ή έστω θα επηρέαζαν, την ιδεολογία του πληθυσµού. 

Στοιχεία για τον προσδιορισµό των αντιλήψεών του προσφέρει, η εξέταση 
των λειψάνων της λατρείας του 8ου αι. Πολύτιµα τελετουργικά σκεύη µε συµβολικό 
περιεχόµενο, σαν τους χάλκινους τριποδικούς λέβητες, ή τα άλλα ανοιχτά αγγεία µε 
υποστάτες, που έχουν έρθει στο φως στο Ιδαίο Άντρο, το ιερό του ∆ία Θενάτα στην 
Αµνισό και την Κάτω Σύµη Βιάννου, αποτελούν γνώριµα αναθήµατα στα ελληνικά 
ιερά, δηλωτικά του κοινού πολιτισµικού υποβάθρου και κοσµοοράµατος των 
κατοίκων. Μαζί τους, τα σφυρήλατα είδωλα της Απολλώνιας Τριάδας από τη ∆ρήρο 
(του δ΄ τέταρτου του αιώνα) και το χάλκινο οµοίωµα της Αθηνάς από τη Γόρτυνα 
(περίπου του 700 π.Χ.), από τις πρωιµότερες απεικονίσεις της θεάς, σηµατοδοτούν 
την καθιέρωση του ολυµπιακού δωδεκάθεου και κατά συνέπεια, την 
αποκρυστάλλωση της ελληνικής εθνικής συνείδησης. Στην ίδια κατεύθυνση, ο 
Κερατώνας της ∆ρήρου πιστοποιεί τους στενούς δεσµούς µε τη ∆ήλο, ένα από τα 
κέντρα του ελληνισµού, µαρτυρώντας την ιδεολογική ταυτότητα. 

Μάλιστα, η διήγηση της ίδρυσης του µαντείου των ∆ελφών από Κνωσίους, 
στον οµηρικό ύµνο προς τον Απόλλωνα και η αναπαράστασή της στο πήλινο ΥΓ 
καπάκι από τον Τ.Ρ της Φορτέτσας, δεν αποκλείεται να εκφράζουν το σπουδαίο ρόλο 
της Κρήτης στον ελληνικό χώρο. Πολλά ακόµα ταφικά κατάλοιπα από το νησί 
µοιάζουν να ενισχύουν την άποψη, τεκµηριώνοντας παράλληλα, τη συντελεσµένη 
κατά τη Γ περίοδο, εντυπωσιακή πρόοδο. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν τα αποµεινάρια 
των νεκροταφείων της Κνωσού, του Άστρικα Κισάµου, της Ελεύθερνας, του Πρινιά, 
του Ρυτίου, των Αρκάδων, της ∆ρήρου, του Βροκάστρου, του Καβουσιού, της 
Πραισού και των Ανδροµύλων, η µελέτη των οποίων, όπως και των υπολοίπων 



ευρηµάτων ανάλογου χαρακτήρα, συµβάλλει καθοριστικά στην ανασύνθεση της 
ιστορικής πραγµατικότητας. 

Η σύγκρισή τους µε τα αντίστοιχα ΠΓ φανερώνει ποσοτική αύξηση και 
ποιοτική αναβάθµιση του υλικού, επαληθεύοντας την παραπάνω διατυπωµένη 
διαπίστωση δηµογραφικής έκρηξης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης. Η 
διασπορά των τάφων και η αποκάλυψή τους σε περιοχές όπου δεν έχουν εντοπιστεί 
πρωιµότεροι, καταδεικνύουν την επέκταση της κατάληψης του χώρου και την 
εκµετάλλευση περισσότερων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Η πιστή τήρηση των 
εθίµων για αιώνες, βεβαιώνει την πολιτική σταθερότητα και ιδεολογική συνέχεια. 
Τέλος, η κτέριση των νεκρών γενικά µε τα ίδια, συνηθισµένα αντικείµενα (σιδερένια 
όπλα, χάλκινες πόρπες και περόνες, κοσµήµατα από διάφορα υλικά και κεραµική), 
δηλώνει την οµοιογένεια του πληθυσµού. 

Ταυτόχρονα, η ποικιλία των ταφικών πρακτικών αντανακλά την ιδιαιτερότητα 
κάθε ανθρώπινης οµάδας, που θα πρέπει να αποδοθεί στην πολυµορφία του φυσικού 
περιβάλλοντος και τη συνακόλουθη αναζήτηση διαφορετικής προέλευσης εσόδων, 
στο κατακερµατισµένο ανάγλυφο και τη σχετική αποµόνωση κάποιων επικρατειών, 
στις διακριτές καταβολές και παραδόσεις, στο συντηρητισµό ή τη νεωτεριστική 
διάθεση των µελών των κοινοτήτων, στην οικονοµική κατάσταση και την κοινωνική 
θέση τους, στις εξωτερικές επιδράσεις, ή και σε άλλους παράγοντες. ∆ικαιολογηµένα 
λοιπόν συναντιούνται και κατά τον 8ο αι., πληθώρα ταφικών τύπων και αναρίθµητες 
παραλλαγές εθίµων (καύσεις ή ενταφιασµοί, σε ατοµικούς ή συλλογικούς τάφους, µε 
πλούσια ή φτωχά κτερίσµατα). 

Σε ό,τι αφορά στη µορφή των τάφων, δεν παρατηρούνται µεταβολές από την 
ΠΓ περίοδο. Επισηµαίνεται µόνο, µικρή διαφοροποίηση στη διασπορά τους στο 
χώρο. Συγκεκριµένα, αυξάνονται εντυπωσιακά στο νοµό Χανίων κι εµφανίζονται στο 
Λασίθι οι θαλαµοειδείς λαξευτοί, µειώνονται στο Ηράκλειο οι µικροί θολωτοί και 
παντού στο νησί οι λακκοειδείς κι εξαπλώνονται στην Κεντρική και την Ανατολική 
Κρήτη οι µεγάλοι θόλοι και τα περιφράγµατα. Ο πολλαπλασιασµός των πρώτων και η 
γεωγραφική επέκτασή τους, θα µπορούσαν ίσως να θεωρηθούν αποτελέσµατα της 
κνωσιακής επιρροής. Ωστόσο, η απόθεση πολλών άκαυτων νεκρών στο εσωτερικό 
τους δηµιουργεί επιφυλακτικότητα στην υιοθέτηση της άποψης, παρά τη συχνή πλέον 
συνύπαρξη, των πρακτικών της καύσης και του ενταφιασµού. ∆υσεξήγητη 
αποδεικνύεται και η σπανιότητα των ταπεινών λακκοειδών τάφων. Η άνθηση της 
ιδιωτικής οικονοµίας στα Γ χρόνια δεν τη δικαιολογεί, αφού, ακόµα και αν συνδέαµε 
τον τύπο µε την πιο φτωχή µερίδα του πληθυσµού, θα ήταν αδύνατο να 
υποστηρίξουµε, ότι οι κάτοικοι ευηµερούσαν σχεδόν στο σύνολό τους κι εποµένως 
προτιµούσαν να θάβουν σε πιο επιµεληµένα µνήµατα. Εξάλλου, η ανεύρεση θόλων 
και περιφραγµάτων στους νοµούς Λασιθίου και Ηρακλείου (σπάνια όµως στην άµεση 
περιοχή της Κνωσού) και η απουσία τους από το δυτικό τµήµα του νησιού, επίσης 
απαιτούν ικανοποιητική ερµηνεία. Οι διαφορετικές παραδόσεις κάθε τόπου και οι 
εξωτερικές επιδράσεις, προβάλλουν ως οι πιθανότερες αιτίες του φαινοµένου και οι 
µόνες που θα µπορούσαν να εξηγήσουν γιατί, για παράδειγµα, οι λαξευτοί θάλαµοι 
στην Κίσαµο ή την Ανατολική Κρήτη περιέχουν κι ενταφιασµούς, ενώ οι µικροί 
θόλοι στην Κεντρική (στον Πρινιά και τις Αγ. Παρασκιές), καύσεις. 

Άλλοι παράγοντες, οικονοµικοί, κοινωνικοί, ή πολιτικοί, µοιάζουν µάλλον 
άσχετοι µε τις παραπάνω επιλογές, αλλά καθοριστικοί για την ποικιλία των ταφικών 
πρακτικών. Η οργάνωση και η διάρκεια χρήσης των νεκροταφείων, η θέση και η 
µορφή µεµονωµένων τάφων, ο όγκος και το είδος των κτερισµάτων, ασφαλώς θα 
επηρεάζονταν από αυτούς, προσφέροντας αξιόλογες πληροφορίες για τις συνθήκες 
διαβίωσης, τη δοµή της κοινωνίας και τις αντιλήψεις των κατοίκων. Η εξέταση 



τέτοιων καταλοίπων επιτρέπει να ανασυνθέσουµε κατά τρόπο ικανοποιητικό την 
ιστορική πραγµατικότητα, καταλήγοντας σε σηµαντικές διαπιστώσεις. Αρχικά, 
τεκµηριώνει την εντυπωσιακή άνοδο του βιοτικού επιπέδου στην Κρήτη, κατά τον 8ο 
αι. Τα πολυπληθή ταφικά λείψανα, όχι µόνο από τα οικιστικά κέντρα της εποχής, µα 
και από περιφερειακές περιοχές, είναι αποκαλυπτικά. Στο δυτικό άκρο του νησιού, τα 
σιδερένια όπλα, τα χάλκινα κοσµήµατα κι εξαρτήµατα ένδυσης, τα πήλινα ειδώλια 
και σφοντύλια, η χάντρα από φαγεντιανή και τα πολυάριθµα αγγεία (µε τις αθηναϊκές 
ή κυκλαδίτικες εισαγωγές), από το Γαβαλοµούρι, µαρτυρούν την ευηµερία της 
συγκεκριµένης ανθρώπινης οµάδας. Στο ανατολικό, οι Μ σφραγιδόλιθοι, τα χρυσά 
δαχτυλίδια, τα σιδερένια όπλα κι εργαλεία, οι χάλκινες πόρπες, οι περόνες και τα 
κοσµήµατα και η καλής ποιότητας Γ κεραµική, από τους Ανδροµύλους, φανερώνουν 
και πάλι την οικονοµική άνθηση, την αφθονία των αγαθών, την ανάπτυξη της τοπικής 
βιοτεχνίας και τις επαφές µε το εξωτερικό (Κνωσό, Αθήνα, Ρόδο και Κύπρο). 

Τα ίδια αντικείµενα αντανακλούν και την κοινωνική παράµετρο της εξέλιξης. 
Το εγχάρακτο W στο χείλος του τεφροδόχου αµφορέα του Γαβαλοµουρίου, δεν 
αποκλείεται να σηµατοδοτεί την αφύπνιση της ατοµικής συνείδησης του τεχνίτη. Τα 
εισαγµένα αγγεία και η χάντρα, πιστοποιούν τη δυνατότητα διάθεσης µέρους του 
υπερπροϊόντος για την απόκτηση ειδών πολυτελείας, δηλαδή µέσων προβολής της 
επιφάνειας των κατόχων τους. Αντίστοιχα, στους Ανδροµύλους, η κεραµική και 
κτερίσµατα σαν τα χρυσά δαχτυλίδια, καταδεικνύουν την οικονοµική ευρωστία των 
νεκρών και των συγγενών τους, ενώ οι Μ σφραγιδόλιθοι, ως πιθανά κειµήλια του 
ένδοξου παρελθόντος, ενδεχοµένως αντικατοπτρίζουν το κύρος και την ευγενική 
καταγωγή τους. 

Αν οι προτάσεις αυτές µοιάζουν πολύ υποθετικές, τα ευρήµατα των 
ανασκαφών µιας άλλης επαρχιακής θέσης, γειτονικής του Γαβαλοµουρίου, του 
Άστρικα, τις ενισχύουν. Η επιµεληµένη κατασκευή των δυο θαλαµοειδών τάφων, η 
επιτύµβια στήλη µε την εγχάρακτη διακόσµηση του Τ.1, τα χρυσά και χάλκινα 
κοσµήµατα, τα σιδερένια διαβρωµένα αντικείµενα (όπλα;), οι χάλκινες πόρπες και τα 
πολυπληθή συνοδευτικά αγγεία, τεκµηριώνουν το υψηλό επίπεδο διαβίωσης και την 
οικονοµική άνεση των θαµµένων και όσων φρόντισαν για τις κηδείες τους. Ωστόσο, 
ένα κτέρισµα, ο χάλκινος τριποδικός λέβητας µε το αποκρουσµένο πόδι, προσδίδει 
ξεχωριστή λαµπρότητα στις ταφές. Η διατήρησή του στην οικοσκευή κάποιου, 
µολονότι δε διέθετε χρηστική αξία και η τοποθέτησή του στην τελευταία του 
κατοικία, δηλώνουν τη συµβολική σηµασία του πολύτιµου σκεύους. Είτε συνιστούσε 
δώρο άρχοντα, είτε κειµήλιο, ασφαλώς θα αντανακλούσε την κοινωνική επιφάνεια 
των µελών µιας ιεραρχηµένης κοινότητας, αριστοκρατικά οργανωµένης, τα εξέχοντα 
γένη της οποίας θα πρόβαλλαν την υπεροχή τους, προσβλέποντας στην εξουσία. 

Η συµµετοχή οποιουδήποτε στην άσκησή της θα προϋπέθετε πλούτο και 
κύρος. Κυριότερη πηγή του πρώτου θα παρέµενε η αξιοποίηση της εκτεταµένης 
έγγειας ιδιοκτησίας, µε την εκµετάλλευση της εργασίας εξαρτηµένων αγροτών από 
τους γαιοκτήµονες. Τα δαπανηρά είδη πολυτελείας που κοσµούν ορισµένους τάφους, 
µόνο ως αποτέλεσµα της διάθεσης τµήµατος µεγάλου πλεονάσµατος αγαθών 
µπορούν να ερµηνευτούν και όχι ως προϊόν της ενασχόλησης µε τον πρωτογενή, το 
δευτερογενή, ή τον τριτογενή τοµέα. Άλλωστε, η εµπορική και βιοτεχνική 
δραστηριότητα, µολονότι θα έγιναν επικερδέστερες, εξαιτίας της γενικότερης 
οικονοµικής άνθησης, δε θα απέφεραν εντυπωσιακά έσοδα, αφού τον έλεγχο των 
πρώτων υλών και των µέσων παραγωγής θα διατηρούσε η ίδια, κυρίαρχη οµάδα 
ανθρώπων. 

Τα µέλη αυτής της οµοιογενούς άρχουσας τάξης αριστοκρατών ή «οµοίων» 
ίσως να µην εργάζονταν, επειδή δε θα υπήρχε ανάγκη, αλλά να ασκούνταν, 



προετοιµαζόµενα για τη συµµετοχή τους σε ένοπλες συγκρούσεις, όπως φανερώνει η 
οστεολογική εξέταση των λειψάνων από το θαλαµοειδή λαξευτό τάφο της 
Ελεύθερνας442. Ως πολεµιστές, θα εγγυώνταν την ελευθερία των συµπολιτών τους και 
την ανεξαρτησία του κράτους κι εποµένως, θα διαµόρφωναν την επίσηµη ιδεολογία 
του, εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή, διαπνεόµενοι ενδεχοµένως από 
στρατοκρατικό πνεύµα. Κατά συνέπεια, θα κτέριζαν τους νεκρούς µε σύµβολα της 
ιδιότητας, της επιφάνειας και της θέσης τους, δηλαδή σιδερένια και χάλκινα όπλα, 
είδη πολυτελείας (συχνά εισαγµένα) και αντικείµενα δηλωτικά κύρους (σαν τον 
τριποδικό λέβητα του Άστρικα). 

Τέτοια έχουν έρθει στο φως κατεξοχήν σε συλλογικούς � οικογενειακούς 
τάφουςú θαλαµοειδείς λαξευτούς στην Κνωσό και τη ∆υτική Κρήτη, µεγάλους θόλους 
στην Κεντρική και την Ανατολική και µικρούς στην τελευταία. Το γεγονός 
επιβεβαιώνει τη σηµασία των συγγενικών δεσµών και κατά τον 8ο αι., όχι µόνο για τη 
συγκρότηση της κοινωνίας, µα και για την οργάνωση και διαστρωµάτωσή της. Η 
διαρκής χρήση των παραπάνω τάφων, κάποτε για αιώνες, µαρτυρά συνέχεια, 
σταθερότητα και τη βαρύτητα µιας µακράς παράδοσης, πραγµατικής ή επινοηµένης, 
που δικαιολογεί διεκδικήσεις και φιλοδοξίες, θεµελιωµένες στην ευγενική καταγωγή 
και το ένδοξο παρελθόν, κυρίως το Μ, µε υπαινικτικό τρόπο (πιστή τήρηση εθίµων, 
κατασκευαστική µίµηση παλιότερων µνηµείων, φύλαξη και προβολή κειµηλίων κ.ά.). 

Από τα µέσα του 9ου αι. και ιδιαίτερα κατά τον 8ο κι 7ο, η προσωπική 
ευηµερία και καταξίωση ορισµένων επιφανών µελών της άρχουσας τάξης, θα τους 
επέτρεψε να επιχειρήσουν να επιβάλουν τη θέλησή τους στην οµάδα και την 
κοινότητα, στα πλαίσια της αφύπνισης της ατοµικής συνείδησης και του 
ανταγωνισµού για την επικράτηση στο πολιτικό πεδίο. Τις επιδιώξεις τους 
αντικατοπτρίζουν κάποια λαµπρά κτερίσµατα, όπως οι χάλκινοι λέβητες, οι τρίποδες 
και οι αναθηµατικές ασπίδες, τα σιδερένια ξίφη και άλλα όπλα, οι εσχάρες και οι 
οβελοί, τα περίτεχνα κοσµήµατα και αρκετά εισαγµένα αντικείµενα. Αυτά 
πιστοποιούν την κοσµοπολίτικη διάθεση των κατόχων τους, που οδήγησε στην 
εγκατάσταση ξένων, Ανατολιτών, σε διάφορες περιοχές του νησιού (Κνωσό, Φαιστό, 
Ελεύθερνα). Ταυτόχρονα όµως, τεκµηριώνουν και τις στενές επαφές µε την 
ηπειρωτική και την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα (Αθήνα, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, 
∆ωδεκάνησα και Κύπρο), καθώς και την αποκρυστάλλωση της ελληνικής εθνικής 
συνείδησης. Ευρήµατα σαν τις νεκρικές πυρές της Ελεύθερνας, οι οποίες αποδίδουν 
µε ακρίβεια τις οµηρικές περιγραφές, ή τα αποµεινάρια του τάφου του «πολεµιστή» 
στο Καβούσι, µε τα ηρωικά πρότυπα και τα παράλληλα από το Άργος και την Κύπρο, 
αποκαλύπτουν το κοσµοόραµα των κατοίκων. 

∆ιαπιστώνουµε τελικά, ότι µέχρι το 700 π.Χ. περίπου, διαµορφώνονται στην 
Κρήτη οι κατάλληλες συνθήκες για τη γέννηση της ελληνικής πόλης � κράτους. 
Βέβαια, οι πολιτικές εξελίξεις σε κάθε περιοχή ποικίλλουν, κατά τον 7ο αι., όταν 
κάποιοι οικισµοί αναπτύσσονται, ενώ άλλες θέσεις εγκαταλείπονται. Φαίνεται, ότι οι 
τοπικές διαφοροποιήσεις που επισηµάνθηκαν κατά την εξέταση της ως τότε 
επικρατούσας κοινωνικοοικονοµικής κατάστασης, σε συνδυασµό µε ενδογενείς κι 
εξωτερικούς παράγοντες, όπως η αφθονία ή η ένδεια των πλουτοπαραγωγικών πηγών 
σε σχέση µε τις νέες απαιτήσεις του πληθυσµού, οι ανταγωνισµοί στους κόλπους των 
κοινοτήτων και οι συγκρούσεις µε γείτονες, επηρέασαν µε ανόµοιο τρόπο το µέλλον 
των κατοίκων του νησιού. Αναµφισβήτητα, η ιδιαίτερη πορεία κάθε κρητικής 
εγκατάστασης συνδέεται στενά µε το υπόβαθρο των ΠΓ και Γ χρόνων. 

                                                 
442 Ανακοίνωση του Αγγελαράκη Α., στο διεθνές συµπόσιο που πραγµατοποιήθηκε το Νοέµβριο του 
2002 στη Ρόδο, µε αντικείµενο τον αιγαιακό χώρο, κατά την Πρώιµη Εποχή του Σιδήρου. 
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