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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ιστορικό πλαίσιο- Προβλήµατα της έρευνας
Την πιο γλαφυρή εικόνα της θέσης που κατέχει η ιστορική περίοδος της
Κρήτης σε σύγκριση µε την προϊστορική, δίνει το αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου·
µόνο δύο αίθουσες διατίθενται για την έκθεση ευρηµάτων από τη γεωµετρική έως τη
ρωµαϊκή περίοδο. Κάπως ανάλογη είναι και η άποψη που επικρατεί σχετικά µε τη
σηµασία και το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η Κρήτη την αρχαϊκή περίοδο από
πλευράς εξωτερικών επαφών και καλλιτεχνικής δηµιουργίας, πόσο µάλλον όταν
πρόκειται για την αρχιτεκτονική της.
Ο Α. Ζώης είχε εκφράσει την άποψη πως οι αρχιτεκτονικές µορφές της
Κρήτης ακολουθούν από τη Νεολιθική εποχή και ύστερα αυτόνοµη εξέλιξη που
διαφέρει σηµαντικά από των άλλων κύκλων πολιτισµού του αιγαιακού χώρου.1
Επειδή οι ναοί της δεν απέκτησαν ποτέ µνηµειακό µέγεθος ούτε περίσταση παρά
µόλις στην ελληνιστική περίοδο, αρκετοί ερευνητές θεώρησαν πως δεν συνέβαλε στη
διαµόρφωση των δύο αρχιτεκτονικών ρυθµών, του δωρικού και του ιωνικού.2
Περιορισµένη ή σχεδόν ανύπαρκτη είναι η αναφορά στη δηµόσια αρχιτεκτονική της
Κρήτης στα ευρέως διαδεδοµένα εγχειρίδια αρχαίας αρχιτεκτονικής, µε αποτέλεσµα
να δίνεται η εντύπωση πως η Κρήτη την ανατολίζουσα και αρχαϊκή περίοδο είχε µόνο
τρεις έως πέντε ναούς, στον Πρινιά, τη Γόρτυνα και τη ∆ρήρο. Για παράδειγµα, ο Χ.
Μπούρας αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη Μινωική Κρήτη, ενώ στην
αρχιτεκτονική της γεωµετρικής και πρώιµης αρχαϊκής περιόδου στην Ελλάδα, η
Κρήτη εκπροσωπείται µε τέσσερις ναούς του 8ου και 7ου αι. π.Χ. από το Καβούσι, τη
∆ρήρο, τον Πρινιά και τη Γόρτυνα3 και απουσιάζει παντελώς από τα κεφάλαια που
πραγµατεύονται µνηµεία του 6ου, του 5ου αι. π.Χ. και της ελληνιστικής περιόδου. Ο
G. Gruben, στο βιβλίο του για τους ελληνικούς ναούς, αφιερώνει δύο στίχους στην
Κρήτη, µε το να εντάξει «τους ναούς της ∆ρήρου, της Γόρτυνας και του Πρινιά» στα
λατρευτικά κτήρια των πρώιµων χρόνων, τα επονοµαζόµενα µέγαρα.4 Οι Lawrence

Ζώης 1973, 271 σηµ. 395.
Demargne 1947, 155-7.Boardman 1959, 212. Λεµπέση 1987, 146. Lawrence-Tomlinson 1996, 65.
3
Μπούρας 1980², 79-102 (Κεφάλαιο V για τη µινωική Κρήτη), 138-139 για τα γεωµετρικά και πρώιµα
αρχαϊκά κτήρια.
4
Gruben 1986, 30. Id. 2000, 39.
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και Tomlinson συγκαταλέγουν στους πρωτόγονους ναούς το Πύθιον της Γόρτυνας,
τους ναούς του Κοµµού, του Πρινιά και τον ναό της ∆ρήρου.5
Ο J. Boardman,6 σε άρθρο του σχετικά µε τη χιακή και πρώιµη ιωνική
αρχιτεκτονική, έχει συµπεριλάβει και λίθινα µέλη από την Κρήτη (το κιονόκρανο των
Αρκάδων Β1, την έλικα Β52 από τον ναό Α του Πρινιά, και τις βάσεις των πτηνών
από την Αµνισό (βλ. Κεφάλαιο 6.ΙΙ), τα οποία τελικά δεν πραγµατεύεται, µε
αποτέλεσµα να καταλήγει βεβιασµένα στην άποψη του Demargne (βλ. σηµ. 2), ότι
δηλαδή η Κρήτη παρά τα πρώιµα αρχιτεκτονικά µέλη που παρουσίασε, δεν φαίνεται
να έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη των κυρίων αρχιτεκτονικών ρυθµών στην
Ελλάδα. ∆ύο χρόνια αργότερα, ο ίδιος ερευνητής χαρακτηρίζει τη ζωφόρο των
ιππέων και την έλικα Β52 του ναού Α του Πρινιά, καθώς και την πήλινη σίµη από το
Παλαίκαστρο B30 ως «κάποια από τα πρωιµότερα στοιχεία της ιωνικής
αρχιτεκτονικής».7 Ο Boardman δεν κρύβει την έκπληξή του για τη µη συµµετοχή της
Κρήτης στην περαιτέρω εξέλιξη του ρυθµού, µολονότι οι αρχιτέκτονες του
Αρτεµισίου της Εφέσου, ο Χερσίφρων και ο γιος του Μεταγένης, παραδίδεται πως
ήταν Κνώσιοι,8 αφού το νησί στερείται γλυπτικής και αρχιτεκτονικής ανάλογης των
επιτευγµάτων των καλλιτεχνών της.9
Τέλος, ο Ö. Wikander κατά την παρουσίαση όλων των κεραµοσκεπών του 7ου
αι. π.Χ. στον ελληνικό κόσµο (Ιταλία, Σικελία, Ελλάδα, Μ. Ασία, Ανατολική
Μεσόγειο),10 παραλείπει να αναφέρει την περίπτωση του κρητικού ιερού στη Σύµη
Βιάννου (Κτήριο J, A14).
Στην Κρήτη ωστόσο αποδίδονται άλλες καινοτοµίες: η φήµη του νησιού για
τους αρχαίους νόµους της, όπως πιστοποιείται από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και
τον Έφορο, επιβεβαιώνεται από τον µεγάλο αριθµό των επιγραφών µε νοµοθετικά
κείµενα.11 Στο νησί αυτό εµφανίζονται όλα τα στοιχεία που αποδίδουν διάφοροι
µελετητές για να εξηγήσουν ή να προσδιορίσουν την άνοδο της πόλεως: συνέχεια από
την Εποχή του Χαλκού, ισχυρή επίδραση από την Ανατολή, πρώιµη πανοπλία και
µαρτυρίες για την ύπαρξη οπλιτών, οι αρχαιότεροι γραπτοί νόµοι, πρώιµοι ναοί µε
λίθινα γλυπτά. Η Κρήτη από τον 11ο ώς τον 7ο αι. π.Χ. είναι µια εξαιρετικά
5

Lawrence-Tomlinson 1996, 64-5.
Boardman 1959, 211-212.
7
Boardman 1961, 147-8.
8
Id., 147.
9
Id., 159.
10
Wikander 1990, 285-8, εικ. 1.
6

3

δραστήρια περιοχή, ιδίως αν συγκριθεί µε τον υπόλοιπο ελληνικό κόσµο. Εδώ έχουν
βρεθεί µερικοί από τους πρωιµότατους γνωστούς οχυρωµατικούς περιβόλους µετά
την κατάρρευση του διοικητικού συστήµατος της Εποχής του Χαλκού.12 Στα οµηρικά
έπη µνηµονεύεται για τις πολυάριθµες πόλεις της, 100 στην Ιλιάδα (Β 649) και 90
στην Οδύσσεια (τ 174). Το νησί δεν υστερεί ούτε σε αποικιακές δραστηριότητες: το
688 π.Χ. Κρήτες και Ρόδιοι εποικούν τη Γέλα, στα νότια παράλια της Σικελίας
(Θουκ. 6.4.3).
Ενώ το υλικό που προέρχεται από νεκροταφεία και ιερά του 8ου και 7ου αι.
π.Χ. απηχεί αύξηση στον πληθυσµό, ευρείες εξωτερικές επαφές και άνθιση ποικίλων
βιοτεχνιών και τεχνών, για τον 6ο αιώνα έχει επικρατήσει η άποψη ότι παρουσιάζεται
ένα χάσµα, µια γενική απουσία µνηµειακής αρχιτεκτονικής και γλυπτικής στον λίθο,
η οποία έχει αποδοθεί σε δύο πιθανά αίτια, στην αλλαγή των εµπορικών οδών ή σε
εσωτερικά προβλήµατα.13 Γι’ αυτόν τον λόγο ο 6ος αιώνας π.Χ. έχει χαρακτηριστεί
από τους ερευνητές ως «σκοτεινός αιών» για την Κρήτη.14
Ωστόσο, οι γραπτές πηγές, οι επιγραφές και η κεραµική παρουσιάζουν µια
διαφορετική εικόνα. Ο Erickson αναγνώρισε το Αφρατί ως το κέντρο παραγωγής της
εισηγµένης κεραµικής στην Τόκρα (Τεύχειρα) και στην Κυρήνη. Υποστηρίζει ότι
αυτά τα ευρήµατα συνιστούν τις µοναδικές εντοπισµένες περιπτώσεις κρητικής
κεραµικής που έχει εξαχθεί εκτός της νήσου τον 6ο αι. π.Χ.15 Από την άλλη µεριά,
δεν αποκλείεται αυτές οι κρητικές «εξαγωγές» να µην αντανακλούν εµπόριο αλλά τα
υπάρχοντα Ελλήνων αποίκων.16 Αν και δεν υπάρχουν άµεσα στοιχεία για κρητική
συµµετοχή στον αποικισµό της Τόκρας, ο Ηρόδοτος (4. 161) παραδίδει πως Κρήτες
συµµετείχαν υποτυπωδώς µε τους κατοίκους της Θήρας στον εποικισµό της Κυρήνης,
στη δεύτερη γενιά µετά την ίδρυσή της, ένα γεγονός που µπορεί να χρονολογηθεί στο
α΄ ήµισυ του 6ου αι. π.Χ.17
Το 525 π.Χ. πρόσφυγες από τη Σάµο ιδρύουν την Κυδωνία της δυτικής
Κρήτης, αλλά Σάµιοι και ντόπιοι εκδιώκονται σε λίγες δεκαετίες από τους Αιγινήτες
(Ηροδ. 3, 57-9). Ο Θουκυδίδης (2.85.5) αποκαλύπτει πως οι Αθηναίοι επέστρεψαν
Prent 1996-97, 36. Οι πρώιµοι κρητικοί νόµοι εξετάζονται αναλυτικά από τους Van Effenterre –
Ruzé 1994.
12
McK Camp II 2000, 48-49.
13
Prent 1996-97, 36.
14
Βλ. στο σύνολό του το άρθρο του Prent 1996-97.
15
Erickson 2002 (α), 80. Για την κρητική κεραµική στην Τόκρα, βλ. Boardman – Hayes 1966, 78-80
αρ. 921-931, πίν. 55-56. Επίσης Boardman – Hayes 1973, 36-38 αρ. 2101-2108, πίν. 20.
16
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στην Κυδωνία έναν αιώνα αργότερα για να δηώσουν τη χώρα της σε σύµπραξη µε
τους Πολιχνίτες και έπειτα από την παρότρυνση του προξένου των Αθηναίων στη
Γόρτυνα.
Στόχος αυτής της εργασίας είναι να αποδείξει όσο το δυνατόν πιο
τεκµηριωµένα ότι η δηµόσια αρχιτεκτονική της Κρήτης του 7ου και 6ου αιώνα π.Χ.
δεν είχε τον επαρχιώτικο και περιθωριακό χαρακτήρα που της αποδίδεται µέχρι τώρα.
Η εργασία περιλαµβάνει µόνο δηµοσιευµένο υλικό, γεγονός που καταδεικνύει ότι
πολλά ζητήµατα της αρχαιολογίας της Κρήτης αποτελούν καθαρά θέµα ερµηνείας.
Το χρονικό όριο 480 π.Χ. επελέγη όχι µόνο επειδή συµβατικά αποτελεί το τέλος της
αρχαϊκής τέχνης αλλά και γιατί αποτελεί τοµή στην ιστορία των ελληνικών πόλεων –
κρατών µε τη συµµετοχή τους ή όχι στον πόλεµο εναντίον των Περσών.
Η παρούσα εργασία διαιρείται σε τρία µέρη: το πρώτο περιλαµβάνει
αναλυτικούς καταλόγους σχετικά µε τις θέσεις (Κατάλογος Α), τα αρχιτεκτονικά
µέλη (Κατάλογος Β) και τις οχυρώσεις (Κατάλογος Γ). Η διαίρεση του Καταλόγου Α
είναι άλλοτε γεωγραφική και άλλοτε χρονολογική (από το αρχαιότερο στο νεώτερο
µνηµείο), και η διάκριση γίνεται µεταξύ των θρησκευτικών και κοσµικών κτηρίων. Ο
Κατάλογος Β περιλαµβάνει την πλειονότητα των λίθινων ή και πήλινων
αρχιτεκτονικών µελών, εκείνων που ανήκουν σε συγκεκριµένα οικοδοµήµατα και
εκείνων που δεν µπορούν πια να αποδοθούν πουθενά. Βεβαίως, δεν είναι η πρώτη
φορά που συντάσσονται εκτενείς κατάλογοι για µνηµεία αυτής της περιόδου στην
Κρήτη. Οι πρόσφατες εργασίες της Κ. Sporn18 και της L. Sjögren19 είναι σχεδόν
πλήρεις, µε τη διαφορά ότι η πρώτη εξετάζει τα ιερά και τη λατρεία στην Κρήτη την
κλασική και ελληνιστική περίοδο, και η δεύτερη τον σχηµατισµό της πόλεως στο
νησί από το 800 π.Χ. έως το 500 π.Χ.
Στο δεύτερο µέρος τα κτήρια κατανέµονται σύµφωνα µε την κάτοψή τους, την
εσωτερική τους διαίρεση, τη διαµόρφωση του εσωτερικού τους χώρου, τον τρόπο
στέγασης

κτλ.

Στόχος

είναι

η

διαπίστωση

κάποιων

σταθερών

και

επαναλαµβανοµένων χαρακτηριστικών που θα συνθέτουν µια γενική εικόνα της
κάτοψης και του εσωτερικού των κρητικών δηµόσιων οικοδοµηµάτων της
ανατολίζουσας και αρχαϊκής περιόδου. Η παρουσίαση λίθινων και πήλινων
αρχιτεκτονικών µελών σε ξεχωριστό κατάλογο (Κατάλογος Β) πιθανώς να
18

Sporn 2002.
L. Sjögren, Cretan Locations. Discerning site variations in Iron Age and Archaic Crete (800-500
B.C.), BAR International Series 1185 (2003).
19
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παρεξηγηθεί από τον αναγνώστη ως προσπάθεια αποµόνωσής τους από τα µνηµεία,
στην ουσία όµως αυτά αποτελούν στην πλειονότητά τους µεµονωµένα ευρήµατα που
δεν έχουν ταυτιστεί µε κάποιο συγκεκριµένο κτήριο. Η οµαδοποίησή τους κατά είδη
(κιονόκρανα, ακροκέραµοι, σίµες, ανάγλυφα, ακρωτήρια…) εξυπηρετεί την ταχύτερη
απαρίθµησή τους και τη σαφέστερη κατανόηση του τύπου τους. Ειδικά η τελευταία
παράµετρος, αποκαλύπτει και τις επαφές της Κρήτης µε άλλες περιοχές της
ανατολικής κυρίως Μεσογείου (Κυκλάδες, παράλια Μ. Ασίας, Εγγύς Ανατολή,
Βόρειο Αιγαίο, ∆υτική Στερεά αλλά και Σικελία). Εσκεµµένα αποφεύγεται η εκτενής
περιγραφή των ναών Α και Β του Πρινιά και του ∆ελφινίου της ∆ρήρου, ακριβώς
επειδή µονοπωλούν διαρκώς το ενδιαφέρον της έρευνας. Αντιθέτως, δίνεται έµφαση
σε θέσεις των οποίων τα ευρήµατα αγνοούνται συνήθως από τους µελετητές, επειδή
δεν είναι εντυπωσιακά.
Η εργασία αυτή προτείνει µια διαφορετική θεώρηση της δηµόσιας
αρχιτεκτονικής της Κρήτης κατά τον 7ο και 6ο αι. π.Χ. Προκρίνει την ενεργό
συµµετοχή των Κρητών στα σύγχρονά τους καλλιτεχνικά ρεύµατα και τις διαρκείς
επαφές τους µε τις Κυκλάδες, την Ιωνία και τη Σικελία. Γι’ αυτό στο τρίτο µέρος
αυτής της εργασίας εξετάζεται η δράση Κρητών καλλιτεχνών (γλυπτών,
αρχιτεκτόνων) εκτός του νησιού. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στον ∆ίποινο και τον
Σκύλλι λόγω των γνώσεών τους για την κατεργασία του µαρµάρου. Ξεχωριστή
ενότητα εξετάζει το έργο των Κνωσίων αρχιτεκτόνων, Χερσίφρονος και Μεταγένη,
στο αρχαϊκό Αρτεµίσιο της Εφέσου, προκειµένου να εντοπιστούν τα χαρακτηριστικά
στοιχεία της δουλειάς τους και να συνδυαστούν – όπου είναι δυνατόν- µε τεχνικές
που εφαρµόζονταν στην Κρήτη.

6

Ανατολίζουσα τεχνοτροπία
Ο 7ος αι. π.Χ. στην ελληνική τέχνη χαρακτηρίζεται γενικά από τη λεγόµενη
δαιδαλική τεχνοτροπία. Τα έτη από το 700 έως το 620 π.Χ. χαρακτηρίζουν τη
λεγόµενη Πρωτοαρχαϊκή περίοδο, η οποία συνήθως αναφέρεται στη βιβλιογραφία
κυρίως ως ανατολίζουσα ή δαιδαλική, και αποτελεί µια µεταβατική περίοδο, το
προοίµιο της αρχαϊκής.20
Η έννοια του όρου «δαιδαλική τέχνη» δεν χαρακτηρίζει κατ’ ανάγκη όλη την
παραγωγή του 7ου αι. π.Χ.· αναφέρεται στον ρυθµό ορισµένων κατηγοριών έργων,
χωρίς να αποκλείεται η παράλληλη ανάπτυξη διαφορετικών τάσεων µορφοποίησης
σε άλλες κατηγορίες. Ο χαρακτηρισµός του 7ου αι. π.Χ. και ως «προαρχαϊκού»
αναφέρεται στην πρωτότυπη και γόνιµη δηµιουργία ενός ρυθµού που κρυσταλλώθηκε
και εξάντλησε τις δυνατότητές του στη διάρκεια του 6ου αι. π.Χ. Η υιοθέτηση του
όρου δεν είναι βέβαια πρόσφορη για όλες τις δηµιουργίες της κρητικής τέχνης του 7ου
αι. π.Χ., χαρακτηρίζει όµως καίρια εκείνα τα έργα που δεν έχουν τη σφραγίδα της
τέχνης της Ανατολής ή εξαρτώνται χαλαρά από τους κανόνες του δαιδαλικού
ρυθµού.21
Το ερώτηµα που γεννάται αµέσως σχετικά µε την ανατολίζουσα τέχνη αφορά
στον προσδιορισµό του τι είναι ελληνικό και τι µη ελληνικό. Οι προσπάθειες συνεπώς
βασίζονται σε ερωτήµατα αντικειµενικής ή υποκειµενικής εθνογραφικής συνάφειας,
συλλογικής ή ατοµικής συνείδησης, της θεώρησης του ιδίου και του αλλότριου, της
πολιτισµικής ταυτότητας και διαφορετικότητας. Σε ποιο βαθµό γνώριζαν οι
καλλιτέχνες, οι παραγγελιοδότες και το κοινό αυτές τις διαφορές; Η ταυτότητα και η
διαφορετικότητα εµφανίζονται ως στοιχεία της συνείδησης, ωστόσο το περιεχόµενό
τους δεν παραµένει σταθερό, επειδή αυτό που κάποτε είχε τη γοητεία του εξωτικού,
µπορεί για τις ύστερες γενεές να αποτελέσει εφαλτήριο και συστατικό στοιχείο της
δικής τους παράδοσης. Σε αυτόν τον κύκλο ανήκουν αντικείµενα και τόποι
πολιτιστικών ανταλλαγών και κέντρων παραγωγής. Οι µεταδόσεις µπορούν να
βασίζονται σε διπλωµατικές, πολεµικές, ληστρικές ή εµπορικές επαφές. Ωστόσο
ακόµα και όταν τα µοτίβα και οι οδοί διάδοσής τους από την Ανατολή προς τη ∆ύση
µπορούν να περιγραφούν µε σταθερά σηµεία τόπου και χρόνου, η προέλευση και οι
µεσολαβητές, οι τόποι και οι οδοί συχνά δεν µπορούν να ανιχνευθούν µε την

20
21

Σταµπολίδης 1994, 131.
Λεµπέση 1985 (β), 83.
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επιθυµητή σιγουριά. ∆υνατότητες επαφών στην Ανατολή και τη ∆ύση προσέφεραν οι
εµπορικές αποικίες, η περιπλάνηση, οι επιγαµίες και άλλες αφοµοιώσεις22.

Αρχιτεκτονικοί ρυθµοί
Η προσπάθεια απόδοσης ενός σαφούς, περιεκτικού και εύστοχου ορισµού
περιπλέκεται

ακόµα

περισσότερο,

όταν

πρόκειται

να

χαρακτηριστεί

ένας

αρχιτεκτονικός ρυθµός. Η Κρήτη ήταν περιοχή που κατοικήθηκε από δωρικά φύλα..
Θα µπορούσαµε συνεπώς να αναµένουµε δωρικά στοιχεία στην αρχιτεκτονική της;
Αν ναι, ποια θα ήταν αυτά; Ταιριάζουν πιο πολύ µε τα στοιχεία της δωρικής
αρχιτεκτονικής της µητροπολιτικής Ελλάδας ή µε εκείνα της Μεγάλης Ελλάδας; Οι
αυστηροί κανόνες που διέπουν τους αρχιτεκτονικούς ρυθµούς της αρχαιότητας
βασίζονται στο έργο του Βιτρουβίου, ο οποίος όµως είναι ένας αρχιτέκτων της
εποχής του Αυγούστου που συγκεντρώνει στην πραγµατεία του έννοιες και στοιχεία
της ελληνιστικής περιόδου.23
H σύγχρονη έρευνα δεν υποστηρίζει πια τη σύνδεση κάποιων αρχιτεκτονικών
στοιχείων (ιωνικών, δωρικών) µε κάποιο φύλο ή µε την ανάδειξη κάποιας εθνικής
ταυτότητας. Το παράδειγµα των αχαϊκών αποικιών της Κάτω Ιταλίας -Συβάρεως,
Κρότωνος, Καυλωνίας και Μεταποντίου- µε την χαρακτηριστική και πρωτότυπη
ανάµειξη διαφορετικών τεχνοτροπικών επιρροών (ιδίως µε τη συγχώνευση δωρικών
και ιωνικών αρχιτεκτονικών στοιχείων) παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον: ενώ µε
τον τρόπο αυτό οι αχαϊκές αποικίες διαφοροποιούνται από τους ∆ωριείς και Ίωνες
γείτονές τους στην Κάτω Ιταλία, αυτή η διαφορετική ταυτότητα υλικού πολιτισµού
που εκθέτουν δεν οφείλει στην κυριολεξία τίποτα στην µητρόπολή τους, την Αχαΐα.
Συνεπώς δεν υπάρχει εµφανέστερη προειδοποίηση εναντίον της εξίσωσης
αρχαιολογικών πολιτισµών µε εθνικές οµάδες.24 Κατάδηλο παράδειγµα αποτελούν
επίσης οι δωρικοί ναοί σε περιοχές που είναι ή θεωρούνται πως ανήκουν στην ιωνική
παράδοση, όπως η Αττική και η Πάρος.25 Η τέχνη της δωρικής Μήλου έχει επίσης
σαφείς επιρροές από τη ιωνική τέχνη της Πάρου.26
22

Maaß 2002, 45.
Rocco 1994, 12-13.
24
Hall 1997, 137.
25
Από την Αττική είναι πασίγνωστοι οι δωρικοί ναοί (έστω και αν εµφανίζουν ανάµιξη µε ιωνικά
στοιχεία), όπως ο Παρθενών, το Ηφαιστείο, ο ναός του Ποσειδώνος στο Σούνιο, ο ναός της Νεµέσεως
στον Ραµνούντα. Στην Πάρο δωρικού ρυθµού ήταν ο ναός της Αρτέµιδος στο ∆ήλιον (αρχές του 5ου αι.
π.Χ.), το Πύθιον στην Παροικιά, το προστώον του Αρχιλοχείου και ένας ναός στα Μάρµαρα, όλοι του
23
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Προβλήµατα της σύγχρονης έρευνας
Η προφανής ερµηνεία της σχεδόν ολικής απουσίας ταφικών, θρησκευτικών
και οικιστικών στοιχείων µετά το 600 π.Χ. είναι ότι η Κρήτη υπέστη µια µαζική
πληθυσµιακή πτώση. Ωστόσο είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ένα τέτοιο
γεγονός, που θα άφηνε την Κρήτη κυριολεκτικά έρηµη κατά τον 5ο αι., δεν θα
µπορούσε να έχει αφήσει έναν απόηχο στις σωζόµενες γραπτές πηγές. Επιπλέον, οι
επιγραφές πράγµατι συνεχίζουν να υπάρχουν σε όλη αυτήν την «περίοδο της
σιωπής»27 (εικ. 1).
Ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα των προβληµάτων που αντιµετωπίζει η
σύγχρονη έρευνα σχετικά µε τη σχετική και απόλυτη χρονολόγηση της αρχαιολογίας
της Κρήτης προσφέρει η Κνωσός.
Η χρονολόγηση της Κνωσού τον 7ο αι. π.Χ. εξαρτάται από την ακολουθία της
κρητικής εικονιστικής κεραµικής, η οποία διαµορφώθηκε από κτερίσµατα που
βρέθηκαν µαζί µε γλυπτά δαιδαλικής τεχνοτροπίας και µε σαφώς χρονολογηµένα
εισηγµένα προϊόντα από την Κόρινθο και την ανατολική Ελλάδα. Η πρώιµη
κορινθιακή κεραµική των πιο ύστερων οικιακών αποθέσεων σηµειώνει ακριβώς το
χρονικό όριο περίπου στο 600 π.Χ. Η ανάκαµψη περίπου στο 500-480 π.Χ.
χρονολογείται, µε τη σειρά της, από την πληθώρα των αττικών εισαγωγών.28
Οποιαδήποτε ριζοσπαστική αναθεώρηση της κρητικής χρονολόγησης τον 7ο αι. θα
ανατάραζε σηµαντικά την αποδεκτή χρονολόγηση της κορινθιακής κεραµικής.
Συνεπώς, το να υποστηρίξει κανείς ότι ανατολίζουσες µορφές κεραµικής που έχουν
συµβατικά χρονολογηθεί στον 7ο αι. εξακολουθούσαν να παράγονται στην Κνωσό
τον 6ο αι., θα απαιτούσε µια ξεχωριστή εξήγηση όσον αφορά την αιτία εξαφάνισης
εισηγµένων προϊόντων από τάφους, ιερά και τον οικισµό µετά το 600 περ. π.Χ. Ενώ η
τοπική παραγωγή θα εξακολουθούσε να υπάρχει µετά την διακοπή των εισαγωγών, η
ανάγκη διατύπωσης πολλαπλών υποθέσεων υποδεικνύει ότι η ιδέα των «χρονικά
καθυστερηµένων κεραµικών τεχνοτροπιών» είναι στην καλύτερη περίπτωση µια
ατελής εξήγηση του κενού του 6ου αι. στην Κνωσό.29

4ου αι. π.Χ. Αναλυτικές αναφορές για την Πάρο στο ΑΑ 1982 (άρθρα Schuller, Schnieringer,
Ohnesorg).
26
Kontoleon 1970, 62.
27
Stampolidis 1990, 399-400. Morris 1998, 66.
28
Erickson 2000, 131.
29
Id., ό.π.
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Σύµφωνα µε τον Erickson, είναι αστήρικτη επιπλέον η άποψη ότι κεραµική
6ου αιώνα υπάρχει στην Κνωσό σε αποθέσεις ασυνήθιστου υλικού απροσδιόριστης
χρονολογίας, αφού δεν υποστηρίζεται από την στρωµατογραφία των αποθέσεων των
οικισµών στην Κνωσό. Αποθέσεις ύστερης αρχαϊκής περιόδου (περ. 525-500 π.Χ.)
στην περιοχή των Ν∆ οικιών και πάνω από την Unexplored Mansion βρέθηκαν
αµέσως επάνω από στρώµατα ύστερης ανατολίζουσας περιόδου, οι οποίες οδηγούν
στο συµπέρασµα ότι υπήρχε µια εµφανής διακοπή δραστηριοτήτων.30 Η διαπίστωση
αυτή ενισχύεται και από τη σύγκριση µε τον αριθµό των εισηγµένων προϊόντων σε
άλλες θέσεις, όπως στην Ελεύθερνα και την Κάτω Σύµη, αλλά και από την διακοπή
των κνωσιακών εξαγωγών σε άλλα µέρη.31
Για τους αρχαιολόγους και τους ιστορικούς της αρχαϊκής περιόδου η
«περίοδος της σιωπής» θα πρέπει να αποτελέσει ένα µείζον θέµα προς έρευνα. Αν
θεωρήσουµε πως ισχύουν τα στοιχεία, τότε η Κρήτη υπέστη µια ραγδαία
πληθυσµιακή πτώση, η οποία θα είχε τραυµατική επίπτωση στη γαιοκτησία, την
κληρονοµιά, τον γάµο και την διανοµή εξουσίας. Από την άλλη µεριά, αν η σιωπή
είναι περισσότερο προϊόν διακυµάνσεων της αρχαιολογικής θεώρησης παρά
δηµογραφικών παραγόντων, τότε ο 6ος και ο 5ος αιώνας αποτέλεσαν ένα πολύ
ασυνήθιστο επεισόδιο, κατά το οποίο οι Κρήτες αποµακρύνθηκαν από τον υπόλοιπο
κόσµο.32
Ο Erickson παρατήρησε ένα ενιαίο κενό στην εισηγµένη κεραµική κατά το
διάστηµα 460-400 π.Χ. σε όλες τις κρητικές πόλεις και στα ιερά που εξέτασε.33 Ο
ίδιος ερµηνεύει το γεγονός αυτό ως αποτέλεσµα των ενεργειών των Αθηναίων να
αποµονώσουν τους Πελοποννήσιους από τις σιτοπαραγωγούς περιοχές της Βορείου
Αφρικής ήδη από τον Α΄ Πελοποννησιακό Πόλεµο. Η Κρήτη ως σηµαντικός
ενδιάµεσος σταθµός αυτής της εµπορικής αρτηρίας, θα υπέφερε και πρέπει να τέθηκε
δια της βίας στο περιθώριο από τους Αθηναίους. Υπό αυτή τη σκοπιά µπορούν να
ερµηνευθούν τα χωρία του Θουκυδίδη για την επίθεση των Αθηναίων στα Κύθηρα
και την οχύρωση του νησιού (Θουκ. 4.53-54) αλλά και της επιχείρησής τους κατά της
Κυδωνίας το 429 π.Χ. (Θουκ. 2.85.5).34

30

Erickson 2000, 131.
Id., 132, 134-5.
32
Morris 1998, 68.
33
Erickson 2002 (β), 297.
34
Id., ό.π.
31
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Ό,τι και αν ισχύει, ο πρώιµος 6ος αι. π.Χ. ήταν αποφασιστικής σηµασίας για την
ιστορία της Κρήτης και καµία εξήγηση της κρητικής κοινωνίας στα πλαίσια της
θολής «συνέχειας» από την Εποχή του Χαλκού δεν µπορεί είναι κατανοητή, αν δεν
αντιµετωπίσει αυτό το σηµαντικό θέµα.35

35

Morris Ι. 1998, 68.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Α
Κατηγορία Α.Ι: Κτήρια. που αποτελούν µε βεβαιότητα ναούς
1. Γόρτυς.36 Πύθιον (εικ. 2). Βρίσκεται στα δυτικά του ρωµαϊκού Πραιτορίου και
αµέσως ανατολικά ενός µικρού ρωµαϊκού θεάτρου.37 Η ταύτισή του µε τον ναό του
Πυθίου Απόλλωνος έχει επιβεβαιωθεί από τις αρχαίες πηγές, από επιγραφές και από
την κεφαλή ενός λατρευτικού αγάλµατος.38 Είναι ένα από τα ελάχιστα επαρκώς
δηµοσιευµένα κτήρια της αρχαϊκής περιόδου στην Κρήτη χάρη στην αρχιτεκτονική
µελέτη της Maria Ricciardi. Κατά την πρώτη (αρχαϊκή) φάση του, ο ναός ήταν ένας
απλός ευρυµέτωπος οίκος µε είσοδο προς την Ανατολή, διαστάσεων 17,66×19,85µ.39
Στηρίζεται πάνω σε µια κρηπίδα δύο βαθµίδων40 και το εσωτερικό του διαιρείται σε
τρία περίπου ισοµεγέθη κλίτη από δύο σειρές δύο κιόνων, των οποίων σώζονται οι
βάσεις. Η είσοδος στον σηκό γινόταν από ένα κατώφλι χωρίς βαθµίδες, συνεπώς το
δάπεδο ήταν στο ίδιο επίπεδο µε τον εξωτερικό χώρο. Στις πλευρές της εισόδου,
πλάτους 2µ., ο τοίχος γινόταν λεπτός προς το εσωτερικό, σχηµατίζοντας δύο
παραστάδες (εικ. 100) και ορίζοντας ένα κατώφλι βάθους 1,80µ.41 Οι βάσεις είναι
τοποθετηµένες πάνω στις διαγωνίους και γι’ αυτό κατέχουν µια διάταξη οµόκεντρη.42
Πρόκειται για κατασκευές, πλευράς περ. 1,50µ., που σχηµατίζονται από πώρινες
λιθοπλίνθους µέτριου πάχους, οι οποίες αφήνουν στο κέντρο ένα κενό σαν θήκη, µε
µήκος πλευράς περ. 0,70µ. έως 1µ.43 Στον πυθµένα της εσοχής αυτής βρέθηκαν
θραύσµατα επεξεργασίας λίθου ανάµεικτα µε χώµα πάνω από το παρθένο έδαφος.
Σύµφωνα µε τον Colini σε αυτόν τον χώρο θα ενσφηνωνόταν µια µεγάλη ξύλινη
δοκός, η οποία πιθανώς θα περιβαλλόταν από µια επένδυση που θα στηριζόταν στις

Στην παρούσα εργασία δεν ακολουθείται η διαφοροποίηση της RE, δηλ. «Γόρτυν» για την κρητική
πόλη, βλ. Bürchner, s.v. Gortyn, RE 14, VII.2 (1912), 1665-1671, και «Γόρτυς» για την αρκαδική
πόλη, βλ. Tümpel, s.v. Gortys, RE 14, VII.2 (1912), 1671-1672, επειδή τα αρχαία χωρία στα οποία
παραπέµπει βρίσκονται σε πλάγια πτώση, που είναι κοινή και για τα δύο ονόµατα. Την ίδια γραφή µε
τη RE υιοθετεί και η Sporn 2002, 152 σηµ. 1030.
37
Sporn 2002, 152 σηµ. 1033 µε αναλυτική παλαιότερη βιβλιογραφία.
38
Id., 152-3.
39
Ricciardi 1986-87, 17. Λίγο πιο µικρές διαστάσεις δίνονται στον Kalpaxis 1976, 79, εικ. 64: 16,30µ.
(εύρος) × 14,45µ. (µήκος). Κάτοψη κτηρίου την αρχαϊκή περίοδο στον Colini 1974, 130 εικ. 1,
Ricciardi 1986-87, 38 εικ. 30. Ο εσωτερικός λιθόστρωτος διάδροµος που προτείνεται από τον Colini
1974, 129 έχει απορριφθεί από τη Ricciardi 1986-87, 35-6.
40
Colini 1974, 129. Kalpaxis 1976, 79. Ricciardi 1986-87, 20.
41
Ricciardi 1986-1987, 30, 32, 33 εικ. 25.
42
Colini 1974, 132.
43
Colini 1974, 131, 132, εικ. 1 και 3.
36
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πλίνθους που περικύκλωναν το κενό αυτό44. Η Ricciardi45 έχει µελετήσει διεξοδικά
τα κατάλοιπα αυτών των βάσεων και έχει προτείνει δύο λύσεις, όπως φαίνεται στην
εικ. 3. Μια υπόγεια λίθινη κατασκευή (µάλλον θησαυρός, βλ. Κεφ. 3.ΙΙΙ.γ) κατέχει
έκκεντρη θέση στο δάπεδο του σηκού (βλ.εικ. 2, την ορθογώνια κατασκευή κοντά
στη βάση Β).46 Οι τοίχοι και τα θεµέλια του σηκού της αρχαϊκής φάσης του Πυθίου
ήταν κτισµένοι από λιθοπλίνθους υπόλευκου χρώµατος. Ο ασβεστόλιθος είχε
εξορυχθεί από λατοµεία στα Β∆ της Γόρτυνας.47 Στο κτήριο αυτό, η λεία επιφάνεια
της κρηπίδας, οι βαθµίδες της οποίας φαίνεται να µην έχουν χρηστική λειτουργία,
έρχονται σε αντίθεση µε την τραχιά επιφάνεια της επιγραφής στον τοίχο.48 Για την
κατασκευή των τοίχων χρησιµοποιήθηκαν τρεις τύποι λιθοπλίνθων: ορθοστάτες,
λίθοι δροµικοί και λίθοι διάτονοι, οι οποίοι µάλλον εναλλάσσονταν (εικ. 96).49 Απ’
όσο γνωρίζουµε το Πύθιον της Γόρτυνας δεν έφερε πήλινο ή γλυπτό αρχιτεκτονικό
διάκοσµο µε εξαίρεση τους ορθοστάτες.50 Σώζεται ακέραιος ένας γωνιαίος
ορθοστάτης από τη βόρεια γωνία της πρόσοψης διακοσµηµένος στην εσωτερική
γωνία µε µια µικρή ωοειδή ράβδο51 (εικ. 96 και 96α). ∆εν έχουν βρεθεί
στρωµατογραφηµένα ευρήµατα. Έχουν διατυπωθεί αµφιβολίες για το αν οι
πρωιµότερες επιγραφές που έχουν χαραχθεί στην εξωτερική επιφάνεια των τοίχων
του κτηρίου ανήκουν στον ύστερο 7ο αι. π.Χ. ή στον 6ο αι. π.Χ. Η Jeffery προτείνει
τις αρχές του 6ου αι. π.Χ., οι Van Effenterre και Ruzé το τέλος του 7ου αι. π.Χ.52 Όπως
και να έχει, οι επιγραφές αυτές αποτελούν ένα terminus post quem για τη
χρονολόγηση του Πυθίου, συνεπώς τα τέλη του 7ου αιώνα φαίνεται να αποτελούν την
καταλληλότερη χρονική περίοδο ιδρύσεως του ναού.

Colini 1974, ό.π.
Ricciardi 1986-87, 48-53.
46
Id., 40, 41 εικ. 32 και 33.
47
Id., 34.
48
Colini 1974, 131.
49
Kalpaxis 1976, 79. Ricciardi 1986-87, 27-28, 31 εικ. 22 άνω.
50
Ricciardi 1986-1987, 28, 40 σηµ. 107.
51
Ο Kalpaxis 1976, 79 χαρακτηρίζει το κόσµηµα των ορθοστατών ως κάθετο κυµάτιο ¾. Ricciardi
1986-87, 25-26, 29 εικ. 20, 31 εικ. 22 άνω αρ. 22.
52
Jeffery 1961, 311 σηµ. 2 και 3, 313. Η Ricciardi 1986-87, 56-7 χρονολογεί επίσης στα µέσα του 7ου
αι. π.Χ. Στον ύστερο 7ο αιώνα χρονολογούν τις επιγραφές οι ανασκαφείς και η M. Guarducci, βλ.
Kalpaxis 1976, 79 και σηµ. 397. Van Effenterre – Ruzé 1994. Βλ. και D’ Acunto 2002, 196.
44
45
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2. Φαιστός, ο «ναός της Ρέας» (εικ. 4)53, για τον οποίο έχει εκφραστεί προσφάτως η
άποψη ότι ήταν αφιερωµένος στη Λητώ.54 Ορθογώνιας κάτοψης, διαστάσεων
17,25×9,20µ. και τριµερή διαίρεση.55 Βρίσκεται στα νότια του «ανακτόρου»56 της
Φαιστού και έχει προσανατολισµό προς τα νοτιοανατολικά.57 Συστηµατική ανασκαφή
ξεκίνησε το 1906 από τον Pernier, η οποία διεκόπη και συνεχίστηκε το 1921 µε την
αποκάλυψη της Β∆ γωνίας και το 1934-35 µε την αποκάλυψη της Ν∆ γωνίας και την
ταχύτατη αποκατάστασή της.58 Από τα ελάχιστα δηµοσιευµένα στοιχεία γνωρίζουµε
πως µόλις έξω από την ΝΑ γωνία βρέθηκαν δύο λιθόπλινθοι µε κυµάτια59 (εικ. 97), η
µια εκ των οποίων ανήκει σε γωνιαίο ορθοστάτη (βλ. σχετικό κεφάλαιο). Σε κοντινή
απόσταση περισυνελέγη πάνω στον βράχο µια δραχµή του Άργους, ενώ θραύσµατα
χάλκινων ελασµάτων από ασπίδες και λέβητες είχαν συσσωρευτεί µέσα στον πρόναο,
κοντά στον βόρειο τοίχο, λίγο κάτω από το λιθόστρωτο.60 Αυτά τα χαλκά ανάγλυφα
χρονολογούνται στον 7ο αι. π.Χ. και συνηγορούν πρωτίστως υπέρ της ύπαρξης µιας
λατρείας σε αυτήν τη θέση, γι’ αυτό το κτήριο κατατάσσεται στους ναούς.61
Πρόσφατες δοκιµαστικές τοµές στα θεµέλια του ναού έφεραν στο φως λίγα όστρακα
από µελαµβαφή κύπελλα, τα οποία χρονολογούνται στις τελευταίες δεκαετίες του 7ου
αι. π.Χ.62 Οι εγχαράξεις του ιδιαιτέρως ισχυρού πρόσθιου θεµελίου δείχνουν πως
αυτή η πλευρά του κτηρίου ήταν κλειστή.63 Μνηµειακή µορφή έχει η ΒΑ γωνία, η
οποία αποτελείται από δύο βαθµίδες από παραλληλεπίπεδες λιθοπλίνθους στις οποίες
διακρίνεται το ίχνος της γραµµής της τοποθέτησης του ορθοστάτη.64 Η τεχνική της
επεξεργασίας τους διαφέρει πολύ από την τοιχοποιία του υπόλοιπου κτηρίου που
αποτελείται από λίθους διαφορετικού µεγέθους και σφήνες και εµφανίζεται αρκετά
παρόµοια µε εκείνη των γειτονικών γεωµετρικών οικιών.65 Γι’ αυτό έχει προταθεί
πως ο πρόναος είναι µια µνηµειακή επανάληψη της πρόσοψης κατά την πρώιµη
Συγκεντρωµένη βιβλιογραφία για την ανασκαφή του κτηρίου στον La Rosa 1996, 69 σηµ. 18-19.
Για την απόδοση του κτηρίου αυτού στη Λητώ, βλ. Cucuzza 1993.
55
La Rosa 1996, 74.
56
Θεωρώ πως οι χαρακτηρισµοί «ανάκτορα Κνωσού και Φαιστού» δεν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα, ωστόσο θα αναφέρονται συµβατικά έτσι στην παρούσα εργασία, αλλά πάντα εντός
εισαγωγικών. Πβ. Α.Α. Ζώης, Κνωσός, το εκστατικό όραµα. Σηµειωτική και ψυχολογία µιας
αρχαιολογικής περιπέτειας, Ηράκλειο 1996.
57
Για τη θέση του κτηρίου σε σχέση µε τα µινωικά κτίσµατα, βλ. Levi 1976, πίν. Α και Β.
58
La Rosa 1996, 69, 71.
59
Id., 70 εικ. 13, 71 εικ. 14, 72.
60
La Rosa 1996, 72. Pernier 1910, 245-250, εικ. 1-13.
61
Kalpaxis 1976, 76.
62
La Rosa 1996, 80, εικ. 23-24.
63
Kalpaxis 1976, 76.
64
La Rosa 1996, 69 εικ. 11, 73 εικ. 15, 75 και εικ. 17.
65
Id., 74.
53
54
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ελληνιστική περίοδο66 (για την πρόσοψη του κτηρίου αυτού βλ. κεφάλαιο 4.ΙΙ). Με το
κτήριο αυτό συνδέθηκε το πώρινο ακρωτήριο Β55.

3. Κοµµός, ναός Β (περ. 800-600 π.Χ.), εικ. 5. Το κτήριο αυτό ερµηνεύτηκε
ανεπιφύλακτα από τους ανασκαφείς ως ναός που θεµελιώθηκε απ’ ευθείας επάνω από
τον προγενέστερο ναό Α και εµφανίζει τρεις φάσεις.67 Εξωτερικό µήκος κτηρίου περ.
8,08µ., εξωτερικό πλάτος περ. 6,40µ. Η ΒΑ γωνία του σχηµατίζει την απόληξη του
τοίχου µε µια λιθόπλινθο σχήµατος Τ, ενώ οι τοίχοι από τα θεµέλια πιθανώς να ήταν
από επαναχρησιµοποιηµένους αλλά ξαναδουλεµένους λίθους.68 Το δάπεδο είναι από
σκληρό πατηµένο χώµα, το οποίο στη Φάση 2 ανυψώθηκε στα 4,66µ. και στη Φάση 3
περίπου στα 5,07µ.69 Στον κεντρικό άξονα της εισόδου του κτηρίου υπήρχε λίθινος
πεσσός που αρχικά ανήκε σε Μινωικό κτήριο. Η παρουσία του επιβεβαιώνει ότι το
κτήριο ήταν στεγασµένο, πιθανώς µε επίπεδη στέγη,70 άποψη που επιβεβαιώνεται από
την απουσία κεράµων εντός του κτηρίου.71 Στην ίδια ευθεία µε τον πεσσό, προς τα
δυτικά,

υπήρχε

µια

εστία

(Εστία

1)

από

απεστρογγυλεµένους

κυκλικά

τοποθετηµένους λίθους, στο εσωτερικό της οποίας βρέθηκαν πολυάριθµα θραύσµατα
πήλινων ζωδίων, ένας χάλκινος δίσκος και τµήµα ενός αγγείου από φαγεντιανή.72 Στη
Φάση 2 η εστία (Εστία 2) ξανακτίστηκε σε υψηλότερο επίπεδο και στο ίδιο σηµείο µε
το ίδιο σχεδόν κυκλικό περίγραµµα.73 Η Φάση 3 σηµατοδοτεί την προσθήκη µιας
ορθογώνιας αυτή τη φορά εστίας (Εστία 4) πάνω από τις προγενέστερες, µε
περίγραµµα από επιλεγµένες πλάκες, εσωτερικό εµβαδόν 0,84 τ.µ. και γέµισµα από
στάχτη και οστά.74 Στη Φάση 3 υπήρχε και άλλη µια εστία (Εστία 3) στα δυτικά,
εµβαδού περ. 0,60 τ.µ., επίσης περιβαλλοµένη από πλάκες και µε γέµισµα από οστά,
La Rosa 1996, 75. Αρχαϊκός φαίνεται να είναι ο στερεοβάτης της ΒΑ γωνίας στον Pernier, σύµφωνα
µε όσα σηµειώνει στο ηµερολόγιο της 27ης Μαΐου 1936, id., 72 σηµ. 27.
67
Shaw-Shaw 2000, 14, πίν. 1.30-1.31. Η άποψη ότι πρόκειται για ναό έχει αµφισβητηθεί πολύ πριν
την τελική δηµοσίευση από τον Koehl 1997, 142, σύµφωνα µε τον οποίον πρόκειται για ανδρείον.
68
Shaw-Shaw 2000, 14.
69
Id., 14 και 20 για τη Φάση 1, 22 για τη Φάση 2, 23 για τη Φάση 3. Στο ∆άπεδο 1 βρέθηκαν
πολυάριθµα όστρακα αγγείων πόσεως, µια χάλκινη αιχµή βέλους, πολλά θραύσµατα πήλινων ειδωλίων
και µια χάνδρα σκαραβαίου, ό.π., 20.
70
Id., 14.
71
Id., 92 σηµ. 31.
72
Id., 20, πίν. 1.35 στο x.
73
Id., 22. Στο εσωτερικό της βρέθηκαν πήλινα ειδώλια και σιδερένια αντικείµενα (µια καµπύλη
λεπίδα, ένα µαχαίρι και µια αιχµή βέλους), ένα χάλκινο αγκίστρι, καθώς και κύπελλα και ασκοί
γεωµετρικής και ανατολίζουσας περιόδου, αρύβαλλοι και εµπορικοί αµφορείς Ανατολικής Ελλάδος,
ό.π.
74
Id., 23, πίν. 1.136.
66
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στάχτη, λίγα θραύσµατα χάλκινου ελάσµατος.75 Κοντά της βρέθηκε τµήµα ενός
χαλινού. Στη Φάση 1 ο ναός διέθετε θρανίο ύψους περ. 0,40µ., ο οποίος στη Φάση 3
λόγω της ανύψωσης του δαπέδου έπαψε να υφίσταται ως κάθισµα, χωρίς όµως να
αποκλείεται η τοποθέτηση προσφορών στην επιφάνειά του.76 Στη Φάση 2 ιδρύθηκε ο
πρώτος εξωτερικός βωµός στην αυλή προς τα δυτικά (Βωµός U).77 Η πιο
αξιοπερίεργη κατασκευή εντός του κτηρίου είναι το λεγόµενο «Ιερό των τριών
πεσσών»

(Tripillar

Shrine),

το

οποίο

αποτελείται

από

µια

τριγωνική,

ξαναχρησιµοποιηµένη µινωική λιθόπλινθο που εδραζόταν πάνω στο χωµάτινο δάπεδο
και πάνω στην οποία είχαν τοποθετηθεί τρεις ελεύθερα ιστάµενοι λίθινοι πεσσοί.78
Στη Φάση 2 τοποθετήθηκε µια ασπίδα (πιθανώς δερµάτινη µε χάλκινη επένδυση)
πίσω από τους πεσσούς.79 Οι ανασκαφείς ερµηνεύουν την κατασκευή αυτή ως
φοινικική, η οποία πιθανώς να κατασκευάστηκε κατά τις περιόδους Ναός Α, Φάση 2/
Ναός Β, Φάση 1.80 Στη Φάση 3 φαίνεται πως το «Ιερό των τριών πεσσών» δεν
λειτουργούσε πια, αφού το δυτικό τµήµα της Εστίας 3 σχηµατιζόταν από το ανώτατο
τµήµα των πεσσών του.81 Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, καθώς η ανατολίζουσα
περίοδος πλησίαζε προς το τέλος της, οι Φοίνικες θα αποµακρύνονταν όλο και πιο
πολύ, ενώ ταυτόχρονα θα κυριαρχούσε, σχεδόν αποκλειστικά, η τοπική παράδοση.82
Ωστόσο η περιοχή της νέας εστίας παρέµεινε το κέντρο για τις αφιερώσεις εντός του
ναού, αφού γύρω και κυρίως πίσω από αυτήν βρέθηκε παχύ στρώµα καµένο µε πολλά
αναθήµατα (αρυβάλλους και κύπελλα, δύο δακτυλίδια, έναν σκαραβαίο, µερικά
απολιθωµένα όστρεα, θραύσµατα φαγεντιανής, µερικά πήλινα ειδώλια ζώων), ενώ
κατά τη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ., δηλ. τα τελευταία χρόνια λειτουργίας του κτηρίου,
ίσως να είχε διακοπεί η προετοιµασία γευµάτων εντός του ίδιου του σηκού.83

Shaw-Shaw 2000, 23, πίν. 1.38.
Id., 14 και 20 για Φάση 1 (πίν. 1.27 στο 6), 23 για Φάση 3 ναού Β.
77
Id., 22.
78
Id., 20, πιν. 1.32, 1.37-1.39, 1.42-1.43. Πίσω από το Tripillar Shrine (Φάση 1) βρέθηκε ένα περίεργο
ξύλινο αντικείµενο από κυπαρίσσι τοποθετηµένο πάνω στο πάτωµα, ό.π., 20 και πίν. 1.41. οι
ανασκαφείς έχουν προτείνει διάφορες ερµηνείες: αγγείο (κύπελλο, φιάλη), κορµός ενός ξύλινου
πεσσού που θα κάηκε, βάση ενός χαµηλού κίονα (ό.π.) ή λύχνος (ό.π., 21).
79
Id., 22. Στο ∆άπεδο 2 (Φάση 2) βρέθηκαν χάλκινα ζώδια, µια σιδερένια αιχµή δόρατος και τα
θραύσµατα από τη χάλκινη διακόσµηση της ασπίδος, Id., 23.
80
Id., 21.
81
Id., 23.
82
Id., 24.
83
Id., ό.π.
75
76
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4. Γόρτυς, ναός της ακροπόλεως (λόφος Αγ. Ιωάννη).84 (βλ. εικ. στο Παράρτηµα ΙΙ).
Σώζονται µόνο τα θεµέλια ενός µάλλον προς Β προσανατολισµένου τετράγωνου
κτηρίου (διαστ. 15,5×12,5µ.)85 Σε ορισµένα σηµεία οι τοίχοι ήταν κτισµένοι από
τεράστιες πλίνθους αλαβάστρου πάχους 1,90µ.86 Η διαµόρφωση του εσωτερικού
χώρου δεν µπορεί πια να αποκατασταθεί µε ακρίβεια. Ένας βόθρος µε
προσανατολισµό Α-∆ έχει ελαφρώς έκκεντρη θέση και τις εξής διαστάσεις: µήκος
1,43µ., πλάτος 1,20µ., βάθος 1,50µ.87
Στην εξωτερικούς τοίχους δεν σώζονται ίχνη της θύρας, ώστε να
συµπεράνουµε το σηµείο εισόδου στο κτήριο.88 Οι ανασκαφείς υπέθεσαν την είσοδο
στη βόρεια στενή πλευρά, η οποία θα οδηγούσε σε έναν προθάλαµο στο βόρειο
τµήµα του ναού και σε έναν σηκό στο νότιο τµήµα του. Οι τοίχοι Α-Ε (βλ. εικ.6) στη
Ν∆ γωνία αποκαταστάθηκαν ως τρία διαµερίσµατα.89 Το πλάτος των τοίχων αυτών
των δωµατίων κυµαίνεται από 0,80µ. έως 0,90µ.90 Ωστόσο ο τετράγωνος βόθρος στο
µεσαίο δωµάτιο της εξωτερικής σειράς διακόπτει τη συµµετρία των δωµατίων, γιατί
είναι τοποθετηµένος στα Α του άξονα του ναού.91 Συνεπώς είναι πιθανότερο
σύµφωνα µε τον Schäfer92 να υπήρχαν µόνο τέσσερα δωµάτια στη Ν∆ γωνία, ενώ ο
υπόλοιπος χώρος µεταξύ αυτών των διαµερισµάτων και του Α τοίχου θα σχηµάτιζαν
ένα είδος διαδρόµου. Πιθανότερη πάντως φαίνεται να είναι η αποκατάσταση του D’
Acunto, σύµφωνα µε την οποία οι τοίχοι Α-Ε ανήκουν στη θεµελίωση του ναού (άρα
δεν υφίσταται εσωτερική διαίρεση του χώρου) και η είσοδος τοποθετείται στην
ανατολική µακρά πλευρά, δηλαδή µε άνοιγµα προς την ιερά περιοχή και τα άνδηρα
στην κλιτύ του λόφου93 (εικ. 7). Ο ναός χρονολογήθηκε από τους ανασκαφείς µεταξύ

Rizza-Scrinari 1968, 23-59, 48 εικ. 76. Η κάτοψή του αποτυπώνεται στο ανάπτυγµα του τέλους του
τόµου της δηµοσίευσης και αναπαράγεται στον D’ Acunto 2002, 184 εικ. 1.
85
Rizza-Scrinari 1968, 24. Η Sporn 2002, 159 σηµ. 1098 και ο D’ Acunto 2002, 188 σηµ. 59
σηµειώνουν όλες τις διαφοροποιήσεις που έχουν παρατηρηθεί στη βιβλιογραφία σχετικά µε τις
διαστάσεις του κτηρίου.
86
Mazarakis Ainian 1997, 226. Υπάρχουν δύο είδη τοιχοποιίας: α) από τετραγωνισµένες πλίνθους
αλαβάστρου που δεν υπερβαίνουν το 1,50µ. µήκος και πλάτος και 0,30µ. πάχος, και β) από στρώσεις
αλαβάστρου που παραγεµίζoνται µε θραύσµατα ασβεστόλιθου, Rizza-Scrinari 1968, 24.
87
Rizza-Scrinari 1968, 47-48. Sporn 2002, 159 σηµ. 1099. D’ Acunto 2002, 188, 189 εικ. 4.
88
D’ Acunto 2002, 190.
89
Rizza-Scrinari 1968, 50 και πλήρης παρουσίαση στις σελ. 48-59, απεικόνιση της αποκατάστασής
τους στην εικ. 76. D’ Acunto 2002, 190, 191 εικ. 5.
90
Mazarakis Ainian 1997, 226 και σηµ. 1801.
91
Id., 227 και σηµ. 1803.
92
Schäfer 1972, 187. Την άποψη αυτή αποδέχεται και ο Mazarakis Ainian 1997, 227. D’ Acunto 2002,
190, 191 εικ. 6.
93
D’ Acunto 2002, 190, 191 εικ. 7.
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των ετών 850-750 π.Χ.94 Ο Schäfer δεν αποκλείει την ίδρυση του κτηρίου στο β΄
ήµισυ του 8ου αι. π.Χ., µε την πρώτη εµφάνιση της ανατολίζουσας κεραµικής.95 Το
κτήριο χρονολογείται από τον Kranz όχι πριν από το α΄ τρίτο του 7ου αι. π.Χ.96 και
από τον Μαζαράκη Αινιάν περίπου στα 725-700 π.Χ.97 Ο D’ Acunto προκρίνει την
χρονολογία µεταξύ του 640 και του 620 π.Χ., επειδή η µνηµειακότητα, η
αρχιτεκτονική ακρίβεια της κατασκευής και η επεξεργασία του λίθου δεν βρίσκουν
παράλληλα στη γεωµετρική περίοδο.98 Επιπλέον, στο εσωτερικό των δωµατίων 1, 3,
6, 7, και 8 περισυνελέγη σηµαντική ποσότητα κεραµικής της ανατολίζουσας
περιόδου.99 Η εγγύτητα των χώρων 3, 6, 7, και 8 µε τον ναό σηµαίνει ότι θα είχαν την
ίδια τύχη µε τα δωµάτια 2, 4 και 5: θα καταργήθηκαν για να δοθεί µεγαλύτερος χώρος
στο θρησκευτικό κτήριο. Η ανατολίζουσα κεραµική που βρέθηκε σε αυτούς τους
χώρους καθορίζει τη χρονική στιγµή της καταστροφής τους και συνεπώς την
κατασκευή του ναού στη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ.100 Έτσι δικαιολογείται και ο
αρχιτεκτονικός διάκοσµος µε τα γλυπτά B12 και B14, τα οποία αποδίδονται στα µέσα
του 7ου αιώνα.101 Η απόδοση του ιερού στη θεά Αθηνά102 δεν συνάδει µε την
απεικόνιση των τριών µορφών (θεοτήτων;) στα ανάγλυφα Β14. Προσφάτως
διατυπώθηκε η άποψη ότι οι λεγόµενοι κέρνοι που βρέθηκαν στον αποθέτη γύρω από
τον βωµό χρονολογούνται στην ΥΜ ΙΙΙΓ και πως θα πρέπει να συνδεθούν µε τη
µινωική λατρεία της θεάς µε τα ανατεταµένα χέρια.103 Πιθανώς αυτό να αποδεικνύει
τη συνέχεια της λατρείας και του µετασχηµατισµού της µινωικής θεάς στη νέα
θεότητα, η οποία κατέληξε στον συγκρητισµό µε την Αθηνά.104

Rizza-Scrinari 1968, 26, 47.Βλ. βιβλιογραφία στο Mazarakis Ainian 1997, 227 σηµ. 1807 για τη
χρονολόγηση αρκετών οστράκων της Υστεροµινωικής- Γεωµετρικής περιόδου τώρα πια στη
Βυζαντινή περίοδο.
95
Schäfer 1972, 188.
96
Kranz 1982, 776.
97
Mazarakis Ainian 1997, 227.
98
D’ Acunto 2002, 195, 197.
99
Id., 187.
100
Id., 187.
101
Schäfer 1972, 188. Στο β΄ ήµισυ του 7ου αι. π.Χ., περίοδο στην οποία χρονολογούνται τα
αρχιτεκτονικά µέλη, θα είχε ολοκληρωθεί το κτίσµα αυτό, εκτός και αν πρόκειται για συµπληρωµατικά
µέλη, Rizza-Scrinari 1968, 52. Την ίδια εποχή τα εντάσσει και ο D’ Acunto 2002, 197. Αυτά τα
ανάγλυφα και η τυπολογία του κτηρίου οδήγησαν και τον La Torre 1988/89, 297 σηµ. 24 να
χρονολογήσει τον ναό στον 7ο αιώνα.
102
Sporn 2002, 159, 161.
103
Palermo 2002, 256 εικ. 1, 260.
104
Palermo 2002, 261. Στην Αθηνά αποδίδει τον ναό και ο D’ Acunto 2002, 215-221.
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Τον 6ο και 5ο αι. π.Χ. παρατηρείται παρακµή του ιερού, όπως προκύπτει και από την
έλλειψη ευρηµάτων.105 Τότε όµως χρονολογούνται οι πήλινες ακροκέραµοι Β43 και
Β44.

5. ∆ρήρος, ο δεύτερος ναός, στη βόρεια πλευρά του δυτικού λόφου, που ανακάλυψε
ο

Ξανθουδίδης.106

(εικ.

8).

Ορθογώνιο

κτήριο

εξωτερικών

διαστάσεων

24µ.×10,70µ.107 Εντυπωσιακό πάχος τοίχων: 1,25µ.–1,35µ. Προσανατολισµός Β∆ΝΑ. Μόνο ο βόρειος µακρός τοίχος σωζόταν µέχρι ύψους 1µ., οι υπόλοιποι
διατηρούσαν µόνο το θεµέλιο και µικρά τµήµατα του κατώτερου δόµου. Υψώνεται
πάνω σε µονή βαθµίδα. Στην ανατολική γωνία της Β∆ πλευράς του κτηρίου υπάρχει
πρόσθετο κτίσµα διαστάσεων 4µ.× 4µ. Ο εσωτερικός χώρος διαιρείται από έναν
στενό τοίχο ύψους 0,70µ. σε δύο µέρη. Επειδή είναι λαξεµένη µόνο η πλευρά εκείνη
που είναι στραµµένη στον «πρόδοµο», συµπεραίνεται πως ο τοίχος αυτός χρησίµευε
ως υποστύλωµα του δαπέδου του δυτικού τµήµατος, που βρισκόταν σε υψηλότερο
επίπεδο. Το δάπεδο αυτού του τµήµατος ήταν λιθόστρωτο. Στο κέντρο του δυτικού
τµήµατος υπάρχει µια Π-σχηµη κατασκευή µε ίχνη καύσεως στο εσωτερικό της. Οι
δύο λίθινες βάσεις που βρέθηκαν κοντά της θεωρήθηκαν είτε µετακινηµένες από την
αρχική τους θέση108 είτε ως αποµεινάρια δύο εσωτερικών κιονοστοιχιών που θα
στήριζαν τη στέγη.109 Αυτές θα έφεραν ξύλινους κίονες διαµέτρου περίπου 0,40µ. Το
µεγαλύτερο µέρος των ευρηµάτων παραµένει αδηµοσίευτο, ορισµένα ευρήµατα όµως
έχουν χρονολογηθεί στον ύστερο 7ο αι. π.Χ., όπως µίτρες, ένα θραύσµα
περικεφαλαίας110 και χάλκινα ελάσµατα.111 Ο Ξανθουδίδης είχε ταυτίσει το κτήριο
αυτό µε το ∆ελφίνιον, ενώ ο Μαρινάτος θεώρησε πως πρόκειται για ανδρείον.112 Την
άποψη του Μαρινάτου απορρίπτει ο Koehl, επειδή το κτήριο αυτό δεν διαθέτει
Rizza-Scrinari 1968, 46. Schäfer 1972, 188. Η κτηριακή κατάσταση και η κεραµική υποδηλώνουν
ότι ο βωµός και τα άνδηρα είχαν εγκαταλειφθεί από το 600 περίπου ως το 350 περίπου π.Χ., ενώ η
εκτενής παράλληλη χρονολογική εξέλιξη του ναού και της περιοχής του βωµού σηµαίνει πως αυτά
συνδέονταν στενά όσον αφορά τη λατρεία, Schäfer 1972, 190. Sporn 2002, 161.
106
Ξανθουδίδης 1918 (α), 25-28, εικ. 10-11. Για τη θέση του κτηρίου στο τοπογραφικό της περιοχής,
βλ. Demargne–Van Effenterre 1937 (α), 6 εικ. 2.
107
Ξανθουδίδης 1918 (α), 25. Kalpaxis 1976, 72.
108
Sporn 2002, 81.
109
Kalpaxis 1976, 73.
110
Id., 73 σηµ. 367. Σύµφωνα µε τον Hoffmann 1972, 21-22, 44 χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αι.
π.Χ., συγκεκριµένα η περικεφαλαία περ. στα 630/620 π.Χ. (ό.π., 46). Για τις µίτρες, βλ. Hoffmann
1972, 25.
111
Sporn 2002, 81 σηµ. 483. Λεµπέση 1985 (β), 57 εικ. 58.
112
Marinatos Sp., AA 1936, 221κεξ.
105

20

χώρους για σίτιση, αποθήκευση ή κατάκλιση, ενώ αντιθέτως τα ευρήµατά του
µοιάζουν µε τα αναθήµατα από τον ναό της Αφροδίτης στην Αξό [Α7].113 Οµοίως και
η Sporn114, µε το αιτιολογικό πως οι χάλκινες ασπίδες και το πήλινο γυναικείο
ειδώλιο αποτελούν ευρήµατα συνήθη σε ιερά, ενώ η ανεύρεση της επιγραφής των
εφήβων κοντά στο κτήριο αυτό, καθιστά την ταύτισή του µε το ∆ελφίνιον πολύ
πιθανή.

6. Αξός. Ναός στην ακρόπολη. Στην περιοχή του ναού είχαν εµφανιστεί µερικές
µεγάλες πολυγωνικές λιθόπλινθοι εγχάρακτες µε επιγραφές αρχαϊκής περιόδου.115
Είναι δύσκολος ο προσδιορισµός της κάτοψης, αφού η ανασκαφή δεν απεκάλυψε
παρά θεµέλια πλάτους περίπου ενός µέτρου, µε δυο τουλάχιστον δωµάτια το ένα
πίσω από το άλλο, και προσανατολισµό του µακρού άξονα από ΒΑ προς τα Ν∆116
(εικ. 9). Ο νότιος τοίχος του κτηρίου αποτελείται από µεγάλους πολυγωνικούς λίθους
στο κατώτερο τµήµα του.117 Η επεξεργασία των λίθων είναι χονδροειδής. Σε ένα
σηµείο ο αρχαίος τοίχος σώζεται σε ύψος 2,45µ., ενώ το πάχος του ανέρχεται στα
1,33µ. (είχε εσωτερική επένδυση από µικρότερους λίθους).118 Σε καλή κατάσταση
σώζεται και η γωνία του µε τη δυτική πλευρά. Από το σηµείο αυτό το µήκος του
ανέρχεται στα 8,97µ. µέχρι το σηµείο που φαίνεται να παρατηρείται µια γωνία προς
τον ανατολικό τοίχο που έχει µήκος 8,50µ. και πάχος 1,12-0,88µ.119 Στην περιοχή
γύρω από τον ναό, κυρίως κάτω από τον Ν∆ τοίχο, βρέθηκαν πολυάριθµα ίχνη
θυσιών και πολλά όστρακα αρχαϊκών πίθων και πήλινων ειδωλίων σε µια µαυριδερή
στρώση.120 Οι επιγραφές που είχαν χαραχτεί στους τοίχους του κτηρίου (IC II.V.1-8,
11) χρονολογούνται περίπου στα 525-500; π.Χ.121 και αφορούν στα προνόµια που
είχαν χορηγηθεί σε συγκεκριµένους τεχνίτες που δούλευαν για την πόλη.122
Υποθέτουµε πως η κατασκευή του κτηρίου έγινε λίγο πριν ή µετά το 600 π.Χ.123
Koehl 1997, 139. Ο µικρός από λίθους περιβαλλόµενος λάκκος θυσιών στο εσωτερικό του κτηρίου
της ∆ρήρου ανήκει στον τύπο των ναών που δεν έχουν εξωτερικούς βωµούς, id., 139 και σηµ. 30.
114
Sporn 2002, 81, 82.
115
Levi 1930-31, 44.
116
Kalpaxis 1976, 75.
117
Levi 1930-31, 45, 47 εικ. 4.
118
Id., 46.
119
Id., 46.
120
Id., 47.
121
Jeffery 1961, 316 αρ. 22.
122
Jeffery 1949, 36.
123
Kalpaxis 1976, 75.
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Αναµένεται επίσης η δηµοσίευση των αποτελεσµάτων της έρευνας των Aversa και
Monaco σχετικά µε την επανεξέταση των ηµερολογίων και ευρηµάτων της ιταλικής
ανασκαφής.124

7. Αξός. Ναός «της Αφροδίτης»125 στην κάτω πόλη (εικ. 10). Η αρχαϊκή φάση του
ναού επιβεβαιώνεται από θραύσµατα πώρινων λιθοπλίνθων µε εγχάρακτες αρχαϊκές
επιγραφές.126 Η κάτοψη του κτηρίου αυτού είναι µάλλον δύσκολο να διευκρινιστεί,
αφού ακολουθούν και άλλες δύο φάσεις, µια ελληνιστική και µια ρωµαϊκή.127 Είναι
πολύ πιθανό όµως το πρόδροµο αρχαϊκό κτήριο να είχε τα ίδια θεµέλια µε τις
επόµενες κατασκευές, συνεπώς υποθέτουµε µια τριµερή διάταξη του χώρου µε
εξωτερικές διαστάσεις περ. 6,50 × 14,70 και είσοδο από Νότον.128 Αναµένεται η
δηµοσίευση της µελέτης των Aversa και Monaco (βλ. σηµ. 124) σχετικά µε την
επανεξέταση της ιταλικής ανασκαφής. ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως πρόκειται για
χώρο λατρείας λόγω των αναθηµάτων που βρέθηκαν (χάλκινα όπλα129 και πήλινα
ειδώλια130). Η άποψη της Sporn,131 ότι δηλαδή ο πρώτος ναός της θεάς πρέπει να
κατασκευάστηκε κατά την κλασική περίοδο, πιστεύω πως δεν ευσταθεί, επειδή τα
χαλκά αντικείµενα παραπέµπουν λίγο πριν ή µετά το 600 π.Χ.132 και επειδή κατά τη
γνώµη µου η πήλινη ακροκέραµος Β46 χρονολογείται στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο.
Επιπλέον ο προσανατολισµός των µεταγενέστερων φάσεων του κτηρίου µε
κατεύθυνση Β-Ν εξηγείται πιο πειστικά µόνο αν υποτεθεί πως εκεί προϋπήρχε ένα
κτήριο µε αυτόν τον µη συµβατικό προσανατολισµό.133 ∆εν αποκλείεται η κεφαλή
Β16 να αποτελούσε µέρος του αρχιτεκτονικού διακόσµου του ναού αυτού.

Aversa G., Monaco M. Ch., «Όαξος: Νέα στοιχεία και παρατηρήσεις για τις ιταλικές ανασκαφές
του 1899», Πεπραγµένα του 9ου ∆ιεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, Ελούντα 2001 (υπό εκτύπωση).
125
Στην Αφροδίτη-Αστάρτη αποδόθηκε αρχικά η λατρεία στο κτήριο αυτό, βλ. Levi 1930-31, 50. Η
Sporn 2002, 230 παρατηρεί πως η θεότητα που λατρευόταν εκεί εξελίχθηκε από πολεµική θεά σε θεά
της γονιµότητας και πως τέτοιες ιδιότητες φέρουν η Αφροδίτη, η Άρτεµις, η Αθηνά, η Κυβέλη, η Ρέα,
η Λητώ.
126
Levi 1930-31, 51. IC II.V.12-14. Kalpaxis 1976, 75.
127
Levi 1930-31, 49 εικ. 6, 51.
128
Kalpaxis 1976, 75: Βάθος «προδόµου» 2,78µ., του «σηκού» 3,28µ., του «οπισθοδόµου» 6µ.
129
Levi 1930-31. Hoffmann 1972, 41κεξ.
130
Rizza 1967-68.
131
Sporn 2002, 230.
132
Kalpaxis 1976, 75.
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8. Σµάρι Πεδιάδος, κορυφή του λόφου «Τρουλί», 5 χµ Β∆ από το Καστέλλι
Πεδιάδος. Μικρός ναός στη βόρεια πλευρά του λόφου της ακροπόλεως µε
προσανατολισµό Α-∆ (Χώρος Κ1 στην εικ. 11). Πρόκειται για κτήριο εξωτερικών
διαστάσεων 5,40×3.80-4µ., ευρύτερο στο ανατολικό τµήµα, µε µικρό τετράγωνο
κύριο χώρο (εσωτερικών διαστάσεων 2,62×2,30µ., 2,40×2,30µ. στον άξονα Β-Ν) και
στενό επιµήκη προθάλαµο στην ανατολική πλευρά, διαστάσεων 2,65×1,25µ. και
πλάτους 0,70µ.134 Η είσοδος έχει πλάτος 1µ. και βρίσκεται στο µέσον της ανατολικής
πλευράς. Οι τοίχοι, πάχους 0,80µ., σώζονται σε ύψος 0,40-0,45µ. και είναι
κατασκευασµένοι στις δύο όψεις µε επιµήκεις επιχώριους πλακοειδείς λίθους µετρίου
µεγέθους που συνδέονται µεταξύ τους µε χώµα και λίγη λατύπη, ενώ το ενδιάµεσο
γέµισµα αποτελείται από µικρότερους λίθους.135 Το δάπεδο είναι πλακόστρωτο. Στο
εσωτερικό του οίκου, ακριβώς απέναντι από την είσοδο, περίπου στο κέντρο της
δυτικής πλευράς, εφάπτεται µικρός πεσσοειδής λιθόκτιστος βωµός136 (εικ. 12), πάνω
στον οποίον βρέθηκαν ίχνη καύσεως, καµένα οστά και µεγάλος αριθµός αγγείων,
πήλινων πλακιδίων, προτοµών και ειδωλίων.137 Κατά µήκος του δυτικού τοίχου και
εκατέρωθεν του βωµού βρέθηκαν τα περισσότερα αντικείµενα, µεταξύ των οποίων
και πολλά σπασµένα πήλινα πλακίδια µε ανάγλυφη παράσταση της Αθηνάς, γι’ αυτό
το κτήριο αυτό ερµηνεύθηκε ως «Ιερός Οίκος της Αθηνάς Εργάνης».138 Τα ευρήµατα
περιλαµβάνουν κεραµική, πήλινα ειδώλια (κυρίως προτοµές) και πλακίδια που
απεικονίζουν σχεδόν αποκλειστικά γυναικείες µορφές. Από τις οπές ανάρτησης που
φέρουν πολλές προτοµές και πλακίδια συνάγεται το συµπέρασµα πως τα αντικείµενα
αυτά ήταν τοποθετηµένα στον δυτικό τοίχο, απέναντι από την είσοδο.139 Όλα τα
ευρήµατα του Ιερού Οίκου χρονολογούνται από την ΥΓ και τη δαιδαλική κυρίως
περίοδο, υπάρχουν ωστόσο ειδώλια της κλασικής περιόδου, τα οποία σηµαίνουν τη
συνέχιση της λατρείας στον χώρο αυτό και µετά την εγκατάλειψη της ακρόπολης
κατά την ανατολίζουσα περίοδο.140 Η κεραµική που προήλθε από το κτήριο αυτό

Παραδείγµατα ναών µε προσανατολισµό Β-Ν και σχετική συζήτηση για τα πιθανά αίτια της
προτίµησης σε αυτόν στη Voyatzis 1990, 47.
134
Χατζή-Βαλλιάνου 1995, 780 σχέδ. 3 (κτήριο Κ1), 784, 785 σχέδ. 4. Id. 1996, 666 σχέδ. 1 (κτήριο
Κ1). Επιπλέον διαστάσεις αναφέρονται στο άρθρο της Χατζή-Βαλλιάνου 2000, 507. Περιληπτική
παρουσίαση στον Mazarakis Ainian 1997, 220κεξ.
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Χατζή-Βαλλιάνου 1995, 784. Id. 2000, 508.
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Χατζή-Βαλλιάνου 1995, 784.
137
Id. 2000, 508.
138
Χατζή-Βαλλιάνου 1995, 784. Id. 1996, 669. Id. 2000, 509.
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Id., ό.π.
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χρονολογείται προς το τρίτο και τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.141 Νοτίως του
Ιερού Οίκου βρέθηκε τµήµα ρωµαϊκού µονόµυξου ανάγλυφου λύχνου, ο οποίος
αποτελεί το τελευταίο χρονολογικά αντικείµενο και πιθανώς και αυτός να αποτελεί
ένδειξη της συνέχισης της λατρείας της θεάς Αθηνάς στην ακρόπολη του Σµαριού.142
∆οκιµαστικές τοµές κάτω από το δάπεδο του οίκου προκειµένου να διαπιστωθούν
µινωικά στρώµατα, έφεραν στο φως δύο τοίχους και στρώµατα µε ίχνη καύσης, η
χρονολογία των οποίων δεν έχει ακόµα εξακριβωθεί.143
Φαίνεται πως στον 7ο αι. π.Χ., την κύρια φάση λειτουργίας του ιερού, ο χώρος
γύρω και έξω από το κτήριο ήταν ελεύθερος από άλλα κτίσµατα, µπορούµε συνεπώς
να υποθέσουµε ότι θυσίες ζώων και άλλες τελετουργίες πραγµατοποιούνταν στον
χώρο αυτό. Σύµφωνα µε την ανασκαφέα, ένα θρανίο κατά µήκος του βόρειου τοίχου
του Μεγάρου Α της ακροπόλεως του Σµαριού πιθανώς να έχει την ίδια χρήση µε τα
νεώτερα παραδοσιακά πεζούλια γύρω από πλατείες και εκκλησίες.144

9. Πρινιάς, Πατέλα. Το 1899 ο F. Halbherr ανακάλυψε στην Πατέλα του Πρινιά
έναν αποθέτη µε πήλινα ειδώλια και δακτυλιόσχηµα αγγεία της ΥΜ ΙΙΙΓ εποχής,
ορισµένα από τα οποία δηµοσιεύτηκαν από τον S. Wide το 1901.145 Το 1996 η
αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστηµίου της Κατάνης κατάφερε µε ανασκαφή να
εντοπίσει ξανά την ακριβή θέση των ευρηµάτων που είχε αποκαλύψει ο Halbherr.146
Το υλικό αυτό προέρχεται από µια περιοχή µε ιερό χαρακτήρα, στην οποία η
λατρευτική δραστηριότητα κυµαίνεται από την ΥΜ ΙΙΙΓ έως τον 7ο αι. π.Χ. µε µια
διακοπή πιθανόν κατά την πρωτογεωµετρική περίοδο. Η επαναφορά της λατρείας στο
ίδιο σηµείο της Πατέλας κατά τη γεωµετρική και ανατολίζουσα περίοδο µαρτυρείται
από αποθέσεις που αποτελούνται από ειδώλια γεωµετρικού ή δαιδαλικού τύπου και
από άλλα αναθήµατα, όπως πήλινους τρίποδες ή γραπτά αγγεία διαφόρων τύπων.147
Εκείνη την περίοδο κατασκευάστηκε ένας µεγάλος χώρος ορθογώνιας κάτοψης µε
προσανατολισµό Ανατολής-∆ύσης στο φρύδι του λόφου. Από αυτόν διατηρείται,
Χατζή-Βαλλιάνου 2000, 516.
Id. 1995, 786.
143
Id. 1995, 785. Id. 1996, 669.
144
Χατζή-Βαλλιάνου 2000, 519.
145
Halbherr 1901, 393-399. Id., “Lavori eseguiti dalla missione archeologica italiana in Creta dal 15
dicembre 1903 al 15 agosto 1905”, RendLinc 14 (1905), 402-3. Wide S., “Mykenische Götterbilder und
Idole”, AM 26 (1901), 247-257. Palermo 2001, 159.
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Palermo 2001, 159.
147
Id., 160, 162.
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εκτός από τα λαξεύµατα στον βράχο, µόνο µια µεγάλη ορθογώνια εσχάρα
διαστάσεων 1,82×0,86µ.,148 η οποία θα βρισκόταν σίγουρα στο κέντρο του δωµατίου
και δίπλα της ένα τµήµα πλακόστρωσης που θα εξοµάλυνε το βραχώδες επίπεδο που
αποτελούσε το δάπεδο του δωµατίου149 (εικ. 13). Τα λιγοστά θραύσµατα που
περισυνελέγησαν από τη λεπτή επίχωση κάτω από τις πλάκες παρέχουν ένα χρήσιµο
terminus post quem για τη χρονολόγηση του κτηρίου, του οποίου η κατασκευή (ή
οπωσδήποτε η τελευταία κατασκευαστική φάση) µπορεί µε αυτόν τον τρόπο να
τοποθετηθεί στον 7ο αι. π.Χ.150 Αν κρίνουµε από τα τµήµατα του τοίχου που
διατηρούνται ακόµα και έχουν τον ίδιο προσανατολισµό µε την εστία, θα µπορούσαν
να ανήκουν σε ένα κτηριακό συγκρότηµα.151

10. Καβούσι (θέση Παχλιτζάνη Αγριάδα). Κατά τη διάνοιξη τάφρου για την
τοποθέτηση σωλήνων υδραγωγείου αποκαλύφθηκε τµήµα ενός µόνο δωµατίου µε
πρόσοψη προς τα νοτιοδυτικά.152 Αν και µεγάλο τµήµα του κτίσµατος είχε
καταστραφεί κατά τη διάρκεια των εργασιών, η φυσική διαµόρφωση του µαλακού
βράχου επιτρέπει την ασφαλή ολοκλήρωση της κατόψεώς του (εικ. 14: µε στιγµές
δηλώνεται το σωζόµενο τµήµα).153 Σύµφωνα µε την κάτοψη της εικόνας 14 οι
εξωτερικές διαστάσεις του µονόχωρου οίκου είναι 4,5×3,5µ. Η είσοδός του είναι στα
Ν∆. Οι τοίχοι, κατασκευασµένοι από «σιδερόπετρες» µετρίου µεγέθους και ατελούς
επεξεργασίας, έχουν πάχος 0,60µ.154 Κατά µήκος του ανατολικού τοίχου υπήρχε ένα
θρανίο πλάτους 0,40µ. και ύψους 0,30µ., πάνω στο οποίο στέκονταν αρκετά
αντικείµενα, συµπεριλαµβανοµένων ειδωλίων που απεικόνιζαν Υστεροανακτορικές
και Πρωτογεωµετρικές µορφές.155 Στον χώρο όµως αυτό βρέθηκαν και αντικείµενα
που ανάγονται στην ανατολίζουσα και αρχαϊκή περίοδο.156

Palermo 1999, 209 και εικ. 1.
Id. 2001, 160.
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Id., ό.π.
151
Id., 162.
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Αλεξίου 1956, 7, 8 εικ. 1. Βλ. συνοπτική παρουσίαση στο Shaw-Shaw 2000, 699, πίν. 8.11
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Id.,ό.π.
154
Id., 7-8.
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Οι εκτιµήσεις για τη χρονολόγηση του κτηρίου αυτού κυµαίνονται από τον 11ο ώς
τον 8ο αι. π.Χ.,157 τα ευρήµατα όµως σηµαίνουν πως το ιερό αυτό ήταν σε λειτουργία
ώς την αρχαϊκή περίοδο.

157

Mazarakis Ainian A., “Contribution à l’ étude de l’ architecture religieuse grecque des âges
obscures”, AntCl 54 (1985), 16 και σηµ. 38.
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Κατηγορία Α.ΙΙ: ∆ηµόσια κτήρια των οποίων έχει αµφισβητηθεί ο θρησκευτικός
χαρακτήρας
11. Πατέλα Πρινιά, ναός Α (εικ. 15). Το κτήριο, διαστάσεων 14,80 × 7,40µ., µε
προσανατολισµό Α-∆, αποτελείται από έναν σηκό και έναν ευρύχωρο πρόναο, του
οποίου ο τοίχος θεµελίωσης έχει πάχος περίπου 1,33µ., δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από
εκείνο των υπολοίπων158.
Ο σηκός είναι ορθογώνιος (ελαφρά τραπέζιος) και οι τοίχοι του σώζονταν σε
µέγιστο ύψος 0,65µ. από το έδαφος, µαζί µε την κυρία είσοδο στο κέντρο της στενής
ανατολικής πλευράς.159 Στο εσωτερικό του σηκού υπήρχαν δύο ηµικυλινδρικοί λίθοι
µε τετράγωνες οπές για τη στήριξη των θυρόφυλλων. Στο κέντρο του χώρου αυτού
υπήρχε µια ορθογώνια εσχάρα, εκατέρωθεν της οποίας υπήρχαν δύο λίθινες βάσεις
κιόνων.160
Μικρή δοκιµαστική τοµή στον χώρο της εστίας, ο οποίος είχε διαταραχθεί
από αρχαιοκάπηλους το 1969, διαπίστωσε την ύπαρξη στρώµατος πάχους 0,45µ. που
περιείχε όστρακα ΥΓ περιόδου.161 Κάτω από αυτό βρέθηκε στρώση αργών λίθων και
κάτω από αυτήν οστά και άνθρακες µε όστρακα ΥΜ ΙΙΙΒ και ΥΜ ΙΙΙΓ χρόνων, τα
οποία πιθανώς να αποτελούν λείψανα λατρείας που προηγήθηκε της ανεγέρσεως του
«ναού».162 Η τεχνοτροπία των αρχιτεκτονικών γλυπτών του κτηρίου έχει αποτελέσει
το κύριο µέσον χρονολόγησής του, η οποία κυµαίνεται –ανάλογα µε τον κάθε
ερευνητή- από τις αρχές του 7ου αι. π.Χ.163 έως το µέσον του 7ου αι. π.Χ. ή λίγο πιο
µετά, συγκεκριµένα στα έτη 650-640 π.Χ.164 ή και στο 610 π.Χ.165
Σύµφωνα µε τον Beyer µπορούν να αναγνωριστούν τρεις φάσεις: η πρώτη
µαρτυρείται από τους τοίχους Α, B, C, D, και Μ, οι οποίοι έχουν ευθυγράµµιση
Εκτεταµένες και αναλυτικές µετρήσεις των διαστάσεων του κτηρίου στον Beyer 1976, 187. Πρώτη
παρουσίαση του κτηρίου στον Pernier 1914, 30-35.
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Pernier 1934, 171.
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Pernier 1934, 171-3.
161
Αλεξίου Στ., «Αρχαιότητες και µνηµεία κεντρικής και ανατολικής Κρήτης-Ανασκαφαί και
περισυλλογή αρχαιοτήτων», Α∆ 24 (1969), Β΄2 Χρονικά, 414.
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Id., ό.π. Τα ΥΜ ΙΙΙΓ όστρακα έχουν δηµοσιευτεί από την A. Kanta, The Late Minoan III Period in
Crete, SIMA LVIII, Göteborg 1980, 15 εικ. 6 αρ. 8,10-11 και εικ. 138 αρ. 1. Η ίδια (ό.π.) αναγνώρισε
δύο όστρακα της ίδιας περιόδου στον πίνακα που δηµοσίευσε ο Pernier 1914, πίν. 40:1,2 µε νεώτερη
κεραµική από το δάπεδο του ναού Α. Η ΥΓ κεραµική παραµένει αδηµοσίευτη.
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Beyer 1976, 32-37, 43ff.
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D’ Acunto 1995, 27, 33, 34, 35, 37, 41. Ο ίδιος (ό.π., 30 και σηµ. 101-105) έχει συγκεντρώσει όλες
τις προταθείσες χρονολογίες επίσης από τον Holtzmann (περ. 660 π.Χ.), τον Rizza (640-620 π.Χ.), την
Adams (τέλη 7ου αι. π.Χ.), του Jenkins (πριν τα µέσα του 7ου αι. η ζωφόρος των ιππέων, τέλη του 7ου
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ανάλογη µε εκείνη του «ναού Β». Η δεύτερη συµπεριλαµβάνει την ίδρυση του ναού
Α, ο οποίος κάλυψε τις προηγούµενες κατασκευές. Η τρίτη φάση χαρακτηρίζεται από
την επισκευή της πρόσοψης του ναού, την επιµήκυνση του πρόναου προς τα
ανατολικά και την κατασκευή ενός δευτέρου κτηρίου στη βόρεια πλευρά του ναού.166
Το σύνολο των προτάσεων που έχουν διατυπωθεί από τον Pernier 1914, τον
Stucchi 1974 και τον Beyer 1976 για τη θέση των αρχιτεκτονικών γλυπτών στο
κτήριο, παρουσιάζονται στον D’ Acunto167 και στον Watrous 1998 µαζί µε τις δικές
τους αποκαταστάσεις. ∆ιαφορετική είναι η πρόταση του κ. Θ. Καλπαξή για την
πρόσοψη του ναού Α, όπως και για τη στέγη του κτηρίου: υποθέτει την ύπαρξη
επίπεδης χωµάτινης στέγης, αν και το τµήµα πάνω από το οπαίο για τη διαφυγή του
καπνού θα πρέπει να είχε µορφή δίρριχτης στέγης.168
Ο D’ Acunto δεν αµφισβητεί την λατρευτικό χαρακτήρα του κτηρίου λόγω
της επαναλαµβανόµενης απεικόνισης της θεάς στην γλυπτική διακόσµηση.169 Η
ανάγλυφη διακόσµηση σε συνδυασµό µε την ανεύρεση αναθηµάτων δεν αφήνουν
επίσης αµφιβολία, κατά τον Μαζαράκη Αινιάν, για τον λατρευτικό χαρακτήρα του
ναού Α.170 Ποικίλες είναι και οι προτάσεις για τη λατρευοµένη θεότητα του ναού:
Ρέα – Κυβέλη, Βριτόµαρτυς, πότνια θηρών, Άρτεµις.171 Από την άλλη µεριά, ο Koehl
1997 ερµηνεύει το κτήριο ως ανδρείον, υπόθεση που ενισχύεται κατά τη γνώµη µου
και από την ύπαρξη των «ναών Β και C» επίσης στην Πατέλα (πιο αναλυτικά, βλ.
Κεφ. 3.ΙΙΙ.δ).

Beyer 1976, 22-24, πίν. 11.1. D’ Acunto 1995, 19.
D’ Acunto 1995, 20-21, 22 εικ. 6 (αποκατάσταση Pernier 1914), 21-23, 22 εικ. 7 (αποκατάσταση
Stucchi 1974), 23-24, 22 εικ. 8 (αποκατάσταση Beyer 1976), 24 εικ. 9 (αποκατάσταση D’ Acunto
1995).
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12. ∆ρήρος, «∆ελφίνιον» (εικ. 16). Κτήριο ορθογώνιας κάτοψης µε προσανατολισµό
Β-Ν (είσοδος από Βορρά) και εσωτερικών διαστάσεων 9,30 × 5,70µ.172 Το πάχος των
τοίχων ανέρχεται γύρω στα 0,70µ. µε εξαίρεση τον τοίχο της πρόσοψης, της οποίας
τα θεµέλια έχουν πάχος 1,10 – 1,20µ.173 Στο εσωτερικό βρέθηκε µια εστία µε δύο
κίονες εκατέρωθέν της κατά µήκος του µακρού άξονα.174 Εστία και κίονες είναι
µετακινηµένοι προς τα ΝΑ σε σχέση µε τον κεντρικό άξονα σε απόσταση όσο το
πάχος των τοίχων,175 γι’ αυτό προτείνεται έκκεντρη είσοδος στον χώρο αυτό, µε
άνοιγµα στην άκρη του τοίχου.176 Στη Ν∆ γωνία βρέθηκε ένα θρανίο στη βάση του
οποίου υπήρχε ένας λάκκος µε κέρατα (Κέρατον) και µπροστά από αυτόν µια
τράπεζα προσφορών.177 Σύµφωνα µε τη µελέτη του I. Beyer το κτήριο αυτό είναι
ένας ναός που αποτελείται από τον χώρο λατρείας και τρεις αποθηκευτικούς χώρους
και συνδέεται µέσω βόρειας κλίµακας µε την Αγορά της ∆ρήρου.178 Σύµφωνα µε τον
ίδιο η διαµόρφωση του χώρου έχει έντονες υποµινωικές επιρροές αλλά και
γεωµετρικές, όπως την τοποθέτηση της εισόδου στη στενή πλευρά και την ορθογώνια
σύνδεση Αγοράς και ναού.179 Ο R. Koehl αποδεικνύει τεκµηριωµένα κατά τη γνώµη
µου ότι το κτήριο αυτό ήταν ένα ανδρείον βασιζόµενος στα ευρήµατα που
αποκαλύφθηκαν τόσο στο εσωτερικό του λεγόµενου ναού όσο και στους διπλανούς
χώρους και τα οποία δεν ταιριάζουν σε έναν ναό (αγγεία αποθηκευτικά και πόσεως,
µαχαίρια, τριπτήρες, ήλοι, τµήµατα όπλων…).180 Ταυτίζει ωστόσο και αυτός το
κτήριο αυτό µε το ∆ελφίνιον.181 Επιγραφές που βρέθηκαν κοντά στο κτήριο αυτό
ίσως να ήταν εντοιχισµένες σε αυτό ή να είχαν στηθεί εκεί κοντά.182 Στα τέλη του 7ου
αι. π.Χ. χρονολογείται µια επιγραφή που αποδίδεται στον ναό αυτό και τώρα δεν
σώζεται πια.183 Έχουν προταθεί διάφορες χρονολογίες για το κτήριο αυτό, οι οποίες
Marinatos 1936, 220. Εξωτερικές διαστάσεις κτηρίου: 10,90 × 7,20µ., ό.π. Λεπτοµερείς µετρήσεις
του κτηρίου παραθέτει ο Beyer 1976, 186. Για τη θέση του κτηρίου στο τοπογραφικό της περιοχής, βλ.
Demargne-Van Effenterre 1937 (α), 6 εικ. 2.
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πάνω στον βράχο, Beyer 1976, 77 σηµ. 6.
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στους τοίχους του ναού του Απόλλωνος ∆ελφινίου.
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Η επιγραφή, διαστάσεων 1,08×0,21×0,35µ., χάθηκε κατά τον Β΄ Π.Π., βλ. Van Effenterre-Ruzé
1994, 276 αρ. 66, 277 και BCH 1946, 588-590 αρ.1. Για άλλες επιγραφές από τη ∆ρήρο, βλ. Van
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κυµαίνονται από τα µέσα του 8ου αι. π.Χ. ώς τα µέσα του 7ου αι. π.Χ.184 Τα τρία
σφυρήλατα ειδώλια που αναφέρονται από τον Μαρινάτο δεν µπορούν να
αποτελέσουν ένα βέβαιο χρονολογικό στοιχείο ούτε και απόδειξη του αµιγώς
θρησκευτικού χαρακτήρα του κτηρίου, αφού η ακριβής θέση εύρεσής τους
αµφισβητείται, επειδή στηρίζεται στη µαρτυρία των χωρικών που τα παρέδωσαν στον
Μαρινάτο.185

Effenterre-Ruzé 1994, 280-1 αρ. 68, 306-7 αρ. 81. Για αρχαϊκές επιγραφές, βλ. Demargne-Van
Effenterre 1937 (β).
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Το µέσον του 8ου αι. π.Χ. δέχονται οι Marinatos 1936, 255κεξ., 268 και Beyer 1976, 18. Ο
τελευταίος συγκεντρώνει όλες τις µέχρι τότε διατυπωθείσες προτάσεις (βλ. 82 σηµ. 39). Στον 8ο αι.
π.Χ. χρονολογούν οι Lawrence-Tomlinson 1996, 65. Ο Kranz 1982, 772 προτείνει το α΄ τρίτο του 7ου
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Marinatos 1936, 224. Beyer 1976, 18, 83 σηµ. 40. Ωστόσο έχει επικρατήσει στη βιβλιογραφία ως
ακλόνητο γεγονός η καθαρά υποθετική αποκατάσταση του Μαρινάτου µε τα ειδώλια πάνω στο θρανίο,
βλ. για παράδειγµα Alroth B., “The Positioning of Greek Votive Figurines”, στο Hägg R., Marinatos
N., Nordquist G. C. (εκδ.), Early Greek Cult Practice, SkrAth in 4° 38, Stockholm 1988, 195-203
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Κατηγορία Α.ΙΙΙ: ∆ηµόσια κτήρια των οποίων η λειτουργία παραµένει αδιευκρίνιστη
13. Ελεύθερνα, Τοµέας Ι (ανατολικός) [εικ. 86]. Μεγαρόσχηµο κτίσµα στον κενό
χώρο µεταξύ των ρωµαϊκών οικιών 1 και 2, µε προσανατολισµό Β-Ν (είσοδος από
Νότο).Οι εξωτερικές διαστάσεις του µετρούν 11,23µ. × 5,30µ. σύµφωνα µε το σχέδιο
της εικόνας εικ. 17.186 Έχει θεµελιωθεί σε στρώµατα της Ύστερης και Μέσης
Μινωικής περιόδου.187 Σώζεται η δυτική µακρά και η νότια στενή πλευρά του σε
µόνο δύο ώς τρεις οριζόντιες στρώσεις από µικρούς ακανόνιστους, πεπλατυσµένους
λίθους.188 Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, πάνω από το επίπεδο αυτό οι τοίχοι θα ήταν
χτισµένοι µε ωµές πλίθρες και ξυλοδεσιές. Οι ισχυροί µακροί τοίχοι (ανατολικής και
δυτικής πλευράς) σχηµατίζουν ένα είδος παραστάδων ή αντηρίδων βάθους περίπου
0,50µ. Η οπίσθια βόρεια πλευρά του µεγάρου έχει καταστραφεί από τις βαθιές
θεµελιώσεις των ελληνιστικών και ρωµαϊκών κτισµάτων.189 Σχεδόν βέβαιη θεωρείται
η ύπαρξη µεσαίας ξύλινης κιονοστοιχίας στο εσωτερικό του κτηρίου εξαιτίας της
εύρεσης in situ µιας λίθινης κυκλικής πλάκας µε πηλόχωµα γύρω της κοντά στη
νοητή γραµµή του χαµένου σήµερα βόρειου τοίχου, και παρόµοιων κυκλικών βάσεων
κιόνων που αποκαλύφθηκαν παραµερισµένες αµέσως ανατολικά του µεγάρου.190 Στο
εσωτερικό του κτηρίου σε µικρή απόσταση από την είσοδο βρέθηκε ορθογώνια εστία
που εφάπτεται µε τον µη σωζόµενο τώρα πια ανατολικό τοίχο. Το δάπεδο ήταν από
πατηµένο χώµα. Η ύπαρξη λίθινου εδράνου στο εσωτερικό του µεγάρου
επιβεβαιώνεται από την εύρεση δίπλα στην εστία µιας ορθογώνιας πλάκας από
ασβεστόλιθο, που πρέπει να αποτελούσε την παρειά εδράνου. Παρόµοιες πλάκες
έχουν χρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικό υλικό στις οικίες 1 και 2 και σε ένα
πρωτοβυζαντινό δωµάτιο.191 Ενώ η αρχική άποψη του ανασκαφέως ήταν πως στην
περιοχή της Ρωµαϊκής Οικίας θα πρέπει να αναζητηθεί ιερό των ΥΓ/ αρχαϊκών και
των ελληνιστικών χρόνων,192 στη συνέχεια το κτήριο ερµηνεύθηκε ως οικοδόµηµα
πολλαπλών χρήσεων του τοπικού διοικητικού κέντρου των κωµών της Ελεύθερνας.
Σε αυτό θα συνεδρίαζε ένα συµβούλιο γερόντων(;), οι οποίοι θα κάθονταν σε ξύλινα

Θέµελης 2002, 26 εικ. 13. Για τοπογραφικά σχέδια της αρχαίας Ελεύθερνας, βλ. Θέµελης 2002, 12
εικ. 1 και Καλπαξής et al. 1991, 8 εικ. 1.
187
Θέµελης 2002, 28.
188
Id., 25.
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Id., 27.
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Id., 27-8, εικ. 14.
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Id., 28, 29 εικ. 15-16.
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Θέµελης 1991/93, 250.
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έδρανα µε λίθινα τορνευτά πόδια.193 Το κτήριο χρονολογείται στον 8ο-7ο αι. π.Χ.
βάσει της κεραµικής.194 Αναµένεται πλήρης δηµοσίευση του µεγάρου.

14. Κάτω Σύµη Βιάννου (θέση Κρύα Βρύση). Ιερό Ερµή και Αφροδίτης,195 Κτήριο
J.196 (εικ. 18, τετράγ. Κ49). Στην ουσία πρόκειται για το θεµέλιο ενός τοίχου κτηρίου
µε διεύθυνση Ανατολής-∆ύσης, το οποίο χρονολογείται στο τέλος της γεωµετρικής
περιόδου ή στον 7ου αι. π.Χ. και είναι σύγχρονο µε τη δεύτερη αρχιτεκτονική φάση
του βωµού.197 Παρατηρήθηκε πως είχε οροφή από ξυλοδοκούς, των οποίων ελάχιστα
λείψανα σώθηκαν.198 Οι σαθροί κέραµοι της οροφής ήταν από χονδρόκοκκο
ακάθαρτο πηλό, κακής όπτησης και φαίνεται πως πολλοί είχαν επιδιορθωθεί κατά την
αρχαιότητα, όπως προκύπτει από την εύρεση πολλών µολύβδινων συνδέσµων.199 Με
το κτήριο αυτό θα πρέπει να συνδεθεί και ένα ανάγλυφο θραύσµα δαιδαλικής κατ’
ενώπιον µορφής ιππέα [Β31], η οποία βρέθηκε µεταξύ των σαθρών κεράµων του
κτηρίου, εµφανίζει την ίδια ποιότητα και όπτηση µε αυτές και γι’ αυτό δεν
αποκλείεται να αποτελεί το θραύσµα αυτό αρχιτεκτονικό ανάγλυφο.200

Θέµελης 2002, 29 εικ. 15-16 (µε ζεύγη λίθινων επιδεδόγλυφων ποδιών εδράνου), 32.
Μια προκαταρκτική παρουσίαση στο Θέµελης 1991/93, 249-250 αναφέρει πως ανατολικά της
Ρωµαϊκής Οικίας 1 είχε αποκαλυφθεί ισχυρός τοίχος της ΥΓ/ αρχαϊκής περιόδου πάχους 0,90µ. και
µήκους 7,50µ., του οποίου το στρώµα καταστροφής περιείχε µεγάλο αριθµό οστράκων, λίθινων
εργαλείων και οστών ζώων.
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Λεµπέση 1972, 193.
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Για τη µετονοµασία των στεγασµένων κτηρίων του ιερού µε λατινικά γράµµατα, βλ. Α19, κτήριο F.
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Λεµπέση 1974, 223, παρενθ. πίν. Η΄, τετράγωνο –0 και πίν. 162β. Κάτοψή του επίσης στη Λεµπέση
1985 (α), παρένθ. πίν. ΙΒ΄, τετράγ. Κ49. Πρόκειται µόνο για το ανατολικό ήµισυ του τοίχου που τέµνει
το κτήριο G, αφού απεδείχθη πως το δυτικό ήµισυ του τοίχου ανήκει σε µεγάλο προϊστορικό κτίσµα
(Λεµπέση 1974, 223). Για τον βωµό, βλ. Λεµπέση 1972, 194, 195 εικ. 1.
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Λεµπέση 1974, 224.
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Id., ό.π., στον πίν. 165 α απεικονίζονται οι µολύβδινοι σύνδεσµοι.
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Λεµπέση 1974, 226, πιν. 166β.
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15. Ελεύθερνα, Τοµέας ΙΙ. Θέση Πυργί στον λόφο του Πρινέ (για τη θέση, βλ. εικ.
86). Ορθογώνιο κτήριο, µήκους 11,20µ. και πλάτους περίπου 6,50µ.201 µε είσοδο
στην ανατολική µακρά πλευρά.202 Εσωτερικά διαιρείται σε δύο χώρους. Ένας
«βόθρος» προσφορών βρέθηκε στο κέντρο του πίσω χώρου203 και ένα είδος θρανίου
κατά µήκος της εσωτερικής δυτικής πλευράς.204 Πρόκειται για οίκο µε ανοιχτό
πρόναο.205 ∆ίπλα στον ανατολικό τοίχο του είχε βρεθεί η αρχαϊκή επιγραφή µε αρ.
ευρ. Ε 125 (Μουσείο Ρεθύµνου)206 στο εσωτερικό της ανατολικής αψίδας της
κεντρικής τετράκογχης αίθουσας του παλαιοχριστιανικού κτηρίου (εικ. 19, σηµείο Ε1
για την επιγραφή Ε125). Αν κρίνουµε από το περιεχόµενό της, η επιγραφή θα είχε
τοποθετηθεί αρχικά σε ιερό ή δηµόσιο κτήριο.207 Από το οικοδόµηµα προέρχονται
µεµονωµένα αντικείµενα της πρωτογεωµετρικής και γεωµετρικής περιόδου, η
πλειονότητα όµως των κινητών ευρηµάτων, στα οποία συγκαταλέγονται και λίγα
θραύσµατα ειδωλίων, χρονολογείται στην αρχαϊκή περίοδο.208 Τα ευρήµατα που
προέκυψαν από την τάφρο θεµελίωσης του κτηρίου, αλλά και από ένα πρόσκτισµα
(απροσδιόριστης λειτουργίας) στη νότια πλευρά του, συνηγορούν υπέρ της ανέγερσης
του οικοδοµήµατος στον 7ο αι. π.Χ.209 Πιθανότατα στην περιοχή που τώρα
καταλαµβάνει το παλαιοχριστιανικό κτηριακό συγκρότηµα να υπήρχε ένα
σηµαντικός δηµόσιος χώρας της αρχαίας Ελεύθερνας.210 Η υπόθεση αυτή ενισχύεται
και από την τυχαία εύρεση ενός θραύσµατος ενεπίγραφης στήλης(;) που βρέθηκε στο
Πυργί κατά τον καθαρισµό της επιφάνειας του χώρου της ανασκαφής και
χρονολογείται στα τέλη της αρχαϊκής περιόδου.211 Αρκετά θραύσµατα αρχαϊκών
επιγραφών βρέθηκαν στη θέση αυτή, τα οποία όµως δεν ταιριάζουν µεταξύ τους αλλά
ούτε και µε τις ενεπίγραφες λιθοπλίνθους κτηρίων που είχαν βρεθεί παλαιότερα,212
είτε εντοιχισµένες σε ιδιωτικές οικίες του χωριού Πρινές (IC II. XII 2, 9, 13-14, 1819) είτε κοντά στο εξωκκλήσι της Αγίας Ειρήνης (IC II. XII 3-7, 8, 10). Από το
Πυργί, κοντά στην εκκλησία της Αγ. Άννας, προέρχεται η επιγραφή IC II. XII 16. Οι
Καλπαξής 2004, 110.
Id. 1991/93, 258.
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Id. 2004, 110.
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Id. 1991/93, 258.
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Από προφορική επικοινωνία µε τον καθηγητή κ. Θ. Καλπαξή.
206
Καλπαξής 1991/93, 258. Καλπαξής et al. 1991, 14 αρ. καταλόγου Ε1, εικ. 3, 17-21, πίν. 1. Η
επιγραφή περιλαµβάνει απαγόρευση για την υπερβολική κατανάλωση ποτών.
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Καλπαξής et al. 1991, 14.
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Καλπαξής et al. 1991, 15.
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201
202

33

επιγραφές αυτές είχαν νοµικό περιεχόµενο και χρονολογούνται περίπου στα 525-500;
π.Χ.213 Παλαιότερη είναι η επιγραφή IC II. XII 1, η οποία χρονολογείται µε
επιφύλαξη στον πρώιµο 6ο αι. π.Χ.214

16. Κοµµός. Κτήριο F (περ. 550;-500 π.Χ.)215 (εικ. 20). Το κτήριο αποκαλύφθηκε
κάτω από ένα παχύ στρώµα σκληρού πηλού, σε µικρή απόσταση στα ΒΑ του Βωµού
Η. ∆ιερευνήθηκε µόνο το δυτικό τµήµα του κτηρίου (µήκους 7,80µ. στον άξονα ΒΝ), επειδή το υπόλοιπο τµήµα του εισχωρεί σε διπλανή ιδιοκτησία και εξαφανίζεται
στην απότοµη κατωφέρεια.216 Είναι κτισµένο µε επιµελώς λαξευµένες πλίνθους από
ασβεστόλιθο και σώζεται σε ύψος δύο δόµων πλάτους 0,60µ. Η θεµελίωση εισχωρεί
µέσα στις Μινωικές στρώσεις. Οι γωνιαίοι λίθοι καθώς και οι ανώτεροι δόµοι των
τοίχων του κτηρίου αυτού αφαιρέθηκαν σε µεταγενέστερη φάση από το κτήριο.217
Σώζεται τµήµα του δαπέδου του στα νότια, όπου έχουν βρεθεί τέσσερις σειρές
πλακών τοποθετηµένων επιµελώς κατά µήκος του νότιου τοίχου. Πάνω στις πλάκες
βρέθηκαν ένα µολύβδινο βάρος και µια σηµαντική ακολουθία κυπέλλων, τα οποία
χρονολογούν την τελική χρήση του κτηρίου γύρω στο 500 π.Χ.218 Το Κτήριο F
πιθανώς να λειτούργησε ταυτόχρονα µε τον Βωµό Η (περ. στο β΄ ήµισυ του 6ου αι.
π.Χ.)219, σε µια χρονική περίοδο που ο ναός Β και η περιοχή του παρέµενε
εγκαταλελειµµένη. Αν υποτεθεί πως υπήρχε λειτουργική σχέση µεταξύ των Η και F,
σε συνδυασµό µε την εξαιρετικά καλή κατασκευή του F, θα ήταν πιθανό αυτό να
αποτελούσε ένα δηµόσιο, αν όχι θρησκευτικό κτήριο. Ωστόσο τα λίγα ευρήµατα
εντός του F θα µπορούσαν να ανήκουν σε οικιακό σύνολο, αφού µέχρι στιγµής δεν
υπάρχουν ενδείξεις για θρησκευτική χρήση. Επιπλέον, η προφανής απουσία θύρας
στον δυτικό τοίχο του υποδηλώνει ότι το κτήριο είχε πρόσοψη στα ανατολικά (όπως
αργότερο το ελληνιστικό Κτήριο Ε), µακριά από τον Βωµό Η και την περιοχή του
ιερού.220

Καλπαξής et al. 1991, 72-74: πρόκειται για τα θραύσµατα Ε8, Ε9, Ε11, Ε12, Ε13.
Jeffery 1961, 316 αρ. 27, πίν. 60. Βλ. επίσης Van Effenterre-Ruzé 1994, 312 αρ. 83 (6ου αι.).
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17. Αφρατί (Αρκάδες ή ∆άτταλλα;), λόφος Αϊ-Λιά.221 (εικ. 21). Στη θέση αυτή έχει
εντοπιστεί ο αρχαίος οικισµός.222 Χάλκινα ανάγλυφα και ενεπίγραφα αρχαϊκά όπλα,
µέρος των οποίων κατέληξε στο Μουσείο Ηρακλείου, προήλθαν από λαθρανασκαφή
στο σηµείο που αργότερα διενεργήθηκε συστηµατική ανασκαφή.223 Αποκαλύφθηκε
ορθογώνιος οίκος εξωτερικών διαστάσεων 12×6,80µ. µε προσανατολισµό του
µακρού άξονα από ΒΑ προς Ν∆. Το εσωτερικό περιθέει θρανίο πλάτους 0,40µ. και
ύψους 0,45µ.224 Η τοιχοδοµία του τοίχου Τ2 (πλάτους 1µ.) µε τους αδρά
πελεκηµένους λίθους τοποθετηµένους καθ’ ύψος διαφέρει από εκείνη των υπολοίπων
τοίχων, οι οποίοι έχουν λίθους τοποθετηµένους οριζοντίως. Αυτό πιθανώς οφείλεται
στο ότι η εξωτερική επιφάνεια του Τ2 στηρίζεται πάνω στο έντονα επικλινές
έδαφος.225 Μικρό τµήµα του δαπέδου σώθηκε κοντά στο θρανίο του τοίχου Τ2. Πάνω
του βρέθηκαν τεµάχια στρωτήρων και καλυπτήρων κεραµίδων κορινθιακού τύπου.226
Στο εσωτερικό του δωµατίου βρέθηκαν πολλά θραύσµατα από χάλκινα ελάσµατα
όπλων, λίγα κέρατα αιγάγρων και οστά ζώων, όστρακα πίθων µε ανάγλυφη και
εµπίεστη διακόσµηση υστερογεωµετρικής και ανατολίζουσας περιόδου.227 Εκτός του
δωµατίου περισυνελέγη µια λίθινη κυλινδρική βάση πιθανώς ξύλινου κίονα (διαµ.
0,29µ. και ύψ. 0,18µ.) που βρίσκει παράλληλά της σε οικίες και στον χώρο του ιερού
της Παλαιάς Σµύρνης.228
Στο κτήριο αυτό βρέθηκε κεραµική που χρονολογείται κυρίως τη γεωµετρική
και ανατολίζουσα περίοδο.229 Ωστόσο βρέθηκε και ένα µελανόµορφο όστρακο
αττικής κύλικας (τύπου “Bandschale”) που µπορεί να χρονολογηθεί µεταξύ του 550
και 525 π.Χ.230 Αν και παραµένει αδηµοσίευτο το υλικό της ανασκαφής αυτής, µέχρι
στιγµής φαίνεται βεβαιωµένη η χρήση του κτηρίου αυτού τουλάχιστον µέχρι το τρίτο
τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.,231 συνεπώς θα µπορούσε το πήλινο αρχιτεκτονικό µέλος Β18
να ανήκει σε αυτό το κτήριο. Άλλωστε σε απόσταση 100µ. περίπου Ν∆ από το
δωµάτιο αυτό, στην περιοχή που εκτείνεται ο αρχαίος οικισµός, αποκαλύφθηκαν
Λεµπέση 1969, 415.
Levi 1927/29, 38κεξ.
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κτήρια τα οποία χρονολογούνται σύµφωνα µε την κεραµική από την ύστερη αρχαϊκή
περίοδο ώς τον 5ο αι. π.Χ.232 Η Λεµπέση233 χαρακτήρισε το οικοδόµηµα ιερό, ενώ ο
Viviers ανδρείον.234 Την άποψη του τελευταίου αντικρούει ο Koehl, επειδή το κτήριο
δεν έχει εσχάρα στο εσωτερικό του.235 Τα πρωιµότερα στοιχεία για την άσκηση
λατρείας στη θέση αυτή χρονολογούνται ήδη από την ΠΓ Β περίοδο (9ος αι. π.Χ.),
όταν δεν υπήρχε κτήριο, αλλά µια υπαίθρια, πλακόστρωτη περιοχή, η οποία
χρησιµοποιήθηκε µέχρι τα τέλη του 8ου αιώνα.236 Το δωµάτιο περιβάλλεται από δύο
παλαιότερα οικοδοµικά σύνολα.237 Τον 8ο αι. π.Χ. το ιερό αποτελείτο από
τουλάχιστον τρία σχεδόν τετράγωνα δωµάτια το ένα δίπλα στο άλλο και ένα αίθριο
στα νότια, το οποίο περιβαλλόταν στα δυτικά και νότια από έναν περίβολο (Τοίχοι
Τ11 και Τ16).238
18. Κάτω Σύµη Βιάννου (θέση «Κρύα Βρύση»).239 Ιερό Ερµή και Αφροδίτης.
Κτήριο G (εικ. 18, τετράγωνο Ι48και Κ49).Για τη µετονοµασία των κτηρίων, βλ.
Α19. Αν και έχουν αποκαλυφθεί µικρά τµήµατα δύο µόνο τοίχων, γνωρίζουµε ότι
µέρος του δαπέδου ήταν λιθόστρωτο και ότι είχε κεραµωτή στέγη.240 Συγκεκριµένα,
βρέθηκε µεγάλος αριθµός στρωτήρων και καλυπτήρων, κάτω από τους οποίους
υπήρχε στρώµα λεπίδος241 που κάλυπτε τις ξύλινες δοκούς της οροφής, άφθονα
λείψανα των οποίων βρέθηκαν απανθρακωµένα. Οι καλύτερα σωζόµενες δοκοί
(διαµέτρου περ. 0,30µ.) ήταν σταυροειδώς διατεταγµένες, ενώ σε µια περίπτωση
διαπιστώθηκε ότι είχαν χρησιµοποιηθεί δύο λεπτότερες, προφανώς λόγω ελλείψεως
µιας δοκού µε διάµετρο 0,30µ.242 Χρονολογείται από την κεραµική του δαπέδου του
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στο α΄ ήµισυ του 6ου αι. π.Χ.243 Άγνωστη η ακριβής χρήση του κτηρίου αυτού µέχρι
την τελική και πλήρη δηµοσίευση των αρχιτεκτονικών φάσεων του ιερού.

19. Κάτω Σύµη Βιάννου (θέση «Κρύα Βρύση»).244 Ιερό Ερµή και Αφροδίτης,
Κτήριο F. Έχει αποκαλυφθεί η γωνία του. Χρονολογείται στον ύστερο 6ο και πρώιµο
5ο αι. π.Χ.,245 οπωσδήποτε όχι νωρίτερα από το δεύτερο ήµισυ του 6ου αι. π.Χ., γιατί
έχει θεµελιωθεί εντός του παλαιότερου κτηρίου G [Α18].246 (εικ. 18, τετράγωνο
Κ48). Το κτήριο F διέθετε στέγη από στρωτήρες και καλυπτήρες κορινθιακού τύπου,
η οποία θα είχε δεχθεί επιδιορθώσεις αφού στο στρώµα των κεραµίδων βρέθηκαν δύο
θραύσµατα µολύβδινων συνδέσµων.247 Σύµφωνα µε την ανασκαφέα πρόκειται για
οίκο-ναό, στον οποίον µεταφέρθηκε η λατρεία της υπαίθρου.248 Αναµένεται η
δηµοσίευση των ευρηµάτων από το εσωτερικό του, ώστε να επιβεβαιωθεί ο
θρησκευτικός χαρακτήρας του.

20. Παλαίκαστρο. Ιερό ∆ικταίου ∆ιός249 (εικ. 22). Στο Παλαίκαστρο, στα Β∆ του
τοµέα χ (Chi), έχουν εντοπιστεί τα περισσότερα τµήµατα µετα-µινωικής
αρχιτεκτονικής, τα οποία ωστόσο δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο µελέτης ούτε
από τους ανασκαφείς ούτε από τη σύγχρονη έρευνα250, µε εξαίρεση µόνο τα πήλινα
αρχιτεκτονικά µέλη Β17, Β30, Β40, για τα οποία θα γίνει εκτενής αναφορά στη
συνέχεια. Μια προσπάθεια αποµόνωσης των κατασκευών της «ελληνικής» περιόδου
του Παλαίκαστρου από τη δαιδαλώδη κάτοψη της µινωικής εγκατάστασης φαίνεται
στην εικ. 22, όπου διακρίνονται προφανώς ένα τµήµα του περιβόλου µήκους 36
µέτρων251 και µια λίθινη κατασκευή (βόθρος;) διαστάσεων 1,15×0,90×0,35µ.252 Οι
Βρετανοί ανασκαφείς είχαν παρατηρήσει απότοµη µετάβαση από την ΥΜ Ι στον 6ο
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αι. π.Χ., η οποία αποδόθηκε στην ισοπέδωση του χώρου, κατάσταση που
επιδεινώθηκε στη σύγχρονη εποχή από την αναζήτηση οικοδοµικού υλικού253.
Ωστόσο

έχουν

διατυπωθεί

επιφυλάξεις

σχετικά

µε

τη

διατάραξη

της

στρωµατογραφίας, αφού ένα σύνολο από τµήµατα πήλινης υδρορρόης, λύχνων και
ακέραιων αγγείων πόσεως µε λεπτά τοιχώµατα, το οποίο προέρχεται από την ύστερη
κλασική ή ελληνιστική περίοδο, επιβεβαιώνει την αδιατάρακτη κατάσταση των
αποθέσεων.254 Τα αρχιτεκτονικά µέλη περιλαµβάνουν τµήµατα µια πήλινης σίµης
[Β30] και ακροκεράµους [Β40, Β41, Β45]. Τα ευρήµατα αυτά βρέθηκαν διάσπαρτα
στην επιφάνεια του εδάφους ή συγκεντρωµένα πίσω από τον περίβολο του
τεµένους.255 Ο Bosanquet είχε υποθέσει την ύπαρξη ενός ναού του τέλους του 6ου αι.
π.Χ., ο οποίος ανακαινίστηκε πιθανώς στα µέσα του 5ου αι. π.Χ.256 Μια νέα ωστόσο
εξέταση των ευρηµάτων κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτά αντιπροσωπεύουν
τέσσερα διαφορετικά συστήµατα κεράµωσης στο χρονικό διάστηµα 560/550 π.Χ. και
άλλο ένα στην κλασική περίοδο.257 Αναµένεται η επανεξέταση των ηµερολογίων και
των ευρηµάτων της ανασκαφής προκειµένου να απαντηθούν αρκετά ερωτήµατα.258

21. Πατέλα Πρινιά, Ναός C (εικ. 23). Νοτιοανατολικά των «Ναών» Α και Β
αποκαλύφθηκε ένα κτήριο παρόµοιας κάτοψης (διαιρείτο σε πρόναο, σηκό,
οπισθόδοµο), εσωτερικών διαστάσεων 11×5µ. και µε προσανατολισµό Α-∆.259 Οι
εξωτερικές διαστάσεις του (12,20×6,20µ.) προκύπτουν από το δηµοσιευµένο σχέδιο.
Εντός του σηκού αποκαλύφθηκε µια ορθογώνια εσχάρα, διαστάσεων 1,00×1,75µ.,
πολύ κοντά στον τοίχο του οπισθοδόµου. Οι πλάκες που σχηµατίζουν το περίγραµµά
της εδράζονται απ’ ευθείας στον βράχο. Συγκρατούνται από γέµισµα χώµατος πάχους
0,30µ. πάνω στο οποίο είχαν τοποθετηθεί οι λίθινες πλάκες του δαπέδου.260 Η θέση
της εσχάρας βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του χώρου που ορίζουν ο σηκός και ο
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οπισθόδοµος.261 Ο πρόναος είναι κατά ένα µέτρο ευρύτερος από τον σηκό και τον
οπισθόδοµο και παρουσιάζει µια επιµήκυνση κυρίως στο βόρειο τµήµα του, όπου
βρέθηκαν τρεις βάσεις η µια κοντά στην άλλη, λαξευµένες στον βράχο.262 Αυτή η
ανωµαλία του προνάου έρχεται σε αντίθεση µε την ενότητα του κτηρίου, το οποίο
φαίνεται να κατασκευάστηκε σε µια µόνο φάση,263 και οφείλεται στην ύπαρξη
προγενέστερων κτηρίων στην περιοχή του κτηρίου C. Στην παλαιότερη φάση
αποδίδονται οι τρεις βάσεις του προνάου και άλλη µια βάση κίονα επίσης λαξευµένη
στον βράχο, που αποκαλύφθηκε βορείως της εσχάρας κάτω από το λιθόστρωτο
δάπεδο του κτηρίου.264 ∆εν είναι γνωστά τα κινητά ευρήµατα από τον «ναό C» (αν
και ο Rizza τον χαρακτηρίζει έτσι), δεν αποκλείεται όµως να ήταν ένα δηµόσιο
κτήριο, πιθανότατα ανδρείον ή ακόµα και κατοικία, από τη στιγµή που βρέθηκε να
περιβάλλεται από σύνολο άλλων κτηρίων.265 Η χρονολογία του κτηρίου αυτού δεν
είναι ακόµα εξακριβωµένη. Τα παλαιότερα ευρήµατα από την περιοχή της πόλης
ανάγονται στην ΥΕΙΙΙ Γ περίοδο, ενώ τα νεώτερα δάπεδα κοντά στους
καταρρεύσαντες τοίχους χρονολογούνται από την κεραµική στα µέσα του 6ου αι.
π.Χ.266 Τα στοιχεία ωστόσο της πρώτης δηµοσίευσης δεν επαρκούν για τη διατύπωση
ασφαλέστερων συµπερασµάτων.

22. Ίτανος. Στην περιοχή της νεκροπόλεως έχουν επισηµανθεί δύο κύριες φάσεις της
εποχής που εξετάζουµε: η µια χρονολογείται το αργότερο τον 7ο αι. π.Χ. και
αποκάλυψε ένα οικιστικό τετράγωνο, ενώ η άλλη στο β΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. και
αντιστοιχεί στην κατασκευή ενός µεγάλου κτηρίου.267 (Για την τοπογραφική θέση της
νεκροπόλεως, εικ. 24).268 Η προσεκτική µελέτη των φάσεων της κατοίκησης αυτής
της περιοχής επιτρέπει να χρονολογηθεί η πρώτη φάση αυτού του κτηρίου στα τέλη
του 7ου αι. π.Χ. ή στις αρχές του 6ου αιώνα. Οι τοίχοι του ήταν κατασκευασµένοι από
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οπτές πλίνθους που εδράζονταν πάνω σε λίθινο κρηπίδωµα.269 Αυτό το κτήριο θα
γνώρισε αρκετές φάσεις αναµόρφωσης χωρίς όµως να αλλάξει η γενική κάτοψή του.
Η ανατολική πρόσοψή του φτάνει περίπου τα 15µ. και εξ αρχής αποτελείτο από µια
αίθουσα συµποσίου και πιθανώς από άλλα δύο πλευρικά δωµάτια στο βόρειο τµήµα
(µέχρι στιγµής δεν έχει αποκαλυφθεί το µνηµείο στο σύνολό του) και από µια αυλή
(διαστάσεων 2×4µ. περίπου) στην οποία θα είχε είσοδο ένα άλλο δωµάτιο στο νότιο
τµήµα. Η σύνδεση µεταξύ των δύο χώρων του κτηρίου γινόταν από µια παστάδα που
ανοιγόταν στην κύρια πρόσοψη, την ανατολική.270 Από την αυλή φθάνει κανείς στο
κυρίως δωµάτιο, εσωτερικών διαστάσεων 6×4,75µ., το οποίο διαθέτει στο κέντρο του
µια εστία από πλάκες ασβεστολίθου. Ο προσανατολισµός αυτής της εστίας είναι
ακριβώς µε κατεύθυνση Β-Ν και υπολογίζεται πως τον ίδιο θα είχε και το κυρίως
δωµάτιο. Στη νοτιοανατολική γωνία ανοίγεται µια θύρα προς ένα δεύτερο δωµάτιο,
τραπεζοειδούς κάτοψης, ίδιου µήκους µε την κυρίως αίθουσα, αλλά εσωτερικού
πλάτους περίπου 1,75µ. στα νότια και περίπου 2,30µ. στα βόρεια.271 Ένας υπόνοµος
διέσχιζε την αυλή στη βόρεια πλευρά της και δεχόταν τα απόνερα της κύριας
αίθουσας µέσω ενός επιφανειακού αγωγού που καλυπτόταν µε πλάκες σχιστολίθου
και έβρισκε διέξοδο σε έναν εξωτερικό υπόνοµο.272 Αν και η ανασκαφή δεν έχει
ακόµα ολοκληρωθεί, είναι δυνατόν να συνδέσει κανείς το κτήριο αυτό µε αθλητικές
δραστηριότητες.273 Πιθανώς στο β΄ τέταρτο του 6ου αι. αυτό το σύνολο δέχθηκε µια
σηµαντική τροποποίηση (Φάση ΙΙ), που θα ακολούθησε προφανώς έπειτα από µια
βίαιη καταστροφή.274 Στο στρώµα εγκατάλειψης της κύριας αίθουσας βρέθηκαν
αρκετά αντικείµενα που έχουν σχέση µε τον αθλητισµό (ένας δίσκος και αλτήρες) και
αποκαλύπτουν µια από τις λειτουργίες του χώρου αυτού τον 5ο και 4ο αι. π.Χ., αν όχι
και τον 6ο αι. π.Χ.275 Η προφανής αποµόνωση του κτηρίου και του ανδήρου πάνω στο
οποίο δεσπόζει (ιδίως η απουσία οποιασδήποτε άλλης κατασκευής σε απόσταση 50
τ.µ. περίπου), θα µπορούσαν να µας οδηγήσουν στη σκέψη πως πρόκειται για ένα
κτήριο που συνδέεται µε την κρητική αγέλη.276 Το κτήριο εγκαταλείφθηκε εκούσια
στα 475-450 π.Χ., το νότιο τµήµα του ωστόσο συνέχισε να χρησιµοποιείται ώς τον 4ο
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αι. π.Χ. Τον 1ο αι. π.Χ. το νεκροταφείο, που ώς τότε είχε σεβαστεί τα ερείπια του
αρχαϊκού κτηρίου, επεκτάθηκε στην περιοχή του.277

23. Γόρτυς. Βόρεια κλιτύς του λόφου του Βουρβουλίτη, λίγα εκατοντάδες µέτρα
ΒΑ της Γόρτυνος (εικ. 25, θέση VII). Κατά τη διάρκεια επιφανειακής έρευνας
εντοπίστηκε ένα σηµείο που περιβάλλεται στα δυτικά, νότια και ανατολικά από έναν
καµπύλo τοίχο κτισµένο από µεγάλους λίθους, και µπορεί να θεωρηθεί ως το τέµενος
του ιερού.278 Στο εσωτερικό του τοίχου βρέθηκαν πολυάριθµα αναθήµατα. Κατά
µήκος του δεν εντοπίστηκε η είσοδος στο ιερό, η οποία πιθανώς να ήταν στα ΝΑ.
Στην κορυφή του υψώµατος ωστόσο αναγνωρίζεται αναµφίβολα µια τετράγωνη
κατασκευή που αποτελείται από τέσσερις µεγάλους τοίχους πάχους 1,20µ. στον
άξονα Α-∆, ενώ εκεί που η κατωφέρεια είναι πιο απότοµη, το πάχος είναι 0,90µ. στον
άξονα Β-Ν. Οι λίθοι είναι µεσαίου µεγέθους, λείοι στην όψη, καλά τοποθετηµένοι
στον βράχο και ορίζουν ένα κτήριο διαστάσεων 13,95×11,30µ. που έχει τη µακρά
πλευρά στην κατεύθυνση Α-∆279 και υψώνεται πάνω σε χαµηλή κρηπίδα (εικ. 26).
Στη βόρεια πλευρά του υπάρχει ένα θρανίο σχήµατος L που έχει διαµορφωθεί από
τον φυσικό βράχο.280 Προς το παρόν δεν γνωρίζουµε αν είχε εσωτερική διαίρεση από
µικρά δωµάτια ή κάποιον άλλον τρόπο κάλυψης του εσωτερικού χώρου που
υπερέβαινε τα 10µ.281 Το κτήριο έχει χρονολογηθεί µε επιφύλαξη από τον La Torre
στον 7ο αι. π.Χ., αλλά ο Mazarakis Ainian δεν αποκλείει τη χρονολόγησή του στη
Γεωµετρική περίοδο, από τη στιγµή που η θέση αυτή δεν έχει ανασκαφεί ακόµα.282
Τα επιφανειακά ευρήµατα -πήλινα ειδώλια και ζώδια- και οι αναλογίες της κάτοψης
βρίσκουν στενά παράλληλα στην κάτοψη και τα αναθήµατα της υποµινωικής και
πρωτογεωµετρικής περιόδου από την ακρόπολη της Γόρτυνας.283 Στα ευρήµατα
συγκαταλέγονται και ανάγλυφα αγγεία, πίνακες και ένας λύχνος της ανατολίζουσας
περιόδου.284 ∆εδοµένων των κινητών ευρηµάτων, των διαστάσεων και της
τυπολογίας της κάτοψης του κτηρίου είναι δυνατόν να υποθέσει κανείς µε αρκετή
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Greco-Kalpaxis-Papadakis-Schnapp-Viviers 2002, 582. Greco-Kalpaxis-Schnapp-Viviers 2000,
554.
278
La Torre 1988/89, 290-291, 292 εικ. 14, πίν. Ι θέση VII.
279
Id., 291, 296 εικ. 18.
280
Id., 294.
281
Id., 295.
282
La Torre 1988/89, 296. Mazarakis Ainian 1997, 227, εικ. 479b, 336.
283
La Torre 1988/89, 296, εικ. 19. Mazarakis Ainian 1997, 228.
284
La Torre 1988/89, 297 και σηµ. 25, εικ. 21.
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ασφάλεια πως πρόκειται για ένα ναϊκό κτήριο,285 το οποίο απέχει αρκετές
εκατοντάδες µέτρα ανατολικά του οικισµού.286

285
286

La Torre 1988/89, 291.
Η Perlman 2000, 62 και σηµ. 32 υπολογίζει τον πληθυσµό του οικισµού γύρω στα 170-270 άτοµα.
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Κατηγορία Α. IV: Κτήρια βεβαιωµένης κοσµικής χρήσης
24. Κοµµός. Κτήριο Q (περ. 625-600 π.Χ.)287 (εικ. 27 µε το σύνολο των αρχαϊκών
κτισµάτων). Ασυνήθιστης κάτοψης και µεγέθους κτήριο, ορίζει προς Νότον το ιερό
στον Κοµµό. Είναι πολύ επίµηκες (µήκους 38µ.) και στενό. Το εξωτερικό πλάτος
κυµαίνεται από 5,40µ. στα ανατολικά ως 6,20µ. στα δυτικά. Αρχικώς πρέπει να είχε
είτε πέντε ή έξι δωµάτια και πιθανώς µια επίπεδη οροφή. Ήταν κτισµένο στη φυσική
πλαγιά του λόφου, χωρίς να έχει προηγηθεί καµία προσπάθεια ισοπέδωσης της
περιοχής, γι’ αυτό εµφανίζει υψοµετρική διαφορά 2 µέτρων από την ανατολική
υψηλότερη πλευρά ώς τη δυτική.288 Φαίνεται πως η είσοδός του ήταν µόνο από τα
δυτικά.289 Το κτήριο Q ήταν κτισµένο µε επαναχρησιµοποιηµένες λιθοπλίνθους
Μινωικής εποχής, χωρίς όµως ιδιαίτερη επιµέλεια.290 Σε όλα τα δάπεδά του και στην
παρακείµενη αυλή νοτίως του, περισυνελέγησαν πολλά θραύσµατα εµπορικών
αµφορέων από την Αττική, τη Χίο, τη Λέσβο, την Ανατολική Ελλάδα, τα οποία µαζί
µε την καλής ποιότητας κεραµική παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τις
εµπορικές σχέσεις του ιερού µε την υπόλοιπη Ελλάδα.291 Όλα τα αγγεία από το
κτήριο Q χρονολογούνται µε βεβαιότητα στο τελευταίο ήµισυ και πιθανώς στο
τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.292 Η ποικιλία των πρόχειρων χαραγµάτων (graffiti)
πάνω σε αγγεία πόσεως αποδεικνύει την παρουσία εµπόρων από την Κεντρική
Ελλάδα, ίσως από τη Βοιωτία, τη Λοκρίδα ή τη Φωκίδα, κυρίως κατά τη διάρκεια του
7ου αι. π.Χ.293 Στο εσωτερικό του δεν υπήρχαν ίχνη θρανίων ή ανακλίντρων για
δείπνο ούτε η κεραµική παραπέµπει σε κάποια ιεροτελεστία ή τελετουργικό δείπνο.294
Από την άλλη πλευρά η µεγάλη ποσότητα εµπορικών αµφορέων που είχαν
συσσωρευτεί στο δάπεδο δείχνει πως το κτήριο χρησίµευε για την αποθήκευση
εισηγµένων προϊόντων, κυρίως υγρών. Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, το κτίσµα αυτό
πρέπει κατά τη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ. να ήταν αποθηκευτικός χώρος για την
φύλαξη εµπορικών προϊόντων, ξένων ή εγχώριων, µια παροχή υπηρεσίας που θα

Shaw-Shaw 2000, 31-35, πίν. 1.66 – 1.68 και πίν. 3.4 µε κάτοψη όλων των αρχαϊκών κτηρίων του
ιερού.
288
Shaw-Shaw 2000, 31.
289
Id., 33.
290
Id., 32.
291
Id., 33.
292
Id., ό.π.
293
Id., ό.π.
294
Id., 34.
287
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διευκόλυνε εκείνους που είτε διαχειρίζονταν είτε επισκέπτονταν το κοντινό ιερό.295 Ο
R. Koehl προτείνει πως το κτήριο Q ίσως ήταν η αποθήκη τροφίµων του ανδρείου του
Κοµµού (έτσι ερµηνεύει τον ναό Β, Α3) την αρχαϊκή περίοδο.296

25. Αγία Πελαγία Αχλάδας Ηρακλείου. Αποκαλύφθηκε κτήριο ελληνιστικής
περιόδου (4ου-3ου αι. π.Χ.)297, το Κτήριο Ι, το οποίο αποτελούσε την τελική φάση
διαρκούς χρήσεως του χώρου από τη µινωική περίοδο στην αρχαϊκή ώς την
ελληνιστική (εικ. 28). Κάτω από την εστία του 4ου-3ου αι. π.Χ. βρέθηκε σε βάθος
0,50µ. από το δάπεδο η παλαιότερη εσχάρα, η οποία σχηµατιζόταν από λεπτές και
πολύ χαµηλές όρθιες πλάκες σχιστόλιθου και άλλων λίθων. Είναι πολύ µεγαλύτερη
από την υπερκείµενή της (έχει πλάτος 1,80µ. και άγνωστο συνολικό µήκος). Εντός
και εκτός αυτής βρέθηκαν τέφρα, µικρά οστά ζώων και ένας αστράγαλος. Η εσχάρα
αυτή έχει θεµελιωθεί σε τοίχους ΥΜ ΙΙΙ περιόδου και στον µεταξύ τους χώρο.298
Χρονολογείται µε ασφάλεια βάσει των αττικών εισαγωγών περίπου στο 500-480
π.Χ.299 και ορίζει ένα terminus ante quem για την κατασκευή του κτηρίου στο οποίο
βρισκόταν. Μετά την καταστροφή του αρχαϊκού κτηρίου ο χώρος της εσχάρας
καλύφθηκε από στρώση άµµου κυρίως και µικρών λίθων. Πάνω στη στρώση αυτή
έγινε το δάπεδο του νεώτερου οικοδοµήµατος (4ου-3ου αι. π.Χ.).300 Η διαδοχική
επάλληλη θέση των εστιών δείχνει την προσήλωση σε ορισµένη παράδοση, η οποία
είναι αναµενόµενη για ένα δηµόσιο οικοδόµηµα.301 Ο χώρος ερµηνεύτηκε από τους
ανασκαφείς ως πρυτανείο.302
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Shaw-Shaw 2000, 34.
Koehl 1997, 143.
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Αλεξίου 1973 (α), 462.
298
Id., ό.π.
299
Erickson 2000, 17 σηµ. 53.
300
Αλεξίου 1973 (α), 462.
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Αλεξίου 1973 (β), 473.
302
Αλεξίου 1973 (β), 473. Αλεξίου 1973-74, 884 σχ. 1, 885.
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25α. Ιεράπετρα, θέση Αζοριά, 1χµ. νοτιοανατολικά από το Καβούσι.303 Οι
ανασκαφές διενεργούνται εδώ και τρία χρόνια από την Αµερικανική Σχολή υπό την
επίβλεψη

του

καθηγητή

Προϊστορικής

και

Κλασικής

Αρχαιολογίας

στο

Πανεπιστήµιο της Βόρειας Καρολίνας, Λευτέρη Χατζόπουλου. Αποκαλύφθηκε µια
τυπική αρχαϊκή πόλη, έκτασης 200 στρεµµάτων, η οποία παρουσίασε διάρκεια ζωής
από το 7000 π.Χ. έως και το 480 π.Χ., οπότε ένα αιφνίδιο γεγονός οδήγησε στην
καταστροφή της. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο µεγάλα δηµόσια κτήρια, διαστάσεων
7×20µ.: το ανδρείον και το πρυτανείον της πόλεως, σύµφωνα µε την ερµηνεία του
ανασκαφέα. Αίθουσες συσσιτίου, τρεις µεγάλες κουζίνες µε εστίες και τρεις µεγάλες
αποθήκες τροφίµων διέθεταν και τα δύο κτήρια.

Πληροφορίες για τη θέση αυτή δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία», στο φύλλο της
16ης Ιουλίου 2004 σε άρθρο της Ελένης Παπαδοπούλου. Λόγω της ολοκλήρωσης του µεγαλύτερου
τµήµατος της παρούσας εργασίας την ηµεροµηνία εκείνη, ο αύξων αριθµός της θέσεως είναι
αναγκαστικά ο 25 α, προκειµένου να αποφευχθεί η διόρθωση του συνόλου των αυξόντων αριθµών
εντός του κειµένου.
303
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Κατηγορία Α.V: Ενδείξεις για την ύπαρξη δηµοσίων κτηρίων τον 7ο και 6ο αι. π.Χ.
[Ακολουθείται γεωγραφική κατάταξη]

26 ∆ικτυνναίον. Το ιερό της ∆ίκτυννας βρισκόταν στο ακρωτήριο Σπάθα στον
κολπίσκο Μενιές Ροδωπού.304 Ένα τµήµα πήλινης σίµης του ύστερου 7ου αι. π.Χ.
[Β32], που τώρα πια δεν σώζεται, είναι η µοναδική ένδειξη για την ύπαρξη ναού
προς τιµήν της ∆ίκτυννας την εποχή εκείνη.305
27 ∆ικτυνναίον. Ένα θραύσµα επίσης πήλινης σίµης του ύστερου 6ου αι. π.Χ. [Β33],
το οποίο έχει απολεσθεί, αποτελεί το µοναδικό στοιχείο της ύπαρξης ενός ναού
στα τέλη του 6ου αιώνα. Ο ναός αυτός θα µπορούσε να συνδεθεί µε την ίδρυση
ναών από τους Σαµίους το έτος 519 π.Χ., σύµφωνα µε την πληροφορία του
Ηροδότου (3.59).306 (βλ. Κεφάλαιο 2 για την Κυδωνία)
28 Κυδωνία (Χανιά). Λείψανα µεγάλου επιµήκους κτίσµατος είχαν έλθει στο φως
το 1935 στη θέση «Νέα καταστήµατα» των Χανίων, συγκεκριµένα στο βάθος της
«Πλατείας 1878».307 Στην εικ. 29 απεικονίζεται τοπογραφικός χάρτης της πόλεως
των Χανίων,308 σύµφωνα µε τον οποίο το κτήριο αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί
στο κέντρο της πόλης, νοτίως του ∆ηµαρχείου.309 ∆υστυχώς δεν εξακριβώθηκαν
ποτέ οι διαστάσεις και το είδος του οικοδοµήµατος, επειδή µέχρι την
καθυστερηµένη επέµβαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το αρχαίο υλικό που
αποκαλύφθηκε είχε χρησιµοποιηθεί ως οικοδοµικό υλικό για την ανέγερση της
«Κλινικής Πεντάρη».310 Πολύ αργότερα παραδόθηκε στο Μουσείο Χανίων από
τους ιδιοκτήτες της κλινικής το τµήµα της πώρινης ανάγλυφης ζωφόρου Β15. Ο
Θεοφανείδης ερµήνευσε το κτήριο αυτό ως ναό της Ήρας, τον οποίον συνέδεσε
µε την επανίδρυση της Κυδωνίας το 524 π.Χ. από Σαµίους φυγάδες,311 πρέπει
όµως να ανήκε στον 7ο αι. π.Χ. σύµφωνα µε την χρονολόγηση που δεχόµαστε για
Άποψη του όρµου στην Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2000, 64 εικ. 73.
Sporn 2001, 226.
306
Id., ό.π.
307
Θεοφανείδης 1956, 218. Η πλατεία αυτή πρέπει να έχει µετονοµαστεί στη σηµερινή Πλατεία 1866
σύµφωνα µε πληροφορίες του ∆ήµου Χανίων.
308
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2000, 31-32 εικ. 32.
309
Id., 35.
310
Θεοφανείδης 1956, 218. Θα είχε ενδιαφέρον να αναζητηθεί το κτήριο αυτό σήµερα, ώστε να
διαπιστωθεί αν έχει κατεδαφιστεί ή αν υπάρχει ακόµα για µια τελευταία επέµβαση της Αρχ/κής
Υπηρεσίας στα θεµέλιά του.
311
Id., 223.
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την ζωφόρο Β15 ή και πιο πριν (στην περίπτωση που η ζωφόρος τοποθετήθηκε
αργότερα στο κτήριο).

29 Αξός, θέση Μεγάλος Τράφος στους νοτιοδυτικούς πρόποδες της ακροπόλεως
της αρχαίας πόλεως (αγροτεµάχιο Ιωάννου ∆αφέρµου).312 Η επίχωση της Τάφρου
Τ19 στο ψηλότερο άνδηρο του αγρού αποτελείται από δύο στρώµατα, από τα
οποία το ανώτερο, πάχους 0,40µ.-0,60µ., είναι δαιδαλικό-αρχαϊκό µε θραύσµατα
κεράµων, ακροκεράµων, ειδωλίων και πήλινων πλακών.313 Το στρώµα αυτό
προφανώς έχει κατολισθήσει από τα υπερκείµενα άνδηρα και έχει καλύψει τα
ελληνιστικά και ρωµαϊκά στρώµατα, εικόνα που παρατηρείται επίσης στο επάνω
και µεσαίο άνδηρο.314 Μπορούµε να συµπεράνουµε συνεπώς µε αρκετή ασφάλεια
πως στη Ν∆ πλευρά της ακροπόλεως της Αξού υπήρχε ένα κτήριο
ανατολίζουσας-αρχαϊκής περιόδου πιθανώς θρησκευτικού χαρακτήρα. Τα
ευρήµατα παραµένουν αδηµοσίευτα.

30 Τυλισσός.315 Στην κορυφή του λόφου αποκαλύφθηκαν τρεις µεγάλες µινωικές
οικίες, η Α, η Β και η Γ. Πάνω από τις δύο πρώτες οικίες εντοπίστηκαν ερείπια
ιστορικών χρόνων («ελληνικά» σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό του Χατζιδάκι).316
∆ύο λίθινες βάσεις µεγάλων διαστάσεων βρέθηκαν στο εσωτερικό µιας επίσης
µεγάλης κατασκευής317 (εικ. 30). Θα µπορούσαν να αποτελούν εσωτερικά
στηρίγµατα ενός ναού, ο ανασκαφέας όµως δεν αποκλείει να ανήκαν σε
αναθηµατικούς κίονες κατά το πρότυπο του βωµού του ∆ιός Λυκαίου στην
Αρκαδία (Παυσανίας, 8.38.5).318 Στα βορειοανατολικά αυτού του συνόλου
βρέθηκε ένας τετράγωνος βωµός,319 ο οποίος χρονολογείται στον 5ο αι. π.Χ.320
Κοντά του περισυνελέγησαν τα µέλη Β9.

Προκοπίου 1994-96, 294.
Id., 295.
314
Id., ό.π.
315
Η ορθογραφία και ο τονισµός σύµφωνα µε τον E. Kirsten, s.v. Tylissos, RE VII A2 (1948), 1723.
316
Hazzidakis 1934, 66.
317
Id., 66-67, εικ. 15, πίν. XIV, 1 και X, 2.
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Id., 67-68.
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Id., 68, πίν. XIV, 1-2.
320
Atlas, 362 αρ. 558. Τα ερείπια χαρακτηρίζονται Κλασικά και Ελληνιστικά.
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31 Φαιστός, δεύτερη (µεσαία) ακρόπολη. Κατά την έναρξη της πρώτης ιταλικής
ανασκαφικής αποστολής αποκαλύφθηκε στην κορυφή της µεσαίας ακρόπολης,
στην Τοµή 15321 (εικ. 31), το στόµιο ενός φρέατος λαξευµένου στον βράχο322 (εικ.
32). Στο εσωτερικό του βρέθηκαν αρχιτεκτονικά θραύσµατα [Β22, Β23, Β24,
Β25, Β26, Β27] και ένα τµήµα παραστάδας θύρας µε «ωραία» κυµάτια (κατά τη
διατύπωση του Pernier) επίσης από πώρο (διαστ. 0,25×0,64µ., πάχ. 0,11µ.).323 Στη
βάση της νότιας κλιτύος της ίδιας ακρόπολης είχε βρεθεί το κιονόκρανο Β2. Από
την ίδια ακρόπολη προέρχονται και οι πήλινες ακροκέραµοι Β36 και Β37. Ο La
Rosa υποθέτει την ύπαρξη ενός λατρευτικού κτηρίου στο ανατολικό άκρο της
µεσαίας ακροπόλεως γύρω στα τέλη της πρωτοαρχαϊκής περιόδου.324
32 Φαιστός, Χάλαρα. Μια επιγραφή νοµικού περιεχοµένου που βρέθηκε στη θέση
αυτή325 και αποδίδεται στο β΄ ήµισυ του 6ου αι. π.Χ.326 ή στο τέλος του 6ου αι.
π.Χ.327 θα πρέπει να αποδοθεί προφανώς σε ένα δηµόσιο κτήριο.328 (για τη θέση
των Χάλαρων βλ. εικ. 40).
33 Γόρτυς. Ακρόπολη. ∆εν γνωρίζουµε αν οι ακροκέραµοι Β43 και Β44 ανήκαν σε
κάποιο κτήριο της περιοχής του ιερού ή σε µια µετασκευή του ναού A4.
34 Γόρτυς. Θέση Μαυρόπαππας. Οι ενεπίγραφες λιθόπλινθοι (ΙC IV 80, 81, 90, 91)
που βρέθηκαν εντοιχισµένες στη βυζαντινή βασιλική, περίπου 200µ. στα
νοτιοδυτικά του Πυθίου, θα πρέπει να ανήκαν σε έναν ναό ή δηµόσιο κτήριο (εικ.
33 αρ. 3).329 Οι επιγραφές χρονολογούνται στις αρχές του α΄ ηµίσεως του 5ου αι.
π.Χ. και από το περιεχόµενό τους µπορούµε να υποθέσουµε πως το κτήριο θα

La Rosa 1996, 63, 64 εικ. 1. Ο La Rosa 1996 επανεξέτασε τα ηµερολόγια των αρχικών αυτών
ανασκαφών και εντόπισε µερικά από τα ευρήµατα αυτά στις αποθήκες του Μουσείου Ηρακλείου και
σε παλαιές φωτογραφίες.
322
Id., 65 εικ. 5.
323
La Rosa 1996, 64 και σηµ. 7.
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Id., 83.
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Di Vita-Cantarella 1978, 431.
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La Rosa 1996, 63.
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Di Vita-Cantarella 1978, 432.
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IC IV, 9-10. Perlman 2000, 61-62 και σηµ. 23-24 µε παλαιότερη βιβλιογραφία. D’ Acunto 2002,
221 σηµ. 254, 222 εικ. 25 αρ. 3 για τη θέση Μαυρόπαππας.
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ήταν αρχείο ή έδρα αξιωµατούχων που εισέπρατταν πρόστιµα που διατιµώνταν σε
δίκες.330
35 Γόρτυς. Αγορά (κοντά στον ποταµό Μητροπολιανό). Ένα σύνολο λιθοπλίνθων
στις οποίες έχουν λαξευτεί νόµοι που χρονολογούνται περίπου στα 500-450 π.Χ.
(IC IV 41-51), υποδηλώνουν την ύπαρξη στη θέση αυτή κάποιου αρχαϊκού
κτηρίου του τέλους του 6ου αι. π.Χ.331 (βλ. 33 αρ. 6).
36 Ελτυνία /Ελτυναία (σηµερινό µετόχι Ζαγουριάνοι στο χωριό Κουνάβοι
Πεδιάδος, 9 χµ. νοτίως της Κνωσού και 14 χµ. από το Ηράκλειο,332 θέση
Ελληνικά333). Κατά την εκχωµάτωση αµαξιτής οδού αποκαλύφθηκαν το δωρικό
κιονόκρανο Β3, ενεπίγραφες πλάκες και ξεστοί λίθοι σε βάθος δύο περίπου
µέτρων

από

την

επιφάνεια

του

εδάφους.334

Στα

κινητά

ευρήµατα

συγκαταλέγονται θραύσµατα πίθων και µελαµβαφή όστρακα.335 ∆οκιµαστική
τοµή κατά µήκος της οδού αποκάλυψε µερικά τοιχία από µικρούς λίθους και πηλό
και µια λίθινη κυκλική βάση κίονος ύψους 0,20µ. και διαµ. 0,38µ., τα οποία
καλύφθηκαν εκ νέου.336 Σηµαντικό εύρηµα για την ταύτιση της θέσεως αποτελεί
η πλάκα από κογχυλιάτη λίθο (Μουσείο Ηρακλείου, αρ. 210).337 Στην επιφάνειά
της έχει εγχάρακτη νοµοθετική επιγραφή περί αικιών, η οποία χρονολογείται στον
5ο αι. π.Χ.,338 µάλλον γύρω στα 500 π.Χ.339 Η εύρεσή της στους Κουνάβους
δείχνει πως η θέση αυτή, αν δεν αποτελούσε το κέντρο της Ελτυνίας, σίγουρα

Perlman 2000, 62 και σηµ. 25-26.
Perlman 2000, 61. D’ Acunto 2002, 221 και σηµ. 254, 222 εικ. 25 αρ. 6 για τη θέση της Αγοράς και
του Μητροπολιανού ποταµού.
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κτιστή βάση και τα τοιχία ως θεµέλια µικρών κτισµάτων.
337
Αποτελείται από δύο συνανήκοντα τεµάχια, σωζόµενου ολικού µήκους 2,40µ., ύψους 0,46µ. και
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συµπεριλαµβανόταν στην επικράτεια αυτής της πόλεως.340 Περίπου είκοσι έτη
αργότερα η έκταση στην οποία ήταν πιθανό να υπήρχε αυτό το κτήριο, είχε ήδη
καλυφθεί από αµπέλια και ήταν δύσκολη η αναζήτησή του.341 Κατά τον
Ξανθουδίδη τα ευρήµατα αυτά αποτελούν τα λείψανα ενός δωρικού ναού του 7ου
αι. π.Χ.342 Η Sporn αναφέρει απλώς πως πρόκειται για κτήριο της αρχαϊκής
περιόδου.343

37 Ελτυνία/ Ελτυναία. Εκτεταµένα ερείπια κτηρίων στη θέση Κεντέρι ή Ζάγουρας
στο χωριό Κουνάβοι Πεδιάδος, τα οποία ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια
γεωργικών εργασιών και µέρος τους καταστράφηκε.344 ∆ιαπιστώθηκε η ύπαρξη
µεγάλων κτηρίων, που είχαν οικοδοµηθεί κατά µεγάλο µέρος τους µε µεγάλους
πελεκητούς λίθους, µερικοί από τους οποίους έχουν µήκος 1,50µ.345 Ήταν άφθονα
τα όστρακα «ελληνικής» εποχής και µεγάλα κεραµίδια µε αναθυρώσεις.
Βρέθηκαν επίσης τεµάχια αρχαϊκών πίθων, υφαντικά βάρη και ένα χάλκινο
πρόσθιο πόδι λέοντος που βρέθηκε στερεωµένο µε µόλυβδο πάνω σε πώρινο
βάθρο και πιθανώς να ανήκε σε κάθισµα ή τράπεζα που στηριζόταν σε πόδια
λέοντος.346 Ο Πλάτων θεώρησε πιθανή στην περιοχή αυτή την ύπαρξη κάποιου
δηµοσίου οικοδοµήµατος ή και ναού.347

38 Κνωσός. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η ελληνική αγορά της Κνωσού βρισκόταν
πιθανώς κάπου στην περιοχή της ρωµαϊκής κοσµικής Βασιλικής,348 δηλαδή σε µια
περιοχή βορείως του «ανακτόρου», όπου δεν έχουν διενεργηθεί ανασκαφές και
ίσως η περιοχή αυτή στο µέλλον να καλύψει το κενό που εµφανίζει η Κνωσός τον
6ο αι. π.Χ.349 (εικ. 34). Νοτιοανατολικά της κοσµικής Βασιλικής βρέθηκε ένα

Φαράκλας et al. 1998, 91.
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θραύσµα αρχαϊκής ελληνικής επιγραφής.350 Άλλη µια πρώιµη ελληνική επιγραφή
(IC I 56 αρ.2), η οποία προήλθε από την περιοχή της Βασιλικής, όπως αναφέρει ο
Halbherr, ανήκε προφανώς σε ένα τοίχο εγχάρακτο µε νόµους κατά το πρότυπο
της µεγάλης επιγραφής της Γόρτυνας.351 Τα θραύσµατα µιας άλλης επιγραφής (IC
I 59f. αρ. 5 και 5 bis), τα οποία είχαν ξαναχρησιµοποιηθεί για την κατασκευή της
ρωµαϊκής Βασιλικής, προέρχονταν παροµοίως από έναν νόµο που ήταν γραπτός
σε έναν τοίχο µε ερυθρά γράµµατα.352
39 Κνωσός.353 Στον αµπελώνα Β∆ του ανακτόρου της Κνωσού βρέθηκαν τυχαία δύο
θραύσµατα αρχαϊκής αρχιτεκτονικής γλυπτικής και µια επιγραφή του 5ου αι. π.Χ.
Ο Megaw χρονολόγησε υποθετικά το ένα γλυπτό στον ύστερο 7ο αι. π.Χ. και στον
πρώιµο 6ο αι. π.Χ. το άλλο354 [Β20, Β21]. ∆οκιµαστικές τοµές στον αµπελώνα
αποκάλυψαν ρωµαϊκά νοµίσµατα και κεραµική πάνω από µια ΥΜ στρώση, αλλά
κανένα ίχνος από αρχαϊκό στρώµα. Στην απέναντι πλευρά του δρόµου, πάνω από
το ανάκτορο, αποκαλύφθηκε ένας τοίχος που χρονολογείται από την κεραµική
στην ΥΓ περίοδο.355 Το 1935 βρέθηκε τµήµα επιγραφής αµέσως νότια του
αµπελώνα της Επαύλεως Αριάδνη,356 στο µικρό οικόπεδο έξω από την πύλη που
οδηγούσε δίπλα από το φυλάκιο ως πάνω στο ανάκτορο.357 Η επιγραφή αυτή
όπως και άλλη µια (IC I. VIII, 56 αρ. 2)358 από το κοντινό χωριό Μακρύτειχος359
χρονολογούνται στα µέσα του 6ου αι. π.Χ.360 Αυτές οι επιγραφές ίσως να
προέρχονται από τους τοίχους του αρχαϊκού ναού που είχε κτιστεί στα ερείπια της
αυλής του «ανακτόρου»,361 τον λεγόµενο ναό της Ρέας Α54. Γενική κάτοψη της
Κνωσού µε την γύρω περιοχή στην εικ. 34.
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40 Κνωσός.362 Θέση Μοναστηριακό Κεφάλι. Στην ανατολική πλευρά του λόφου της
ακροπόλεως βρέθηκε ένα πρώιµο δωρικό κιονόκρανο Β4, το οποίο τώρα πια δεν
σώζεται. Στην ίδια περιοχή παρατηρήθηκαν τον Αύγουστο του 1978 µερικά
θραύσµατα ογκωδέστατων πήλινων κεραµίδων που πιθανώς να στέγαζαν ένα
ελληνικό δηµόσιο κτήριο (π.χ. έναν ναό).

41 Κνωσός. Βασιλική οδός. Αρχαϊκό φρέαρ περίπου 100µ. βορείως της Επαύλεως
Αριάδνη.363 (εικ. 35 τετράγωνο D6). Πήλινα αρχιτεκτονικά θραύσµατα,
συγκεκριµένα κεραµίδες και ακροκέραµοι, βρέθηκαν στην απόθεση L του
Φρέατος Η της Βόρειας Βασιλικής Οδού (RR/H/60), το οποίο χρονολογήθηκε
βάσει εισηγµένων αττικών µελανόµορφων και µελαµβαφών προϊόντων στο 500480 π.Χ.364 Το φρέαρ αυτό είχε σκαφτεί σε υπαίθριο χώρο. Ωστόσο η παρουσία
θραυσµάτων κορινθιακών κεραµίδων στο 8ο µέτρο της απόθεσης, καθώς και δύο
πήλινων ανθεµωτών ακροκεράµων (Β38, Β39) καθιστά πιθανή την ύπαρξη ενός
αρχαϊκού κτηρίου κάποιας επιτήδευσης στην γύρω περιοχή,365 µολονότι οι
ανασκαφικές έρευνες και στις δύο πλευρές της Μινωικής Βασιλικής Οδού δεν
έφεραν στο φως κανένα ίχνος κτηρίων που να είχαν ανεγερθεί µεταξύ της
γεωµετρικής και ύστερης κλασικής περιόδου.366

42 Αµνισός. Στους Β∆ πρόποδες του λόφου της Παλιόχωρας367 (εικ. 36, περιοχή D)
είχε αποκαλυφθεί σύµφωνα µε τον Μαρινάτο ένα ιερό του τέλους της
γεωµετρικής περιόδου, το οποίο είχε κτιστεί εν µέρει ακριβώς πάνω από τους
τοίχους ενός κτηρίου της ΜΜ περιόδου.368 Σε άλλο άρθρο του ο ίδιος αναφέρει
πως οι τοίχοι του µινωικού οικοδοµήµατος είχαν χρησιµοποιηθεί στο αρχαϊκό
Jeffery 1949, 37. Για ένα άλλο θραύσµα αρχαϊκής επιγραφής, βλ. Hood-Smyth 1981, 49 αρ. 193,
εικ. 4 τετράγωνο Ε7.
362
Hood-Smyth 1981, 45 αρ. 145, εικ. 4 τετράγωνο D7.
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366
Coldstream 1973, 33.
367
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ιερό, επειδή το αρχαϊκό στρώµα βρίσκεται βαθιά µέσα στο µινωικό
οικοδόµηµα.369 Το ιερό αυτό έχει υποστεί σοβαρές ζηµιές από γεωργικές
εργασίες. Στην περιοχή που κατελάµβανε βρέθηκε ένα µελανό στρώµα που είχε
πάχος 0,50µ. στο κέντρο του, µε πλήθος καταλοίπων αρχαϊκής περιόδου,370 όπως
χάλκινα και πήλινα ειδώλια, ειδώλια από φαγεντιανή και ένα ενδιαφέρον αγγείο
που βρίσκει παράλληλό του στη Σπάρτη.371 Τα κεραµικά ευρήµατα ήταν πενιχρά:
λίγα όστρακα ανατολίζουσας τεχνοτροπίας µαζί µε γεωµετρικά.372 Τα στρώµατα
είχαν διαταραχτεί ήδη από την αρχαϊκή περίοδο πολλές φορές.373 Αν και οι
σωζόµενοι αναληµµατικοί τοίχοι και οι κλίµακες του ιερού χρονολογούνται από
την ΜΜ ΙΙΙΒ, τη νεοανακτορική, την ΥΜ Ι Α και την ελληνιστική περίοδο,374 δεν
πρέπει να αποκλείσουµε την ύπαρξη στο ιερό αυτό ενός κτηρίου της ύστερης
αρχαϊκής περιόδου, λόγω της ευρέσεως των λίθινων αρχιτεκτονικών µελών
Β28,375 τα οποία ο Schäfer χρονολογεί µεταξύ του 520 και του 450 π.Χ.
περίπου.376 Την ύπαρξη ενός τέτοιου κτηρίου ενισχύουν και τα ευρήµατα της
ανασκαφής του Μαρινάτου: πολλοί στρωτήρες και καλυπτήρες διαφόρων τύπων,
θραύσµατα ακροκεράµων [Β47, Β48] τεµάχια µικρών πώρινων βωµών, ένα
τεµάχιο πώρινου ακρωτηρίου (;) [Β59].377 Το έτος 1984, κατά τον καθαρισµό της
περιοχής του Ιερού (Τοµέας D) από την γερµανική αποστολή, περισυνελέγησαν
ένα θραύσµα στρωτήρα αρχαϊκής περιόδου378 και θραύσµατα κεραµίδων που θα
µπορούσαν να χρονολογηθούν από την αρχαϊκή ως την ελληνιστική περίοδο.379
Στο ιερό αποδίδει ο Μαρινάτος και το δωρικό κιονόκρανο Β5. Την ακριβή θέση
του υστεροαρχαϊκού κτηρίου θα µπορούσαν να αποκαλύψουν µελλοντικές
ανασκαφές.380
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43 Λύττος. Στο χωριό Ξιδάς έχουν βρεθεί θραύσµατα επιγραφών νοµικού
περιεχοµένου (IC I. XVIII 1-7), οι οποίες έχουν χαραχτεί σε λιθοπλίνθους ικανού
πάχους, ώστε να προέρχονται από τοίχους κτηρίων. Η επιγραφή IC I. XVIII 1
χρονολογείται περ. στα 550-525(;) π.Χ.,381 ενώ οι υπόλοιπες (ό.π., αρ. 2-7)
χρονολογούνται µε επιφύλαξη γύρω στο 500 π.Χ.382 Μια λιθόπλινθος άγνωστης
προέλευσης από κυανόφαιο ασβεστόλιθο (σιδερόπετρα) που φέρει στις δύο όψεις
της αρχαϊκές επιγραφές γραµµένες βουστροφηδόν, πιθανότατα προέρχεται από
κάποιο δηµόσιο κτήριο της Λύττου, αφού σε αυτήν αναγράφονται δύο
διατάγµατα που αφορούν σαφώς τους Λυττίους.383 Η οπισθογραφική αυτή
πλίνθος πήρε αργότερα τη µορφή ενός κιονοκράνου384 (εικ. 37). Σύµφωνα µε τους
Van Effenterre ανήκε αναµφίβολα στη βάση κάποιου τοίχου του αρχαϊκού ναού.
Αν η ταινία και το κυµάτιο που έχουν σήµερα σβηστεί ανήκαν σε αυτό το πρώτο
στάδιο, θα µπορούσαµε να το φανταστούµε στο άνω µέρος µιας παραστάδας που
θα ήταν ορατή και από τις δύο ενεπίγραφες όψεις.385 Είναι λιγότερο πιθανό η
πλίνθος αυτή να ήταν τµήµα µιας οπισθογραφικής στήλης, αφού το πάχος της
είναι παντού το ίδιο.386 Η επιγραφή χρονολογείται κυρίως στις αρχές του 5ου αι.
π.Χ. παρά στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.387 Η περισυλλογή θραυσµάτων από
ανάγλυφους αρχαϊκούς πίθους και η εµφάνιση τµηµάτων τοίχων οικοδοµήµατος
στη νότια κλιτύ του λόφου του χωριού Ξιδάς, υποδηλώνουν πως ίσως εκεί θα
πρέπει να αναζητηθεί µελλοντικά ο οικισµός της αρχαίας Λύττου.388

44 Αφρατί (Αρκάδες /∆άτταλλα). Οι διαστάσεις του κιονοκράνου Β1 αλλά και η
διαµόρφωση της ανώτερης επιφάνειάς του (βλ. Κεφάλαιο 5.ΙΙ.α) συνηγορούν
υπέρ της τοποθέτησής του σε ένα κτήριο µνηµειακού µεγέθους.
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45 Αφρατί(;). Η ακροκέραµος Β34 αποτελεί ένδειξη της ύπαρξης ενός κτηρίου
περίπου στα τέλη του 7ου αι. π.Χ. Η διατήρηση του επιχρίσµατος στην επιφάνειά
της πιθανώς να σηµαίνει πως η ακροκέραµος δεν είχε παραµείνει για πολύ καιρό
εκτεθειµένη στις καιρικές συνθήκες, ίσως επειδή το κτήριο να καταστράφηκε
σύντοµα µετά την ανέγερσή του.
46 Αφρατί (Αρκάδες/ ∆άτταλλα). Το πήλινο αρχιτεκτονικό µέλος Β35 (είτε
πρόκειται για ακροκέραµο είτε για κάποιου είδους ανάγλυφο) αποτελεί ένδειξη
της ύπαρξης κάποιου κτηρίου στην περιοχή των Αρκάδων στα τέλη του 7ου αι.
π.Χ.
47 Αφρατί (Αρκάδες/ ∆άτταλλα). Το ανάγλυφο Β29 πιθανώς να ανήκε σε ένα
κτήριο του τέλους του 6ου αι. π.Χ. Ίσως το πήλινο γοργόνειο Β18 να ανήκε στο
ίδιο κτήριο.
48 Πραισός. Λόφος Προφήτη Ηλία (Τρίτη Ακρόπολη, γνωστή και ως Altar Hill,389
εικ. 38 και εικ. 39). Το επίκρανο Β10 πιθανότατα προέρχεται από ένα κτήριο του
τέλους του 6ου αι. π.Χ. στη θέση αυτή. Υποθέτουµε απλώς ότι οι ακροκέραµοι
Β42 που χρονολογούνται την ίδια περίοδο, ανήκαν στο ίδιο κτήριο. Την ύπαρξη
ιερού – άγνωστης µέχρι τώρα θεότητας- στην κορυφή του λόφου αυτού µαρτυρεί
και ο αποθέτης που βρέθηκε εκεί.390 Κατά τις πρώτες ανασκαφές είχαν βρεθεί
σηµαντικές ποσότητες γεωµετρικής κεραµικής, πήλινων ειδωλίων, καθώς και
µεταλλικά όπλα και πανοπλίες.391
49 Πραισός. Θέση Μεσάβρυσης (εικ. 38). Εντοπίστηκαν τµήµατα από τη θεµελίωση
ενός µικρού ναού και πήλινα ειδώλια, τα οποία σύµφωνα µε τη συνοπτική
παρουσίαση του Forster φαίνεται πως είναι αρχαϊκά.392

Για τη θέση της, βλ. Whitley et al. 1995, 410 εικ. 2. Whitley 1998, 28 εικ. 2.1 και 30 εικ. 2.3.
Halbherr 1901 (α), 378.
391
Bosanquet R.C., “Excavations at Praesos, I”, BSA 8 (1901/02), κυρίως σ. 254-259. Forster 1901-02,
272-280, πίν. VII. Mazarakis Ainian 1997, 333. Τοπογραφική αποτύπωση των τριών Ακροπόλεων της
Πραισού στον Whitley 1998, 30 εικ. 2.3.
392
Forster 1901-02, 278 κεξ. Sporn 2002, 43. Τοπογραφικός χάρτης στον Whitley 1998, 28 εικ. 2.1.
389
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50 Πραισός. Λόφος «Στου Κούκου το Κεφάλι» κοντά στο Επάνω Ζάκρο.393 (εικ.
38). Την ύπαρξη ενός µικρού περιφερειακού ιερού σηµαίνουν γραπτά γεωµετρικά
όστρακα, πήλινα ζώδια και αρχαϊκά πλακίδια µε ανάγλυφη παράσταση
«Απόλλωνος» που περισυνελέγησαν από τη θέση αυτή. Τα θεµέλια ενός
αξιοσηµείωτου κτηρίου εντοπίστηκαν στη Β∆ κλιτύ του λόφου, όπως και ενός
παροµοίου στον απέναντι λόφο (Βίγλες Σκουλάζα). Και τα δύο ήταν
απογυµνωµένα από χώµα.

51 Πραισός. Θέση Άνοιξη κοντά στη Ρούσσα Εκκλησιά (εικ. 38).394 Όµοια
περίπτωση όπως ο αρ. 50. Ο Ν. Παπαδάκης υποθέτει πως το ιερό οικοδόµηµα που
θα υπήρχε εκεί, πρέπει να καταστράφηκε τελείως από την καλλιέργεια και το
κτίσιµο των ξερολιθιών των αγρών µε το δοµικό υλικό του.

52 Πραισός. Ο Forster αναφέρει επίσης τη δοκιµαστική τοµή στο τέταρτο άνδηρο
κάτω και στα δυτικά της Ακροπόλεως Ι.395 Από εκεί πρέπει να προέρχονται
αρχαϊκά πήλινα πλακίδια και ειδώλια, των οποίων το ακριβές σηµείο εύρεσης δεν
είναι γνωστό.396 Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να αναµένει κανείς ένα ακόµα
µικρό ιερό στα όρια της επικράτειας της Πραισού.

Hogarth D., “Excavations at Zakro, Crete”, BSA 7 (1900-01), 148 αρ. 4. Whitley 1998, 28 εικ. 2.1
(τοπογραφικό περιοχής), 37 σηµ. 8.
394
Πλάτων Ν., Χρονικά, ΚΧρ 8 (1954), 511. Παπαδάκης 1982, 389, πίν. 273β. Whitley 1998, 28 εικ.
2.1, 37 σηµ. 8.
395
Forster 1902, 271. Forster 1904-05, 243. Για τη θέση της Ακροπόλεως Ι, βλ. Whitley et al. 1995,
410 εικ. 2. Whitley 1998, 28 εικ. 2.1, 30 εικ. 2.3, 31 εικ. 2.4.
396
Whitley 1998, 37 και σηµ. 8.
393
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Κατηγορία A.VI: Κτήρια αµφισβητούµενης χρονολόγησης και λειτουργίας
53. Φαιστός. Περιοχή Μονής Άγ. Γεωργίου Φαλάντρας, στα ανατολικά του
ανακτόρου, µεταξύ της δυτικής και µεσαίας ακρόπολης, δηλ. µεταξύ του µινωικού
«ανακτόρου» και της κορυφής του Αφέντη Χριστού, στα ανατολικά της αψίδας της
οµώνυµης βενετσιάνικης εκκλησίας397 (εικ. 40). Ο Levi αποκάλυψε τα θεµέλια ενός
κτηριακού συγκροτήµατος, στο οποίο εντάσσεται ένα σχεδόν τετράγωνο κτήριο
διαστάσεων 7,30×6,50µ.398 (εικ. 41). Το εσωτερικό του, στο οποίο σώζονται
υπολείµµατα πλακόστρωτου δαπέδου, χωριζόταν σε δύο τµήµατα από δύο κίονες,
όπως προκύπτει από την ύπαρξη των βάσεων, η µία από της οποίες σώζει σαφή ίχνη
του κορµού του κίονα.399 Ο βόρειος τοίχος κοντά στη δυτική γωνία σώζεται στο
µέγιστο ύψος της κατασκευής (1,20µ., δηλαδή 6-7 στρώσεις) και εµφανίζει
επιµεληµένη τοιχοποιία.400 Το πάχος των τοίχων ανέρχεται στα 0, 55µ.401 Κάτω από
τη Ν∆ γωνία υπάρχει µια άλλη γωνία κτηρίου µε διαφορετικό προσανατολισµό, στα
θεµέλια του οποίου βρέθηκαν µόνο ΜΜ όστρακα.402 Εντός του τετράπλευρου
δωµατίου βρέθηκαν όστρακα υπογεωµετρικών ή αρχαϊκών πίθων.403 Ένα ασυνήθιστο
πήλινο σωληνωτό αντικείµενο ερµηνεύθηκε ως υδρορρόη.404 Οι απόψεις διίστανται
σχετικά µε την χρονολόγησή του. Ερµηνεύτηκε αρχικά από τον Levi ως ναός της
υπογεωµετρικής ή αρχαϊκής περιόδου405 (8ος-7ος αι. π.Χ.), αλλά έχει εκφραστεί και η
υπόνοια από την Banti ότι πιθανώς να ανήκει στην ελληνιστική περίοδο, αφού
ακριβώς στη Φαλάντρα βρέθηκαν ελληνιστικές οικίες στον υπαίθριο χώρο 94.406 Ο
ίδιος ο Levi σε ύστερη παρουσίαση αυτού του κτηριακού συγκροτήµατος αναφέρει
πως η τελευταία φάση χρονολογείται στην ελληνιστική περίοδο.407 Τέλος, ο La Rosa
χρονολογεί το κτήριο στις αρχές της ελληνιστικής περιόδου, επειδή εντόπισε έναν
µελαµβαφή λύχνο της περιόδου αυτής ενσωµατωµένο στο εσωτερικό ενός τοίχου που
Levi 1961-62, 462. Για τη θέση της Μονής του Αγ. Γεωργίου, βλ. Creta antica, εικ. 136 αρ. 3.
Levi 1976, 599 εικ. 965. Mazarakis Ainian 1997, 229.
399
Levi 1961-62, 465. Levi 1957-58, 394, εικ. 5. Η µια βάση φαίνεται πως βρέθηκε in situ στον
κεντρικό άξονα Β-Ν του δωµατίου. Είναι ένας τετράγωνος λίθος, πλευράς 1 µέτρου, στην ανώτερη
επιφάνεια του οποίου υπάρχουν υπολείµµατα ενός προεξέχοντος δίσκου που θα αποτελούσε προφανώς
την απόληξη του κίονα. Σε µια άλλη µεγάλη πλάκα πιθανώς να είχε απολαξευτεί σε µεταγενέστερη
φάση µια παρόµοια προεξοχή δίσκου.
400
Levi 1961-62, 465.
401
Id., 465 σηµ. 1.
402
Id., ό.π. βλ. και Levi 1976, 600.
403
Id., 466.
404
Id., 466 εικ. 137, 467 και σηµ. 2 (διαστάσεις: ύψος 0,29µ., µήκος 0,46µ., µέγ. διάµ. 0,19µ.).
405
Levi 1957-1958, 394. Levi 1961-62, 465.
406
Banti 1960, 633.
397
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σχετίζεται µε αυτό το κτήριο.408 Τελείως διαφορετική και αστήρικτη η προτεινόµενη
χρονολόγηση του Βασιλάκη γύρω στα 1700 π.Χ.409 Η Sporn κατατάσσει µε αρκετή
πιθανότητα το κτήριο αυτό στους ναούς, αν και γνωρίζει ότι δεν είναι δυνατός ο
προσδιορισµός

της

λατρευοµένης

θεότητας.410

Η

αλήθεια

είναι

πως

ο

προσανατολισµός του κτηρίου αυτού προς Ν διαφέρει από εκείνον του λεγόµενου
ναού της Ρέας [Α2].
Αξίζει εδώ να σηµειωθεί ότι στην περιοχή της Μονής του Αγ. Γεωργίου στη
Φαλάντρα είχε βρεθεί πριν από την έναρξη των ανασκαφών στη Φαιστό µια κεφαλή
αιλουροειδούς [Β11] που χρονολογείται στην ανατολίζουσα περίοδο. Αν και ο ίδιος ο
Pernier δίνει αντιφατικές αναφορές σχετικά µε τον τόπο εύρεσής του (έχει αναφέρει
και την ακρόπολη της Φαιστού), θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πρώτες
ανασκαφικές αναφορές.411 Η εύρεση αυτού του γλυπτού στην περιοχή του Αγ.
Γεωργίου θα έλεγα πως αποτελεί ένδειξη ύπαρξης κάποιου θρησκευτικού κέντρου
στην περιοχή αυτή, υπόθεση που ενισχύεται από την ανεύρεση πήλινων
αρχιτεκτονικών µελών κοντά στην Μονή από τον A. Taramelli412 και τµήµατα
κορµού κιόνων και µαρµάρινων γείσων από τον L. Pernier.413

Levi 1976, 600. Παρουσία ελληνιστικής κεραµικής αναφέρεται και στο Levi 1961-62, 467.
La Rosa V., Portale E.C., “Le case ellenistiche ad Ovest del Piazzale I a Festòs”, ASAtene 74-75
(1996-97), 215-396. D’ Acunto 2001, 350 και σηµ. 114.
409
Βασιλάκης 1988-89, 124.
410
Sporn 2002, 204.
411
Αναλυτική παλαιότερη βιβλιογραφία στον La Rosa 1996, 84, εικ. 26. Βλ. και σχετική συζήτηση
στον D’ Acunto 2001, 315-318.
412
Taramelli A., “Cretan expedition XIX. A Visit to Phaestos”, AJA 5 (1901), 427. D’ Acunto 2001,
350 και σηµ. 111.
413
Pernier L., “Scavi della missione italiana a Phaestos, 1900-1901”, MonAntLinc 12 (1902), στ. 11. D’
Acunto 2001, 350 και σηµ. 112.
407
408
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54. Κνωσός. «Ναός της Ρέας». Θεµέλια ορθογώνιου κτηρίου ΒΑ του Νοτίου
Προπύλου και δυτικά της κεντρικής αυλής, στην περιοχή του λεγόµενου Court of the
Altar. Πρόκειται για έναν οίκο προσανατολισµένο προς Ανατολάς, διαστάσεων
10,15×7,00µ.414 (εικ. 42, C αρ. 21). Ανεσκάφη από τον Evans, ο οποίος αρχικά τον
ερµήνευσε ως µυκηναϊκό µέγαρο415 και αργότερα ως έναν πρώιµο ελληνικό ναό, τον
«οίκο της Ρέας», που ιδρύθηκε πάνω στα ερείπια του ανακτόρου.416 Στα ευρήµατα
περιλαµβάνονται αναθηµατικά αγγεία και νοµίσµατα, τα οποία βρέθηκαν πολύ κοντά
στο κτήριο, ανατολικά από αυτό, στην κεντρική αυλή πάνω από Νεολιθικές οικίες.417
Μεταξύ της κεραµικής βρέθηκαν και θραύσµατα κεραµίδων, συνεπώς το κτήριο σε
κάποια φάση ήταν στεγασµένο.418 Ο Evans χρονολόγησε τα τέσσερα αργυρά
αιγινητικά νοµίσµατα µεταξύ του 7ου και του πρώιµου 5ου αι. π.Χ.,419 σήµερα όµως
πιστεύεται ότι κανένα από αυτά τα νοµίσµατα δεν µπορεί να χρονολογηθεί πιο πριν
από το 500 π.Χ.420 Η µελέτη της κεραµικής από τους M. Hartley421 και P.
Callaghan422 έδειξε πως -µε εξαίρεση ελάχιστων οστράκων γεωµετρικής (πιθανώς και
Πρωτογεωµετρικής περιόδου423)- η πλειονότητα της κεραµικής προέρχεται από την
εποχή µεταξύ του 5ου και του 2ου αι. π.Χ., αφού µόνο εννέα όστρακα είναι παλαιότερα
και απουσιάζουν όστρακα ρωµαϊκής περιόδου.424 Το πρωιµότερο θραύσµα ανήκει σε
έναν µικρογραφικό «κρατηρίσκο» και χρονολογήθηκε στο α΄ ήµισυ του 5ου αι.425 Η
νέα εξέταση όµως των «κρατηρίσκων» από τον Erickson έδειξε πως αυτοί είναι
σύγχρονοι των κυάθων µε ψηλό λαιµό Τύπου VI, οι οποίοι χρονολογούνται γύρω στο
τελευταίο τέταρτο του 5ου αιώνα, αν όχι στον πρώιµο 4ο αι. π.Χ.426
Οι αρχιτεκτονικές φάσεις του κτηρίου µελετήθηκαν από τον Hallager, ο
οποίος απέδωσε τα σχετικά θεµέλια σε µια ορθογώνια κατασκευή που χρονολογείται
στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού: Συγκεκριµένα, το κτήριο είχε κτιστεί κατά την
Evans, PM II.1, 6, εικ. 2. Sporn 2002, 124.
Evans A.J., BSA 7 (1900-01), 21ff. Thomas 1998, 205 σηµ. 5. Sporn 2002, 124 σηµ. 836.
416
Evans, PM II.1, 7. Την άποψή του στήριξε στην πληροφορία του ∆ιόδωρου του Σικελιώτη (V.66)
που αναφέρει ότι την εποχή του ήταν ακόµα ορατά στην Κνωσό τα θεµέλια του Οίκου της Ρέας και
ενός πανάρχαιου άλσους κυπαρισσιών.
417
Id., 6-7.
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Popham 1978, 186 (αναφορά Callaghan), 187.
419
Evans, PM II.1, 5-6.
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Coldstream 2000, 287, 288 αρ. J 12 και J 13, πίν. 58.
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Hartley 1930-31, 92.
422
Αναφορά Callaghan στο άρθρο του Popham 1978, 186, πίν. 27 α, Ε.
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Hartley 1930-31, 92, 93 εικ. 23. Popham 1978, 186: τα όστρακα που είχε µελετήσει ο Hartley είχαν
χαθεί τη δεκαετία του ’70.
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Βλ. αναφορά του Callaghan στον Popham 1978, 186.
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Id., ό.π. Ο Coldstream 2000, 286, προτιµά την ονοµασία «κύαθος». Περιγραφή και τοµή του
αγγείου, ό.π., 287 αρ. J3, εικ. 8.
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πρώτη µυκηναϊκή φάση µετασκευής της περιοχής των Υπόστυλων Κρυπτών και
άλλαξε σε µια δεύτερη µυκηναϊκή οικοδοµική φάση.427 Από την άλλη πλευρά
υπάρχει η άποψη πως το κτήριο κτίστηκε από επαναχρησιµοποιηµένες λιθοπλίνθους
µινωικής περιόδου.428 Η χρονολόγηση του κτηρίου παραµένει πάντως αδιευκρίνιστη,
εφ’ όσον δεν έχουν τύχει µελέτης τα θραύσµατα των κεραµίδων.429 Ο Τhomas
υποστηρίζει πως ακόµα και αν οι ίδιοι οι τοίχοι δεν ανήκουν σε ένα ελληνικό ναϊκό
οικοδόµηµα, τα ευρήµατα δηλώνουν ένα ελληνικό ιερό, το οποίο υπήρχε τουλάχιστον
από τον 5ο αι. π.Χ., ενδεχοµένως ήδη από τη Γεωµετρική περίοδο.430

55. Πατέλα του Πρινιά, «ναός Β». Τριµερές οικοδόµηµα, διαστάσεων 18,50 ×
6,50µ.,431 βρίσκεται νοτίως του ναού Α [Α11], ακριβώς δίπλα του (εικ. 43). Έχει
προσανατολισµό Α-∆ και αποτελείται από τρεις χώρους, τους οποίους ο Pernier
χαρακτήρισε ως πρόδοµο, σηκό και οπισθόδοµο. Τον κεντρικό χώρο του σηκού
καταλαµβάνει µια ορθογώνια εσχάρα, διαστάσεων 1,00 × 2,75µ., παρόµοια µε εκείνη
στον ναό Α, δηλαδή από µικρούς αδρούς λίθους εµπεπηγµένους στο δάπεδο.432
Το στενό εσωτερικό πλάτος (περίπου 4,50µ.) δεν απαιτεί εσωτερικούς κίονες για την
στήριξη των δοκαριών της στέγης, και πράγµατι δεν βρέθηκαν καθόλου βάσεις
τέτοιων στηριγµάτων.433 Τη διαρρύθµιση για την διαφυγή του καπνού θα πρέπει να
την αναπαραστήσει κανείς ως µια απλή, στρογγυλή καπνοδόχο, όπως φαίνεται στο
πήλινο οµοίωµα οίκου από το Χανιαλέ Τεκκέ.434 Το θεµέλιο αναδύεται µε τη µορφή
βαθµίδας και µάλιστα το θεµέλιο της πρόσοψης είναι κάπως ευρύτερο από τα άλλα
των υπολοίπων πλευρών και των εσωτερικών τοίχων.435 Το δάπεδο και των τριών
δωµατίων αποτελείται από πατηµένο χώµα. Το στενό προαύλιο, του οποίου η χρονική
σχέση προς τον «ναό Β» είναι άγνωστη, είναι στρωµένο µε λίθινες πλάκες και
σφήνες.

Erickson 2000, 130 σηµ. 8, εικ. 5.3.xxii-xxv για τον Τύπο VI.
Hallager 1987, 170 εικ. 1. C αρ. 21, 175 και σηµ. 80, 176.
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Sporn 2002, 124 και σηµ. 839.
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Οι ηµικυκλικοί λίθοι µε τις εγκοπές για τις στρόφιγγες της θύρας του προδόµου
µαρτυρούν πως αυτή ήταν δίφυλλη. Οι υπόλοιπες είσοδοι προφανώς δεν έκλειναν µε
θύρες.436
Στην ανατολική πλευρά της εσχάρας εφαπτόταν µια µεγάλη ορθογώνια πλάκα
(0,67 × 0,32µ.) και στη δυτική πλευρά της ένας ραβδωµένος λίθος µε βάση και κορµό
κόλουρου κώνου, ο οποίος ερµηνεύθηκε από τον Pernier ως θυσιαστήριος βωµός.437
Το κωνικό σώµα του (ύψους 0,22µ. και άνω διαµέτρου 0,17µ.) διακοσµείται µε
δεκαεπτά ελαφρές αυλακώσεις. Είναι κατασκευασµένος από ασβεστόλιθο.
Μολονότι επί δεκαετίες θεωρήθηκε ναός των αρχαϊκών χρόνων, σήµερα
εκτιµάται πως είναι δηµόσιο οικοδόµηµα ή ένα είδος πρώιµου πρυτανείου των αρχών
της πρώτης χιλιετίας.438 Το κτήριο αυτό ερµηνεύθηκε από τον Pernier ως ναός είτε
κατ’ αναλογία και λόγω της εγγύτητάς του µε τον ναό Α είτε λόγω της κάτοψής του
µε πρόναο, σηκό και οπισθόδοµο, η οποία συναντάται στους ελληνικούς κλασικούς
ναούς.439 Ο Pernier θεώρησε σύγχρονα τα δύο αυτά κτήρια, επειδή η κεραµική του Β
αντιστοιχεί µε εκείνη που βρέθηκε στον ναό Α του Πρινιά,440 χωρίς να λαµβάνει
υπόψη του, σύµφωνα µε τον D’ Acunto, τη διαφορά τους στην ευθυγράµµιση και την
κάτοψη.441 Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στα ανατολικά των δύο κτηρίων από το
Πανεπιστήµιο της Κατάνης αποκάλυψαν κατασκευές που έχουν την ίδια
ευθυγράµµιση µε το κτήριο Β, οι οποίες ιδρύθηκαν σε µια αρκετά παλαιότερη φάση
του οικισµού.442 Ο ναός Α υπέρκειται µιας σειράς κατασκευών που έχουν την ίδια
ευθυγράµµιση µε το Β –και γι’ αυτό δεν µπορεί να αποκλειστεί µια αρχιτεκτονική
σχέση µε αυτό- άρα ο ναός Α είναι µεταγενέστερος του κτηρίου Β,443 όπως έχει ήδη
υποθέσει ο Rizza.444 Συνεπώς, αφού ο ναός Α χρονολογείται από τη γλυπτή
διακόσµησή του γύρω στα µέσα του 7ου αι. π.Χ. ή λίγο µετά, το κτήριο Β πρέπει να
είναι αρκετά προγενέστερο: η κατασκευή του, σύµφωνα µε τον D’ Acunto, πρέπει να
ανάγεται τουλάχιστον στον 8ο αι. π.Χ., αν όχι πιο πριν.445
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Ο ίδιος ερευνητής, βασιζόµενος στη µελέτη του Μαζαράκη-Αινιάνος σχετικά
µε τη γένεση του ελληνικού ναού και τη µετάβαση από την µοναρχία στην
αριστοκρατία, θεωρεί πως το κτήριο Β του Πρινιά ήταν ένα µέγαρο τοπικού ηγέτη,
στην άµεση γειτονία του οποίου (του µεγάρου) κτίστηκε κάποια στιγµή ο ναός Α, σε
µια περιοχή που καταλαµβανόταν παλαιότερα από εστίες.446 Η κατασκευή του τοίχου
Ι δείχνει, ωστόσο, ότι αυτό δεν εγκαταλείφθηκε µετά το ήµισυ του 7ου αι. π.Χ., αλλά
πιθανώς επαναλειτούργησε µετά την κατασκευή του ναού Α.447 Έχοντας υπόψη του
παράλληλα από το Εµποριό της Χίου και από τη Ζαγορά της Άνδρου, ο D’ Acunto
προωθεί ακόµα πιο πολύ την υπόθεσή του και προτείνει πως το πλάτωµα (ο ανοιχτός
χώρος), µπροστά από τα δύο αυτά κτήρια εξηγεί τη λειτουργία της πρωτόγονης
αγοράς που συνδέεται µε το µέγαρον του τοπικού βασιλέως.448
Τα ευρήµατα από το κτήριο Β αποτελούνται κυρίως από µεγάλους
ανάγλυφους πίθους που βρέθηκαν σε µεγάλη ποσότητα στο πίσω δωµάτιο. Βρέθηκαν
επίσης σηµαντικές ποσότητες λεπτών µονόχρωµων αγγείων, µυλόπετρες, ενώ δεν
σηµειώθηκαν αντικείµενα που µπορούν να χαρακτηριστούν αναθηµατικά.449 Ο
Μαζαράκης Αινιάν επισηµαίνει πως αυτό το υλικό ανήκει στην τελευταία περίοδο
χρήσεως του κτηρίου, όταν δηλαδή συνυπήρχε µε τον ναό Α. Η κεντρική εστία δεν
αποτελεί, κατά τη γνώµη του, ικανή απόδειξη για τον ιερό χαρακτήρα του κτηρίου,
αν και το µεγάλο µέγεθός του υποδεικνύει ένα κτίσµα που σίγουρα εξυπηρετούσε
σηµαντικές κοινοτικές λειτουργίες.450 Ο ίδιος ερευνητής καταλήγει σε δύο εκδοχές:
είτε το κτήριο ήταν ναός από την αρχή είτε ένα είδος πρυτανείου. Επισηµαίνει
ωστόσο πως ένας «αστικός» ναός τόσο πρώιµης εποχής θα ήταν ασυνήθιστο
φαινόµενο τόσο για την Κρήτη όσο και για τον υπόλοιπο ελληνικό κόσµο.451
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56. Αξός, θέση Λειβάδα.452 ∆ιακρίνεται η γωνία οικοδοµήµατος. Στρωτήρες και
καλυπτήρες κέραµοι καθώς και ακροκέραµοι µε ανθέµια προέρχονται ασφαλώς από
τη στέγη του ίδιου οικοδοµήµατος.453 Αµηχανία προκαλεί ωστόσο η διατύπωση της
ανασκαφικής αναφοράς του Αλεξίου. Καταγράφει πως κοντά στο οικοδόµηµα αυτό
υπήρχε καµένο στρώµα, εντός του οποίου βρέθηκαν ειδώλια και ζώδια αρχαϊκών
χρόνων. Ακριβώς όµως γι’ αυτά τα ευρήµατα αναφέρει λίγες γραµµές πιο πάνω πως
ορισµένα προήλθαν «εξ Αξού πιθανώς […], ευρεθέντα εις την θέσιν Λειβάδα» και τα
υπόλοιπα (πήλινα σωληνοειδή εν µέρει ανθρωπόµορφα ειδώλια και δύσµορφες
κεφαλές αρχαϊκών χρόνων, καθώς ειδώλια και κεφαλές ελληνιστικών χρόνων)
«πιθανώς από τον ίδιο χώρο».454 Αν θεωρήσουµε πως τα ευρήµατα αυτά προέρχονται
από τον ίδιο χώρο, τότε προφανώς πρόκειται για ένα κτήριο θρησκευτικού
χαρακτήρα. Παραµένουν αδηµοσίευτα τα ευρήµατα.
57. Πολυρρήνια. Έχει αποκαλυφθεί ένας τοίχος µήκους 49,25µ. και πάχους 1,35µ.
που βαίνει παράλληλα προς τον βόρειο τοίχο της εκκλησίας των Αγίων Πάντων σε
απόσταση 16,50 µ. από αυτόν, µε κατεύθυνση Α-∆ και µέτωπο προς Βορράν.455 Και
στις δύο πλευρές σταµατά απότοµα, χωρίς γωνία ή γωνιακή προεξοχή.
Κατασκευασµένος από σιδερόπετρα, το µεγαλύτερο τµήµα του σώζεται σε έξι
κατώτερους δόµους από χαµηλές και µικρές λιθοπλίνθους, ενώ ο έβδοµος ανώτατος
δόµος από µεγάλες (µήκ. 2,50µ. και ύψ. 0,95µ.) που έχουν στηθεί όρθιες.456 Ο
Θεοφανείδης χρονολογεί τον τοίχο αυτόν στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. βάσει της
τοιχοποιίας και των επιγραφών που είχαν βρεθεί άλλοτε εκεί, από τις οποίες οι
παλαιότερες ανήκουν στις αρχές του 3ου αι. π.Χ.

457

Ένας δεύτερος τοίχος βρέθηκε

µεταξύ της εκκλησίας των Αγίων Πάντων και του προαναφερθέντος τοίχου, από τον
οποίον απέχει νοτίως 6,73 µ.458 Έχει και αυτός φορά Α-∆ και ορατό µήκος 40,80µ. Το
ανατολικό του άκρο, σε απόσταση 60,65µ. από το δυτικό άκρο του πρώτου τοίχου,
κάµπτεται προς Βορράν και σχηµατίζει γωνία µήκους 6,90µ.459 Σώζονται δύο δόµοι
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από πώρινες πελεκητές πλάκες. Ο δεύτερος δόµος έχει µικρότερο πλάτος από τον
πρώτο.460 Ο Θεοφανείδης θεώρησε απώτατο χρονολογικό όριο του δεύτερου τοίχου
το δεύτερο ήµισυ του 4ου αι. π.Χ. βασιζόµενος στην ύπαρξη πολλών ορειχάλκινων
συνδέσµων σχήµατος Π επενδεδυµένων µε µόλυβδο, οι οποίοι βρέθηκαν στα γύρω
χώµατα και σε κινητές λιθοπλίνθους.461 Σήµερα γνωρίζουµε ότι ο τύπος αυτός του
συνδέσµου ήταν γνωστός ήδη από τα µέσα του 6ου αι. π.Χ. στην Ιωνία, όπου όµως
εµφανιζόταν τις περισσότερες φορές µέσα σε λαξευµένη εγκοπή σχήµατος
πελεκίνου.462

Συγκεκριµένα

στον

Ναό

Α

της

Πάρου

(530/520

π.Χ.)

χρησιµοποιήθηκαν στο ίδιο κτήριο ταυτόχρονα σιδερένιοι και ορειχάλκινοι Π-σχηµοι
σύνδεσµοι που ήταν τοποθετηµένοι τις περισσότερες φορές σε εγκοπές πελεκίνου µε
γέµισµα µολύβδου.463 Προτού γίνει οποιαδήποτε µελέτη για τη διευκρίνιση της
σχέσης των δύο αυτών τοίχων (αν δηλ. ανήκουν σε ναό, στοά ή βωµό464), είναι
απαραίτητη η εξακρίβωση του σχήµατος των εγκοπών που δέχονταν τους
ορειχάλκινους συνδέσµους, ώστε να διαπιστωθεί µε ασφάλεια η χρονολόγηση των
δύο αυτών υπερµεγεθών για τα δεδοµένα της Κρήτης τοίχων.

58. Μίλατος, θέση Παλαιµαγατζές. Ο Χατζιδάκις υπέθεσε πως οι επτά σπόνδυλοι
και τα δύο δωρικά κιονόκρανα Β7 πιθανώς να προέρχονται από κάποιον ναό ή
δηµόσιο κτήριο. Στην περίπτωση αυτή το κτίσµα θα ήταν πολύ µικρών
διαστάσεων.465 Είναι άγνωστο όµως αν ανήκουν στην περίοδο που εξετάζουµε.
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59. Λατώ. Λόφος Θύλακα.466 Στη νοτιοδυτική πλευρά του πλατώµατος, στη ράχη
του λόφου, βρέθηκαν τα ερείπια ενός τετράγωνου χώρου, διαστάσεων 2×2,5µ., µε
θύρα πλάτους 0,40µ. στην ανατολική πλευρά467 (εικ. 44). Ο Reinach θεώρησε πως
εντόπισε ένα λατρευτικό κτήριο, το οποίο ο Ι. Σακελλαράκης εντάσσει στη µινωική
περίοδο, ενώ ο Μαζαράκης Αινιάν και η Sporn στην γεωµετρική.468 Στο κέντρο του
λόφου ο Reinach ανακάλυψε τον αποθέτη του ιερού µε ευρήµατα από τη γεωµετρική
ως την ελληνιστική περίοδο (750-250 π.Χ.)469 -κυρίως ειδώλια και ζώδια αρχαϊκών
χρόνων. Η ανασκαφή του Κ. ∆αβάρα έφερε στο φως και άλλα γεωµετρικά και
αρχαϊκά ευρήµατα, τα οποία παραµένουν αδηµοσίευτα.470 Σύµφωνα µε τον ίδιο,
φαίνεται ότι το ιερό ανήκει κυρίως στη γεωµετρική και αρχαϊκή περίοδο, µερικά
ευρήµατα ωστόσο οµοιάζουν προς εκείνα των ΜΜ ιερών κορυφής.

60. Ριθυµνία. Στις αρχές του 1917 αποκαλύφθηκε τµήµα κτηρίου αγνώστου
χρονολόγησης στον αγρό του Μιχ. Σταυρουλάκι, προς νότον και εκτός της τότε
πόλεως του Ρεθύµνου.471 Λίγα εκατοστά κάτω από το τότε έδαφος ήλθαν στο φως
τρεις τοίχοι. Ο πρώτος είχε µήκος 19µ. και µέγιστο πλάτος 1,25µ. Σωζόταν σε ύψος
δύο δόµων από επιχώριους, ξεστούς ορθογώνιους ογκόλιθους κογχυλιάτη λίθου.
Κάθετος προς αυτόν ήταν ο δεύτερος τοίχος, µήκους 15µ. Ο τρίτος τοίχος «ανεφάνη
µεταξύ τούτων» και είχε µήκος 3µ. Ο Ξανθουδίδης τους ερµήνευσε µε επιφύλαξη ως
τοίχους θεµελίων ή µέρη κρηπιδώµατος αγνώστου οικοδοµήµατος, αφού δεν βρέθηκε
κανένα κινητό εύρηµα ή κάποια άλλη ένδειξη. Τα ερείπια καταχώθηκαν, για να
καλλιεργηθεί ο αγρός από τον ιδιοκτήτη, µε την προοπτική να αναβληθεί η έρευνα
για το µέλλον.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β
Αρχιτεκτονικά µέλη
Κατηγορία Β.Ι: Κίονες (κιονόκρανα και βάσεις)
Β1. [1] Αρκάδες, θέση Προφήτης Ηλίας. Κιονόκρανο από ντόπιο µαλακό
ασβεστόλιθο (εικ. 45) (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου αρ. ευρ. Γλ 272). Ο άβαξ
βρέθηκε εντοιχισµένος στην είσοδο του Τάφου Α,472 το κιονόκρανο (εχίνος) στον
θάλαµο του Τάφου Β.473 ∆ιαστάσεις πλευρών άβακος 0,50-0,49µ., διαστάσεις
επιθήµατος 0,345-0,335µ. Το επίθηµα φέρει τετράγωνο τόρµο διαστάσεων
0,08×0,093µ. Συνολικό ύψος άβακος 0,146µ.474 ∆ιάµετρος βάσης κιονοκράνου
0,247µ., διάµετρος ανώτερης επιφάνειας 0,372µ., διαστάσεις τόρµου περίπου 0,090,095µ.475 Έχει συµπληρωθεί το µεγαλύτερο τµήµα του εχίνου. Συγκολληµένος και
συµπληρωµένος ο άβαξ και το επίθηµά του.476 Η βάση του κιονοκράνου φέρει
ανάγλυφο σχοινοειδές κόσµηµα. Ο κορµός έχει κοίλο περίγραµµα, διευρύνεται προς
τα άνω και κοσµείται µε ταινιωτές ραβδώσεις µε διπλή εγχάρακτη παρυφή που
καταλήγουν σε είκοσι έξι φύλλα477 που κάµπτονται προς τα έξω. Το κάθε φύλλο
εφάπτεται του άλλου χωρίς να παρεµβάλλεται κάποια ράβδωση.478 Ο τετράγωνος
άβαξ φέρει περιµετρικά στις στενές πλευρές του εγχάρακτη τριπλή τρέχουσα σπείρα,
η οποία φέρει εξίτηλα ίχνη ερυθρού χρώµατος.479 Υπολείµµατα του ιδίου χρώµατος
σώζονται και στο κιονόκρανο.480 Στην πλευρά του άβακος, στην οποία εφάπτεται ο
εχίνος, διακρίνεται λεπτός εγχάρακτος κύκλος διαµέτρου 0,30µ. (ένα είδος
αναθύρωσης). Στην ίδια πλευρά οι διαµετρικά αντίθετες γωνίες κοσµούνται µε
εγχάρακτο κόσµηµα διπλού οµόκεντρου κύκλου που εγγράφει εξάφυλλο ή
δωδεκάφυλλο ρόδακα αντιστοίχως481 (εικ. 46). Η σύνδεση των δύο αυτών µελών
επιβεβαιώνεται από την αναθύρωση του άβακος που έχει την ίδια διάµετρο µε την
ανώτερη επιφάνεια του κιονοκράνου, καθώς και από τον τόρµο στην ανώτερη
επιφάνεια του κιονοκράνου, του οποίου οι διαστάσεις ταιριάζουν ακριβώς µε τον
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τετράγωνο τόρµο που διαπερνά συνολικά τον άβακα.482 Πρόκειται για το αρχαιότερο
µέχρι τώρα γνωστό λίθινο ελληνικό κιονόκρανο. Ήδη τον 7ο αι. π.Χ. ήταν
εντοιχισµένο σε δεύτερη χρήση µέσα σε έναν τάφο. Μοναδικό στοιχείο για αυτήν την
χρονολόγηση αποτελεί ένα ειδώλιο.483

Β2.[2] Φαιστός, πρόποδες της νότιας πλαγιάς της λεγόµενης δεύτερης (ή µεσαίας)
ακρόπολης. Στα ανατολικά του Πρωτοανακτορικού δωµατίου CVII του «ανακτόρου»
της Φαιστού αποκαλύφθηκε τυχαία το 1969 το ήµισυ δωρικού κιονοκράνου από
µαλακό, ωχρό ασβεστόλιθο µε ανάγλυφη διακόσµηση (αρ. ευρ. F 6699)484 (εικ. 47).
Ο άβαξ είναι ενιαίος µε τον εχίνο. ∆ιαστάσεις:485 ύψος άβακος 0,156µ., µήκος
πλευρών του 0,749µ. και 0,566µ. αντιστοίχως, και στο εσωτερικό –κατά µήκος στη
γραµµή του σπασίµατος- 0,765µ. Ο εχίνος ανέρχεται στα 0,154µ. ύψος, µε µια
προεξοχή 0,202µ. ∆ιακοσµείται µε τρεις οριζόντιες σειρές φύλλων(;) σε ιωνικό
κυµάτιο, σύµφωνα µε την περιγραφή του La Rosa. Τα «φύλλα» έχουν διαφορετικές
διαστάσεις και σχήµα και κατευθύνονται έτσι, ώστε το κατώτερο «φύλλο» να
εµφανίζεται ανάµεσα από τα δύο ανώτερα «φύλλα».486 Οι διαστάσεις της ανώτερης
σειράς των «φύλλων» έχουν ως εξής: µέγ. πλάτος 0,092µ., µεσαίο πλάτος 0,085µ.,
ύψος 0,075µ. Μεσαία σειρά: µεσαίο πλάτος 0,082µ., ελάχιστο πλάτ. 0, 075µ., ύψος
0,09µ. Κατώτερη σειρά: µεσαίο πλάτ. 0,07µ., ύψος 0,10µ. Η διαφοροποίηση του
µεγέθους των σειρών οφείλεται στο ότι το σχήµα των «φύλλων» περιορίζεται και
επιµηκύνεται σταδιακά από πάνω προς τα κάτω.487 Το υποτραχήλιο καταλήγει σε
έναν δακτύλιο µέγιστου ύψους 0,006µ.488 και εµφανίζει στην κατώτερη όψη του µια
τετράγωνη οπή µε πλευρές διαστάσεων 0,09-0,10µ. και βάθος κατά µέσον όρο
0,055µ.489 Παρόµοια οπή και περίπου ιδίων διαστάσεων490 υπάρχει και στην ανώτερη

Wesenberg 1971, 45. Levi 1927-29, 451 εικ. 586.
Wesenberg 1971, 47 σηµ. 222. Levi 1927-29, 184 εικ. 205 a-b και αποκατάσταση του ειδωλίου ό.π.,
185 εικ. 205 c.
484
La Rosa 1974, 136 σηµ. 2 και σηµ. 4. Βρέθηκε τυχαία κατά τη διάνοιξη της σύγχρονης κλίµακας
εισόδου στα ερείπια του «ανακτόρου».
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Id., 136 σηµ. 6.
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Id., 136 σηµ. 8.
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La Rosa 1974, 136 σηµ. 9.Το πλάτος της οπής κυµαίνεται από 0,095µ. ώς 0,118µ., βάθος κατά µέσο
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επιφάνεια του άβακος, καθώς και άλλες δύο οπές για την υποδοχή καρκίνου και
µοχλοβοθρίου.491

Β3.[3] Ελτυνία /Ελτυναία (σηµ. Κουνάβοι Πεδιάδος, θέση Ελληνικά, βλ. Α36). Ένα
κιονόκρανο δωρικού ρυθµού «λίαν αρχαϊκόν» βρέθηκε κατά την εκχωµάτωση
αµαξιτής οδού που οδηγούσε στο µετόχι Ζαγουριάνους του χωριού Κουνάβων492 (εικ.
48). Ο La Rosa εντόπισε στις αποθήκες του Μουσείου Ηρακλείου ένα πώρινο
κιονόκρανο χωρίς αριθµό ευρετηρίου, το οποίο ταύτισε µε εκείνο των Κουνάβων.493
(εικ. 49). Πρόκειται για ένα σχεδόν ακέραιο κιονόκρανο (έχουν αποκοπεί δύο ακµές
της µιας πλευράς) από υπόλευκο ασβεστόλιθο µε κιτρινωπή επικάλυψη. ∆ιαστάσεις
άβακος: ύψος 0,095µ., πλάτος 0,555µ. × 0,562µ. Ύψος εχίνου 0,118µ., ύψος
υποτραχηλίου 0,022µ., ύψος κιονοκράνου 0,235µ., κατώτατη διάµετρος 0,295µ. Η
ταινία της αναθύρωσης στις δύο πλευρές της ανώτατης όψης έχει πλάτος 0,075µ. Η
κατώτατη επιφάνεια είναι εντελώς λεία χωρίς οπή για γόµφο. Χρονολογείται από τον
Ξανθουδίδη στον 7ο αι. π.Χ.494 και µε επιφύλαξη από τον La Rosa στον 6ο αι. π.Χ.495
Πιο πιθανή η άποψη του τελευταίου, αφού η επιγραφή που βρέθηκε µαζί µε το
κιονόκρανο πρέπει να ανήκει γύρω στα 500 π.Χ.

Β4.[4] Κνωσός (θέση Μοναστηριακό Κεφάλι). Τµήµα ενός πρώιµου δωρικού
κιονοκράνου, από την κορυφή της ανατολικής πλαγιάς του λόφου της ακροπόλεως.496
Το κιονόκρανο αυτό ήταν ακόµα ορατό στην επιφάνεια του εδάφους τη δεκαετία του
1920, όπως φαίνεται από την αναφορά του Payne.497 Στην ίδια ακρόπολη αναφέρεται
πως είχαν βρεθεί γεωµετρικά όστρακα. Ο Pendlebury πιστεύει πως το κιονόκρανο δεν
θα µπορούσε να χρονολογηθεί πολύ πριν το τέλος του 6ου αι. π.Χ. παρά τον
απεστρογγυλεµένο του εχίνο.498 Ωστόσο η χρονολόγησή του παραµένει αβέβαιη.499
491
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Ξανθουδίδης 1918, 24.
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La Rosa 1974, 139 εικ. 2, 140 σηµ. 28. Πράγµατι οι διαστάσεις του κιονοκράνου αυτού συµπίπτουν
µε εκείνες που σηµειώνει ο Ξανθουδίδης 1920, 75 εικ. 1: ύψ. 0,26µ., άνω πλ. και πάχ. 0,56, κάτω διάµ.
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La Rosa 1974, 140 σηµ. 28.
496
Hood-Smyth 1981, 45 αρ. 145, εικ. 4 ή 5 τετράγωνο D7.
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Payne 1927-28, 231.
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Pendlebury J.D., The Archaeology of Crete, An Introduction, London 1939 (β΄ έκδ. New York
1963), 334.
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Πιθανώς αυτό να ήταν το «τµήµα δωρικού κίονος» που καταστράφηκε το 1934
σύµφωνα µε τη S. Benton.500 Ο Evans υπέθεσε πως ίσως να προερχόταν από τον ναό
του Απόλλωνος ∆ελφινίου.501

Β5.[5] Αµνισός. Θραύσµα ενός µικρού πώρινου κιονοκράνου από τον περιβάλλοντα
χώρο µιας «οικίας ηγεµόνος» (σύµφωνα µε την πρώτη ανασκαφική αναφορά του
Μαρινάτου), το οποίο χαρακτηρίστηκε από τον ίδιο «µάλλον αρχαϊκό παρά
µινωικό».502 Ο ίδιος το απέδωσε αργότερα στο ιερό του ∆ιός Θενάτα [Α42].503
Αβέβαιης χρονολόγησης, πιθανώς να ανήκε σε αναθηµατικό κίονα.504 Απολεσθέν.505

Β6.[6] Γόρτυς. Ακρόπολη. Τα θραύσµατα της εικ. 50 αποδόθηκαν µε επιφύλαξη σε
«κιονόκρανο κυπριακού-φοινικικού τύπου».506 ∆εν δίνονται περισσότερα στοιχεία
από τους ανασκαφείς.

Β7. [7] Μίλατος (Α58).507 Στη θέση Παλαιµαγατζές σε απόσταση περίπου
τριακοσίων µέτρων από την παραλία και πεντακοσίων από το σηµερινό χωριό,
βρέθηκαν επτά σπόνδυλοι και δύο κιονόκρανα δωρικού ρυθµού. Οι σπόνδυλοι ήταν
αρράβδωτοι, είχαν αδρή λάξευση και είχαν επιχριστεί µε πηλό, τεµάχια του οποίου
σώζονταν ακόµα. Η διάµετρος των σπονδύλων ανερχόταν στα 0,40-0,50µ. και το
πλάτος του άβακος του κιονοκράνου στα 0,60µ. Απολεσθέντα.508
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Β8. [8] Λατώ. Μεταξύ των θραυσµάτων από κίονες που βρέθηκαν κατά τις έρευνες
των αρχών του περασµένου αιώνα στη Λατώ, ξεχωρίζουν ένα τµήµα «αρχαιότατου
κιονοκράνου» µε πολύ πεπελατυσµένο εχίνο και ένας σπόνδυλος κίονα µε µείωση
προς τα κάτω, που βρέθηκε στα ανατολικά του ιερού.509 Ο σπόνδυλος αποδόθηκε από
τον Demargne στη µυκηναϊκή περίοδο.510 Ωστόσο, φαίνεται απίθανο να πρόκειται για
τµήµα ενός κίονα της Εποχής του Χαλκού.511

Β9. [9] Τυλισσός (Α30). Ερείπια ελληνικής εποχής βρέθηκαν στην κορυφή του
λόφου, πάνω από τις µινωικές οικίες Α και Β.512 Κοντά στον τετράγωνο βωµό του 5ου
αι. π.Χ. περισυνελέγη µια βάση ιωνικού κίονα µε δύο σπονδύλους σε κακή
κατάσταση.513 Είναι άγνωστο αν εντάσσεται στην περίοδο που εξετάζουµε.

Κατηγορία Β.ΙΙ: Επίκρανα
Β10.[1] Πραισός, Τρίτη Ακρόπολη (Altar Hill), Α48. Επίκρανο από πώρο λίθο. Έχει
ύψος 0,30µ., πλάτος 0,38µ., πάχος 0,20µ.514 Προήλθε εκ περισυλλογής και
µεταφέρθηκε στο Μουσείο Σητείας. Σώζονται οι δυο συναπτόµενες σπείρες (εικ. 51).
Χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ.515

Κατηγορία Β.ΙΙΙ: Γλυπτά
Β11.[1] Φαιστός, Άγ. Γεώργιος Φαλάντρας [Α53]. Κεφαλή αιλουροειδούς516 από
µαλακό υπόλευκο πορώδη ασβεστόλιθο.517 (Μουσείο Ηρακλείου αρ. 81).518
∆ιαστάσεις: ύψος 0,27µ., πλάτος ως το ρύγχος 0,16µ.519 (εικ. 52). Βρέθηκε κοντά στη
Demargne 1903, 212 σηµ. 1.
Demargne 1901, 307. Demargne 1903, πίν. IV-V αρ. 26 (για τη θέση του ιερού).
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συγκεντρώνει όλα τα χωρία που αφορούν το γλυπτό αυτό στις ανασκαφικές αναφορές του Pernier και
του Halbherr.
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Μονή του Αγ. Γεωργίου Φαλάντρας, στο µικρό πλάτωµα µεταξύ της µεσαίας
ακρόπολης και εκείνης του Χριστού Εφέντη.520 Η επιφάνεια είναι φθαρµένη, διατηρεί
ωστόσο ίχνη ερυθρού χρώµατος για την απεικόνιση ορισµένων χαρακτηριστικών.521
Η απουσία οποιουδήποτε ίχνους λαιµού που να συνδέει την κεφαλή µε το υπόλοιπο
σώµα, το ανοικτό στόµα που υποδηλώνει πρόβληµα κλίσεως της κεφαλής,522 οι
ασυµµετρίες που φαίνονται να είναι µελετηµένες οπτικές διορθώσεις,523 οδηγούν στο
συµπέρασµα πως η κεφαλή δηµιουργήθηκε για να θεάται από έναν παρατηρητή πολύ
πιο ψηλό από εκείνη.524 Σύµφωνα µε τον D’ Acunto525 το γλυπτό αυτό θα µπορούσε
να ήταν τοποθετηµένο γωνιακά κατά µήκος της παραστάδας της θύρας ενός ιερού
κτηρίου, στη βάση του τοίχου ή ενός πεσσού, µε προοπτική κυρίως ¾. Μπορούµε να
το φανταστούµε στη δεξιά παραστάδα από την πλευρά του εισερχοµένου στο κτήριο
και να υποθέσουµε µια άλλη µορφή, ενός θυρωρού, στην άλλη πλευρά.526
Χρονολογείται στον 7ο αι. π.Χ.527

Β12.[2] Γόρτυς. Ναός ακροπόλεως Α4. Κεφαλή Σφίγγας(;), Μουσείο Ηρακλείου
Go.3,528 εικ. 53. Σώζεται η κεφαλή, που έχει λαξευτεί στον ίδιο λίθο µε τον λαιµό και
το στήθος, και πιθανώς µε ένθεση τα µέλη αυτά θα συνδέονταν µε το υπόλοιπο
σώµα.529 Η δεξιά πλευρά της κεφαλής έχει λειανθεί για να συνδεθεί µε έναν τοίχο,
ενώ η ίδια στρέφεται ελαφρά προς τα αριστερά.. Έχουν διατυπωθεί αµφιβολίες για το
σχήµα του οφθαλµού και του ωτός, ώστε να δικαιολογείται η απόδοση της κεφαλής
αυτής σε Σφίγγα.530 Η µορφή αυτή έχει αποκατασταθεί σε γωνιακή θέση κατά µήκος
της παραστάδας της θύρας στα αριστερά του εισερχοµένου, στη βάση ενός τοίχου ή
ενός κίονα, σύµφωνα µε τις συνήθεις τύπους της αρχιτεκτονικής της βορείου Συρίας
και της ανατολικής Μεσογείου.531
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Κατηγορία Β.IV: Ανάγλυφα
Β13.[1] Πρινιάς, ναός Α [Α11]. Τα γλυπτά του Πρινιά έχουν περιγραφεί και αναλυθεί
εκτενώς από τους Pernier 1914, Beyer 1976 και D’ Acunto 1995. Αρκετές είναι οι
προτάσεις για την αποκατάσταση της προσόψεως του κτηρίου σε σχέση πάντα µε τη
θέση των γλυπτών και τον τρόπο στέγασης του κτηρίου, βλ. Stucchi 1974, Kalpaxis
1976, Watrous 1998. Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν µόνο τα µέλη εκείνα, για
τα οποία προτείνεται µια διαφορετική ερµηνεία. Ο τρόπος µε τον οποίο ο ναός Α του
Πρινιά έχει µονοπωλήσει το ενδιαφέρον ακόµα και της σύγχρονης έρευνας, ώστε να
έχει επισκιάσει την ύπαρξη και λειτουργία τόσων άλλων δηµοσίων κτηρίων της
Κρήτης την αρχαϊκή περίοδο, επιβάλλει την περιορισµένη αναφορά σε αυτόν στην
παρούσα εργασία, προκειµένου να δοθεί µια ολοκληρωµένη εικόνα του αριθµού και
των χαρακτηριστικών όλων των δηµοσίων κτηρίων του νησιού.

Β14.[2] Γόρτυς. Ναός ακροπόλεως Α4. Ανάγλυφη πώρινη πλάκα (Μουσείο
Ηρακλείου αρ. 379), ύψους 1,50µ., πλάτους 1,07µ., συµπληρ. 0,80µ., µεγ. ύψους
αναγλύφου 0,15µ.532 Συγκολληµένη από οχτώ θραύσµατα. Απεικονίζονται τρεις
µορφές σε έκτυπο ανάγλυφο, από τις οποίες η αριστερή έχει συµπληρωθεί ολόκληρη
από το εκµαγείο της δεξιάς.533 Στο µέσον σώζεται µια ανδρική µορφή που βαδίζει
προς τα αριστερά (η κεφαλή και ο κορµός είναι όµως κατ’ ενώπιον).534 Οι
συµµετρικά υψωµένοι και λυγισµένοι βραχίονές του περιβάλλουν µε τα χέρια από
πίσω την κόµη των γυµνών γυναικών που στέκονται εκατέρωθέν του. Χρονολογείται
γύρω στο 700 π.Χ.535 Βρέθηκαν επίσης θραύσµατα παρόµοιας ανάγλυφης πλάκας536
(εικ. 54).

Rizza-Scrinari 1968, 156 αρ. 9, 157, 49 εικ. 77, πίν. IV. Beyer 1976, 166 αρ. 70, πίν. 54,1.
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Για την ταυτότητα των µορφών αυτών έχουν προταθεί οι εξής θεωρίες, βλ. Sporn 2002, 161 σηµ.
1119: οι Γεραιστιάδες (Sp. Marinatos, AA 1962, 914κεξ.), η Ρέα, η Ειλειθύια και Βριτόµαρτις (D. Levi,
PP 33 (1978), 307κεξ.), η Αθηνά, η Αφροδίτη και η Άρτεµις (P. Demargne στο Στήλη. Τιµητικός τόµος
για τον Ν. Κοντολέοντα (1985), 199) και η απολλώνια τριάδα, επειδή η µεσαία µορφή αναγνωρίστηκε
ως ανδρική (Th. Hadzisteliou-Price, JHS 91, 1971, 52, 69). Ενδιαφέρουσες και οι παρατηρήσεις του D’
Acunto 2002, 193 και 197 σχετικά µε την ερµηνεία της εικονογραφίας και την προταθείσα
χρονολόγηση.
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Β15.[3] Κυδωνία (Χανιά). Πώρινη ανάγλυφη ζωφόρος (Μουσείο Χανίων αρ. ευρ.
92).537 ∆ιαστάσεις: µήκος 0,80µ., ύψος 0,395µ., πάχος 0,14µ., ύψος αναγλύφου
0,02µ., ύψος µορφών 0,325µ.538 (εικ. 55). Είναι το µοναδικό αντικείµενο που σώθηκε
από το κτήριο Α28, επειδή παραδόθηκε εκ των υστέρων από τους ιδιοκτήτες του
οικοπέδου στο Μουσείο Χανίων.539 Η ζωφόρος είναι αποκεκρουµένη στη δεξιά στενή
πλευρά, ενώ στην αριστερή σώζεται η υποδοχή συνδέσµου. Στενές ταινίες
περιβάλλουν άνω και κάτω την ανάγλυφη παράσταση, η επιφάνεια της οποίας έχει
φθαρεί, µε αποτέλεσµα να έχουν καταστραφεί οι λεπτοµέρειες.540 Απεικονίζεται η
υπεράσπιση ενός ναού που δέχεται επίθεση από µια συνωρίδα. Ο ναός συµβολίζεται
µε την απεικόνιση µόνο του πλαισίου της θύρας,541 το οποίο έχει διπλή διαβάθµιση.
Το θέµα της ζωφόρου των Χανίων είναι ανάλογο µε την παράσταση µιας ανάγλυφης
χάλκινης ζώνης από το νεκροταφείο της Φορτέτσας στην Κνωσό,542 η οποία αποτελεί
το µοναδικό στοιχείο χρονολόγησης. Η σύγκριση του διακόσµου της ζώνης µε την
κεραµική της «Πρωτογεωµετρικής Β» φάσης τοποθετεί την χρονολόγησή της
περίπου στο 800 π.Χ.543 ή πριν το 800 π.Χ. Μια τόσο πρώιµη χρονολόγηση φαίνεται
απίθανη για το ανάγλυφο των Χανίων, επειδή µόλις τον 7ο αι. π.Χ. υπάρχουν κτήρια
στα οποία ένα τέτοιο µέλος θα µπορούσε τεχνικά να ανήκει. Θα πρέπει λοιπόν είτε να
θεωρήσουµε πως υπάρχει µια µακρόχρονη παράδοση της παράστασης αυτής είτε να
χρονολογήσουµε τη ζώνη σε ύστερη φάση.544

Θεοφανείδης 1956, 218.
Beyer 1976, 164 αρ. 68, πίν. 44.2. Ελαφρώς διαφορετικές διαστάσεις καταγράφει ο Θεοφανείδης
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543
Beyer 1976, 58.
544
Maaß 2002, 54, εικ. 98-99. Στον 8ο αι. π.Χ. χρονολογεί ο Beyer 1976, 165, στα τέλη του 6ου αι. π.Χ.
ο Θεοφανείδης 1956, 223.
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538
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Β16.[4] Αξός. Κεφαλή νεαρής µορφής από ασβεστόλιθο µε µακρά κόµη που φθάνει
ώς τους ώµους, και φέρει ταινία (Μουσείο Ηρακλείου 383545), εικ. 56. Βρέθηκε
κοντά στον ναό της Αφροδίτης στην Αξό [Α7]. Άγνωστο αν πρόκειται για τυχαίο
εύρηµα.546

Μέγ.

ύψος

περ.

0,162µ.,

µέγ.

πλάτος

0,115µ.,

µέγ.

πάχος

συµπεριλαµβανοµένης της µύτης 0,106.547 Σώζονται υπολείµµατα συνδέσµων στην
κορυφή και κάτω από τον λαιµό, συνεπώς η κεφαλή ήταν προφανώς κάποτε τµήµα
ενός υψηλού αναγλύφου και θα µπορούσε να συσχετιστεί µε τον ίδιο τον ναό ως
τµήµα της αρχιτεκτονικής του διακόσµησης,548 πιθανότατα µε τη µορφή αναγλύφου
σε ορθοστάτη. Στα µέσα του 6ου αι. χρονολογεί ο Rizza, στο β΄ τέταρτο του 6ου αι.
π.Χ. και µάλιστα προς το τέλος του αιώνα αυτού το τοποθετεί ο Αλεξίου.549

Β17.[5] Παλαίκαστρο, ιερό ∆ιός ∆ικταίου Α20. Τµήµα πήλινου έκτυπου αναγλύφου,
που σώζει το κάτω άκρο µιας κύπτουσας ή θέουσας ανθρώπινης µορφής (εικ. 57). Εκ
περισυλλογής. Το ανώτερο τµήµα του µηρού καλύπτεται από ερυθρωπό-καστανό
χρώµα, για να αποδώσει ένα εφαρµοστό ένδυµα µε λευκή παρυφή πάνω στην οποία
υπάρχουν σκούρες στιγµές.550 Το γυµνό δέρµα του υπόλοιπου µηρού και της κνήµης
αποδίδεται µε λευκό αλείφωµα και οι µύες µε βαθιές εγχαράξεις. Ο άκρος πόδας δεν
σώζεται και είναι δυσδιάκριτη η σχέση του µε το κατώτερο τµήµα του αναγλύφου, το
οποίο εξογκώνεται προς τη βάση.551 Η µορφή αυτή αποδόθηκε από τον Μαρινάτο σε
Γοργώ σε στάση «εν γούνασι δρόµου» και αυτή η άποψη έχει επικρατήσει ώς
τώρα.552 (βλ. διαφορετική ερµηνεία στο Κεφάλαιο 8.ΙΙΙ.α). Πιθανώς να ανήκε στην
ίδια στέγη µε τις ακροκεράµους Β40-Β41 που είχαν µέτωπο διακοσµηµένο µε
γοργόνειο.553

Davaras 1972, 56 αρ. 32, 57 εικ. 47-48. Alexiou 1952, εικ. 1-3, πίν. Ι-ΙΙ.
Alexiou 1952, 1. Σύµφωνα µε τον Levi 1930-31, 57 η κεφαλή «βρέθηκε κοντά στους τάφους».
Πρόκειται για τρεις τάφους ρωµαϊκής περιόδου κοντά στον ναό της «Αφροδίτης-Αστάρτης», Alexiou
1952, 1 σηµ. 2.
547
Alexiou 1952, 1.
548
Adams 1978, 80-85, πίν. 19-20.
549
Rizza 1967-68, 285-290, εικ. 55. Alexiou 1952, 16. Συνοπτική παρουσίαση όλων των απόψεων
στον D’ Acunto 2001, 320 σηµ. 27.
550
Bosanquet 1904-05, 300 αρ. 1, 301 εικ. 18.
551
Id., ό.π.
552
Μαρινάτος 1927-1928, 8-9. Belson 1981, 61, Παράρτηµα #27. Macveagh Thorne-Prent 2000, 173.
553
Macveagh Thorne-Prent 2000, 173.
545
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Β18.[6] Αρκάδες. Πήλινο αρχιτεκτονικό µέλος, τυχαίο εύρηµα που παραδόθηκε από
χωρικό κατά τη διάρκεια της ανασκαφής του κτηρίου Α17 και µεταφέρθηκε στο
τοπικό µουσείο.554 ∆εν δίνονται διαστάσεις ούτε σχέδιο. Σώζονται ο αριστερός
οφθαλµός και η αρχή της παρειάς ενός γοργονείου. Χρονολογείται στον 6ο αι. π.Χ.555
Η Λεµπέση διστάζει να το συνδέσει µε το κτήριο Α17, επειδή είναι άγνωστο το
σηµείο εύρεσής του και (κατά τη γνώµη της) νεώτερο του κτηρίου,556 το οποίο όµως όπως έχει προαναφερθεί- δεν αποκλείεται να ήταν σε χρήση τουλάχιστον µέχρι το
525 π.Χ.

Β19.[7] Κνωσός, περιοχή Νοσοκοµείου Ηρακλείου.557 Τµήµα αναγλύφου από
µαλακό, τραχύ ασβεστόλιθο µε τις εξής διαστάσεις: σωζ. πλάτος 0,593µ., σωζ. ύψος
0,432µ., µέγ. σωζ. πάχος 0,13µ.558 Αναπαρίσταται γλουτός και το οπίσθιο πόδι ενός
καθήµενου αιλουροειδούς (λέοντος ή Σφίγγας;) πάνω σε πλίνθο (εικ. 58).
Χρονολογήθηκε από τον Boardman µε επιφύλαξη στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο.
Βρέθηκε κατά τις εργασίες κατασκευής του νοσοκοµείου Ηρακλείου (βορείως της
Κνωσού), γι’ αυτό πιθανώς να ανήκε στην περιοχή του αρχαίου νεκροταφείου.
Συνεπώς δεν είναι σαφές αν αποτελούσε τµήµα επιτύµβιας στήλης ή του
αρχιτεκτονικού διακόσµου ενός κτηρίου.559

Β20.[8] Κνωσός.560 Θραύσµα αρχιτεκτονικού αναγλύφου από µαλακό διαβρωµένο
ασβεστόλιθο που βρέθηκε τυχαία το χρονικό διάστηµα 1935-1936 σε αµπελώνα Β∆
του ανακτόρου της Κνωσού. ∆εν δίνονται διαστάσεις, δεν έχουν δηµοσιευτεί
φωτογραφίες ή σχέδια. Σύµφωνα µε την περιγραφή του Megaw σώζεται η ζωσµένη
µέση και οι γλουτοί µιας τρέχουσας µορφής, παρόµοιας µε εκείνες που
απεικονίζονται στη µίτρα του Ρεθύµνου561 (εικ. 59). Η χρονολόγηση του αναγλύφου
Λεµπέση 1969, 418.
Id., 418. Belson 1981, 53 (Crete 1).
556
Λεµπέση 1969, ό.π.
557
Boardman 1962, 30, εικ. 3c.
558
Id., ό.π. Η οπίσθια πλευρά είναι τελείως αποκεκρουµένη.
559
D’ Acunto 2001, 348 σηµ. 105.
560
Megaw 1936, 150.
561
Poulsen 1906, πίν. 23. Το περίεργο ζώσιµο του ενδύµατος κάτω από κάθε γλουτό χωριστά αποτελεί
µάλλον ενδυµατολογική παρά τεχνοτροπική σύµβαση (παρόµοια ενδύµατα απεικονίζονται στη
Καιρετανή υδρία του Βουσίριδος και στην Λακωνική κύλικα του Αρκεσιλάου), βλ. Hoffmann 1972,
63 σηµ. 70, πίν. 46.1.
554
555
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από τον Megaw στον ύστερο 7ο αι. π.Χ. συµπίπτει µε την χρονολόγηση της µίτρας
του Ρεθύµνου γύρω στα 630/620 από τον Hoffmann.562

Β21.[9] Κνωσός.563 Θραύσµα αρχιτεκτονικού αναγλύφου από µαλακό διαβρωµένο
ασβεστόλιθο, το οποίο βρέθηκε τυχαία σε αµπελώνα Β∆ του «ανακτόρου» της
Κνωσού. ∆εν αναφέρονται πουθενά οι διαστάσεις, δεν έχουν δηµοσιευτεί
φωτογραφίες ή σχέδια. Αναφέρεται µόνο πως σώζεται το κατώτερο τµήµα µιας
κεφαλής, ελαφρώς µικρότερης του φυσικού µεγέθους, µε ανισοµήκη κόµη.
Χρονολογήθηκε από τον Megaw µε επιφύλαξη στον πρώιµο 6ο αι. π.Χ.564 Θα πρέπει
αυτά τα δύο µέλη (Β20 και Β21) να αναζητηθούν στις αποθήκες του Μουσείου
Ηρακλείου.

Hoffmann 1972, 46, πίν. 46.1.
Megaw 1936, 150.
564
Id., ό.π.
562
563
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Κατηγορία Β.V: ∆ιακοσµηµένα αρχιτεκτονικά µέλη κυρίως από την ανωδοµή κτηρίων
Β22.[1] Φαιστός. Μεσαία ακρόπολη, φρέαρ δοκιµαστικής τοµής 15 (Α31). Ένα
τεµάχιο γείσου από πωρόλιθο µε γραπτό ιωνικό κυµάτιο διαφόρων χρωµάτων565 (εικ.
60).

Β23.[2] Φαιστός Α31. Λιθόπλινθος από τοπικό ασβεστόλιθο, διαστάσεων 0,57 ×
0,37µ., στην κορυφή της οποίας υπήρχε ανάγλυφη ταινία πάχους 0,02µ. που
καλυπτόταν µε ερυθρό χρώµα (καρµίνιο).566

Β24.[3] Φαιστός Α31. Ένα τεµάχιο γείσου «που διακοσµείται µε σπείρες».567

Β25.[4] Φαιστός Α31. Λιθόπλινθοι «πάλι µε ανοδικά άκρα, παροµοίως µε ερυθρό
χρώµα».568

Β26.[5] Φαιστός Α31. Χωνοειδές άνθος από πώρο569 (εικ. 61, τρίτο µέλος από
αριστερά).

Β27.[6] Φαιστός Α31. Τµήµα µιας έλικας από πώρο.570 Η έλικα αυτή δεν
καταγράφεται στο ηµερολόγιο, συµπεριλαµβάνεται όµως σε έναν µακρύ και
λεπτοµερή κατάλογο που φυλασσόταν µαζί µε τα έγγραφα του Pernier και είχε
συνταχθεί από τον R. Paribeni στο Ηράκλειο για λογαριασµό του ίδιου του Pernier µε
La Rosa 1996, 64, εικ. 2.
Id., 64 σηµ. 7.
567
Id., 64.
568
Id., ό.π.
569
Id., 64, 65 εικ. 3. Απεικονίζεται στη φωτογραφία (αρ. αρνητικού 2972 του αρχείου της Ιταλικής
Αρχ/κής Σχολής Αθηνών, ό.π., 64 σηµ. 8) από το αρχείο του L. Pernier (το τρίτο µέλος από αριστερά).
Η σχέση των απεικονιζοµένων µελών µε τη µεσαία ακρόπολη της Φαιστού ενισχύεται από τη
σηµείωση στο πίσω µέρος της: «Φαιστός-ελληνικά στρώµατα. Αρχιτεκτονικά υπολείµµατα σε πώρο
λίθο (γραπτό) από έναν αρχαϊκό ναΐσκο της 2ης ακρόπολης. Κυµάτιον µε γλωσσίδιο» (αυτό το µέλος
δεν απεικονίζεται στη φωτογραφία).
570
Id., 64.
565
566
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ηµεροµηνία 31/8/1901 σχετικά µε το «ελληνικό και ρωµαϊκό υλικό που περισυνελέγη
στη Φαιστό».571 Το θραύσµα αυτό ερµηνεύθηκε, αν και µε αµφιβολία, ως έλικα ενός
ιωνικού κιονοκράνου και συνοδεύτηκε από την ενδιαφέρουσα παρατήρηση ότι ο
ασβεστόλιθος είχε εµφανή σηµάδια φωτιάς.572 Πιστεύεται πως απεικονίζεται στη
φωτογραφία573 της εικ. 61.

Β28.[7] Αµνισός. Ιερό ∆ιός Θενάτα Α42. Bρέθηκαν εντοιχισµένα δύο σπόλια από
ανοιχτόχρωµο ασβεστώδη αµµόλιθο µε γλυπτό κυµάτιο.574 (εικ. 62). Οι διαστάσεις
και τα κυµάτια των δύο λιθοπλίνθων διαφέρουν µόνο µερικά χιλιοστά, συνεπώς
µπορούν να αποδοθούν στο ίδιο κτήριο. Το κυµάτιο θυµίζει σε τοµή το λέσβιο
κυµάτιο,

αποτελείται

ωστόσο

από

απεστρογγυλεµένα

“ιωνικά

ωά”

που

εναλλάσσονται µε στενά λογχοειδή φυλλαράκια. Στη νότια λιθόπλινθο διατηρούνται
ακόµα στις γλώσσες των φύλλων υπολείµµατα ερυθρού χρώµατος στην απόχρωση
του µίνιου.

Β29.[8] Αρκάδες. ∆ύο ανάγλυφα αρχιτεκτονικά θραύσµατα, τυχαία ευρήµατα της
ιταλικής αποστολής,575 από υποκίτρινο-φαιό, ελαφρύ και πορώδη τόφο (εικ. 63).
∆ιαστάσεις µεγαλύτερου θραύσµατος: µέγ. πλάτος 0,285µ., πάχος 0,07µ. ∆ιαστάσεις
δεύτερου θραύσµατος: ύψος 0,22µ., πλάτος 0,17µ., πάχος 0,077µ. Πρόκειται για δύο
πλάκες σαν δίσκους από τη µία πλευρά και µε βαθιά εγχάραξη από την άλλη. Οι
αύλακες του αναγλύφου ενισχύονται µε ερυθρό χρώµα, έκδηλα ίχνη του οποίου έχουν
αποµείνει στο µεγαλύτερο από τα δύο θραύσµατα. Σε αυτό σώζεται ένα τµήµα
σπείρας ύψους 0,17µ., όπως σε ένα κιονόκρανο ιωνικού τύπου, µε εχίνο εξογκωµένο
µεταξύ των δύο σπειρών. Το δεύτερο θραύσµα, παρόµοιο µε το προηγούµενο,
διατηρεί µόνο ένα τµήµα της σπείρας.

La Rosa 1996, 64 σηµ. 8.
Id., ό.π. Ο La Rosa χρησιµοποιεί για το ίδιο υλικό τις λέξεις “poros” και “calcare”.
573
Id., 64 σηµ. 8 για περισσότερα στοιχεία, 65 εικ. 3.
574
Schäfer et al. 1992, 168, πίν. 34,2.3, πίν. 130b, 183.
575
Levi 1927-29, 47 εικ. 26. Βρέθηκαν σε ένα σύγχρονο τοιχάριο κοντά στο αντίσκηνο της αποστολής.
571
572
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Κατηγορία Β.VI: Σίµες
Β30.[1] Παλαίκαστρο, ιερό ∆ιός [Α20]. Μια ασυνήθιστη οµάδα επαετίδος και
παραετίδος σίµης576 (ύψους 0,34µ., πλάτους 0,64µ., βάθους 0,425µ.) προήλθε εκ
περισυλλογής. Αποτελείται από µια ψηλή κάθετη πλάκα, η οποία διακοσµείται µε
συνεχή εικονιστική ανάγλυφη παράσταση. Το άνω τµήµα της ορίζει οριζόντιο
φυλλόσχηµο κυµάτιο που ακολουθείται από σχοινοειδές, και το κάτω τµήµα της µόνο
σχοινοειδές. Στο κυρίως τµήµα της παράστασης αναπαρίσταται ένα άρµα που
οδηγείται από ηνίοχο. Κάτω από τους ίππους που τρέχουν απεικονίζεται ένα
κυνηγόσκυλο. Πίσω από το άρµα απεικονίζονται δύο οπλισµένοι πολεµιστές, ο ένας
από τους οποίους φαίνεται να ανεβαίνει χωρίς βιασύνη στο άρµα (εικ. 64). Η επαετίς
σίµη έχει µια αύλακα κατά µήκος της κορυφής για την ένθεση ενός άλλου στοιχείου,
ίσως ενός χωριστά κατασκευασµένου οδοντωτού άκρου.577 (εικ. 64α, c). Η παραετίς
σίµη έχει ένα έξω νεύον υψωµένο άκρο στην πίσω πλευρά και ένα κυκλικό άνοιγµα
για την απορροή των υδάτων.578 Η απουσία οποιαδήποτε µέριµνας για την
αποµάκρυνση του ύδατος από την πρόσοψη του κτηρίου έχει χαρακτηριστεί
ασύµφορη και πρωτόγονη.579 Επειδή όµως οι µόνες παραετίδες σίµες µε παρόµοια
σκηνή αρµατοδροµίας προέρχονται από τη Λάρισα παρά τωι Έρµωι και
χρονολογούνται βάσει συνανηκόντων ευρηµάτων γύρω στα 490-480 π.Χ., µπορούµε
να υποθέσουµε πως αυτές αποτέλεσαν το πρότυπο για το κρητικό έργο, το οποίο θα
πρέπει να χρονολογηθεί -σύµφωνα µε την Winter- µετά από εκείνες, πιθανώς στο 480
π.Χ.580 Αρκετοί πάντως θεωρούν επίσης πιθανή τη χρονολόγησή τους στο β΄ ήµισυ
του 6ου αι. π.Χ.581

Β31.[2] Κάτω Σύµη Βιάννου, ιερό Ερµή και Αφροδίτης. Κτήριο J [Α14]. Πήλινο
θραύσµα αναγλύφου µε παράσταση ιππέα, το οποίο δεν αποκλείεται, σύµφωνα µε τη
Λεµπέση,

να

αποτελεί

αρχιτεκτονικό

ανάγλυφο

ανάλογο

µε

εκείνα

του

Παλαίκαστρου582 [Β30] (εικ. 65). Σύγχρονο και ίδιας ποιότητας θραύσµα µε επίσης
Bosanquet 1904-05, 300 αρ. 2, 302 εικ. 19, πίν. XV. Winter 1993, εικ. 107.
Winter 1993, 258. Ο Bosanquet 1904-05, 302 και εικ. 19c εκτιµά πως η οπή αυτή θα χρησίµευε
µόνο για τη σύνδεση ενός ακρωτηρίου, πιθανώς ενός από τους πήλινους αετούς που βρέθηκαν επίσης
στην περιοχή του ιερού.
578
Id., ό.π.
579
Bosanquet 1904-05, 302, εικ. 19.
580
Winter 1993, 258-9.
581
Macveagh Thorne-Prent 2000, 173. Στα µέσα του 6ου αι. π.Χ. τις τοποθετεί ο Radt 1970, 260.
582
Λεµπέση 1974, 226, πίν. 166β.
576
577
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ανάγλυφη παράσταση ιππέα583 είχε βρεθεί το έτος 1973 νοτίως του βωµού σε
απόσταση 11µ. από το θραύσµα της εικ. 65. ∆εν έχουν δηµοσιευτεί διαστάσεις ή
άλλα ανασκαφικά στοιχεία.

Β32.[3] ∆ικτυνναίον. Τυχαίο εύρηµα. Σίµη µε ανάγλυφο κόσµηµα πλοχµού.
Χρονολογήθηκε από τους Γερµανούς ανασκαφείς στα τέλη του 7ου αι. π.Χ.584
Απολεσθείσα.585

Β33.[4] ∆ικτυνναίον. Πήλινη σίµη που χρονολογήθηκε στον 6ο αι. π.Χ.
Απολεσθείσα.586

Λεµπέση 1974, 226 σηµ. 1.
Welter-Jantzen 1951, 109, 116.
585
Sporn 2001, 226.
586
Sporn 2001, 226.
583
584
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Κατηγορία B.VII: Πήλινες ακροκέραµοι
Β34.[1] Αφρατί (;). Πήλινη ακροκέραµος µε µορφή γυναικείας κεφαλής που φέρει
χαµηλό πόλο, πιθανώς από το Αφρατί, βρίσκεται σήµερα στο Houston στη Συλλογή
των D. και J. de Ménil587 (εικ. 66). Συγκολληµένη από τέσσερα µεγάλα θραύσµατα,
έχει ύψος 0,28µ., πλάτος (συµπληρωµένο το κάτω τµήµα του αριστερού βοστρύχου
µε γύψο) 0,226µ. Μέγιστη προεξοχή: 0,09µ.588 Από τον ηµικυκλικό καλυπτήρα
διατηρείται µόνο η αρχή της σύνδεσής του µε την ακροκέραµο. Ευάριθµα
υπολείµµατα υπόλευκου επιχρίσµατος στη γωνία του στόµατος, στην κόµη και
αλλού, αλλά χωρίς να σώζονται ίχνη χρώµατος. Χρονολογείται στο τελευταίο
τέταρτο του 7ου αι. π.Χ. από τον Hoffmann,589 στις αρχές του 6ου αι. π.Χ. από την
Mertens-Horn.590

Β35.[2] Αφρατί. Πήλινη ακροκέραµος µε µορφή γυναικείας κεφαλής, σήµερα στη
Συλλογή Μεταξά (Ηράκλειο).591 Ύψος 0,205µ. (εικ. 67).

Β36.[3] Φαιστός. ∆εύτερη (µεσαία) ακρόπολη Α31. Τµήµα ορθογώνιας πήλινης
ακροκεράµου που διατηρείται κατά το ήµισυ περίπου (εικ. 68) (Αρχ/κό Μουσείο
Ηρακλείου C. 3551).592 Έχει µέγιστο ύψος 0,148µ., µέγιστο πλάτος 0,138µ., πάχος
περ. 0,03µ. Μια ελαφρά κοιλότητα στην πίσω πλευρά πιθανώς να δηλώνει τα
υπολείµµατα της σύνδεσης µε την κεραµίδα.593 Στο µέτωπό της σώζεται ανάγλυφο
άνθος λωτού µε έναν κάλυκα στο πλάι του, κάτω από τα οποία υπάρχει µια
σιγµοειδής έλικα.594 Η ακροκέραµος αποκαθίσταται µε ασφάλεια ως εξής: δύο
κάλυκες εκατέρωθεν του άνθους του λωτού και ένα ζεύγος σιγµοειδών ελίκων µε

Hoffmann 1970, αρ. καταλόγου D 52, σελ. 108-9, πίν. 45. Viviers 1994, 235 σηµ. 41.
Πολύ πιο αναλυτική περιγραφή και τεχνοτροπική ανάλυση στο: Hoffmann H., Ten Centuries that
shaped the West. Greek and Roman Art in Texas Collection (1970), αρ. 143 σελ. 292-4.
589
Id., ό.π.
590
Mertens-Horn 1978, 61, εικ. 25.
591
Ακροκέραµος χαρακτηρίζεται από τον Hoffmann ό.π. Στην αρχική δηµοσίευση όµως των AlexiouPlaton-Guanella-Von Matt 1968, 216 αρ. 227, πίν. 227 αναφέρεται ως “half-relief”. Viviers 1994, 235
σηµ. 41.
592
La Rosa 1996, 66 εικ. 6, 67 σηµ. 15.
593
Id., 67 σηµ. 15.
594
Id., 67.
587
588

81

φυλλαράκια ανάµεσά τους στο κατώτερο τµήµα595 (εικ. 69). Ο λωτός και οι κάλυκες
αναπτύσσονται σε ορθογώνιο βάθος µε απεστρογγυλεµένες άνω γωνίες, το οποίο
χωρίζεται από το ζεύγος των ελίκων µε µια αύλακα. Η ζώνη των ελίκων δεν έχει µια
πραγµατικά ευθύγραµµη απόληξη. Η ακροκέραµος προέρχεται από τις ανασκαφές
του Pernier το 1900 χωρίς να προσδιορίζεται το ακριβές σηµείο εύρεσής της. Μόνο
σε µια σηµείωση στο πίσω µέρος µιας φωτογραφίας του αντικειµένου αναγράφεται
ότι προέρχεται από «έναν αρχαϊκό ναΐσκο από τη δεύτερη ακρόπολη». Το
αντικείµενο αυτό εντοπίστηκε από τον La Rosa στις αποθήκες του Μουσείου
Ηρακλείου.596

Β37.[4] Φαιστός, πρόποδες δυτικής κλιτύος της µεσαίας ακρόπολης. Τµήµα
ακροκεράµου µε πανοµοιότυπη διακόσµηση όπως της Β36597 (αρ. F 69.6445b), (εικ.
70). Οι διαστάσεις του ανέρχονται σε 0,141µ. µέγιστο ύψος, 0,102µ. µέγιστο πλάτος
και 0,03µ. πάχος, ενώ η οπίσθια επιφάνεια είναι τραχιά µε λίγα σαφή ίχνη της
σύνδεσης µε την κεραµίδα.598 Βρέθηκε το 1969 πάνω από το πρωτοανακτορικό
δωµάτιο CVI (τοµή από +1,50 ώς +1,30µ. σε σχέση µε τις πλάκες του δαπέδου).599

Β38.[5] Κνωσός. Απόθεση L του Φρέατος Η της Βόρειας Βασιλικής Οδού
(RR/H/60), περ. 500-480 π.Χ. [Α41]. Τµήµα ακροκεράµου που σώζει και τµήµα της
σίµης (σωζ. ύψος 0,24µ., πάχος στο σπάσιµο της βάσης 0,055µ.) Η οπίσθια επιφάνεια
είναι κατακόρυφη ώς το επίπεδο των ελίκων, έπειτα γίνεται κοίλη.600 Το µέτωπό της
διακοσµείται µε διπλό ανθέµιο που εκφύεται από το σηµείο επαφής δύο οριζόντιων
σιγµοειδών ελίκων (εικ. 71).

La Rosa 1996, 67 και εικ. 8.
Id., 66.
597
Id., 66 εικ. 7, 67.
598
Id., 67 σηµ. 16.
599
Id., ό.π.
600
Coldstream 1973, 60 αρ. 117, πίν. 25.117.
595
596
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Β39.[6] Κνωσός. Απόθεση L του Φρέατος Η της Βόρειας Βασιλικής Οδού
(RR/H/60), [Α42]. Θραύσµα ακροκεράµου που σώζει τµήµα έλικας,601 σωζ. ύψους
0,06µ. Ανήκει στον ίδιο τύπο µε την ακροκέραµο Β38 (περ. 500-480 π.Χ.).

Β40.[7] Παλαίκαστρο, ιερό ∆ιός ∆ικταίου Α20. Ηµικυκλικές ακροκέραµοι ύψους
0,20µ., το µέτωπο των οποίων διακοσµείται µε γοργόνειο που περιβάλλεται από άλω
έξι πωγωνοφόρων συστρεφοµένων φιδιών602 (εικ. 72). Εκ περισυλλογής. Η κεφαλή
είναι στρογγυλή, µε κόµη που χωρίζεται στο κέντρο και περιβάλλει το πρόσωπο µε
δύο σειρές σπειροειδών βοστρύχων. Οι οφθαλµοί είναι ωοειδείς και επίπεδοι, η µύτη
κοντή και πλατιά και το στόµα ευρύ, µε απότοµη καµπύλωση για τον σχηµατισµό
µειδιάµατος. Χαυλιόδοντες προεξέχουν από τις εξωτερικές γωνίες του στόµατος,
µακριά από την σαρκώδη κρεµάµενη γλώσσα, αντιθέτως µε τα γοργόνεια της
ανατολικής Ελλάδας, στα οποία οι χαυλιόδοντες φύονται δίπλα στην προεξέχουσα
γλώσσα.603 Η προτεινόµενη αποκατάσταση των ακροκεράµων από τον Bosanquet604
απεικονίζεται στην εικ. 73.

Β41.[8] Παλαίκαστρο, ιερό ∆ικταίου ∆ιός Α20. Ακροκέραµος σε σχήµα δίσκου,
διαµέτρου 0,65-0,72µ. Εκ περισυλλογής. Στο µέτωπό της ανάγλυφο γοργόνειο µε
άλω φιδιών, τα οποία καλύπτονταν από ερυθρό χρώµα. Κόσµηµα αστραγάλου και
ευρύ οδοντωτό άκρο περιέβαλλαν την άλω. Υπόλοιπα ηµικυκλικής καλυπτήρος
κεραµίδος στην οπίσθια πλευρά.605 Χαρακτηρίζεται από την Belson ως κορυφαία
ακροκέραµος606 και χρονολογείται από την ίδια στα τέλη του 6ου / αρχές 5ου αι.
π.Χ.607

Coldstream 1973, 60 αρ. 118. ∆εν υπάρχει φωτογραφία του.
Bosanquet 1904-05, 303 αρ. 3, εικ. 20. Belson 1981, 58 (Crete 4).
603
Winter 1993, 268.
604
Bosanquet 1939-40, 67 εικ. 1.
605
Bosanquet 1904-1905, 303 αρ. 4. Macveagh Thorne-Prent 2000, 173.
606
Belson 1981, 56 (Crete 3).
607
Id., ό.π.
601
602

83

Β42.[9] Πραισός, Τρίτη Ακρόπολη (Altar Hill). Θραύσµα ακροκεράµου µε άλω
φιδιών γύρω από γοργόνειο, ίδιο µε το Β40.608 Χρονολογείται στα τέλη του 6ου/ αρχές
5ου αι. π.Χ.609
Β43.[10] Γόρτυς, ακρόπολη. Αρκετά πήλινα θραύσµατα από ακροκεράµους µε
παράσταση γοργονείου και φιδιών610 (εικ. 74). Από το γοργόνειο611 (ύψος 0,092µ.,
µέγ. πλάτος 0,141µ.) σώζεται η απόληξη της µύτης, το στόµα και κάποια τµήµατα
στην αριστερή παρειά, τα οποία προφανώς ανήκαν στα σώµατα των φιδιών. Το
στόµα κάµπτεται ανοικτό προς τα άνω, το περίγραµµά του σχηµατίζει βαθιά αύλακα,
στα άκρα του προβάλλουν δύο ζεύγη χαυλιοδόντων, η γλώσσα κρέµεται µε κάθετη
κεντρική αύλακα (αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται στη δηµοσιευµένη φωτογραφία).
Μύτη µικρή, κοντόχοντρη, πολύ µεγάλη στην απόληξή της. Στην πίσω πλευρά
σύνδεση µε την κεραµίδα. Σώζονται πέντε ανάγλυφα φίδια που περιελίσσονται µε
σιγµοειδή στάση έχοντας το κεφάλι στραµµένο άλλοτε προς τα αριστερά και άλλοτε
προς τα δεξιά. Μέγιστο σωζ. ύψος 0,123µ.612 Στην επιφάνεια ορισµένων σώζονται
ίχνη πορφυρού χρώµατος. Το θραύσµα υπ’ αρ. 305d (Inv. Go. 801c) προέρχεται από
αποθέσεις πάνω από τον κατώτατο τοίχο του ανδήρου.613 Πιθανώς 6ου/5ου αι. π.Χ.
Β44.[11] Γόρτυς, ακρόπολη. Θραύσµατα πήλινων ακροκεράµων όπως τα
προαναφερθέντα αλλά µικρότερων διαστάσεων. Έχουν σωθεί επτά κεφαλές
πωγωνοφόρων φιδιών614 (εικ. 74 αρ. 305g-o), µικρότερων σε σχέση µε τα θραύσµατα
305b-f. Στην επιφάνεια ορισµένων σώζονται ίχνη χρώµατος ερυθρωπού καφέ (εικ. 74
αρ.305g) και κηλίδες υποµέλανου καστανού (εικ. 74 αρ. 305i). Αυτά τα πήλινα
θραύσµατα βρέθηκαν µαζί µε άλλα πήλινα ευρήµατα του 6ου και 5ου αι. π.Χ. Ανήκουν
σε µια ενδιάµεση περίοδο της ακροπόλεως, από την οποία δεν βρέθηκαν υπολείµµατα
κατασκευής, και φαίνεται πως αντιστοιχούν σε µια στιγµή παύσης της χρήσης του
βωµού.615

608

Bosanquet 1904-1905, 304.
Belson 1981, 61 (Crete 6).
610
Rizza-Scrinari 1968, 191 αρ. 305a-f, πιν. XLII αρ. 305a-f.
611
Id., 191 αρ. 305a, πίν. XLII αρ. 305a.
612
Id., 191 αρ. 305b, πίν. XLII αρ. 305b.
613
Id., 191 αρ. 305d., πίν. XLII αρ. 305d.
614
Id., 191 αρ. 305g-i, 192 αρ. 305l-o, πίν. XLII αρ. 305 g-o.
615
Id., 155.
609
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Β45.[12] Παλαίκαστρο, ιερό ∆ικταίου ∆ιός Α20. Θραύσµατα κεραµίδων που δεν
δηµοσιεύτηκαν από τον Bosanquet και είναι παρόµοια µε τους ηγεµόνες στρωτήρες
µε υδρορρόη από τον ναό του Απόλλωνος στη Νεάνδρια, οι οποίοι χρονολογούνται
στα 560-550 π.Χ.616 Αυτές οι κεραµίδες σχεδιάστηκαν από τον Dawkins στα
ηµερολόγια της ανασκαφής και ένα σχεδόν ακέραιο παράδειγµα φυλάσσεται στο
Μουσείο Ηρακλείου µαζί µε τα υπόλοιπα ευρήµατα από το Παλαίκαστρο.617
Β46.[13] Αξός. Ναός Αφροδίτης Α7. Μια ακροκέραµος, που τώρα πια έχει χαθεί,
δηµοσιεύτηκε από τον Rizza618 µαζί µε τα πήλινα ειδώλια από την Αξό. Ύψος
περίπου 0,19µ. Αποτελείται από ένα ανθέµιο εννέα ανισοϋψών φύλλων που εκφύεται
από το σηµείο επαφής δύο αντιτιθέµενων ελίκων. (εικ. 75). Τα φύλλα του ανθεµίου
είναι κυρτά. Καθένα χωριστά περιγράφεται από µια έξεργη γραµµή. Οι έλικες έχουν
επίσης κυρτό σώµα και συνδέονται µε µικρή οριζόντια ταινία. Χαρακτηριστική η
τριγωνική και όχι η οριζόντια απόληξη της ακροκεράµου.
Β47.[14] Αµνισός, ιερό ∆ιός Θενάτα Α42. Τµήµα ακροκεράµου µε ανθέµιο.619
Απολεσθέν620 και αδηµοσίευτο.
Β48.[15] Αµνισός Α42. Τεµάχιο ακροκεράµου µε ανάγλυφο σπειροειδές κόσµηµα σε
σχήµα ~ .621 Αδηµοσίευτο.
Β49.[16] Αξός, θέση Μεγάλος Τράφος [Α29]. Θραύσµατα ακροκεράµων από
δαιδαλική-αρχαϊκή επίχωση. Αδηµοσίευτα.
Β50.[17] Αξός, θέση Λειβάδα. Ακροκέραµοι µε ανθέµια από το οικοδόµηµα Α56.
Αδηµοσίευτες.

Macveagh Thorne-Prent 2000, 174. Για τους ηγεµόνες στρωτήρες από τη Νεάνδρια, βλ. Åkerström
1966, 9, πίν. 3 και Winter 1993, 251.
617
Macveagh Thorne-Prent 2000, ό.π.
618
Rizza 1967-68, 267 εικ. 27 αρ. 198, 268 αρ. 198.
619
Marinatos 1934, 246.
620
Stürmer 1992, 242 αρ. 9.
621
Μαρινάτος 1933, 100.
616
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Κατηγορία Β.VIIα: Λίθινες ακροκέραµοι
Β51.[18] ∆ρήρος. Γοργόνειο από λεπτόκοκκο πωρόλιθο, βρέθηκε εντοιχισµένο στο
εξωκκλήσι του Αγίου Αντωνίου622 (εικ. 76). ∆ιαστάσεις: ύψος περ. 0,26µ.,623 πλάτος
περίπου το ίδιο (χωρίς να υπολογίζεται το δεξιό αυτί), το µόνο που σώζεται. Πάχος
0,15µ. Απεικονίζεται ανάγλυφο γοργόνειο στην πρόσθια όψη µιας ορθογώνιας
πλίνθου της οποίας η τοµή ήταν τετράγωνη. Η εργασία είναι υποτυπώδης και το
τετράγωνο περίγραµµα είναι ακόµα ορατό στο πρόσωπο της Γοργούς.624 Το οπίσθιο
τµήµα έχει αποκοπεί ώστε να σχηµατίζεται µια «ουρά», η οποία σώζεται σε µήκος
0,20µ. αλλά θα πρέπει να υποθέσουµε πως αρχικά ήταν µεγαλύτερη, αφού το
σπάσιµό της είναι ακανόνιστο.625 Το πρόσωπο της Γοργούς είναι εντελώς επίπεδο, οι
οφθαλµοί είναι οριζόντιοι και φακοειδείς, η µύτη πεπλατυσµένη, το στόµα οριζόντιο
µε βαθύ κοίλωµα και ρυτίδες εκατέρωθέν του.626 Αναπαρίστανται ανάγλυφοι οι
οδόντες αλλά δεν υπάρχουν κυνόδοντες. Γλώσσα στενή, κρεµάµενη στο κάτω χείλος.
Τα αυτιά αποδίδονται σαν δύο µικρές µάζες χωρίς λεπτοµέρειες.627 Ο Μαρινάτος
θεώρησε πως πρόκειται για µια από τις αρχαιότερες απεικονίσεις Γοργονείου. Το
χρονολόγησε στον 7ο αι. π.Χ.628 και το απέδωσε στο ∆ελφίνιον της ∆ρήρου Α12, στο
οποίο θα κατείχε θέση είτε στον τοίχο πάνω από τη θύρα είτε στη στέγη.629 Η Adams
το χρονολογεί στο β΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.630 και η Belson στον ύστερο 6ο αι.
π.Χ.631

Marinatos 1936, 251. Αρχική δηµοσίευση από τον Ξανθουδίδη 1918 (α), 30 εικ. 15. Πλήρης
δηµοσίευση από τον Marinatos 1936, 251 εικ. 20, 252 εικ. 21.
623
Λόγω του ύψους του θα µπορούσε να καταχωριστεί στα ακρωτήρια (Κατηγορία Β. VIII). Πβ. όµως
τους λίθινους ασπιδούχους πολεµιστές από τον περίβολο του ταφικού µνηµείου 4 Α στο νεκροταφείο
της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα. Τα δηµοσιευµένα γλυπτά (Αρχ/κό Μουσείο Ρεθύµνου, αρ. ευρ. Λ
806 και Λ 966) έχουν ύψος 0,32µ. περίπου. Θα µπορούσαν ωστόσο να είχαν τοποθετηθεί στη στέγη
του κτηρίου ως ακρωτήρια ή ακροκέραµα, βλ. Σταµπολίδης 2004, 234 αρ. 250, 235 αρ. 251.
624
Marinatos 1936, 252.
625
Id., ό.π.
626
Id., ό.π.
627
Id., 253.
628
Id., ό.π.
629
Marinatos 1936, 251.
630
Adams 1978, 80, εικ. 51.
631
Belson 1981, 54, 55 σηµ. 2 µε αναφορά σε όλες τις προταθείσες χρονολογίες.
622
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Κατηγορία Β. VIII: Λίθινα ακρωτήρια
Β52.[1] Πρινιάς, ναός Α (Α11). Άκρο έλικας που εντοπίστηκε στον σηκό, κοντά στη
βόρεια πλευρά της εσχάρας (εικ. 77).632 ∆ιαστάσεις: διάµετρος 0,25µ., πλάτος 0,065
µ., πάχος 0,15µ. Μόνο η πρόσθια όψη της έχει δεχθεί επεξεργασία. Στις παρυφές της
έλικας υπάρχει ταινία πλάτους 0,015µ. Το σώµα της µεταξύ των παρυφών είναι
ελαφρά καµπύλο. Μικρά στηρίγµατα στηρίζουν το ελαφρά κεκλιµένο εσωτερικό
τοίχωµα της έλικας, από το οποίο προκύπτει µια πλατύτερη οπίσθια παρά πρόσθια
όψη. Στην εικ. 78 απεικονίζεται το σωζόµενο τµήµα της έλικας µε την υποθετική
συµπλήρωση. Σήµερα το µέλος αυτό είναι εντοιχισµένο στο Μουσείο Ηρακλείου,
στην αίθουσα µε την αποκατάσταση της πρόσοψης του ναού Α. Έχει χρονολογηθεί
στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.633

Β53.[2] Πρινιάς. Τµήµα λίθινης έλικας. Βρέθηκε εκτός του ναού Α, στη θέση υπ’ αρ.
15 ή 16 του σχεδίου του Pernier µε τη θέση των ευρηµάτων της ανασκαφής634 (εικ.
175 αρ. 15-16). Εντοπίστηκε από τον Beyer στις αποθήκες του Μουσείου Ηρακλείου.
∆ιαστάσεις: πάχος 0,136µ.-0,139µ., ύψος 0,305µ. Η αποκεκρουµένη οπίσθια πλευρά
δεν φέρει ίχνη επεξεργασίας. Η πρόσθια πλευρά έχει την ίδια µορφή µε την
προαναφερθείσα έλικα Β52, και είναι επίσης στενότερη από την οπίσθια. Η
εξωτερική στενή πλευρά διακοσµείται µε εγχάρακτο διπλό πλοχµό που περιβάλλεται
από ταινίες (εικ. 79). Στο ελαφρά κεκλιµένο εσωτερικό τοίχωµα φαίνεται ακόµα η
αφετηρία ενός µικρού στηρίγµατος. Το θραύσµα αυτό αποδίδεται σε δεξιά έλικα που
συστρέφεται προς τα αριστερά.635 Λόγω του κοσµήµατος του πλοχµού ο Beyer το
χρονολογεί στην πρώιµη ανατολίζουσα περίοδο.636

Pernier 1914, εικ. 6, 33 εικ. 9, 63 εικ. 28, 64 αρ.12. Beyer 1976, 130-1 αρ. 26.
Boardman 1959, 212.
634
Pernier 1914, 20 εικ. 2 αρ. 15-16.
635
Beyer 1976, 131 αρ. 27, πίν. 23,1.
636
Id., 35.
632
633
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Β54.[3] Πρινιάς. Τµήµα λίθινης έλικας που βρέθηκε επίσης εκτός του ναού Α στη
θέση υπ’ αρ. 15 ή 16 του σχεδίου του Pernier (εικ. 175 αρ. 15-16). Το θραύσµα αυτό
πρέπει να ανήκε σε τµήµα της αφετηρίας της έλικας, επειδή -βάσει των
συµπληρώσεων- προκύπτει µεγαλύτερο από τα δύο προαναφερθέντα τµήµατα. ∆εν
υπάρχει καµία φωτογραφία ή σχέδιό του.637

Β55.[4] Φαιστός. Μεσαία (δεύτερη) ακρόπολη [Α31]. Πώρινο θραύσµα, πιθανώς
ακρωτήριο (ύψος 0,40µ., µέγ. πλάτος 0,20µ. και πάχος 0,12µ.)638 (εικ. 80).
Προέρχεται από τον λεγόµενο ναό της Ρέας στη Φαιστό σύµφωνα µε τις αναφορές
του Pernier. Βρέθηκε τυχαία το 1929 στους νότιους εξωτερικούς χώρους του λόφου
του «ανακτόρου» και σήµερα φυλάσσεται στις αποθήκες του Μουσείου Ηρακλείου.
Αποτελείται από ένα ζεύγος αντιθετικών ανθεµίων µε πέντε εγχάρακτα φύλλα, το
οποίο αναδύεται από δύο εφαπτόµενα κυκλικά στοιχεία, τα οποία πιθανόν να
εξελίσσονταν σε έλικα, ένα σχήµα το οποίο συναντάται, κατά την άποψη του La
Rosa, στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο. Και οι δύο όψεις έχουν υποστεί επεξεργασία. Το
άνω ανθέµιο είναι υψηλότερο από το κάτω. Το σχήµα των ελίκων(;) διακρίνεται από
τα ανθέµια µόνο µε µια εγχάραξη. Ενδιαφέροντα στοιχεία αποτελούν τα λεπτότερα
λογχοειδή φυλλαράκια µεταξύ των κανονικών φύλλων του ανθεµίου. Στο κατώτερο
τµήµα του κάτω ανθεµίου υπάρχει ένα µεγάλο τετράγωνο σπάσιµο διαστάσεων 0,105
× 0,12µ., υπόλειµµα ενός συνδέσµου.639

Β56.[5] Φαιστός. Κορυφή της δεύτερης (µεσαίας) ακρόπολης, φρέαρ δοκιµαστικής
τοµής 15 [Α31]. Θραύσµα πώρινου ανθεµίου µε φύλλα που έχουν τριγωνική απόληξη
και οξυκόρυφη κεντρική νεύρωση640 (εικ. 81).

Beyer 1976, 131 αρ. 28.
La Rosa 1996, 73, εικ. 16. Ο συγγραφέας αναφέρει διαφορετικούς αριθµούς ευρετηρίου για το
θραύσµα αυτό, αρ. 262 στη σηµ.30 και C 252 στη λεζάντα της εικ. 16. Ο Beyer 1976, 131-2 αρ.29, πίν.
23, 2 αναφέρει ως έτος εύρεσης το 1927, δεν δίνει αριθµό ευρετηρίου και καταγράφει ελαφρώς
διαφορετικές διαστάσεις, ύψος 0,405µ., πλάτος 0,175µ., πάχος 0,12µ.
639
Beyer 1976, 132.
640
La Rosa 1996, 64, 65 εικ. 4.
637
638
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Β57.[6] Φαιστός A31. Ακρωτήριο σε µορφή ανθεµίου από πώρο µε όψη
πυριτολιθική.641 Πιστεύεται πως είναι το πρώτο µέλος από αριστερά που
απεικονίζεται στη φωτογραφία από το αρχείο του Pernier. (εικ. 61)642
Β58.[7] Φαιστός Α31. Ακρωτήριο µε ανθέµιο από τοπικό πορώδη ασβεστόλιθο
(διαστάσεων 0,21×0,19µ.).643

Β59.[8] Αµνισός A42. Θραύσµα ενός πώρινου ακρωτηρίου (;) µε ανθέµιο.644
Απολεσθέν.645

La Rosa 1996, 64 σηµ. 8. Το αρχιτεκτονικό αυτό µέλος αναφέρεται στον κατάλογο που συνέταξε ο
R. Paribeni για λογαριασµό του Pernier σχετικά µε τα ελληνικά και ρωµαϊκά ευρήµατα που
περισυνελέγησαν στη Φαιστό (βλ. και Β27).
642
La Rosa 1996, 64 σηµ. 8. Η φωτογραφία (αρ. αρνητικού 2972 της Ιταλικής Αρχ/κής Σχολής
Αθηνών) στον La Rosa 1996, 65 εικ. 3.
643
La Rosa 1996, 64 και σηµ. 7.
644
Μαρινάτος 1933, 100.
645
Stürmer 1992, 243 αρ. 20.
641
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Γ
Οχυρωµατικά έργα αρχαϊκής περιόδου
Γ1. Σύβριτος (σηµ. Θρόνος Αµαρίου). Υπολείµµατα αρχαϊκής οχύρωσης βορείως
της Κεφάλας στη θέση «Τα Βορεινά»646 (εικ. 88 αρ.5). Ο Kirsten είχε εντοπίσει
πρώτος εκεί έναν υψηλό τοίχο ανδήρου, για τον οποίον υπέθεσε ότι µπορεί να
αποτελούσε ταυτόχρονα τη βάση του οχυρωµατικού περιβόλου της πόλεως.647
Σώζονταν 4-7 δόµοι του τοίχου σε ύψος 2-2,5µ.648 Πρόσφατη ιταλική έρευνα στην
περιοχή της αρχαίας Συβρίτου επιβεβαίωσε τη θέση του τοίχου αυτού.649 Η
ανασκαφή που είχε διενεργήσει ο Kirsten απέδωσε ως terminus post quem υλικό του
6ου (;) αι. π.Χ. από το γέµισµα που είχε συσσωρευτεί εκτός του τοίχου. Τα
σηµαντικότερα ευρήµατα αποτελούν όστρακα πίθων µε γλωσσωτή διακόσµηση και
µια πήλινη µικρή κεφαλή ύψους 0,04µ.,650 η οποία δεν αποκλείεται να είναι
παλαιότερη.651
Γ2. Πρινιάς. Η Πατέλα του Πρινιά αποτελεί µια φυσικά οχυρή θέση (εικ. 87), η
οποία θα µπορούσε να καταστεί απόρθητη µε µερικές προσαρµογές. Κατά µήκος της
περιµέτρου του υψώµατος έχουν αναγνωριστεί πολυάριθµα κατάλοιπα τοίχων που
δεν ακολουθούν το χείλος του, αλλά σε περισσότερα σηµεία λαξεύµατα στον βράχο
οδηγούν στην σκέψη πως υπήρχε ένα κανονικό σύστηµα διάκρισης των λειτουργιών
µιας αποτελεσµατικής άµυνας.652 Τα πιο σηµαντικά στοιχεία αυτού του συστήµατος
είναι οι περιοχές που σηµειώνονται στην εικ. 87 µε τους αριθµούς 3 και 4.653
Γ3. Πραισός. Στην Πρώτη Ακρόπολη της Πραισού τα κατάλοιπα της αρχαϊκής
περιόδου είναι ελάχιστα. Παρά τον πλούτο των αναθηµάτων από ιερά µέσα και γύρω
από τον χώρο, µόνο ο Τοίχος 4, ύψους 2,35µ. περίπου, µπορεί µε βεβαιότητα να
χρονολογηθεί σε αυτήν την περίοδο.654

Belgiorno 1994, 211 εικ. 4 αρ. 5, 213 αρ. 5.
Kirsten 1951, 146, πίν. 106.2 αρ.2.
648
Id., 147.
649
Belgiorno 1994, 214 και εικ. 5.
650
Kirsten 1951, 147. Στον πίν. 118,1.2 απεικονίζεται η κεφαλή.
651
Belgiorno 1994, 214.
652
Rizza 1991, 339.
653
Id., 341, εικ. 2 αρ. 3 και 4.
654
Whitley et al. 1995, 415 εικ. 7 και 8, 428.
646
647
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Γ4. Σµάρι Πεδιάδος, ακρόπολη (λόφος Προφήτη Ηλία, Τρουλί),655 εικ. 82. Ο
οικισµός και η ακρόπολη εγκαταλείφθηκαν σταδιακά προς τα τέλη του 7ου αι. π.Χ.656
Ο περίβολος, που στη Ν∆ γωνία διατηρείται σε ύψος έως και 3µ., εµφανίζει δύο
τουλάχιστον οικοδοµικές φάσεις: η αρχαιότερη ανάγεται στη ΜΜ ΙΙΑ περίοδο, µετά
από πολύχρονη εγκατάλειψη επισκευάστηκε και συµπληρώθηκε στη Γεωµετρική και
Υστερογεωµετρική περίοδο και χρησιµοποιήθηκε µέχρι την εγκατάλειψη της
ακρόπολης.657 Χαρακτηριστικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι οι εξωτερικοί τοίχοι
των κτηρίων αποτελούν ταυτόχρονα έναν αναληµµατικό και οχυρό περίβολο, ο
οποίος παρουσιάζει µια οδοντωτή κάτοψη.658 Σύµφωνα µε την ανασκαφέα, ο
περίβολος -εκτός από την επιµεληµένη τοιχοποιία- παρουσιάζει οργανωµένη και
ακριβή σχεδίαση και οικοδόµηση µε χρήση «κανόνος» και πιθανώς του Πυθαγορείου
θεωρήµατος.659

Γ5. Αξός. Η οχύρωση της ακροπόλεως της Αξού, πιθανώς αρχαϊκής περιόδου, έχει
κτιστεί µε το πολυγωνικό σύστηµα δόµησης.660

Γ6. Γόρτυς, ακρόπολη, στην κλιτύ Ν∆ του ναού Α4. Ο οχυρωµατικός περίβολος έχει
κτιστεί από µεγάλους, αδρά δουλεµένους ασβεστόλιθους.661 ∆υστυχώς αυτή η
σηµαντική κατασκευή δεν είναι δυνατόν να χρονολογηθεί µε ακρίβεια βάσει
κεραµικής, αν και στρωµατογραφικά βρίσκεται µεταξύ του υποµινωικού οικισµού και
της ίδρυσης του ναού.662 Απουσιάζουν επίσης ευκρινείς αποτυπώσεις της τοιχοποιίας
και της τοπογραφίας (ό.π.).

Χατζή-Βαλλιάνου 2002, 316 σχ. 1, 317. Id. 1995, 780 σχέδ. 3. Id. 1996, 666 σχέδ. 1.
Id. 2002, 326.
657
Id. 2002, 318.
658
Id. 1989, 446.
659
Id. 2002, ό.π. και σηµ. 6.
660
Levi 1930-31, 43.
661
Rizza-Scrinari 1968, 21-23, εικ. 35κεξ.
662
Schäfer 1972, 189.
655
656
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Το κεφάλαιο αυτό πραγµατεύεται θέσεις της Κρήτης στις οποίες υπάρχουν ισχυρές
ενδείξεις για την παρουσία όχι µόνο αρχαϊκών ναών αλλά και οικισµών. Τα στοιχεία
που

διαθέτουµε

βασίζονται

στα

αποτελέσµατα

επιφανειακών

ερευνών

ή

περιορισµένων ανασκαφικών διερευνήσεων, γι’ αυτό δεν έχουν εντοπιστεί κτήρια.
Στις λίγες εκείνες περιπτώσεις που έχουν βρεθεί, δεν είναι εξακριβωµένο αν
πρόκειται για οικοδοµήµατα δηµόσιας χρήσης. Όπου είναι δυνατόν, γίνεται
προσπάθεια να διευκρινιστούν τα όρια της επικράτειας ορισµένων πόλεων – κρατών
(π.χ. της Λύττου) ή να συζητηθούν ζητήµατα της ίδρυσής τους (π.χ. της Κυδωνίας).
2.I. Αποθέτες ιερών
Οι αποθέτες ιερών, στους οποίους έχουν βρεθεί πλήθος δαιδαλικών και αρχαϊκών
ειδωλίων, πιθανότατα µαρτυρούν την ύπαρξη κάποιου ναού που δεν έχει εντοπιστεί
ακόµα από την αρχαιολογική σκαπάνη. Τέτοιοι αποθέτες έχουν βρεθεί κοντά στο
χωριό Βαβέλοι663 στην Πραισό, στο Βραχάσιον (Ανάβλοχος),664 στη Σητεία (κυρίως
µε ειδώλια του 7ου αι. π.Χ.),665 κοντά στη Λατώ Ετέρα666 και στον Κρουσώνα.667 Στον
Ολούντα ανεσκάφη ένας µεγάλος αποθέτης µε πάνω από χίλια αντικείµενα, τα οποία
χρονολογούνται από τα τέλη περίπου του 7ου αι. µέχρι τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Εκεί
επίσης ερευνήθηκε µεγάλο γειτονικό κτήριο µε προσανατολισµό προς τα ΒΑ που
ανήκε προφανώς στο ιερό αλλά δεν ήταν ο ναός.668 Ανάλογο σύνολο πλακιδίων και
ειδωλίων, αλλά πολύ µικρότερης ποσότητας, βρέθηκε στο Λαψανάρι Αχλαδιών
Σητείας.669 Ο Ν. Παπαδάκης τονίζει τον συσχετισµό της θέσης των ιερών της
Πραισού, της Σητείας και του Λαψαναρίου µε την ύπαρξη πηγής.670

Halbherr 1901 (α), 384: Βρέθηκε µεγάλη ποσότητα πηλίνων ειδωλίων που ανήκουν σχεδόν σε κάθε
περίοδο, από την αρχαϊκή ώς την ελληνιστική. Για τη θέση, βλ. τον χάρτη στο BSA 8 (1901-02), πίν. 7.
664
P. Demargne, “Plaquettes votives de la Crète archaïque”, BCH 54 (1930), 195-196. Id., “Recherches
sur le site de l’ Anavlochos (Province de Mirabello, Crète), BCH 55 (1931), 369 εικ. 4 θέση C, 372,
379-380. H Μ. Τσιποπούλου, «Τάφοι της πρώιµης εποχής του Σιδήρου στην ανατολική Κρήτη»,
Ειλαπίνη. Τόµος τιµητικός για τον καθηγητή Ν. Πλάτωνα, Ηράκλειο 1987, 254, αναφέρει ωστόσο πως
τα ευρήµατα αυτά πιθανώς προέρχονται από τάφους. Βλ. Mazarakis Ainian 1997, 334 και σηµ. 636.
665
Ν. Παπαδάκης, «Γεωµετρικός-Αρχαϊκός αποθέτης στην πόλη της Σητείας», ΑΑΑ 13 (1980), 61-67.
666
P. Demargne, “Terres cuites archaïques de Lato”, BCH 53 (1929), 382-429.
667
Για τον Κρουσώνα απουσιάζει συστηµατική έρευνα, την εύρεση σειράς ειδωλίων από τη θέση αυτή
αναφέρει επιγραµµατικά ο Αλεξίου 1956, 10.
668
Πλάτων Ν. και ∆αβάρας Κ., «Χρονικά», ΚΧρ 14 (1960), 512.
669
Id., 526.
670
Παπαδάκης 1982, 389.
663
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2.II. Αρχαϊκοί οικισµοί
Άπτερα
Στο υψίπεδο νοτίως του κόλπου της Σούδας, στο κέντρο της αρχαίας Απτέρας,
αποκαλύφθηκαν προσφάτως υπολείµµατα από δάπεδα και θεµέλια τοίχων που
χρονολογούνται στον 8ο και στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. και πιστοποιούν την ίδρυση
της πόλεως κατά την Ύστερη Γεωµετρική περίοδο.671 Μέχρι στιγµής δεν έχει
εξακριβωθεί αν κάποιο από αυτά τα κτήρια ήταν δηµόσιας χρήσης.
Βρόκαστρο (Ίστρων)
Το Βρόκαστρο παραµένει ένας από τους λίγους ανεσκαµµένους οικισµούς που
καλύπτουν µεγάλο διάστηµα κατοίκησης, από την έναρξη της ΥΜ ΙΙΙΓ ώς τον
πρώιµο 7ο αι. π.Χ. και παραµένει σηµαντικό για το µέγεθός του, τον πλούτο των
ευρηµάτων, την ποικιλία των ταφικών τύπων, καθώς και για τα στοιχεία που µας
παρέχει για τις εξωτερικές επαφές του.672 Ειδικότερα, η κεραµική του 7ου αι. π.Χ. από
την περιοχή του οικισµού πάνω στο βουνό δείχνει ότι η κατοίκηση στο Βρόκαστρο
πράγµατι συνέπιπτε µε την ίδρυση της θέσης που επρόκειτο να γίνει ένας µεγάλος
ελληνικός οικισµός, δηλαδή η πόλη Ίστρων στο ακρωτήρι «Νησί Παντελεήµων»,
στους πρόποδες του βουνού.673
Στην περιοχή του Καλοχωρίου και του αρχαίου οικισµού στο Βρόκαστρο
υπάρχει ποταµός και θέση που ονοµάζεται Ιστρώνας ή Νιστρώνας.674 Αν και το
δεδοµένο αυτό δεν είναι ιδιαιτέρως ισχυρό, αποτελεί ωστόσο το µόνο διαθέσιµο
στοιχείο για το όνοµα που θα είχε η περιοχή αυτή στους αρχαίους χρόνους.675 Η χώρα
του Ίστρωνος συνόρευε στα βόρεια µε εκείνη της Λατούς.676 Η περιοχή αυτή
αποτέλεσε το αντικείµενο της επιφανειακής έρευνας κατά τα έτη 1986-1989 και
αποτυπώνεται στην εικ. 83 και στην εικ. 85.677
Λίγα αγγεία από τον οικισµό στο Βρόκαστρο ανήκουν είτε στην Ύστερη
Γεωµετρική είτε στην πρώιµη Ανατολίζουσα περίοδο, αλλά µερικά όστρακα

Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2000, 37 και εικ. 37.
Hayden 2003, 4.
673
Id., 13 και Χάρτης 1 µε τη θέση των αρχαίων οικισµών.
674
Φαράκλας et al. 1998, 144.
675
Id., 144, Περιοχή 116 (εικ. 2 και εικ. 19 Α).
676
Id., ό.π. Πολύ πιο αναλυτικός στον προσδιορισµό της επικράτειας της πόλεως αυτής ο Φαράκλας et
al. 1998, γιατί χρησιµοποιεί χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού.
677
Hayden-Moody-Rackham 1992, 297 εικ. 3. Hayden 2003, Χάρτης 1.
671
672
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φαίνονται να είναι λίγο πιο ύστερα από αυτήν την εποχή.678 Ο οικισµός στο Κάστρο
φαίνεται να είχε εγκαταλειφθεί µέχρι πριν τα µέσα του 7ου αι. π.Χ.679 Οι µέχρι τώρα
ανασκαφές έχουν εντοπίσει µόνο οικίες.680
Τα αποτελέσµατα της επιφανειακής έρευνας που διενεργήθηκε κατά τα έτη
1986-1989 στην ευρύτερη περιοχή του Βρόκαστρου έδειξαν ότι ένα νέο στοιχείο στη
διάταξη των θέσεων στην πρώιµη Εποχή του Σιδήρου είναι η εµφάνιση ενός
ευκρινούς συµπλέγµατος θέσεων στο νότιο τµήµα της περιφέρειας (βλ. τις θέσεις SK
1, SK 2, KPh 3, PI 4 στην εικ. 84 και την εικ. 85 µε χάρτη των συγχρόνων χωριών και
τοπωνυµίων), το οποίο συνοδεύεται από την εγκατάλειψη του Βρόκαστρου µετά τη
Γεωµετρική περίοδο.681 Η σχέση -αν υπάρχει- µεταξύ των δύο αυτών γεγονότων δεν
µπορεί να προσδιοριστεί, αν και υπάρχουν πολλές πιθανότητες, όπως:682
α) οι νότιες θέσεις απλώς να αντιπροσωπεύουν µια αύξηση του πληθυσµού της
περιφέρειας, ενώ οι κάτοικοι του Βρόκαστρου να µεταφέρθηκαν προς την ακτή,
β) οι νότιες θέσεις να ιδρύθηκαν από τον πληθυσµό του Βρόκαστρου που πιθανώς να
ωθήθηκε βίαια προς τα νότια από νέους αποίκους που εγκαταστάθηκαν στην ακτή,
γ) οι νότιες θέσεις να ιδρύθηκαν από την παραλιακή πόλη της Ιεράπυτνας, καθώς
αυτή αποίκισε την εύφορη κοιλάδα των Μεσελερών.
Αυτές οι θέσεις στην ψηλή ράχη νοτίως της Σκιναυριάς Κορυφής έχουν να
επιδείξουν πληθώρα αρχιτεκτονηµάτων (θεµέλια τοίχων), αλλά και κεραµικής,
συµπεριλαµβανοµένων και πίθων µε ανάγλυφους λωτούς ανατολίζουσας ή αρχαϊκής
περιόδου.683 Ένα χαρακτηριστικό που παρατηρήθηκε στις θέσεις SK 1 και KPh 3
είναι η κατασκευή µερικών ορθογωνίων κτηρίων πάνω σε υπερυψωµένη κρηπίδα.684

Hayden 2003, 13. Για την ιστορία του οικισµού από την Ανατολίζουσα ώς και την Ελληνιστική
περίοδο, βλ. Hayden B.J. et al., Reports on the Vrokastro Area, Eastern Crete. Vol. 2: The Settlement
History of the Vrokastro Area and Related Studies (υπό εκτύπωση).
679
Βλ. Gesell G.C., Preston Day L., Coulson W.D.E., “Excavations at Kavousi, Crete, 1989 and 1990”,
Hesperia 64 (1995), κυρίως σελ. 119.
680
Βλ. Coulson W.D.E., Haggis D.C., Mook M.S., Tobin J.L., “Excavations on the Kastro at Kavousi:
An Architectural Overview”, Hesperia 66 (1997), 315-390.
681
Hayden-Moody-Rackham 1992, 329, 330 εικ. 20 (θέσεις SK 1, SK 2, KPh 3, PI 4) και 297 εικ. 3
(Χάρτης µε σύγχρονα χωριά και τοπωνύµια).
682
Id., 329.
683
Hayden-Moody-Rackham 1992, 329, θραύσµατα των πίθων στη σελ. 326 εικ. 18D. Όστρακα
Ύστερης Γεωµετρικής και Ανατολίζουσας περιόδου βρέθηκαν επίσης στις θέσεις VK 1, PN 2, και
πιθανώς στις AΡh 3 και ΝΡ 1 (ό.π.).
684
Hayden-Moody-Rackham 1992, 329, πίν. 79:α.
678
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Γόρτυς
Ο µικρός οικισµός στη θέση Χαρκιά Περβόλι (εικ. 25, θέση V), 500µ. στα ανατολικά
του κτηρίου Α23, πρέπει κατά πάσα πιθανότητα να συνδεόταν µε το ιερό που
εντοπίστηκε στον λόφο του Βουρβουλίτη. Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασµό µε την
εύρεση αντικειµένων ανατολίζουσας περιόδου, συµβάλλουν στο πρόβληµα της
γένεσης της Γόρτυνας ως πόλεως, αποτέλεσµα ενός συνοικισµού, ηθεληµένου ή
καταναγκαστικού, λιγότερο ή περισσότερο ειρηνικού, ο οποίος επέφερε την
εξάντληση των γεωµετρικών οικισµών στις θέσεις Χαρκιά Περβόλι, Προφήτης ΗλίαςΑρµί και Άγ. Ιωάννης και την εγκατάλειψη του ιερού στον λόφο του Βουρβουλίτη.685
Τα νέα στοιχεία από τη Γόρτυνα τονίζουν µε έµφαση ότι αυτή η αντίληψη
περί κρητικής παρακµής είναι µια εσφαλµένη εντύπωση που προκλήθηκε από τα
συνεχή κενά στο δηµοσιευµένο υλικό των ιστορικών (µεταµινωικών) θέσεων και την
ακόµη µεγαλύτερη δυσκολία να αναγνωριστεί κρητική κεραµική του 6ου αιώνα.
Κεραµική 6ου αι. από την περιοχή του Ωδείου στη Γόρτυνα κατέστη δυνατό να
αναγνωριστεί µε το να συσχετιστεί µε χρονολογηµένα παράλληλα από την Κνωσό
που ήταν συγγενή µε άλλες περιόδους. Έχουν αναγνωριστεί σχήµατα αγγείων που
προέρχονται από το τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. ή το πρώτο τέταρτο του 5ου αι.
π.Χ.686 Αν και η εισηγµένη κεραµική απουσιάζει σχεδόν τελείως από τη Γόρτυνα των
ελληνικών ιστορικών χρόνων, οι εισαγωγές αυξάνουν ελαφρώς κατά το δεύτερο
ήµισυ του 6ου αι. µε την προσθήκη δύο ευρηµάτων αττικού µελανόµορφου ρυθµού.
Ένα εντυπωσιακό παράδειγµα πρώιµου αττικού µελανόµορφου ρυθµού- ένας δίνος
του Σοφίλου- είχε βρεθεί στην ακρόπολη της Γόρτυνας.687 Όλα αυτά τα στοιχεία
υποδηλώνουν ένα πιο εκτεταµένο εµπόριο αττικών προϊόντων στη Γόρτυνα τον 6ο
αιώνα.688
Μέχρι πρότινος επικρατούσε η άποψη πως υπήρχαν, αν και ελάχιστα,
αρχιτεκτονικά µέλη από την περιοχή του Ωδείου της Γόρτυνας, τα οποία αποδίδονταν
στην αρχαϊκή και πρώιµη κλασική περίοδο.689 Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα για την
επανεξέταση της ιταλικής ανασκαφής των αρχών του 20ου αι. κατάληξε στο
συµπέρασµα ότι το ελληνιστικό ορθογώνιο κτήριο περιείχε τη Μεγάλη Επιγραφή σε
La Torre 1988/89, 297, πίν. Ι θέση V για τον οικισµό στη θέση Χαρκιά Περβόλι.
Erickson 1998-2000, 238.
687
Βλ. Johannowsky W., “Frammenti di un deinos di Sophilos da Gortina’, ASAtene 33-34 (1955-56),
45-47. Erickson 1998-2000, 241 και σηµ. 32.
688
Erickson 1998-2000, 241.
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µια ηµικυκλική εξέδρα (όχι θόλο), η οποία βρισκόταν στο πίσω τµήµα ενός υπαίθριου
χώρου ακριβώς στα δυτικά. Οι τελευταίες ανασκαφικές έρευνες έδειξαν ότι οι τοίχοι
Ι-ΙΙΙ κατασκευάστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, συγκεκριµένα στο α΄ ήµισυ του 2ου
αι. π.Χ., και κατεδαφίστηκαν στην ύστερη ρωµαϊκή/ παλαιοχριστιανική περίοδο.690

Ελεύθερνα
Εκτός από τη νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας και τα δύο κτήρια Α13 και Α15 που
εντάσσονται στην περίοδο που εξετάζουµε, έχουν εντοπιστεί αρχιτεκτονικά λείψανα
πρωτοαρχαϊκής περιόδου (700-620 π.Χ.) στα Ξενιανά, µια περιοχή πολύ χαµηλά στην
ανατολική πλαγιά του υψώµατος της Ελεύθερνας, σε απόσταση περίπου 400µ. Β∆
από το αρχαίο νεκροταφείο691 (τοπογραφικό σχέδιο στην εικ. 86). Τα ευρήµατα
περιλαµβάνουν µικρά, ορθογώνια ή τετράγωνα δωµάτια, των οποίων οι τοίχοι, όπου
σώζονται, υψώνονται πάνω στον λαξευµένο φυσικό βράχο και έχουν χτιστεί µέχρι
ενός ορισµένου ύψους µε αργούς λίθους.692 Εκτός από κεραµική στα σύνολα αυτά
βρέθηκαν και πήλινα σφονδύλια, τµήµατα χάλκινων βελόνων και δύο τµήµατα
ειδωλίων που βρίσκουν παράλληλά τους σε εκείνα της Αξού. Μέχρι στιγµής είναι
επισφαλής οποιοσδήποτε χαρακτηρισµός του είδους της εγκατάστασης αυτής, η
οποία µπορεί να αποτελεί είτε τµήµα οικισµού είτε πρόσκτισµα ενός ιερού ή ακόµα
και χώρο εργαστηρίων.693
Οι µεγάλων διαστάσεων δεξαµενές που έχουν λαξευτεί στον βράχο της
ακρόπολης πιθανώς να ανάγουν την αρχική τους κατασκευή στην αρχαϊκή περίοδο
(βλ. Κεφάλαιο 9.ΙΙ.β.ii).
Στην αρχαϊκή περίοδο τοποθετείται η δράση του Ελευθερναίου κιθαριστή
Αµήτορα, ο οποίος εισήγαγε πρώτος τις ερωτικές ωδές στους Ελευθερναίους
(Αθήναιος XIV, 638B).694 Οι απόγονοί του ονοµάστηκαν Αµητορίδες (Ησύχιος, λ.

∆. Χατζή-Βαλλιάνου, «Ωδείο Γόρτυνας. Νέα στοιχεία έρευνας και παρατηρήσεις κατά τις εργασίες
συντήρησης», ΑΜΗΤΟΣ. Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικο, Μέρος Β΄
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κυρίως τις σελίδες 524-533 και πίν. VII-VIII για τους τοίχους Ι-ΙΙΙ, 549-552 για τις δοκιµαστικές τοµές
Ε-Ε1. Περίληψη στην αγγλική από τον D.J. Blackman, “Archaeology in Greece 1996-97”, AR 43
(1996-97), 104.
691
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Αµητορίδας) και πιθανώς να αποτελούσαν θρησκευτικό όµιλο ή αδελφότητα.695 ∆εν
είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν υπήρχε ιδιαίτερο κτήριο για τις δραστηριότητες
αυτής της αδελφότητας
Κοξαρέ Αγ. Βασιλείου
Ένας µικρός οικισµός πιθανώς της αρχαϊκής ή της πρώιµης κλασικής περιόδου δεν
αποκλείεται να υπάρχει στην περιοχή του χωριού Κοξαρέ, στην επαρχία Αγ.
Βασιλείου του Νοµού Ρεθύµνης.696

Κυδωνία
Η σηµερινή πόλη των Χανίων θεωρείται πως κατέχει τη θέση της προϊστορικής και
κλασικής Κυδωνίας, εικασία που δεν έχει ακόµα επιβεβαιωθεί.697 Οι αρχαιολογικές
έρευνες στην πόλη των Χανίων φανερώνουν πως αυτή αποτελούσε µια σηµαντική
αρχαία πόλη, αν και από την περίοδο που εξετάζουµε, την αρχαϊκή και κλασική,
σώζονται ελάχιστα αρχιτεκτονικά στοιχεία.698 Έχει διατυπωθεί επίσης η άποψη πως η
αρχαία Κυδωνία βρισκόταν στον λόφο Κάστελλος Βαρυπέτρου, µια οχυρωµένη
ακρόπολη που απέχει 8 χλµ. από τα Χανιά.699
Ο Ηρόδοτος (3.44 και 3.57-59) περιγράφει ένα επεισόδιο σηµαντικό για τις
εξωτερικές επαφές της Κρήτης. Μια οµάδα Σαµίων που ήταν υπεύθυνοι για την
πρόσκληση του σπαρτιατικού στρατού εναντίον του Πολυκράτη υποχρεώθηκαν να
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους µετά τη διακοπή της πολιορκίας της Σάµου από τους
Σπαρτιάτες. Οι Σάµιοι αυτοί έκαναν επιχειρήσεις εναντίον της Σίφνου (3.57) και της
Ύδρας (3.59) προτού φθάσουν στην Κρήτη, όπου και «έκτισαν» την πόλη Κυδωνία
(3.44), αφού εξεδίωξαν από το νησί τους Ζακυνθινούς:700

Καλπαξής et al. 1991, 42 και σηµ. 126.
S. Hood and P. Warren, “Ancient cities in the province of Ayios Vasilios, Crete”, BSA 61 (1966),
176 αρ. 12. Στρατιδάκης 1995, 309.
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Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2000, 38.
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Id., 39.
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Id., 42. Η ίδια θεωρεί την ταύτισή της µε την Κυδωνία αβάσιµη.
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Ο Στέφανος Βυζάντιος (Πάρος, p. 507,10), βασιζόµενος σε σηµείωση του Νικάνορος «εν ταις
µετονοµασίαις» (2ος αι. µ.Χ.), αναφέρει πως η ονοµασία Ζάκυνθος ήταν ένας πρώιµος χαρακτηρισµός
της Πάρου, βλ. Rubensohn O., s.v. Paros, RE XVIII.4 (1949), 1799.1, 1842 και Treidler H., s.v.
Zakynthos, RE IX A² (1967), 2295-6.
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Αυτοί δε Κυδωνίην την εν Κρήτη έκτισαν ουκ επί τουτο πλέοντες, αλλά Ζακυνθίους
εξελωντες εκ της νησου. έµειναν δ’ εν ταύτη και ευδαιµόνησαν επ’ έτεα πέντε, ώστε τα
ιρά τα εν Κυδωνίη εόντα νυν ουτοί εισι οι ποιήσαντες και τον της ∆ικτύνης νηόν. έκτω
δε έτεϊ Αιγινηται αυτούς ναυµαχίη νικήσαντες ηνδραποδίσαντο µετά Κρητων […]
Το ρήµα κτίζω στον Θουκυδίδη φαίνεται πως συνδέεται µε συγκεκριµένα µέτρα που
ακολουθούν αµέσως µετά την κατάληψη της γης, όπως µε την κτίση τειχών, την
καθαγίαση λατρειών στις προβλεπόµενες θέσεις, την εγκαθίδρυση αξιωµατούχων της
νέας πόλεως.701 Ακόµα και οι αρχαιότεροι συγγραφείς (π.χ. Ηρόδοτος) καθιστούν
σαφές ότι η λέξη «κτίσις» περιλαµβάνει κυρίως τη συνένωση των αποίκων κάτω από
κοινά, νεοσυσταθέντα λατρευτικά και νόµιµα πρότυπα· πρόκειται για µια διαδικασία,
η οποία µε την κατασκευή τειχών και ναών εξασφάλιζε την αριστοκρατική τάξη.702 Ο
Ηρόδοτος δεν χαρακτηρίζει τους Σαµίους «εποίκους», ώστε να µπορέσουµε να
καταλάβουµε αν οι Σάµιοι συνάντησαν στην Κυδωνία έναν προϋπάρχοντα οικισµό.
Γνωρίζουµε όµως από τον Παυσανία (8.53.4) πως η Κυδωνία είχε ιδρυθεί από τον
Κύδωνα, γιο του Τεγεάτη, τον οποίο ωστόσο οι Κρήτες θεωρούσαν παιδί του Ερµή
και της Ακάλλης, κόρης του Μίνωα:
«Λέγουσι δέ και όσοι Τεγεάτου των παίδων ελείποντο, µετοικησαι σφας εκουσίως ες
Κρήτην, Κύδωνα και Αρχήδιον και Γόρτυνα· και από τούτων φασίν ονοµασθηναι τας
πόλεις Κυδωνίαν και Γόρτυνά τε και Κατρέα. Κρητες δέ ουχ οµολογουντες τω τεγεατων
λόγω Κύδωνα µέν Ακακαλλίδος θυγατρός Μίνω και Ερµου, Κατρέα δε φασιν είναι
Μίνω, τον δέ Γόρτυνα Ραδαµάνθυος».
Η Κυδωνία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί δεν αποτελεί απλώς έναν
εµπορικό σταθµό. Πρόκειται για µια κανονική εγκατάσταση µε ιερά και έναν ναό, για
µια πόλη µε οικοδοµική δραστηριότητα. Άραγε οι καλλιτέχνες και οι αρχιτέκτονες θα
ήταν Κρητικοί ή Σάµιοι; Όποια και να είναι η απάντηση, σίγουρα θα υπήρχαν
αλληλεπιδράσεις. Στην παρούσα εργασία παρατηρήθηκαν πολλές αναλογίες
κρητικών αρχιτεκτονικών µελών (λίθινων ή πήλινων) µε σαµιακά έργα του τέλους
του 6ου αι. π.Χ., µε τη διαφορά πως τα κρητικά παραδείγµατα προέρχονται από την
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Wenkter 1956, 130 και σηµ. 6 µε πληθώρα χωρίων του Θουκυδίδη.
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κεντρική και ανατολική Κρήτη (Αµνισό, Φαιστό, Πρινιά, Αρκάδες, Παλαίκαστρο,
Πραισό).
∆υστυχώς τα µέχρι στιγµής αρχιτεκτονικά ευρήµατα από τη δυτική Κρήτη
είναι ελάχιστα. Αναφερθήκαµε µόνο σε µια πώρινη ζωφόρο του 7ου αι. π.Χ. από τα
Χανιά [Β15] και σε πήλινες σίµες από το ∆ικτυνναίον [Β32, Β33]. Η σπανιότητα
αυτή µάλλον οφείλεται στον περιορισµένο αριθµό ανασκαφών στη δυτική Κρήτη σε
σύγκριση µε τις εκτεταµένες ανασκαφικές έρευνες της κεντρικής και ανατολικής
Κρήτης, εκτός και αν η σιγή αυτή σηµαίνει µια πραγµατική απουσία επαφών. Μια
συστηµατική µελέτη της περιοχής της Κυδωνίας θα ρίξει φως στην εγκατάσταση των
Σαµίων εκεί και στην πιθανή συµβολή τους στη γλυπτική και αρχιτεκτονική της
περιοχής αυτής και ίσως και της υπόλοιπης Κρήτης.
Στον λόφο «Καστέλλι Χανίων» έχει βρεθεί πλήθος υστερογεωµετρικής
κεραµικής κυρίως σε λάκκους απορριµµάτων, ωστόσο είναι ελάχιστα τα
αρχιτεκτονικά λείψανα που µπορούν να συνδεθούν µε αυτήν,703 αφού τόσο στον
λόφο αυτό όσο και στο κέντρο της σύγχρονης πόλης δεν σώζονται πια ερείπια του
αρχαίου οικισµού εξαιτίας της αλλεπάλληλης κατοίκησης.704 Ορισµένα από τα
όστρακα είναι εισηγµένα από την Αττική, την Κόρινθο, το Άργος, την Εύβοια, την
Πάρο και την ανατολική Μεσόγειο, και µαρτυρούν οικονοµική άνοδο και εµπορική
ανάπτυξη της πόλεως την εποχή εκείνη.705 Στην ίδια περίοδο χρονολογείται και το
τµήµα της πώρινης ζωφόρου Β15.
Αυτά τα κοινά στοιχεία πιθανώς οφείλονται στις µετακινήσεις των
καλλιτεχνών και τεχνιτών εντός της περιοχής του ανατολικού Αιγαίου. ∆εν
γνωρίζουµε αν οι κρητικές πόλεις ευνοούσαν τους Σαµίους καλλιτέχνες που
διώκονταν από τον Πολυκράτη ή αν διατηρούσαν φιλικές επαφές µε τον τύραννο
(όπως δεν γνωρίζουµε αν οι µισθοφόροι τοξότες του Πολυκράτη ήταν Κρήτες).
Γνωρίζουµε όµως ότι ο φιλόσοφος Πυθαγόρας, όταν επεκράτησε στη Σάµο η
τυραννίδα του Πολυκράτη, αποφάσισε να µεταβεί στην Ιταλία, αφού πρώτα, κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού του, αποβιβάστηκε στους ∆ελφούς και την Κρήτη, όπου
υπεβλήθη σε καθαρµό και επισκέφθηκε το Ιδαίον Άντρον (Πορφύριος, Πυθαγόρου
βίος, 16-17).
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Λατώ
Αρκετά στοιχεία αρκούν για να αποδείξουν ότι η κατοίκηση στη Λατώ ανάγεται
τουλάχιστον στην αρχαϊκή περίοδο. Στη θέση της ή τουλάχιστον στα περίχωρά της
ανακαλύφθηκε ένας αποθέτης µε πήλινα ειδώλια του 7ου και του 6ου αι. π.Χ. (βλ.
κεφάλαιο 2.Ι), ενώ κοντά στον «µεγάλο ναό» βρέθηκαν κεραµικοί κλίβανοι της ίδιας
εποχής µαζί µε ένα σύνολο αγγείων και ειδωλίων.706 Οι ακροπόλεις της παρέχουν
καλή άµυνα και απέχουν αρκετά από τη θάλασσα.707 Ορισµένα σπάνια όστρακα
ανατολίζουσας περιόδου που προέρχονται από την Ανατολική Ελλάδα δείχνουν πως
η πόλη ήταν δέκτης εξωτερικών επιρροών.708 Ωστόσο δεν γνωρίζουµε σχεδόν τίποτα
για την πολεοδοµία και τα δηµόσια κτήριά της την εποχή αυτή. Κοντά στους
κλιβάνους βρέθηκαν κάτω από τις νεότερες κατασκευές φτωχά λείψανα τοίχων ή
λαξεύµατα στον βράχο, αβέβαιης χρονολόγησης. Κοντά στον τοίχο που όριζε το
ανατολικό όριο της αγοράς, ένας όγκος µικρών αργών λίθων έφραζε µια ρωγµή στον
βράχο.709 Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς, αυτού του είδους η εργασία θα µπορούσε να
ανάγεται στην αρχαϊκή περίοδο, αν και αυτό δεν σηµαίνει πως πρόκειται για την
πρώτη διαρρύθµιση του χώρου της αγοράς, γιατί καµία ανθρώπινη εγκατάσταση δεν
θα ήταν δυνατή σε ένα τέτοιο φυσικό ανάγλυφο χωρίς την κατασκευή ανδήρων.710
Συνεπώς τα πρώτα άνδηρα ανάγονται στην ίδρυση της πόλεως, τα οποία δέχονταν
στη συνέχεια διαρκώς τροποποιήσεις.711

Ducrey-Picard 1974, 78. Για τους κεραµικούς κλιβάνους, βλ. P. Ducrey – V. Hadjimichali – O.
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Λύττος
Για τον εντοπισµό της αρχαϊκής Λύττου ενδείξεις υπήρχαν αρχικά µόνο από την
ανεύρεση επιγραφών κατά τις επιφανειακές έρευνες (βλ. IC I. XVIII 1-7). Οι
συστηµατικές ανασκαφές κυρίως στη νότια Πεδιάδα, σε απόσταση 12 περίπου
χιλιοµέτρων από τον Ξιδά, αποκάλυψαν κοντά στο χωριό Αφρατί το µεγάλο
νεκροταφείο των «Αρκάδων», ενώ στον λόφο του Προφήτη Ηλία ήλθαν στο φως
υστεροαρχαϊκά κτήρια, µεταξύ των οποίων και το κτήριο Α17.712 Το συµπέρασµα
που προκύπτει είναι ότι οι Αρκάδες, κάτοικοι της περιοχής, ζούσαν σε χωριά. Κοντά
στο Αφρατί θα έπρεπε να βρίσκεται το πολιτικό κέντρο αυτής της διάσπαρτης
πόλης.713
Βορειότερα δεν αποκλείεται να υπήρχε µια ακόµα σηµαντική θέση, αφού
είναι πολύ µικρή η απόσταση µεταξύ των λόφων του Ξιδά, του Σµαριού και του
Καστελλιού.714 Στο Σµάρι, στον λόφο του Προφήτη Ηλία (Τρουλί), έχει ανασκαφεί
ακρόπολη (Γ4), η οποία εγκαταλείφθηκε τον 7ο αι. π.Χ. µε εξαίρεση το κτήριο Α8, το
οποίο δεχόταν αναθήµατα και την κλασική περίοδο, πιθανώς και τη ρωµαϊκή. ∆ίνεται
και εδώ η εντύπωση πως η κατοίκηση είχε οργανωθεί σε µεγάλα χωριά. Η χώρα θα
έπρεπε να ήταν ενιαία µέχρι την παραλία, όπου βρισκόταν το προστατευµένο λιµάνι
της Χερσονήσου.715 Τα λιγοστά κατάλοιπα στην υποτιθέµενη θέση της Λύττου
παραπέµπουν στον χωρίο του Θουκυδίδη (Ι, 10, 2-3) για τα ερείπια της Σπάρτης, τα
οποία δεν εξηγούσαν την παλιά της δύναµη. Αν η Λύττος, «αποικία» της Σπάρτης,
ήταν οργανωµένη κατά κώµας, τότε οι κώµες αυτές θα βρίσκονταν στην Πεδιάδα,
από το Καστέλλι ώς τις Ποταµιές, από το Σµάρι ώς τον Ξιδά και µέχρι το Λιλιανό, θα
ήταν δηλαδή ένα κράτος χωρίς µια πραγµατικά χτισµένη πρωτεύουσα.716 Ο H. van
Effenterre και η ∆. Γόντικα υποθέτουν πως η επικράτεια της Λύττου περιελάµβανε
ένα σηµαντικό τµήµα της Πεδιάδας και το µεγαλύτερο τµήµα του ορεινού
Λασιθίου.717 Ωστόσο δύο πόλεις (ή πόλεις – κράτη;), των οποίων τα εθνικά είναι στον
πληθυντικό και παραπέµπουν µε βεβαιότητα σε κάποια πρωτεύουσα, οι «Αρκάδες»
και οι «Όρειοι», συνδέονταν στενά µε τη Λύττο και µια τουλάχιστον από αυτές θα
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έπρεπε να ανήκει οργανωτικά στην πολιτική επικράτεια των Λυττίων.718 Από την
άλλη µεριά οι Van Effenterre και Γόντικα καταλήγουν στο συµπέρασµα πως οι
∆αταλείς δεν πρέπει να αποτελούν µια πόλη, αλλά µια από τις φυλές της πόλης των
Λυττίων,719 και µάλιστα εκείνων που προϋπήρχαν της ‘δωρικής εισβολής’.720
Η ύστερη αρχαϊκή και κλασική κεραµική από το ιερό της Κάτω Σύµης
Βιάννου είναι κυρίως ντόπια κρητική και στην πλειονότητά της προφανώς προέρχεται
από ένα µόνο κέντρο παραγωγής.721 Ο Erickson συµπέρανε από την εξέταση της
κεραµικής του ιερού, που χρονολογείται µεταξύ των ετών 600-400 π.Χ., ότι το
κέντρο αυτό ήταν το Αφρατί,722 το οποίο πρέπει να προµήθευε στο µικρό αυτό
αγροτικό ιερό και τα µεταλλικά αναθηµατικά ελάσµατα.723 Ο ίδιος ερευνητής
παρατήρησε µια θεµελιώδη αλλαγή στη σύνθεση της κρητικής κεραµικής στο ιερό
περίπου στα 400-390 π.Χ., όταν σχήµατα της Λύττου αντικατέστησαν εντελώς την
κεραµική του Αφρατιού που διακρίνεται από τον ωχρό καστανό πηλό του.724 Η
αλλαγή είναι απότοµη και ολοκληρωτική και υποδηλώνει, κατά τον Erickson, µια
παύση του κύµατος των προσκυνητών από το Αφρατί µετά περίπου το 400 π.Χ., όταν
θα κατελήφθη το ιερό από τους Λυττίους.725 ∆εν υπάρχει καµία ένδειξη ότι
επισκέπτες ή προϊόντα από τη Λύττο έφθαναν στο ιερό µεταξύ των ετών 600 και 400
π.Χ. Η απουσία κεραµικής της Λύττου στην Κάτω Σύµη πριν από το 400 π.Χ.
καθιστά πολύ πιθανή τον αποκλεισµό της από τις ιεροτελεστίες του Ερµή και της
Αφροδίτης.726 Συνεπώς, από τα προκαταρκτικά αποτελέσµατα, συνάγεται ότι το
αγροτικό ιερό στην Κάτω Σύµη συνδεόταν αρχικά µε την αρχαία πόλη κοντά στο
Αφρατί και έπειτα, από το 400 π.Χ. και εξής, µε την ανερχόµενη δύναµη της
Λύττου.727
Η εισηγµένη κεραµική της Τόκρας (Τεύχειρας) και της Κυρήνης είναι
κατασκευασµένη από τον ίδιο ωχρό καστανό πηλό, όπως και το υλικό στο Αφρατί.728
Η χηµική ανάλυση της κρητικής κεραµικής της Τόκρας έχει επιβεβαιώσει την
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προέλευσή της από την κεντρική Κρήτη.729 Επιπλέον, η βάση ενός αγγείου πόσεως
που είχε εξαχθεί στην Τόκρα ταιριάζει µε την τοµή τέτοιων βάσεων από το ιερό της
Κάτω Σύµης.730
Πραισός
Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά που ίσως να δείχνουν ότι ο οικισµός της Πραισού είχε
αποκτήσει ένα αξιοσηµείωτο µέγεθος πριν το τέλος της αρχαϊκής περιόδου. Πρώτον,
µερικοί από τους τοίχους ακριβώς στην κορυφή της Πρώτης Ακροπόλεως πρέπει να
χρονολογηθούν στην αρχαϊκή περίοδο –µε βεβαιότητα τουλάχιστον ο Τοίχος 4.731
Επιπλέον µερικά από τα λαξεύµατα στον βράχο στις κατώτερες κλιτύς της Πρώτης
Ακροπόλεως ίσως να ανήκουν στην αρχαϊκή περίοδο, ιδίως το λάξευµα 4Β (βλ. RCF
4B στην εικ. 39).732 Η Πραισός αποτελεί µια τυπική αρχαϊκή κρητική πόλη: είναι
κτισµένη στην ενδοχώρα, περίπου 250µ. πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας,
δηλαδή αρκετά πιο χαµηλά από τους «προσφυγικούς οικισµούς».733 Καταλαµβάνει
δύο χαµηλούς λόφους, τη χαρακτηριστική διπλή ακρόπολη που βρίσκει παράλληλά
της στη Λατώ, τη ∆ρήρο και άλλες κρητικές πόλεις.734

Πρινιάς
Η Ριζηνία ή Ριττηνία είχε νωρίς ενσωµατωθεί στη Γόρτυνα. Σύµφωνα µε επιγραφή
του 5ου αι. π.Χ. (IC IV 80) η συµφωνία διαµελισµού της Ραύκου µεταξύ Γορτυνίων
και Κνωσίων θα γραφόταν σε στήλες που θα στήνονταν στο Πύθιον της Γόρτυνος,
στο ∆ελφίδιο της Κνωσού και τρίτη κοινή εν Ρι[ττ]η\ν]ίαι εν τωι ναωι τας Αθαναίας.
Το ιερό της Αθηνάς επελέγη γιατί ήταν το κοντινότερο στη διαιρεµένη χώρα ιερό
ευρύτερης εµβέλειας και σεβαστό µάλλον λόγω παλαιότητας.735
Η τάση να ταυτιστεί ο Πρινιάς (βλ. εικ. 87) µε την αρχαία Ριττηνία (Ριζηνία)
έχει επικρατήσει πλέον στη σύγχρονη έρευνα. Ωστόσο η µελέτη της κεραµικής του
Πρινιά από τον Erickson επιβεβαιώνει τη διακοπή της κατοίκησης περίπου στα 600575 π.Χ., γεγονός που ενισχύεται από την απουσία κεραµικής του 5ου αι. π.Χ.
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Συνεπώς η εγκατάλειψη του Πρινιά γύρω στο 600 π.Χ. δεν συνάδει µε την
παραδοσιακή ταύτισή του µε την Ριττηνία.736
Σύβριτος
Οι επιφανειακές έρευνες που είχαν ως στόχο τον προσδιορισµό της επικράτειας της
αρχαίας Συβρίτου έχουν εντοπίσει ορισµένες θέσεις που εµφανίζουν κατοίκηση την
αρχαϊκή περίοδο και αναγνωρίζονται από την ανεύρεση κεραµικής αυτής της
εποχής.737 Πρόκειται για τις θέσεις Άγιος Στέφανος (αρ. 2), Τα Βορεινά (αρ. 5),
Χάρακα (αρ. 6), Κερατίδι (αρ. 13), Τα Μάρµαρα (αρ. 18), Πατέλα της «Κεφάλας»
(αρ. 19), Πελεκυτά (αρ. 20)738 (εικ. 88), µε άλλα λόγια περιοχές στην κορυφή και στις
κλιτύς του υψώµατος της Κεφάλας και Ν-ΝΑ της Γέννας.

Φαιστός
Η επιφανειακή έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στη δυτική Μεσαρά στα τέλη της
δεκαετίας του `80 εντόπισε 13 θέσεις της Ανατολίζουσας-Αρχαϊκής περιόδου (περ.
725-500 π.Χ.), οι περισσότερες από τις οποίες συνέχισαν να καταλαµβάνονται στην
κλασική και ελληνιστική περίοδο,739 (εικ. 89). Εννέα από τις αρχαϊκές θέσεις ήταν
συγκεντρωµένες γύρω από τη Φαιστό (σε απόσταση µικρότερη των 30 λεπτών
βάδην), η οποία παρέµεινε ο µεγαλύτερος οικισµός στην περιοχή αυτή. Αυτό το
αθροιστικό µοτίβο οικισµού υποδηλώνει πως νέες θέσεις ίσως να ήταν παρακλάδια
από το κέντρο της Φαιστού.740 Η ποσότητα των ευρηµάτων της ανατολίζουσας
περιόδου που διαπιστώθηκε στις θέσεις αυτές δείχνει ότι η διασπορά του οικισµού
στη δυτική Μεσαρά βρισκόταν ήδη σε εξελικτική διαδικασία πριν από τον 7ο αι.
π.Χ.741

Της ίδιας άποψης είναι και ο ανασκαφέας του Πρινιά, G. Rizza, βλ. Erickson 2000, 142 σηµ. 50.
Belgiorno 1994, 211 εικ. 4 µε χάρτη της επικράτειας της Συβρίτου και των σηµερινών τοπωνυµίων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΑΤΟΨΕΙΣ
Στο παρελθόν η ναϊκή αρχιτεκτονική της Κρήτης είχε συνήθως αντιµετωπιστεί µόνο
συνοπτικά και ως ένας περιφερειακός ρυθµός που προηγήθηκε της εξέλιξης των
περίπτερων ελληνικών ναών κατά την αρχαϊκή περίοδο. Οι κρητικοί ναοί ωστόσο
ανήκουν σε µια κατά µεγάλο µέρος ανεξάρτητη και πλούσια παράδοση που διήρκεσε
πάνω από επτακόσια χρόνια και αξίζουν µιας ιδιαίτερης θεώρησης.742
Η άποψη που επικρατεί για την αρχιτεκτονική του 6ου αι. π.Χ. στην Κρήτη
είναι ότι, σε αντίθεση µε τα κτήρια της ανατολίζουσας περιόδου, πολύ λίγες
κατασκευές έχουν µνηµειακές διαστάσεις.
Από τα άρθρα ή τις µελέτες των τελευταίων τριάντα περίπου ετών που
ασχολούνται µε κτήρια της αρχαϊκής περιόδου, ξεχώρισα τρεις: µια περίληψη
ανακοίνωσης του Shaw, τη µελέτη του κ. Θ. Καλπαξή και τον κατάλογο του Isler για
τους οίκους της Σικελίας και της µητροπολιτικής Ελλάδας,743 οι οποίες µε βοήθησαν
στην οργάνωση του υλικού. Το περιεχόµενό τους εκτίθεται συνοπτικά αµέσως µετά,
µε έµφαση στα κτήρια της Κρήτης που αναλύουν οι ερευνητές αυτοί.
3.I. Η κατάταξη του J. Shaw
Ο Shaw αναγνώρισε µεταξύ των περίπου τριάντα ναών που έχουν ανασκαφεί σε όλη
την Κρήτη δύο κύριους τύπους.744 Ο πρώτος, που αντιπροσωπεύεται από τον ναό του
Απόλλωνος στη ∆ρήρο Α12, χαρακτηρίζεται συνήθως από µια εσωτερική εστία µε
δύο κίονες εκατέρωθέν της. Αυτός ο µονόχωρος τύπος, ο οποίος συνέχισε να χτίζεται
για κάποιο διάστηµα, µεγεθύνθηκε επίσης από την προσθήκη ενός ανοιχτού ή
κλειστού προνάου, όπως στον ναό Α του Πρινιά Α11. Μερικές φορές ένα τρίτο
δωµάτιο προσετίθετο κατά µήκος του κεντρικού άξονα, όπως γνωρίζουµε από το
κτήριο Α2 στη Φαιστό. Ο δεύτερος τύπος, το πρωιµότερο γνωστό παράδειγµα του
οποίου αποτελεί η αρχαϊκή φάση του ναού του Απόλλωνος στη Γόρτυνα Α1, είναι
σχεδόν τετράγωνος και µονόχωρος. Συνοπτικά η κατάταξή τους σύµφωνα µε τον
Shaw στην εικ. 90.
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Η κατάταξη του Θ. Καλπαξή
Τα κτήρια της πρώιµης αρχαϊκής περιόδου από την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία
κατατάσσονται σύµφωνα µε τον κτηριακό τους τύπο, την κάτοψή τους, χωρίς ωστόσο
να αποκλείεται και η κατανοµή τους σύµφωνα µε τις αναλογίες και το µέγεθος.745
Στην παρούσα εργασία ακολουθείται η κατάταξή του σε οίκους και κτήρια «εν
παραστάσι». Στον τελευταίο τύπο κατατάσσει τον ναό Α του Πρινιά Α11 και τον ναό
Μ στη Λατώ. Η ένταξη του ναού Α11 στα κτήρια «εν παραστάσι» οφείλεται στην
προτεινόµενη αποκατάσταση της προσόψεως από τον συγγραφέα. Ο ναός Μ δεν
συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα εργασία, επειδή η κάτοψή του σύµφωνα µε τον
ίδιο ερευνητή, ταιριάζει περισσότερο σε ιδιωτική κατοικία746 και λόγω της
αποµονωµένης θέσης του σε σχέση µε τον οικισµό. Στους οίκους µε εσωτερική
διαίρεση του χώρου εντάσσει τα ακόλουθα κτήρια της Κρήτης: τον ναό Β του Πρινιά
Α55, τον ναό στον δυτικό λόφο της ∆ρήρου Α5, τους δύο ναούς της Αξού Α6 και Α7,
και τον ναό της «Ρέας» στη Φαιστό Α2. Το Πύθιον της Γόρτυνας Α1 εξετάζεται στην
κατηγορία των µονόχωρων οίκων.

Η κατάταξη του H.P. Isler
Ο Isler πραγµατεύεται 34 οίκους της Σικελίας και 75 οίκους εκτός αυτής, τους
οποίους καταχωρεί κατ’ αλφαβητική σειρά.747 Από την Κρήτη αναφέρει τους εξής
οίκους: τον ναό της Αφροδίτης στην Αξό (Ο38), τον ναό της ∆ρήρου (Ο64), τον ναό
στον δυτικό λόφο της ∆ρήρου (Ο65), το Πύθιον της Γόρτυνας (Ο69), το ιερό στο
Καβούσι (Ο74), στον Κοµµό (Ο74 α), τον ναό στη Λατώ (Ο86), στη Φαιστό (Ο94),
τον ναό Α του Πρινιά (Ο95), τον ναό Β του Πρινιά (Ο96), τον ναό Στα Λενικά (Ο97)
και στο Βρόκαστρο (Ο105).748 Εκτός καταλόγου θέτει τον ναό της ακροπόλεως της
Αξού Α6, επειδή η διατήρησή του είναι ανεπαρκής και η πρόσοψή του άγνωστη.749
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Για τις αναλογίες της κάτοψης χρησιµοποιεί τον λόγο πλάτους προς µήκος, σε
αναλογίες 1:2, 4:5, 3:4, 2:3, 1:1,62, 4:7, 4:9, 2:5, 1:3.750 Αυτές οι αναλογίες
ακολουθούνται στην παρούσα εργασία.

3.I.α. Ορισµός του οίκου
Με τον όρο «οίκο» εννοούµε ένα ορθογώνιο κτήριο κλειστό από όλες τις πλευρές, µε
µία θύρα στη µία πλευρά.751 Ο µονόχωρος οίκος και ο οίκος µε περισσότερους χώρους
αντιπροσωπεύεται στη συνολική ελληνική επικράτεια µε πάρα πολλά παραδείγµατα
παρά την ισχυρή διάδοση του ‘κτηρίου εν παραστάσι’, το οποίο καθιερώθηκε πάλι
γύρω στο 700 π.Χ.752 Στην Κρήτη αυτές οι µορφές κάτοψης κυριαρχούν ακόµα και
στους επόµενους αιώνες στον τοµέα της ναϊκής αρχιτεκτονικής, όπως για παράδειγµα
στον ναό της Αφροδίτης στην Αξό753 [Α7].
Στην περίπτωση του οίκου δεν είναι δυνατόν να εξετάσει κανείς κάθε κτήριο
µεµονωµένα και να τοποθετήσει τα γνωστά παραδείγµατα σε µια εξελικτική πορεία,
όπως συνηθίζεται να γίνεται µε τους περίπτερους ναούς.754 Ο οίκος ως ναϊκός τύπος
βρίσκεται στο επίκεντρο κατά την αρχαϊκή περίοδο και οδηγήθηκε µάλιστα σε
µνηµειακές µορφές.755 Στους µικρούς ναούς ήδη από την κλασική περίοδο υπερτερεί
ο τύπος του ναού «εν παραστάσι», ωστόσο ο οίκος στην αρχαϊκή περίοδο υπήρξε µια
λιγότερο ανταγωνιστική µορφή από τον νεοεµφανιζόµενο περίπτερο ναό.756
Στην παρούσα εργασία εντοπίσαµε µόνο οίκους. Με επιφύλαξη διατυπώνουµε
την υπόθεση το κτήριο Α43 στη Λύττο να αποτελεί τη µοναδική ένδειξη κτηρίου εν
παραστάσι. Από την άλλη µεριά ο χαρακτηρισµός του ναού Α του Πρινιά (Α11) ως
οίκου ή κτηρίου «εν παραστάσι» εξαρτάται µόνο από το πώς αποκαθιστά κανείς την
πρόσοψή του.
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3.Ι.β. Απόλυτα µεγέθη
Η πλειονότητα των δηµοσιευµένων µετρήσεων δεν επαρκεί στο να διευκρινιστεί αν
το µήκος αυτών των κτηρίων, για παράδειγµα, επελέγη σύµφωνα µε µια ορισµένη
σχέση προς το πλάτος ή αν οι µέγιστες διαστάσεις αποτελούν κατά κάποιον τρόπο
ένα ακέραιο πολλαπλάσιο της βασικής µονάδας µέτρησης.757
Η Ricciardi επεχείρησε κάτι ανάλογο για το Πύθιον της Γόρτυνας Α1 και
κατέληξε πως οι αριθµητικές σχέσεις και η γεωµετρία της επιπεδοµετρίας του ναού
βασίζονται σε πολύ απλές αριθµητικές αναλογίες: µήκος και πλάτος στην ευθυντηρία
βρίσκονται σε αναλογία 8/9 ή 2³/3². Οι δύο διαστάσεις εκφράζονται µε την αρχαία
µονάδα µέτρησης, τον πόδα, που ισούται µε 0,2941 µ. (βλ. ακόλουθο πίνακα).758
∆ιαστάσεις σε µέτρα

Πόδες

∆άκτυλοι

Μήκος 17,66

60

960

Πλάτος 19,85

67½

1080

:3

320
360: 3 = 120˝

Η Ricciardi καταλήγει στο συµπέρασµα πως η γεωµετρία της κατόψεως έχει
βασιστεί σε έναν κάναβο εννέα τετραγώνων (3 × 3), σύµφωνα µε µια αναλογία που
βασίζεται στη δύναµη και τα πολλαπλάσια των αριθµών 2 και 3 (8 = 2 × 2 × 2 και 9 =
3 × 3).759 Αυτήν την αναλογία παρατήρησε και στις διαστάσεις των λίθινων µελών
του κτηρίου. Για παράδειγµα ο γωνιακός ορθοστάτης του Πυθίου (εικ. 96α) έχει τις
εξής διαστάσεις: ύψος 1,188µ. (= 64 δάκτυλοι), µήκος 1,82µ. (= 99 δάκτυλοι), πάχος
0,225 µ. (= 12 δάκτυλοι). Ο αριθµός των δακτύλων αποτελεί πάντα ένα πολλαπλάσιο
(στον κύβο ή στο τετράγωνο) των αριθµών 2, 3, 7, 11 (το ίδιο έχει παρατηρηθεί και
στον θησαυρό των Κυρηναίων στους ∆ελφούς).760
Όσο δελεαστική και αν φαίνεται η µέθοδος της Ricciardi, οφείλω να
οµολογήσω πως δεν κατάφερα να την εφαρµόσω στα υπόλοιπα κτήρια της Κρήτης,
ούτε καν σε εκείνα που έχουν τετράγωνη κάτοψη. Γι’ αυτό ακολουθήθηκαν πιο
δοκιµασµένες µέθοδοι στην παρούσα εργασία.
Αν διαιρεθεί το υλικό σε οµάδες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εκτός από την
αναλογία της κάτοψης και η τάξη του µεγέθους των κτηρίων.761 Σύµφωνα µε την
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κατάταξη του καθηγητή κ. Θ. Καλπαξή στα «µικρότερα» κτήρια συγκαταλέγονται
εκείνα των οποίων το πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5,00-5,50µ., υπάρχει δηλ. αναλογία
περίπου 1:1, 1:2 και πάνω από 1:2 (π.χ. ο ναός Β του Πρινιά Α55).762 Τα µεγαλύτερα
κτήρια (µε πλάτος άνω των 6µ.) έχουν συχνά σχεδόν τετράγωνη κάτοψη (π.χ. το
Πύθιον της Γόρτυνας Α1) ή κάτοψη µε αναλογίες περίπου 1:2 – 1:2,5 (π.χ. ναός Αξού
Α7, ναός Α Πρινιά Α11, ναός σε δυτικό λόφο ∆ρήρου Α5).763
Ο Isler στη µελέτη του για τους οίκους στη Σικελία και την υπόλοιπη Ελλάδα
κατατάσσει τα απόλυτα µεγέθη στις εξής κατηγορίες: σε κτήρια µήκους µικρότερου
των 5µ., σε κτήρια µήκους µεγαλύτερου των 20µ., σε κτήρια µήκους µεταξύ των 5µ.
και 15µ., και σε κτήρια µήκους µεταξύ των 15µ. και 20µ.764
Στη Σικελία οι οίκοι είναι γενικά µεγαλύτεροι, αν συγκρίνει κανείς τη µέγιστη
έκταση του µήκους, ενώ εκτός της νήσου είναι γνωστά µόνο 7 παραδείγµατα (σε ένα
πολύ µεγαλύτερο σύνολο γνωστών κτηρίων) µε µήκος άνω των 20µ.765 Από την άλλη
µεριά, εκτός Σικελίας υπάρχουν µόλις 7 κτήρια (µεταξύ των οποίων το ιερό στο
Καβούσι Α10) που έχουν µήκος µικρότερο των 5µ., δηλαδή περίπου το 1/10 όλων
των κτηρίων. Είναι γενική πάντως η τάση προς µικρότερα κτήρια. Πενήντα τρεις
οίκοι εκτός Σικελίας, δηλ. περίπου 70% όλων των παραδειγµάτων έχουν µήκος
µεταξύ 5 και 15µ. Εννέα οίκοι (µεταξύ των οποίων οι ναοί Α και Β του Πρινιά), δηλ.
περίπου το 12% , έχουν µήκος µεταξύ 15 και 20 µέτρων.766
Από την έρευνα του Isler προκύπτει πως τα µικρά κτήρια (κάτω των 5µ.)
εκτός Σικελίας είναι πρώιµα ή ύστερα.767 Στα µεγάλα κτήρια µε µήκος άνω των 15µ.
ανήκουν πέντε οίκοι του 7ου αι. π.Χ. (µεταξύ των οποίων ο ναός στον δυτικό λόφο
της ∆ρήρου Α5 και οι ναοί Α και Β του Πρινιά, Α11, Α55) και πέντε οίκοι του 6ου αι.
(µεταξύ των οποίων το Πύθιον της Γόρτυνας Α1).768 Ακόµα και έτσι δεν µπορεί να
παρατηρηθεί σταθερή σχέση µεταξύ µεγέθους και χρονολογίας [ό.π.]. Αλλά το γενικά
ταπεινό σχήµα των οίκων εκτός Σικελίας δείχνει ότι αυτή η µορφή κάτοψης
εφαρµοζόταν εκεί µετά τον 7ο αι. π.Χ. κυρίως για δευτερεύοντα κτήρια [ό.π.].
Ο Πίνακας Ι κατατάσσει σύµφωνα µε το µήκος τους είκοσι ένα κτήρια του
Καταλόγου

Α,

των

οποίων

γνωρίζουµε
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ακριβείς

εξωτερικές

διαστάσεις.

Παρατηρούµε ότι στην Κρήτη της ανατολίζουσας και αρχαϊκής περιόδου τα
περισσότερα δηµόσια κτήρια έχουν µήκος που κυµαίνεται µεταξύ των 5 και 15
µέτρων (Ιερός Οίκος στο Σµάρι Πεδιάδος Α8, ναός Β Κοµµού Α3, ναός Αφροδίτης
Αξού Α7, ∆ελφίνιον ∆ρήρου Α12, κτήριο F Κοµµού Α16, Αφρατί Α17, ναός Α
Πρινιά Α11, ναός C στον Πρινιά Α21, µεγαρόσχηµο κτήριο στην Ελεύθερνα Α13,
κτήριο Α15 από το Πυργί στην Ελεύθερνα, κτήριο Α23 στον λόφο του Βουρβουλίτη
στη Γόρτυνα, κτήριο Α22 στην Ίτανο). Ακολουθούν έξι κτήρια µε µήκος µεταξύ 15
και 20 µέτρων: το Πύθιον της Γόρτυνας Α1, ο ναός της Ρέας στη Φαιστό Α2, ο ναός
της ακροπόλεως της Γόρτυνας Α4, ο ναός Β του Πρινιά Α55, τα δύο κτήρια κοντά
στο Καβούσι της Ιεράπετρας Α25α και το απροσδιόριστο οικοδόµηµα Α60 στη
Ριθυµνία.
Το ιερό στο Καβούσι Α10 και το κτήριο Α59 στον λόφο του Θύλακα στη
Λατώ καταλαµβάνουν την κατηγορία των κτηρίων µήκους µικρότερου των 5 µέτρων
και επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση του Isler ότι τόσο µικρά οικοδοµήµατα είναι ή
πρώιµα ή ύστερα. Και τα δύο κτίσµατα πρέπει να κατασκευάστηκαν πολύ
παλαιότερα και ήταν σε χρήση ακόµα την αρχαϊκή περίοδο.
Το κτήριο στον δυτικό λόφο της ∆ρήρου Α5 είναι το µόνο γνωστό ως τώρα
δηµόσιο κτήριο µε µήκος µεγαλύτερο των 20 µέτρων. Ίσως δεν είναι τυχαία η ύπαρξη
κτηρίων µεγαλύτερων των 15 µέτρων µήκους προς τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. Η Γόρτυς
επικρατεί µε δύο κτήρια, ακολουθούν η Φαιστός και η ∆ρήρος (βλ. Πίνακα Ι).
∆υστυχώς δεν γνωρίζουµε αν στα τέλη του ίδιου αιώνα χρονολογούνται το πρυτανείο
και το ανδρείο της Ιεράπετρας (Α25α).

110

3.Ι.γ. Αναλογίες κάτοψης
Σύµφωνα µε τον καθηγητή κ. Θ. Καλπαξή, οι αναλογίες κάτοψης των οίκων και
κτηρίων ‘εν παραστάσι’ δεν µπορούν να υπαχθούν σε µια εξελικτική πορεία και δεν
ανταποκρίνονται στις αναλογίες των περίπτερων ναών. Επιµήκεις, πεπλατυσµένες και
τετράγωνες κατόψεις εµφανίζονται παράλληλα κατά τη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ.769
Οι παρατηρήσεις από την επισκόπησή του είναι οι ακόλουθες:770
α) Τα µικρότερα κτήρια µε λιγότερα από τρία δωµάτια µόνο σε εξαιρέσεις έχουν
αναλογίες πιο επιµήκεις από 1:2.
β) Απεναντίας, στα µεγαλύτερα κτήρια συνηθίζεται µια αναλογία κάτοψης άνω του
1:2, ιδίως όταν υπάρχουν πρόδοµος και σηκός.
γ) Η αναλογία 1:1,5 που απαντάται συχνά στα µικρότερα κτήρια, συναντάται
αντιθέτως σπανίως σε µεγαλύτερα κτήρια. Αυτό είναι περίεργο, επειδή οι κατόψεις
πολλών υστεροαρχαϊκών και κλασικών κτηρίων ‘εν παραστάσι’ έχουν αναλογίες
1:1,5.
Η αναλογία κατόψεως υπολογίζεται από τη σχέση συνολικού µήκους προς το
συνολικό πλάτος. Στη Σικελία δεν υπάρχει κανένα κτήριο µε αναλογία κάτω του 3:4,
αντιθέτως τα επιµήκη κτήρια είναι τα επικρατέστερα.771 Σύµφωνα µε την έρευνα του
Isler για τους οίκους, στις υπόλοιπες περιοχές εκτός Σικελίας τα επιµήκη κτήρια
αποτελούν σαφώς τη µειονότητα, αφού µόνο 13, δηλαδή λιγότερο του 1/5 όλων των
κτηρίων (µεταξύ αυτών ο γεωµετρικός ναός Στα Λενικά της Κρήτης) βρίσκονται
πάνω από τον λόγο 1:2.772 Τα επιµήκη κτήρια ανήκουν στην πλειονότητά τους στον
6ο αι. π.Χ. ή ακόµα σε νεώτερη εποχή (ό.π.). Σε αυτές τις παρατηρήσεις εκφράζεται
πάλι η πραγµατικότητα ότι στη Σικελία η µορφή του οίκου ήταν µια
αντιπροσωπευτική µορφή ναού, ενώ στη µητροπολιτική Ελλάδα χρησιµοποιείτο
κυρίως για δευτερεύοντα µικρά ιερά.773
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i. Τετράγωνες κατόψεις
Όπως προκύπτει από τον Πίνακα Ι, η τετράγωνη κάτοψη µε αναλογία 4:5
είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής στην Κρήτη ήδη από τη Γεωµετρική εποχή και ιδίως τον 7ο
αι. π.Χ. Η Γόρτυς [Α1, Α4 και Α23] και η ευρύτερη επικράτειά της (π.χ. ο Κοµµός,
κτήριο Α3) φαίνεται πως έχουν παράδοση στα τετράγωνα οικοδοµήµατα, αφού όσα
δηµόσια κτήρια αυτής της περιόδου γνωρίζουµε, έχουν αναλογία κάτοψης 4:5. Την
ίδια κάτοψη θα πρέπει να υποθέσουµε και για το αγνώστου χρονολόγησης
οικοδόµηµα Α60 στη Ριθυµνία.
Η τετράγωνη κάτοψη χαρακτηρίζει τόσο τα µικρά όσο και τα µεγάλα
κτίσµατα. Στα µικρότερα κτήρια φαίνεται πως προτιµώνται οι αναλογίες 3:4 (Α8 στο
Σµάρι Πεδιάδος) και 2:3 («ναός Ρέας» στην Κνωσό Α54, ∆ελφίνιον ∆ρήρου Α12),
ανεξάρτητα από την χρονική περίοδο. Αναλογία κάτοψης µεγαλύτερης του 4:5
παρουσιάζει το κτήριο Α53 στον Άγ. Γεώργιο Φαλάντρας στη Φαιστό, δηλαδή 8:9 ή
αλλιώς 2³ :3².
Το τετράγωνο κτήριο που εντοπίστηκε στον λόφο του Βουρβουλίτη βορείως
της Γόρτυνας (Α23) έχει αναλογία πλάτους προς µήκος περίπου 1:1,25, αντίστοιχη µε
εκείνης του ναού της ακρόπολης της Γόρτυνας Α4, µε τη διαφορά πως η τελευταία
είναι λίγο µεγαλύτερη (1:1,27).774 Η χρήση της ίδιας αναλογίας σε επιµεληµένα
λατρευτικά κτήρια µεγάλου µεγέθους µαρτυρεί µια κατασκευαστική παράδοση πολύ
ισχυρά ριζωµένη (κυρίως στη νότια Κρήτη), αντιτάσσεται όµως ριζικά στην πιο
αρχαία ναϊκή παράδοση της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου εκεί φαίνεται σταθερή η
επάνοδος σε επιµήκεις και πολύ στενές κατόψεις για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων της στέγασης.775
Οι µικρές διαστάσεις του Ιερού Οίκου στο Σµάρι Α8, η οργάνωση του χώρου
και ιδίως η ύπαρξη του κτιστού βωµού στον τοίχο απέναντι από την είσοδο,
εντάσσουν αυτόν τον οίκο -σύµφωνα µε την ανασκαφέα- «πλησιέστερα προς τη
µινωική παράδοση, στην αρχή του µεταβατικού σταδίου προς τον ελληνικό ναό ‘εν
παραστάσι’».776
Τα ευρυµέτωπα δηµόσια κτήρια στην Κρήτη πιθανώς να οφείλονται σε µια
µινωική επιβίωση των καθηµερινών χώρων.777 Συγκεκριµένα, η τετράγωνη κάτοψη
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έχει θεωρηθεί πως κατάγεται από τη µινωική αρχιτεκτονική.778 Σύµφωνα µε τον
Αλεξίου είναι προφανής η οµοιότητα του ιερού του Καβουσίου (Α10) µε αρκετά
υστεροµινωικά, υποµινωικά και πρωτοελληνικά ιερά, τα οποία έχουν σχήµα
ορθογωνίου δωµατίου µε έδρανο στη µια ή σε περισσότερες πλευρές, το οποίο
συνήθως έφερε ειδώλια και αγγεία.779
Η επιβίωση µινωικών στοιχείων (τετράγωνη κάτοψη, ευρυµέτωπα κτήρια,
ωοειδείς κίονες) στην αρχιτεκτονική ίσως να οφείλεται στη συνύπαρξη διαφορετικών
πληθυσµών. Τα φυλετικά ονόµατα στις επιγραφές της Κρήτης υποδεικνύουν ότι
πολλές από τις κοινότητες αποτελούσαν σύνθεση ανάµεικτων δωρικών και µη
δωρικών πληθυσµών. Οι κόσµοι θεωρούνται ότι επιλέγονταν τόσο από τις δωρικές
όσο και από τις µη δωρικές φυλές780.
Έλληνες απροσδιόριστης φυλετικής καταγωγής, οι οποίοι όµως σίγουρα
κατείχαν την Κρήτη πριν τους ∆ωριείς (Ηρόδ. 7.170), παίζουν σηµαντικό ρόλο στους
µύθους για την ίδρυση πολλών µεγάλων κρητικών πόλεων, όπως της Γόρτυνας.781
Μη δωρικά στοιχεία έχουν παρατηρηθεί στη διάλεκτο της Αξού, της Ελεύθερνας και
της Κνωσού.782 Τα κρητικά νοµίσµατα του 5ου αι. (τότε αρχίζουν να κυκλοφορούν)
απηχούν επίσης το µινωικό παρελθόν. Σε αυτά απεικονίζονται τόσο τοπικοί µύθοι και
θεότητες, που τις περισσότερες φορές έχουν την καταγωγή τους στη µινωική εποχή
(για παράδειγµα στα νοµίσµατα της Κνωσού απεικονίζονται ο Μινώταυρος και ο
Λαβύρινθος), όσο και οι παραδοσιακοί θεοί των αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι
λατρεύτηκαν παράλληλα από τους κατοίκους του νησιού.783
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ii. Επιµήκεις κατόψεις
Στην Κρήτη αρκετά δηµοφιλής είναι όµως και η επιµήκης κάτοψη µε
διάφορες παραλλαγές, όπως 4:7 (Ελεύθερνα-Πυργί Α15, Αφρατί Α17, «ναός Ρέας»
στη Φαιστό784 Α2), 1:2 (Ελεύθερνα Α13, ναοί Α και C στον Πρινιά Α11 και Α21
αντιστοίχως), 4:9 (ναός Αφροδίτης στην Αξό Α7, ναός στον δυτικό λόφο της ∆ρήρου
Α5) και 1:3 (ναός Β Πρινιά Α55) (βλ. Πίνακα Ι). Ούτε σε αυτήν την κατηγορία είναι
δυνατόν να συσχετιστεί κάποια αναλογία µε µια συγκεκριµένη περίοδο. Σαφής είναι
πάντως η προτίµηση των δηµοσίων κτηρίων του Πρινιά προς τις επιµήκεις κατόψεις.
Αν όντως ισχύει η υπόθεση πως ο ναός Β του Πρινιά ανήκει στον 8ο αι. π.Χ. ή και πιο
πριν, τότε µπορεί ίσως να δικαιολογηθεί η αναλογία κάτοψής του 1:3, η οποία δεν
συναντάται σε κανένα άλλο από τα µέχρι τώρα γνωστά κτήρια του 7ου αι. π.Χ. στην
Κρήτη.

784

Ο Isler 1984, 56 κατατάσσει αυτό τον ναό αυτό στα κτήρια µε αναλογία κάτοψης περίπου 1:2.
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3.Ι.δ. ∆ιαίρεση κατόψεως
Εκτός Σικελίας, οι 42 από τους 76 αποδεδειγµένους οίκους της µελέτης του
Isler, δηλαδή άνω του µισού, είναι µονόχωροι. Εµφανίζονται από αρχαιοτάτων
χρόνων (π.χ. το κτήριο Γ της ∆ήλου που είναι µυκηναϊκό ή γεωµετρικό) ώς την
ελληνιστική εποχή, µε σαφές κέντρο βάρους στον 6ο αιώνα, στον οποίον ανάγεται
σχεδόν το ένα τρίτο των παραδειγµάτων.785 Εκτός από ευρυµέτωπα κτήρια διαφόρων
αναλογιών (π.χ. από 4:5 ως άνω του 1:2) υπάρχουν κυρίως τετράγωνα κτίσµατα, τα
οποία αποτελούν περίπου το 1/10 των µονόχωρων κτηρίων.786 Σε σύγκριση µε τους
µονόχωρους οίκους, οι οίκοι µε διµερή διαίρεση εκτός Σικελίας δείχνουν επίσης µια
τάση προς την επιµήκυνση.787 Σύµφωνα µε τη µελέτη του Isler µόνο τέσσερις οίκοι
εκτός Σικελίας έχουν κάτοψη µε τριµερή διαίρεση. Αυτό αντιστοιχεί περίπου µόνο
στο ένα εικοστό του συνόλου έναντι του ενός έκτου στη Σικελία.788 Σε αυτούς ο Isler
κατατάσσει τον ναό Β του Πρινιά [Α55], τον οποίον χαρακτηρίζει αρχαϊκό, µε
ιδιαίτερη, ακανόνιστη κάτοψη, και τους ναούς της Φαιστού [Α2] και της Αξού
[Α7].789 Το ερώτηµα αν ο τελευταίος χώρος µπορεί να χαρακτηριστεί και εδώ ως
άδυτον, παραµένει ανοιχτό.790
Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας δεν έχουν µεγάλη απόκλιση από
εκείνα του Isler. Έντεκα κτήρια του Καταλόγου Α µε πλήρη κάτοψη είναι µονόχωρα
και στην πλειονότητά τους τετράγωνα: το Πύθιον της Γόρτυνας Α1, ο ναός Β του
Κοµµού Α3, ο ναός στην ακρόπολη της Γόρτυνας Α4, το ∆ελφίνιον της ∆ρήρου Α12,
τα κτήρια Α13 και Α15 από την Ελεύθερνα, ο οίκος Α17 στο Αφρατί, ο οίκος Α10
στο Καβούσι, το κτίσµα Α59 στη Λατώ, και τέλος ο «ναός» της Ρέας στην Κνωσό
Α54 και το κτήριο Α53 στη Φαιστό.
Η

διµερής

διαίρεση

συναντάται

κυρίως

σε

επιµήκη

κτήρια

που

χρονολογούνται στο β΄ ήµισυ του 7ου αι. π.Χ., όπως ο ναός Α5 της ∆ρήρου, ο ναός Α
του Πρινιά Α11, ο οίκος στο Σµάρι Πεδιάδος Α8 και το λατρευτικό κτήριο Α15 στην
Ελεύθερνα (Πυργί). Πιθανώς ο ευρύτερος πρόναος του Α8 να αποτελεί µια προσθήκη
στον αρχικό τετράγωνο σηκό.
Τριµερής διαίρεση του χώρου παρατηρείται σε επιµήκη κτήρια που
χρονολογούνται από τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. και εξής, όπως στον «ναό της Ρέας» στη
785

Isler 1984, 54 (O 50).
Id., ό.π.
787
Id., 55.
788
Id., 55.
789
Id., ό.π.
786

115

Φαιστό Α2, στον ναό της «Αφροδίτης» στην Αξό Α7, και στους ναούς Β και C του
Πρινιά (Α55 και Α21 αντιστοίχως). Η επιλογή αυτής της κάτοψης στον ναό C
φαίνεται να είναι συνειδητή, αφού το κτήριο κτίστηκε πάνω σε παλαιότερα κτήρια.
Ιδιαίτερη κάτοψη παρουσιάζει το κτήριο Q στον Κοµµό A24, αλλά δικαιολογείται
λόγω της χρήσης του ως αποθήκης.

3.Ι.ε. Είσοδοι
Η ακριβής θέση και µορφή της εισόδου σε µερικές περιπτώσεις, στις οποίες
διατηρούνται µόνο τα θεµέλια, δεν µπορεί να αποκατασταθεί πλέον µε βεβαιότητα.791
Στα δηµόσια κτήρια της Κρήτης την ανατολίζουσα και αρχαϊκή περίοδο δεν
παρατηρήθηκαν έκκεντρες θύρες. Σε πολύ µεγάλο ποσοστό τα κτήρια διαθέτουν
κεντρική είσοδο στη στενή πλευρά τους. Εξαιρούνται το Πύθιον της Γόρτυνας Α1, ο
ναός στην ακρόπολη της Γόρτυνας Α4, το κτήριο Α15 στην Ελεύθερνα και το Α17
στο Αφρατί, τα οποία έχουν κεντρική θύρα στη µακρά πλευρά.

3.Ι.στ. Προσανατολισµός
Η πλειονότητα των γνωστών δηµοσίων κτηρίων στην Κρήτη έχει
προσανατολισµό Ανατολής – ∆ύσης. Πρόκειται για τα εξής οικοδοµήµατα: Πύθιον
Γόρτυνας Α1, ναός Β Κοµµού Α3, Ιερός Οίκος στο Σµάρι Α8, Κτήριο J στην Κάτω
Σύµη Α14, οίκος Α15 στο Πυργί της Ελεύθερνας, ναοί Α, Β και C του Πρινιά (Α11,
Α55 και Α21 αντιστοίχως), κτήριο Q στον Κοµµό Α24, κτήριο Α25 στην Αγία
Πελαγία, «ναός της Ρέας» στην Κνωσό Α54, οίκος Α59 στον λόφο του Θύλακα στη
Λατώ. Σε όσα κτήρια είναι γνωστή η κάτοψη, παρατηρούµε ότι η είσοδος είναι πάντα
στα ανατολικά, µε εξαίρεση το κτήριο Q στον Κοµµό. Η διαφοροποίηση αυτή
πιθανώς να εξηγείται από τον κοσµικό χαρακτήρα του. Άγνωστη είναι η είσοδός του
ναού της «Ρέας» στη Φαιστό Α2.
Αρκετά είναι τα κτίσµατα µε προσανατολισµό Βορρά – Νότου. Είσοδο από
Βορρά έχει το ∆ελφίνιον της ∆ρήρου Α12. Είσοδο από Νότο διαθέτουν ο ναός της
Αφροδίτης στην Αξό Α7, το µεγαρόσχηµο κτήριο Α13 στην Ελεύθερνα και το Α53
στον Άγιο Γεώργιο Φαλάντρας στη Φαιστό. Το κτήριο Α22 στην Ίτανο υποθέτουµε
790
791

Isler 1984, 56.
Id., ό.π.
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πως είχε προσανατολισµό Βορρά – Νότου, επειδή µε αυτή τη φορά είχε
κατασκευαστεί η εστία στο κέντρο του.
Αυτά τα κρητικά κτήρια βρίσκουν και άλλα παράλληλα στον ελληνικό κόσµο,
ιδιαίτερα στην Αρκαδία, όπως στον ναό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, στον ναό του
Επικούριου Απόλλωνος στις Βάσσες της Φιγαλίας, σε έναν πρώιµο ναό στην Ασέα,
αλλά και στο ιερό της Αρτέµιδος Λιµνάτιδος στα Κοµπόθεκρα της Ήλιδας, του
Απόλλωνος στην Ερέτρια, του Απόλλωνος στο Πόρτο - Χέλι, του Απόλλωνος στο
Θέρµον.792 Σε αυτές τις κατόψεις θα πρέπει να προστεθούν και οι οίκοι στο άνδηρο
των θησαυρών της Ολυµπίας, ο ναός των Μυκηνών, ο ναός της Αφροδίτης στο
Κωτίλιο, ο ναός της Κορησίας στην Κέω793 και το αρχαϊκό πολυγωνικό κτήριο της
Θάσου.794
Ο προσανατολισµός Β-Ν ίσως να είχε υιοθετηθεί πριν να καθιερωθεί ο
συµβατικός προσανατολισµός Α-∆ (αν και η µορφή Α-∆ απαντά επίσης σε µερικούς
πρώιµους ναούς, όπως στη Σάµο). Επιπλέον, ο προσανατολισµός Α-∆ ίσως να µην
αποτελούσε καθιερωµένο πρότυπο ακόµα και τον 6ο αι. π.Χ. σε γεωγραφικά
αποµακρυσµένες περιοχές, όπως σε τµήµατα της Αρκαδίας.795 Εάν η άποψη του
Γιαλούρη, σχετικά µε τη λατρεία του Απόλλωνος που επέβαλε τον ασυνήθιστο
προσανατολισµό των ναών στις Βάσσες, είναι σωστή, τότε θα πρέπει κανείς να
εξηγήσει ακόµα τον προσανατολισµό Β-Ν σε ναούς, στους οποίους λατρεύονταν
άλλες θεότητες.796
Υποµινωική ανάµνηση θεωρεί ο Beyer στον ναό Α του Πρινιά (Α11) την
κατεύθυνση της λατρείας προς Β-Ν, από το λατρευτικό άγαλµα προς την εσχάρα.797
Τον ερµηνεύει ως έναν λατρευτικό προσανατολισµό, ο οποίος φαίνεται να είναι πιο
οικείος τον 8ο αι. π.Χ. για τα λατρευτικά κτήρια στα νησιά και στη δωρική
ηπειρωτική Ελλάδα και ο οποίος µέχρι τον 6ο αιώνα συναντάται στην Κρήτη πολύ
συχνότερα παρά ο προσανατολισµός Ανατολής – ∆ύσης.798 Η εργασία των Blomberg
και Henriksson υποστηρίζει ότι ο προσανατολισµός των µινωικών ιερών έχει
αστρονοµικά ερείσµατα, τα οποία υιοθετήθηκαν από τους Μυκηναίους και έπειτα
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Voyatzis 1990, 47.
Beyer 1976, 98 σηµ. 134. Είσοδο από Νότο έχουν οι θησαυροί στην Ολυµπία, βλ. Gruben 1986, 62
εικ. 50. Για τους ναούς στο Κωτίλιο και την Κέω, βλ. Kalpaxis 1976, 73-74.
794
Launey 1944, 31 και εικ. 11. Πολυγωνικό ονοµάζεται λόγω της τοιχοποιίας του.
795
Voyatzis 1990, 47.
796
Id., 48 και σηµ. 256. Για τη θεωρία του Γιαλούρη, βλ. Yalouris, Bassai, 96-103.
797
Beyer 1976, πίν. 11. Koehl 1997, 141 εικ. 1 Ε.
798
Beyer 1976, 39.
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πέρασαν στα ηµερολόγια των Ελλήνων της κλασικής περιόδου.799 Ωστόσο, η
επαλήθευση της θεωρίας στα κτήρια της ιστορικής περιόδου της Κρήτης υπερβαίνει
κατά πολύ τα όρια αυτής της εργασίας.
Όπως φαίνεται πάντως, κτήρια που χρονολογούνται πιο παλιά ή θεωρούνται
πως είναι από τα αρχαιότερα, ακολουθούν τον προσανατολισµό Βορρά – Νότου.
∆ιαφορετικό προσανατολισµό έχουν ο ναός Α5 στη ∆ρήρο, από Β∆ προς ΝΑ.
Κατεύθυνση από ΒΑ προς Ν∆ παρουσιάζουν το κτήριο Α6 στην Αξό, ο οίκος Α17
στο Αφρατί και το ιερό Α10 στο Καβούσι (µε είσοδο στα Ν∆).

799

Blomberg M. and Henriksson G., “Literary and Archaeoastronomical Evidence for the Origins of
the Hellenic Calendar in the Aegean Bronze Age”, στο A.-A. Maravelia (εκδ.), Ad Astra per Aspera et
per Ludum. European Archaeoastronomy and the Orientation of the Monuments in the Mediterranean
Basin, BAR International Series 1154 (2003), 53-70.
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3.ΙΙ.α. Εσωτερικά στηρίγµατα
Σε δέκα περίπου κτήρια του Καταλόγου Α υπήρχαν βάσεις κιόνων στο εσωτερικό
τους. Σε πολύ λίγες περιπτώσεις εκείνες βρέθηκαν in situ, όπως στην Ελεύθερνα
[Α13], στο ∆ελφίνιον της ∆ρήρου Α12, στον ναό Α του Πρινιά Α11. Στις υπόλοιπες
περιπτώσεις είτε περισυνελέγησαν από κοντινά σηµεία (όπως στο Αφρατί [Α17]) είτε
θεωρούνται πως έχουν µετακινηθεί από την αρχική τους θέση, όπως στον ναό του
δυτικού λόφου της ∆ρήρου [Α5] και στον ναό C του Πρινιά [Α21]. Λίθινες βάσεις
βρέθηκαν επίσης στην Ελτυνία [Α36] και στη Μίλατο [Α58]. Οι βάσεις που
βρέθηκαν στο κτήριο Α53 στον Άγιο Γεώργιο Φαλάντρας µπορεί να ανήκουν στην
ελληνιστική περίοδο.
Όσων

βάσεων

γνωρίζουµε

τις

διαστάσεις,

παρατηρούµε

πως

δεν

παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις: Στο Αφρατί η διάµετρος της κυλινδρικής βάσης
ανέρχεται στα 0,29µ. και το ύψος της στα 0,18µ. Στον ναό Α5 της ∆ρήρου η
διάµετρος των βάσεων µετρά περίπου 0,40µ., ενώ η βάση από την Ελτυνία έχει
διάµετρο 0,38µ. και ύψος 0,20µ. Συνεπώς οι ξύλινοι κίονες που θα υψώνονταν πάνω
τους θα είχαν διάµετρο που θα κυµαινόταν από 0,30µ. έως 0,40µ.
Ανάλογη διάµετρο είχαν και οι κίονες που στήριζαν τα αρχαϊκά κιονόκρανα
των Αρκάδων [Β1] (διάµετρος βάσης κιονοκράνου 0,247µ.), της Φαιστού [Β2]
(διάµετρος βάσης περ. 0,50µ., όπως προκύπτει από το σχέδιο της εικ. 47) και της
Ελτυνίας [Β3] (διάµετρος βάσης κιονοκράνου 0,295µ.).
Η παρουσία των κιόνων στο εσωτερικό των κτηρίων αυτών εξυπηρετούσε
κυρίως την στήριξη της στέγης µε τη µορφή κεντρικής κιονοστοιχίας (όπως στο
κτήριο Α13 της Ελεύθερνας) ή τετράγωνης διάταξης (όπως στο ναό Α5 της ∆ρήρου
και στο Πύθιον της Γόρτυνας Α1). Μπορούν επίσης να έχουν τοποθετηθεί
εκατέρωθεν εσχάρας, ώστε να στηρίζουν το οπαίο για τη διαφυγή του καπνού, όπως
στο ∆ελφίνιον της ∆ρήρου ή στον ναό Α του Πρινιά. Ειδικά για το µονόχωρο κτήριο
της ∆ρήρου έχει προταθεί επίπεδη στέγη, στην οποία τα δύο εσωτερικά στηρίγµατα
θα µπορούσαν να εξυπηρετούν δύο λύσεις:800
α) θα στήριζαν δύο µεγάλα δοκάρια τοποθετηµένα εγκάρσια στον µακρό
άξονα του δωµατίου και πάνω σε αυτά θα ακουµπούσαν τα επιµήκη δοκάρια (εικ.
91α) ή

800

Mallwitz 1981, 614 και εικ. 13 α-b.
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β) όλα τα δοκάρια θα ήταν τοποθετηµένα εγκάρσια στον µακρό άξονα και
εναλλαγή τους θα υπήρχε µόνο πάνω από τη θέση της εσχάρας, όπως φαίνεται στην
εικ. 91β) και θα εξυπηρετούσε την διαφυγή του καπνού.
Σύµφωνα µε τον Mallwitz και οι δύο λύσεις έχουν τα πλεονεκτήµατά τους.801
Στην πρώτη είναι απαραίτητα µόνο δύο µεγάλα ξύλα για τα υποστυλώµατα της
στέγης, αφού τα πραγµατικά δοκάρια της µπορούν να είναι σε όλο τους το µήκος
λεπτά. Η δεύτερη λύση απαιτεί µεγαλύτερα και ισχυρότερα δοκάρια, επειδή έπρεπε
να ζευχθεί ένα άνοιγµα περίπου 5,70µ. Το πλεονέκτηµά της έγκειται στο ότι οι
µακροί τοίχοι (ως υπόβαθρο των δοκαριών) «συνδέονται» µεταξύ τους, δηλ.
στυλώνονται καλύτερα. Αυτή η λύση αποτελεί κατά τον Mallwitz την στατικά
καλύτερη και την πιο πιθανή διάταξη παρά την κάπως µεγάλη δαπάνη ξύλου.802
Ωστόσο στο κτήριο Α25 της Αγίας Πελαγίας δεν βεβαιώνεται η ύπαρξη
κιόνων, οι οποίοι θα βρίσκονταν εκατέρωθεν της εσχάρας, όπως συµβαίνει συνήθως
σε τέτοιου είδους κτήρια.803 Η ίδια εικόνα επαναλαµβάνεται και στο κτήριο Α22 στην
Ίτανο. Πάντως η απουσία εσωτερικών κιόνων στον «ναό Β» του Πρινιά [Α55]
εξηγήθηκε µε βάση τον πολύ στενό εσωτερικό χώρο. Πιθανώς το ίδιο να ίσχυε και
για τα άλλα δύο κτήρια. Από την άλλη µεριά ο ναός Α του Πρινιά, παρά το µικρό
εύρος του, παρουσιάζει εσωτερικά στηρίγµατα, ίσως σε συνδυασµό µε µια οπή για
τον καπνό.804
Για το Πύθιον της Γόρτυνας ο Isler αποδέχεται την άποψη του Roux ότι ο
ναός ήταν υπαίθριος,805 ωστόσο νέες δοκιµαστικές τοµές απέδειξαν ότι το κτήριο
διέθετε εσωτερικούς κίονες. Ο ναός της Φαιστού Α2, σύµφωνα µε τον ίδιον,
µπορούσε να καλυφθεί πιθανώς µε τη βοήθεια διαχωριστικών τοίχων στο εσωτερικό
του [ό.π.].
Αν το κιονόκρανο Β3 σχετίζεται µε την κυκλική βάση που βρέθηκε στην
Ελτυνία [Α36], θα µπορούσαµε άραγε να υποθέσουµε πως τέτοιου τύπου βάσεις
συνδέονται µε δωρικά κιονόκρανα; Τίποτα δεν αποκλείεται πάντως ούτε φαίνεται
πως υπάρχουν αυστηρά προκαθορισµένοι κανόνες. Βέβαιο είναι πάντως το µικρό
µέγεθος των ξύλινων κιόνων της αρχαϊκής Κρήτης, το οποίο µπορεί να
Mallwitz 1981, 614 σηµ. 75.
Id., ό.π.
803
Yavis 1949, 60, 231: Στον κατάλογο των δηµοσίων κτηρίων (ναών) που χρονολογούνται από τον
10ο αι. π.Χ. ώς το τέλος της αρχαϊκής περιόδου, µε εσχάρα στο εσωτερικό τους, σηµειώνονται
τέσσερις µε εσωτερικούς κίονες (αρ. 2,4,7,11), στο ναό του Απόλλωνος στη ∆ρήρο, στον Ναό Α του
Πρινιά, στη Νεάνδρια (Μ. Ασία) και στο Ηράκλειον της Θάσου.
804
Id., ό.π.
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παραλληλιστεί µε τη µικρή διάµετρο των σύγχρονών τους ξύλινων ιωνικών κιόνων
στο Ηραίον Ι της ∆ήλου (διάµετρος 0,29-0,42µ.) και στο Ηραίον Ι της Σάµου
(διάµετρος 0,34µ.).806 Σε µια λιθόπλινθο από τη ∆ρήρο, η οποία θεωρείται πως ανήκει
στον 6ο αι. π.Χ., απεικονίζεται εγχάρακτη παράσταση µε ιωνικούς κίονες που
ίστανται πάνω σε βαθµιδωτές βάσεις [ βλ. Κεφάλαιο 9.Ι.δ.ii].
Ένθεση
Η ένθεση φαίνεται να αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της κρητικής
αρχιτεκτονικής, όπως προκύπτει και από τις τετράπλευρες κατασκευές για την
υποδοχή κιόνων στο αρχαϊκό Πύθιον της Γόρτυνας [Α1]. Τίποτα δεν αποκλείει τη
χρήση µονολιθικών κιόνων για τη στήριξη της οροφής, αφού ούτως ή άλλως το
εγχείρηµα της κάλυψης ενός τόσου µεγάλου εσωτερικού χώρου (16,30×14,45µ.) και
η οµόκεντρη διάταξη των κιόνων στον χώρο αποδεικνύουν τεχνική ακρίβεια και
δεξιότητα.
Η ένθεση µονολιθικών κιόνων σε αντίστοιχα λαξεύµατα στον βράχο, όπως
συµβαίνει σε ένα δωµάτιο στην Πατέλα του Πρινιά, το οποίο χρησιµοποιήθηκε σε
όλη την αρχαϊκή φάση και ξαναχρησιµοποιήθηκε την ελληνιστική περίοδο,
αποκαλύπτει έναν άλλον τρόπο ένθεσης. Ωοειδείς οπές λαξευµένες στον βράχο που
αποτελούσε το δάπεδο ενός δωµατίου είναι σχεδόν βέβαιο πως προορίζονταν για να
δεχθούν κίονες ωοειδούς τοµής. Μεταξύ αυτών των οπών υπήρχε µια άλλη,
ορθογώνιου σχήµατος, η οποία µπορεί να δεχόταν στήλη ή κάποιο άλλο κάθετο
µέλος. Τα λαξεύµατα αυτά ανήκουν στο χρονικό διάστηµα µεταξύ ΠΓ, Γ και
ανατολίζουσας περιόδου.807
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3.ΙΙ.β. Στέγαση
Το επόµενο ζήτηµα προς συζήτηση δεν µπορεί παρά να είναι ο τρόπος στέγασης.
Ήδη αναφερθήκαµε στον τρόπο στέγασης του ∆ελφινίου της ∆ρήρου. ∆εν γνωρίζω
κατά πόσον τα κτήρια µε κεντρική κιονοστοιχία µπορούν να αποκατασταθούν µε
επίπεδη στέγη. Η τελική δηµοσίευση του Α13 από την Ελεύθερνα πιθανότατα θα
µπορέσει να διαφωτίσει το θέµα αυτό. Η παρουσία εσχάρας στο εσωτερικό των
κτισµάτων δεν προϋποθέτει απαραιτήτως την ύπαρξη επικλινούς στέγης, όπως
αποδεικνύεται από τον ναό Β του Κοµµού Α3. Γενικά, επίπεδη στέγη θα πρέπει να
υποθέσουµε για τα µικρά κτήρια, όπως στον οίκο Α8 στο Σµάρι, και σίγουρα για όσα
κτήρια έχει επιβεβαιωθεί η απουσία κεράµων, όπως στο Α5 στον δυτικό λόφο της
∆ρήρου. Ο Ξανθουδίδης εικάζει πως αυτή θα ήταν επίπεδη και ξύλινη µε χτυπητό
χώµα. Παρατήρησε επίσης ότι στο δυτικό ήµισυ του σηκού, στο σηµείο Χ της εικ. 8,
το χώµα στο δάπεδο είχε ανακατευτεί µε κυανωπή σχιστολιθική άργιλο.808
Σύµφωνα µε τους Καταλόγους Α και Β είναι αρκετά µεγάλος ο αριθµός των
κτηρίων που έφεραν κεραµωτό. Το ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στην Κάτω
Σύµη έχει να επιδείξει τέτοιες στέγες και στα τρία οικοδοµήµατα της εποχής που
εξετάζουµε (κτήρια J, G, F, δηλαδή Α14, Α18 και Α19 αντιστοίχως). Το κτήριο J,
µάλιστα, αποτελεί ένα από τα πρωιµότερα κτήρια του Ελληνικού κόσµου που διέθετε
στέγη µε κεραµίδια. Τον 7ο αι. π.Χ. υπήρχαν τρεις κύριες περιοχές διασποράς των
πρώιµων κεράµων: η κεντρική Ελλάδα, η βορειοδυτική Ελλάδα, η Ν. Ιταλία µε τη
Σικελία, και η κεντρική Ιταλία.809 Θα είχε ενδιαφέρον να εξεταστεί κάποτε από ποια
περιοχή εµπνεύστηκαν οι κρήτες κεραµοποιοί τα πρότυπά τους.
Ιδίως το κτήριο G παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής
µιας τέτοιας οροφής: ξύλινες δοκοί διαµέτρου 0,30µ. διατάσσονται σταυροειδώς,
πάνω τους τοποθετείται λεπίδα (άργιλος) και ακολουθούν τέλος οι στρωτήρες και
καλυπτήρες κέραµοι. Οι µολύβδινοι σύνδεσµοι που βρέθηκαν σε ορισµένες
κεραµίδες µαρτυρούν επιδιορθώσεις της στέγης ήδη από την αρχαιότητα.
Προτίµηση στις κεραµωτές στέγες δείχνουν και τα κτήρια της Αξού (Α7, Α29
και Α56), του Αφρατιού (κτήρια Α17 και Α45-47), της Ελτυνίας, του Παλαίκαστρου,
της Πραισού, της Αµνισού, της Κνωσού, της Φαιστού, της Γόρτυνας. Οι κεραµίδες

Ξανθουδίδης 1918 (α), 26. Αυτού του είδους την άργιλο ο ίδιος την ονοµάζει «λεπίδα». Όµως ο
αρχαίος όρος «λεπίς» αναφέρεται σε µεταλλικό έλασµα (βλ. Α18).
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Wikander 1990, 286 εικ. 1, 290.
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από τον «ναό της Ρέας» στην Κνωσό Α54 δεν έχουν τύχει µελέτης, ώστε να
συµβάλλουν στη χρονολόγηση του κτηρίου.
Κορινθιακού τύπου κεράµους γνωρίζουµε ότι είχε ο οίκος Α17 στο Αφρατί,
το κτήριο F στο ιερό της Κάτω Σύµης Α19 και το Α41 στην Κνωσό. Λίγα στοιχεία
διαθέτουµε για τους ηµικυκλικούς καλυπτήρες: ένα δείγµα, το Β41, στο
Παλαίκαστρο και άλλο ένα, το B34, από το Αφρατί. Η Winter εντάσσει τις
ακροκεράµους Β40 και Β42 από το Παλαίκαστρο και την Πραισό στο Αιγαιακό
σύστηµα κεράµωσης.810
Μέχρι στιγµής, µοναδική περίπτωση λίθινης κεράµωσης αποτελεί το
Γοργόνειο Β51 από τη ∆ρήρο, το οποίο βρίσκει κάποιο παράλληλο στις µαρµάρινες
ακροκεράµους από τον λεγόµενο Οίκο των Ναξίων στη ∆ήλο. Τα λίθινα αυτά µέλη
κοσµούνταν στο µέτωπό τους µε εγχάρακτα γοργόνεια και χρονολογούνται στο α΄
τέταρτο του 6ου αι. π.Χ., την εποχή της δράσης του Ναξίου γλύπτη Βύζη.811
Η ύπαρξη πηλίνων σιµών µαρτυρείται στο Παλαίκαστρο [Β30], στο κτήριο J
της Κάτω Σύµης [Β31], στην Κνωσό [Β38] και το ∆ικτυνναίον [Β32, Β33]. Η Winter
κατατάσσει την πήλινη υδρορρόη του Παλαίκαστρου [Β30] σε µια υποοµάδα του
Μικρασιατικού τύπου, της οποίας όµως η ψηλή κάθετη πλάκα και η κεντρική ζώνη
µε τη συνεχή εικονιστική παράσταση απαντά επίσης στα νησιά του Αιγαίου (π.χ. στη
Θάσο και τη Λέσβο).812
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3.ΙΙΙ.α. Εσωτερική επιφάνεια τοίχων
Η εσωτερική επιφάνεια των τοίχων του Πύθιου της Γόρτυνος Α1, εξαιτίας της
τραχύτητάς τους και κάποιων οπών που παρουσίαζαν, οδήγησε τους πρώτους ιταλούς
ανασκαφείς να σκεφθούν την πιθανότητα επένδυσής τους µε ελάσµατα χαλκού.813
Κατά τη νεώτερη έρευνα του Πυθίου δεν βρέθηκαν ίχνη καµιάς οπής στις
λιθοπλίνθους που είχαν χρησιµοποιηθεί στην αρχαϊκή φάση του ναού. Σίγουρα η
εσωτερική επιφάνεια έφερε κάποιου είδους επένδυση προκειµένου να καλυφθεί η
τραχεία και πορώδης επιφάνεια των λίθων. Κατά πάσα πιθανότητα θα ήταν
επιχρισµένη.814 Παρόµοια τακτική ακολουθούσαν και στις Κυκλάδες του 6ου αι. π.Χ.,
για παράδειγµα στον ναό του Γύρουλα (∆ήµητρας) κοντά στο Σαγκρί της Νάξου,815
στον ηµιτελή ναό του Απόλλωνος (περ. 530-524 π.Χ.) στη χερσόνησο «Παλάτια» της
Χώρας Νάξου αλλά και στους τοίχους του Θησαυρού των Σιφνίων (πριν από το 525
π.Χ.), οι οποίοι, αν και εξωτερικά είχαν λειανθεί τέλεια, εσωτερικά είχαν ανώµαλες
επιφάνειες.816 Πιθανώς οι τραχείς τοίχοι να έφεραν κονίαµα που να αποτελούσε τη
βάση της γραπτής διακόσµησης, της µεγάλης ζωγραφικής.817
Ο ναός της ακροπόλεως της Γόρτυνας Α4 έχει αποκατασταθεί εξωτερικά µε
ανάγλυφους ορθοστάτες σύµφωνα µε πρότυπα από την Εγγύς Ανατολή. Την
αποκατάσταση αυτή αµφισβητεί ο Watrous,818 επειδή κατά τη γνώµη του τα
ανάγλυφα Β14 βασίζονται σε έναν συνήθη αιγυπτιακό τύπο. Γι’ αυτό προτείνει την
τοποθέτησή του κατά µήκος του οπίσθιου εσωτερικού τοίχου του ναού σύµφωνα µε
την αιγυπτιακή συνήθεια. Πράγµατι, υπάρχουν έντονες αναλογίες, σηµειώνω ωστόσο
ότι τα παραδείγµατα που επικαλείται ο Watrous προέρχονται από την 4η ∆υναστεία,
δηλαδή στο Αρχαίο Βασίλειο (2680-2565 π.Χ.) και το ένα από αυτά βρέθηκε εντός
τάφου. O D’ Acunto επίσης δεν αποκλείει την πιθανότητα να είχαν τοποθετηθεί τα
ανάγλυφα Β14 στο εσωτερικό του ναού, επιµένει όµως στην υστεροχεττιτική επιρροή
τους.819 Οπωσδήποτε παραµένει αµφίβολη η θέση τους στο κτήριο.
Μια άλλη όψη του εσωτερικού των κρητικών θρησκευτικών κτηρίων
εµφανίζει ο οίκος Α8 στο Σµάρι: ο δυτικός τοίχος, ακριβώς απέναντι από την είσοδο,
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έφερε ανηρτηµένα πήλινα πλακίδια. Την ίδια λειτουργία πρέπει να είχαν αρκετά
πήλινα πλακίδια από την Πραισό που φέρουν οπή ανάρτησης.820

3.ΙΙΙ. β. ∆άπεδα
Το Πύθιον της Γόρτυνας Α1 αποκαταστάθηκε από τον Colini µε λιθόστρωτο
κεντρικό διάδροµο, αποκατάσταση που δεν υιοθετήθηκε από τη Ricciardi, η οποία
τον θεωρεί ύστερο.
Γενικά για λίγα κτήρια διαθέτουµε στοιχεία για το δάπεδό τους. Ελάχιστα
έχουν δάπεδο από χώµα: ο ναός Β Κοµµού Α3, το µεγαρόσχηµο κτήριο της
Ελεύθερνας Α13, ο ναός Β του Πρινιά Α55. Τα περισσότερα διαθέτουν λιθόστρωτο
δάπεδο, όπως ο ναός στον δυτικό λόφο της ∆ρήρου Α5 (ένα τµήµα του τουλάχιστον),
το κτήριο F στον Κοµµό Α16, το κτήριο G στην Κάτω Σύµη Α18, ο ναός C του
Πρινιά Α21, ο οίκος στο Σµάρι Α8, το κτήριο Α9 στον Πρινιά και το Α53 στον Άγ.
Γεώργιο Φαλάντρας στη Φαιστό. Για τον οίκο Α17 στο Αφρατί, αν και αναφέρεται
πως σώζεται τµήµα του δαπέδου, δεν γνωρίζουµε το είδος του.
Ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση του D’ Acunto για το υπόβαθρο του δαπέδου
του ναού Α4 στην ακρόπολη της Γόρτυνας. Παρατηρεί ότι οι τοίχοι Α-Ε βρίσκονται
πολύ πιο χαµηλά από το ανώτατο σηµείο του «βόθρου», συνεπώς αποτελούν µέρος
της θεµελίωσης του κτηρίου.821 Η παρατήρηση αυτή στηρίζεται στο ότι τα τρία
«δωµάτια» που ορίζονται από τους τοίχους αυτούς, καταλαµβάνουν ακριβώς τον
εσωτερικό χώρο στον οποίο η διαφορά επιπέδου µεταξύ του δαπέδου και του βράχου
είναι η µεγαλύτερη. Επιπλέον δεν βρέθηκαν ίχνη των τοίχων Α-Ε στα ανατολικά και
βόρεια του «βόθρου», εκεί όπου η υψοµετρική διαφορά δαπέδου - βράχου είναι
εµφανώς µικρότερη.822 Συνεπώς η λειτουργία των τοίχων δεν θα ήταν η διαίρεση του
εσωτερικού χώρου αλλά ο σχηµατισµός µιας «κυψέλης» για την υποστήριξη του
δαπέδου, ώστε να αποφευχθεί µια ενδεχόµενη καταβύθιση.823

Για τα πλακίδια, βλ. Forster 1904-05, 244.
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3.ΙΙΙ.γ. Βόθροι
Ο οίκος Α15 στο Πυργί της Ελεύθερνας διέθετε –σύµφωνα µε τον
ανασκαφέα- «βόθρο» προσφορών στο κέντρο του πίσω χώρου. Προς το παρόν δεν
έχουν δηµοσιευτεί περιισσότερα στοιχεία.
Σε έκκεντρη θέση κοντά στη ΒΑ γωνία του Πυθίου της Γόρτυνας [Α1], µε
προσανατολισµό ελαφρώς αποκλίνοντα από τους περιµετρικούς τοίχους του σηκού,
βρίσκεται ο ορθογώνιος βόθρος, διαστάσεων 1,62×1,01µ.,824 ο οποίος είχε
χαρακτηριστεί από τον Halbherr ως θησαυρός. Η τέλεια επεξεργασία των
λιθοπλίνθων και ο προσανατολισµός του είχαν οδηγήσει τους ανασκαφείς να τον
αποδώσουν σε µια κατασκευαστική φάση προγενέστερη της ιδρύσεως του αρχαϊκού
ναού.
Ο «βόθρος» που βρέθηκε στο εσωτερικό του ναού Α4 στην ακρόπολη της
Γόρτυνας είναι επιµελώς κτισµένος: ένα µέρος του έχει λαξευτεί στον βράχο, οι
πλευρές του έχουν επενδυθεί µε τέσσερις σειρές τετράγωνων λιθοπλίνθων από
γυψώδη αλάβαστρο.825 Η ευθυγράµµιση, η τεχνική κατασκευής του και το υλικό που
χρησιµοποιήθηκε –το ίδιο µε εκείνο της εξωτερικής τοιχοποιίας- δεν αφήνουν
αµφιβολίες για το ότι αυτή η «δεξαµενή» ανήκει στην πρώτη φάση κατασκευής του
κτηρίου.826
Οι ορθογώνιες υπόγειες κατασκευές στα δύο αυτά κτήρια της Γόρτυνας,
εµφανίζουν πολλές οµοιότητες, όπως π.χ. τη λίθινη επένδυση, συνεπώς θα πρέπει να
εξυπηρετούσαν την ίδια λειτουργία.827 Σύµφωνα µε τον D’ Acunto, η επένδυση και οι
ενδείξεις για την ύπαρξη καλύµµατος παραπέµπουν σε θησαυρούς828 για τη φύλαξη
πολύτιµων αντικειµένων του ιερού και όχι για την τέλεση χθονίων τελετουργιών.
Την ίδια λειτουργία εξυπηρετούσε κατά τη γνώµη µου και ο τετράγωνος
βόθρος στο εσωτερικό του αρχαϊκού ναού των Υρίων (575-550 π.Χ.) στη Νάξο.
Σύµφωνα µε τους ανασκαφείς χρησίµευε προφανώς για αναίµακτες προσφορές στη

Ricciardi 1986-87, 40-44, εικ. 32-33. D’ Acunto 2002, 198 και εικ. 12.
Rizza-Scrinari 1968, 47-48, 57-59, εικ. 66-68. D’ Acunto 2002, 188, εικ. 4.
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Απόλλωνος Καρνείου στη Θήρα, του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, τον ναό Β της Κω και τον ναό στην
αγορά της Καµίρου. Η Ricciardi 1986-87, 42 προσθέτει το Αρτεµίσιον της Κυρήνης, της Αφροδίτης
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θεότητα,829 για εναγισµούς και υγρές προσφορές,830 όµως οι σχιστολιθικές πλάκες
στον πυθµένα του αναιρούν τη σύνδεση µε τη χθόνια θεότητα.
Η ορθογώνια κιβωτιόσχηµη κατασκευή στον τοµέα χ 46 στο Παλαίκαστρο
[Α20] είναι κατασκευασµένη από µεγάλες λιθοπλίνθους και έχει εσωτερικές
διαστάσεις 1,15×0,90×0,35µ.831 Ένα µεγάλο κοµµάτι από φύλλο µολύβδου, ίσως
τµήµα της εσωτερικής του επένδυσης, βρέθηκε εκεί κοντά. Τόσο τα θεµέλια όσο και
τα κατώτερα άκρα των λιθοπλίνθων βυθίζονταν στο Μινωικό στρώµα. Αρχικά είχε
ερµηνευθεί ως τάφος, έπειτα ως δεξαµενή ελαίου -κατ’ αναλογία προς µια
ελληνιστική δεξαµενή στην Πραισό- και προσφάτως ως βόθρος ανάλογος µε εκείνους
που βρέθηκαν στον ναό του Πυθίου Απόλλωνος και στον ναό της ακρόπολης της
Γόρτυνας,
3.ΙΙΙ.δ. Ο «ναός µε εστία»
Μέχρι στιγµής είναι γνωστά δέκα κτήρια της Κρήτης µε εστία (εσχάρα) στο
εσωτερικό τους: στον ναό Β του Κοµµού Α3, στο κτήριο Α25 της Αγίας Πελαγίας,
στους οίκους Α5 και Α12 της ∆ρήρου, στα κτήρια Α, Β, C του Πρινιά (Α11, Α55,
Α21 αντιστοίχως), στο ιερό κτήριο Α9 επίσης στον Πρινιά, στο οικοδόµηµα Α13
στην Ελεύθερνα και στο Α22 στην Ίτανο. Τέτοιου είδους κτίσµατα έχει επικρατήσει
να αποκαλούνται «ναοί µε εστία».
Ο ναός µε εστία (Herdtempel)832 σχετίζεται µε το µυκηναϊκό µέγαρο
περισσότερο για τη λειτουργία παρά για το σχήµα του. Όπως στο µέγαρο ο ηγεµόνας
και οι ευγενείς συγκεντρώνονταν για το κοινό γεύµα γύρω από την κεντρική εστία,
έτσι και σε αυτούς τους ναούς οι ιερείς και πιστοί για τις ιεροτελεστίες και το
συµπόσιο περιβάλλουν µια εστία (εσχάρα), η οποία αντικαθιστά τον βωµό στο κέντρο
του ναού. Σύµφωνα µε τον G. Gruben, σε αυτά τα κτήρια σηµαντικότερο ήταν το
εσωτερικό, το οποίο ήταν όσο το δυνατόν πιο µεγάλο και ευρύχωρο, ενώ η εξωτερική
πλευρά παρέµενε εντελώς ακόσµητη, χωρίς κατά κανόνα ούτε τον αυτονόητο πρόναο
εν παραστάσι.833 Είναι χαρακτηριστικό πως αυτός ο τύπος ναού που προοριζόταν για
συγκεντρώσεις και τον οποίον οι ίδιοι οι Έλληνες κάποτε ονόµαζαν «µέγαρο»,
Λαµπρινουδάκης 1992, 206-7.
Λαµπρινουδάκης-Gruben et al. 1987-88, 141-2, σηµ. 17:στα παραδείγµατα των βόθρων προσθέτει
και το τέµενος στη Βρουλιά.
831
Bosanquet 1904-1905, 299. Macveagh Thorne-Prent 2000, 172, 178 εικ. 2Α.
832
Με τον όρο αυτόν εννοείται ένα λατρευτικό κτήριο, στο κέντρο του οποίου υπάρχει µια εστία, µια
θέση για φωτιά, βλ. σχετικά Martini W., JdI 101 (1986), 23κεξ.
833
Gruben 2000, 39.
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εµφανίστηκε κυρίως στην Κρήτη, επεκτάθηκε όµως ήδη τον 8ο αι. π.Χ. στην
ηπειρωτική Ελλάδα (Περαχώρα) και αργότερα ρίζωσε ιδιαίτερα στις αποικίες της
Μεγάλης Ελλάδας.834
Ο Bammer835 προσθέτει πως αυτός ο αρχιτεκτονικός τύπος δεν υπάρχει µόνο
στην Κρήτη αλλά τεκµηριώνεται και στο Εµποριό της Χίου, συνεπώς στην Ιωνία.
Θεωρεί πως η κάτοψη του περίπτερου ναού D (εκατόµπεδου) του Αρτεµισίου της
Εφέσου (αρχιτέκτονες του οποίου παραδίδεται πως ήταν δύο Κρήτες, οι Κνώσιοι
Χερσίφρων και Μεταγένης) φέρει, µεταξύ πολλών άλλων αρχιτεκτονικών
συλλήψεων, και στοιχεία από τον κρητικό-αιγαιακό ναό µε εστία. Στην εστία ανήκει
ένα άνοιγµα στη στέγη που φέρεται από δύο ή περισσότερους κίονες. Όµως ο
περίπτερος ναός του Αρτεµισίου της Εφέσου είχε ουρανίσκο836 όπως είναι ήδη
γνωστό από το µυκηναϊκό µέγαρο.
∆ηµόσια κτήρια της εποχής που εξετάζουµε µε εσχάρα στο εσωτερικό τους
και κίονες έχουν βρεθεί εκτός Κρήτης στη Νεάνδρια (Μ. Ασία) και στο Ηράκλειον
της Θάσου.837 Νοµίζω πως η πρώτη που αµφισβήτησε τον ναϊκό χαρακτήρα των
κτηρίων µε εσχάρα είναι η B. Bergquist. Στη µελέτη της για το Ηράκλειον της Θάσου
υποστήριξε ότι ο αρχαϊκός «πολυγωνικός οίκος» δεν ήταν παρά ένα ειδικό, ιερό
εστιατόριο, επιχείρηµα που ενισχύεται µεταξύ άλλων και από την ίδρυση πρυτανείου
πάνω από τα ερείπιά του σε µεταγενέστερη περίοδο.838
Αργότερα, η µαθήτριά της, Ε. Samuelsson αντέκρουσε την άποψη πως ο
ελληνικός «ναός µε εστία» είναι ο προποµπός του κανονικού ελληνικού ναού.839
Υποστηρίζει ότι η αρχιτεκτονική έκφραση του πρώιµου ελληνικού ναού
απεικονίζεται καλύτερα στο Ηραίον της Σάµου µε τους σταθερά εγκατεστηµένους
εξωτερικούς βωµούς παρά στους επονοµαζόµενους ναούς µε εστία.840 Οι τελευταίοι
κατά τη γνώµη της είναι προκάτοχοι των δηµοσίων κτηρίων που προορίζονταν για
συγκεντρώσεις πιο κοσµικής φύσεως, δηλ. βουλευτήρια και ίσως, πιο συγκεκριµένα,
πρυτανεία.841 Χωρίς να αρνείται τη θρησκευτική σηµασία των «ναών µε εστία», η
O Gruben 2000, 39 παραπέµπει µόνο σε τρία παραδείγµατα από την Κρήτη, τους ναούς της
∆ρήρου, του Πρινιά και της Γόρτυνας (!).
835
Bammer 2000 (β), 79, 82.
836
Treitinger O., s.v. Baldachin, στο Klauser T. (εκδ.), Reallexikon für Antike und Christentum, Bd. I,
Stuttgart 1950, στ. 1150-1151.
837
Yavis 1949, 60, 231 αρ. 2,4,7,11.
838
Bergquist B., Herakles on Thasos: the archaeological, literary and epigraphic evidence for his
sanctuary, status and cult reconsidered, Uppsala 1973, 41-44.
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Samuelsson 1988, 279.
840
Id., 280.
841
Id., 279.
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Samuelsson θεωρεί πως τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους και τα συνανήκοντα
ευρήµατα έχουν µεγαλύτερη σχέση µε τα ύστερα πρυτανεία παρά µε τους κανονικούς
ναούς και φέρνει ως παράδειγµα το κτήριο του Κοµµού, το οποίο διατηρεί σταθερή
ανά τους αιώνες την κεντρική εστία στο εσωτερικό του, ενώ οι εξωτερικοί βωµοί όχι
απλώς αλλάζουν θέση, αλλά πολλαπλασιάζονται κιόλας σε αντίθεση µε τους βωµούς
έξω από τους κανονικούς ναούς.842 Παρατηρείται επιπλέον έµφαση των
δραστηριοτήτων στο εσωτερικό των κτηρίων (πβ. την εστία, τα θρανία και άλλα
έπιπλα, ενώ στους κανονικούς ναούς οι κύριες θρησκευτικές δραστηριότητες
εκτελούνται στον εξωτερικό βωµό. Σύµφωνα µε τη Samuelsson η προσθήκη
δωµατίων είναι επίσης ασυνήθιστη στους ναούς, αντιθέτως στον Κοµµό και στη
∆ρήρο οι «ναοί µε εστία» εξελίχθηκαν σε ένα σύνθετο κτήριο που οµοιάζει
περισσότερο µε τα ύστερα πρυτανεία.843 Τέλος, η στενή σχέση µεταξύ των πολιτικών
και θρησκευτικών ζητηµάτων της ελληνικής κοινωνίας αντανακλάται στα
αποδιδόµενα χαρακτηριστικά και στον χαρακτήρα συγκεκριµένων θεοτήτων, όπως
φαίνεται στη λατρεία του ∆ιός και της Αθηνάς, και ιδίως του Απόλλωνος, που έχουν
πολλές λειτουργικές οµοιότητες µε εκείνες των πρυτανείων.844
Στο ίδιο πνεύµα αµφισβήτησης κινείται και ο Koehl,845 ο οποίος προτείνει ότι
τα κτήρια στην Κρήτη που παραδοσιακά ονοµάζονταν «ναοί µε εστία» είναι στην
πραγµατικότητα ανδρεία που αποτελούσαν µέρος µεγαλύτερων συγκροτηµάτων που
επίσης περιλαµβάνουν κοιµητήρια, άποψη την οποία επιβεβαιώνουν κατά τη γνώµη
του τα κινητά ευρήµατα από τις θέσεις αυτές. Αναφέρει παραδείγµατα από τη ∆ρήρο
(∆ελφίνιον), τον Πρινιά («ναοί» Α και Β), τον Κοµµό (κτήρια Α1 και Α2), τη Φαιστό
(«ελληνιστική οικία» στη Β∆ αυλή), και ένα κτήριο του 8ου αι. π.Χ. που βρέθηκε
τελευταία στο Καβούσι. Θεωρεί πως το κτήριο στον δυτικό λόφο της ∆ρήρου [Α5]
πρέπει να αποτελούσε ναό, όπως είχε προτείνει αρχικά ο Ξανθουδίδης, ενώ το
∆ελφίνιον αντιπροσωπεύει έναν διαφορετικό τύπο ναού, τόσο λόγω κατόψεως όσο
και λόγω της γειτονίας του µε άλλα οικοδοµήµατα. Όπως η Samuelsson, έτσι και ο
Koehl επισηµαίνει ότι τα κινητά ευρήµατα από αυτά τα κτήρια διαφοροποιούνται από

Samuelsson 1988, 280. Στην ανακοίνωσή της δεν διευκρινίζεται σε ποιο κτήριο του Κοµµού γίνεται
αναφορά.
843
Id., ό.π.
844
Id., ό.π.
845
Koehl 1997, 139-144, 147. Ανδρεία στην Κρήτη έχει αποπειραθεί να αναγνωρίσει και ο Viviers
1994, 244-249 σε κτήρια διαφορετικών περιόδων από το Αφρατί, τη Φαιστό και τον Κοµµό.
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εκείνα των τυπικών ιερών ή ναών.846 Οι µεγάλες ποσότητες οστών και στάχτης που
βρέθηκαν στις εστίες τους αποτελούν αναµφίβολα τα υπόλείµµατα γευµάτων που
είχαν προετοιµαστεί και καταναλωθεί εντός του κτηρίου. Επιπλέον στοιχεία για
βρώση και πόση στο εσωτερικό τους παρέχονται από τον µεγάλο αριθµό αγγείων
πόσεως, άντλησης και αποθήκευσης, λίθινα γουδιά και αλεστές που βρέθηκαν στα
δωµάτια µε την εστία, στα παρακείµενα δωµάτια και σε αποθέτες που συνδέονται µε
αυτά. Η ύπαρξη χτιστών εδράνων στα περισσότερα δωµάτια µε εστία επιβεβαιώνει
τις γραπτές πηγές που αναφέρουν ότι οι Κρήτες δειπνούσαν καθήµενοι.847 Τα διπλά
κτήρια, Α και Β στον Πρινιά και Α1 και Α2 στον Κοµµό, τα οποία φαίνεται να
εκπληρώνουν τις ίδιες λειτουργίες, ίσως να ήταν τα ανδρεία δύο εταιρειών, το
κρητικό αντίστοιχο των αθηναϊκών φρατριών.
Ο Koehl µε το να ερµηνεύσει αυτά τα κτήρια ως ανδρεία, δεν προτίθεται να
αρνηθεί ότι αυτά κατά κάποιο τρόπο συνδέονταν µε τη θρησκεία, αλλά να
τροποποιήσει την υποτιθέµενη λειτουργία τους ως ναών.848 Υποστηρίζει πως είναι
πιθανό κάθε ανδρείον να ήταν αφιερωµένο σε µια θεότητα που θα παρείχε θεϊκή
προστασία στα µέλη του, όπως για παράδειγµα οι θεές στον «ναό Α» του Πρινιά θα
προστάτευαν όσους διάβαιναν το κατώφλι.849 Επιπλέον, κατά τη γνώµη του, φαίνεται
πως ο Απόλλων ∆ελφίνιος αποτελεί την πλέον κατάλληλη θεότητα του ανδρείου της
∆ρήρου, αφού –σύµφωνα µε τη µελέτη του F. Graf- ο θεός συνδέεται συχνά µε τη
µύηση εφήβων στη νεαρή ανδρική ηλικία, µια τελετουργία της οποίας η ολοκλήρωση
αµειβόταν µε την απόκτηση της ιδιότητας του µέλους στο ανδρείον.850
Μπορεί η ερµηνεία του Koehl να µην ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, νοµίζω
όµως πως εφαρµόζεται πολύ καλά στην περίπτωση του Πρινιά. Ο «ναός C» που
ανακαλύφθηκε προσφάτως εντός µιας πυκνά δοµηµένης περιοχής (εικ. 92) δεν µπορεί
παρά να ήταν άλλο ένα ανδρείο.
Ο D. Palermo851 παρατήρησε πως υπάρχει ανάλογη κατάσταση µεταξύ του
ναού C του Πρινιά [Α21] και του κτηρίου Α9 επίσης στην Πατέλα: στις θέσεις που
κατέλαβαν τα κτήρια προϋπήρχε ένας χώρος λατρείας την ΥΜ περίοδο, όπως
µαρτυρούν τα αναθήµατα. Την πρωτοαρχαϊκή περίοδο κατασκευάστηκε ένας
846

Koehl 1997, 140.
Id., 138. Αθήναιος 4.143, Πυργίων (FGrH 467).
848
Id., 143.
849
Id., ό.π. Για τη θέση των θεαινών, βλ. την αποκατάσταση του Pernier 1914 και του Beyer 1976, πίν.
21.1, 24.
850
Koehl 1997, 143 και σηµ. 91: παραπέµπει στο άρθρο του F. Graf, “Apollon Delphinios”, MusHelv
36 (1979), 10 σηµ. 85 για παραποµπές.
847

130

ορθογώνιος χώρος µε εστία στο κέντρο, ο οποίος εντασσόταν σε ένα ευρύτερο
κτηριακό συγκρότηµα και χαρακτηριζόταν ως ιερός, τουλάχιστον στην περίπτωση
του κτηρίου Α9, από τα αναθήµατα που είχαν εναποτεθεί εκεί.852
Σύµφωνα µε την υπόθεση που διατύπωσε ο D’ Acunto το κτήριο Β [Α55]
ερµηνεύεται ως ένα µέγαρο του τοπικού βασιλέως, πλησίον του οποίου κτίστηκε
γύρω στα µέσα του 7ου αι. π.Χ. ο ναός Α [Α11] ως αποτέλεσµα µιας πολιτικής
αλλαγής, µε τη µετάβαση από τη µοναρχική εξουσία στην ολιγαρχία µιας
περιορισµένης οµάδας αριστοκρατών.853 Η κατασκευή του ναού Α, µε τη µνηµειακή
κάτοψή του και το σαφές µήνυµα που εκπέµπει µε την πλούσια γλυπτή διακόσµησή
του, φαίνεται συνεπώς πως αντανακλά µια στιγµή πολύ σηµαντική στη διαµόρφωση
της πόλεως του Πρινιά.854
Στη ∆ρήρο, ο ναός στον δυτικό λόφο [Α5], παρουσιάζει σηµαντικές
αντιστοιχίες µε τον ναό ΙΙΙ του ∆ιονύσου (;) στα Ύρια της Νάξου που χρονολογείται
στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. το αργότερο: έχουν το ίδιο πλάτος (8,20µ.), χοντρούς
τοίχους, δύο σειρές εσωτερικών κιόνων και εστία στο µεσαίο κλίτος µε πλευρές από
λίθινες πλάκες µήκους 2,90µ.855
Οι τέσσερις φάσεις κατασκευής του ναού του ∆ιονύσου στα Ύρια της Νάξου
προσφέρουν µια τεκµηριωµένη εξέλιξη της λατρείας και µια εξαιρετική εποπτεία της
πρώιµης κοινωνικής εξέλιξης µιας τυπικής αρχαίας ελληνικής πόλης.856 Ένας
παραδοσιακός τόπος λατρείας µετατρέπεται σε κέντρο λατρείας ενός γένους που ζητά
να αναγάγει την ανερχόµενη κοινωνική και οικονοµική του άνοδο στο ένδοξο
µυκηναϊκό παρελθόν.857 Η αύξηση των γενών σε αριθµό µελών και σε οικονοµική
ισχύ µέσα στον 8ο αι. π.Χ. οδήγησε στον περιορισµό της λατρείας και στην τέλεση
της έµπυρης θυσίας πλέον σε µια ευρύχωρη αίθουσα, ένα τελεστήριο, όπου οι
ισχυρότεροι εκπρόσωποι του γένους ή των γενών µπορούν να τελέσουν όλο το τυπικό
της. Η διεύρυνση της βάσης της αριστοκρατικής κοινωνίας τον πρώιµο 6ο αι. π.Χ.
οδήγησαν πάλι στην αντιστροφή της τέλεσης της λατρείας: οι αναίµακτες προσφορές
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αποτίθενται στον βόθρο (δηλαδή στο εσωτερικό του ναού) και το θυσιαστήριο –ένας
µνηµειώδης βωµός- µεταφέρεται στο ύπαιθρο.858

3.IV.α. Τοποθεσίες
Η πλειονότητα των κτηρίων που εξετάζονται βρίσκονται σε κορυφές
ακροπόλεων ή λόφων, όπως ο λόφος του Αγίου Ιωάννη στη Γόρτυνα, η ακρόπολη της
Αξού, η Πατέλα του Πρινιά, η ακρόπολη του Σµαριού Πεδιάδος, το Πυργί στην
Ελεύθερνα, η µεσαία ακρόπολη της Φαιστού, ο λόφος –Μοναστηριακό Κεφάλι- στην
Κνωσό, η Τρίτη Ακρόπολη (Altar Hill) της Πραισού, και ο λόφος του Προφήτη Ηλία
στο Αφρατί.
Λιγότερα κτήρια έχουν κτιστεί σε κλιτύς λόφων, όπως ο ναός Α5 στη ∆ρήρο,
το κτήριο Α13 στην Ελεύθερνα, τα κτήρια F και Q στον Κοµµό [Α16 και Α24], ο
ναός της «Ρέας» στη Φαιστό [Α2] και το κτήριο στη θέση Μεγάλος Τράφος της Αξού
[Α29]. Το Πύθιον της Γόρτυνας [Α1] είναι από τα ελάχιστα κτήρια που έχουν κτιστεί
σε πεδιάδα.
Περιορισµένος είναι ο αριθµός των παραθαλάσσιων θέσεων, όπως το
∆ικτυνναίον, η Κυδωνία, η Αµνισός, η Αγία Πελαγία, το Παλαίκαστρο, ο Κοµµός. Η
εικόνα που εµφανίζουν τα ιερά και γενικά τα δηµόσια κτήρια της Κρήτης
αντικατοπτρίζει προφανώς την επιλογή της τοποθεσίας µια πόλεως. Μια
εγκατάσταση θα καθοριζόταν εκτός από την ύπαρξη εύφορης γης και από την
εγγύτητά της στη θάλασσα. Μια κρητική πόλη θα είχε ασφαλώς ένα επίνειο, αλλά ο
κύριος οικισµός θα βρισκόταν αναγκαστικά στην ενδοχώρα για λόγους ασφαλείας και
προς καλύτερο έλεγχο της επικράτειάς της.859
Στην πλειονότητά τους οι ναοί ανήκουν σε αστικά ιερά. Τα κρητικά δηµόσια
κτήρια χαρακτηρίζονται από την ένταξή τους στον πολεοδοµικό ιστό, αφού
αποτελούν τµήµα ενός ευρύτερου οικοδοµικού συνόλου και όχι ανεξάρτητες
κατασκευές. Βρίσκονται εντός πυκνοκατοικηµένων περιοχών και διακρίνονται από τα
απλά οικοδοµήµατα λόγω µεγέθους και επιµεληµένης κατασκευής. Εύγλωττο
παράδειγµα αποτελεί η θέση των ναών Α, Β και C εντός του οικισµού στη ΝΑ

Λαµπρινουδάκης 1992, 216. Βλ. και Martini W., “Vom Herdhaus zum Peripteros”, JdI 101 (1986),
23-36.
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Kalpaxis 1999, 113-114. Η Αµνισός, για παράδειγµα, ήταν επίνειο της µινωικής Κνωσού και
πιθανώς κώµη της στα ιστορικά χρόνια, βλ. Φαράκλας et al. 1998, 185.
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περιοχή της Πατέλας του Πρινιά όπως φαίνεται στην εικ. 92 αλλά και του ∆ελφινίου
της ∆ρήρου, εικ. 16.
Περιαστικά θα χαρακτήριζα τα ιερά της Σύµης Βιάννου και του ∆ικτυνναίου.

3.ΙV.β. Λειτουργίες κτηρίων
Η ακριβής και πραγµατική λειτουργία των κρητικών δηµόσιων κτηρίων δεν είναι
εύκολο να προσδιοριστεί. Μόνο τρία – τέσσερα κτήρια έχουν σαφή κοσµικό
χαρακτήρα, τα Α25 και Α25α, δηλαδή είναι πρυτανεία. Το Α22 στην Ίτανο πιθανώς
να συσχετιζόταν µε αθλητικές δραστηριότητες.
Οπωσδήποτε, είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς µε στεγανά τις κοσµικές
από τις θρησκευτικές εκδηλώσεις. Στο µέλλον θα είχε ενδιαφέρον να αναζητηθούν
στοές, εστιατόρια, αρχεία, κτήρια για θρησκευτικούς οµίλους ή αδελφότητες εντός
των ορίων µιας κρητικής πόλεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
4.Ι. Χαµηλή κρηπίδα
Στα κτήρια αυτής της περιόδου είναι χαρακτηριστική η απουσία κάθε διάθεσης για
έντονη προβολή τους σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο τους, αφού απουσιάζει
σχεδόν πάντα η κρηπίδα και, ακόµα όταν αυτή υπάρχει, είναι χαµηλή. Αναφέρουµε
ενδεικτικά κάποια παραδείγµατα. Ο ναός της ∆ρήρου στον δυτικό λόφο (Α5)
υψώνεται πάνω σε ένα θεµέλιο που προεξέχει σαν βαθµίδα. Ο «ναός της Ρέας» στη
Φαιστό Α2 διατηρεί στη ΒΑ γωνία δύο βαθµίδες πάνω από το κρηπίδωµα. Το Πύθιον
της Γόρτυνας Α1 υψώνεται πάνω σε δύο βαθµίδες, οι οποίες ονοµάζονται από τη
Ricciardi ως «ψευδοκρηπίδα».860
Οµοίως, νοτίως του Βρόκαστρου, στη ράχη νοτίως της Σχιναύριας Κορυφής
και συγκεκριµένα στις θέσεις SK 2 και KPh 3, που χρονολογούνται στην
ανατολίζουσα ή αρχαϊκή περίοδο, παρατηρήθηκε πως µερικά ορθογώνια κτήρια ήταν
τοποθετηµένα πάνω σε υπερυψωµένες κρηπίδες. [βλ. Κεφάλαιο 2].
Τα κτήρια αυτά δεν πρέπει να είχαν µεγάλο ύψος. Για το «∆ελφίνιο» της
∆ρήρου Α12 έχει υπολογιστεί ύψος περίπου 3,40µ., για τον ναό Α του Πρινιά Α11
5,18µ., για το Πύθιον της Γόρτυνας Α1 συνολικό ύψος 5,40µ.861 Εξαίρεση πιθανώς
να αποτελούσε ο άλλος ναός της ∆ρήρου Α5, ο οποίος µπορεί να ήταν διώροφος
λόγω του πάχους των τοίχων του (1,25-1,35µ.).862

Για ναό ∆ρήρου στον δυτικό λόφο: Kalpaxis 1976, 73, εικ. 52. Για Φαιστό: La Rosa 1996, 75. Για
Πύθιον: Ricciardi 1986-1987, 19, 20, 22 εικ. 13, 23 εικ. 14.
861
Ricciardi 1986-1987, 29 και σηµ. 74.
860
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4.ΙΙ. Εξωτερική επιφάνεια τοίχων
Οι αναλογίες που εµφανίζουν ταφικά µνηµεία µε µορφές οικοδοµηµάτων που
προορίζονται για καθηµερινές δραστηριότητες είναι ένα φαινόµενο µεγάλης χρονικής
έκτασης. Η πρόσοψη του λεγόµενου «τάφου του Αγαµέµνονα» στις Μυκήνες (περ.
1350-1325 π.Χ.) αποτελείται από µια θύρα ύψους 10,5µ., η οποία πλαισιώνεται από
δύο ηµικίονες, καλύπτεται από έναν ογκόλιθο εκατό τόνων και φέρει ένα πλούσια
διακοσµηµένο υπέρθυρο. Με αυτήν την πλούσια διακοσµηµένη πρόσοψη αποδίδεται
εναργέστερα η επίπεδη όψη του υποχθονίου ανακτόρου των νεκρών.863 Αλλά και τα
αττικά µαρµάρινα επιτύµβια σήµατα του 4ου αι. π.Χ. αποδίδονται µε τη µορφή
ναΐσκου.864 Το ίδιο ισχύει και για τους θολωτούς µακεδονικούς τάφους (4ου αι. π.Χ.
και εξής). Η πρόσοψη των τάφων αυτών ήταν διακοσµηµένη µε προστώο που είχε
συνήθως αέτωµα και ηµικίονες, ενώ στα Λευκάδια η ψευδοπρόσοψη του τάφου είναι
διώροφη. Αυτές οι ψευδοπροσόψεις των τάφων ίσως να θύµιζαν στους ιδιοκτήτες τις
προσόψεις αυλών µεγάλων επαύλεων ή ανακτόρων και γι’ αυτό να έµοιαζαν
κατάλληλες για τις αιώνιες κατοικίες τους. Καθώς εµείς σήµερα αγνοούµε την
οικιακή αρχιτεκτονική, η µόνη δυνατή σύγκριση στην οποία µπορούµε να
καταφύγουµε είναι µε ναούς, και είναι εξίσου πιθανό ότι οι ιδιοκτήτες και οι
αρχιτέκτονες αυτών των τάφων ενσυνείδητα να αποσκοπούσαν στην αποµίµηση
ναών.865
Κατ’ αναλογία θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι και τα υπέργεια ταφικά
µνηµεία του Πρινιά και της Ελεύθερνας απηχούν προσόψεις οικιών ή/ και ναών,
ιδίως αφού στην Κρήτη οι κατόψεις των λεγοµένων ναών δεν διαφέρουν από τις
σύγχρονές τους κατόψεις οικιών866 ούτε διακρίνονται αισθητά στον πολεοδοµικό ιστό
µιας κρητικής πόλεως, όπως συµβαίνει µε τον περίπτερο ναό στις πόλεις της
ηπειρωτικής Ελλάδος. Συνεπώς δεν θα ήταν υπερβολική ή ανεδαφική η αναζήτηση
στοιχείων για τη δηµόσια (κοσµική ή θρησκευτική) αρχιτεκτονική της Κρήτης σε
υπέργεια ταφικά λίθινα µνηµεία.
Kalpaxis 1976, 73. Αν και δεν έχουν βρεθεί ίχνη κλιµακοστασίου, δεν αποκλείεται αυτό να ήταν
κατασκευασµένο από φθαρτό υλικό (ξύλο), όπως συµβαίνει σε αρκετά προπολεµικά αγροτικά σπίτια
της σύγχρονης Κρήτης.
863
Gruben 2000, 28, 30 εικ. 13.
864
Boardman 1995, εικ. 120, 123, 127.
865
Lawrence-Tomlinson 1996, 158, εικ. 250, 251, 253.
866
Πβ. Σταµπολίδης 1994, 137: «Τα δηµόσια κτήρια και ιδιαίτερα οι ναοί, τα πρυτανεία και τα
ανδρεία, παρά τις µεγάλες σχετικά διαστάσεις τους, το καλό και προσεγµένο τους κτίσιµο, την
ποικιλία των αρχιτεκτονικών γλυπτών κλπ. εξακολουθούν να έχουν µορφολογικές οµοιότητες µε τις
οικίες της περιόδου. Οι οµοιότητες οφείλονται κυρίως στις παρεµφερείς λειτουργίες που συντελούνται
και στα µεν και στα δε, ακόµα και όταν το νοηµατικό τους περιεχόµενο είναι διαφορετικό».
862
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Στον Πρινιά είχε βρεθεί αρχικά από τον Ν. Πλάτωνα ένα τµήµα
αρχιτεκτονικού µέλους {(Β14 σύµφωνα µε τον κατάλογο της Λεµπέση)}, το οποίο
συγκολλήθηκε από έξι µεγάλα και πολλά µικρότερα κοµµάτια (εικ. 93).867 Κύρια
χαρακτηριστικά της διακόσµησής τους είναι το τριπλό βαθµιδωτό πλαίσιο, και το
ανάγλυφο πλαίσιο από σχοινίο και ταινία µε κόσµηµα τριπλών οµόκεντρων κύκλων.
Στην επάνω πλευρά του κοµµατιού και στη µέση της αριστερή απόληξης σώζεται το
µισό σκέλος ενός πελεκίνου.
Το λίθινο αρχιτεκτονικό θραύσµα {Β14}, µολονότι φαίνεται να προέρχεται
από ταφική κατασκευή, σχετίζεται ως προς τη µορφή µε αναθηµατικά µνηµεία και η
σχέση του µε τη σύγχρονη αρχιτεκτονική είναι αναµφισβήτητη, όπως προκύπτει από
το σχήµα του, τον κανόνα της πίσω όψης και τη διακόσµηση του πλαισίου του, η
οποία βρίσκεται σε αρχιτεκτονικά µέλη του Πρινιά.868 Το µνηµείο, το οποίο
συµπληρώνεται µε ένα όµοιο µέλος από τα αριστερά (εικ. 94), έχει παράλληλα στον
αρχαίο κόσµο. Ο πλούσιος αρχιτεκτονικός διάκοσµος του πλαισίου του και κυρίως η
βαθµιδωτή διαµόρφωση του εσωτερικού πλαισίου µοιάζει µε το κεντρικό τµήµα των
αναγλύφων του αυστηρού ρυθµού από το Πρυτανείο της Θάσου και του συγχρόνου
επίσης αναγλύφου του Μαλιµπού (εικ. 95). Το τελευταίο συνδέεται µε τους ναΐσκους
της Κυβέλης, της οποίας η λατρεία υπάρχει στη Θάσο από την αρχαϊκή κιόλας
περίοδο. Τα θασιακά ανάγλυφα869 ήταν εντοιχισµένα όπως και το µέλος {Β14}. Η
αρχιτεκτονική µορφή των ναΐσκων της Κυβέλης αποτελεί κατά την επικρατέστερη
άποψη µικρογραφία αληθινών ναών. Επίσης το κεντρικό τµήµα των θασιακών
αναγλύφων µιµείται κατά µια άποψη την θύρα ενός ναού. Το ίδιο πιστεύεται ότι
ισχύει και για το κρητικό ιδιόµορφο µέλος {Β14} που είναι αρχαιότερο περισσότερο
από έναν αιώνα από τα θασιακά παραδείγµατα. Με το αριστερό του ήµισυ, το οποίο
δεν σώζεται, αποδίδεται µια θύρα.

Πλάτων Ν., Κρητικά Χρονικά 13 (1959), 368. Λεµπέση 1976, 35, 36, 65, πίν. 38-39. Φυλάσσεται
στο Μουσείο Ηρακλείου, αρ.501. Ο κωδικός {Β14} σύµφωνα µε τη δηµοσίευση της Λεµπέση.
∆ιαστάσεις: ύψος 0,56µ., µέγιστο σωζόµενο πλάτος 0,382µ., πάχος πλαισίου 0,25µ. και πεδίου 0,18µ.
868
Λεµπέση 1976, 67.
869
Βλ. Ch. Picard, “Bas-relief Ionien archaïque de Thasos”, Mon.Piot 20 (1913), 39-69, πίν. IV.
Ερµήνευσε το περίθυρο ως κόγχη µε άγαλµα, ό.π., 45. B. Holtzmann, La sculpture de Thasos (Corpus
des reliefs I.- Reliefs à thème divin), Études Thasiennes XV (1994), 29 αρ. 6-8: Reliefs du Passage des
théores), Louvre MA 696A Απόλλων και Νύµφες, 42-3 για βαθµιδωτό περίθυρο, 58-59
(χρονολογούνται λίγο πριν το 480 π.Χ.), πίν. VIII.6. Για το ανάγλυφο της Malibu, ό.π., πίν. LVII.96,
J.Paul Getty Museum 55 AA 13.
867
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Η ερµηνεία αυτή οδηγεί σε µια σειρά αναθηµατικών και επιτυµβίων
αναγλύφων από την Κύπρο,870 από τα οποία το ένα βάσει της επιτύµβιας επιγραφής
του χρονολογείται µε αρκετή βεβαιότητα στον 7ο αι. π.Χ.871 Η διακόσµηση των
αναγλύφων αυτών ανάγεται χωρίς αµφιβολία στο θέµα της «γυναίκας στο
παράθυρο», γνωστό από τα συριακά πλακίδια από ελεφαντόδοντο στη Nimrud (εικ.
120). Σύµφωνα µε την Α. Λεµπέση, η ελληνική τέχνη τροποποίησε το ανατολικό
µοτίβο, που έφθασε ίσως στην Κρήτη του 7ου αι. π.Χ. από την Κύπρο (αν και είναι
περιορισµένη η επίδραση της κυπριακής τέχνης στην τέχνη της Κρήτης του 8ου και
7ου αι. π.Χ.).872 Το κοµµάτι Β14 χρονολογείται στον 7ο αι. π.Χ. βάσει του παρόµοιου
διακόσµου του µε αρχιτεκτονικά µέλη από τον Πρινιά (εικ. 123) και µε διάκοσµο
πίθων και αγγείων του 7ου αι. π.Χ.873
Στην αποκατάσταση της προσόψεως του αρχαϊκού Πυθίου που προτείνει η Ricciardi,
µια ωοειδής ράβδος περιθέει το κτήριο (εικ. 96) και βρίσκει ακριβές παράλληλο στο
µικρό ταφικό µνηµείο από τον Πρινιά,874 συγκεκριµένα στο µέλος {Β14}. Θα
πρότεινα την ίδια αποκατάσταση της πρόσοψης και για τον «ναό της Ρέας» στη
Φαιστό [Α2].
Η τοµή του γωνιαίου ορθοστάτη από το Πύθιον της Γόρτυνας (εικ. 96 α, βλ.
στην επόµενη σελίδα)875 είναι σχεδόν παρόµοια –ακόµα και στις διαστάσεις- µε δύο
λίθινα µέλη που βρέθηκαν ακριβώς στην εξωτερική πλευρά της ΝΑ γωνίας του
λεγόµενου ναού της Ρέας στη Φαιστό (εικ. 97 και εικ. 98).
Στην εικ. 98 παρουσιάζεται η τοµή τους (πρόκειται ίσως για σχέδιο του ίδιου
του Pernier;), το οποίο έφερε τη σηµείωση: «ελληνικά αρχιτεκτονικά θραύσµατα στη
νότια κλιτύ της τρίτης ακρόπολης της Φαιστού». Ο La Rosa θεωρεί πως ανήκουν στο
γείσο του ναού και τα χρονολογεί σε εποχή µεταγενέστερη της πρώιµης ελληνιστικής,
σε µια υποθετική φάση ανακατασκευής της προσόψεως του ναού.876
Λόγω της µορφής και του σηµείου εύρεσής τους πιστεύω πως το κατώτερο
µέλος της εικ. 98 πρέπει να αποτελεί γωνιακό ορθοστάτη. Το ανώτερο µέλος
Karageorghis 1970 (α), 216, 218 εικ.55. Karageorghis 1970 (β), 126-129 (Τάφος 84). Maier 1970,
76, πίν. VIII, 1. Maier 1971, 1-2.
871
Karageorghis 1970, 226, 229, 230 εικ. 80 a-b, 231.
872
Λεµπέση 1976, 66 µε αντίστοιχες βιβλιογραφικές παραποµπές.
873
Λεµπέση 1976, 61.
874
Ricciardi 1986-87, 29 σηµ. 74, 30, 31 εικ. 22 άνω.
875
Η εικ. 96 α τοποθετήθηκε στην επόµενη σελίδα, για να αντιπαραβάλλεται µε το αρχιτεκτονικό
µέλος της εικ. 98, ώστε να είναι εµφανέστερη η αναλογία της µορφής τους.
876
La Rosa 1996, 70 εικ. 13, 71 εικ.14, 72, 75 και εικ. 17.
870
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χρειάζεται συµπλήρωση στο σηµείο που έχει σπάσει, σύµφωνα µε τη φωτογραφία της
εικ. 97. Πρέπει να προέρχεται από διαφορετικό σηµείο της ΝΑ γωνίας του ναού,
αφού δεν έχει τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις µε το άλλο µέλος (διαφέρει ακόµα και το
πάχος της µικρής έξεργης ράβδου). Πιθανώς να προέρχεται από την ανωδοµή, όχι
όµως υποχρεωτικά από το γείσο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τετράγωνη εσοχή, στην
οποία µάλλον εισχωρούσε το «δόντι» του συνδεόµενου µε αυτό µέλος. Μου φαίνεται
πιθανότερο το µέλος αυτό να προέρχεται από παραστάδα θύρας (βλ. επόµενο
κεφάλαιο). Η διαφορά που παρατηρείται µεταξύ της επεξεργασίας των λίθων της
πρόσοψης877 και του υπόλοιπου ναού δεν συνεπάγεται µια διαφορετική φάση
κατασκευής. Πιθανότερο είναι να είχε δοθεί έµφαση στην πρόσοψη του ναού.
Το ενδιαφέρον που δινόταν στην πρόσοψη των κρητικών κτηρίων πιθανώς να
αντικατοπτρίζεται στη διευρυµένη -σε σχέση µε το υπόλοιπο κτήριο- ανατολική
πρόσοψη του ναού Α8 στο Σµάρι. Πιο ευρύς από τον σηκό και τον οπισθόδοµο είναι
και ο πρόναος του ναού C στην Πατέλα του Πρινιά [Α21].
Η κατασκευή και το πάχος των τοίχων του Πυθίου (το πάχος των ορθοστατών
και των απλών λιθοπλίνθων κυµαίνεται από 0,26µ. έως 0,59µ.) βρίσκει σχεδόν
ακριβείς αντιστοιχίες στον ναό της Αφροδίτης στην Αξό (ενεπίγραφοι ορθοστάτες
του 7ου αι. π.Χ. πάχους 0,58µ.) και στο Αρτεµίσιον της Κυρήνης (ίδιο πάχος τοίχων
και στις πλευρές της εισόδου µε τις προεξέχουσες παραστάδες 0, 55µ.).878
Είναι γνωστή η ιδιαίτερη σχέση που είχαν οι Κρήτες µε τους τοίχους των
δηµοσίων κτηρίων τους: τους έγραφαν! Έχουν σωθεί θραύσµατα νοµικών επιγραφών
που είχαν χαραχθεί στους τοίχους του ναού του ∆ελφίνιου Απόλλωνος στη ∆ρήρο
(µέσα ή β΄ ήµισυ 7ου αι. π.Χ.;), στους τοίχους και στα σκαλοπάτια του ναού του
Πυθίου Απόλλωνος στη Γόρτυνα (600-525; π.Χ.), σε τοίχους στη Λύττο (550-525;
π.Χ.), στην Αξό (περ. 525-500; π.Χ.), στην Ελεύθερνα (περ. 525-500; π.Χ.).879
Παρατηρούµε από τα επίθετα Πύθιος και ∆ελφίνιος ότι ώς την ελληνιστική
εποχή η λατρεία του Απόλλωνος που συνδεόταν µε τους ναούς της Γόρτυνος και της
∆ρήρου ήταν δελφική.880 Οι νόµοι της Αξού ίσως να είχαν χαραχθεί στους τοίχους
κάποιου ναού που να συνδεόταν µε τη λατρεία του ∆ελφικού Απόλλωνος. Αν ο
Πβ. και την προσεγµένη κατασκευή της ΒΑ γωνίας, βλ. La Rosa 1996, 75 εικ. 17.
Ricciardi 1986-87, 24 σηµ. 52.
879
Jeffery 1961, 315-316, πίν. 59-60. Για τη σκοπιµότητα και τη λειτουργία των επιγραφών αυτών ,
βλ. Whitley J., “Cretan laws and Cretan literacy”, AJA 101 (1997), 635-661. Thomas R., “Written in
stone? Liberty, equality, orality and the codification of law”, BICS 40 (N.S.2), 1995, 59-74.
880
Perlman 2000, 73 σηµ. 109. Βλ. IC IV 182.19, 184.
877
878
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σχεδόν τετράγωνος ναός που βρέθηκε στην ακρόπολη της Αξού ήταν αφιερωµένος
στον Απόλλωνα, και αν συνδεόταν µε τη δελφική λατρεία που αντανακλάται στα
νοµίσµατα, δεν µπορεί να προσδιοριστεί µε βεβαιότητα. Σύνδεση όµως του νησιού µε
το ιερό του Απόλλωνος στους ∆ελφούς εντοπίζεται τόσο παλιά όσο και ο Οµηρικός
Ύµνος στον Απόλλωνα (περ. 575 π.Χ.), στον οποίο διατυπώνει την επιθυµία του ο
θεός να τον υπηρετούν Κρήτες ναυτικοί ως ιερείς (οργείονας) στο νέο του ιερό. Ο
Ύµνος µάς επιτρέπει να συµπεράνουµε ότι ο ∆ελφικός Απόλλων ήταν γνωστός από
παλιά στην Κρήτη και ότι η σχέση µεταξύ εγχάρακτων νόµων και του ∆ελφικού
Απόλλωνος ήταν πρώιµη.881 Αποµένει να διερευνηθεί αν όλα τα προαναφερθέντα
παραδείγµατα νόµων από διάφορες πόλεις της Κρήτης, είχαν χαραχθεί σε τοίχους
ναών του Απόλλωνος.

881

Perlman 2000, 73.
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4.ΙΙΙ. Θύρες
Η θύρα αποτελούσε σηµαντικό στοιχείο της πρόσοψης. Στο Πύθιον της Γόρτυνος Α1
η θύρα είχε µεγάλο εσωτερικό βάθος (εικ. 2). Σώζονται ίχνη για τα θυρόφυλλα, τα
οποία ανοίγουν προς το εσωτερικό.882 Στον ναό Α του Πρινιά Α11 οι διαστάσεις της
δίφυλλης θύρας του σηκού ήταν εντυπωσιακές: µήκος 2,07µ., βάθος 0,73µ., πάχος:
0,10-0,15µ.883 Τα ίχνη του κατωφλιού του ναού Α και του «ναού Β» στον Πρινιά
µαρτυρούν πως είχαν δίφυλλη θύρα. Τέτοιου είδους θύρα υπήρχε και στον ναό της
Αθηνάς στην ακρόπολη των Κουκουναριών στην Πάρο, έναν οίκο διαστάσεων 9,50 ×
6,40µ. που χρονολογείται γύρω στο 700 π.Χ.884 Στον ναό Α του Πρινιά εντυπωσιακό
στοιχείο της θύρας και της συνολικής πρόσοψης αποτελούσε και η γλυπτή
διακόσµηση. Ακόµα και στον µικρό οίκο στο Σµάρι Α8 η είσοδος του κτηρίου είναι
αρκετά πλατιά (1µ.) σε σχέση µε το µέγεθός του και οι τοίχοι που σχηµατίζουν τις
παραστάδες είναι ιδιαιτέρως επιµεληµένοι.885
Φαίνεται πως το τριπλό βαθµιδωτό περίθυρο αποτελούσε µια συνηθισµένη
αρχιτεκτονική µορφή στη Κρήτη του 7ου αι. π.Χ., όπως φαίνεται και από το λίθινο
οµοίωµα ναΐσκου (εικ. 99) που βρέθηκε κατά την ανασκαφή του βωµού στην
ακρόπολη της Γόρτυνος.886 Στο νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας στην Ελεύθερνα
µεταξύ των λίθινων σπαραγµάτων των ταφικών µνηµείων έχουν βρεθεί µονοί και
διπλοί σπειροµαίανδροι και σχοινιά, ως διακοσµητικά µοτίβα, στα τριπλά βαθµιδωτά
υπέρθυρα και ψευδοπαράθυρα.887 Σύµφωνα µε τον ανασκαφέα τα στοιχεία αυτά
φανερώνουν τις ρίζες της µινωικής παράδοσης στους αρχιτέκτονες και τους τεχνίτες
της πρωτοαρχαϊκής περιόδου.
Η βαθµιδωτή, έστω και διπλή, διαµόρφωση του περίθυρου δεν πρέπει να
αποτελεί σπάνιο φαινόµενο στα κτήρια του 7ου αι. π.Χ. στην Κρήτη, αφού στο πώρινο
ανάγλυφο από τα Χανιά Β15 απεικονίζεται συµβολικά ένας ναός µε περίθυρο που
έχει διπλή διαβάθµιση. Και στην περίπτωση του Πυθίου Α1 η θύρα πρέπει να
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Schilardi D.U., “Il culto di Atena a Koukounaries e considerazioni sulla topografia di Paros nel VII
sec. A.C.”, στο Lanzillotta E., Schilardi D. (εκδ.), Le Cicladi ed il mondo Egeo, Atti del Seminario
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περιβαλλόταν από ένα δίβαθµο πλαίσιο, όπως προκύπτει από την διαµόρφωση των
παραστάδων της θύρας888 (εικ. 100).
Στον ναό Α του Πρινιά η θύρα που οδηγούσε στον σηκό αποκαταστάθηκε µε
τη µορφή διπλού βαθµιδωτού περίθυρου (εικ. 101) βάσει ενός αρχιτεκτονικού
µέλους-όχι ακέραιου- που βρέθηκε πάνω στο κατώφλι889 (εικ. 175 αρ. 25, εικ. 102 και
αποκατάστασή του από τον Pernier στην εικ.103). Το θραύσµα αυτό συµπληρώθηκε
από τον Pernier κατά πλάτος, ώστε να ταιριάξει µε το πλάτος του τοίχου (0,57µ.). Η
διατοµή του είναι σε σχήµα U µε µια ορθογώνια διαβάθµιση στις γωνίες της λείας
πρόσθιας επιφάνειας. Στην εσωτερική πλευρά της κλιµάκωσης υπάρχει εγχάρακτη
ζώνη πλάτους 0,10µ. µε το κόσµηµα του µαιάνδρου, όµοιου µε εκείνο των πλακών
της ζωφόρου των ορθοστατών.890 Την ερµηνεία αυτή απορρίπτει ο Stucchi,891 αφού
τα κατώτερα τµήµατα της παραστάδας που έχουν σωθεί in situ είναι τετράγωνοι λίθοι
χωρίς καµία διακόσµηση. Λόγω ελλείψεως άλλων σχετικών στοιχείων προτείνει την
αποκατάσταση της θύρας µε λείες παραστάδες σε όλο τους το ύψος κατ’ αναλογία
προς τα σωζόµενα κατώτερα τµήµατα που διατηρούνται στη θέση τους. Αν και οι
αµφιβολίες του Stucchi έχουν λογικό έρεισµα, δεν υπάρχει λόγος να αµφισβητηθεί το
σηµείο εύρεσης του λίθινου αυτού µέλους ακριβώς στο κατώφλι της θύρας (αν
αµφισβητηθούν τα ανασκαφικά δεδοµένα για αυτό το µέλος, θα πρέπει να γίνει το
ίδιο και για όλα τα υπόλοιπα).
Μια διαφορετική παραστάδα θύρας αναφέρει ο Pernier στο σηµειωµατάριό
του καταγράφοντας τα ευρήµατα της δοκιµαστικής τοµής 15 στη λεγόµενη µεσαία
ακρόπολη της Φαιστού Α31. Περιγράφεται ως θραύσµα παραστάδας θύρας από
ντόπιο, πορώδη ασβεστόλιθο µε ωραίο κυµάτιο (0,25 × 0,64µ., πάχος 0,11µ.).892
∆υστυχώς δεν γνωρίζουµε τίποτα περισσότερο από τις σηµειώσεις του Pernier.
Υπάρχει όµως και άλλου είδους θύρα στα δηµόσια κτήρια της Κρήτης, η
οποία θυµίζει εκείνες στα νεοασσυριακά ανάκτορα και στα κτήρια της Βορείου
Συρίας µεταξύ του 9ου και 8ου αι. π.Χ., που διακοσµούνται µε δύο ζώα – φύλακες στις
παραστάδες. Έτσι τουλάχιστον έχει αποδοθεί η θύρα στον ναό της ακροπόλεως της
Γόρτυνας Α4.893 Ο Beyer αποκατέστησε τις γωνίες της θύρας εισόδου στον ναό Α του
Ricciardi 1986-87, 33 εικ. 25, στη σελ. 32 εικ. 23 η υποθετική αποκατάσταση της προσόψεως του
Πυθίου από τον E. Stefani.
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Πρινιά Α11 µε δύο σφίγγες στην πρόσοψη και δύο όρθιες γυµνές γυναικείες µορφές
στις παραστάδες. Ο D’ Acunto θεωρεί ορθή τη λύση αυτή, δεν διστάζει όµως να
αντιπροτείνει την αντίστροφη θέση των γωνιαίων γλυπτών και να αποκαταστήσει τις
δύο γυναικείες µορφές στην πρόσοψη του κτηρίου και τις δύο σφίγγες στις
παραστάδες της θύρας.894 Το γλυπτό Β11 από τον Άγ. Γεώργιο Φαλάντρας στη
Φαιστό θεωρούµε πως ανήκει και αυτό σε παραστάδα θύρας κατά το ίδιο πρότυπο.
Σύµφωνα µε την Α. Λεµπέση η σύνδεση της αρχιτεκτονικής µορφής του µέλους
{Β14} από τον Πρινιά µε ανατολικά και ιωνικά έργα αποκαλύπτουν και σε έναν άλλο
τοµέα της τέχνης τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις τρεις αυτές περιοχές.895 Η
σχέση Ανατολής –Κρήτης -Ιωνίας απηχείται και στη µορφή των ιωνικών θυρών.
Τριπλό βαθµιδωτό περίθυρο, όπως τα συριακά πλακίδια από ελεφαντόδοντο µε την
«γυναίκα στο παράθυρο» και τα λίθινα αρχιτεκτονικά µέλη της Κρήτης, έχουν και οι
λίθινες ιωνικές θύρες. Το ανώφλι της ιωνικής θύρας διαιρείται σε τρεις ταινίες που
περιβάλλουν κανονικά όλο το πλαίσιο (εικ. 104). Ο τύπος αυτός εµφανίζεται στους
τρεις ιωνικούς θησαυρούς των ∆ελφών896 γύρω στα µέσα του 6ου αι. π.Χ., στην
µαρµάρινη πύλη του ηµιτελούς ναού του Απόλλωνος στη θέση «Παλάτια» Νάξου
(περ. 530 π.Χ.), όπου είναι εµφανείς τρεις οριζόντιες ταινίες και δύο αστράγαλοι στα
άκρα,897 καθώς και στον Ναό Α της Παροικιάς στην Πάρο.898
Τα κλασικά ιωνικά κτήρια της Αθήνας τον 5ο αι. π.Χ. υιοθέτησαν πολλά
στοιχεία του νησιωτικού-ιωνικού ρυθµού, µεταξύ των οποίων και το περίθυρο από
µαρµάρινες δοκούς,899 όπως φαίνεται στη θύρα της βόρειας πρόστασης του
Ερεχθείου µε τριπλό βαθµιδωτό πλαίσιο, ρόδακες και αστραγάλους. Φαίνεται πως η
Κρήτη ήταν η περιοχή στην οποία εµφανίστηκε και εφαρµόστηκε ευρέως η
µνηµειακή θύρα µε τις ταινίες που εισχωρούν βαθµιαία η µια πίσω από την άλλη.
«Στην ηπειρωτική Ελλάδα η µνηµειακότητα επιτυγχάνεται µε τα περίπτερα
κτήρια. Όπως προκύπτει από την εξέλιξη […] φαίνεται ότι […] το εσωτερικό του
κτηρίου διατήρησε τη σηµασία του και ήταν το πρώτο µέρος που διοργανώθηκε µε
µνηµειακό τρόπο. Ταυτόχρονα κατά την πορεία αυτής της µνηµειοποίησης, δόθηκε
ιδιαίτερη προσοχή στην εµφάνιση της πρόσοψης, µε τους εντυπωσιακούς της τοίχους
D’ Acunto 1995, 24 σηµ. 61.
Λεµπέση 1976, 104.
896
Müller-Wiener 1995, 115.
897
Gruben 2000, 379, εικ. 287. ∆ιακρίνονται τρεις οριζόντιες ταινίες και δύο αστράγαλοι στα άκρα.
898
Gruben 1982, εικ. 16.
894
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που τονίζονταν από τις θύρες (µνηµειώδης η θύρα της πρόσοψης) […]. Εδώ
συνειδητοποιήθηκε το αντίθετο από αυτό που συνέβη στους περίπτερους ναούς του
5ου αι. π.Χ. και µάλιστα πολύ νωρίτερα: η διάρθρωση του εσωτερικού µεταφέρθηκε
στην πρόσοψη, µε σκοπό να οργανώσει το ουδέτερο εξωτερικό σύνολο».900 Οι
παραπάνω φράσεις έχουν γραφτεί για την αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, νοµίζω
όµως ότι ταιριάζουν ακριβώς και στην περίπτωση της Κρήτης. Η σύγχρονη έρευνα
δίνει το προβάδισµα στην αρχιτεκτονική των Κυκλάδων ως προς την πρώιµη
µετάβαση στην αρχιτεκτονική του λίθου και στη µνηµειοποίηση της αρχιτεκτονικής.
Θα ήταν όµως χρήσιµο να εξεταστούν οι επιρροές που µπορεί να δέχτηκαν οι
Κυκλάδες από άλλες περιοχές και συγκεκριµένα από την Κρήτη.

899
900

Gruben 2000, 376.
Lambrinoudakis 1991, 175, 186.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Κίονες και κιονόκρανα
Το πάχος των κιόνων, κυρίως των ξύλινων, συζητήθηκε στο Κεφάλαιο 3.ΙΙ.α. Εδώ θα
εξεταστούν κυρίως οι λίθινοι κίονες ωοειδούς διατοµής.

5.Ι. Μαρµάρινοι κίονες
Στο αρχαίο λατοµείο «Τα Ραβδιά του ∆ιγενή» έχει βρεθεί αρχαϊκή κεραµική από τον
7ο έως τον 6ο αι. π.Χ. και αυτό ίσως να παρέχει ένα terminus post quem για την
πρωιµότατη χρήση του λατοµείου (βλ. πιο αναλυτικά στο Παράρτηµα Ι). Σύµφωνα µε
µαρτυρίες των ντόπιων η ονοµασία της περιοχής «Τα Ραβδιά του ∆ιγενή» δόθηκε από
την παρουσία αρκετών εγκαταλελειµµένων κιόνων. Μέσα και γύρω από το λατοµείο
υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις σχεδόν έτοιµοι αρράβδωτοι µαρµάρινοι κίονες
καθώς και αρκετά θραύσµατα κιόνων. Αναφέρονται οι διαστάσεις και τα
χαρακτηριστικά των σηµαντικότερων:901
•

Ηµιτελής αλλά σχετικά ακέραιος αρράβδωτος κίων, εν µέρει θαµµένος στην
χαλαρή πλαγιά. Ορατό µήκος 2,80µ., µέγιστη δ 0,46µ. Εγκάρσια τοµή ελαφρώς
ωοειδής.

•

Κίων όπως ο αµέσως προαναφερθείς, ορατού µήκους 3,10µ., δ 0,48µ.

•

Τµήµα κίονος σωζόµενου µήκους 1,50µ., δ 0,50µ., όχι ακριβώς κυκλικού στην
τοµή.

•

Τµήµα κίονος σωζόµενου µήκους 2µ., δ 0,55µ., όχι ακριβώς κυκλικού στην τοµή.
Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί µε σιγουριά, αν οι κίονες είναι σύγχρονοι µε

την πρωιµότερη ή ύστερη τεχνοτροπία της λατόµησης, αν και φαίνονται να
προέρχονται από εκείνες τις περιοχές του λατοµείου που είχαν δουλευτεί µε την
πρωιµότερη τεχνική. Το γεγονός ότι όλοι οι κίονες είναι αρράβδωτοι δεν µας βοηθά
πολύ, αφού κανένας δεν ολοκληρώθηκε επί τόπου. Η απουσία έτοιµων κιονοκράνων
αποκλείει οποιαδήποτε αναγνώριση του αρχιτεκτονικού ρυθµού στον οποίον ανήκαν
οι κίονες. Η αναλογία του ύψους προς την κάτω διάµετρο των ολοκληρωµένων
κιόνων είναι περίπου 7:1, στοιχείο που µάλλον δεν οδηγεί σε συµπεράσµατα. Οι
εγκαταλελειµµένοι κίονες είναι όλοι µονολιθικοί (τουλάχιστον δεν έχουν βρεθεί
901

Durkin-Lister 1983, 77-78.
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σπόνδυλοι). Όπως όλα τα επεξεργασµένα αντικείµενα στα «Ραβδιά του ∆ιγενή» είναι
από λευκό µάρµαρο, ή σε µια περίπτωση, απαλής απόχρωσης. ∆εν έχουν
παρατηρηθεί αρχιτεκτονικά µέλη ή αντικείµενα από µάρµαρο ζωηρού χρώµατος και
λατυποπαγούς. Αν και οι µονολιθικοί κίονες από έγχρωµο µάρµαρο µπορούν να
χαρακτηριστούν ως τυπικώς ρωµαϊκοί, το ίδιο δεν ισχύει αναγκαστικά για τους
ραδινούς κίονες από λευκό µάρµαρο, οι οποίοι θα µπορούσαν να είναι πολύ
προγενέστεροι.902 Τον 6ο αι. π.Χ. ήταν ήδη γνωστή στην Ελλάδα η αφαίρεση
µονολιθικών κιόνων αλλά από µαλακότερους λίθους. Για το µάρµαρο προτιµήθηκε η
χρήση σπονδύλων.903
Σύµφωνα µε τους Durkin-Lister η σχετική εγγύτητα µε το Χαµέζι καθιστά την
Ιεράπετρα έναν εφικτό προορισµό για τα µάρµαρα από τα «Ραβδιά του ∆ιγενή».904
Θα µπορούσε να υποστηριχτεί πως οι κίονες αυτοί προορίζονταν για ρωµαϊκά κτήρια
της Ιεράπετρας. Σήµερα στη ΒΑ γωνία της πλατείας του Τζαµιού έχουν συγκεντρωθεί
περίπου πενήντα µεγάλοι λίθοι ρωµαϊκών κτηρίων, οι περισσότεροι τµήµατα
µονολιθικών αρράβδωτων κιόνων. Το υλικό που διακρίνεται είναι από λευκορόδινo
λατυποπαγές, γκρίζο και γκριζόλευκο µάρµαρο, διορίτη και µαλακό ασβεστόλιθο. Αν
και προς το παρόν απουσιάζουν ακριβή δεδοµένα σχετικά µε τα υλικά και τον τόπο
προέλευσής τους, τα ορατά κατάλοιπα σε όλη την έκταση της πόλης έχουν οδηγήσει
στη διατύπωση της υπόθεσης ότι το υλικό των µονολιθικών κιόνων της ρωµαϊκής
εποχής είναι ξένο -από την Αίγυπτο ο διορίτης και από την Ελλάδα το λευκό και
γκρίζο µάρµαρο- και ότι οι κίονες εισήχθησαν κατεργασµένοι από τον εντολοδόχο
κάποιου Ρωµαίου αξιωµατούχου κατά την ίδρυση της ρωµαϊκής πόλης κατόπιν
πρωτοβουλίας της κεντρικής εξουσίας.905
Μολονότι το σχήµα της εγκάρσιας τοµής ενός κίονα δεν έχει αποδειχθεί µέχρι
στιγµής ότι αποτελεί χρονολογικό στοιχείο, δεν µπορώ να παραβλέψω ότι ελλειπτική
τοµή εµφανίζουν και τµήµατα από κορµούς δύο µικρών αρράβδωτων κιόνων από τον
ναό Α του Πρινιά,906 τα οποία λόγω της διαφοράς που παρουσιάζουν µε τη διάµετρο
των βάσεων του κτηρίου, αποκαταστάθηκαν από τον Stucchi ως στηρίγµατα του
αετώµατος.907)
902
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Τµήµατα δύο αρράβδωτων κορµών κιόνων ελλειπτικής τοµής έχουν βρεθεί επίσης σε
καλά χρονολογηµένα στρώµατα της ΠΓ, Γ και ανατολίζουσας περιόδου επίσης από
την Πατέλα του Πρινιά.908
Οι ωοειδείς βάσεις δεν σπανίζουν στη µινωική αρχιτεκτονική. Παραδείγµατά
τους υπάρχουν κυρίως στην Φαιστό909 (στο δωµάτιο 25 µια βάση ελλειψοειδούς
κίονα στην ανατολική πλευρά και άλλη µια στο κέντρο του στυλοβάτη διαµέτρων
1,17×0,93µ., ένας κεντρικός ωοειδής κίονας στη ∆υτική στοά 68, διαµέτρων
1,42×1,32µ.) και στην Κνωσό (τέσσερις βάσεις στο Πρόπυλο και/ή δύο στο νότιο
τµήµα του Προπύλου910). Το σχήµα των βάσεων υποδηλώνει ότι πάνω τους
τοποθετούνταν ωοειδείς κίονες, οι οποίοι πιθανώς κατασκευάζονταν από δύο ή
περισσότερους κορµούς δένδρων κατάλληλα συναρµολογηµένων, αφού διέθεταν
ουσιώδες µέγεθος που κυµαινόταν από 0,91µ ως 1,42µ. στις ελάχιστες και µέγιστες
διαστάσεις τους. Η πιθανότητα το σχήµα της βάσης και εκείνο του κίονα να είχαν
κάποια σχέση υπονοείται, τουλάχιστον στη Φαιστό, από το γεγονός ότι ο κύριος
άξονας της βάσης είναι παράλληλος στο επιστύλιο.911
Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία δεν αποκλείεται οι µαρµάρινοι κίονες από τα
«Ραβδιά του ∆ιγενή» να ανήκουν στον 6ο αι. π.Χ. (ή ακόµα και στον 7ο αι.). Μέχρι
στιγµής οι ελλειπτικής διατοµής κίονες συναντώνται στην Κρήτη των προϊστορικών
και

πρώιµων

ιστορικών

χρόνων

(Πρωτογεωµετρικής,

Γεωµετρικής

και

Ανατολίζουσας περιόδου). Αν οι παρούσες ενδείξεις καταστούν αποδείξεις, αυτό θα
αποτελέσει µια σηµαντική καινοτοµία και πρωτοπορία της Κρήτης όσον αφορά τόσο
στην πρώιµη κατεργασία µαρµάρου στη µνηµειακή αρχιτεκτονική του νησιού όσο
και στην άµεση µετάβαση από τις ξύλινες αρχιτεκτονικές µορφές στην αρχιτεκτονική
του λίθου.

Rizza 1969, 20, 22. ∆ιαστάσεις: µεγίστη δ 0,20-0,18µ. και δ 0,13-0,17µ. Σωζόµενο ύψος
αντιστοίχως 0,50µ. και 0,52µ.
909
Pernier-Banti 1951, 67, 69, 320. Το σχέδιο της εικ. 281 της σελ. 457 αποτελεί υποθετική
αποκατάσταση των ιταλών ανασκαφέων για το Πρόπυλο του «ανακτόρου» της Φαιστού.
910
Evans 1928, 688, 691 εικ. 434.
911
Shaw 1971, 119.
908
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5.ΙΙ. Κιονόκρανα
Ο αριθµός των κιονοκράνων που αποδίδονται στην χρονική περίοδο που εξετάζουµε
είναι εξαιρετικά µικρός. Επιπλέον, διαθέτουµε ελλιπή στοιχεία για το αρχιτεκτονικό
σύνολο στο οποίο ανήκαν. Τα δωρικά κιονόκρανα Β4, Β5 και Β8 έχουν δηµοσιευτεί
χωρίς διαστάσεις και σχέδιο, κατάσταση που επιδεινώθηκε στο µεταξύ από την
απώλειά τους.912 Ωστόσο, µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Β1, Β2 και Β6, αφού
δεν ανήκουν αµιγώς στα τυπικούς ελληνικούς ρυθµούς, τον δωρικό και τον ιωνικό.
Το κιονόκρανο Β3 έχει τελείως λεία την κατώτατη επιφάνειά του, γεγονός που
δηµιουργεί προβληµατισµούς για τον τρόπο σύνδεσής του µε τον κορµό του κίονα.
Προφανώς επρόκειτο για αρράβδωτο κορµό (ξύλινο ή λίθινο) και όχι για
σπονδυλωτό.913 Τέλος, αναφέρουµε εδώ, εκτός καταλόγου, το δωρικό κιονόκρανο
από την θέση Τρούλλο των Αρχανών.914 Θεωρείται πως ανήκει στην κλασική
περίοδο, χωρίς όµως να δίνεται συγκεκριµένη χρονολογία.

5.ΙΙ.α. Κιονόκρανο Αρκάδων [Β1]
Το κιονόκρανο που βρέθηκε στους Αρκάδες915 (εικ. 45) παρουσιάζει ενδιαφέρον όχι
µόνο για τη µορφή του αλλά και για τη σύγχυση που επικρατεί σχετικά µε την
ονοµασία του τύπου του. Έχει χαρακτηριστεί φοινικόµορφο, αιολικό, καλαθόσχηµο,
κιονόκρανο τύπου Αρκάδων.916 Στην παρούσα εργασία θα προτιµηθεί ο όρος
«περίφυλλο κιονόκρανο».917 Στον τύπο αυτόν συγκαταλέγονται τα κιονόκρανα των
λεγοµένων αιολικών θησαυρών (Μασσαλιωτών και Κλαζοµενίων), του θησαυρού
των Κνιδίων και εκείνου των Σιφνίων στους ∆ελφούς, του πολυκράτειου Ηραίου της
Σάµου, του ναού του Γύρουλα Σαγκρίου στη Νάξο και ένα κιονόκρανο από την

912

Kalpaxis 1976, 114.
Παρόµοια περίπτωση είχα την ευκαιρία να δω από κοντά στην ανασκαφή του καθηγητή κ.
Π.Θέµελη στην αρχαία Ελεύθερνα (Τοµέας Ι): ένα ιωνικό κιονόκρανο µικρών διαστάσεων, ρωµαϊκής
(;) περιόδου, εφαπτόταν απλώς στον αρράβδωτο κίονα.
914
Χανιώτης 1994, 69.
915
Levi 1927-29, εικ. 198c, 187 εικ.206, 450-2, 700.
916
Σχετική συζήτηση υπάρχει στον Wesenberg 1971, 43-44. Ονοµάζεται επίσης φοινικόσχηµο στον
πρόσφατο κατάλογο Κρήτη-Αίγυπτος, 370 αρ.410. Κωδωνόσχηµο (bell-shaped) χαρακτηρίζεται από
τον Dinsmoor 1950, 59.
917
Λαµπρινουδάκης 1976, 302 σηµ.2: µε το επίθετο αυτό αποδίδεται ο γερµανικός όρος
Blattkranzkapitell, επειδή χαρακτηρίζει πολύ καλύτερα τη µορφή των κιονοκράνων µε στεφάνη
φύλλων κάτω από τον άβακα. Το επίθετο αυτό χρησιµοποιείται όπως το περίβουνος, ο περιβαλλόµενος
από βουνά (Πλουτ. Β.Φιλοπ. 14,6). Πλησιέστερα στον όρο αυτό είναι η King 1997, 218, η οποία µόλις
στο τέλος του άρθρου της αναφέρεται στα αρχαϊκά κιονόκρανα αυτού του τύπου µε τις λέξεις “foliate
capitals”.
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Ακρόπολη των Αθηνών.918 Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί το κιονόκρανο από
τους Αρκάδες σε συνδυασµό µε τα κιονόκρανα από τους «αιολικούς» θησαυρούς των
∆ελφών, γιατί αποτελούν οργανικότερη µορφή του περίφυλλου κιονοκράνου µε
πλατιά, έξω καµπτόµενα φύλλα.
Το ζήτηµα της ονοµασίας αυτού του τύπου δεν θα είχε τόση σηµασία, αν δεν
συνδυαζόταν µε την ιδιαίτερη ευκολία µε την οποία ένα τέτοιο κιονόκρανο, όταν
βρεθεί στην Κρήτη θεωρείται αιγυπτιακής καταγωγής,919 ενώ όταν βρεθεί στους
∆ελφούς χαρακτηρίζεται αιολικό,920 χωρίς να εξετάζεται ο τόπος και ο χρόνος της
εµφάνισής του στη Μ. Ασία ούτε η ύπαρξη οποιωνδήποτε επαφών της περιοχής της
Φώκαιας (µητρόπολης της Μασσαλίας) και των Κλαζοµενών µε την Αίγυπτο.
Η King εξετάζει όσα κιονόκρανα κατατάσσει και ο Wesenberg στην
κατηγορία του «τύπου Αρκάδων», δηλ. το κιονόκρανο των Αρκάδων, το κιονόκρανο
από τη Φώκαια και τα κιονόκρανα των λεγοµένων αιολικών θησαυρών των ∆ελφών,
αλλά και τέσσερα «περγαµηνά» κιονόκρανα από στοές.921 Τα θεωρεί παραλλαγή
κιονοκράνου, ποτέ ρυθµό, και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να
εντοπιστεί η καταγωγή τους άλλοτε σε αιγυπτιακά και άλλοτε σε µινωικά στοιχεία,
καταφεύγει σε µια επανεξέταση της µορφής των αιγυπτιακών φοινικόµορφων
κιόνων.922 Η επισήµανση διαφορών ως προς τον αριθµό των φύλλων τους, τους
κορµούς, τις βάσεις τους και την χρονική απόσταση τουλάχιστον τριών αιώνων
µεταξύ του τελευταίου αρχαϊκού και του πρώτου ελληνιστικού κιονοκράνου καθιστά
την υπόθεση για µια αναβίωση του αρχαϊκού τύπου στην ελληνιστική περίοδο
µάλλον απίθανη.923
Ο Levi924 στη δηµοσίευση του κιονοκράνου των Αρκάδων αναφέρει µεταξύ
των τυπολογικών παραλλήλων και το φοινικόµορφο αιγυπτιακό κιονόκρανο στην
πόλη Sesebi της Νουβίας (εικ. 105). Το ζήτηµα της απ’ ευθείας µίµησης των
αιγυπτιακών κιονοκράνων θα εξεταστεί πιο κάτω. Εδώ απλώς αναφέρεται πως
παρατηρούνται διαφορές στον αριθµό των φύλλων των δύο κιονοκράνων, στην

Gruben 1972 (α), 21 σηµ. 50. Id. 1972 (β), 341, 343 εικ. 10.
Wesenberg 1971, 48 σηµ. 233. Hölbl 1984, 9-10, εικ. 5.
920
Dinsmoor W.B., “Studies of the Delphinian Treasuries II. The four Ionic treasuries”, BCH 37
(1913), 19. Id. 1923.
921
King 1997, 205-6.
922
King 1997, 206. Αν και σύµφωνα µε τον ορισµό του περίφυλλου συµπεριλαµβάνονται σε αυτόν και
τα αιγυπτιακά κιονόκρανα, στην παρούσα εργασία θα προτιµηθεί η καθιερωµένη ονοµασία κυρίως για
να διαφοροποιηθούν από τα ελληνικά αρχαϊκά παραδείγµατα.
923
King 1997, 207-208.
924
Levi 1927-29, 451.
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κάµψη των φύλλων προς τα έξω, στις νευρώσεις των φύλλων και στο µέγεθος του
άβακος. Εκτός αυτού, επειδή εµείς σήµερα γνωρίζουµε τα κιονόκρανα από το Sesebi
και το Soleb (εικ. 106), δεν σηµαίνει πως τα γνώριζαν και οι δηµιουργοί της εποχής
εκείνης.
Εκφράστηκε από την King η άποψη πως δεν είναι απαραίτητο να
χρονολογήσουµε το κιονόκρανο αυτό στην αρχαϊκή περίοδο, τη στιγµή που υπάρχουν
αναλογίες σε ευρήµατα της µυκηναϊκής εποχής, όπως µικρογραφίες κιόνων από
ελεφαντόδοντο από την Οικία των Σφιγγών (13ου αι. π.Χ.) στις Μυκήνες, ο
λυχνοστάτης ΕΑΜ αρ. 2921 επίσης από τις Μυκήνες και ένας άβαξ διακοσµηµένος
µε σπείρα στο Μουσείο Ναυπλίου.925
Τα στοιχεία από τις Μυκήνες που επικαλούνται ο Wesenberg926 και η King
µάλλον δεν επαρκούν. Βασικό επιχείρηµά τους είναι ότι αφού µπορούν να βρεθούν
στην «πραγµατική» αρχιτεκτονική παράλληλα ενός µεγάλου αριθµού άλλων τύπων
κιόνων που βρέθηκαν σε µικρογραφίες, θα ήταν λογικό να υποτεθεί πως το
περίφυλλο κιονόκρανο ίσως να αντιπροσώπευε επίσης ένα αρχιτεκτονικό µέλος που
χρησιµοποιείτο εκείνη την εποχή (πβ. για παράδειγµα τα κιονόκρανα της προσόψεως
του λεγόµενου «Θησαυρού του Ατρέως», ΕΑΜ αρ. 7429 και 7430, εικ. 107).
Πράγµατι οι µικρογραφίες (εικ. 108) παρουσιάζουν εµφανείς αναλογίες µε τα
προαναφερθέντα λίθινα κιονόκρανα, ωστόσο κανένα από αυτά δεν έχει σαφή κάµψη
των φύλλων προς τα έξω όπως στο κιονόκρανο των Αρκάδων, το οποίο δεν φέρει
καµιά διακόσµηση στο εσωτερικό των φύλλων του, όπως συµβαίνει στα µυκηναϊκά
παραδείγµατα.
Αλλά και ο λίθινος λυχνοστάτης (εικ. 109) που βρέθηκε στον δρόµο του
«Τάφου των Λεόντων» στις Μυκήνες (15ος –14ος αι. π.Χ.), θεωρείται από την King
και τον Wesenberg927 ανάλογος στον σχεδιασµό µε τα πιο ύστερα αρχιτεκτονικά
περίφυλλα κιονόκρανα. Η αλήθεια είναι πως ο λύχνος αυτός αποτελεί το µοναδικό
ίσως παράδειγµα από τη µυκηναϊκή εποχή, το οποίο έχει φύλλα που κάµπτονται

King 1997, 213. Wesenberg 1971, εικ. 8.
Wesenberg 1971, 10, 48-49, εικ. 11, θεωρεί πιο πιθανή την καταγωγή των περίφυλλων
κιονοκράνων από µινωικό-µυκηναϊκό Blattkehlenkapitell.
927
Ο τύπος αυτός του λυχνοστάτη συνάπτεται µε ένα αρχαϊκό περιρραντήριο στους ∆ελφούς που
πιθανώς να έχει κατασκευαστεί στην Κρήτη: Wesenberg 1971, 49 σηµ.237. Wace A.J.B., BSA 25
(1921-23), πιν. 52α. Για το αρχαϊκό περιρραντήριο, βλ. Th. Homolle, “Monuments figurés de Delphes.
La colonne d’ acanthe”, BCH 32 (1908), 232-3, εικ. 17. Νοµίζω ότι το εύρηµα από τους ∆ελφούς έχει
αναλογίες µε το περίφυλλο κιονόκρανο από τον θησαυρό των Κνιδίων και όχι µε τον µυκηναϊκό
λυχνοστάτη.
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έντονα προς τα έξω.928 Η απόδοσή τους όµως διαφέρει αρκετά από τα αρχαϊκά
παραδείγµατα: τα φύλλα έχουν κεντρική ανάγλυφη διπλή νεύρωση και δίνουν µια
εντύπωση απαλής πτώσης, σαν να κυλούν προς τα κάτω. Άλλωστε µε ένα µόνο
παράδειγµα δεν µπορεί να υποστηριχθεί µε αξιώσεις η µυκηναϊκή καταγωγή των
περίφυλλων κιονοκράνων. Αν πάλι αναζητήσουµε ανάλογους λύχνους από την
προϊστορική Κρήτη, δεν θα βρούµε αντίστοιχα ευρήµατα.929 Η «φοινικόσχηµη»
απόληξη του λίθινου λυχνοστάτη από την Κνωσό930 (εικ. 110) βασίζεται στην
αυθαίρετη ερµηνεία του Evans, αφού το σωζόµενο τµήµα του λύχνου δεν επιτρέπει
σε καµία περίπτωση µια τέτοια συµπλήρωση.931
Ο Wesenberg υποστηρίζει πως ο προεξέχων άβαξ του κιονοκράνου των
Αρκάδων µαρτυρείται σε πολυάριθµα µυκηναϊκά κιονόκρανα, ενώ η τρέχουσα
σπείρα στο µέτωπό του καταγράφει τελικά ένα οικείο µοτίβο του µυκηναϊκού
αρχιτεκτονικού διακόσµου.932 Τρέχουσα σπείρα όµως δεν υπάρχει µόνο στη
µυκηναϊκή εποχή, αλλά και σε ανάγλυφους κρητικούς πίθους του 7ου αι. π.Χ.,933 οι
οποίοι διακοσµούνται µε µοτίβα που υπάρχουν και στην αρχιτεκτονική (π.χ. το σώµα
τους χωρίζεται σε ζώνες και οι ανάγλυφες παραστάσεις εντάσσονται σε ζωφόρους ή
µετόπες,934 βλ. εικ. 111). Η µόνη τρέχουσα σπείρα που γνωρίζω µε περισσότερες
αναλογίες προς εκείνη των Αρκάδων σε σύγκριση µε τα µυκηναϊκά παραδείγµατα,
αλλά νεώτερη, είναι αυτή που διακοσµεί την πήλινη πάραρουν υδρορρόη στον
λεγόµενο θησαυρό των Κερκυραίων στους ∆ελφούς (580-570 π.Χ.),935 (εικ. 112).
Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως ο διάκοσµος της πήλινης υδρορρόης έχει µυκηναϊκή
καταγωγή ή ακόµα περισσότερο πως η ίδια είναι µυκηναϊκή! Το µόνο ασφαλές
συµπέρασµα προς το παρόν φαίνεται να είναι ότι το κόσµηµα αυτό είναι αιγαιακής
καταγωγής936.
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Wesenberg 1971, 49. King 1997, 213.
Για λίθινους λυχνοστάτες από την Κνωσό, βλ. Evans, PM II.1, 298 και εικ. 174. Evans 1928, 521522, 523 εικ. 325, 631 εικ. 395 αρ.Ρ. Evans 1930, 26, 27 εικ. 14. Για ευρήµατα από τη Φαιστό, βλ.
Levi 1976, πίν. 230-231.
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Evans 1921, 344-5, σχ. 249, 429. Επίσης Warren 1969, 57.
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ελάχιστο τµήµα που σώζεται από το υποτιθέµενο αιγυπτιάζον κιονόκρανο.
932
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Schäfer 1957, 39, Παράρτηµα 1.3.
934
Hornbostel 1970, 61. Για τη σχέση µεταξύ της διάταξης της διακόσµησης των ανάγλυφων πίθων µε
ανάγλυφα αρχιτεκτονικά µέλη, βλ. Simantoni-Bournias 1990 µε παλαιότερη σχετική βιβλιογραφία.
935
Η χρονολόγηση βάσει της Winter 1993, 300, εικ.128.
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Επιπλέον, οι εγχάρακτοι εξάφυλλοι και δωδεκάφυλλοι ρόδακες εγγεγραµµένοι
σε δύο οµόκεντρους κύκλους που κοσµούν την κάτω επιφάνεια του άβακα των
Αρκάδων (εικ. 46), απ’ όσο γνωρίζω δεν αποτελούν διακοσµητικό µοτίβο της
µυκηναϊκής εποχής, αποτελούν όµως ένα κόσµηµα που συναντάται αρκετές φορές
στη γεωµετρική και στην ανατολίζουσα περίοδο, όπως βλέπουµε σε αντικείµενα από
ελεφαντόδοντο από τη Nimrud937 και σε βοιωτικές πόρπες υστερογεωµετρικής ή
υπογεωµετρικής περιόδου.938
Στην Κρήτη εγχάρακτους εξάφυλλους ρόδακες εγγεγραµµένους σε κύκλο
συναντούµε στη χάλκινη µίτρα από την Αξό (γ΄ τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.),939 (εικ.
113). Το πλησιέστερο λίθινο παράλληλο προσφέρει ένα θραύσµα πλάκας από
ασβεστόλιθο από την περιοχή του βωµού στο ιερό της Ακροπόλεως της Γόρτυνας
(εικ. 114). Οι ρόδακες είναι εγχάρακτοι και εγγράφονται σε διπλό οµόκεντρο κύκλο.
Το βάθος µεταξύ των φύλλων καλύπτεται µε ερυθρό χρώµα.940 Το ίδιο κόσµηµα
διακοσµεί το ένδυµα καθιστής γυναικείας µορφής από Γόρτυνα, το οποίο
χρονολογείται στα 650-630 π.Χ. (Μουσ. Ηρακλείου αρ. 380).941 Το κόσµηµα αυτό
εµφανίζεται τον 6ο αι. π.Χ. σε έργα της ανατολικής Ιωνίας, όπως σε µια φιάλη από τη
Σάµο, και έχει θεωρηθεί κόσµηµα της ανατολικής Ιωνίας.942
Η κατάχωση των προαναφερθέντων προϊστορικών αντικειµένων επί αιώνες
αποδυναµώνει το επιχείρηµα της µυκηναϊκής καταγωγής και επιρροής, αφού τα
ελεφαντόδοντα ή οι λυχνοστάτες δεν αποτελούν κειµήλια, όπως τα ξίφη για
παράδειγµα, ώστε να διατηρείται ζωντανή η ανάµνησή τους. Αντιθέτως οι
µικρογραφίες περίφυλλων κιονοκράνων από ελεφαντόδοντο που έχουν βρεθεί στη
Nimrud φαίνεται να έχουν σαφώς περισσότερες αναλογίες µε το κιονόκρανο που
εξετάζουµε.943 Η πηγή των ελεφαντόδοντων της Nimrud απεδόθη από τον Barnett944
στα νότια της Συρίας σύµφωνα µε ευρήµατα από τη Hama, µεταξύ των οποίων και
Barnett 1957, πιν. CX.S403 a-c.
Reisinger E., JdI 31 (1916), εικ. 8, πίν.17,1. Coldstream 1977, 204, εικ. 66c. Η βοιωτική
Υστερογεωµετρική αρχίζει γύρω στο 740 π.Χ. Η υπογεωµετρική φάση διαρκεί κατά κάποιον τρόπο
πιθανώς µέχρι το 670 π.Χ. περίπου, Coldstream ό.π., 201.
939
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τα περίφυλλα επίπλων και λυχνοστατών από την Urartu. Τα φύλλα όµως αυτά αποδίδονται µε
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944
Barnett 1957, 46, εικ. 9.
937
938
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ένα περίφυλλο κιονόκρανο από το επίπεδο Ε της Hama, το οποίο χρονολογείται από
τον 9ο αι. π.Χ. ώς το 720 π.Χ.
Σηµασία δεν έχει να ελέγξουµε µόνο αν υπάρχει αναλογία στη µορφή αλλά
και αναλογία στη «χρήση» των περίφυλλων από ελεφαντόδοντο µε εκείνη των
αντίστοιχων λίθινων, χρειάζεται δηλ. να ελεγχθεί αν και τα περίφυλλα από
ελεφαντόδοντο ήταν φέροντα µέλη.945 Σύµφωνα µε την ερµηνεία του Barnett946 τα
αντικείµενα αυτά πιθανώς στήριζαν µια, δύο ή τρεις µορφές γυµνών κοριτσιών (εικ.
115). Τα κορίτσια µε τη σειρά τους έφεραν ένα επιπλέον περίφυλλο κιονόκρανο, το
οποίο είχε συνήθως µια εγκοπή. Ο Barnett αποπειράται να συµπεράνει πως
πιθανότατα συγκρατούσαν πτερά -ίχνη από τα οποία έχουν χαθεί- σε ανεµιστήρες ή
µυγιαστήρια (µυιοσόβαι) (εικ. 116 και αναπαράσταση στην εικ. 117).
Τα ελεφαντόδοντα αυτά ήταν γνωστά στην Κρήτη, όπως δείχνουν ευρήµατα
από το Ιδαίον Άντρον.947 Το περίφυλλο κιονόκρανο της εικ. 118 χρονολογείται βάσει
της τεχνοτροπίας του πιθανώς στα µέσα προς το τέλος του 9ου αι. π.Χ. Πιθανή πηγή
πολιτιστικής επίδρασης θεωρείται η Βόρειος Συρία.948 Επίσης, στους Τάφους 219 και
292 στο Βόρειο Νεκροταφείο της Κνωσού βρέθηκαν θραύσµατα από ελεφαντόδοντο
που πιθανώς προέρχονται από τέτοια αντικείµενα.949
Ενώ γενικά είναι αποδεκτή η άποψη πως στη δηµιουργία του ιωνικού
κιονοκράνου επέδρασαν τα συριακά ή φοινικικά ελεφαντόδοντα και πως ο ιωνικός
ρυθµός εξελίχθηκε από την αποµίµηση των πλουσίων δηµιουργιών της Εγγύς
Ανατολής,950 διστάζουµε να κάνουµε το ίδιο και για τα περίφυλλα κιονόκρανα. Στην
ανατολίτικη διακόσµηση σκευών και κτισµάτων συναντούµε περίφυλλα των πιο
διαφορετικών µορφών σε µεγάλο αριθµό.951 Η σύγχρονη έρευνα τείνει στο
συµπέρασµα

πως

η

µετάδοση

των

περίφυλλων

µορφών

στην

Ελλάδα

πραγµατοποιήθηκε µε βεβαιότητα µέσω των εισαγοµένων ειδών της µικροτεχνίας.952
Συνεπώς, σε συνάρτηση µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί, δεν µπορεί να υποστηριχθεί
Ανάλογη µέθοδο χρησιµοποιεί ο Kyrieleis 1969, 89: «Για τη σύγκριση µε την αρχιτεκτονική
λαµβάνονται υπ’ όψη µόνο κάθετα φέροντα τµήµατα επίπλων και µάλιστα ανώτερη και κατώτερη
απόληξη (“βάση” και “κιονόκρανο”)».
946
Barnett 1957, 103-4, πιν. LXXVIII S268 (a), πίν. LXXIX S270, S271.
947
Sakellarakis 1992, 113-4, πίν. 2α.
948
Hoffman 1997, 54-55 αρ. 41, πίν.18.
949
Evely 1996, 630, 631: οι τάφοι αυτοί ήταν διαταραγµένοι και χρησιµοποιήθηκαν από την
Πρωτογεωµετρική ως την Ανατολίζουσα περίοδο. Το ζήτηµα της προέλευσης των ελεφαντόδοντων
από τη Βόρειο Συρία ή τη Φοινίκη παραµένει ανοικτό. Σύµφωνα µε την κρητική χρονολόγηση
αναφερόµαστε στην Πρώιµη-Μέση Γεωµετρική ή στη Μέση-Ύστερη Γεωµετρική περίοδο.
950
Demargne 1964, 381.
951
Kyrieleis 1969, 84 κεξ.
945
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µια άµεση επίδραση από τα αιγυπτιακά κιονόκρανα.953 Η διαφορά που παρατηρείται
στον αριθµό των φύλλων του λίθινου κιονοκράνου των Αρκάδων και των
µικρογραφικών από ελεφαντόδοντο ίσως να οφείλεται σε αισθητικούς ή
κατασκευαστικούς λόγους, στην πρωτοβουλία ή και ανασφάλεια του καλλιτέχνη.
Η µετάβαση µορφών από ελεφαντόδοντο στην αρχιτεκτονική του λίθου έχει
επαληθευτεί στη Ramat-Rahel (πιθανώς η βιβλική πόλη Beth ha-Kerem),954 όπου
ήλθε στο φως µεγάλος αριθµός τµηµάτων από µαλακό ασβεστόλιθο, τα οποία, όταν
συναρµολογήθηκαν,955 σχηµάτισαν τη µορφή της εικόνας 119. Η χρήση των λίθινων
αυτών µελών διευκρινίζεται πέρα από κάθε αµφιβολία από τη σύγκριση µε τα
ανάγλυφα πλακίδια ελεφαντόδοντου µε το πασίγνωστο µοτίβο της «γυναίκας στο
παράθυρο» (εικ. 120), τα οποία έχουν βρεθεί σε διάφορες ανεσκαµµένες θέσεις της
Παλαιστίνης, Συρίας και Μεσοποταµίας, και τα οποία θεωρούνται προϊόν της
φοινικικής τέχνης των 9ου- 6ου αι. π.Χ. περίπου. Προφανώς τα λίθινα περίφυλλα
κιονόκρανα ανήκουν σε κιγκλιδώµατα παραθύρων, τα οποία διακοσµούσαν τον άνω
όροφο της προσόψεως του ανακτόρου, το οποίο χρονολογείται µε µεγάλη βεβαιότητα
µεταξύ των ετών 608-587 π.Χ.956 Στους κορµούς αυτών των κιόνων σώζονται ίχνη
ερυθρού χρώµατος,957 όπως ερυθρό χρώµα σώζεται στον άβακα και στο κιονόκρανο
των Αρκάδων.
Άλλωστε, το περίθυρο µε τις τρεις βαθµίδες έχει µεταφερθεί στον λίθο, όπως
είδαµε στο υπέργειο ταφικό µνηµείο από τον Πρινιά και στις θύρες κρητικών
κτηρίων. Η µεταφορά στον λίθο µορφών από ελεφαντόδοντο επιβεβαιώνεται και σε
λίθινα παραδείγµατα αναθηµατικών κιόνων µε περίφυλλα κιονόκρανα πάνω στα
οποία ίστανται κούροι ή κόρες, όπως προκύπτει από τις σωζόµενες οπές στην άνω και
κάτω επιφάνεια των κιονοκράνων (εικ. 121). Τέτοια κιονόκρανα έχουν βρεθεί στην
Πάρο, στη ∆ήλο, στην Κέα, στη Σίφνο. ∆ύο κιονόκρανα από την Πάρο
Kirchhoff 1988, 159, σηµ. 545.
Κατ’ αναλογία, την άµεση επίδραση της Αιγύπτου στις γλυπτές ανθρώπινες µορφές που
στηρίζονται πίσω από πεσσούς ή κίονες, αµφισβητεί και η Adams 1978, 53 σηµ. 86, η οποία
συµπληρώνει πως η ιδέα αυτή ίσως να έφθασε µέσω των φοινικικών ελεφαντόδοντων, στα οποία
ζεύγη καθηµένων και ισταµένων γυναικών απεικονίζονται σε συνθέσεις που µοιάζουν µε θύρες (πβ.
Barnett 1957, πίν. 65).
954
Aharoni 1964, 122.
955
Aharoni 1964, εικ. 38.1-2, πίν. 48, 1-2. Το κείµενο της δηµοσίευσης, σ. 57, αναφέρει τις διαστάσεις
σε χιλιοστά. Μάλλον πρόκειται για τυπογραφικό λάθος, γιατί στο σχέδιο της εικ. 38.2 η κλίµακα δίνει
το µέγεθος σε εκατοστά. Επιπλέον αν το ύψος του κιονοκράνου είναι 13 χιλιοστά και το συνολικό
ύψος κίονα-κιονοκράνου είναι 36,5 χιλιοστά, το µέγεθός τους αποδεικνύεται ελάχιστο για τη
διακόσµηση της προσόψεως του ανακτόρου.
956
Aharoni 1964, 58.
957
Id., 57.
952
953
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χρονολογούνται στα µέσα του 6ου αι. π.Χ. και στο β΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.958
Επίσης στον θησαυρό των Κνιδίων στους ∆ελφούς (περ. 550 π.Χ.) οι «Καρυάτιδες»
στηρίζονται σε κίονες που επιστέφονται µε περίφυλλο κιονόκρανο και στην κεφαλή
τους φέρουν έναν κυλινδρικό κάλαθο, πάνω από τον οποίον υπάρχει ένα περίφυλλο
κιονόκρανο, πιο επίπεδο και πιο προεξέχον από εκείνο των Κλαζοµενίων.959
Ανεξαρτήτως των µορφολογικών διαφορών των προαναφερθέντων κιονοκράνων
σηµασία έχει πως η σύλληψη της ιστάµενης ανθρώπινης µορφής πάνω σε κίονα, η
οποία ενδέχεται να φέρει και η ίδια ένα κιονόκρανο, εµφανίστηκε αρχικά σε
µικρογραφικά ελεφαντόδοντα και αργότερα µεταφέρθηκε στον λίθο αποκτώντας
µνηµειακές διαστάσεις είτε µε τη µορφή αναθηµατικού κίονα είτε µε την ένταξή του
σε κτήρια αναθηµατικού χαρακτήρα (θησαυρούς).
Οι δύο τετράγωνοι τόρµοι στο κέντρο του επιθέµατος πάνω από τον άβακα
και στη βάση του κιονοκράνου των Αρκάδων προφανώς συγκρατούσαν έναν ξύλινο
γόµφο που τα συνέδεε αντιστοίχως µε τον κορµό του κίονα και το επιστύλιο, τα οποία
πρέπει να ήταν και τα δύο από ξύλο.960 Θα πρότεινα πως στο κιονόκρανο των
Αρκάδων ακόµα και το ίδιο το ψηλό επίθεµα πάνω από τον άβακα πρέπει να
ενσωµατωνόταν σε κάποια ξύλινη επιφάνεια είτε αυτή ήταν επιστύλιο είτε κάποιο
άλλο φερόµενο µέλος. Σύµφωνα µε τα ελάχιστα διαθέσιµα στοιχεία µόνο υποθέσεις
µπορούν να διατυπωθούν για τη χρήση αυτού του κιονοκράνου, το οποίο έχει
επικρατήσει να θεωρείται αναθηµατικό.961 Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση, στα
περισσότερα αναθήµατα που ίστανται πάνω σε κίονα δεν υπάρχει κάποιο άλλο µέλος
που να µεσολαβεί µεταξύ άβακος και αναθήµατος (πβ. τα προαναφερθέντα
περίφυλλα κιονόκρανα από τις Κυκλάδες).
Παροµοίως, στο νεκροταφείο της Ορθής Πέτρας έχουν ανακαλυφθεί λίθινα
γλυπτά ελεύθερα ή αρχιτεκτονικά, τα οποία φέρουν στο κάτω τµήµα τους λίθινο
ορθογώνιο έµβολο, το οποίο θα λειτουργούσε ως γόµφος για τη σύνδεση τους µε
ξύλο ή και άλλο υλικό, πιθανότατα λίθο. Πρόκειται για ένα τµήµα κόρης962 των
µέσων του 7ου αι. π.Χ. από τον χώρο του µνηµείου 4Α και για τµήµατα πολεµιστών
που κρατούν ασπίδα.963 Τα ελλιπή δηµοσιευµένα στοιχεία για αυτά τα γλυπτά δεν
958

Ohnesorg 1993, 111-112.
Gruben 1986, 83-5, εικ. 70, 72.
960
Karo 1931, 302.
961
Wesenberg 1971, 48 σηµ. 234.
962
Stampolidis 1990, 399 εικ. 26, 400. Σταµπολίδης 1994, 65, πίν. Ια. Id. 2004, 235 αρ. 252.
963
Stampolidis 1990, 401, 402 εικ. 28, 403. Σταµπολίδης 1994, 153, πίν. ΙΙ. Id. 2004, 234 αρ. 250, 235
αρ. 251.
959
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επιτρέπουν προς το παρόν τη διατύπωση τελικών συµπερασµάτων. Επιπλέον, το
λίθινο γωνιαίο ακρωτήριο που κοσµούσε το πρόπυλο του µεγάλου περιβόλου στο
Νησί της Ελεύθερνας διαθέτει τόρµο ένθεσης στη βάση του.964
∆εν αποκλείεται συνεπώς να συνδεόταν µε ένθεση ο άβαξ του κιονοκράνου
των Αρκάδων µε το υπερκείµενό του µέλος.

Η έναρξη της µετάβασης του ιωνικού κιονοκράνου στον λίθο στα πλαίσια της
προ-µνηµειακής εξελικτικής φάσης τοποθετείται χρονικά περίπου στη στροφή από
τον 7ο στον 6ο αι. π.Χ.965 Αν η χρονολόγηση του κιονοκράνου των Αρκάδων είναι
σωστή, τότε έχουµε τη δηµιουργία ενός λίθινου κιονοκράνου πολύ πριν από τη
µετάβαση στον 6ο αι. π.Χ. Η πρωτοπορία αυτή µπορεί να αποδοθεί σε γηγενείς
καλλιτέχνες ή σε µετανάστες;
Είναι γνωστός ο ιδιότυπος χαρακτήρας των Αρκάδων, ο οποίος στηρίζεται
στην υπόθεση πως η αναλογία του τύπου των ταφών του µε ταφές στο Carchemish θα
σήµαινε εθνική ταυτότητα. Αυτό αµφισβητείται από τη Hoffman.966 Ωστόσο ταφικά
έθιµα που θεωρούντο «κρητικά» στη Σικελία θα µπορούσαν να δηλώνουν έθιµα της
Βορείου Συρίας ή της Φοινίκης που είχαν υιοθετηθεί από καιρό στην Κρήτη ως
ιθαγενή.967 Πριν από την αρχαϊκή περίοδο κοινότητες Ελλήνων και Φοινίκων στο
Αιγαίο φαίνεται να συµβίωναν ειρηνικά και δηµιουργικά µέχρι του σηµείου των
επιγαµιών, της αλληλεπίδρασης των ταφικών εθίµων, των κοινών εµπορικών
δραστηριοτήτων και της επικοινωνίας στα γράµµατα. Μόνο στην αρχαϊκή και
κλασική περίοδο, µε την άνοδο της Καρχηδόνας και των φοινικικών εγκαταστάσεων,
βίωσαν οι Έλληνες και οι Φοίνικες διάσπαση και αντιπαλότητα. Αυτό το µοτίβο
επαναλαµβάνεται οπουδήποτε συνυπήρχαν Έλληνες και µη Έλληνες στον αρχαϊκό
κόσµο της Μεσογείου.968
Αν και µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα είναι µάλλον δύσκολο να προσδιοριστεί µε
βεβαιότητα αν το κιονόκρανο των Αρκάδων είναι έργο Κρητών καλλιτεχνών που
επηρεάστηκαν από την Ανατολή ή έργο µεταναστών τεχνιτών που µετέφεραν στην
Κρήτη οικείες σε αυτούς µορφές, υπάρχουν κατά τη γνώµη µου στοιχεία που
Καλπαξής 2004, 173 αρ. 61. Χρονολογείται τον 5ο – 4ο αι. π.Χ. Ο τόρµος έχει ύψος 0,035µ. και
πλάτος 0,12µ.
965
Kirchhoff 1988, 188.
966
Hoffman 1997, 187-8.
967
Morris 1992, 209-210, σηµ. 58.
964
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προαναγγέλλουν ή έστω ανήκουν σε µετέπειτα χαρακτηριστικά της ελληνικής
πλαστικής και αρχιτεκτονικής.969

Το σχοινοειδές κόσµηµα στη βάση του κιονοκράνου των Αρκάδων, αντίθετα
µε τα αιγυπτιακά περίφυλλα κιονόκρανα και µε τα περίφυλλα από ελεφαντόδοντο,
ζώνεται µόνο µια φορά γύρω από αυτό (εικ. 122). Το κόσµηµα αυτό φαίνεται πως δεν
συµβολίζει το δέσιµο των φύλλων όπως στα αντίστοιχα παραδείγµατα της Ανατολής,
αλλά µάλλον εντάσσεται περισσότερο στο πνεύµα του ρόλου των κυµατίων στην
ελληνική αρχιτεκτονική, δηλαδή στην οµαλή µετάβαση από επίπεδο σε επίπεδο, στον
σαφή ορισµό των µερών των κτηρίων και στον τονισµό της δοµής τους. Άλλωστε το
κόσµηµα αυτό ανήκει970 σαφώς στα κυµάτια. Την άποψη αυτή ενισχύουν επίσης οι
πλίνθοι από τον Πρινιά971 (εικ. 123) και την Ελεύθερνα,972 καθώς και οι κρητικοί
πίθοι,973 το σώµα των οποίων χωρίζεται σε ζώνες µε αυτό το κόσµηµα (εικ. 124). Τον
ίδιο ρόλο παίζει το σχοινοειδές κόσµηµα και στην πήλινη υδρορρόη από το
Παλαίκαστρο Β30. Πιθανώς το σχοινοειδές αυτό κόσµηµα να είχε τον ίδιο ρόλο που
έπαιξε ο αστράγαλος στα περίφυλλα µαρµάρινα κιονόκρανα του 6ου αι. π.Χ. στους
∆ελφούς. Νοµίζω ότι τα ακόλουθα παραδείγµατα ενισχύουν την υπόθεση αυτή.
Στο τελευταίο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. χρονολογούνται µερικά θραύσµατα
κυµατίου από λευκό µάρµαρο διακοσµηµένα µε σχοινοειδές κόσµηµα, έλικες,
ανθέµια και λογχοειδή φύλλα, τα οποία βρέθηκαν στον ναό του 6ου αι. π.Χ. του
Εµποριού στη Χίο974 (εικ. 125). Το σχοινοειδές κυµάτιο εµφανίζεται επίσης στους
αστραγάλους των σπειρών µιας µαρµάρινης βάσης εφεσιακού τύπου από τις Φανές

968

Morris 1992, 161, 210.
Ο Karo 1931, 302, εικ. 38 χαρακτηρίζει το κιονόκρανο των Αρκάδων «άµεσο, αλλά πολύ
αρχαιότερο πρόδροµο των γνωστών δελφικών κιονοκράνων», χωρίς όµως να τεκµηριώνει την άποψη
αυτή.
970
Rocco 1994, 22 σηµ. 6, πίν. ΙΙΙd.2.
971
Halbherr 1901 (β), 400 εικ. 11.
972
Stampolidis 1990, 400, 401 εικ. 27. Σταµπολίδης 2004, 133 εικ. 25.
973
Είναι χαρακτηριστικό πως όταν αναφερόµαστε στην κατασκευή µεγάλων πίθων, λέµε πως
«χτίζονται».
974
Boardman 1967, 68 αρ. 50, 51, πίν. 17 αρ. 50. Bammer 1972, 452 εικ. 34. Το κυµάτιο είναι µικρών
διαστάσεων και πιθανώς να διακοσµούσε την επικρανίτιδα τοίχου εντός ενός δωµατίου ή µιας στοάς,
ίσως γύρω από µια θύρα, ή µια µικρότερη κατασκευή (π.χ. έναν βωµό), Boardman 1967, ό.π.
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της Χίου975 (εικ. 126) και αποτελεί σύµφωνα µε τον Boardman την πρώιµη εφαρµογή
του κοσµήµατος στη µνηµειακή αρχιτεκτονική του λίθου.976
Ένα τµήµα κυµατίου από σκληρό, φαιό ασβεστόλιθο που βρέθηκε στο Kaplan
Dağ (πιθανότατα η αρχαία καρική πόλη Συάγγελα/ Συάνγελα)977 αποτελείται από ωά
αρχαϊκής µορφής, αµέσως κάτω από τα οποία υπάρχει ένα σχοινοειδές κυµάτιο. Αυτό
το κυµάτιο καταλαµβάνει τη θέση, την οποία κατέχει αλλιώς στα ιωνικά κυµάτια
κυρίως ο αστράγαλος978 (εικ. 127). Σύµφωνα µε τον Radt, αυτός ο συνδυασµός
σχοινοειδούς κοσµήµατος κάτω από ιωνικά ωά φαίνεται να είναι µοναδικός µέχρι
στιγµής σε ένα λίθινο αρχιτεκτονικό µέλος και φαίνεται να προσφέρει ένα επιχείρηµα
υπέρ των σαφώς ισχυρών σχέσεων της περιοχής των λελεγικών πόλεων µε την Εγγύς
Ανατολή, κυρίως µε τον χώρο της Βορείου Συρίας, επειδή υπάρχει το ίδιο
διακοσµητικό στοιχείο πολλές φορές σε βάσεις του 9ου αι. π.Χ. στο Zincirli979 (εικ.
128). Ο ίδιος υποστηρίζει πως επειδή τα δύο µέλη από τη Χίο ανήκουν στο τέλος του
6ου αι. π.Χ. και ίσως ακόµα στις αρχές του 5ου αι. π.Χ., είναι πιθανόν το σχοινοειδές
κόσµηµα να έγινε γνωστό στη βόρεια Ιωνία µόλις περίπου αυτήν την εποχή µέσω της
πρόσφατης επιρροής που δέχθηκε η Ιωνία από τη βόρεια Συρία.980 Το κόσµηµα αυτό
δεν έγινε ποτέ ενδηµικό στην ιωνική αρχιτεκτονική,981 ακόµα και όταν βρίσκεται και
σε µια ελληνιστική-ρωµαϊκή βάση από τα ∆ίδυµα982 ή ως κυµάτιο στις πλάκες που
κοσµούσαν το πόδιο του νεώτερου βωµού του Αρτεµισίου (β΄ ήµισυ 4ου αι. π.Χ.).983
Η διάρκεια χρήσης του κοσµήµατος αυτού µέχρι την ελληνιστική περίοδο
βεβαιώνεται όµως στο Zincirli.984
Κατά τη γνώµη µου, το κιονόκρανο των Αρκάδων φαίνεται πως είναι πιο
κοντά στα µικρογραφικά περίφυλλα από ελεφαντόδοντο, προφανώς συριακής
Boardman 1959, 174 εικ. 1d, 182 αρ. 36, πίν. XXVII c. Wesenberg 1971, εικ. 247.
Boardman 1959, 183. Ο ίδιος θεωρεί το κιονόκρανο των Αρκάδων Β1 µεµονωµένη περίπτωση
(ό.π.) και χρονολογεί τη βάση από τις Φανές στον ύστερο 6ο αι. χωρίς να αποκλείει και τον πρώιµο 5ο
αι. π.Χ. (id., 186).
977
Για την ποικιλία των τύπων της γραφής του ονόµατος της πόλης, βλ. Ruge, s.v. Syangela, RE IV A1
(1931), 999.
978
Radt 1970, 259, πίν. 42,3. Για την ταύτιση της θέσης µε την αρχαία πόλη, id., 224 σηµ. 33α.
979
Radt 1970, 260. Για τις βάσεις του 9ου αι. π.Χ. από το Zincirli, βλ. Naumann 1955, 130 εικ. 125,
132. Naumann 1971, 135 εικ. 146-7.
980
Radt 1970, 260.
981
Id., ό.π.
982
Durm 1910, 296 εικ. 270 b.
983
Οι πλάκες διακοσµούνται µε ανάγλυφο διπλό µαίανδρο, του οποίου το κατώτατο άκρο
περιβάλλεται από σχοινοειδές κόσµηµα και πτερά, βλ. Bammer 1972, εικ. 31. Bammer A., “Der Altar
des jüngeren Artemisions von Ephesos – Vorläufiger Bericht”, AA 1968, κυρίως 412, 415 εικ. 27,
αναπαράσταση του βωµού στην εικ. 28. Ο Bammer 1972, 454 σηµ. 21 αναφέρει συνοπτικά τα αρχαϊκά
µέλη από τη Χίο, τους Αρκάδες και τη Συάνγελα που κοσµούνται µε σχοινοειδές κόσµηµα.
984
Naumann 1955, 131 εικ. 128. Naumann 1971, 137 εικ. 148.
975
976
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καταγωγής, όπως φαίνεται από τον τρόπο που κάµπτονται προς τα έξω τα φύλλα και
από τον τρόπο που αυτά εφάπτονται χωρίς ιδιαίτερο τονισµό του περιγράµµατός
τους.
Η πρόσληψη του περίφυλλου κιονοκράνου από την Ανατολή, σύµφωνα µε
όσα υποστηρίχθηκαν, δεν σηµαίνει υποχρεωτικά πως οι Έλληνες που το παρέλαβαν
συµµερίζονταν ή κατανοούσαν τη συµβολική σηµασία που µπορεί να είχε στην
Ανατολή. Είναι πολύ πιθανό να προτιµήθηκε για καθαρά αισθητικούς λόγους.985 Το
ερώτηµα είναι γιατί ο τύπος αυτός δεν προτιµήθηκε αργότερα, ειδικά αφού λόγω της
περίοπτης µορφής του θα έλυνε βασικά προβλήµατα της ελληνικής αρχιτεκτονικής,
κυρίως το πρόβληµα στις γωνίες.986 Το γεγονός πως τέτοιου τύπου κιονόκρανα
υπάρχουν στην Κρήτη της ανατολίζουσας περιόδου -ίσως και πιο πριν-, όπου
κατοικούσαν σύνοικοι πληθυσµοί (γηγενείς και µετανάστες από την Ανατολή), σε
συνδυασµό µε το ιερό των ∆ελφών, το οποίο είχε επαφές και δεχόταν πλούσια
αφιερώµατα από ηγεµόνες της Ανατολής, µάς οδηγεί στην υπόθεση πως το
περίφυλλο κιονόκρανο ίσως να εγκαταλείφθηκε από τους Έλληνες κυρίως µετά τα
µηδικά, επειδή συσχετιζόταν µε την Ανατολή και κατά προέκταση µε τους
«πολεµίους».

Gruben 1972 (α), 22, δεν θα πρέπει να παραξενεύει η προτίµηση που δείχνουν οι ιωνικοί θησαυροί
στα περίφυλλα κιονόκρανα, αφού οι Καρυάτιδες δεν θα µπορούσαν να συνδεθούν µε ελικοειδή
κιονόκρανα.
986
Σύµφωνα µε τον Gruben 1986, 82, το περίφυλλο κιονόκρανο υπήρξε προφανώς αργότερα ο
«πνευµατικός πατέρας» της δηµιουργίας του κορινθιακού κιονοκράνου. Ο Wesenberg 1971, 44,
προτείνει ωστόσο να αποφεύγεται σύνδεση του περίφυλλου µε το κορινθιακό κιονόκρανο.
985
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5.ΙΙ.β. Κιονόκρανο παλαιστινιακού τύπου
Σε ανατολική επιρροή πρέπει να οφείλεται και το θραύσµα έλικας που
βρέθηκε στην ακρόπολη της Γόρτυνας [Β6] (βλ. εικ. 50, το τρίτο µέλος από
αριστερά). Οι Rizza και Scrinari το συνδυάζουν µε τα άλλα δύο θραύσµατα της εικ.
50. Από τη δηµοσίευση δεν γνωρίζουµε αν και τα τρία αυτά µέλη έχουν το ίδιο υλικό,
φαίνεται ωστόσο ορθότερο να διαχωριστούν. Η περιέλιξη της έλικας είναι ανάλογη
των ελικοειδών κιονοκράνων παλαιστινιακού τύπου, και µάλιστα του «τύπου της
Megiddo» σύµφωνα µε την ταξινόµηση του Wesenberg.987 Τα κιονόκρανα αυτά
έχουν συνήθως µόνο την µια πλευρά επεξεργασµένη, ανήκαν συνεπώς σε πεσσούς,988
και εκτείνονται χρονικά από τον 11ο αι. π.Χ. µέχρι και τον πρώιµο 6ο αι. π.Χ.989 Στην
Κύπρο990

έχουν

επίσης

βρεθεί

παλαιστινιακού

τύπου

κιονόκρανα

σε

αρχιτεκτονήµατα, σε ταφικά µνηµεία ή µεµονωµένα ως επίστεψη στηλών κυρίως
στην περιοχή της Ταµασσού- Λυθρόδοντα –Ιδάλιου. Λιγότερα έχουν αποκαλυφθεί
στην περιοχή Αθιένου– Γόλγους και στο Κίτιον, ενώ σπανίως απαντούν στα Β∆ του
νησιού (στους Σόλους) και στα ανατολικά (Φαµαγκούστα, Σαλαµίς, Τρίκωµο,
Καρπασία). Μεµονωµένα ευρήµατα προέρχονται από την Αµαθούντα, το Κούριον
και την Αρχαία Πάφο.991
Ο «τύπος Megiddo» συναντάται σε µεγάλο αριθµό σε φοινικικά και συριακά
ανάγλυφα από ελεφαντόδοντο, η πλειοψηφία των οποίων ανήκει στον 9ο και 8ο αι.
π.Χ., υπάρχουν όµως και εισαγωγές σε έναν µυκηναϊκό τάφο στην Κρήτη ήδη από τη
δεύτερη χιλιετία.992 Η διαφορά του µέλους από τη Γόρτυνα σε σχέση µε τα
παλαιστινιακά παραδείγµατα εντοπίζεται στον µεγάλο αριθµό των εγχαράξεων που
καλύπτουν όλη την επιφάνεια της έλικας και στον κοίλο οφθαλµό.

Wesenberg 1971, 63-64, εικ. 115-126.
Id., 65.
989
Id., 66.
990
Buchholz 1985, 245, 246 εικ. 5 a-c, εικ. 6b, 6d: αναφέρει απλώς τις περιοχές εύρεσης των
κιονοκράνων παλαιστινιακού τύπου στην Κύπρο χωρίς παραποµπές.
991
Id., ό.π.
992
Wesenberg 1971, 67. Βλ. Demargne 1947, 193κεξ., πίν. 1.
987
988
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5.ΙΙΙ.γ. Ένα ιδιόρρυθµο κιονόκρανο από τη Φαιστό (Β2)
Η διακόσµηση του εχίνου ενός δωρικού κιονοκράνου δεν αποτελεί καινοτοµία του
κιονοκράνου Β2 από τη Φαιστό. Τα κιονόκρανα της Μ. Ελλάδος διακοσµούνται µε
ανάγλυφα κοσµήµατα πλοχµού, λωτών, ροδάκων, ανθεµίων, όπως για παράδειγµα
στη «Βασιλική» (µέσα 6ου αι. π.Χ.) και στον ναό της «Ceres» (τέλη 6ου αι. π.Χ.) στην
Ποσειδωνία, µε τη διαφορά πως ο διάκοσµος δεν καταλαµβάνει τόσο µεγάλη
επιφάνεια.993
Σύµφωνα µε όσα έχουν ήδη αναφερθεί για το κιονόκρανο των Αρκάδων, θα
ήταν άραγε δυνατό να ονοµαστεί «περίφυλλο» το κιονόκρανο Β2 από τη Φαιστό; Ο
La Rosa στη δηµοσίευσή του χαρακτηρίζει τον διάκοσµο του εχίνου ως φύλλωµα.994
Η διάταξη των λεγοµένων φύλλων και η µορφή καθενός χωριστά παραπέµπουν
µάλλον σε πτερά παρά σε φύλλα. Η φορά κάθε «φύλλου» από πάνω προς τα κάτω, η
µερική κάλυψη της κάτω σειράς από την αµέσως ανώτερή της995 και η ανάγλυφη
κεντρική «νεύρωσή» τους, παραπέµπουν σε ανάλογες µορφές πτίλων από κορµούς
Σφιγγών κυρίως ή πτερών από διάφορα θραύσµατα που δεν µπορούν να ταυτιστούν
µε ακρίβεια.
Το κιονόκρανο της Φαιστού χρονολογείται από τον La Rosa στην αρχή του β΄
τετάρτου του 6ου αι. π.Χ., και συγκεκριµένα µεταξύ του 570-560 π.Χ.,996 ο ίδιος δεν
παραλείπει όµως να σηµειώσει την υπόδειξη του D. Mertens να κατέβει η χρονολογία
του κιονοκράνου της Φαιστού περίπου στο µέσον του 6ου αι. π.Χ.,997 χρονολογία µε
την οποία συµφωνούµε. ∆εν αποκλείεται όµως µια νεώτερη χρονολογία, προς το
τέλος του 6ου αι. π.Χ., µε την οποία συνηγορούν τα ακόλουθα παραδείγµατα.
Θραύσµατα µε ανάγλυφη παράσταση πτερών από το Ηραίον της Σάµου (εικ.
129 και εικ. 130) χρονολογούνται στα 530-520 π.Χ. και 515-500 π.Χ. αντιστοίχως.
Ανάλογη απόδοση πτερών, µε ανάγλυφη ράχη, παρατηρείται επίσης στις Σφίγγες από
τη Μίλητο και από το ∆ιδυµαίον (εικ. 131), οι οποίες χρονολογούνται λίγο πριν την

Βλ. Lawrence-Tomlinson 1996, 87-89 και εικ. 123 για τα κιονόκρανα της Ποσειδωνίας.
Παραδείγµατα από την Κέρκυρα και το Αµυκλαίον στον Wesenberg 1971, 49κεξ., εικ. 97, εικ. 102.
994
La Rosa 1974, 136, 140. La Rosa 1996, 63.
995
Ανάλογη διάταξη εµφανίζεται και σε επίκρανα από το Ηραίο της Σάµου µε το φολιδωτό κόσµηµα,
βλ. Κεφάλαιο 6.Ι. της παρούσας εργασίας.
996
La Rosa 1974, 142.
997
La Rosa 1996, 63 σηµ. 1.
993
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τελευταία δεκαετία του 6ου αι. π.Χ.998 Αντίστοιχη απόδοση πτιλώµατος απαντάται
στα πτερά µιας µαρµάρινης προτοµής ίππου (Πηγάσου;) που εφαπτόταν στη Β∆
ανώτερη γωνιαία λιθόπλινθο στη «Λέσχη» της Θάσου και χρονολογείται περίπου στα
520-500 π.Χ.999
Τα παλαιότερα παραδείγµατα ανάλογης απόδοσης πτερών από τη Μ. Ασία
ανάγονται στην υστεροχεττιτική παράδοση1000 (εικ. 132). Χαρακτηριστική είναι
πάντως η ωοειδής, απεστρογγυλεµένη απόληξη των πτερών των υστεροχεττιτικών
Σφιγγών που παρατηρείται και στο κιονόκρανο από τη Φαιστό.1001
Η διακόσµηση αντικειµένων µε πτερά (διαφορετικής απόδοσης όµως)
συναντάται στην Αίγυπτο ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ., αλλά και στην 18η
∆υναστεία (περ. 1567-1320 π.Χ.) σε έπιπλα.1002 Εκτός όµως από τα αντικείµενα, η
ίδια η ελληνική γλώσσα παρέχει ένα ισχυρό τεκµήριο για τη χρήση του µοτίβου των
πτερών στη διακόσµηση αντικειµένων. Στην πινακίδα ΡΥ Τα 713 γίνεται λόγος για
µια to-pe-za…pi-ti-ro-we-sa (τόρπεζα…πτιλόFεσσα), δηλαδή για ένα τραπέζι
διακοσµηµένο µε µικρά πτερά.1003
Συνεπώς είτε θα πρέπει να δεχθούµε ότι τα πτερά αποτελούν απλώς ένα
διακοσµητικό µοτίβο που χρησιµοποιείται όχι µόνο σε έπιπλα αλλά και σε
αρχιτεκτονικά µέλη (όπως το κιονόκρανο που εξετάζουµε) είτε θα πρέπει να
αναζητήσουµε την ύπαρξη σχέσης µεταξύ αρχιτεκτονικής και πτερών.
Πράγµατι, παρόµοιο κόσµηµα κοσµεί τα προσκεφάλαια ιωνικών κιονοκράνων
ή επικράνων από την Ιωνία και την Καρία ως την Κάτω Ιταλία.1004 Σε όλες σχεδόν τις
δηµοσιεύσεις αποκαλείται φολιδωτό.

Ηραίον Σάµου: SAMOS XI, 202 κεξ. αρ.129-132, πίν. 84.129-132 και σελ. 197-8 αρ.121, πίν.
82.121. ∆ιδυµαίον: Hahland 1964, 202 αρ. 1 (Block A) και αρ. 2 (Block B), 203 κεξ. µε εικ.
65.71.72.77 για το Block A, 205 κεξ. µε εικ. 68 δεξιά, 70 δεξιά, 80 και 81 για το Block B, 219
(χρονολόγηση).
999
Launey 1944, 62-3, 98 (για χρονολόγηση), εικ. 55, πίν. ΧΙΙ.
1000
Akurgal E., Späthethitischer Bildkunst (1949), πίν. 38 α.39. Id., Die Kunst der Hethiter (1961), πίν.
125.
1001
Ο La Rosa 1974, 142 σηµ.50 στήριξε τη χρονολόγησή του µεταξύ άλλων και σε αυτό το στοιχείο,
το οποίο όµως συγκρίνει µε ιωνικά ωά.
1002
Baker H.S., Furniture in the ancient world: origins and evolution, 3.100-475 B.C. (1966), εικ. 30,
εικ.70. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το φολιδωτό κόσµηµα συγχέεται µε το µοτίβο των πτερών,
ό.π., εικ.190.
1003
Το επίθετο παράγεται από το ουσιαστικό πτίλλον < *πτίλjον, παράλληλο τύπο του πτίλον, βλ. Τ.
Σαλή, Λεξικό Μυκηναϊκών Τεχνικών Όρων, Αθήνα 1996, 266-7 (λ. πτιλλόFεσσα), 287-9 (λ. τόρπεζα).
1004
Ο La Rosa 1974, 141 σηµ. 34 και 35 αναφέρει δείγµατα ανάγλυφης ή γραπτής διακόσµησης µε
«φύλλα», όπως προτιµά να αποκαλεί το µοτίβο αυτό, σε κιονόκρανα και βάσεις από την Ακρόπολη
των Αθηνών, τους Λοκρούς, την Έφεσο, τη Σµύρνη, τη Νεάνδρια , τις Σάρδεις. Στην παρούσα εργασία
επελέγησαν τα πιο αντιπροσωπευτικά από αυτά και παράλληλα προστέθηκαν νέα ευρήµατα (π.χ. της
Ιασού, του Μεταποντίου, του Σελινούντος).
998
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α) Ιασός, ιερό που αποδόθηκε στη λατρεία του ∆ιός Μεγίστου.1005 Μαρµάρινο
υστεροαρχαϊκό1006 επίκρανο παραστάδας (αρ. Ι 3832) κυλινδρικής µορφής µε
υπερκείµενες έλικες, ανάλογο µε εκείνο από τα ∆ίδυµα.1007 Η επιφάνεια των
προσκεφαλαίων

των

ελίκων

διακοσµείται

µε

σειρές

αλληλοκαλυπτοµένων

«λογχοειδών φύλλων»1008 (εικ. 133). Τα πτερά έχουν έντονη κεντρική νεύρωση.
β) Μεταπόντιο, ιωνικός ναός D. Το προσκεφάλαιο των γωνιαίων κιονοκράνων (τέλη
του α΄ τετάρτου του 5ου αι. π.Χ.)1009 κοσµείται µε πτερά χωρίς κεντρική νεύρωση
αλλά µε έντονο περίγραµµα (εικ. 134).
γ) Λοκροί, ιωνικός ναός στην “Contrada Marasa” (τελευταίο τέταρτο του 5ου αι.
π.Χ.).1010 Το προσκεφάλαιο φέρει κάθετες «φολίδες», όπως χαρακτηρίζονται από τον
Petersen, µε κάπως κοίλη επιφάνεια µεταξύ του έντονου περιγράµµατος και της
κεντρικής νεύρωσης.1011
δ) Σελινούς, Ηρώον. Τµήµα έλικας ιωνικού κιονοκράνου, το οποίο πιθανώς να ανήκει
στον 6ο αι. π.Χ. Το προσκεφάλαιο φέρει «φολιδωτό κόσµηµα»1012 (εικ. 135).
ε) Σελινούς (σήµερα στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης). Τµήµα ιωνικού
κιονοκράνου από ιταλικό ασβεστόλιθο, το οποίο θεωρείται πως ανήκε σε ένα µικρό
αναθηµατικό ή ταφικό µνηµείο (περ. 480-450 π.Χ.).1013 Το προσκεφάλαιο
διακοσµείται µε πτερά που έχουν απεστρογγυλεµένη απόληξη και είναι κοίλα
εκατέρωθεν της ανάγλυφης ράχης (εικ. 136).

1005

Berti-Masturzo 2000, 223.
Πρόκειται για έργο προγενέστερο της Ιωνικής Επανάστασης του 499 π.Χ., βλ. Berti-Masturzo
2000, 227.
1007
Hahland 1964, 146ff, αρ. 1-4.
1008
Berti-Masturzo 2000, 225 και σηµ. 55, εικ. 140, 226 εικ. 143. Βλ. επίσης C. Laviosa, “Les fouilles
de Iasos”, στο Proceedings of the Xth International Congress of Classical Archaeology II, Ankara
1978, 1097, πίν. 349, εικ. 9.
1009
Mertens 1979, 107, 120 (χρονολόγηση), πίν. 17.3-4.
1010
Kirchhoff 1988, 103 αρ. 70, 104. Στα µέσα του 5ου αι. π.Χ. χρονολογούν οι Lawrence-Tomlinson
1996, 96 εικ. 138.
1011
Petersen E., “Tempel in Locri”, RM 5 (1890), 198 εικ. 14.
1012
J. Thacher Clarke, “A Proto-ionic capital from the site of Neandreia”, AJA 2 (1886), 18, 19 εικ. 9.
1013
Comstock M.B., Vermeule C.C., Sculpture in stone – The Greek, Roman and Etruscan Collections
of the Museum of Fine Arts Boston, Boston 1976, 31 αρ. 41 εικ. 41. Kirchhoff 1988, 108 αρ. 75.
1006
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στ) Σελινούς (Μουσείο του Παλέρµο). Τµήµα ιωνικού κιονοκράνου, του οποίου το
προσκεφάλαιο διακοσµείται µε δύο σειρές από φύλλα σε διάταξη φολίδων1014 (εικ.
137). Χρονολογείται στον πρώιµο 4ο αι. π.Χ.1015
ζ) Έφεσος. Από άγνωστο µέχρι στιγµής κτήριο, βρέθηκαν θραύσµατα κιονοκράνων,
τα Κ1, Κ2 και Κ5. Χρονολογούνται από το τέλος του 4ου αι. π.Χ. ώς τις αρχές του 3ου
αι. π.Χ.1016 Στα Κ2 και Κ5 η επιφάνεια των «φολίδων» είναι κυρτή εκατέρωθεν της
κεντρικής νεύρωσης, στο Κ1 επίπεδη1017 (εικ. 138).
η) Αλικαρνασσός. Μαυσωλείο (ολοκληρώθηκε περ. το 349 π.Χ.). Οι «φολίδες» που
καλύπτουν το µεσαίο τµήµα του προσκεφαλαίου είναι κοίλες εκατέρωθεν της
κεντρικής νεύρωσης.1018
θ) Σάρδεις. Ναός της Αρτέµιδος. Παρόµοιο κόσµηµα καλύπτει την επιφάνεια των δύο
κεντρικών ζωστήρων των κιονοκράνων των αρχών του 3ου αι. π.Χ.1019
ι) Μαγνησία. Ναός της Αρτέµιδος Λευκοφρυηνής (περ. 150 π.Χ.). ∆ιπλή κεντρική
νεύρωση κοσµεί το κέντρο του προσκεφαλαίου των ιωνικών κιονοκράνων.1020
Με «φολιδωτό» κόσµηµα διακοσµούνται και οι σπείρες των βάσεων του ναού
των Σάρδεων, µιας βάσης που κοσµείται µε διπλό µαίανδρο από την Έφεσο,1021 και οι
βάσεις του ναού της Αρτέµιδος Λευκοφρυηνής.
Τα µέχρι τώρα γνωστά κιονόκρανα µε αυτού του είδους την διακόσµηση είναι
ιωνικού ρυθµού µε µοναδική εξαίρεση το κιονόκρανο της Φαιστού. Σύµφωνα µε τον
La Rosa η διακόσµηση του εχίνου ενός δωρικού κιονοκράνου µε ιωνικό κόσµηµα
αποτελεί µια ιδιαίτερη µορφή ανάµειξης των ρυθµών.1022 Η διάρθρωση του
1014

Cultrera G., “Siracusa – Scoperte nel Giardino Spagna”, Notizie degli Scavi 4 (1943), Fascicolo 1°,
79, 82 εικ. 39.
1015
Kirchhoff 1988, 109 αρ. 77.
1016
Bammer 1968-71, 1, 2 (για διαστάσεις «φολίδων» στα θραύσµατα Κ1, Κ2 και Κ5), 15 (για την
χρονολόγηση), εικ. 1c, 1d, 2b, 2d, 2f. Ο Bammer τα αποδίδει είτε στον ναό του Απόλλωνος στο λιµάνι
είτε στον ναό της Αθηνάς στην Τραχεία.
1017
Id., 7.
1018
Bammer 1968-71, 8. Φωτογραφία του κιονοκράνου: Id. 1966-67, στ. 27 εικ. 13b.
1019
Gruben 1986, 398 εικ. 329-330, 399.
1020
Lawrence-Tomlinson 1996, 163, 164 εικ. 265-266.
1021
Bammer 1968-71, 8 και σηµ. 25.
1022
La Rosa 1974, 142 και σηµ. 46. Πβ. για παράδειγµα το κιονόκρανο από τον Σελινούντα: W. Fuchs,
“Archäologische Forschungen und Funde in Sizilien 1955 bis 1964”, AA 1964, 693 εικ. 13, και τα
κιονόκρανα του Αµυκλαίου: Buschor – V. Massow, “Vom Amyklaeon”, AM 52 (1927), 24-85.
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προσκεφαλαίου του κιονοκράνου των Λοκρών µε τα µικρά πτερά (έτσι θα
ονοµάζονται στο εξής αντί για φολίδες) φαίνεται να αποτελεί µια ιδιαίτερη απόδοση
της Μεγάλης Ελλάδας.1023
Θα µπορούσε όµως να υπάρξει και άλλη εξήγηση όχι µόνο για την ιδιοµορφία
του κιονοκράνου της Φαιστού αλλά και για την παρουσία του µοτίβου των πτερών
ιδίως στα προσκεφάλαια των κιονοκράνων, απ’ όπου είναι και ορατά στον θεατή:
Στην ελληνική ναϊκή αρχιτεκτονική η περίσταση των ναών ονοµάζεται πτερόν1024 και
τέτοιου είδους ναοί περίπτεροι.
Ο Παυσανίας (10.5.9-10) κατά την απαρίθµηση των µυθικών ναών του
Απόλλωνος στους ∆ελφούς αναφέρει πως ο δεύτερος ναός έγινε από µέλισσες µε κερί
και πτερά. Τα πτερά του θρύλου θα πρέπει να έχουν σχέση (σύµφωνα µε την
πνευµατώδη υπόδειξη του L. Schwandner) µε τα «πτερά» του ναού, την
περίσταση.1025
Σύµφωνα πάλι µε τον Παυσανία (ό.π.) ο αρχιτέκτων του δεύτερου µυθικού
ναού του Απόλλωνα στους ∆ελφούς ήταν «ανήρ δελφός, όνοµα δε αυτω Πτεραν είναι.
[…] Από τούτου δε του Πτερα και πόλιν κρητικήν προσθήκη γράµµατος Απτερεούς
(Απτεραίους ή Απτερέους) φασιν ονοµάζεσθαι».
Προφανώς η εξήγηση αυτή επινοήθηκε στους ∆ελφούς, βασιζόµενη στη
σχετική αναλογία των ονοµάτων και των ισχυρών δεσµών που έχουν παρατηρηθεί
µεταξύ του ιερού των ∆ελφών και της Κρήτης.1026 Πρόκειται για παρετυµολογία,
αφού οι µυκηναϊκές πινακίδες µάς πληροφορούν πως ο αρχικός τύπος του ονόµατος
ήταν ΆπταρFα. Από αυτόν προέκυψε µε σίγηση του F το Άπταρα, απ’ όπου το Άπτερα,
πιθανότατα παρετυµολογικά προς το επίθετο άπτερος.1027 Σηµασία έχει εδώ ωστόσο η
σύνδεση του αρχιτέκτονα του ναού του Απόλλωνος µε την κρητική πόλη Άπτερα.
∆εν αποκλείεται να πρόκειται για αντιστροφή της πραγµατικής καταγωγής του
Πτερά, όπως ακριβώς έγινε µε τον ∆αίδαλο, τον οποίον οι Αθηναίοι ενέταξαν στην
αθηναϊκή γενεαλογία (βλ. Κεφάλαιο 9.Ι.α). Αν υποθέσουµε πως ο Πτεράς είναι
Kirchhoff 1988, 104 αρ. 70, 282 σηµ. 331.
Ο Βιτρούβιος αναφέρει πτέρωµα, Vitr. 3.3,9/4.4,1/8.6.
1025
Gruben 1986, 74.
1026
Capdeville G., “Mythes et cultes de la cité d’ Aptera (Crète occidentale)”, Kernos 8 (1995), 45 σηµ.
76-77, 79. Η σχέση Κρήτης-∆ελφών ήταν πολύ ισχυρή τόσο στη θρησκεία όσον αφορά στη λατρεία
του Απόλλωνος ∆ελφινίου, όσο και στην ανάθεση αγαλµάτων (Πίνδαρος, Πυθ. 5, 39-42), βλ.
Boardman 1982, 31. Επίσης Guarducci M., “Creta e Delfi”, Stud. e Materiali di Storia delle religioni
19/20 (1943-46), 85-114.
1027
Προµπονάς Γ.Κ., Λεξικό της µυκηναϊκής ελληνικής, Αθήνα 1978, 175-176 λ. Άπτερα.
1023
1024
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Κρητικός, τότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ πτερών και Κρητών
αρχιτεκτόνων. Ας θυµηθούµε το εναέριο ταξίδι του ∆αιδάλου, την αφιέρωση των
πτερών του στον Απόλλωνα µετά τη λήξη του ταξιδιού του και την ανέγερση ναού
στην Κύµη προς τιµήν του Απόλλωνος από τον ∆αίδαλο (Βιργ. Αιν. 6. 14-30). Αν τα
πτερά συµβολίζουν θεϊκές και µαγικές ιδιότητες,1028 τότε αυτοί οι ιπτάµενοι
αρχιτέκτονες ναών (∆αίδαλος, Πτεράς) θα πρέπει να ήταν πολύ φηµισµένοι για να
τους έχουν αποδοθεί τέτοια χαρακτηριστικά.

1028

Morris 1992, 15-16.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Επίκρανα
6.Ι. Το φολιδωτό κόσµηµα
Η διαφοροποίηση που έγινε µεταξύ πτιλωτού και φολιδωτού κοσµήµατος
ολοκληρώνεται σε αυτήν την υποενότητα µε την παρουσίαση λίθινων αρχιτεκτονικών
µελών που διακοσµούνται µε φολίδες. Παρατηρήσαµε πως το αµιγώς φολιδωτό
κόσµηµα συναντάται µέχρι στιγµής σε αρχαϊκά πώρινα επίκρανα παραστάδας από το
Ηραίον της Σάµου. Η µορφή αυτών των επικράνων συνίσταται σε τρεις επάλληλους
κυλίνδρους. ∆ύο πώρινα θραύσµατα βρέθηκαν κατά την ανασκαφή της Βόρειας
Πύλης, στα οποία σώζεται µόνο ένα µικρό τµήµα των φολίδων1029 (εικ. 139).
Πολύ καλύτερα διατηρείται το κόσµηµα αυτό σε ένα άλλο µέλος, του οποίου
η ακριβής θέση ευρέσεως παραµένει άγνωστη1030 (εικ. 140). Κάθε µια φολίδα
αποδίδεται µε δύο οµόκεντρες κυκλικές γραµµές. Είναι κατά τέτοιον τρόπο
τοποθετηµένες µεταξύ τους που κάθε φορά αποµένει ορατό µόνο ένα ηµικύκλιο, και
µε αυτόν τον τρόπο προκύπτει η εικόνα των φολίδων. ∆ίνεται η εντύπωση µιας
ανάγλυφης επιφάνειας, στην πραγµατικότητα όµως αυτή η εγχάραξη προοριζόταν να
διευκολύνει τη γραπτή διακόσµηση, εντυπωσιακά κατάλοιπα της οποίας σώζονται
ακόµα.1031 Η χρήση πωρόλιθου, η εγχάραξη της επιφάνειας για την υποδοχή του
χρώµατος χωρίς πλαστική επεξεργασία, αλλά και η ίδια η µορφή του κοσµήµατος
αποτελούν στοιχεία, τα οποία, σύµφωνα µε τον Kienast, δεν είναι δυνατόν να
χρονολογηθούν µετά τον 6ο αι. π.Χ.1032
Τα ιωνικά ωά δεν χρησιµοποιήθηκαν καθόλου στο επίκρανο της Σάµου, εκτός
και αν αντικαταστάθηκαν από το φολιδωτό κόσµηµα στην κατώτερη καµπύλωσή του
(εικ. 141). Σύµφωνα µε άλλα επίκρανα η ακολουθία των κοσµηµάτων σε αυτού του
είδους τα κιονόκρανα είναι η εξής: ανώτερος και κατώτερος κύλινδρος µε ιωνικά ωά,
και ο µεσαίος µε ένα κρεµάµενο ανθέµιο.1033 Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το
επίκρανο στον βωµό του Ροίκου, στο οποίο ο κατώτερος κύλινδρος κοσµείται µε
Kalpaxis 1978, 39 και Παράρτηµα 31d (Θραύσµα Α 1= αρ. ευρ. Α 1386), 40-41 και Παράρτηµα 32
a.b. (Θραύσµα Α 2= αρ. ευρ. Α 1387). Η περιγραφή είναι γενικά ορθή, µε τη διαφορά πως οι φολίδες
περιγράφονται ως ιωνικά ωά, βλ. Kienast 1989, 258, πίν. 29.1-2.
1030
Ο E. Buschor, “Heraion von Samos: Porosfriese”, ΑΜ 58 (1933), 2-3, Παράρτηµα Ι 4 είχε υποθέσει
πως το µέλος αυτό ανήκε σε σώµα φιδιού, όµως ο Kienast 1989, 258, 259 εικ. 1, 260, πίν. 29.3-4 το
απέδωσε σε επίκρανο.
1031
Kienast 1989, 259-260.
1032
Id., 261. Η Freyer-Schauenburg 1974, 188, 190 αρ. 112 το χρονολογεί γύρω στο 540 π.Χ.
1033
Kalpaxis 1978, 40. Kienast 1989, 261 και σηµ. 21.
1029
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ανθέµιο. Τα σαµιακά επίκρανα που αναφέρονται εδώ, ακολουθούν αυτόν τον κανόνα
µε την µοναδική εξαίρεση ότι αντί ιωνικών ωών υπάρχει το φολιδωτό κόσµηµα.
Τίθεται συνεπώς το ερώτηµα αν αυτή η εναλλαγή των ιωνικών ωών µε το φολιδωτό
αντιστοιχεί σε µια εξελικτική ακολουθία ή αν αυτά τα δύο κοσµήµατα είναι
τουλάχιστον γενεαλογικά συγγενή.1034
Υπέρ της δεύτερης εκδοχής πιστεύω πως συνηγορεί ο εχίνος ενός µαρµάρινου
ιωνικού κιονοκράνου των µέσων του 6ου αι. π.Χ. από τη ∆ήλο (Αρχ/κό Μουσείο
∆ήλου, αρ. 202;), ο οποίος σχηµατίζεται από µια σπείρα ηµικυκλικής διατοµής που
διακοσµείται µε εγχάρακτο φολιδωτό κόσµηµα1035 (εικ. 142). Μια θέση που κανονικά
καταλαµβάνουν τα ιωνικά ωά.
Εκτός από τη Σάµο και τις Κυκλάδες, η απόδοση εγχάρακτου φολιδωτού κοσµήµατος
σε λίθινα αρχιτεκτονικά µέλη συναντάται και στην Κρήτη, και µάλιστα αρκετά
νωρίτερα. Το πώρινο θραύσµα από τον ναό Α του Πρινιά Α11 ερµηνεύτηκε ως τµήµα
του σώµατος µιας Σφίγγας.1036 Ο Ι. Beyer απέδωσε στο µέλος αυτό και ένα άλλο
θραύσµα µε εγχάρακτα πτερά (εικ. 143).1037
Οι αλληλοκαλυπτόµενες φολίδες σχηµατίζουν, σύµφωνα µε τον Beyer,1038 τη
µορφή ενός κόρυµβου παπύρου, όπως στους πόλους και στις παρυφές των ενδυµάτων
των γυναικείων µορφών της ∆ρήρου, στο χάλκινο έλασµα από το Καβούσι και στην
«κυρία της Auxerre», και ανήκουν στον χώρο του υποµινωικού κοσµήµατος.1039 Τα
παραδείγµατα που αναφέρει ο Beyer για να υποστηρίξει την µινωική καταγωγή του
κοσµήµατος είναι µάλλον ατυχή. Αντιθέτως κόσµηµα σε τµήµα τοιχογραφίας από το
«ανάκτορο» της Κνωσού, ΜΜ ΙΙΙ περιόδου, εµφανίζει έντονες οµοιότητες µε τις
φολίδες που εξετάζουµε1040 (εικ. 144).
Είναι πολύ ελκυστική η ερµηνεία του κρητικού αναγλύφου ως επικράνου
παραστάδας, χρειάζεται όµως άλλη µια επανεξέταση των τεµαχίων που του
προσέγραψε ο Beyer, ώστε να διευκρινιστεί η ύπαρξη των εγχάρακτων πτερών. Η
χρονολόγηση του ναού Α του Πρινιά στο β΄ ήµισυ του 7ου αι. π.Χ. δεν ανατρέπει τον

Kienast 1989, 261 και σηµ. 21.
Ohnesorg A., “Votiv- oder Architektursäulen?” στο Schwandner E. -L. (εκδ.), Säule und Gebälk,
Disk. zur Archäologischen Bauforschung, Bd. 6, Mainz am Rhein 1996, 44, εικ. 4 α. b.
1036
Pernier 1914, 20 εικ. 2 αρ. 29, 63 αρ. 11 εικ. 27.
1037
Beyer 1976, 122 αρ. 12-13, πίν. 18.
1038
Beyer 1976, 18, 122 αρ. 12, πίν. 10,1 και 18.
1039
Beyer 1976, 84 και σηµ. 43.
1040
Evans 1928, 680 εικ. 430.
1034
1035
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συλλογισµό αυτό, αφού η πρώτη εµφάνιση του φολιδωτού κοσµήµατος µαρτυρείται
στην κορινθιακή κεραµική το α΄ ήµισυ του 7ου αιώνα.1041
Ακόµα και στην περίπτωση που το κρητικό θραύσµα –έπειτα από την
αποκατάσταση του Beyer- ανήκει στον κορµό µιας δαιµονικής µορφής, νοµίζω ότι οι
φολίδες, τα πτερά και η οριζόντια ταινία παραπέµπουν περισσότερο σε τµήµα κορµού
Γοργούς: οι φολίδες θα σχηµάτιζαν το ένδυµα και η ταινία τη ζώνη γύρω από τη µέση
του πτερωτού τέρατος.
Το πλησιέστερο παράλληλο έχει βρεθεί κατά τη γνώµη µου στη Σάµο.
Πρόκειται για ένα ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο που απεικονίζει τον αποκεφαλισµό
της Γοργούς από τον Περσέα (εικ. 145). Το σώµα της Γοργούς καλύπτεται από
φολίδες που φύονται προς τα άνω (όπως ακριβώς και στο θραύσµα από τον Πρινιά)
και έχουν πιο γωνιώδες περίγραµµα. Το ανάγλυφο χρονολογείται στη µετάβαση από
το τρίτο στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.1042 Ανάλογο παράδειγµα σε λίθο
αποτελεί η µαρµάρινη περίοπτη Γοργώ που βρέθηκε προσφάτως στην Πάρο και
χρονολογείται γύρω στο 570 π.Χ.1043 (εικ. 146).
Η θέση µιας Γοργούς στην ανωδοµή του κτηρίου είναι προς το παρόν
επισφαλής, αλλά όχι εντελώς εσφαλµένη, αφού η απεικόνιση Γοργούς και
γοργονείων στην ανωδοµή δηµοσίων (ναϊκών;) κτηρίων της Κρήτης είναι
συνηθισµένη κυρίως στον 6ο αι. π.Χ., όπως θα αναλυθεί εκτενώς στα επόµενα
κεφάλαια (αναπαρίσταται σε ακροκέραµα και χάλκινα ελάσµατα). Αλλά ακόµα και
αν ισχύει η πρόταση του Beyer, ότι δηλαδή αποτελούσε τµήµα της ζωφόρου των
ορθοστατών µε τα ζώα, είναι πιο αναµενόµενη η απεικόνιση µιας Γοργούς µαζί µε
άγρια θηρία (πβ. και το αέτωµα του ναού της Αρτέµιδος στην Κέρκυρα).
Όποια θεωρία και να ισχύει, σηµασία έχει ότι το φολιδωτό κόσµηµα
εµφανίζεται πολύ πρώιµα στην κρητική αρχιτεκτονική, µε µεγάλη πιθανότητα να
αποτελεί συγγενική (ή πρόδροµη) µορφή ενός καθαρά ιωνικού κοσµήµατος.

Kienast 1989, 260 και σηµ. 13.
Lullies 1979, 43-44, εικ. 14 άνω: Το ανάγλυφο εντάσσεται τυπολογικά στην παράδοση των
λακωνικών έργων από ελεφαντόδοντο από το ιερό της Ορθίας Αρτέµιδος στη Σπάρτη, τεχνοτροπικά
όµως διαφέρει από αυτά ως προς τις απεστρογγυλεµένες µορφές και την απαλή διαµόρφωση της
επιφάνειας.
1041
1042
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6.ΙΙ. Ιωνικά επίκρανα
Μπορεί στην Κρήτη να µην έχει εξακριβωθεί ακόµα η παρουσία επικράνων µε τρεις
επάλληλους κυλίνδρους, (βλ. υποκεφάλαιο 6.Ι), είναι βέβαιη όµως η ύπαρξη
επικράνων µε τρεις επάλληλες έλικες στην Αµνισό και την Πραισό.
Tο επίκρανο Β10 από την Τρίτη Ακρόπολη της Πραισού ανήκει στην ίδια
εξελικτική βαθµίδα µε το επίκρανο Β1044 της Αµνισού (Μουσείο Ηρακλείου, αρ. 381)
(εικ. 147). Με τις ονοµασίες επίκρανο Α1045 και Β από την Αµνισό εννοούµε δύο
λίθινα βάθρα από τον τοµέα D του ιερού του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό [Α42], τα
οποία έφεραν ολόγλυφα πτηνά (αετούς κατά πάσα πιθανότητα).1046 Ο Μαρινάτος τα
χρονολόγησε γύρω στα 550-530 π.Χ., ενώ η Adams στον 5ο αι. π.Χ.1047 Τα γλυπτά
αυτά έχουν δεχθεί αρκετές συµπληρώσεις,1048 µπορούν όµως να βγουν κάποια
συµπεράσµατα για τον τύπο των ελίκων των βάθρων, τα οποία είναι παρόµοια µε
επίκρανα.
Το επίκρανο Β της Αµνισού έχει κοντινό παράλληλο στη νεώτερη οµάδα των
επικράνων του ∆ιδυµαίου, το πρωιµότερο δείγµα των οποίων (αρ. 5) δηµιουργήθηκε,
σύµφωνα µε τον Hahland, πριν από την καταστροφή του ∆ιδυµαίου από τους Πέρσες
το 494 π.Χ., ίσως στο τέλος του 6ου αι. π.Χ.1049 Η κυκλοτερής τοµή των κυλίνδρων
είναι ένα αρχαιότερο στοιχείο που κατάγεται από τη φάση της αρχαιότερης οµάδας
επικράνων των ∆ιδύµων (αρ. 1-4), δηλαδή από το 530 π.Χ.1050
Γενικά και τα δύο επίκρανα από την Αµνισό προϋποθέτουν γνώσεις ιωνικών
αρχιτεκτονικών µορφών του τελευταίου τρίτου του 6ου αι. π.Χ. Συγκεκριµένα το
επίκρανο Α βρίσκει παράλληλα σε έργα του 530 περίπου π.Χ., ενώ το επίκρανο Β
χρονολογείται γύρω στο 500 π.Χ. Η διαφορετική απόδοσή τους αποδεικνύει πως
πρόκειται για δύο διαφορετικούς καλλιτέχνες.1051 Οι θεωρίες του Σπ. Μαρινάτου και
της Adams είχαν βασιστεί στη συγχρονία αυτών των γλυπτών. Ωστόσο οι
1043

Zaphiropoulou 2000, 20.
Brize 1992, 264, πίν. 84, 85, 108. Μέγιστο σωζόµενο ύψος του ανώτατου κυλίνδρου του επικράνου
0,126µ., (ό.π. 259). Βλ. επίσης Κρήτη-Αίγυπτος, 352 αρ. 382.
1045
Brize 1992, 263-4, πίν. 82, 83, 107. Μέγιστο ύψος του ανώτατου κυλίνδρου του επικράνου
0,116µ., µέγιστο µήκος του επικράνου 0,627µ., ό.π. 256. Μουσείο Ηρακλείου αρ. 382.
1046
Brize 1992, 271. Μετά από µια πολυσέλιδη συζήτηση σχετικά µε το είδος των απεικονιζοµένων
πτηνών ο Brize καταλήγει στην αρχική ερµηνεία του Μαρινάτου 1953, 260, 264-5.
1047
Μαρινάτος 1953, 262. Adams 1978, 90-91.
1048
Brize 1992, 256-7 για το πτηνό Α και σελίδα 259 για το πτηνό Β.
1049
Brize 1992, 264. Η κατάταξη των επικράνων από τα ∆ίδυµα σύµφωνα µε τον Hahland 1964.
1050
Id., ό.π.
1051
Id., ό.π.
1044
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τυπολογικές διαφορές µεταξύ των ελίκων των δύο επικράνων και οι διαφορετικές
διαστάσεις τους αποκλείουν µε βεβαιότητα τον ενιαίο σχεδιασµό τους. Ο Brize1052
υποθέτει πως ήταν ξεχωριστά αναθήµατα που είχαν στηθεί στο ιερό του ∆ιός, κάτι
ανάλογο µε τους αρχαϊκούς λέοντες στη ∆ήλο.
Τεµάχια µικρών πώρινων βωµών,1053 που βρέθηκαν στο ιερό της Αµνισού
[Α42] και σήµερα έχουν απολεσθεί,1054 πιθανώς να ήταν ίδια µε τα θραύσµατα των
βάσεων των πτηνών.

1052

Brize 1992, 271-2.
Marinatos 1934, 246.
1054
Stürmer 1992, 243 αρ. 19.
1053
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ανωδοµή
7.Ι. Ζωφόροι
Παραδείγµατα ζωφόρων σε κτήρια της Κρήτης υπάρχουν, αν και είναι ελάχιστα. Η
πώρινη ζωφόρος από τα Χανιά Β15 παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι µόνο για
την ανάγλυφη παράστασή της, αλλά και για τον τρόπο σύνδεσής της µε το υλικό στο
οποίο εφαπτόταν.
Το χαρακτηριστικότερο όµως παράδειγµα κρητικού δηµόσιου κτηρίου µε
γλυπτή διακόσµηση αποτελεί ο ναός Α του Πρινιά Α11. Το κτήριο αυτό εµφανίζει
έναν επιτηδευµένο συνδυασµό γλυπτών σε ζωφόρο, ορθοστάτες και ανώφλι.
Αποτελεί ως τώρα το πρωιµότερο παράδειγµα αρχιτεκτονικής γλυπτικής στην
Ελλάδα. Αυτή η απουσία εξέλιξης και σε άλλα κτήρια υπονοεί ότι το σύστηµα αυτό
το είχαν διδαχθεί από αλλού οι καλλιτέχνες. Ο Watrous προτείνει την Κάτω Αίγυπτο
ως την περιοχή που επέδρασε στους Κρήτες καλλιτέχνες. Υποστηρίζει πως η
διαδικασία αυτή ήταν επιλεκτική, αφού περιελάµβανε την χρήση αιγυπτιακής
εικονογραφίας

(καθήµενες

γυναικείες

µορφές),

κρητικής

(ιππείς)

και

της

εικονογραφίας της Εγγύς Ανατολής (γλυπτοί ορθοστάτες).1055
Αν και η απόδοση των µορφών είναι ελληνική-γεωµετρική, η οµοιόµορφη
σειρά των ιππέων και η κάλυψή του κορµού τους πίσω από µια τεράστια ασπίδα
ανήκουν στη θεµατολογία των υστεροχεττιτικών αναγλύφων σε ορθοστάτες, όπως για
παράδειγµα στο Zincirli (Sam’ al).1056 Ένα ανάγλυφο από ελεφαντόδοντο που
βρέθηκε στη Σπάρτη παρουσιάζει επίσης στενή σχέση.1057
Η ερµηνεία επίσης των ιππέων ως Κουρητών από τον Watrous1058 νοµίζω πως
δεν ευσταθεί. Πουθενά στις αρχαίες πηγές δεν αναφέρονται οι Κουρήτες έφιπποι. Η
παράσταση των ιππέων µε δόρυ και ασπίδα δεν ανταποκρίνεται στην πολεµική
τακτική της εποχής εκείνης, αφού στις σύγχρονες παραστάσεις της αγγειογραφίας οι
ιππείς δεν κρατούν αυτόν τον συνδυασµό όπλων.1059

1055

Watrous 1998, 77-78.
Maul-Mandelarzt 1990, 97 σηµ.358. F. von Luschan, Ausgrabungen in Sendschirli III:
Thorsculpturen, Berlin 1902, 226 εικ. 129-130, πίν. XLIV a.
1057
Maul-Mandelarzt 1990, 97 σηµ. 358. Το ανάγλυφο έχει δηµοσιευτεί στο BSA 13 (1906/7), 78 εικ.
17. Τεχνοτροπική ανάλυση από τον F. Poulsen, Der Orient und die frühgriechische Kunst, Berlin 1912,
115 εικ. 122.
1058
Watrous 1998, 78-79.
1059
Η παρατήρηση αυτή οφείλεται στον καθηγητή, κ. Ν. Φαράκλα.
1056
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Ο D’ Acunto θεωρεί τη ζωφόρο των ιππέων ως ένα σύµβολο της πολεµικής
αριστοκρατίας και πιθανώς αυτή να ερµηνευόταν ως ένδειξη µιας διαφορετικής
κοινωνικής τάξης. Οι ιππείς θα αποτελούσαν στον Πρινιά µια προνοµιούχο τάξη στο
εσωτερικό της κυρίαρχης αριστοκρατικής τάξης, η οποία αντιπροσωπεύεται από
πολεµιστές (ακριβώς όπως οι ιππείς στη Σπάρτη).1060 Η απεικόνιση των ιππέων στον
ναό Α δηλώνει τη σηµασία του µνηµείου· επρόκειτο προφανώς, σύµφωνα µε τον ίδιο
ερευνητή, για έναν ναό της «πολιούχου» θεάς του Πρινιά και άρα το πολιτικό –
θρησκευτικό σύµβολό του.1061 Η απεικόνιση της τοπικής αριστοκρατίας δίπλα στην
εικόνα της θεάς πιθανώς να ήθελε επίσης να δείξει την προστασία ή την ιερή
«εγγύηση» που παρέχεται από την προστάτιδα θεά στην πολιτική ηγεσία της πόλεως.

1060
1061

D’ Acunto 1995, 49.
Id., ό.π.
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7.ΙΙ. Απροσδιόριστα µέλη
Τα επόµενα αρχιτεκτονικά µέλη προέρχονται από δοκιµαστικές τοµές στη
λεγόµενη µεσαία ακρόπολη της Φαιστού [Α31] από την πρώτη ιταλική αποστολή.
7.ΙΙ.α. Το λίθινο χωνοειδές άνθος Β26 θεωρώ πως κοσµούσε κάποιο τµήµα της
ανωδοµής του κτηρίου. Η διακόσµηση επιστυλίου µε λίθινα φυτικά κοσµήµατα
επιβεβαιώνεται στον Θησαυρό των Σιφνίων στους ∆ελφούς (πριν από το 525 π.Χ.):
Ολόγλυφοι ρόδακες στερεώνονταν εκ των υστέρων στο σηµείο ένωσης δύο
λιθοπλίνθων του επιστυλίου1062 (εικ. 148). Αν εντοπιστεί ποτέ το άνθος Β26 στις
αποθήκες του Μουσείου Ηρακλείου, θα είναι δυνατό να διαπιστωθεί αν η οπίσθια
πλευρά του µαρτυρεί κάποιον αντίστοιχο τρόπο σύνδεσης.
Την υπόθεση αυτή επιβεβαιώνει και ένας ανάγλυφος κρητικός πίθος (για τις
αναλογίες που έχουν ήδη επισηµανθεί µεταξύ των ανάγλυφων πίθων και των
αρχιτεκτονικών µελών, βλ. Κεφάλαιο 5.ΙΙ.α). Ο πίθος υπ’ αρ. CA 4523 του Μουσείου
του Λούβρου1063 (εικ. 149) φέρει στα τοιχώµατα του λαιµού του ένα επίθετο
ολόγλυφο µέλος που θυµίζει σχηµατοποιηµένο άνθος.
7.ΙΙ.β. Η µορφή και οι διαστάσεις των αρχιτεκτονικών µελών που βρέθηκαν τυχαία
στους Αρκάδες [Β29] παραπέµπουν στην υπόθεση ότι ίσως να αποτελούσαν τµήµατα
κάποιας λίθινης επένδυσης ενός κτηρίου, σε µορφή ζωφόρου ή ακόµα και γείσου.
Γνωρίζουµε ότι ο Pernier αναγνώρισε ένα τµήµα γείσου µε διακόσµηση σπειρών από
τη µεσαία ακρόπολη της Φαιστού, το Β24. Η απόδοση των σπειρών του µέλους που
απεικονίζεται πρώτο από αριστερά στην εικ. 63, αλλά και το µέλος που ο Levi
χαρακτηρίζει ως “cuscinetto” τολµώ να πω πως µοιάζουν µε ένα µαρµάρινο θραύσµα
από το υποτραχήλιο κίονα του Πολυκράτειου Ηραίου της Σάµου (εικ. 150). Αν και η
φωτογραφία που δηµοσιεύει ο Levi δεν είναι ευκρινής, πιστεύω πως η απόδοση είναι
σχεδόν ίδια µε τη διαφορά πως το θραύσµα από τους Αρκάδες είναι από τόφο και όχι
από µάρµαρο. Η εικ. 151 δείχνει το σαµιακό θραύσµα αποτετµηµένο ακριβώς στα
ίδια σηµεία που είχε αποκρουσθεί το µέλος από τους Αρκάδες. Η οµοιότητα των δύο
µελών δεν σηµαίνει υποχρεωτικά πως και το κρητικό παράδειγµα προέρχεται από το
υποτραχήλιο ενός γεγλυµµένου κίονα, αποτελεί όµως ένα σηµαντικό στοιχείο για τη
χρονολόγησή του. Γι’ αυτό προτείνω –µε κάποια επιφύλαξη- µια χρονολόγηση στον
1062
1063

Daux-Hansen-Hellmann 1987, 157 Α4 και εικ. 100.
Demargne 1972, 39 εικ. 4.
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6ο αι., κυρίως στα τέλη του. Άλλωστε η περιοχή των Αρκάδων παρουσιάζει -από τα
µέχρι τώρα ευρήµατα- κατοίκηση τουλάχιστον από τη γεωµετρική περίοδο ώς τον 5ο
αι. π.Χ.1064

7.ΙΙ.γ. Στο ιερό του ∆ιός Θενάτα στην Αµνισό [Α42] βρέθηκαν εντοιχισµένα δύο
σπόλια από ανοιχτόχρωµο ασβεστώδη αµµόλιθο µε γλυπτό κυµάτιο [Β28]. ∆υστυχώς
δεν γνωρίζουµε ποια θέση κατελάµβαναν τα µέλη αυτά στο κτήριο στο οποίο ανήκαν.
Ίσως να πρόκειται για κυµάτιο ενός τοιχοβάτη ή µιας παραστάδας. Σε αυτήν την
περίπτωση το κυµάτιο θα είχε φορά προς τα άνω.1065 Η τεχνοτροπία του παραπέµπει
στην ιωνική αρχιτεκτονική της ύστερης αρχαϊκής περιόδου, ακόµα και αν η άκαµπτη
µορφή του φαίνεται µάλλον επαρχιακή. Θα µπορούσαν να ανήκουν σε ένα κτίσµα
µεγάλων αξιώσεων (βωµό, ναό ή στοά).1066 Η χρονολόγηση των µελών Β28
κυµαίνεται µεταξύ του 520 περίπου και του 450 π.Χ. σύµφωνα µε τους γερµανούς
αρχαιολόγους.1067
Αυτά τα δύο µέλη και οι πολυάριθµες λιθόπλινθοι από ανοιχτόχρωµο αµµώδη
ασβεστόλιθο νοτίως της κεντρικής κλίµακας, µπορούν να αποδοθούν σε ένα κτηριακό
συγκρότηµα στην περιοχή του τοµέα D, την ακριβή θέση του οποίου δεν µπορούµε
µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα να γνωρίζουµε. Σηµαντικό χαρακτηριστικό της νέας
φάσης του ιερού είναι, σε αντίθεση µε την Εποχή του Χαλκού, η χρησιµοποίηση του
ανοιχτόχρωµου αµµώδους ασβεστόλιθου.1068

1064

Viviers 1994, 243.
Schäfer 1992, 168.
1066
Id., 168.
1067
Id., 183.
1068
Id., ό.π.
1065
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
Στέγη
[για την ορολογία έχει χρησιµοποιηθεί το γλωσσάριο από τον τόµο που επιµελήθηκε η

Winter 1994]
8.Ι. Σίµη
Οι απεικονίσεις αρµατοδροµιών, όπως στη σίµη Β30 από το Παλαίκαστρο, είναι
συχνές στην αγγειογραφία. Αν και οι αρµατοδροµίες απαντούν µε διαφορετικό τρόπο
σε υδρορρόες µόνο στη Μ. Ασία, στις Σάρδεις και τη Λάρισα, αυτή η σκηνή από το
Παλαίκαστρο έχει χαρακτηριστικά τόσο ιωνικά όσο και της ηπειρωτικής Ελλάδας,
τον ιωνικό δίφρο και την µακριά ελληνική βουκέντρα.1069
Από τους άγγλους ανασκαφείς είχε θεωρηθεί πως ανήκει στην ίδια φάση µε τα
ακροκέραµα µε τα γοργόνεια, ένας απίθανος αλλά όχι αδύνατος συνδυασµός. Το
επιχείρηµα υπέρ της χρήσης της υδρορρόης στις πλευρές του κτηρίου ενισχύεται από
την παρουσία στρογγυλών οπών στην υδρορρόη για τη διαφυγή των οµβρίων υδάτων.
Η συνύπαρξη πλευρικής υδρορρόης και ηγεµόνων κεραµίδων στο ίδιο κτήριο
εξηγείται µόνο αν φανταστούµε ότι οι ηγεµόνες κεραµίδες αναπτύσσονταν
ανεξέλεγκτα πάνω από την υδρορρόη και συνεπώς συνδέονταν µε αυτήν.1070
Ένα σχεδόν ίδιο θραύσµα µε το Β30 λέγεται πως προέρχεται από τη Μήλο.1071
Τα µέλη Β30 και Β31, αν και δεν αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγµα,
πιθανώς να απηχούν τη συνήθεια να διακοσµείται η σίµη ιερών δηµοσίων κτηρίων
στην Κρήτη ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. µε παραστάσεις ιππέων και γενικά πολεµιστών.
Παράσταση µε παρόµοιο θέµα έχει και η µαρµάρινη σίµη του αρχαϊκού Αρτεµισίου
της Εφέσου, της οποίας η λάξευση καλύπτει χρονικό διάστηµα από το 525 ώς το 450
π.Χ.1072

Bosanquet 1904-1905, 300 αρ. 2, 301-303, εικ. 19, πίν.XV. Winter 1993, 257 και εικ. 25.
Belson 1981, 69 σηµ. 14.
1071
Βλ. J. Sieveking, “Zur Sima von Palaikastro”, AA 1921, 349-351.
1072
Muss 1994, 90.
1069
1070
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8.ΙΙ. Ακροκέραµοι
8.ΙΙ.α. ∆ιακόσµηση του µετώπου µε γυναικεία κεφαλή
Η ακροκέραµος από το Αφρατί, σήµερα στο Houston, έχει χρονολογηθεί
σύµφωνα µε τις ακροκεράµους από το Θέρµον της Αιτωλίας.1073
Μια σειρά παροµοίων ακροκεράµων µε µορφή προτοµής έχει βρεθεί στο
Θέρµον της Αιτωλίας, στο ναό του Απόλλωνος (630-620 π.Χ.).1074 Για πολύ καιρό
επικρατούσε η άποψη ότι το Θέρµον ήταν υπό τον έλεγχο Κορινθίων καλλιτεχνών
και η καλλιτεχνική του παραγωγή θεωρείτο ένα στάδιο της εξέλιξης της κορινθιακής
τέχνης.1075 Σήµερα όµως οι µελετητές αναγνωρίζουν πως η τεχνοτροπία είναι τοπική,
όχι κορινθιακή, αφού επιγραφές που υπάρχουν πάνω σε πήλινα αρχιτεκτονικά µέλη
αυτής της περιοχής απεδείχθη πως ανήκουν στην τοπική αιτωλική διάλεκτο.1076 Η
παντελής απουσία ακροκεράµων µε διακόσµηση ανθρώπινης κεφαλής στην Κόρινθο
απορρίπτει επίσης µε τον πιο εύγλωττο τρόπο τον φηµολογούµενο ρόλο της στην
επινόηση αυτού του τύπου.1077
Ίσως η επινόηση και η εφαρµογή αυτού του τύπου ακροκεράµων να ξεκίνησε
στη Σικυώνα. Σύµφωνα µε την ερµηνεία ενός χωρίου του Πλινίου (Νat. Hist. 35.1512) από τον Torelli, ο Βουτάδης, ένας Σικυώνιος που εργαζόταν στην Κόρινθο, ήταν ο
πρώτος που τοποθέτησε µάσκες µε τη µορφή ανθρωπίνων κεφαλών στα άκρα των
καλυπτήρων κεραµίδων, και πιθανώς επίσης να έφτιαξε καλούπια και ακρωτήρια.1078
Πρώτος ο Torelli1079 υπέθεσε τη δυνατότητα σύνδεσης µε τη Σικυώνα και πρότεινε
ότι η χρήση γυναικείων προτοµών σε ακροκεράµους κατάγεται από τη Σικυώνα και
µεταφέρθηκε στο Θέρµον και την Καλυδώνα από τους υιούς (ή µαθητές) του
∆αιδάλου, τον ∆ίποινο και τον Σκύλλι, όταν οι δύο καλλιτέχνες εγκαταστάθηκαν
στην Αιτωλία έπειτα από την άρνηση των Σικυωνίων να τους αποζηµιώσουν για την
παραγγελία τεσσάρων αγαλµάτων (Πλίνιος, NH 36,4 και 9). Ο Κλήµης ο
Αλεξανδρεύς (Προτρ. 4,47,8) αναφέρει επίσης τη Σικυώνα ως µια από τις περιοχές
που εργάστηκαν οι δύο Κρήτες καλλιτέχνες.1080

1073

Hoffmann 1970.
Winter 1993, 112, πίν. 33-35.
1075
Id., 19.
1076
Mertens-Horn 1978, 32. Winter 1993, 19.
1077
Winter 1993, 19.
1078
Id., 19, 111.
1079
Torelli 1977, 310-311.
1080
Hermary 2001, 184-5.
1074
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Επιβεβαίωση της παράδοσης αυτής ίσως να εντοπίζεται στην ύπαρξη
επιγραφών µε γραφή της Σικυώνας κοντά στο Θέρµον και στο γεγονός ότι η
Αιτωλική γραφή περιλαµβάνει τύπους της Σικυώνας.1081
Αυτός ο τύπος ακροκεράµου δεν συναντάται σε άλλες περιοχές της Κρήτης
µέχρι στιγµής. Από την άλλη µεριά είναι δύσκολο να εξηγηθεί η σύνδεσή του µε τις
ακροκεράµους από τον ναό της Αρτέµιδος στην Κέρκυρα, οι οποίες χρονολογούνται
στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.1082
Ακροκέραµοι µε µέτωπο που διακοσµείται µε γυναικείες κεφαλές έχουν
βρεθεί επίσης στην Απολλωνία (Ιλλυρία) και την Έφεσο1083 και µαρτυρούν την
ταχεία και ευρεία διάδοση αυτής της µορφής διακόσµησης της στέγης µε µια
«ζωφόρο προσώπων», η οποία εµφανίστηκε για πρώτη φορά στη βορειοδυτική
Ελλάδα µε τις γενειοφόρες κεφαλές της στέγης του Θέρµου.1084
Η δράση των δύο καλλιτεχνών πιθανολογείται στο α΄ ήµισυ του 6ου αι. π.Χ. (βλ.
Κεφάλαιο 9.Ι.γ.), ενώ οι ακροκέραµοι του Θέρµου χρονολογούνται στις τελευταίες
δεκαετίες του 7ου αι. π.Χ. Συνεπώς είτε θα πρέπει να ανέβει χρονολογικά η εποχή της
δράσης τους στην Πελοπόννησο (σε περίπτωση που ο Πλίνιος δίνει λανθασµένα
στοιχεία για την εποχή της ακµής τους) είτε θα πρέπει να υποθέσουµε την ύπαρξη
άλλων -αγνώστων σε εµάς- Κρητών καλλιτεχνών του 7ου αι. π.Χ., που θα ανέπτυξαν
δράση στις περιοχές αυτές πριν την έλευση του ∆ιποίνου και του Σκύλλιδος και η
παράδοση τους θα τους συγχώνευσε µε τους διάσηµους αδελφούς.
Η µυθολογική σύνδεση Αιτωλίας και Κρήτης µε τους µύθους των Κουρητών
και της Κόµβης πιθανότατα να απηχεί σχέσεις Μινωικής Κρήτης και Αιτωλίας και
Ακαρνανίας,1085 οι οποίες δεν αποκλείεται ωστόσο να συνεχίστηκαν και στους
Winter 1993, 112. Βλ. και Jeffery 1961 (1990), 139 και 225 αντιστοίχως. Τη δράση των Κρητών
καλλιτεχνών στη Σικυώνα πιθανώς να απηχεί και το όνοµα του σικυωνίου χαλκοπλάστη ∆αιδάλου, ο
οποίος έδρασε στο α΄ ήµισυ του 4ου αι. π.Χ., βλ. Παυσ. 6.3.4, 6.3.7, 6.6.1. Vollkommer 2001, s.v.
Daidalos (II), 153-4.
1082
Rhomaios K. Α., “Die Dachterrakotten”, στο Schleif H., Rhomaios K.A., Klaffenbach G., Korkyra
1. Der Artemistempel, Berlin 1940, κυρίως 136-140, εικ. 108-112. Η χρονολόγηση σύµφωνα µε τη
Mertens-Horn 1978, 59, εικ. 27.
1083
Για τις ακροκεράµους από την Απολλωνία, βλ. Homann-Wedeking E., “Archäologische Funde –
Italien, Albanien und Libyen”, AA 1942, 370-371, 381 εικ. 44. Mertens-Horn 1978, 60, εικ. 26. Από
την Έφεσο λέγεται πως προέρχεται µια ακροκέραµος ύψους 0,115µ. που τώρα βρίσκεται στην Τριέστη
(Musei Civici αρ. 5148), βλ. Mertens-Horn 1978, 61, εικ. 24.
1084
Mertens-Horn 1978, 63.
1085
Αναλυτική βιβλιογραφία και ερµηνεία των µύθων στο: Νεράντζης Ι.Γ., Προϊστορικές φυλετικές
λατρείες Αιτωλών και Αγραίων, Αθήνα 2000, 57-59 (για τη διάδοση της µελισσοκοµίας στην Αιτωλία
και την Ακαρνανία από τη Μινωική Κρήτη µέσω των Κουρητών), 76-79 (για τον µύθο της Κόµβης
που παραπέµπει επίσης σε θρησκευτικό συγκρητισµό µεταξύ Μινωικής Κρήτης και Αιτωλίας).
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ιστορικούς χρόνους. Χαράγµατα (graffiti) που χαράχθηκαν µετά την όπτηση σε
αγγεία πόσεως που βρέθηκαν στο Κτήριο Q του Κοµµού [Α24] τον ύστερο 7ο αι. π.Χ.
φέρουν υπογραφές εµπόρων που ανήκουν στις επιχώριες γραφές της κεντρικής
Ελλάδας (Βοιωτία, Λοκρίδα ή Φωκίδα).1086 Αυτό αποτελεί µια περαιτέρω ένδειξη
των πρώιµων επαφών που είχε η επικράτεια της Γόρτυνας µε περιοχές της κεντρικής
Ελλάδας (το Θέρµον άλλωστε βρίσκεται κοντά στη Λοκρίδα).
Ο συνδυασµός των γραπτών πηγών µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα νοµίζω πως
αποδεικνύει την επιρροή της Κρήτης τον 7ο αι. π.Χ. στην αποµακρυσµένη Αιτωλία
τουλάχιστον στον τοµέα της αρχιτεκτονικής γλυπτικής, και από εκεί στην Κάτω
Ιταλία και Σικελία.

1086

Shaw-Shaw 2000, 33, 104, 117-118 αρ. 27.
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8.ΙΙ.β. ∆ιακόσµηση του µετώπου µε γοργόνειο
Στο ιερό του ∆ιός στο Παλαίκαστρο διακρίνονται πέντε τουλάχιστον
συστήµατα κεράµωσης σύµφωνα µε τα σωζόµενα πήλινα µέλη.1087
Το σύστηµα κεράµωσης της ύστερης αρχαϊκής εποχής αντιπροσωπεύεται από
τις ακροκεράµους Β40, Β41 και Β45. Το γεγονός ότι δύο θέσεις, το Παλαίκαστρο και
η Πραισός, που απέχουν µεταξύ τους µόνο 15 περ. χµ., έχουν ναούς µε
πανοµοιότυπες ακροκεράµους κατά τη διάρκεια τουλάχιστον δύο χωριστών φάσεων,
επιβεβαιώνει µια µακρόχρονη τοπική παράδοση κοροπλαστών που έπαιρνε
παραγγελίες και από τα δύο µέρη και χρησιµοποιούσε τις ίδιες µήτρες.1088
Η άλως των φιδιών είναι ένα χαρακτηριστικό που συνδέει τον τύπο του
Παλαίκαστρου και της Πραισού µε ανατολικά ελληνικά γοργόνεια, τα οποία
αποβάλλουν την γενειάδα από φίδια και διατηρούν µόνο ένα είδος στεφάνης µε
αυτά.1089
Πήλινες ακροκέραµοι µε την ίδια απεικόνιση, οι οποίες βρέθηκαν στην
ακρόπολη της υστερο-αρχαϊκής Μοργαντίνας (500-490 π.Χ.), έχουν αποδοθεί σε
εργαστήρια της ανατολικής Ελλάδας (εικ. 152). Ο τύπος του γοργονείου µε άλω
φιδιών αντιπροσωπεύεται πολύ καλά στη Μεγάλη Ελλάδα, κυρίως στον Τάραντα, µε
τη διαφορά ότι όλο το πρόσωπο περιβάλλεται από φίδια. Στις ακροκεράµους από τη
Μίλητο (εικ. 153), τα ∆ίδυµα και τη Μοργαντίνα µεγάλα φίδια πλαισιώνουν τις
παρειές της Γοργούς, δύο σε κάθε πλευρά στη Μίλητο και τα ∆ίδυµα, ένα µόνο στη
Μοργαντίνα. Και στις δύο περιπτώσεις η κορυφή της κεφαλής της Γοργούς φέρει έξι
συστρεφόµενα φίδια ίδιου µεγέθους, αλλά µικρότερα από εκείνα που περιβάλλουν το
πρόσωπο. Στην ακροκέραµο από τη Μίλητο τα φίδια της επίστεψης στρέφονται προς
τα έξω, ενώ σε εκείνη από την Μοργαντίνα τα δύο κεντρικά φίδια κάθε πλευράς
στέκονται αντωπά στην κορυφή της κεφαλής. Το παράδειγµα της Μιλήτου θεωρείται
το πλησιέστερο παράλληλο των ευρηµάτων της Μοργαντίνας σύµφωνα µε τον
Kenfield, ο οποίος αγνοεί τα αντίστοιχα κρητικά έργα. Προτείνει µάλιστα ότι ο
καλλιτέχνης της Μοργαντίνας πιθανώς να ήταν Ίωνας πρόσφυγας εξαιτίας των
1087

Macveagh Thorne-Prent 2000, 173.
Belson 1981, 62. Στο Παλαίκαστρο έχουν βρεθεί δύο µήτρες, από τις οποίες στη µια φαίνεται µια
διπλή θηλιά στο κατώτερο φίδι, ενώ στην άλλη µια µονή. Φαίνεται πως αυτές οι ακροκέραµοι
τοποθετούνταν απ’ ευθείας στους ηγεµόνες στρωτήρες και ίσως να τους έκλειναν µε εγκοπές, όπως
στη Θάσο ή στο Ανατολικό Κτήριο στα ∆ίδυµα, βλ. Macveagh Thorne-Prent 2000, 173. Για τη στέγη
στη Θάσο και στα ∆ίδυµα, βλ. P. Schneider, “New information from the discovery of an archaic tiled
roof in Ionia”, Hesperia 1990, 211-222, εικ. 3, 5, 8.
1089
Walter-Karydi 1970, 16. Σύµφωνα µε τον Floren 1977, 67 η άλως των φιδιών αποτελεί επινόηση
της ανατολικής Ελλάδας. Belson 1981, 63. Winter 1993, 268.
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Περσών, ο οποίος καταφεύγοντας στη Μίλητο την εποχή της γενικής εξόδου προς τη
Ζάγκλη, θα µελέτησε τις διακοσµηµένες στέγες των κτηρίων και, όταν βρέθηκε στη
Σικελία, θα προσάρµοσε τα διακοσµητικά σχήµατα της ανατολικής Ελλάδας στις
τυπικές σικελικές επενδύσεις.1090
Οι ακροκέραµοι από τη Μοργαντίνα εµφανίζουν περισσότερες αναλογίες µε
τα ευρήµατα από το Παλαίκαστρο και την Πραισό παρά µε εκείνες της Μιλήτου. Ένα
φίδι σε κάθε πλευρά πλαισιώνει το πρόσωπο της Γοργούς, ενώ τέσσερα φίδια
βρίσκονται στην κορυφή της κεφαλής της. Το σωζόµενο κάτω τµήµα των σωµάτων
των φιδιών δεν επιτρέπει µια βέβαιη αποκατάσταση της φοράς των κεφαλών των δύο
κορυφαίων φιδιών, αν δηλαδή αντίκριζαν το ένα το άλλο ή αν στρέφονταν και τα δύο
προς τα έξω. Η αποκατάσταση του Bosanquet αναπαριστά τα δύο κορυφαία φίδια µε
αντίθετη φορά το ένα από το άλλο1091 (εικ. 73). ∆υστυχώς ούτε τα θραύσµατα της
Γόρτυνας Β43-44 είναι περισσότερο διαφωτιστικά ως προς το θέµα αυτό, αφού δεν
γνωρίζουµε τον ακριβή αριθµό των φιδιών που αποτελούσαν την άλω. Στο χάλκινο
γοργόνειο από τη ∆ρήρο (α΄ ήµισυ 6ου αι. π.Χ.) έχουν χαραχθεί στο µέτωπο δύο
αντωποί δράκοι µε συστρεφόµενα σώµατα1092 (εικ. 154).
∆υστυχώς ακόµα και η αρχαϊκή πήλινη ακροκέραµος (αρ. Ζ 864, χρονολ.
510-500 π.Χ.) που βρέθηκε στην επονοµαζόµενη κλασική επίχωση της Ιεράς Οδού
του Ηραίου της Σάµου έχει σπάσει ακριβώς στο σηµείο εκείνο που θα απεκάλυπτε τη
φορά των δύο κορυφαίων φιδιών της άλω (εικ. 155).1093 Χαρακτηριστική είναι
πάντως και σε αυτό το εύρηµα η συνολική διάταξη των φιδιών γύρω από το πρόσωπο
της Γοργούς. Σε µια ακροκέραµο κλασικής εποχής µε απεικόνιση Γοργονείου επίσης
από το Ηραίον της Σάµου (αρ. Ζ 448) αντί για την άλω των φιδιών απεικονίζεται
µόνο ένα ζεύγος αντικριστών φιδιών (εικ. 156).1094
Συνεπώς, δεν αποκλείεται µια αποκατάσταση των κορυφαίων φιδιών της άλω
των γοργονείων του Παλαίκαστρου και της Πραισού µε αντικριστά φίδια,
αποκατάσταση που θα τα έφερνε ακόµα πιο κοντά στα ευρήµατα της Μοργαντίνας.
Αυτό δεν σηµαίνει πως δεν υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς την απόδοση του
σχήµατος του προσώπου, των χαρακτηριστικών του και της απόδοσης της κόµης. Η
άλως των φιδιών όµως είναι χαρακτηριστική των αλληλεπιδράσεων που υπήρχαν
Kenfield 1990, 270, 273-4, πίν. 43c.
Bosanquet 1939-1940, 67 εικ.1.
1092
Belson 1981, 215 (Dubia 6-Dreros). Marinatos 1936, πίν. XXIX.
1093
Samos III, 158 αρ. 34, πίν. 13,1.2. Η χρονολόγηση σύµφωνα µε τη Winter 1993, εικ. 116.
1094
Samos III, 158-9, πίν. 13,3.4.
1090
1091
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µεταξύ της Κρήτης και της ανατολικής Ελλάδας, εφ’ όσον δεχόµαστε την επιρροή
της ανατολικής Ελλάδας στην Μοργαντίνα.
Αρχικά οι ακροκέραµοι µε γοργόνεια από το Παλαίκαστρο είχαν
χρονολογηθεί στα µέσα του 5ου αι. π.Χ.1095 Η Belson χρονολογεί στον ύστερο 6ο/
πρώιµο 5ο αι. π.Χ.1096 Τεχνοτροπικά παράλληλα για τους σπειροειδείς βοστρύχους
µπορούν να αναζητηθούν σε κούρους της ύστερης αρχαϊκής περιόδου, αλλά σύµφωνα
µε την Winter το καλύτερο παράλληλο ως προς τα συνολικά χαρακτηριστικά της
κεφαλής προσφέρει η Μέδουσα στην αιγίδα του µαρµάρινου αγάλµατος της Αθηνάς
στον ναό του Απόλλωνος στην Ερέτρια (500-490 π.Χ.) (εικ. 157). Γι’ αυτό
προτείνεται χρονολόγηση γύρω στο 500-480 π.Χ.1097
Η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου και της κόµης της Γοργούς
εµφανίζει κάποια επίδραση από την γλυπτική της Αττικής, µε την προϋπόθεση πως τα
γλυπτά του ναού του Απόλλωνος στην Ερέτρια (500-490 π.Χ.) απηχούν αθηναϊκή
τεχνοτροπία. Η πόλη της Ερέτριας είναι γνωστό πως διατηρούσε στενούς δεσµούς µε
την Αθήνα, ωστόσο οι ίδιες οι µορφές είναι πολύ πιο εύσαρκες, πράγµα άγνωστο
στην αθηναϊκή πλαστική.1098 Έχει εκφραστεί η υπόθεση ότι πιθανώς να οφείλεται
στον γλύπτη Αντήνορα η σύλληψη των αετωµατικών συνθέσεων και η εποπτεία της
εκτέλεσης, για την οποία συνεργάστηκαν καλλιτέχνες από ένα εξω-αττικό
περιβάλλον. Με αυτήν την υπόθεση ερµηνεύονται τόσο ορισµένα βασικά νησιωτικοιωνικά τεχνοτροπικά στοιχεία όσο και οι αττικές επιδράσεις.1099
Αν και τα ήπια χαρακτηριστικά του προσώπου της Γοργούς από το
Παλαίκαστρο προσεγγίζουν το λίθινο γοργόνειο από την Ερέτρια, ωστόσο οι
βόστρυχοι του Γοργονείου στην ακροκέραµο από την «κλασική επίχωση» του
Ηραίου (Ηραίον Ζ 864), (εικ. 155), εµφανίζουν κατά τη γνώµη µου περισσότερη
οµοιότητα µε τους βοστρύχους του Γοργονείου Β40. Γι’ αυτό θα πρότεινα πως τα
κρητικά γοργόνεια δέχθηκαν έντονη επιρροή από την Ανατολική Ελλάδα, κυρίως από
τη Σάµο. Η χρήση όλων αυτών των στοιχείων, το γεγονός ότι δεν έχουν βρεθεί άλλα
παρόµοιά τους εκτός Κρήτης, δείχνει ότι τα κρητικά έργα αποτελούν πρωτότυπη
δηµιουργία που χαρακτηρίζεται από συνδυαστική δύναµη.
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Bosanquet 1939-1940, 68.
Belson 1981, 56 [Crete 3], 58 [Crete 4].
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Winter 1993, 268-9. Ο Boardman 1982, λεζάντα εικ. 205.3 χρονολογεί το άγαλµα της Αθηνάς
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Boardman 1982, 186. Ο ίδιος χρονολογεί τα γλυπτά του αετώµατος της Ερέτριας περ. στο 510 π.Χ.
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1099
Τουλούπα 1983, 99-100.
1096

181

Το οδοντωτό άκρο της κορυφαίας ακροκεράµου Β41 αντιστοιχεί πάρα πολύ
µε εκείνο των θασιακών ακροκεράµων από το ιερό του Ηρακλή στη Θάσο.1100
Παρόµοια θραύσµατα ηγεµόνων κεραµίδων που χρονολογούνται στον 6ο αι. π.Χ.
έχουν βρεθεί και στην αποικία της Θάσου, την Οισύµη.1101
Η ακροκέραµος Β45 βρίσκει παράλληλα στους ηγεµόνες στρωτήρες από τον
ναό του Απόλλωνος στη Νεάνδρια (560-550 π.Χ.), οι οποίοι έχουν ένα επίπεδο
στέλεχος µε υψωµένα άκρα και πρόσθιο χείλος, από το οποίο προεξέχει µια επιµήκης,
U-σχηµη υδρορρόη1102 (εικ. 158). Το σύστηµα αυτό κατατάσσεται από την Winter
στα αντιπροσωπευτικά συστήµατα κεράµωσης της Μικράς Ασίας, στα οποία οι
ηγεµόνες στρωτήρες συνοδεύονται κανονικά από ακροκεράµους και όπως και αυτές,
είναι λιγότερο συνήθεις από µια παραετίδα σίµη.1103 Το σύστηµα αυτό βρίσκεται στο
ενδιάµεσο των πραγµατικών ηγεµόνων στρωτήρων και της παραετίδος σίµης.1104 Η
παρουσία αυτού του συστήµατος στο Παλαίκαστρο µαρτυρεί τις επαφές της
ευρύτερης περιοχής µε τις ακτές της Μ. Ασίας.
Γενικά, η χρήση κεφαλών Μέδουσας σε ναούς της Κρήτης κατά την αρχαϊκή
περίοδο ίσως να επηρεάστηκε, τουλάχιστον µέχρι κάποιο βαθµό, από αρχιτεκτονικές
πρακτικές εκτός Κρήτης, ιδιαίτερα από την Ανατολή.1105
Το λίθινο Γοργόνειο της ∆ρήρου [Β51] χρονολογήθηκε από την Adams στα
575-550 π.Χ. βάσει τεχνοτροπικών στοιχείων (της απόδοσης των ρυτίδων
εκατέρωθεν του στόµατος) και κυρίως εξαιτίας της εξάπλωσης αγγείων µε γοργόνεια
τότε στην ανατολική Μεσόγειο.1106 Η ίδια θεωρεί πως το γοργόνειο αυτό αποτελεί
µια προσπάθεια των κατοίκων της ∆ρήρου να εκσυγχρονίσουν τον ναό τους στο
πνεύµα της αρχιτεκτονικής διακόσµησης της ηπειρωτικής Ελλάδος, χωρίς ωστόσο να
µπορέσουν να αποδεσµευτούν τελείως από την ανατολική αρχιτεκτονική.1107

Για τις θασιακές ακροκεράµους από το ιερό του Ηρακλή στη Θάσο, βλ. Launey 1944, πίν. 10.
Belson 1981, E.G. 26-27.
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Γιούρη Ε. και Κουκούλη Χ., «Ανασκαφή στην αρχαία Οισύµη», ΑΕΜΘ 1 (1987), 369 εικ. 12.
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8.ΙΙ.γ. ∆ιακόσµηση του µετώπου µε φυτικά κοσµήµατα
Οι πήλινες ακροκέραµοι από την Κνωσό [B38-Β39] αποτελούν στην
πραγµατικότητα ψευδο-ακροκεράµους ασυνήθιστου τύπου, αφού φαίνεται πως δεν
ήταν προσαρµοσµένες στον καλυπτήρα, αλλά πιθανώς χρησιµοποιήθηκαν ως ψευδής
πρόσοψη του ηγεµόνος στρωτήρα, κάτι που συµβαίνει σπάνια. Το διακοσµητικό
µοτίβο µπορεί να συγκριθεί µε µαρµάρινες επιτύµβιες στήλες από την Πάρο και την
Θήρα, οι οποίες χρονολογούνται το 490-470 π.Χ. (εικ. 159). Συνεπώς τα πήλινα
τµήµατα της Κνωσού δεν πρέπει να είχαν χρησιµοποιηθεί για πολύ καιρό, προτού
αποτεθούν στο φρέαρ.1108
Ένα παρόµοιο εύρηµα, αυτή τη φορά πραγµατική ακροκέραµος, αφού
εφαπτόταν στον οξυκόρυφο καλυπτήρα, έχει βρεθεί στη Γόρτυνα στη περιοχή του
βωµού σε αρχαιολογικό σύνολο του 4ου αι. π.Χ.1109 Οι οριζόντιες σιγµοειδείς έλικες
προεξέχουν κάτω από το σώµα του καλυπτήρα και πιθανώς θα εισχωρούσαν στον
αποτετµηµένο χώρο που προοριζόταν για τον ηγεµόνα στρωτήρα, όπως συνηθίζεται
στην Μ. Ασία την αρχαϊκή περίοδο1110 (εικ. 160 και εικ. 161).
Η ακροκέραµος της Γόρτυνας, αν και φέρει τον ίδιο αριθµό φύλλων, εννέα
στο εσωτερικό και δεκατρία στο εξωτερικό ανθέµιο, δεν έχει την τριγωνική µορφή
της ακροκεράµου της Κνωσού. Η πεπλατυσµένη µορφή της δεν θα πρέπει ωστόσο να
αποτελέσει χρονολογικό κριτήριο, αφού πήλινες ηγεµόνες κεραµίδες από την
αρχαϊκή Μοργαντίνα εµφανίζουν περίπου τις ίδιες αναλογίες (εικ. 162 και εικ. 163).
Το παράδειγµα της εικ. 162 χρονολογείται πριν τις αρχές του 5ου αι. π.Χ. Αυτά τα
ευρήµατα δεν αποτελούν ακροκεράµους αλλά επενδύσεις ηγεµόνων στρωτήρων,
(όπως προκύπτει από την τριµερή, πλατιά βάση πίσω από την κάθετη πρόσοψή τους)
και συνδέονταν µε αυτούς από κάτω µε επίχρισµα. Κάποια στιγµή, όταν µερικά
ανθέµια υπέστησαν ελαφρές ζηµιές, πιθανώς λίγο µετά την τοποθέτησή τους και
αποσυνδέθηκαν από τους ηγεµόνες στρωτήρες, τότε επανασυνδέθηκαν µε
µολύβδινους συνδέσµους.1111 Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος της κατάχωσης των
κνωσιακών ακροκεράµων.

Winter 1993, 266. Ο Kenfield 1993, 263 σηµ. 8 το θεωρεί επένδυση αγνώστου λειτουργίας, αφού
δεν φαίνονται ίχνη καλυπτήρα στην οπίσθια πλευρά του.
1109
Rizza-Scrinari 1968, 125 αρ. 67 (Go. 590), 127 εικ. 214-5. ∆ιαστάσεις: ύψος 0, 195µ., µέγ. πλάτος
0,26µ., πάχος της ακροκεράµου στη βάση 0,02µ.
1110
Winter 1993, 266.
1111
Kenfield 1990, 267, σηµ. 4, 268 εικ. 3 και 4. Τις ως τώρα απαρατήρητες σχέσεις µεταξύ της
αρχιτεκτονικής διακόσµησης της Κρήτης και της ΒΑ Ελλάδας τον 7ο αι. π.Χ. αλλά και τις σχέσεις
µεταξύ της Μοργαντίνας και της Κρήτης την ύστερη αρχαϊκή περίοδο υπόσχεται να πραγµατευτεί ο
1108
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Πέρα από την απλή καταγραφή που έκανε ο Rizza, η ακροκέραµος Β46 δεν έχει τύχει
περισσότερης προσοχής από τους µελετητές. Κατά τη γνώµη µου, το πλησιέστερο
παράλληλό της υπάρχει στην Αθήνα (Μουσείο Ακροπόλεως αρ. Κ 301-80, ύψος
0,225µ., πλάτος 0,185µ.), εικ. 164. Τα φύλλα βέβαια είναι επτά και όχι εννέα, φέρουν
χρώµα εναλλάξ σκούρου ερυθρού και µαύρου, διακρίνονται όµως χωριστά το ένα
από το άλλο µε γραµµή λευκού χρώµατος, που τα περιγράφει (κάτι ανάλογο της
έξεργης γραµµής της κρητικής ακροκεράµου). Παρόµοια και η οριζόντια ταινία
µεταξύ των δύο ελίκων. Από το εύρηµα της Αξού απουσιάζει το κρεµάµενο φύλλο
µεταξύ των ελίκων. Το µοτίβο του ψηλού ανθεµίου πάνω από διπλές έλικες είναι
χαρακτηριστικό των πήλινων και µαρµάρινων απεικονίσεων από την Ανατολική
Ελλάδα. Η Winter1112 χρονολογεί την αττική ακροκέραµο γύρω στο 500 π.Χ.
Ένα άλλο παράλληλο της αξιώτικης ακροκεράµου νοµίζω ότι µπορεί να
αναζητηθεί στις ακροκεράµους που πιθανότατα ανήκαν στο «Νότιο κτήριο» του
Ηραίου της Σάµου (Ηραίον αρ. 588), οι οποίες χρονολογούνται στα τέλη του 6ου αι.
π.Χ. (530-510 π.Χ.),1113 (εικ. 165). Οµοιάζουν ως προς τον αριθµό των φύλλων και
την έξεργη γραµµή που τονίζει το περίγραµµα των µορφών (γύρω από τα φύλλα στο
κρητικό εύρηµα, γύρω από τις έλικες στο σαµιακό). Γι’ αυτό προτείνω να
χρονολογηθεί η ακροκέραµος από την Αξό στο τέλος του 6ου αι. π.Χ., το πολύ ως το
480 π.Χ.
Η λεπτή έξεργη γραµµή που τονίζει το περίγραµµα των µορφών έχει θεωρηθεί
αργίτικο χαρακτηριστικό του β΄ τετάρτου του 6ου αι. π.Χ., κυρίως γύρω στο 550
π.Χ.1114 Από την Αξό1115 όµως προέρχεται επίσης ένα πήλινο ανάγλυφο πλακίδιο
(Μουσ. Χανίων, αρ. 915) µε το ίδιο σχεδόν µοτίβο, στο οποίο και τα εννέα φύλλα του
ανθεµίου αλλά και το σώµα των ελίκων περιγράφονται από µια έξεργη γραµµή (εικ.
166). Η ίδια γραµµή περιβάλλει τις φυτικές µορφές και σε µια άλλη ακροκέραµο, από
τη Φαιστό αυτή τη φορά, η οποία περιγράφεται αναλυτικά πιο κάτω. Φαίνεται λοιπόν
πως η γραµµή που τονίζει το περίγραµµα των µορφών αποτελεί ένα επιχώριο στοιχείο
της κρητικής αρχιτεκτονικής διακοσµητικής. Αν πρόκειται για στοιχείο που εισήχθη

Kenfield 1993 (β), 263 σηµ. 8 σε επικείµενη µελέτη του, την οποία όµως δεν έχω εντοπίσει µέχρι την
τελευταία δηµοσίευσή του το έτος 1998.
1112
Winter 1993, 230-1, πίν. 98.
1113
Για την ακροκέραµο πιθανώς από το «Νότιο κτήριο» του Ηραίου της Σάµου, βλ. Ziegenaus 1957,
72, εικ. 1, Παράρτηµα 92 - 93. Η χρονολόγηση βάσει της Winter 1993, εικ. 113.
1114
Hemans 1994, 70-1 αρ. 3 εικ. 5, πίν. 20:b. Winter 1993, εικ. 72.
1115
Rizza 1967-68, 266 αρ. 197, 267 εικ. 27 αρ. 197.
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από την Κρήτη στο Άργος ή το αντίστροφο ή αν πρόκειται για αυτόνοµη εξέλιξη, δεν
µπορούµε να γνωρίζουµε.1116
Μολονότι η διασπορά του απεικονιζοµένων µοτίβων των ακροκεράµων Β36
και Β37 είναι ευρεία, η σύνθεσή τους µε τους δύο κάλυκες εντελώς ανοιγµένους στο
πλάι δεν βρίσκει κανένα αντίστοιχο. Η γενική συµφωνία του άνθους του λωτού µε
την κεραµική της ανατολίζουσας περιόδου οδήγησαν τον La Rosa στο να
χρονολογήσει τις φαιστιακές ακροκεράµους στον 7ο αι. π.Χ. και µάλλον στις αρχές
του 6ου αι. π.Χ. Ωστόσο το κυρτό σώµα των ελίκων παραπέµπει σε έλικες ιωνικών
κιονοκράνων αρχαϊκής περιόδου (6ου αι. π.Χ.), όπως στο κιονόκρανο του Αρχιλόχου
στην Πάρο, το κιονόκρανο από τον Μυούντα, Εµποριό …
Η απόδοση του στήµονα του λωτού παραπέµπει σε λίθινα πρότυπα από το
Ηραίον της Σάµου και συγκεκριµένα στον γλυπτό διάκοσµο του εχίνου των
κιονοκράνων του ναού του Πολυκράτη (538-522 π.Χ.), (εικ. 167). Τα φυλλαράκια
που εφάπτονται στις έλικες έχουν παρόµοιά τους στην πήλινη ακροκέραµο από το
«Νότιο κτήριο» του Ηραίου της Σάµου (εικ. 165). Θα πρότεινα συνεπώς µια
χρονολόγηση της φαιστιακής ακροκεράµου όχι απλώς στις αρχές αλλά στα τέλη του
6ου αι. π.Χ.
Η απουσία παραλλήλων οδηγεί στην σκέψη ότι πρόκειται για τοπική
δηµιουργία. Πράγµατι το µοτίβο του ζεύγους των ανοιγµένων καλύκων, στην
περίπτωση όµως αυτή εκατέρωθεν ενός ανθεµίου, συναντάται στην πλευρά πίθων
φαιστιακής προελεύσεως, οι οποίοι τώρα πια µπορούν µε κάποια πιθανότητα να
θεωρούνται αρχαϊκοί.1117 Σε κάθε περίπτωση η ύπαρξη αυτών των ακροκεράµων
είναι επαρκής για την διατύπωση της υπόθεσης ότι σε αυτόν τον λόφο υπήρχε ένα
ιερό κτήριο.1118
Ο φαιστιακός τύπος ακροκεράµου δεν διαφέρει από τις υπόλοιπες φυτικού
διακόσµου ακροκεράµους ως προς τη δοµή της σύνθεσης: υπάρχει ένα φυτικό µοτίβο
(ανθέµιο ή λωτός) στο άνω τµήµα της ακροκεράµου και ένα σπειροειδές
επαναλαµβανόµενο µοτίβο (διάφοροι τύποι έλικας) στο κάτω.1119

Σαφείς µαρτυρίες για σχέσεις Άργους και Κρήτης υπάρχουν πολύ αργότερα, το 450 π.Χ., µε τη
διαιτησία του Άργους µεταξύ Κνωσού και Τυλισσού, βλ. Kirsten 1948, 1723-1729. Van EffenterreRuzé 1994.
1117
La Rosa 1996, 67 εικ. 9 a-b, 68.
1118
Id., 68.
1119
Το ίδιο µοτίβο ακολουθεί και το λίθινο γωνιαίο ακρωτήριο του προπύλου του µεγάλου περιβόλου
στην Ελεύθερνα (θέση Νησί), το οποίο χρονολογείται στον 5ο – 4ο αι. π.Χ., βλ. Καλπαξής 2004, 173
αρ. 61.
1116
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8.ΙΙΙ.Ακρωτήρια- - Αετώµατα
8.ΙΙΙ.α. Εικονιστικός διάκοσµος
Στην ίδια στέγη µε τις ακροκεράµους Β40, B41 και Β45 από το Παλαίκαστρο
έχει συνδεθεί και το πήλινο ανάγλυφο Β17 (εικ. 57).1120 Πρέπει να είναι η µοναδική
περίπτωση στην ελληνική αρχιτεκτονική, στην οποία Μέδουσα και Γοργόνειο
υπάρχουν σε διαφορετικά αρχιτεκτονικά σύνολα στο ίδιο κτήριο. Η Γοργώ ίσως να
είχε µια ειδική συµβολική σηµασία στη λατρεία του ∆ικταίου ∆ιός, αφού στην
ύστερη κλασική φάση τόσο του ναού του Παλαίκαστρου όσο και της Πραισού
χρησιµοποιήθηκε επίσης ο τύπος αυτός ως διακόσµηση ακροκεράµου.1121 Έχουν
διατυπωθεί αµφιβολίες σχετικά µε το αν το Β17 ήταν αετωµατικό.1122 Αν όµως ισχύει
η τοποθέτηση του γοργονείου στο αέτωµα, τότε αποτελεί το µοναδικό παράδειγµα
αετωµατικής γλυπτικής στην αρχιτεκτονική της Κρήτης.1123 Στην περίπτωση που
δεχτούµε πως απεικονίζεται Γοργώ, τότε παρατηρούµε πως τρέχει προς τα αριστερά,
όπως και οι αντίστοιχες από τις Συρακούσες και τη Γέλα, ενώ κατά κανόνα η µορφή
αυτή απεικονίζεται να τρέχει προς τα δεξιά.1124
Τα πώρινα ανάγλυφα από τον αρχαϊκό ναό του Απόλλωνος στην Αίγινα είναι
κατά τη γνώµη µου αρκετά διαφωτιστικά για την ερµηνεία και τη θέση που θα
κατελάµβανε στον ναό το πήλινο ανάγλυφο Β17. Στον ναό του Απόλλωνος Ι στην
Αίγινα (περ. 600 π.Χ.) το σχετικά µεγάλο βάθος του τυµπάνου (0,44µ.) συνηγορεί
υπέρ της ύπαρξης ενός ανάγλυφου αετωµατικού διακόσµου.1125 Η E. Walter-Karydi
αποδίδει στο αέτωµα µεταξύ άλλων και ένα λυγισµένο πόδι (το υπ’ αρ. 33, µήκους
0,089µ., ύψους 0, 106µ., πάχους 0,061µ.),1126 (εικ. 168). Αν και µόνο υποθέσεις
µπορούν να διατυπωθούν, φαίνεται πως η µορφή σε στάση γούνασι δρόµου (αρ. 33)
θα µπορούσε να ανήκει περισσότερο σε έναν µαχητή που καταρρέει (όπως ο
αντίπαλος του ∆ιός στη δεξιά γωνία του δυτικού αετώµατος της Κέρκυρας1127) παρά
σε µια ιπτάµενη ή θέουσα µορφή.1128

1120

Macveagh Thorne-Prent 2000, 173.
Bosanquet 1904-05, 304 αρ. 8, 305 εικ. 22. Belson 1981, 62.
1122
Belson 1981, 62.
1123
Belson 1981, Part 1, 218.
1124
Μαρινάτος 1927-1928, 11.
1125
Hoffelner/ Walter-Karydi 1999, 43 (για χρονολόγηση), 44.
1126
Walter-Karydi 1999, 44 εικ. 33, πίν. 40,1.2.3.4.
1127
Rodenwaldt 1939, 88 εικ. 75, 89 εικ. 76, πίν. 28.
1128
Walter-Karydi 1999, 45.
1121
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Συνεπώς δεν αποκλείεται το κρητικό πήλινο ανάγλυφο Β17 να µην ανήκει
υποχρεωτικά σε µια Γοργώ άλλα σε µια µαχόµενη ανδρική µορφή. Το λευκό χρώµα
που καλύπτει τον µηρό και την κνήµη του κρητικού έργου, για να δηλώσει το γυµνό
δέρµα, δεν παραπέµπει απαραιτήτως στο γυναικείο δέρµα. Η χρήση λευκού
αλειφώµατος για την απόδοση των γυµνών µερών ανδρικών µορφών είναι γνωστή
από αγγεία που σχετίζονται µε τον ανατολικοϊωνικό χώρο,1129 όπως για παράδειγµα
στις καιρετανές υδρίες.1130 Άλλωστε οι ντυµένες ανδρικές µορφές είναι σύνηθες
φαινόµενο της κρητικής εικονογραφίας.1131
Ακόµα λιγότερες υποθέσεις µπορούν να διατυπωθούν για την ταυτότητα της
µορφής του λίθινου αναγλύφου Β20 από την Κνωσό (Γοργώ ή πολεµιστής;). Πάντως
οι µορφές της µίτρας του Ρεθύµνου µε τις οποίες παραλληλίζεται, απεικονίζουν
ανδρικές µορφές.
Πιθανώς το πήλινο αρχιτεκτονικό µέλος από τους Αρκάδες [Β18] να ανήκε σε
ένα αέτωµα. ∆υστυχώς δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία για το εύρηµα αυτό.

Τιβέριος Μ.Α., Ελληνική Τέχνη – Αρχαία Αγγεία, Εκδοτική Αθηνών 1996, 281 αρ. 73.
Βλ. την καιρετανή µελανόµορφη υδρία του Ζωγράφου του Αετού (530-525 π.Χ.) στο CVA
Λούβρου 9,ΙΙΙ Fa, 8-9, πίν. 8,1-2 και 9, στην οποία αποδίδονται µε λευκό τα γυµνά µέλη του Ηρακλή
και του Ευρυσθέα (Τιβέριος, ό.π.). Τα υπόλοιπα πήλινα αρχιτεκτονικά µέλη Β30, Β40 και Β41 από το
ιερό του ∆ιός παρουσιάζουν επίσης επιρροή από την Ιωνία.
1131
Πβ. Λεµπέση 1985 (β ) και την µίτρα του Ρεθύµνου στον Poulsen 1906, πίν. 23 και Hoffmann
1972, πίν. 46.1.
1129
1130
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8.ΙΙΙ.β. Φυτικός διάκοσµος
Τα αντιθετικά ανθέµια µεταξύ ελίκων του µέλους Β55 από τη µεσαία
ακρόπολη της Φαιστού αποτελούν σύνηθες κόσµηµα της µηλιακής αγγειογραφίας.
Στις Κυκλάδες οι συνδυασµοί των σιγµοειδών ελίκων µε ανθέµια αποτελούν από τα
πιο αγαπητά θέµατα.1132 Η απόδοση όµως του πώρινου θραύσµατος από την Φαιστό
είναι τόσο ιδιαίτερη που δεν βρίσκει κανένα ακριβές παράλληλο ούτε και σε αυτά τα
ποικίλα κοσµήµατα των µηλιακών αγγείων.
Ο I. Beyer1133 αποκατέστησε το θραύσµα αυτό µε δύο αντωπές έλικες που
συνθέτουν ένα καρδιόσχηµο µοτίβο (εικ. 169). Το µεγάλο τετράγωνο σπάσιµο στο
κατώτερο τµήµα του κάτω ανθεµίου, µάλλον υπόλειµµα ενός συνδέσµου, οδήγησε
τον Beyer στην άποψη ότι αυτό προφύλασσε από θραύση τους διασταυρούµενους
βραχίονες των ελίκων. Ο ίδιος ερευνητής είχε χρησιµοποιήσει το θραύσµα αυτό ως
παράλληλο για την αποκατάσταση του ακρωτηρίου από τον ναό Α του Πρινιά [Α11].
Το αρχιτεκτονικό µέλος της Φαιστού είναι κατά τη γνώµη µου σαφώς πιο
ύστερο. Ο La Rosa υποθέτει πως ανήκει στην υστεροαρχαϊκή περίοδο, χωρίς να
αιτιολογεί την άποψή του. Το φαιστιακό έργο εµφανίζει αναλογίες µε λίθινα
αρχιτεκτονικά µέλη από τη Σάµο, ιδίως µε ένα µαρµάρινο θραύσµα από το
υποτραχήλιο κίονα του µεγάλου ναού της Ήρας (ναός του Πολυκράτη, 538-522 π.Χ.)
που φέρει γλυπτό διάκοσµο ανθέων και ανθεµίων (εικ. 170).
Την ίδια σχεδόν απόδοση στα φύλλα του ανθεµίου εµφανίζουν και λίθινες
ανθεµωτές επιστέψεις στηλών επίσης από τη Σάµο, οι οποίες χρονολογούνται την
εποχή του Πολυκράτη (530-510 π.Χ.). Τα σαµιακά έργα διαφέρουν ως προς την
απόδοση των ανθεµίων µε κοίλα φύλλα ή εναλλαγή κοίλων και κυρτών.1134 Στις
περισσότερες περιπτώσεις επίσης τα φύλλα του ανθεµίου εφάπτονται στο λίθινο
φόντο της στήλης, (εικ. 171 και εικ. 172).
Τα πλησιέστερα παράλληλα για τη συµπλήρωση του φαιστιακού έργου
προσφέρουν κατά τη γνώµη µου µια πήλινη ακροκέραµος αρχαϊκής περιόδου από την
«κλασική επίχωση» στο βόρειο άκρο της Ιεράς Οδού του Ηραίου της Σάµου (εικ.
173) και άλλη µια ακροκέραµος ύψους 0,24µ. που πιθανώς να ανήκε στο «Νότιο
κτήριο» του Ηραίου (530-510 π.Χ.), (εικ. 165).1135 Σύµφωνα µε αυτήν την
Ζαφειροπούλου 1985, 75, πίν. Ι∆.6.
Beyer 1976, πίν. 23,2.
1134
Samos XI, 177 αρ. 90, πίν. 72.90. 181-2 αρ.99, πίν. 74.99.
1135
Για την ακροκέραµο από την «κλασική επίχωση», Kyrieleis et al. 1985, 432-433, εικ. 75. Για την
ακροκέραµο πιθανώς από το «Νότιο κτήριο» (Ηραίον αρ.588), βλ. σελ. 184 παρούσας εργασίας.
1132
1133
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αποκατάσταση ο σύνδεσµος στο κάτω ανθέµιο του κρητικού µέλους Β55 θα
εξασφάλιζε την ισορροπία του ακρωτηρίου (;) πάνω σε µια οριζόντια βάση.
Τα τρία διαφορετικά λίθινα ακρωτήρια Β56-58 που είχαν αποτεθεί στο
εσωτερικό του φρέατος στη µεσαία ακρόπολη της Φαιστού, υποδηλώνουν πως
ανήκαν σε ισάριθµα κτήρια, εκτός και αν επρόκειτο για παλαιότερα µέλη που είχαν
αντικατασταθεί µε νεώτερα ακρωτήρια.
Η τριγωνική απόληξη και η οξυκόρυφη κεντρική νεύρωση των φύλλων του
πώρινου ανθεµίου Β56 από τη Φαιστό έχουν αναλογίες µε ένα λίθινο ανθέµιο από τη
Σάµο,1136 το οποίο χρονολογείται στο β΄ τέταρτο του 5ου αι. π.Χ.
Το µέλος Β57 κατά τη γνώµη µου θυµίζει έντονα ως προς τη µορφή και τις
επιµέρους εγχαράξεις τα ανθέµια από το υστεροαρχαϊκό µαρµάρινο ακρωτήριο του
ναού της Αρτέµιδος στο ∆ήλιον της Πάρου1137 (εικ. 174).

1136
1137

Samos XI, 224-5 αρ. 154, πίν. 92.154.
Ζαφειροπούλου 1998, 47 εικ. 43. Zaphiropoulou 2000. Schuller 1982. Billot 1993, 49 εικ. 8.
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8.ΙΙΙ.β΄. Οι έλικες του Πρινιά [Β52-54]
Παλαιότερα είχε διατυπωθεί από τον Weickert η υπόθεση πως το θραύσµα
Β52 αποτελούσε τµήµα αιολικού κιονοκράνου.1138 Όµως η επεξεργασία µόνο της
µιας πλευράς, η απουσία οφθαλµού, το ευρύ κενό που διακόπτεται από τα µικρά
στηρίγµατα, το µικρό πάχος του ευρήµατος και η σύγκριση µε αιολικά κιονόκρανα
από την Λάρισα παρά τωι Έρµωι αποκλείουν την δυνατότητα αυτή.1139 Είναι
απαραίτητο να σηµειωθεί ξανά ότι δεν βρέθηκαν και οι τρεις έλικες εντός του σηκού.
Η θέση εύρεσης των Β53-54 σηµειώνεται µε τους αριθµούς 15-16 στην εικ. 175
αρ.15-16.
Ο I. Beyer αποκατέστησε και τα τρία θραύσµατα µε τη µορφή κορυφαίου
ακρωτηρίου, του οποίου οι διασταυρούµενοι βραχίονες εκτείνονται σχηµατίζοντας
έλικες. Ο ίδιος αντλεί παράλληλα από τη Μ. Ασία, την Κρήτη, και από ένα οµοίωµα
οικίας του 9ου αι. π.Χ. από τη Sala Consilina.1140 Το παράδειγµα που αναφέρει από
την Κρήτη είναι το µέλος Β55, το οποίο συµπληρώνει ο ίδιος ο Beyer (εικ. 169),
συνεπώς δεν αποτελεί παράλληλο.
Πιστεύω πως τα τρία λίθινα µέλη του Πρινιά, Β52-54, αποτελούν ένα είδος
προποµπού των ελίκων στα µαρµάρινα ανθεµωτά ακρωτήρια της ύστερης αρχαϊκής
περιόδου (490-480 π.Χ.) από τον ναό της Αρτέµιδος στο ∆ήλιον της Πάρου (εικ. 174)
και από τον ναό της Αφαίας στην Αίγινα (εικ. 176).1141

1138

Weickert C., Typen der archaischen Architektur in Griechenland und Kleinasien, Augsburg 1929,
58. Πβ. την απάντηση του Pernier 1934, 176.
1139
Wesenberg 1971, 75 σηµ. 366. O Wesenberg 1971 εσφαλµένα αναφέρει πως και τα τρία
θραύσµατα της έλικας βρέθηκαν στον σηκό του ναού Α. Beyer 1976, 93 σηµ. 99.
1140
Beyer 1976, 30.
1141
Ο Schuller 1982, 244 αποδίδει την οµοιότητα των ακρωτηρίων αυτών σε στενές σχέσεις µεταξύ
των εργαστηρίων της Πάρου και της Αίγινας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΚΡΗΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Η µνηµειακή αρχιτεκτονική της Κρήτης του 6ου αι. π.Χ. δεν σταµατά µόνο στα
µνηµεία που βρέθηκαν στο νησί. Συνεχίζεται στην Έφεσο, στο ναό της Αρτέµιδος, µε
δύο αρχιτέκτονες από την Κνωσό, τον Χερσίφρονα και τον γιο του, Μεταγένη. Η
συµβολή τους στην κατασκευή του Αρτεµισίου εξετάζεται σε αυτό το κεφάλαιο.
Το θέµα της κρητικής καταγωγής του Χερσίφρονος και του Μεταγένους προξενεί
πραγµατικά έκπληξη, δεδοµένης της απουσίας περίπτερων και µνηµειωδών ναών
γενικά στο νησί, πόσο µάλλον κολοσσιαίων όπως το Αρτεµίσιο. Το ερώτηµα που
προκύπτει είναι όχι απλώς που µαθήτευσαν αλλά πώς βρέθηκαν στην Έφεσο και πώς
τους ανατέθηκε ένα τόσο µεγάλο έργο. Πρέπει να υπήρχε µια προεργασία, µια
µακρόχρονη διεργασία που να οδήγησε στην ανάθεση της κατασκευής του
Αρτεµισίου στον Χερσίφρονα και στο γιο του Μεταγένη. Γι’ αυτό θα εξεταστούν
αρχικά οι διαθέσιµες πληροφορίες για άλλους Κρήτες τεχνίτες και έπειτα η δράση
των ανώνυµων αρχιτεκτόνων που εργάστηκαν στο ίδιο το νησί την αρχαϊκή περίοδο.
∆ιαφωτιστική για την θέση των τεχνιτών στην Κρήτη την εποχή που
εξετάζουµε είναι το σωζόµενο τµήµα του κυρίως κώδικα της Αξού (IC II. V 1-7, 11),
ο οποίος αναφέρεται σε προνόµια που χορηγήθηκαν σε ορισµένους τεχνίτες που
εργάστηκαν για την πόλη1142 (αρ. 1).
9.Ι. ∆ράση Κρητών καλλιτεχνών εκτός Κρήτης
Εντύπωση προξενεί η διαπίστωση ότι οι Κρήτες αρχιτέκτονες, µε εξαίρεση τον
∆αίδαλο, αναφέρονται στις αρχαίες πηγές µόνο όταν πρόκειται για έργα τους σε
άλλες ελληνικές περιοχές. Το ίδιο συµβαίνει και για τους Λάκωνες καλλιτέχνες και
αυτό πιθανώς να οφείλεται στην έλλειψη συγχρόνων πηγών και στην εξάρτησή µας
από τον Παυσανία.1143
Η απαρίθµηση των καλλιτεχνών αυτών ξεκινά από προσωπικότητες που
καλύπτονται από την αχλύ του µύθου, για να καταλήξει σε ιστορικά πρόσωπα.

1142
1143

Jeffery 1949, 36.
Förtsch 2001, 78.
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9.Ι.α. ∆αίδαλος
Πρόκειται για µυθική πολυσχιδή προσωπικότητα: γλύπτης, αρχιτέκτων,
εφευρέτης, δηµιουργός καλλιτεχνικών αντικειµένων. Έδρασε στην Αθήνα, την
Κρήτη, την Κάτω Ιταλία και τη Σικελία. Στην αρχαιότητα είχε συγχωνευτεί µε τη
δράση ενός καλλιτέχνη του 7ου αι. π.Χ., για τον οποίον δεν έχει αποδειχθεί τίποτα. Το
όνοµα ∆αίδαλος ως ανθρωπωνύµιο βεβαιώνεται στις πινακίδες της Γραµµικής
Γραφής Β΄ και ενδεχοµένως και στην Ugarit.1144 Θεωρείται Αθηναίος, νοµίζω όµως
πως πρόκειται για Κρήτα. Από το γενεαλογικό σχήµα του ∆αιδάλου φαίνεται πως
γίνεται από όλες τις πλευρές η προσπάθεια να δεθεί ο ∆αίδαλος σταθερά µε την
Αττική. Για τη διαµόρφωση αυτών των νεώτερων -προφανώς- γενεαλογιών πρέπει να
έπαιξε αποφασιστικό ρόλο και το γεγονός ότι ο δήµος των ∆αιδαλιδών ανήκε στην
Κεκροπίδα φυλή. Η µετάβαση του ∆αιδάλου από την Αθήνα στην Κρήτη υποδηλώνει
µε τρόπο ακριβώς αντίστροφο τη διάδοση της ξυλογλυπτικής από την Κρήτη στην
ηπειρωτική Ελλάδα.1145
Ο Λαβύρινθος είναι το πιο φηµισµένο αρχιτεκτονικό του έργο, το οποίο
κατέληξε να γίνει η φυλακή του. Οι απόψεις διίστανται σχετικά µε τον λεγόµενο
Χορό. Σύµφωνα µε τον Όµηρο (Ιλ. Σ 590-592) φαίνεται πως πρόκειται για ένα
αρχιτεκτονικό έργο, µια κατασκευή για να χορεύει η Αριάδνη. Αντιθέτως ο
Παυσανίας (9.40.3) µιλά σαφώς για ένα µαρµάρινο ανάγλυφο.1146
Μάλλον δεν µπορεί ακόµα να αποκλεισθεί µε βεβαιότητα καµία ερµηνεία.
Είναι εξίσου πιθανό να απεικονιζόταν ο χορός σε µορφή ιωνικής ζωφόρου. Ο
Βαθυκλής, σύµφωνα πάλι µε τον Παυσανία (3.18.14), είχε απεικονίσει τον χορό των
Μαγνήτων στο ανώτερο τµήµα του «Θρόνου» στο Αµυκλαίον. Η παράσταση αυτή
είχε θεωρηθεί από ορισµένους ερευνητές ότι θα είχε απεικονιστεί µε τη µορφή µιας
ιωνικής ζωφόρου.1147 Στην Κρήτη έχουν εντοπιστεί σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα
ευρήµατα δύο ανάγλυφες λίθινες ζωφόροι, η ζωφόρος Β15 των Χανίων και η
ζωφόρος των ιππέων στον ναό Α του Πρινιά [Β13].

Vollkommer 2001, s.v. Daidalos (I), όπου και πλούσια ενηµερωµένη βιβλιογραφία. Υπάρχει
µυκηναϊκή πινακίδα Γ.Γ.Β΄ από την Κνωσό µε το όνοµα ∆αίδαλος για τη δήλωση ονόµατος ιερού, βλ.
Chadwick J., Killen J.T., Olivier J.-P., The Knossos Tablets IV. A Transliteration (1971), Fp (1) 1+31,
X723.
1145
Κακριδής 1986, τ.3, 37-38, 269.
1146
Vollkommer 2001, s.v. Daidalos.
1147
Förtsch 2001, 82 και σηµ. 721.
1144
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9.Ι.β. Χειρίσοφος
Για το έργο του Κρητός Χειρισόφου1148 στην Τεγέα πληροφορούµαστε τα
εξής από τον Παυσανία (8.53.7-8):
τούτου δέ εστιν ου πόρρω ∆ιονύσου τε ιερά δύο και Κόρης βωµός και Απόλλωνος ναός
και άγαλµα επίχρυσον . Χειρίσοφος δε εποίησε, Κρής µεν γένος, ηλικίαν δε αυτου και
τον διδάξαντα ουκ ίσµεν. η δέ δίαιτα η εν Κνωσσω ∆αιδάλω παρά Μίνω συµβασα επί
µακρότερον δόξαν τοις Κρησί και επί ξοάνων ποιήσει παρεσκεύασε. παρά δέ τω
Απόλλωνι ο Χειρίσοφος έστηκε λίθου πεποιηµένος.
Παρατηρούµε ότι ο Χειρίσοφος αναφέρεται ως γλύπτης· η επιχρύσωση του
αγάλµατος έγινε την εποχή του Αυγούστου, όπως προκύπτει από µια επιγραφή
χαραγµένη σε βωµό που βρέθηκε στα ανατολικά της αγοράς της Τεγέας: Φιλοκράτης
∆αµονίκου / υπέρ τον υιόν ∆αµόνικον./ ανέθηκε τον βωµόν / και εχρύσωσε το άγαλµα
του Απόλλωνος).1149 Η επιβεβαίωση αυτή καθιστά τη µαρτυρία του Παυσανία
αξιόπιστη. Μολονότι δεν διευκρινίζεται αν το άγαλµα ήταν εξαρχής επίχρυσο και το
επισκεύασε ο Φιλοκράτης ή αν η επιχρύσωση αποτελεί πρωτοβουλία του Φιλοκράτη,
πιστεύεται πως το χρύσωσε ξανά ο Φιλοκράτης. Στην περίπτωση αυτή ο Χειρίσοφος
εµφανίζεται να κατέχει επίσης γνώσεις µεταλλουργίας και ιδίως χρυσοχοΐας.
Πιθανότατα πρόκειται για ένα πολύ παλαιό ξόανο του 7ου ή πρώιµου 6ου αι. π.Χ.1150
Συνήθως οι δύο καλλιτέχνες, ο Χερσίφρων και ο Χειρίσοφος ταυτίζονται,
χωρίς βέβαια να αποκλείεται το στοιχείο της αµφιβολίας.1151 Η λίθινη απεικόνιση του
Χειρισόφου δίπλα στο άγαλµα του θεού δεν είναι πρωτοφανής για τα δεδοµένα της
αρχαϊκής περιόδου. Ο Βαθυκλής (Παυσ. 3.18.14) είχε απεικονίσει τους συνεργάτες
του στο Αµυκλαίον, µερικοί από τους οποίους αναγνωρίζονταν µε επιγραφές. Ακόµα
και για τον διάσηµο Σάµιο Θεόδωρο παραδίδεται από τον Πλίνιο (Nat. Hist. 34, 83)
ότι κατασκεύασε ο ίδιος τον ανδριάντα του.1152
Η ιδιαίτερη σχέση των Κρητών καλλιτεχνών (κυρίως αρχιτεκτόνων) µε τον
Απόλλωνα διαφαίνεται στον µύθο του ∆αιδάλου: στον Απόλλωνα αφιέρωσε τα πτερά
που κατασκεύασε µετά τη λήξη του εναέριου ταξιδιού του. Για να τιµήσει το θεό,

Το όνοµα Χειρίσοφος απαντά εκτός από την Κρήτη (βλ. Fraser-Matthews Ι, s.v. Χειρίσοφος) και
στη Λακωνία τον 5ο αι. π.Χ. (Ξενοφ. Ανάβ.4.6.14. ∆ιόδ.14.19.5. βλ. Fraser-Matthews ΙΙΙ Α, s.v.
Χειρίσοφος).
1149
IG V2, 83. Jost 1985, 148.
1150
Vollkommer 2001, λ. Cheirisophos (I).
1151
RE , s.v. Chersiphron. Fraser-Matthews IIIA, ό.π.
1152
Förtsch 2001, 82.
1148
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ανήγειρε στην Κύµη ναό, στις θύρες του οποίου αναπαρέστησε τις περιπέτειές του σε
χαλκό.1153
Συνεπώς η ανάληψη της δηµιουργίας του λατρευτικού αγάλµατος του
Απόλλωνος στην Τεγέα από έναν Κρήτα δεν θα πρέπει να προξενεί έκπληξη.
Πιθανώς η ανάθεση του έργου να γινόταν µέσω των ιερατείων του θεού. Άλλωστε
δεν υπάρχει αµφιβολία πως υπήρχαν επαφές µεταξύ των δύο περιοχών: τα κοινά
τοπωνύµια (Κρητέα, Γόρτυς, Γεραίστιον και Ίδα στην Αρκαδία ανταποκρίνονται στα
ονόµατα της Κρήτης, της Γόρτυνος, των Γεραιστιαδών και της Ίδας), οι θρύλοι
σχετικά µε τις αρκαδικές ιδρύσεις στην Κρήτη (Παυσ. 8.53.4) και η βεβαιωµένη
γλωσσική συγγένεια µεταξύ της Αρκαδίας και της κεντρικής Κρήτης επιβεβαιώνουν
αυτήν την άποψη.1154
Σχέσεις Κρήτης – Τεγέας πιθανώς να αντανακλά ένας τύπος αιγυπτιακής
οινοχόης που έχει βρεθεί στην Κρήτη (στη Σύµη, στην Κνωσό, στο Ιδαίον Άντρον,
στη Φορτέτσα), στο ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα, στη Θήρα και το
Λευκαντί.1155 Απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουν διαπιστωθεί σχέσεις Τεγέας / Αρκαδίας µε
την Αίγυπτο. Πιθανότατα η διάδοση αυτού του προϊόντος στην Τεγέα να έγινε από
Κρήτες.

Frontisi-Ducroux 1975, 167 σηµ. 78. Βιργ. Αιν., 6.14-30.
Jost 1985, 248. Για τα τοπωνύµια, βλ. Marinatos Sp., “Die Wanderung des Zeus”, AA 77 (1962),
στ. 907-916. Για τη συγγένεια της κρητικής διαλέκτου µε την αρκαδική, βλ. Chadwick 1980. Στην
παρούσα εργασία δεν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της αρκαδικής ή κρητικής καταγωγής διαφόρων
θρύλων, όπως της γέννησης του ∆ιός. Σηµασία έχει η ύπαρξη επαφών µεταξύ των δύο περιοχών.
1155
Matthäus 2000, 522-4.
1153
1154
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9.Ι.γ. ∆ίποινος και Σκύλλις – Η γνώση της επεξεργασίας του µαρµάρου
Για τα δύο αδέλφια από την Κρήτη, που ανέπτυξαν δράση κυρίως στην
Πελοπόννησο, έγινε αναφορά και στο Κεφάλαιο 8.ΙΙ.α. Σύµφωνα µε τον Πλίνιο (Νat.
Hist. 36.9) ήταν µαθητές του ∆αιδάλου, κατά τον Παυσανία (2.15,1) ήταν παιδιά του
από έναν γάµο του µε µια γυναίκα από τη Γόρτυνα. Ο Πλίνιος θέτει την ακµή της
δηµιουργίας των δύο καλλιτεχνών, οι οποίοι εργάζονταν µαζί µε εξαίρεση µερικά
µόνο έργα του ∆ιποίνου στην Αµβρακία, το Άργος και τις Κλεωνές (Πλίνιος,
Nat.Hist. 36,14), στην 50η Ολυµπιάδα, δηλαδή γύρω στο 580-576 π.Χ.1156
Σηµαντικοί Λάκωνες καλλιτέχνες, ο ∆όντας, ο Θεοκλής και ο ∆ορυκλείδας,
θεωρούνται µαθητές του ∆ιποίνου και του Σκύλλιδος. Σε αυτούς µαθήτευσαν πολλοί
άλλοι καλλιτέχνες σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτούς αντικατοπτρίζεται όχι µόνο η
συνειδητοποίηση της ηγετικής θέσης της Κρήτης στην πρώιµη ελληνική πλαστική,
αλλά και η προσπάθεια της Σπάρτης να πλησιάσει τη δική της τέχνη όσο το δυνατόν
πιο κοντά στους επιφανείς «ευρετές» της µνηµειώδους πλαστικής.1157
Οι λογοτεχνικές πηγές που αναφέρονται σε αυτούς είναι λίγες (Πλίνιος και
Παυσανίας) και καµία δεν προέρχεται πριν από τη ρωµαϊκή αυτοκρατορική περίοδο.
∆εν είναι δυνατόν να προσδιορίσουµε σε ποιες παραδόσεις αναφέρονται, µπορούµε
όµως να παρατηρήσουµε ότι σε ορισµένα σηµεία συµφωνούν, σε άλλα
αλληλοσυµπληρώνονται, ενώ διαφέρουν σε ένα σηµαντικό ερώτηµα: στο υλικό που
χρησιµοποιούσαν για τα έργα τους.
Σύµφωνα µε τον Πλίνιο ήταν οι πρώτοι που έγιναν διάσηµοι στην τέχνη της
επεξεργασίας του µαρµάρου (Nat.Hist. 36.9: „marmore sculpendo primi omnium
inclaruent Dipoenus et Scyllis“) και όπως οι πρώτοι καλλιτέχνες από τη Χίο,
χρησιµοποίησαν τον λυχνίτη της Πάρου. Οι σωζόµενες πληροφορίες για τα έργα τους
παραπέµπουν ωστόσο σε άλλα υλικά, όπως έβενο, ελεφαντόδοντο και σφυρήλατο
µέταλλο, µε αποτέλεσµα να αµφισβητείται η πληροφορία του Πλινίου.1158
Ωστόσο στη Γόρτυνα (την πόλη καταγωγής της µητέρας του ∆ιποίνου και του
Σκύλλιδος, σύµφωνα µε τον Παυσανία) και στον κοντινό της Πρινιά έχουν βρεθεί τα
µέχρι στιγµής πρωιµότερα µαρµάρινα αντικείµενα της ιστορικής εποχής στην Κρήτη,
οι µαρµάρινοι λύχνοι (τέλη 7ου αι. ως µέσα 6ου αι. π.Χ.).1159 Το µάρµαρο του λύχνου
από τον Πρινιά (Μουσείο Ηρακλείου αρ. 3239), ο οποίος διακοσµείται µε µια κατ’
1156

Hermary 2001, 184-5.
Förtsch 2001, 82-3.
1158
Hermary 2001, ό.π.
1157
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ενώπιον γυναικεία κεφαλή δαιδαλικής τεχνοτροπίας1160 (εικ. 177), θεωρείται πια πως
είναι παριανό.1161 Από παριανό µάρµαρο είναι και οι δαιδαλικοί λύχνοι που βρέθηκαν
προσφάτως από τον καθηγητή κ. Νικ. Σταµπολίδη στην Ελεύθερνα..1162
Αδιευκρίνιστης προέλευσης παραµένει ακόµα το τεφροκύανο, συµπαγές και
αδιαφανές µάρµαρο της λεκάνης από την αρχαϊκή οικία Α του Ονυθέ Γουλεδιανών, η
οποία διακοσµείται µε προτοµή λέοντος.1163
Σύµφωνα µε τον Torelli, το χωρίο του Πλινίου (Nat.Hist. 36,9) σχετικά µε την
προέλευση της ονοµασίας του λυχνίτη από τους λύχνους των υπόγειων στοών, δεν
αποτελεί παρά µια παρετυµολογία, αφού η εξόρυξη αυτού του τύπου µαρµάρου
γινόταν σε υπαίθρια λατοµεία και όχι σε υπόγεια.1164 Γι’ αυτό εξηγεί το όνοµα του
λυχνίτη από τους µαρµάρινους λύχνους µε τις ανάγλυφες γυναικείες προτοµές
δαιδαλικής τεχνοτροπίας, οι οποίες έχουν καταβολές στις γυναικείες προτοµές των
ακροκεράµων του Θέρµου και της Καλυδώνας.1165
Ο J. Boardman έχει αποδώσει τη ζώνη που φορούν οι πρώτοι µαρµάρινοι
νησιωτικοί κούροι σε καθαρά κρητική καταγωγή (αν και δεν έχουν βρεθεί λίθινοι
κούροι στην Κρήτη).1166 Για παράδειγµα, οι µαρµάρινοι κούροι Κ6 (Μουσείο ∆ήλου
Α 334) και Κ7 (Μουσείο ∆ήλου Α 333), οι οποίοι έχουν αποδοθεί σε ναξιακό
εργαστήριο και χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ.,1167 έχουν
κοινό στοιχείο την ανάγλυφη ζώνη, ένα τυπολογικό χαρακτηριστικό που συναντάται
µόνο στους φυσικού και υπερφυσικού µεγέθους ναξιακούς κούρους και στα κρητικά

Kokkorou-Alewras 2000, 143 µε σηµ. 4 και 5.
Davaras 1972, 56 αρ. 30 εικ. 46. Τον εντάσσει στην υστεροδαιδαλική τεχνοτροπία.
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καταγωγή των λύχνων αυτών από την Πάρο. Ο Floren 1987, 159 τους είχε εντάξει στην ναξιακή
παραγωγή, προσφάτως όµως η Kokkorou-Alewras 1995, 62 και σηµ. 175 επανέρχεται στην άποψη του
Beazley.
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σύµφωνα µε την κεραµική χρησιµοποιήθηκε κατά το τέλος του 7ου αι. π.Χ. και στις αρχές του 6ου αι.,
βλ. Πλάτων Ν., «Ανασκαφή Ονυθέ Γουλεδιανών Ρεθύµνης», ΠΑΕ 1955, 300-301, πίν. 113β.
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245, η οποία χρονολογείται στο γ΄ τέταρτο του 4ου αι. π.Χ. ή πριν, βλ. Κορρές Μ., «Υπόγεια Λατοµεία
της Πάρου», στο Σκιλάρντι-Κατσωνοπούλου 2000, 72. Στο υπόγειο λατοµείο του Πανός, επίσης στο
Μαράθι, η πρώτη φάση λειτουργίας πιθανώς να ανάγεται στην κλασική περίοδο, βλ. Λειβαδάρος Ρ. Τσάιµου Κ., «Νέα στοιχεία για την υπόγεια εκµετάλλευση του λυχνίτη στην Πάρο», στο ΣκιλάρντιΚατσωνοπούλου 2000, 87.
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Torelli 1977, ό.π.
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Boardman 1982, 30-31.
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ειδώλια κούρων του 7ου αι. π.Χ.1168 Το στοιχείο αυτό αποτελεί ίσως µια ένδειξη ότι
ικανοί Κρήτες καλλιτέχνες είχαν εργαστεί στα πρώιµα νησιωτικά λατοµεία και
εργαστήρια, αφού αυτοί είχαν την παράδοση στην πλαστική, στα εργαλεία και τις
σχέσεις µε την Αίγυπτο αλλά έλλειψη σε µάρµαρο.1169

Kokkorou-Alewras 1995, 68, 69 σηµ. 227. Ζώνη έφερε και ο µαρµάρινος κολοσσός των Ναξίων
επίσης στη ∆ήλο, που χρονολογείται από τον Boardman 1982, εικ. 60 γύρω στο 580-570 π.Χ. Για
κρητικά ειδώλια κούρων µε ζώνη, βλ. Dädalische Kunst 1970, 48ff, K B 6, πίν. 16 a, b. Rizza-Scrinari
1968, 230κεξ., εικ. 314-315. Λεµπέση 1981, 22, πίν. 3γ.
1169
Boardman 1982, 31.
1168
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9.Ι.δ. Χερσίφρων και Μεταγένης
Η παρουσία των αρχιτεκτόνων από την Κνωσό στα «µεγάλα έργα» της εποχής
εκείνης δικαιολογείται από τα αρχαιολογικά δεδοµένα για την περιοχή της Κνωσού.
Σύµφωνα µε την ακολουθία της κεραµικής, η Κνωσός εµφανίζει πλήρη εγκατάλειψη
το διάστηµα µεταξύ του 600-525 π.Χ.1170 Είναι ακριβώς η εποχή της δράσης του
Χερσίφρονος και του γιου του Μεταγένη. Η απουσία υλικών καταλοίπων του 6ου αι.
από την Κνωσό απαιτεί κάποια εξήγηση. Ο Huxley1171 την απέδωσε στην εξάντληση
της πόλης από έναν συνδυασµό αιτίων. Ο ανταγωνισµός µε τη Λύττο (πολύ
περισσότερο αν η Λύττος δεχόταν βοήθεια από τη σύµµαχό της Σπάρτη) θα είχε
εξασθενήσει τις δυνάµεις της Κνωσού. Αλλά µόνο ο στρατιωτικός παράγοντας δεν
επαρκεί. Ένας λοιµός που θα ακολούθησε την ήττα είναι πιθανός –ας θυµηθούµε τον
Κρητικό (µερικοί λένε πως ήταν από την Κνωσό) Επιµενίδη, ο οποίος θεωρείται πως
εξάγνισε την Αθήνα και πως συνέθεσε επίσης Καθαρµούς. ∆ιαρκείς κακές σοδειές
ίσως να έπληξαν επίσης την Κνωσό. Συνεπώς ένας πόλεµος σε συνδυασµό µε λοιµό
και υποσιτισµό ίσως να κατέστρεψαν την Κνωσό γύρω στα 600 π.Χ.
Αυτή η οικονοµική κατάρρευση πρέπει να οδήγησε πολλούς ικανούς Κρήτες
να αναζητήσουν εργασία σε άλλες περιοχές του ελληνικού κόσµου.1172 Ίσως αυτοί να
ήταν οι λόγοι που οδήγησαν τους δύο Κνωσίους, τον Χερσίφρονα και τον γιο του
Μεταγένη, στο Αρτεµίσιο της Εφέσου. Αυτός ο λόγος όµως δεν εξηγεί γιατί
επελέγησαν αυτοί και όχι κάποιοι άλλοι στη θέση τους. Ο Erickson τους χαρακτηρίζει
émigré, όπως τον Εργοτέλη και τον Επιµενίδη.1173 Για να σταδιοδροµήσει ένας
émigré στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύεται από την απαιτούµενη φήµη.
Τουλάχιστον αυτό δείχνει η ζωή συγχρόνων προσωπικοτήτων.
Ο Βιτρούβιος (Vor. X) παραδίδει έναν πιθανώς παλαιό νόµο της Εφέσου,
σύµφωνα µε τον οποίο για µια παρόµοια ανάθεση µεγάλου έργου, η περιουσία του
αρχιτέκτονα ετίθετο ως ενέχυρο και στην περίπτωση που τα προγραµµατισµένα
έξοδα της κατασκευής υπερέβαιναν το όριο, αυτή κατασχόταν. Αν αυτή η
πληροφορία αναφέρεται στην αρχαϊκή περίοδο, αυτό σηµαίνει πως µόνο φηµισµένοι,
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Erickson 2000, 127.
Huxley 1994, 128-9 µε πληθώρα πηγών και επιχειρηµάτων.
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Ο φυσικός φιλόσοφος ∆ιογένης ο Απολλωνιάτης (πιθανώς να καταγόταν από την Ελεύθερνα) ήταν
µέτοικος στην Αθήνα του 5ου αι. π.Χ., βλ. Θέµελης 2002/2003, 13 µε σχετική βιβλιογραφία.
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Erickson 2000, 136 και σηµ. 30.
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συνεπώς ευκατάστατοι αρχιτέκτονες µπορούσαν να θέσουν υποψηφιότητα για µια
τέτοια παραγγελία.1174
Εξαντλητική ανάλυση των αρχαίων χωρίων που αναφέρονται στη δράση και
το έργο των δύο αρχιτεκτόνων στην Έφεσο έχει γίνει από τον Svenson-Evers. Εδώ
απλώς θα περιοριστούµε στην παράθεση και συζήτηση ορισµένων αποτελεσµάτων
της έρευνάς του. Ενώ λοιπόν είναι βέβαιο ότι η έναρξη των εργασιών έγινε από τον
Χερσίφρονα, δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε πότε ακριβώς ανέλαβε ο γιος του
Μεταγένης. Ο Βιτρούβιος αναφέρει τον Χερσίφρονα σε σχέση µε τη µεταφορά των
κιόνων, αποδίδει όµως τη µεταφορά των επιστυλίων στον Μεταγένη.1175 Για
στατικούς λόγους, από την άλλη µεριά, θα πρέπει κανονικά κανείς να επιδιώξει να
συνδέσει τους ελεύθερα ιστάµενους κίονες όσο το δυνατόν γρηγορότερα µε τα
επιστύλια.1176 Κάτι τέτοιο προϋποθέτει τη χρονική σύµπτωση των εργασιών στους
κίονες και στα επιστύλια. Προκύπτουν συνεπώς δύο δυνατότητες: είτε ο Μεταγένης
ανέλαβε τη διεύθυνση, πριν ακόµα στηθούν µερικοί κίονες είτε ανέπτυξε τη µέθοδό
του ενώ εργαζόταν ακόµα υπό τις εντολές του Χερσίφρονος, ίσως ως υπεύθυνος των
εργασιών στο λατοµείο. Κατά πόσον εργάστηκαν και οι δύο άνδρες µαζί στο κτήριο,
δεν είναι δυνατόν πια να προσδιοριστεί. Είναι πιθανό ότι ο Μεταγένης εργάστηκε
µαζί µε τον πατέρα του, αφού είχε ενηλικιωθεί. Αν αυτό σήµαινε µια ιδιαίτερη
επίσηµη θέση και αν τα καθήκοντά του τότε διέφεραν ουσιαστικά από το έργο άλλων
οικοδόµων του Αρτεµισίου, δεν γνωρίζουµε καθόλου.1177
Πιθανώς η ανέγερση του Αρτεµισίου να άρχισε µόλις µετά το 560 π.Χ.
εξαιτίας της δωρεάς του Κροίσου.1178 Το επόµενο σταθερό σηµείο της κατασκευής
του ναού προσφέρει η ανάγλυφη σίµη, τα αρχαιότερα θραύσµατα της οποίας
χρονολογούνται γύρω στα 530/25 π.Χ. Τότε είχαν αποπερατωθεί οι εργασίες στους
κίονες και το επιστύλιο θα είχε τουλάχιστον εν µέρει τοποθετηθεί στη θέση του.
Αρχιτέκτων θα ήταν τουλάχιστον ως τότε ήδη ο Μεταγένης. Ενώ τα νεώτερα
θραύσµατα της σίµης επιβεβαιώνουν µια οικοδοµική δραστηριότητα ως περίπου το
470/60 π.Χ., µερικά ηµιτελή αρχιτεκτονικά µέλη, µεταξύ των οποίων η σπείρα Pryce
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B 17, επιτρέπουν να συµπεράνουµε µια προσωρινή διακοπή των εργασιών λίγο πριν
ή µετά το 500 π.Χ.1179
Στη συνέχεια θα αναζητηθούν τα στοιχεία εκείνα που αποκαλύπτουν την
προσωπική συµβολή των δύο Κρητών αρχιτεκτόνων στο Αρτεµίσιο της Εφέσου και
την επιρροή που δέχθηκαν οι ίδιοι από την αρχιτεκτονική της Κρήτης. Αρχικά
επισηµαίνουµε ότι κοινό σηµείο του ∆αιδάλου και των δύο Κνωσίων είναι οι
εφευρέσεις και τα περίπλοκα οικοδοµικά έργα.
i. Σχέσεις Αρτεµισίου-Κρήτης
Οι σχέσεις του Αρτεµισίου µε την Κρήτη επιβεβαιώνονται σύµφωνα µε τον
Bammer1180 από τα ίδια τα ευρήµατα του ιερού, από τα οποία άλλα βρέθηκαν σε
γεωµετρικά στρώµατα, άλλα είναι δαιδαλικής τεχνοτροπίας και άλλα παρουσιάζουν
κρητο-φοινικική έµπνευση, όπως µια πήλινη κεφαλή, ένας αρύβαλλος από
ελεφαντόδοντο µε κεφαλή δαιδαλικής τεχνοτροπίας, ένα χρυσό έλασµα µε ανάγλυφη
παράσταση ιστάµενης γυµνής γυναίκας, µια χρυσή περόνη, µια χρυσή προτοµή γρύπα
(675-650 π.Χ.).
Σε δύο κεφαλές από ήλεκτρον που βρέθηκαν στο Αρτεµίσιον της γεωµετρικής
εποχής είναι δυνατόν να διαπιστωθούν στενές σχέσεις µε τα χάλκινα σφυρήλατα
ειδώλια της ∆ρήρου παρά τις διαφορές που υπάρχουν στο υλικό και το σχήµα.1181
Ακόµα πιο εντυπωσιακά στοιχεία για τις σχέσεις Κρήτης-Εφέσου παρέχουν τέσσερα
ανάγλυφα από ελεφαντόδοντο µε κατ’ ενώπιον πρόσωπα, τα οποία βρέθηκαν στο
γεωµετρικό/αρχαϊκό νεκροταφείο της Ελεύθερνας (Ορθή Πέτρα) και χρονολογούνται
µεταξύ του 620 και του 580 π.Χ. Ένα από αυτά, το Ε11182 (εικ. 178), έχει εξαιρετική
οµοιότητα µε την κεφαλή 86/ Κ492 από την Έφεσο, η οποία βρέθηκε δίπλα στην
αρχαϊκή βόρεια «λατρευτική βάση» στο ιερό της Αρτέµιδος.1183 (εικ. 179). Ως προς
τα τεχνικά χαρακτηριστικά, το µέγεθος και τη λειτουργία οι δύο κεφαλές είναι οι
ίδιες. Με µια πρώτη µατιά θα µπορούσε κανείς να πιστέψει πως ανήκουν στο ίδιο
εργαστήριο, ωστόσο υπάρχουν µερικές διαφορές µεταξύ τους, οι οποίες οδήγησαν
τον κ. Ν. Σταµπολίδη στην άποψη ότι το εύρηµα της Εφέσου φέρει τα αρχικά
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χαρακτηριστικά της λεγόµενης ιωνικής τεχνοτροπίας και θα πρέπει να χρονολογηθεί
λίγο αργότερα από το κρητικό.1184
Η επιρροή της Κρήτης δεν φαίνεται όµως µόνο στη µικροτεχνία,1185 αλλά και
γενικά στην αρχιτεκτονική της Ιωνίας, κατ’ αρχάς µε την τρέχουσα εικονιστική
ζωφόρο στο επιστύλιο και µε τις έλικες ως ακρωτήρια στέγης.1186 Συγκεκριµένα στο
Αρτεµίσιον, ο περίπτερος του 8ου αι. από τυπολογικής απόψεως αποτελεί τη σύνθεση
ενός πτερού µε έναν ναό που έχει εστία (Herdtempel).1187 Ο σηκός έχει στο
εσωτερικό του µια τετράγωνη βάση, η οποία συµφωνεί ως προς τη θέση και τη µορφή
µε τους ναούς µε εστία από την Κρήτη, όπως στη ∆ρήρο [Α12] και τον Πρινιά [Α11].
Αν στο Αρτεµίσιον πρόκειται πράγµατι για εστία –αν το δούµε από λειτουργικής
απόψεως-, είναι ένα άλλο ζήτηµα.1188
Γενικά έχει επικρατήσει η υπόθεση ότι Κρήτες καλλιτέχνες µετέβησαν στην
Έφεσο και δηµιούργησαν µαζί µε ντόπιους καλλιτέχνες αντικείµενα µικροτεχνίας,
συνεπώς η πορεία του καλλιτεχνικού ρεύµατος κατευθυνόταν από την Κρήτη προς την
Έφεσο, όπως προκύπτει και από την µετάβαση των Κνωσίων αρχιτεκτόνων
Χερσίφρονος και Μεταγένους στην Έφεσο για την κατασκευή του αρχαϊκού ναού της
Αρτέµιδος.1189

1184

Stampolidis 1992, 146, 148-9.
Πβ. και το άρθρο της Λεµπέση 1999.
1186
Bammer 1996, 87.
1187
Muss 2000, 150.
1188
Bammer 1991-92, 22. Bammer 2000 (β), 72 εικ. 2, 74.
1189
Muss 2000, 152.
1185

201

ii. Η συµβολή των Κνωσίων αρχιτεκτόνων στο Αρτεµίσιο
Η τεχνική της επεξεργασίας του µαρµάρου αναπτύχθηκε σε υψηλά επίπεδα
δεξιοτεχνίας στο αρχαϊκό Αρτεµίσιο.1190 Τα µαρµάρινα κεραµίδια του ναού έχουν
παραλληλιστεί από την Α. Ohnesorg µε κυκλαδικές µαρµάρινες στέγες.1191 Η
ταυτόχρονη ύπαρξη µαρµάρινων οροφών στην Πάρο και την Έφεσο είναι
ενδιαφέρουσα, γιατί στην ίδια τη Μ. Ασία οι µαρµάρινες στέγες είναι σπάνιες. Ίσως
αυτός να είναι ο πιο σηµαντικός δεσµός µεταξύ της παριανής και της εφεσιακής
αρχιτεκτονικής την αρχαϊκή περίοδο. Φαίνεται ωστόσο πως τα κιονόκρανα από την
Πάρο και την Έφεσο είχαν συλληφθεί πολύ διαφορετικά στους αρχαϊκούς
χρόνους.1192 Επίσης η γλυπτική του αρχαϊκού Αρτεµισίου περιορίζεται στους κίονες,
στις κυβικές βάσεις και στη σίµη, η οποία έχει µικρότερα ανάγλυφα. Τα ελεύθερα
αγάλµατα είναι σπάνια, ενώ τα γλυπτά έφεραν χρώµατα.1193 Η απουσία ελεύθερων
γλυπτών θα µπορούσε να υποδεικνύει επίσης επίδραση της κρητικής αρχιτεκτονικής
γλυπτικής. Τα µνηµεία της Κρήτης που εξετάσαµε χαρακτηρίζονται για την
ανάγλυφη διακόσµησή τους (ζωφόροι, ορθοστάτες, ανάγλυφες πλάκες, σίµες).
Αν αποδώσουµε τη θεµελίωση του Αρτεµισίου στον Θεόδωρο τον Σάµιο, τότε
–σύµφωνα µε τον Bammer- όλες οι καινοτοµίες που αφορούν το µαρµάρινο κτήριο,
πρέπει να αποδοθούν στους δύο Κρήτες. Οι καινοτοµίες αυτές περιλαµβάνουν:1194
α) την επινόηση µιας νέας µεθόδου µεταφοράς του µαρµάρου και τεχνικές για την
ανύψωση του µαρµάρου.1195
β) κάθετες αύλακες για την µολυβδοχόηση των γόµφων (εικ. 180). Η τεχνική αυτή
χρησιµοποιήθηκε σε όλον τον ναό του 6ου αι. και ξανά στον βωµό του 4ου αι. π.Χ.1196
γ) την οξεία ακµή των ραβδώσεων των σπονδύλων. Οι οξείες ακµές των ραβδώσεων
των σπονδύλων δεν αποτελούν αποκλειστικό χαρακτηριστικό των δωρικών κιόνων.
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Τον 6ο αι. π.Χ. οι ραβδώσεις δουλεύονταν σχεδόν παντού µε οξείες ακµές και
επιπλέον ήταν αρκετά αβαθείς.1197
δ) την επεξεργασία της εξωτερικής επιφάνειας του µαρµάρου µε περιτένεια και λεπτό
δούλεµα µε βελόνι. Στον ναό του Κροίσου η τεχνική αυτή είχε γενική χρήση. Στην
εικ. 181 απεικονίζεται ένα παράδειγµα από τον Nαΐσκο της εποχής του Κροίσου.1198
Οφείλω να παρατηρήσω ότι τέτοια δείγµατα έχουν εντοπιστεί στην εξωτερική
επιφάνεια ορθοστατών από το λεγόµενο ανάκτορο Ι της Φαιστού και σε ένα-δύο
δείγµατα από την Αγία Τριάδα1199 (εικ. 182). Οι λίθοι από την Φαιστό έχουν
περιτένεια ακανόνιστου πλάτους και θέσης και αποτελούν το παλαιότερο και
µοναδικό µέχρι τώρα φαινόµενο στην Ελλάδα της Εποχής του Χαλκού
(χρονολογούνται στον 17ο αι. π.Χ.). Τα «ανάκτορα» της Φαιστού έχουν πολλά κοινά
στοιχεία µε κτήρια της Ugarit στις συριακές ακτές βορείως της περιοχής που
θεωρείται ότι είναι οι κύριες Φοινικικές πόλεις, αλλά εκεί υπάρχει παρόµοια
επεξεργασία των λίθων µόνο τον 13ο αι. π.Χ.1200
Ο Boardman εξετάζει ανά περιοχή (Ελλάδα, Κύπρο, Φοινίκη, Συρία και
Μεσοποταµία, Urartu και Φρυγία, Λυδία, Ιωνία) την εµφάνιση της περιτένειας
(drafted margin). ∆εν συµφωνεί µε την απόδοση της τεχνικής αυτής στους Φοίνικες,
οι οποίοι εµφανίζουν εξαιρετικές ικανότητες σε άλλα µέσα, όχι όµως στην
επεξεργασία του λίθου. Πιθανώς η Συρία και η Κύπρος να ήταν οι πιο σηµαντικοί
µεσάζοντες για τέτοιες τεχνικές παρά η Φοινίκη, καταλήγει ο Boardman.1201 Η λίθινη
τοιχοποιία στον κόσµο της ανατολικής Ελλάδας του ύστερου 7ου και του πρώιµου 6ου
αιώνα δεν έχει περιτένεια. Η πραγµατικά καλύτερη περιτένεια, που µπορεί να
συγκριθεί µε εκείνη των Σάρδεων, βρίσκεται στον ναό της Αρτέµιδος στην Έφεσο.
Ίσως είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι αυτή η τοιχοποιία να ήταν σε κάποιο βαθµό
προϊόν της Λυδικής πατρωνίας, του Κροίσου και των τεχνιτών του.1202 ∆εν χρειάζεται
υποχρεωτικά να προέρχεται από καµία άλλη πηγή, αν και η περιτένεια φαίνεται
πιθανόν να αποτελεί πρωτότυπη ελληνική επινόηση.1203

Müller-Wiener 1995, 133. Πβ. αρχαϊκά παραδείγµατα από την Πάρο, τη Νάξο, τη Σάµο, τη
Ναύκρατη.
1198
Bammer 1996, 88 εικ. 114. Id. 2000 (α), 440 εικ. 5a-b.
1199
Fiandra 1997, 56 και σηµ. 8-9, 57 εικ. 8-9.
1200
Boardman 2000, 23, 26.
1201
Id., 29.
1202
Πβ., Ratté 1993.
1203
Boardman 2000, 35.
1197
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Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν παραδείγµατα από την Κρήτη της περιόδου που
εξετάζουµε µε τέτοια επεξεργασία του λίθου. Το διµερές κτήριο στην Άπτερα, που
έχει περιτένεια (εικ. 183), έχει χρονολογηθεί από τον Drerup µε επιφύλαξη στη
µετάβαση από τον 5ο στον 4ο αι. π.Χ. Στο κτήριο ωστόσο επικρατεί αναµφίβολα ένας
παλαιός χαρακτήρας, µε την αυστηρή διαµόρφωση των δύο θυρών, µε τον ιδιαίτερο
τρόπο της θεµελίωσης και ιδίως µε τη µορφή και το µέγεθος των κενών που άφησαν
οι πελεκίνοι και τα βοθρία.1204 Ίσως µια επανεξέταση του κτηρίου να καταφέρει να
διακρίνει µε σαφήνεια αν υπάρχουν διάφορες φάσεις κατασκευής του, ώστε να
διαλευκανθεί αν η περιτένεια του αρχαϊκού Αρτεµισίου αποτελεί τεχνική των Κρητών
αρχιτεκτόνων την οποία είχαν διδαχθεί στην πατρίδα τους. Περιτένεια εµφανίζει και
το πρόπυλο της Ελεύθερνας (4ου αι. π.Χ.)1205
Σε αυτά τα χαρακτηριστικά προσθέτω:
ε) την κλίση του µετώπου των ελίκων που συναντάται για πρώτη φορά στο
Αρτεµίσιον της Εφέσου. Το υπερβολικό ύψος των κιόνων δεν θα επέτρεπε να
προβληθεί το κόσµηµα των ελίκων, αν η πρόσοψή τους δεν έκλινε προς τη µεριά του
θεατή, ώστε να θεώνται καλύτερα.1206 Γι’ αυτό όλοι οι δίπτεροι ναοί, των οποίων
σώζονται κιονόκρανα, εµφανίζουν αυτή την µορφολογική λεπτοµέρεια, η οποία έχει
σχέση µε το µεγάλο ύψος των κιόνων.1207 Αυτή η επινόηση δεν είναι πρωτοφανής
όµως για την αρχαϊκή περίοδο, αφού κάτι ανάλογο έχει παρατηρηθεί και στα γλυπτά
του αετώµατος του ναού της Αρτέµιδος στην Κέρκυρα.1208
Μολονότι µέχρι τώρα έχουν παρατηρηθεί πολλές επαφές της Κρήτης µε τη Σάµο,
στην τελευταία δεν έχουν βρεθεί κιονόκρανα µε άβακα, ούτε σε άλλες περιοχές µε
πρώιµα κιονόκρανα, όπως τη Θέρµη, την Καβάλα, τον Μυούντα, το ∆ιδυµαίο, την
Αλικαρνασσό, τον ναό της Αθηνάς στη Μίλητο.1209 Κιονόκρανα µε άβακα
δηµιουργούνται στην Ιωνία για πρώτη φορά στο Αρτεµίσιο της Εφέσου (εικ. 184)

Drerup 1951, 103, 104, πίν. 71.2.
Καλπαξής 1991/93, 258-259. Καλπαξής 2004, 109.
1206
Kirchhoff 1988, 77 αρ. 49, 80.
1207
Id., 80.
1208
Id., 81. Για την κλίση των γλυπτών του ναού της Κέρκυρας, βλ. Rodenwaldt 1939, 34, 52, 71,
107ff, εικ. 53, 66.
1209
Bammer 1972, 445-6. Συνοπτικοί οι πίνακες του Kirchhoff 1988, πίν. 1 και 2 για τους τύπους των
ιωνικών κιονοκράνων.
1204
1205
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περίπου γύρω στα µέσα του 6ου αι. ή λίγο µετά και όπως δείχνει η µετέπειτα εξέλιξη,
έγιναν η µορφή του µέλλοντος.1210
Ίσως δεν είναι τυχαίο ότι τα µόνα καλά σωζόµενα αρχαϊκά κιονόκρανα από
την Κρήτη µε ιωνικές καταβολές, τα κιονόκρανα των Αρκάδων Β1 και της Φαιστού
Β2, φέρουν άβακα. Ιωνικά κιονόκρανα µε άβακα απεικονίζονται εγχάρακτα και σε
έναν κυβόλιθο από τη ∆ρήρο, ο οποίος χρονολογήθηκε στο β΄ ήµισυ του 6ου αι. π.Χ.
λόγω της αναλογιών που αυτά εµφανίζουν µε τα βάθρα των αετών στο ιερό του ∆ιός
Θενάτα στην Αµνισό1211 (εικ. 185). ∆εν αποκλείεται ο σχεδιασµός των κιονοκράνων
του Αρτεµισίου να οφείλεται στους Κρήτες αρχιτέκτονες, αφού δεν συναντάµε
ακριβή παράλληλά τους ούτε και στην ίδια την Έφεσο.1212
∆εν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε που αρχιτέκτονες θα ασχολούνταν µε
έργα γλυπτικής. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα καλλιτεχνών που ήταν ταυτόχρονα
αρχιτέκτονες και γλύπτες. Τον 6ο αι. π.Χ. έχουµε στοιχεία για τον Βούπαλο
(Παυσ.4.30.6), τον Ροίκο (Ηροδ.3.60, Παυσ.10.38.3), τον Θεόδωρο (Βιτρ. 7.pr.12,
Πλάτ. Ίων 533b, ∆ιόδ.Σικ. 1.98.5-9), και ίσως τον Βαθυκλή (Παυσ.3.18.9-19.2).
Αυτός ο µάλλον παράδοξος συνδυασµός δεξιοτήτων απαντά και στον 4ο αι. π.Χ. για
τον Πυθεό (Βιτρ.7 pr.12, Πλίνιος ΝΗ 36.31), τον Σάτυρο (Βιτρ.7 pr.12.), τον Σκόπα
(Παυσ.8.45.5). Αφού ο προφανής κοινός παράγοντας είναι η δεξιοτεχνία στην
κατεργασία και διαµόρφωση του λίθου, αυτό υποδηλώνει ότι οι αρχιτέκτονες ίσως να
επεξεργάζονταν τον λίθο.1213
Η τεχνική που χρησιµοποιήθηκε για τις αρχαϊκές βάσεις των κιόνων είναι
ενδιαφέρουσα, καθώς ο πολυγωνικός στυλοβάτης και η πλίνθος έχουν κατασκευαστεί
από ένα κοµµάτι µαρµάρου, ώστε να αποφευχθούν οι σύνδεσµοι σε µια περιοχή που
υπέφερε από την υγρασία (εικ. 186).1214 Η τεχνική αυτή αποτελεί κατά τη γνώµη µου
επινόηση των Κρητών αρχιτεκτόνων, παρόµοια µε εκείνη που παρατηρήθηκε σε
κτίσµα του ΒΑ τοµέα της βόρειας πλευράς της Πατέλας του Πρινιά,1215 το οποίο

Alzinger 1972-75, 172 εικ. 5. Για τον άβακα των κιονοκράνων του Αρτεµισίου, βλ. Kirchhoff
1988, 76 αρ. 48, 77 αρ. 49, 81-82, 274.
1211
Van Effenterre 1961, 553-556, εικ. 4: οι διαστάσεις του κυβόλιθου είναι 0,67×0,275×0,24µ.
1212
Στην Έφεσο έχουν βρεθεί και άλλα αρχαϊκά κιονόκρανα, δεν προέρχονται όµως όλα από το
Αρτεµίσιον, βλ. Alzinger 1972-75, 172, 174, 178.
1213
Coulton 1977, 23 σηµ. 51. Ο Svenson-Evers 1996, 517-520, υποστηρίζει πως το πρότυπο του
αρχιτέκτονα-γλύπτη στην αρχαία Ελλάδα δεν έχει ιστορικά ερείσµατα. Αντιθέτως, ανταποκρίνεται
κατά τη γνώµη του περισσότερο στον uomo universale της Αναγέννησης, όπως ο Brunelleschi, ο
Michelangelo ή ο Bernini.
1214
Bammer 1966-67, στ. 41, εικ. 17. Id. 2000 (α), 439, 441 εικ. 8.
1215
Rizza 1991, 333 εικ. 2/1, 334, 335, 337 εικ.6.
1210
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χρονολογείται στα έτη µεταξύ της ΠΓ, Γ και ανατολίζουσας περιόδου. Εκεί µια βάση
κίονα είχε λαξευτεί από τον ίδιο τον βράχο πάνω στον οποίον εδραζόταν.
Επιρροές από την Κρήτη νοµίζω πως απηχούν και οι τετράγωνες πλίνθοι
πάνω στις οποίες πατούν οι κίονες. Τετράγωνες βάσεις χρησιµοποιούνταν ήδη στη
µινωική εποχή, αλλά και στον ναό Α του Πρινιά, στην Τύλισο, τη ∆ρήρο και στο
τετράγωνο κτήριο στον Άγιο Γεώργιο της Φαιστού (στην περίπτωση που αποδειχθεί
µε βεβαιότητα ότι δεν είναι ελληνιστικό). Ακόµα και οι υποδοχές των κιόνων στο
Πύθιον της Γόρτυνας δίνουν την εντύπωση τετράγωνης πλίνθου πάνω στην οποία
εδράζεται ο κίων.
Στους τοίχους του σηκού του αρχαϊκού Αρτεµισίου εφαρµόστηκε το
έµπλεκτον σύστηµα δόµησης, σύµφωνα µε το οποίο είχαν χρησιµοποιηθεί µε πολλή
προσοχή λαξευµένες µαρµάρινες λιθόπλινθοι στην εξωτερική παρειά, οι οποίες
συνδέονταν µε πελεκίνους, ενώ στο εσωτερικό είχε χρησιµοποιηθεί ευτελέστερο
υλικό,1216 (εικ. 187). Νοµίζω ότι και το έµπλεκτον θα µπορούσε να αποτελεί
χαρακτηριστικό της κρητικής αρχιτεκτονικής, αν και το µόνο σωζόµενο παράδειγµα
χρονολογείται στη ΜΜ περίοδο και προέρχεται από τον δυτικό τοίχο του λεγοµένου
ανακτόρου της Κνωσού1217 (εικ. 188). ∆εν είναι απίθανο τα ερείπια της προϊστορικής
Κνωσού να ήταν ακόµα ορατά την εποχή που ζούσαν οι δύο Κνώσιοι
αρχιτέκτονες.1218 ∆υστυχώς, απ’ όσο γνωρίζω, δεν έχουν βρεθεί ή καταγραφεί
παρόµοιες κατασκευές από την Κρήτη της ιστορικής περιόδου, που να επιβεβαιώνουν
την υπόθεση αυτή.1219

Bammer 2000 (α), 439-440, 441 εικ. 9.
Ορλάνδος 1994², 179 εικ. 134. Durm 1910, 59 εικ. 36.
1218
Ο Thomas 1998 πραγµατεύεται κτήρια της πρώιµης ιστορικής εποχής (τα οποία θεωρούνται ναοί
και ιερά) από την Κνωσό, τη Φαιστό, την Αγ. Τριάδα, τις Μυκήνες, την Τίρυνθα, την Ακρόπολη των
Αθηνών και τις Θήβες, τα οποία φαίνεται πως είχαν ενσωµατωθεί ενσυνείδητα σε µινωικές και
µυκηναϊκές εγκαταστάσεις («ανάκτορα») πιθανόν ήδη από τη γεωµετρική περίοδο. Το ζήτηµα της
συνέχειας της λατρείας από τους προϊστορικούς χρόνους ως τους ύστερους ελληνικούς απαιτεί
περαιτέρω διασάφηση, δεν αποκλείεται τα ήδη υπάρχοντα ερείπια να προσέφεραν άφθονο δοµικό
υλικό.
1219
Ο P. Braconi, “Emplecton”, AION ArchStAnt N.S. n.8 (2001), 105-118 αναλύει τη διαφορά
κατασκευής του εµπλέκτου στους Έλληνες και τους Ρωµαίους (σελ. 112-115), γι’ αυτό περιορίζεται σε
παραδείγµατα από την κλασική ηπειρωτική Ελλάδα και τις Κυκλάδες.
1216
1217
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Ιδιαίτερη σηµασία στη µελέτη του Αρτεµισίου της Εφέσου έχουν οι αναλογίες βάσει
των οποίων σχεδιάστηκε. Ο Schaber1220 µελέτησε την κάτοψη του αρχαϊκού ναού και
κατέγραψε τις ακόλουθες µετρήσεις, από τις οποίες επελέγησαν εκείνες που
αντιστοιχούν σε πήχεις, επειδή αυτή η µονάδα µέτρησης δίνει ακέραιους αριθµούς
(1 πήχυς = 0,5236µ.).
Βασιλικοί

Πήχεις

Πόδες

πήχεις
∆υτικός τοίχος

1

4

6

Αξονικό πλάτος του σηκού ή απόσταση από

11

44

66

Μήκος προνάου

22

88

132

Μήκος σηκού

33

132

198

Μήκος πτερού

(49,5)

198

297

Ναός + Βωµός

(74,25)

297

(445,5)

το κέντρο της λατρευτικής βάσης ως τον
εγκάρσιο άξονα σε πόδες = µισός πρόναος

Τα µεγέθη του ναού που σχεδίασαν οι Κρήτες αρχιτέκτονες παρουσιάζονται
σαν µια διασταύρωση αριθµητικής προόδου µε γεωµετρική:

44

88

132

198

297

Στην αριθµητική πρόοδο 44, 88, 132 η αύξηση περιλαµβάνει κάθε φορά το 44. Όµως
στη γεωµετρική πρόοδο 88, 132, 198, 297 κάθε µέγεθος προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό του προηγούµενου µε το 1,5. Αυτό το «επί 1,5» αντιστοιχεί στη
σχέση 3 : 2, το αριθµητικό µέσο µεταξύ του 2 και του 1. Αυτό σηµαίνει πως ο
αριθµός των ποδών του µήκους του σηκού προσδιόριζε τον αριθµό των πήχεων του
µήκους του σηκού, το µέγεθος του σηκού σε πόδες προσδιόριζε την περίσταση σε
πήχεις, και η περίσταση σε πόδες προσδιόριζε το µήκος του ναού και του βωµού,
συνεπώς υπήρχε η εξής σχέση: πόδες : πήχεις = 3 : 2.

Schaber 1982, 89 για τις µονάδες µέτρησης του αρχαϊκού Αρτεµισίου (ναού του Κροίσου), 117119 για την ερµηνεία των αναλογιών.
1220
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Ο χιασµός των δύο προόδων έχει ως αποτέλεσµα τα δύο τελευταία µέλη της
αριθµητικής προόδου ή τα πρώτα µέλη της γεωµετρικής προόδου να προσδιορίζουν
τον πρόναο και τον σηκό, καθώς και τις διαστάσεις των ακολούθων µελών. Συνεπώς
το αρχαϊκό Αρτεµίσιο (ναός του Κροίσου) έχει αυστηρές αναλογίες, οι οποίες
συµπεριλαµβάνουν πρόναο, σηκό και περίσταση σε µια οργανική ενότητα.
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9.II. Μαθητεία-Μόρφωση
Οι απόψεις για την κοινωνική θέση και τη µόρφωση των αρχαίων ελλήνων
αρχιτεκτόνων επικεντρώνονται σε γενικές γραµµές σε δύο θεωρίες, για τις οποίες
υπάρχουν κάποια στοιχεία. Οι µελετητές που υποστηρίζουν ότι οι αρχιτέκτονες ήταν
ουσιαστικά πρωτοµάστορες υποθέτουν πως εκπαιδεύονταν υπό ένα είδος µαθητείας
στο παραδοσιακό κτίσιµο και αναδεικνύονταν από τις τάξεις των κτιστών. Η άποψη
αυτή βασίζεται στον συµβατική φύση της ελληνικής αρχιτεκτονικής, η οποία
υποδηλώνει έναν παραδοσιακό σχεδιασµό, και ενισχύεται από τα ηµεροµίσθια των
αρχιτεκτόνων (1-2 δραχµές ηµερησίως), τα οποία υπερείχαν ελάχιστα από εκείνα των
εξειδικευµένων τεχνιτών, καθώς και από την εξαιρετική σπανιότητα υπογραφών
αρχιτεκτόνων σε αντίθεση µε τις υπογραφές των γλυπτών.
Η δεύτερη άποψη, την οποία υιοθετεί ο Coulton,1221 πρεσβεύει ότι οι
αρχιτέκτονες διέφεραν από τους κτίστες, ότι ήταν µορφωµένοι, εκπαιδευµένοι από
αυτά που είχαν διαβάσει, από τα πρακτικά ενδιαφέροντά τους και την εµπειρία τους.
Στην παρούσα εργασία θα υποστηριχτεί η πρώτη άποψη, η οποία βασίζεται σε ιδέες
της Burford1222 και θα ενισχυθεί από το εθνογραφικό παράλληλο των κτιστών της
Πελοποννήσου και ιδίως των Λαγκαδινών µαστόρων.
9.ΙΙ.α. Μετακινήσεις αρχιτεκτόνων
Υπάρχουν άφθονες γραπτές µαρτυρίες για τη µετακίνηση γλυπτών και αρχιτεκτόνων
από το ένα άκρο του ελληνικού κόσµου στο άλλο και πέρα από αυτόν κατά τη
διάρκεια της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας:1223 ο Θεόδωρος ο Σάµιος στη
Σπάρτη (Παυσ.3.12.10), ο Βαθυκλής από τη Μαγνησία στη Σπάρτη (Παυσ. 3.18.9κυρίως γλύπτης), οι Κνώσιοι Χερσίφρων και Μεταγένης στην Έφεσο (Βιτρ.7.pr. 16),
ο Μεγαρεύς Ευπαλίνος στη Σάµο (Ηρόδ.3.60.3), ο Αθηναίος(;) Ικτίνος στις Βάσσες
(Παυσ. 8.41.5, 9), ο Μιλήσιος Ιππόδαµος στον Πειραιά και τους Θουρίους (Αριστ.
Πολ., 1267b22. µάλλον πολεοδόµος παρά αρχιτέκτων), ο Θεόδωρος από τη Φώκαια
(ή Φωκίδα;) στους ∆ελφούς (Βιτρ. 7.pr. 12), ο Πάριος Σκόπας στην Τεγέα
(Παυσ.8.45.9), ο Πάριος(;) Σάτυρος στην Αλικαρνασσό (Βιτρ. 7.pr. 12), ο Καλλίας
από την Άραδο στη Ρόδο (Βιτρ.10.16.3), και αρκετοί αρχιτέκτονες της ελληνιστικής
εποχής που εργάζονταν υπό βασιλική προστασία.

1221

Coulton 1977, 23κεξ.
Burford 1965. O Coulton 1977 δεν παραπέµπει καθόλου στο άρθρο της.
1223
Burford 1965, 32. Coulton 1977 σηµ. 74. Για µετακινήσεις κεραµέων, βλ. Μ. Τιβέριος, ΑΕΜΘ 3
(1989), 617-619. Id., Εγνατία 1 (1990), 34 και σηµ. 15-16.
1222
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Ο Coulton υποστηρίζει ότι οι αρχιτέκτονες φαίνεται να ταξίδευαν λιγότερο από τους
γλύπτες, ίσως γιατί η γνώση των τοπικών υλικών ήταν πιο σηµαντική. Σύµφωνα µε
τους οικοδοµικούς λογαριασµούς των ∆ελφών, της ∆ήλου και της Επιδαύρου είναι
εµφανές πως εκεί συγκεντρώνονταν γλύπτες, οικοδόµοι, ζωγράφοι, ξυλουργοί από
πολλά µέρη της Ελλάδος.
Για να αναλάβει κανείς την περάτωση ενός έργου όπως το Αρτεµίσιο θα
πρέπει να ήταν κάτοχος όχι µόνο τεχνικών γνώσεων αλλά και της κατεργασίας του
µαρµάρου. Γνωρίζουµε ότι το µάρµαρο δεν είναι ανύπαρκτο στην Κρήτη (βλ.
Παράρτηµα Ι) και ότι έχει συνδυαστεί µε τον ∆ίποινο και τον Σκύλλι. Είναι
απαραίτητο ωστόσο να αναζητήσουµε και αλλού τα µέρη εκείνα που θα άσκησαν
επιρροή στους Κρήτες αρχιτέκτονες.
Πόλος έλξης εξειδικευµένων τεχνιτών πρέπει να αποτελούσαν τα πανελλήνια
ιερά των ∆ελφών, της Ολυµπίας και της ∆ήλου την αρχαϊκή περίοδο. Φαίνεται
απίθανο να απασχολούνταν στα ιερά αυτά µόνο ντόπιοι καλλιτέχνες, αφού διάφορα
γλυπτά, κτήρια και αναθήµατα είναι οι αδιάψευστοι µάρτυρες των διαφορετικών
εργαστηρίων, υλικών και τεχνοτροπίας που χρησιµοποιήθηκαν εκεί. Στοιχεία
τεχνικής, κατασκευής και αναλογιών στη µορφή και στα κιονόκρανα έχουν οδηγήσει
στο συµπέρασµα πως οι θησαυροί των Σιφνίων, των «Μασσαλιωτών» και των
«Κλαζοµενίων» στους ∆ελφούς κατασκευάστηκαν από το ίδιο εργαστήριο και
συνεπώς ανήκουν σε µια οµάδα.1224 Ο θησαυρός των Σιφνίων αποδίδεται µε
βεβαιότητα σε παριανό εργαστήριο,1225 συνεπώς το ίδιο µπορούµε να υποστηρίξουµε
και για τους άλλους δύο θησαυρούς. Η ανάθεση εξηγείται από την απόσταση των
παραγγελιοδοτών από την Ελλάδα και τους ∆ελφούς,1226 δεν εξηγεί όµως γιατί
επελέγησαν οι συγκεκριµένοι τεχνίτες και όχι κάποιοι άλλοι, από πού απέκτησαν τη
φήµη τους, ώστε να αναλαµβάνουν τέτοια σηµαντικά έργα κλπ.
Η µελέτη των δελφικών οικοδοµηµάτων από την Ε. Παρτίδα έδειξε ότι
ειδικευµένοι τεχνίτες και πρωτοµάστορες από τις Κυκλάδες είχαν προσληφθεί στο
ιερό ως µέλη µιας ανατολικοελλαδικής συντεχνίας (Αιγαίο και µικρασιατικές ακτές),
µε συνέπεια οι ∆ελφοί να γίνουν το εφαλτήριο για την ανταλλαγή γνώσεων.1227 Το
ιερό των ∆ελφών πράγµατι εµφανίζει την εξής ιδιαιτερότητα όσον αφορά την
ελληνική αρχιτεκτονική: εκεί παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά αρκετές καινοτοµίες
1224

Gruben 1972 (α), 19-22.
Id., 28.
1226
Gruben 2000, 98.
1225
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την αρχαϊκή περίοδο, µεταξύ των οποίων η εµφάνιση του ιωνικού ρυθµού και του
µαρµάρου (π.χ. η Σφίγγα των Ναξίων, οι τέσσερις ιωνικοί θησαυροί και η πρώτη
πρόσοψη δωρικού ναού από µάρµαρο, ο λεγόµενος ναός των Αλκµαιωνιδών).1228
Η Σφίγγα των Ναξίων στους ∆ελφούς (περ. 570 π.Χ.), συνολικού ύψους 12
µέτρων (10µ. µετρά ο ιωνικός κίων), µαρτυρεί πως οι Κυκλαδίτες ήταν εξοικειωµένοι
µε τεχνικές ανύψωσης λίθινων µελών ήδη από τις αρχές του 6ου αι. (το Αρτεµίσιο είχε
συνολικό ύψος περ.20µ.).1229 Υποθέτω πως οι Κρήτες αρχιτέκτονες είχαν εργαστεί σε
κυκλαδικά εργαστήρια ή είχαν συνεργαστεί µε τους Κυκλαδίτες συναδέλφους τους
στους ∆ελφούς. Η σχέση Κρήτης-∆ελφών ήταν πολύ ισχυρή τόσο στη θρησκεία (πβ.
τη λατρεία του Απόλλωνος ∆ελφινίου) όσο και στην ανάθεση αγαλµάτων (Πίνδαρος,
Πυθ. 5, 39-42).1230

Partida 2000, κυρίως σελ. 361.
Roux 2000, 188-190.
1229
Gruben 1986, 352.
1230
Boardman 1982, 31, εικ. 57.
1227
1228

211

9.ΙΙ.β. Μαθητεία εντός του νησιού
Έχει επικρατήσει η άποψη πως η ισχυρή παράδοση και η συντηρητικότητα
των Κρητών δεν ευνοούσε την ανέγερση επιβλητικών ναών (βλ. Εισαγωγή), ωστόσο
αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα απασχόλησης των τεχνιτών αυτών µέσα στο ίδιο
το νησί τους, ώστε να αποκτήσουν µια πρώτη επαφή µε την τέχνη τους και
εξοικείωση µε τις δυσκολίες του επαγγέλµατος, ούτε και την κατάκτηση
εξειδικευµένων γνώσεων. Η λίθινη τοιχοποιία του ναού της ακροπόλεως και του
Πυθίου της Γόρτυνας (Α4 και Α1 αντιστοίχως) και του ναού της Ρέας στη Φαιστό Α
αποτελεί την ισχυρότερη ένδειξη για την γνώση της επεξεργασίας του λίθου στην
αρχαϊκή Κρήτη.
i. Οχυρωµατικά έργα
Η απασχόλησή τους σε οχυρωµατικά έργα θα ήταν µια αποδεκτή λύση.
Ακόµα και αν ο αριθµός των πόλεων δεν ανερχόταν ποτέ σε όλες τις περιόδους στις
εκατό ή ενενήντα, ακόµα και αν δεχθούµε τον αριθµό των 50-70 πόλεων,1231 η
κατασκευή οχυρωµατικών έργων θα σήµαινε διαρκή απασχόληση ενός ικανού
αριθµού τεχνιτών, ακόµα και αν οι λίθοι των τειχών αυτών απαιτούσαν µόνο µια
απλή σφυρηλάτηση, όπως συνηθιζόταν την περίοδο που εξετάζουµε. Μια τέτοια
ερµηνεία θα ήταν αρκετά βολική, αν επαληθευόταν και από τα αρχαιολογικά
δεδοµένα. ∆υστυχώς ελάχιστα γνωρίζουµε για την οχύρωση των κρητικών πόλεων
την αρχαϊκή εποχή [βλ. Κατάλογο Γ]. Η πλειονότητα των ερειπίων που διατηρούνται
ώς σήµερα χρονολογούνται την εποχή των κρητικών εµφυλίων, δηλαδή στην ύστερη
κλασική και ελληνιστική περίοδο (∆ρήρος, Άπτερα, Σύβριτος, Ελεύθερνα,
Υρτακίνα…).1232 ∆εν γνωρίζουµε αν όλο το ύψος του τείχους ήταν λίθινο, αν δηλαδή
αυτό που σώζεται αποτελούσε το λιθολόγηµα,1233 και το ανώτερο τµήµα του ήταν
κατασκευασµένο από κατεργασµένους λίθους ή ωµές πλίνθους, όπως για παράδειγµα
στο τείχος της Σµύρνης (περ. 740-690 π.Χ.), το λιθολόγηµα του οποίου ανερχόταν
τουλάχιστον σε 2µ. περίπου,1234 ύψους ανάλογου µε εκείνο των οχυρωµατικών
περιβόλων στη Σύβριτο (Γ1) και την Πραισό (Γ3). Επίσης δεν είµαστε σε θέση να
ξέρουµε αν οι εξωτερικοί τοίχοι των οικιών προσέφεραν επαρκή άµυνα.1235 Συνεπώς
1231

Kalpaxis 1999, 114.
Id., 122.
1233
Ορλάνδος-Τραυλός 1986, 169, λ. λιθολόγηµα.
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Cook-Nicholls 1998, 49.
1235
Kalpaxis 1999, 122.
1232
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είναι απαραίτητη µια ειδική µελέτη που θα εµβαθύνει στην εξακρίβωση αρχαϊκών
οχυρώσεων στην Κρήτη.
ii. Λαξεύµατα στον βράχο
Η λάξευση µεγάλων σχετικά τµηµάτων του φυσικού βράχου για τη
δηµιουργία οικοδοµήσιµου χώρου, αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό πολλών κρητικών
πόλεων της ιστορικής περιόδου (κυρίως της ελληνιστικής). Η πρακτική αυτή δεν
αποτελεί ιδιαίτερο γνώρισµα της δυτικής Κρήτης ούτε της ελληνιστικής περιόδου,
αφού έχει χρησιµοποιηθεί σε κάποιες από τις οικίες της Λατούς και του γεωµετρικού
οικισµού στο Καβούσι.1236 Τέτοια λαξεύµατα δεν έχουν αποτελέσει ποτέ αντικείµενο
συστηµατικής µελέτης.
Η λάξευση προσόψεων στον βράχο είναι επίπονη εργασία. Για την περίπτωση
της Πραισού έχουν προταθεί διάφορες ερµηνείες.1237 Τα περισσότερα τέτοιου είδους
χρονολογηµένα λαξεύµατα στην Πραισό φαίνεται πως είναι ύστερα. (µέσα 5ου αι.
π.Χ. ή/ και αργότερα), χρονολόγηση που ενισχύεται από το γεγονός ότι καµία
εξακριβωµένη αρχαϊκή ή πρώιµη κλασική κατασκευή ή τοίχος δεν είναι ορατοί σε
οποιοδήποτε τµήµα του αρχαίου χώρου εκτός από την κορυφή της Πρώτης
Ακροπόλεως. ∆εν αποκλείεται ωστόσο το λάξευµα 4 (RCF 4) να είναι πρωιµότερο1238
(βλ. εικ. 39).
Πιθανώς στην αρχαϊκή περίοδο να ανάγεται και η αρχική κατασκευή των
µεγάλων δεξαµενών της Ελεύθερνας που έχουν λαξευτεί στον βράχο τη ακρόπολης
και τροφοδοτούσαν µε νερό την κάτω πόλη.1239
Η απουσία βεβαιωµένων αρχαϊκών λαξευµάτων στον βράχο ή ακόµα και η
αδυναµία της σύγχρονης έρευνας να τα εντοπίσει δεν σηµαίνει πως πρέπει να
αποκλεισθεί τελείως η πιθανότητα να υπήρχαν τέτοιου είδους δραστηριότητες στην
αρχαϊκή Κρήτη, οι οποίες να συνέβαλαν στην εξάσκηση των Κρητών στην
επεξεργασία του λίθου και στην κατάκτηση εξειδικευµένων γνώσεων.

Καλπαξής-Furtwängler-Schnapp et al. 1994, 68 µε πλήθος παραδειγµάτων.
Whitley et al. 1995, 425 µε σχετική βιβλιογραφία.
1238
Id., 410 εικ. 2, 427. Whitley 1998, 30 εικ. 2.3.
1239
Θέµελης 2002, 14.
1236
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9.ΙΙ.γ. Το παράλληλο των παραδοσιακών κτιστών της Πελοποννήσου
Στις περισσότερες πόλεις οι κτίστες ναών πρέπει να ήταν λίγοι. Η ναοδοµία ήταν µια
περιστασιακή δραστηριότητα, πολύ συχνά µοναδική στην εµπειρία ολόκληρων
γενεών ανθρώπων, ιδίως σε µικρά µέρη. Ούτε επιχειρηµατίες ούτε τεχνίτες θα
προσδοκούσαν να ζήσουν από την κατασκευή ναών σε οποιοδήποτε µέρος εκτός από
την Αθήνα και τον Ακράγαντα κατά τη διάρκεια του 5ου αι. π.Χ.1240
Η σχέση µεταξύ του αριθµού των ειδικευµένων τεχνιτών και του είδους της
εργασίας που µπορούσε να γίνει είχε συνειδητοποιηθεί πλήρως στην αρχαιότητα.
Σύµφωνα µε τον Ξενοφώντα (Πόροι ή Περί Προσόδων) ήταν ιδιαιτέρως οικονοµικό
να αυξηθεί ο αριθµός των εργατών στα ορυχεία µε τον απλούστερο δυνατό τρόπο,
δηλαδή µε την αγορά δούλων. Σύµφωνα µε την Burford, θα ήταν ανέφικτο να
επιδιώξει κανείς αυτήν την τακτική στην ναοδοµία. Βεβαίως όταν υπήρχε ζήτηση
δούλων, οι εξειδικευµένοι τεχνίτες αυτοµάτως υπερτιµώντο. Οι Επιδαύριοι τον 4ο αι.
έστειλαν απεσταλµένους σε πολλούς τόπους -Τεγέα, αρκαδική Στύµφαλο, Κόρινθο,
Μέγαρα, Αίγινα, Τροιζήνα, Αθήνα και Πάρο- για να αναζητήσουν εξειδικευµένους
άνδρες για το οικοδοµικό τους πρόγραµµα.1241
Με την µετακίνηση από το ένα µέρος στο άλλο ο εξειδικευµένος τεχνίτης
µπορούσε να βρει κατάλληλη απασχόληση και ταυτόχρονα εξάσκηση για το ταλέντο
του. Η κινητικότητα των εξειδικευµένων τεχνιτών στον αρχαίο κόσµο αντιστάθµισε
έτσι την ολοετή έλλειψη εξειδικευµένων ανδρών σε οποιαδήποτε πόλη. Από την άλλη
µεριά σήµαινε όµως, όπως συµβαίνει και σήµερα, πως πολύ συχνά δεν ήταν εκεί όταν
τους χρειάζονταν. Η απάντηση δεν θα ήταν να αυξηθεί ο αριθµός των χτιστών των
ναών αµέσως µε την αγορά δούλων, γιατί αφού η κατασκευή ναών ήταν ουσιαστικά
µια περιστασιακή δραστηριότητα, εκείνα τα άτοµα ή κράτη που έκαναν επένδυση σε
µόνιµο εργατικό δυναµικό για οικοδόµηση σύντοµα θα διατηρούσαν ένα πλεόνασµα
εξειδικευµένων εργατών, η οποία θα απέβαινε µια ακόµα µεγαλύτερη οικονοµική
στενοχωρία συγκριτικά µε την προηγούµενη έλλειψη.1242
Η ίδια αδυναµία του συστήµατος να διατηρεί ένα µόνιµο και εντοπισµένο
εργατικό δυναµικό σε απασχόληση επί τόπου, αντισταθµίστηκε τον 18ο-19ο αι. µ.Χ.
(;) από την πλανόδια, οργανωµένη σε συντροφιές, µε εσωτερική ιεράρχηση εργατική
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Burford 1965, 31.
Id., ό.π.
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Id., 31-32.
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δύναµη.1243 Τα µπουλούκια, όπως λέγονταν, ήταν ατελείς συντεχνίες, ήταν
συνεταιρισµοί για δουλειά ή µια φαµίλια για δουλειά, µε άλλα λόγια ήταν µικρότερες
ή µεγαλύτερες οµάδες από τεχνίτες-συντρόφους, που άλλοι από αυτούς είχαν την ίδια
ειδικότητα και άλλοι συναφή επαγγέλµατα. Το µπουλούκι λειτουργούσε σε
συνεταιριστική βάση. Ο καταµερισµός της εργασίας γινόταν αναλόγως µε την
ειδικότητα κάθε µέλους της οµάδας. Ο πελεκάνος λάξευε τα αγκωνάρια
(γωνιόλιθους), τα υπέρθυρα, τις παραστάδες…Επειδή η δουλειά του πελεκάνου
απαιτούσε πολύχρονη πείρα της οικοδοµικής τέχνης και κάποια καλλιτεχνική
ευαισθησία, την ειδικότητά του ασκούσε συνήθως ο πρωτοµάστορας.1244 Αυτός
σκάλιζε στα αγκωνάρια άνθη, σταυρούς, πτηνά, επιγραφές και άλλα παρόµοια
διακοσµητικά ή αποτρεπτικά σύµβολα.1245 Εύγλωττο παράδειγµα του συνδυασµού
κτίστη και γλύπτη αποτελούν οι επιγραφές του ∆ηµητσανίτη Ευστάθιου
∆ιγενόπουλου «κτίστης και γλύπτης (πελεκάνος)».1246
Οι παραδοσιακοί κτίστες της Πελοποννήσου χρησιµοποιούσαν το ίδιο υλικό ,
τον λίθο, και τα ίδια εργαλεία όπως και οι αρχαίοι οικοδόµοι, τον µαντρακά
(επικόπανος), το πικούνι (τυπίς), το βελόνι (κοπεύς), τη γωνιά (γωνία ή προσαγωγειον
ή γνώµων), το βαρύδι/ ζύγι (κάθετος ή στάθµη).1247 Ακριβής αναλογία δεν υπάρχει ως
προς την τοιχοποιία, αφού οι παραδοσιακοί κτίστες χρησιµοποιούσαν συνδετικό
υλικό. Στις περιπτώσεις που οι λίθοι είχαν τέλεια εφαρµογή (π.χ. σε αγκωνάρια,
υπέρθυρα, καµπαναριά) χρησιµοποιούσαν ασπράδι αυγού [οι λίθοι αυτοί δεν είχαν
αναθύρωση ούτε εσωτερικούς συνδέσµους. Μόνο στην εξωτερική επιφάνεια
διακρίνονται αρκετές φορές σιδερένιοι σύνδεσµοι αγκιστροειδείς, οι οποίοι
κατασκευάζονταν επιτόπου από πλανόδιους σιδεράδες (γύφτους)].
Οι αναλογίες στον οικονοµικο-κοινωνικό τοµέα, στο υλικό, τα εργαλεία και
εν µέρει στον τρόπο κατασκευής µπορούν να αποτελέσουν το εφαλτήριο για την
αναζήτηση περισσότερων αναλογιών. Οι παραδοσιακοί κτίστες της Πελοποννήσου
δεν είχαν ακαδηµαϊκή µόρφωση αλλά αποκτούσαν τις απαραίτητες γνώσης της
οικοδοµικής τέχνης µέσα από τη µαθητεία.1248 Κυρίως όσοι ήταν από τα γύρω φτωχά

Κωνσταντινόπουλος 1983, σηµ. 364 α.
Κωνσταντινόπουλος 1983, 53.
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Id., ό.π.
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Id., 31 σηµ. 120.
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Id., εικ. 4. Ορλάνδος 1994², 116κεξ., 131-2, 142 εικ. 56.
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Ο Svenson-Evers 1996, 518 θεωρεί πως αυτό ισχύει ιδίως για τον Θεόδωρο τον Σάµιο και τους
Κνωσίους Χερσίφρονα και Μεταγένη, αφού τόσο το Ηραίον ΙΙΙ όσο και «ο ναός του Κροίσου D», δηλ.
το αρχαϊκό Αρτεµίσιο, ήταν οι πρώτες κατασκευές της µνηµειακής λίθινης αρχιτεκτονικής.
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χωριά ακολουθούσαν από παιδιά τα λαγκαδινά µπουλούκια ως µαστορόπουλα ή
ψυχογιοί, και ύστερα από µαθητεία οχτώ ως δέκα χρόνων γίνονταν χτίστες.1249
Τα ζεύγη των αρχιτεκτόνων αποτελούν συνηθισµένο φαινόµενο ήδη στη
µυθολογία: ο Αµφίων και ο Ζήθος (οι οικιστές των Θηβών), ο Τροφώνιος και ο
Αγαµήδης (αρχιτέκτονες ενός από τους αρχαίους ναούς του Απόλλωνος στους
∆ελφούς), ο ∆αίδαλος και ο Τάλως [ή Κάλως ή Πέρδιξ] (αυτό το ζεύγος συνοδεύεται
από το σύνδροµο της επαγγελµατικής αντιζηλίας, που διαχρονικά φθάνει στη λαϊκή
µας παράδοση), οι Σάµιοι Ροίκος και Θεόδωρος. Οι Κρήτες Χερσίφρων και
Μεταγένης, πατέρας και γιος συνεργάζονται στο αρχαϊκό Αρτεµίσιο. Αυτή η
συγγένεια ίσως να αποτελεί το κλειδί της εξήγησης της ανά ζεύγη συνεργασίας
αρχιτεκτόνων, δηλαδή της κατά οικογενειακή παράδοση µαθητείας και εξάσκησης
του επαγγέλµατος.1250
Από την αρχαιότητα, στις λίγες περιπτώσεις που γνωρίζουµε το επάγγελµα
του πατέρα του αρχιτέκτονα, ο πατέρας ήταν επίσης αρχιτέκτων (∆άµων και
Αγαθοκλής, γιοι του Αγησικράτη, εγγονοί του Αγάθωνος1251). Αυτό θα µας εξέπληττε
λίγο, αν σκεφτούµε τη γενική συνήθεια του γιου να ακολουθεί το επάγγελµα του
πατέρα στην Ελλάδα, και ο Βιτρούβιος λέγει πως αυτό ίσχυε κανονικά για τους
αρχιτέκτονες, αν και προφανώς δεν ίσχυε για τον εαυτό του.1252 Στα Λαγκάδια το
επάγγελµα του κτίστη το εξασκούσαν ορισµένες οικογένειες και απ’ όσο ξέρω
πήγαινε από πατέρα σε γιο, ίσως επειδή δεν υπήρχαν άλλες διέξοδοι. Γενικά δύσκολα
µεταπηδούσαν από το ένα επάγγελµα στο άλλο.
Οι Χερσίφρων και Μεταγένης φαίνεται να φέρουν όλα εκείνα τα στοιχεία που
διέκριναν τους παραδοσιακούς κτίστες και µάλιστα τους πρωτοµάστορες της
Πελοποννήσου: ηλικία, πείρα, µακρά θητεία στο επάγγελµα, γενικά φήµη και κύρος,
ικανότητα στις δοσοληψίες, κοινωνικότητα, πνευµατική ευστροφία.1253

Κωνσταντινόπουλος 1983, 29.
Πετρονώτης 1992, 121. ∆υστυχώς δεν κατάφερα να βρω παρά µόνο την περίληψη του άρθρου του
Πετρονώτη από το πρόγραµµα εργασιών του Συνεδρίου.
1251
Coulton 1977, 25 και σηµ. 68. SIG³, 494.
1252
Coulton 1977, 25 και σηµ. 68.
1253
Κωνσταντινόπουλος 1983, 49.
1249
1250
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Επιρροές
10.Ι. Επαφές µε τη Σικελία
Γνωρίζουµε ότι στις αρχές του 7ου αι. π.Χ. Κρήτες µαζί µε Ροδίους συµµετείχαν στην
κτίση της Γέλας (βλ. Εισαγωγή). Η σύγχρονη έρευνα πάντως έχει προσκοµίσει
περισσότερα στοιχεία για τις σχέσεις της σικελικής πόλεως µε τη Ρόδο παρά µε την
Κρήτη.1254 Εδώ απλώς αναφέρουµε την ενδιαφέρουσα άποψη του Wenkter σχετικά
µε την καταγωγή όσων εγκαταστάθηκαν στη Γέλα: Στους λεπτοµερείς καταλόγους
των αθηναίων και συρακουσίων συµµάχων που συµµετείχαν στη σικελική
εκστρατεία το 413 π.Χ. (Θουκ. 8.57-58) µόνο οι Ρόδιοι αναφέρονται ως ∆ωριείς
(Θουκ. 8.57.6).1255 Αντιθέτως, οι Κρήτες χαρακτηρίζονται µόνο από τον τόπο
καταγωγής τους (η σύρραξη των Κρητών οπλιτών στις αθηναϊκές τάξεις µε τµήµα
του κρητικού πληθυσµού της Γέλας αναφέρεται επίτηδες από τον Θουκυδίδη 8.57.9):
άρα εκείνοι που ακολούθησαν τον Έντιµο στον αποικισµό της Γέλας δεν ήταν
∆ωριείς, αλλά µη ∆ωριείς Έλληνες από την Κρήτη.1256
Πραγµατικά εντυπωσιακές είναι όµως οι επαφές που παρατηρήθηκαν µεταξύ
κεντρικής Κρήτης και Σελινούντος την αρχαϊκή περίοδο, όπως αυτές διακρίνονται
στα κιονόκρανα µε πτιλλωτό κόσµηµα (πβ. Β2 Φαιστού) και στους µαρµάρινους
λύχνους κυκλαδικής προέλευσης που έχουν βρεθεί στον Πρινιά και την Ελεύθερνα.
Ένας τέτοιου τύπου ακέραιος µαρµάρινος λύχνος, που χρονολογείται στα τέλη του
7ου αι. π.Χ., έχει βρεθεί στο ιερό της Μαλλοφόρου στον Σελινούντα1257 (εικ. 189).
Έχει διαπιστωθεί επίσης πως οι σπόνδυλοι των κιόνων από το λατοµείο Cave
di Cusa µεταφέρθηκαν στον Σελινούντα µε τη µέθοδο των δύο Κνωσίων
αρχιτεκτόνων του Αρτεµισίου. Από το λατοµείο αυτό προέρχονται τα φέροντα µέλη
του µεγαλύτερου ναού της πόλεως, του ναού G, καθώς και των ναών C και F.1258
Lentini M.C., «Γέλα», στο Σταµπολίδης 2003, 190-193.
Wenkter 1956, 132.
1256
Id., ό.π. Η Morris 1992, 209-210 υποστηρίζει ότι οι πρώτοι κάτοικοι της Γέλας ήταν Φοίνικες και
ότι πολλά έθιµα που θεωρούνται «κρητικά» στη Σικελία θα µπορούσαν να υποδηλώνουν συνήθειες της
Βορείου Συρίας ή της Φοινίκης που είχαν από καιρό υιοθετηθεί από τους Κρήτες.
1257
Sara G., στο Σταµπολίδης 2003, 410 αρ. 659. Φυλάσσεται στο Περιφερειακό Αρχαιολογικό
Μουσείο του Παλέρµο “A. Salinas”, αρ. ευρ. 3892.
1258
Peschlow-Bindokat A., Die Steinbrüche von Selinunt, Mainz am Rhein 1990, 11, 31. Ο ναός C
είναι ο αρχαιότερος της πόλεως (χρονολογείται περ. το 550 π.Χ.), βλ. Gruben 1986, 278-9. Ο ναός F
κατασκευάστηκε γύρω στο 530 π.Χ., βλ. Gruben 1986, 284. Η κατασκευή του ναού G άρχισε το 520
περίπου και ολοκληρώθηκε µετά το 490 π.Χ., βλ. Gruben 1986, 288, 289 εικ. 236-238.
1254
1255
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Αντιθέτως µε τον Coulton,1259 θεωρώ πως η µέθοδός αυτή δεν έγινε γνωστή στη
Σικελία από την αρχιτεκτονική πραγµατεία1260 του Χερσίφρονος και του Μεταγένη,
αλλά από τη µετακίνηση τεχνιτών, οι οποίοι θα είχαν εξοικειωθεί µε τη µέθοδο αυτή
στην Έφεσο, στο πλάι των δύο Κρητών αρχιτεκτόνων.
Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η ύπαρξη βωµού στο εσωτερικό του ναού C,1261 ο
οποίος παραπέµπει στην «εσχάρα» που βρίσκεται συνήθως στο εσωτερικό των
κρητικών οίκων. Κοινή είναι και η προτίµηση των δύο νησιών στον αρχιτεκτονικό
τύπο του οίκου.
Οι αναλογίες που παρατηρήθηκαν µεταξύ των κρητικών ακροκεράµων Β40,
Β42 και Β43-44 µε υστεροαρχαϊκές ακροκεράµους από τη Μοργαντίνα θα
µπορούσαν να εξηγηθούν ικανοποιητικά, αν δεχθούµε την εµηνεία της J. Neils ότι οι
τελευταίες κοσµούσαν ένα ελληνικό διώροφο κτήριο που χρησίµευε ως εµπορείον
στη σικελική πόλη.1262
O J.Boardman είχε συνδυάσει τα κρητικά προϊόντα που βρέθηκαν στην Κ.
Ιταλία µε τις στενές επαφές που θα είχε το νησί µε τις δωρικές πόλεις–κράτη, µε τους
∆ελφούς και µε την Κόρινθο.1263 Από τα µέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται ότι η Κρήτη
αποτελούσε τον ενδιάµεσο σταθµό µεταξύ Ιωνίας και Σικελίας.

1259

Coulton 1977, 143.
Για το βιβλίο που συνέγραψαν ο Χερσίφρων και ο Μεταγένης, βλ. Vitr., 7 praef. 12 και Plin.,
Nat.Hist. 36, 96-97.
1261
Gruben 1986, 280 και εικ. 224.
1262
Βλ. Neils J., “City versus Cemetery: The Imported Pottery of Archaic Morgantina”, στο Β.
Schmalz, M. Söldner, Griechische Keramik im kulturellen Kontext, Akten des Internationalen VasenSymposions in Kiel vom 24-28.9.2001, Münster 2003, 46-48.
1263
Boardman 1961, 158.
1260

218

10.ΙΙ. Επαφές µε το Ιόνιο
Η ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδος (περ. 1550-1050/40 π.Χ.) στις Ιόνιες νήσους σηµατοδοτείται από
µια απότοµη µείωση των εµπορικών δραστηριοτήτων προς τη ∆ύση, ωστόσο η
επιρροή της τεχνοτροπίας της ντόπιας Μυκηναϊκής κεραµικής υποδηλώνει πως οι
επαφές εξακολούθησαν να υπάρχουν.1264 Οι επαφές µε την Κρήτη πιθανώς
σχετίζονταν µε ιταλικές κοινότητες που είχαν εγκατασταθεί στην Κρήτη σύµφωνα µε
τα στοιχεία που διαθέτουµε για τη λεγόµενη Ιταλική κεραµική.1265
Ένας δίνος µε δακτυλιόσχηµες λαβές που βρέθηκε στην Ιθάκη, πήλινη
αποµίµηση ενός χάλκινου λέβητα από εργαστήριο του Αφρατιού,1266 επιβεβαιώνει τις
άµεσες εµπορικές επαφές µεταξύ των Ιονίων νήσων και αυτής της περιοχής της
Κρήτης τον 7ο αι. π.Χ.1267 Η πλήρης δηµοσίευση της ανασκαφής της Α. Λεµπέση στο
Αφρατί πιθανώς να διαφωτίσει περισσότερο το θέµα αυτό.
Τις επαφές µεταξύ των δύο περιοχών επιβεβαιώνει και το χωρίο του
Ηροδότου (3.44) για την εγκατάσταση των Ζακυνθίων στην Κυδωνία (Κεφάλαιο
2.ΙΙ).

1264

Souyoudzoglou-Haywood 1999, 142.
Id., ό.π.
1266
Robertson M., “Excavations in Ithaca V. The geometric and later finds from Aetos”, BSA 43
(1948), 101 αρ. 599, πίν. 45 αρ. 599. Boardman 1961, 157. J. Boardman, στο Dädalische Kunst 1970,
19.
1267
Mertens-Horn 1978, 61.
1265
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10.ΙΙΙ. Επαφές µε το Βόρειο Αιγαίο (Θάσο, Νεάνδρια)
Οι αναλογίες των κρητικών ακροκεράµων Β40 - Β41 και της πήλινης υδρορρόης Β30
από το Παλαίκαστρο µε αντίστοιχα παραδείγµατα από το Αρτεµίσιον και το
Ηράκλειον της Θάσου, θα µπορούσε να πει κανείς πως αντανακλούν τη διήγηση του
Απολλοδώρου ΙΙ 5, 9: Στην Πάρο κατοικούσαν υιοί του Μίνωος. Ο Ηρακλής
περνώντας από το νησί πήρε τους δύο και τους εγκατέστησε στη Θάσο1268 (η Θάσος
είναι αποικία της Πάρου).
H καλλιτεχνική επιρροή της Κρήτης στο β΄ ήµισυ του 7ου αι. π.Χ. στην
κοροπλαστική της Θάσου έχει επισηµανθεί σε ένα πλαστικό αγγείο και σε δύο πήλινα
ειδώλια από το Αρτεµίσιον της Θάσου.
Ένα πήλινο πτηνό από το Αρτεµίσιον της Θάσου, πιθανώς γλαύκα, έχει
σαφείς οµοιότητες µε πτηνά ανατολίζουσας περιόδου από την Κρήτη, κυρίως µε έναν
πτηνόµορφο ασκό από την Φορτέτσα αλλά και µε πλαστικά αγγεία από την Κνωσό
και τους Αρκάδες, και αναµφίβολα –σύµφωνα µε τη Weill- το θασιακό αντικείµενο
προέρχεται από εκείνο το κρητικό εργαστήριο, του οποίου τα ευρήµατα της Κνωσού
θα προσδιορίσουν την τοποθεσία και τη χρονολογία.1269 Η πρόσφατη δηµοσίευση του
Βορείου Νεκροταφείου της Κνωσού, έδειξε ότι τα πτηνόµορφα αγγεία προέρχονται
από ντόπιο εργαστήριο,1270 συνεπώς κνωσιακή προέλευση θα πρέπει να υποθέσουµε
και για τα θασιακά ευρήµατα.
Το ειδώλιο υπ’ αρ. 75 (σύµφωνα µε τη δηµοσίευση της Weill) από το θασιακό
Αρτεµίσιον απηχεί στο βασικό σχήµα του σίγουρα κρητική παράδοση και είναι
ανάλογο µε ένα ανθρωπόµορφο αγγείο του 7ου αι. από τους Αρκάδες.1271 Το ειδώλιο
αυτό είναι βέβαιο πως κατασκευάστηκε απ’ ευθείας ή κατ’ αποµίµηση ενός
πλαστικού τύπου αυθεντικά δαιδαλικού και χαρακτηριστικού της Κρήτης.1272

Το χωρίο στον Κοντολέοντα, ΑΕ 1952, 88.
Για το εύρηµα από τη Θάσο, βλ. Weill 1985, 57 αρ. 74, 58-59, πίν. 14 αρ. 74. Παράλληλα από τη
Φορτέτσα: Brock 1957, σελ. 117 αρ. 1353 (Τάφος Ρ), πίν. 106. Boardman 1961, 105. Από την Κνωσό:
Levi 1927-29, 223 εικ. 251, 321 εικ. 418, 342. Από τους Αρκάδες: Levi 1927-29, 323-325 εικ. 420 a-d.
Από τη Μίλατο: Boardman 1961, 108 αρ. 491, πίν. XXXVIII. Weill 1985, 58 σηµ. 4.
1270
J.N. Coldstream, “The Protogeometric and Geometric Pottery – The Bird Askos”, στο KNC, Vol.II,
366-367.
1271
Για το ειδώλιο της Θάσου, βλ. Weill 1985, 59 αρ. 75, πίν. 15 αρ. 75, 61. Για το αγγείο από τους
Αρκάδες (7ου αι. π.Χ): G.Daux, “Chronique des fouilles 1966”, BCH 91 (1967), 779 εικ. 4.
1272
Weill 1985, 63.
1268
1269
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Μια πήλινη κεφαλή ειδωλίου αρχαϊκών χρόνων από το ιερό στο Καβούσι Ιεράπετρας
[Α10] παρουσιάζει αναλογίες µε µια κεφαλή κούρου από τη Θάσο ως προς την
ορθογώνια διάπλαση του προσώπου και την παχιά µύτη.1273
Η κεφαλή ενός ειδωλίου, πιθανότατα ενός κούρου, επίσης από το Αρτεµίσιο
της Θάσου, έχει χαρακτηριστικά (µύτη, πηγούνι) που ανήκουν σε κρητικό τύπο
υστεροδαιδαλικό -καλά γνωστό από το άγαλµα της Ελεύθερνας και από τα ειδώλια
της Αξού-, και παρουσιάζει εντυπωσιακή οµοιότητα στην κατατοµή µε τα
προαναφερθέντα κρητικά έργα.1274
Κυρίως η κεφαλή αυτή αρκεί να αποδείξει ότι αντικείµενα που
κατασκευάζονταν στην Κρήτη έφθαναν µέχρι τη Θάσο.1275 Σύµφωνα µε τη Weill η
συµβολή της Κρήτης στη Θάσο δεν περιορίστηκε στη διακίνηση τέτοιων
αντικειµένων. Φαίνεται ότι τα κρητικά δαιδαλικά πρότυπα επηρέασαν όχι µόνο τη
διαµόρφωση της θασιακής πλαστικής το δεύτερο ήµισυ του 7ου αι. π.Χ., αλλά και
ακόµα ότι προσδιόρισαν συγκεκριµένα θεµελιώδη χαρακτηριστικά του τύπου της
«γυναίκας µε πόλο» που δηµιουργήθηκε στη Θάσο στις αρχές του 6ου αι. π.Χ.1276
Εκτός από την κοροπλαστική, παράλληλα µεταξύ Κρήτης και Θάσου
παρατηρήθηκαν και στα βαθµιδωτά λίθινα περίθυρα (βλ. Κεφάλαιο 4.ΙΙΙ).

Για την κεφαλή από το Καβούσι, βλ. Αλεξίου 1956, αρ. 11, 14. Για τον κούρο από τη Θάσο, βλ. E.
Buschor, Frühgriechische Jünglinge, München 1950, εικ. 81.
1274
Θασιακή κεφαλή: Weill 1985, 63 αρ. 76, πίν. 15 αρ. 76 a-c, 64. Κορµός Ελεύθερνας: Davaras
1972, 37 εικ. 37-8, 56. Για Αξό: Rizza, Gortina, 234-5, εικ. 327-8. Συγκριτική παρουσίαση των
κρητικών έργων από τον Rizza 1967-68, 279-282, εικ. 47-52 και 53-54. Πβλ. επίσης και µια πήλινη
κεφαλή από την Κρήτη, σήµερα σε ιδιωτική συλλογή στην Κολωνία, Weill 1985, 64 εικ. 20 a-b και
Dädalische Kunst 1970, E 7 a, πίν. 49 e-f.
1275
Weill 1985, 65.
1276
Id., ό.π.
1273
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10.IV. Επαφές µε νησιά ανατολικού Αιγαίου και Μ. Ασία
Μερικά κρητικά τοπωνύµια έχουν τα αντίστοιχά τους στη Μικρά Ασία:
Άσφενδος, Βλάνδα, Έρµα, Κνωσός, Κάντανος, Καρνεσός, Μίλατος, Πάρναµος,
Πανασσός, Πραισός, Σιπιλήν, Σισής, Τυλισσός,1277 Μαγνησία.1278 Σε αυτά θα
προσέθετα την Πέργαµο1279 και την Ίδα.
Όσον αφορά τις πολιτικές επαφές της Κρήτης, µπορούµε να πούµε πως η
περσική δύναµη δεν ήταν άγνωστη στο νησί. Ο Huxley1280 παραθέτει αρκετά
παραδείγµατα: Ο Έντιµος από τη Γόρτυνα, κατά το παράδειγµα του Θεµιστοκλή,
πήγε στον Αρταξέρξη και δέχθηκε δώρα και τιµές από τον Μεγάλο Βασιλέα
(Αθήναιος 2, 48D-F). Ο Υβρίας ο Κρής1281 εννοεί την περσική αυλή όταν κοµπάζει
ότι οι άοπλοι µνωίτες τον υπακούουν ως αφέντη και τον αποκαλούν µεγάλο βασιλιά.
Το κόσµηµα ενός χαλινού, σχεδόν µε βεβαιότητα αχαιµενιδικής τεχνοτροπίας, που
βρέθηκε στο ιερό της ∆ήµητρας στην Κνωσό1282 υπενθυµίζει τις δυνατότητες
εµπορίου ή ανταλλαγής δώρων µε την αυτοκρατορία και της απόκτησης λαφύρων
από την υπηρεσία στην αυλή του Πέρση βασιλιά.1283 Η µητέρα της Αρτεµισίας από
την Αλικαρνασσό, εκείνης που διακρίθηκε στη ναυµαχία της Σαλαµίνας, ήταν
Κρήσσα (Ηρόδ. 7.99.2). Έως το 480 π.Χ. οι κρητικοί δεσµοί µε τους ευγενείς της
Ανατολής συνεπάγονταν σχέσεις µε την αυτοκρατορική δύναµη, αλλά απουσιάζουν
οι λεπτοµέρειες.1284 Όσο για τη συµµετοχή ή όχι των Κρητών στα Μηδικά έχουν
διατυπωθεί διάφορες απόψεις. Έχει υποστηριχθεί1285 ότι συµµετείχαν πιθανώς ως
µισθοφόροι. Ίσως να συµµετείχαν εθελοντικά, χωρίς την επίσηµη έγκριση των
ηνωµένων Κρητών.1286 Η ουδετερότητα που τήρησαν οι Κρήτες στα Μηδικά έχει
αποδοθεί επίσης σε εσωτερικά προβλήµατα και στην επιρροή που ασκούσε σε αυτούς
το Άργος, το οποίο τήρησε φιλικά ουδέτερη στάση προς τους Πέρσες.1287

Faure P., Οδυσσέας ο Κρητικός (13ος αι. π.Χ.), Αθήνα 2000 (ελλην. έκδοση), 68.
Faure P., “Sept nouvelles villes de la Crète antique», ΚΧρ 19 (1965), 227-9.
1279
Η θέση της κρητικής πόλης αναζητείται στην κοιλάδα του σηµερινού χωριού Πλάτανος, κοντά στις
Βρύσες στη βορειοδυτική Κρήτη, βλ. Herbst R., s.v. Pergamos (2), RE 37 (1937), 691-692. Βλ. και
Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη 2000, 44-45.
1280
Huxley 1994, 130.
1281
Για το περιεχόµενο του ποιήµατος: Θ. ∆ετοράκης, «Το ποίηµα του Υβρίου του Κρητός και τα εν
Κρήτη ενόπλια παίγνια», ΚΧρ 24 (1972), 208-216.
1282
Coldstream J.N., Knossos: The sanctuary of Demeter, London 1973, 157-8, 185.
1283
Huxley 1994, 130.
1284
Id., ό.π.
1285
Spyridakis 1976.
1286
Huxley 1994, 130.
1287
Θέµελης 2002/2003, 13.
1277
1278

222

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η παρουσία εξήντα δηµόσιων κτηρίων σε τριάντα θέσεις στην Κρήτη πιθανώς
και να εκπλήσσει. ∆ίνεται η εικόνα µιας περιοχής µε έντονη δηµόσια ζωή,
ανεξαρτήτως αν αρκετά από τα κτήριά της είχαν ανοικοδοµηθεί σε παλαιότερες
εποχές (γεωµετρική) ή δεν είχαν εντυπωσιακή κατασκευή από µαρµάρινους τοίχους.
Πάντως, ο αριθµός των δηµόσιων οικοδοµηµάτων δεν είναι ευκαταφρόνητος, ιδίως
αν συλλογιστεί κανείς πόσα τέτοια κτήρια αυτής της περιόδου (700-480 π.Χ.) έχει να
επιδείξει η Εύβοια ή η Πελοπόννησος.
Σύµφωνα µε την κατάταξη που προτιµήθηκε στην παρούσα εργασία, δέκα
κτήρια µπορούν να χαρακτηριστούν σχεδόν ανεπιφύλακτα ναοί. Αµφιβολίες έχουν
διατυπωθεί για τρία κτίσµατα, τους ναούς Α και Β του Πρινιά και το ∆ελφίνιον της
∆ρήρου. Μόνο τέσσερις περιπτώσεις έχουν αναµφισβήτητο κοσµικό χαρακτήρα (βλ.
Κατηγορία Α.IV). Επιπλέον, δεκαεννέα θέσεις σε όλη την Κρήτη παρέχουν τις
απαραίτητες ενδείξεις για την ύπαρξη δηµόσιων κτηρίων. Τέλος, οχτώ οικοδοµήµατα
παραµένουν προβληµατικά ως προς τη χρονολόγηση και τη λειτουργία τους.
∆εν αποκλείεται στο µέλλον να αποκαλυφθούν και άλλα κτήρια. Σύµφωνα µε
τις αρχαίες πηγές αλλά και µε τα αποτελέσµατα επιφανειακών ερευνών, πρόσφορες
περιοχές για τον εντοπισµό δηµόσιων κτισµάτων είναι η Άπτερα, ο Ανάβλοχος, η
Σητεία, ο Ολούς, το Βρόκαστρο (Ίστρων), η Γόρτυς, η Ελεύθερνα, η Κυδωνία, η
Κοξαρέ (στον Ν. Ρεθύµνης), η Λατώ, η Λύττος, η Πραισός, ο Πρινιάς, η Σύβριτος, η
Φαιστός.
Στη δηµόσια αρχιτεκτονική της Κρήτης επικρατεί ο τύπος του οίκου. Πιθανώς
το κτήριο Α43 στη Λύττο να αποτελεί το µοναδικό µέχρι στιγµής κτήριο «εν
παραστάσι» στο νησί. Εκτός από την Κρήτη, οι Κυκλάδες και η Σικελία δείχνουν
σαφή προτίµηση στους οίκους και όχι στους περίπτερους ναούς: στην Κρήτη του 7ου
και του 6ου αι. π.Χ. δεν έχει βρεθεί µέχρι στιγµής κανένας περίπτερος ναός, ενώ από
τις Κυκλάδες τα µόνα γνωστά παραδείγµατα είναι ο ηµιτελής ναός του Απόλλωνος
στη χερσόνησο «Παλάτια» στη Νάξο και ο αδηµοσίευτος δωρικός ναός από την
Πάρο, µέλη του οποίου βρέθηκαν βυθισµένα στο λιµάνι της Παροικιάς.
Η πλειονότητα των δηµόσιων κτηρίων στην Κρήτη (έντεκα τον αριθµό) έχει
µήκος µεταξύ των 5 και 15 µέτρων. Επτά οικοδοµήµατα έχουν µήκος µεταξύ 15 και
20 µέτρων. Μόνο δύο (το Α10 και το Α59) έχουν µήκος µικρότερο των 5 µέτρων,
ίσως επειδή θα κτίστηκαν παλαιότερα και θα ήταν σε χρήση µέχρι και την αρχαϊκή
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περίοδο. Το κτήριο Α5 στη ∆ρήρο είναι το µόνο µέχρι στιγµής που υπερβαίνει τα
20µ. Φαίνεται πως η Γόρτυς, η Φαιστός και η ∆ρήρος δείχνουν προτίµηση στα
µεγάλα κτίσµατα ήδη από τα τέλη του 7ου αι. π.Χ. Ιδίως η Γόρτυς φαίνεται να έχει
παράδοση στα τετράγωνα οικοδοµήµατα µε αναλογία κάτοψης 4:5. Αυτή η αναλογία
είναι ιδιαιτέρως δηµοφιλής στην Κρήτη ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. και συνδυάζεται
κυρίως µε µονόχωρα κτήρια. Για τα µικρότερα κτίσµατα (σηµειώθηκαν 7
παραδείγµατα) προκρίνεται η αναλογία 3:4 (Α8 στο Σµάρι Πεδιάδος) και 2:3 (π.χ. τα
Α54 και Α12), ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου.
Η επιµήκης κάτοψη, συνήθως µε διµερή ή τριµερή διαίρεση, είναι επίσης
αρκετά διαδεδοµένη, στις εξής αναλογίες: 4:7, 1:2, 4:9 και 1:3. Κυρίως τα κτήρια του
Πρινιά (ναοί Α, Β, C) δείχνουν σαφή προτίµηση προς αυτού του είδους την κάτοψη.
Με καµία κατηγορία κάτοψης (τετράγωνη ή επιµήκη) δεν είναι δυνατόν να
συσχετιστεί κάποια συγκεκριµένη χρονική περίοδος ή αιώνας.
Σε συντριπτικό ποσοστό τα δηµόσια οικοδοµήµατα της αρχαϊκής Κρήτης
βρίσκονται σε κορυφές λόφων ή ακροπόλεων. Λιγότερα υπάρχουν σε κλιτύς, ενώ
ακόµα πιο λίγα είναι παραθαλάσσια. Τα περισσότερα κτήρια έχουν προσανατολιστεί
µε κατεύθυνση Ανατολής – ∆ύσης. Αρκετά είναι και εκείνα που έχουν
προσανατολισµό Βορρά-Νότου, όπως συµβαίνει και σε άλλες περιοχές του ελληνικού
κόσµου, ιδίως στην Αρκαδία. Η είσοδος είναι κυρίως στη στενή πλευρά. Η θύρα
διαµορφώνεται συνήθως µε διπλό ή τριπλό βαθµιδωτό λίθινο περίθυρο. Ένας άλλος
τύπος θύρας περιλαµβάνει τη διακόσµηση των παραστάδων µε δύο ζώα – φύλακες.
∆έκα κτήρια σώζουν βάσεις κιόνων στο εσωτερικό τους. Από τη διάµετρό
τους συµπεραίνεται ότι οι ξύλινοι κίονες που θα στηρίζονταν σε αυτές, θα είχαν
πάχος από 0,30µ. έως 0,40µ. περίπου. Οι κίονες στο εσωτερικό θα στήριζαν τη στέγη
µε τρεις τρόπους: είτε µε τη µορφή κεντρικής κιονοστοιχίας είτε τετράγωνης
διάταξης ή εκατέρωθεν εσχάρας. Στην τελευταία περίπτωση, ένα οπαίο θα
διευκόλυνε τη διαφυγή του καπνού. Υπάρχουν ωστόσο τρία κτήρια (το Α25 στην Αγ.
Πελαγία, το Α22 στην Ίτανο και το Α55 στον Πρινιά) που δεν έχουν κίονες
εκατέρωθεν της εσχάρας, ίσως λόγω της στενότητας του εσωτερικού τους χώρου. Η
µικρή διάµετρος των ξύλινων κιόνων στα κτήρια της αρχαϊκής Κρήτης µπορεί να
παραλληλιστεί µε τη µικρή διάµετρο των σύγχρονών τους ξύλινων κιόνων στο
Ηραίον Ι της ∆ήλου και στο Ηραίον Ι της Σάµου. Η ένθεση ξύλινων κιόνων σε
ιδιαίτερες τετράγωνες υποδοχές ή η ένθεση µονολιθικών κιόνων σε λαξεύµατα στον
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βράχο φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά της κρητικής
αρχιτεκτονικής.
Επίπεδη στέγη θα πρέπει να υποθέσουµε για τα µικρά κτήρια και για όσα έχει
επιβεβαιωθεί η απουσία κεράµων. ∆εν είναι σίγουρο αν τα κτήρια µε κεντρική
κιονοστοιχία µπορούν να αποκατασταθούν µε επίπεδη στέγη. Από την άλλη µεριά,
είναι αρκετά τα κτίσµατα που διαθέτουν κεραµοσκεπή και βρίσκονται κυρίως στην
Αξό, το Αφρατί, την Ελτυνία, το Παλαίκαστρο, την Πραισό, την Αµνισό, την Κνωσό,
τη Φαιστό, τη Γόρτυνα. Το κτήριο J στο ιερό της Σύµης Βιάννου αποτελεί ένα από τα
πρωιµότερα κτήρια του ελληνικού κόσµου που διέθετε στέγη µε κεραµίδια. Αρκετές
κεραµίδες ανήκουν στο Αιγαιακό σύστηµα κεράµωσης, ενώ η πήλινη σίµη από το
Παλαίκαστρο έχει παράλληλα στη Θάσο, τη Λέσβο και τη Μήλο.
Οι κρητικές ακροκέραµοι µε «µέτωπο γοργονείου» βρίσκουν αντιστοιχίες σε
ευρήµατα από τη Μοργαντίνα, τη Μίλητο, τη Σάµο, τη Θάσο, την Οισύµη (στη
θασιακή Περαία), τη Νεάνδρια. Ο φυτικός διάκοσµος µερικών ακροκεράµων από την
Κνωσό, τη Γόρτυνα και τη Φαιστό αναλογεί σε ακροκεράµους της Μοργαντίνας, της
Αθήνας και της Σάµου.
Τρεις είναι οι εκδοχές για την εσωτερική επιφάνεια των τοίχων των κρητικών
κτηρίων: είτε θα έφεραν επίχρισµα είτε θα διακοσµούνταν µε λίθινα ανάγλυφα ή θα
έφεραν ανηρτηµένα πήλινα πλακίδια. Τα δάπεδα ήταν δύο ειδών: από πατηµένο χώµα
ή λιθόστρωτα. Οι κτιστές ορθογώνιες υπόγειες κατασκευές σε δύο κτήρια της
Γόρτυνας (Α1 και Α4), θα πρέπει να ήταν στην ουσία «θησαυροί» για τη φύλαξη των
πολύτιµων αντικειµένων του ιερού και όχι «βόθροι» για την τέλεση χθονίων
τελετουργιών. Μέχρι στιγµής γνωρίζουµε δέκα δηµόσια κτήρια στην Κρήτη µε εστία
(εσχάρα) στο εσωτερικό τους, τους λεγόµενους Herdtempel. Ο τύπος αυτός
συναντάται και σε περιοχές µε ιωνικές επιρροές (Χίο, Έφεσο, Νεάνδρια, Θάσο).
Πιθανώς τα κρητικά κτήρια αυτού του τύπου να µην ήταν αποκλειστικά ναϊκά, αλλά
να ήταν πρυτανεία ή ανδρεία.
Τα κρητικά δηµόσια κτήρια έχουν χαµηλή κρηπίδα και µικρό ύψος, µε
εξαίρεση το Α5 που µπορεί να ήταν διώροφο. ∆ιαθέτουν, ωστόσο, προσεγµένη
πρόσοψη µε γωνιαίους ορθοστάτες που διακοσµούνται µε µικρό έξεργο ωοειδές
κυµάτιο, όπως προκύπτει από τη σύγκριση των αντίστοιχων µελών του Πυθίου της
Γόρτυνας και του «ναού της Ρέας» στη Φαιστό. Νοµικές επιγραφές, άλλωστε,
συνηθίζεται να κοσµούν την εξωτερική επιφάνεια των δηµόσιων κτηρίων του νησιού.
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Πολλά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική και αρχιτεκτονική γλυπτική
της Κρήτης τον 7ο αι. π.Χ. εµφανίζονται µετά από έναν αιώνα πλήρως ενσωµατωµένα
στην ιωνική τέχνη, ιδίως των Κυκλάδων. Για παράδειγµα η µνηµειώδης πρόσοψη των
κτηρίων µε την εντυπωσιακή θύρα, οι παραστάδες των τοίχων, η έµφαση στο
εσωτερικό, το περίφυλλο κιονόκρανο ή αλλιώς γνωστό ως «κιονόκρανο τύπου
Αρκάδων». Όσον αφορά αυτό το κιονόκρανο, υποστηρίξαµε πως έλκει την καταγωγή
από Συριακά ελεφαντοστέινα ειδώλια σε µυιοσόβες, και όχι από τα αιγυπτιακά
κιονόκρανα. Οι εγχάρακτοι, εγγεραµµένοι σε κύκλο, εξάφυλλοι και δωδεκάφυλλοι
ρόδακες, που κοσµούν τον άβακά του, αποτελούν συνηθισµένο κόσµηµα σε λίθινα
και χάλκινα έργα από την Κρήτη και την ανατολική Ιωνία. Το σχοινοειδές κυµάτιο
στη βάση του κιονοκράνου απαντάται επίσης σε λίθινα αρχιτεκτονικά µέλη από την
ίδια την Κρήτη, τη Χίο, την καρική πόλη Συάνγελα, το Zincirli.
Εκτός από το κιονόκρανο των Αρκάδων, εντοπίστηκαν και άλλες
ενδιαφέρουσες παραλλαγές κιονοκράνων. Για παράδειγµα, υπάρχουν ενδείξεις για
την ύπαρξη ενός παλαιστινιακού κιονοκράνου «τύπου Megiddo» στην ακρόπολη της
Γόρτυνας. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κιονόκρανο της Φαιστού, το
οποίο διακοσµείται µε πτερά και όχι µε φύλλα, όπως συνηθως περιγράφεται. Η
ελληνική γλώσσα, στην πινακίδα ΡΥ Τα 713, µαρτυρεί τη διακόσµηση ενός
τραπεζιού µε µικρά πτερά: to-pe-za…pi-ti-ro-we-sa (τόρπεζα…πτιλόFεσσα). Με το
ίδιο κόσµηµα κοσµούνται και τα προσκεφάλαια ιωνικών κιονοκράνων και επικράνων
από την Ιασό, το Μεταπόντιο, τους Λοκρούς, τον Σελινούντα, την Έφεσο, την
Αλικαρνασσό, τις Σάρδεις, τη Μαγνησία. Μπορεί από το «πτερωτό» κόσµηµα να
προήλθε και ο χαρακτηρισµός των ναών ως «περίπτερων».
Ιωνικά επίκρανα, ζωφόροι, λίθινα άνθη και έλικες, λιθόπλινθοι µε γραπτά
ή/και ανάγλυφα κυµάτια, πήλινες σίµες µε ανάγλυφη παράσταση ιππέων,
ακροκέραµοι µε διακοσµηµένο µέτωπο, ακρωτήρια µε φυτική ή ελικοειδή
διακόσµηση, ανάγλυφες µορφές κύπτουσες ή θέουσες (π.χ. Γοργώ, µαχόµενος
οπλίτης), επιτηδευµένα κιονόκρανα: όλα αυτά συνθέτουν µια αρχιτεκτονική πολύ
κοντά στα ιωνικά πρότυπα.
Ο ∆αίδαλος, ο Χειρίσοφος, ο ∆ίποινος και ο Σκύλλις, οι Χερσίφρων και
Μεταγένης, είναι Κρήτες καλλιτέχνες (γλύπτες ή αρχιτέκτονες) που διακρίθηκαν για
τα έργα τους εκτός Κρήτης. Συνδέσαµε τον τύπο της ακροκεράµου µε «µέτωπο
γυναικείας κεφαλής» µε τη δράση των Κρητών γλυπτών ∆ιποίνου και Σκύλλιδος στη
Σικυώνα και την Αιτωλία βάσει των αρχαίων γραπτών πηγών και των αρχαιολογικών
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ευρηµάτων από το Θέρµον, την Κέρκυρα, την Ιλλυρία, την Έφεσο. Η ευστροφία, η
εφευρετικότητα, η γνώση της κατεργασίας του µαρµάρου, η µαθητεία σε µεγάλα
ελληνικά καλλιτεχνικά κέντρα (π.χ. ∆ελφούς, ∆ήλο), αποτελούν µερικά από τα
χαρακτηριστικά των Κρητών αυτών, οι οποίοι δούλευαν ανά ζεύγη και ήταν
συγγενείς, όπως δηλαδή συνέβαινε µέχρι πριν µερικές δεκαετίες µε τους
παραδοσιακούς µαστόρους.
Η ανάθεση της κατασκευής του αρχαϊκού Αρτεµισίου της Εφέσου σε δύο
Κνωσίους αρχιτέκτονες, τον Χερσίφρονα και τον γιό του Μεταγένη, δείχνει το
µέγεθος της φήµης τους στον τότε γνωστό κόσµο, φήµη που µπορεί να είχε σχέση
γενικά και µε το επίπεδο και τις ικανότητες των Κρητών τεχνιτών. Αν ποτέ
αποδειχθεί η αρχαϊκή ηλικία των µαρµάρινων ωοειδών µονολιθικών κιόνων στο
λατοµείο «Τα Ραβδιά του ∆ιγενή» στη Σητεία, τότε θα είναι σχεδόν αυτονόητη η
ανάθεση του Αρτεµισίου στους δύο Κνωσίους αρχιτέκτονες. Μέχρι τότε όµως, το
πεδίο θα είναι ελεύθερο για τη διατύπωση των πιο ευφάνταστων θεωριών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Μάρµαρο
Η στρωµατογραφική σειρά των «πλακωδών ασβεστολίθων» (Plattenkalke”)
και ιδίως τα µεσαία και ανώτερα στρώµατα αυτής, εµφανίζονται σε πολλές περιοχές
της Κρήτης (Λευκά Όρη, Λασηθιώτικα Όρη, Όρη Σητείας, περιοχή Ελούντας και
άλλες εµφανίσεις µικρότερης έκτασης).1288 Ο χαρακτηρισµός «ασβεστόλιθοι» δεν
είναι ορθός, γιατί έχουν υποστεί µεταµόρφωση και έχουν ανακρυσταλλωθεί εντόνως.
Πρόκειται

δηλαδή

στην

πραγµατικότητα

για

µάρµαρα,1289

και

µάλιστα

χονδροκρυσταλλικά χρώµατος τεφρού, τεφροπράσινου, τεφροµέλανος ή και
µέλανος.1290 Γενικά η Κρήτη είναι γνωστή για τα µαύρα της µάρµαρα και όχι για τα
λευκά. Πολλές φορές η λευκή παραλλαγή του ασβεστίτη εσφαλµένα συγχέεται µε το
µάρµαρο, µε το οποίο µερικές φορές µοιάζει.1291
Οι τύποι µαρµάρου που υπάρχουν στην Κρήτη παρουσιάζονται στον Πίνακα ΙΙ:1292
Στον ίδιο πίνακα δίνονται συγκεντρωτικά στοιχεία της σύστασης και των ιδιοτήτων
κάθε τύπου µαρµάρου της Κρήτης και των πιο διαδεδοµένων ελληνικών λευκών
µαρµάρων της αρχαιότητας (Πάρου, Νάξου, Πεντέλης).1293 Όπως προκύπτει τα
µάρµαρα της Κρήτης έχουν αρκετά υψηλό δείκτη υδαταπορροφητικότητας µε
εξαίρεση µόνο τον όνυχα, ο οποίος µπορεί να συγκριθεί µε τη λευκή κρυσταλλίνα
Νάξου και το πεντελικό µάρµαρο. Η απορρόφηση µεγάλου ποσοστού υγρασίας
βλάπτει µακροπρόθεσµα το πέτρωµα, αφού η σταδιακή συσσώρευση αλάτων µπορεί
να προκαλέσει ρηγµάτωση.1294 Τα κρητικά µάρµαρα επίσης έχουν µικρότερη αντοχή
στη θλίψη, την κάµψη και στη φθορά από τριβή σε σύγκριση µε τα µάρµαρα της

Φυτρολάκης 1980, 34.
Αντιθέτως ο Warren 1969, 134 τα θεωρεί κρυσταλλικούς ασβεστολίθους που έχουν µεταµορφωθεί
από θερµοκρασία και πίεση.
1290
Φασούλας 2000, 40 φωτ. 1.2.
1291
Warren 1969, 128.
1292
Τσιραµπίδης 1996, 262-266. Η παραποµπή αυτή οφείλεται στην ευγενική υπόδειξη του επίκουρου
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Warren 1969, 134-135 σε ένα επιφανειακό στρώµα στον Ξηροπόταµο (ένα σηµείο 15 χµ. στον δρόµο
από τον Άγ. Νικόλαο προς τα Γουρνιά), σε βότσαλα από µάρµαρο στη Χερσόνησο, σε βότσαλα στα
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Πάρου, της Νάξου και της Πεντέλης. Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους λόγους
για τους οποίους δεν χρησιµοποιήθηκαν ευρέως στην αρχαιότητα.
Οι Durkin και Lister1295 επιβεβαιώνουν ότι πράγµατι υπάρχει µάρµαρο καλής
ποιότητας στην Κρήτη και ότι σε µερικά σηµεία του νησιού οι επιφανειακές
εµφανίσεις είναι αρκετά πολυάριθµες, αν και ίσως να είναι µικρές. Μια άλλη περιοχή
της Κρήτης που θα µπορούσε να αποδώσει µάρµαρο προς επεξεργασία είναι τα
Αστερούσια στη νότια ακτή, όπου µεγάλες εκτάσεις περιλαµβάνουν ένα σύνολο
πετρωµάτων που περιέχουν φαιό µάρµαρο µε υποψίες λευκών φλεβών.1296
Αποµένει να αναζητήσουµε αίτια αξιοποίησης ή όχι των µαρµαροφόρων
περιοχών της Κρήτης στην αρχαϊκή και κλασική περίοδο.
Μαρµάρινα αρχαιολογικά ευρήµατα προϊστορικής εποχής στην Κρήτη
Οι τύποι του µαρµάρου που χρησιµοποιήθηκαν την προϊστορική εποχή στην
Κρήτη είναι λευκοί, κυανοί προς πρασινωποί φαιοί ή µε διάφορες αποχρώσεις
ερυθρού και καστανού, οµοιόµορφοι ή πολύχρωµοι, ταινιωτοί, φλεβωτοί ή µε
ακανόνιστα «µπαλώµατα». Στην Κνωσό βρέθηκε µάρµαρο σποραδικά σε θραύσµατα.
Από τη µελέτη δειγµάτων µαρµάρου από την Κνωσό προέκυψε πως αυτά
προέρχονται από διάφορα µέρη της Κρήτης.1297
Η κύρια χρήση του θα αφορούσε πιθανότατα τη διακόσµηση και την
κατασκευή λίθινων αγγείων. Σύµφωνα µε τον Shaw µια ποικιλία κρυσταλλικού
ασβεστολίθου που ήταν ραβδωµένη µε λευκές φλέβες ασβεστίτη είχε χρησιµοποιηθεί
για µια βάση κίονος στο Β∆ Προστώο (Portico) στην Κνωσό. Ο Evans αναφέρει
κάποιες πλάκες ασβεστολίθου εξαιρετικής επεξεργασίας που βρέθηκαν στην περιοχή
του Νότιου Πρόπυλου και πιθανώς είχαν επενδύσει έναν ορθοστάτη. Αργότερα ο
ίδιος ανέφερε ότι αυτές οι πλάκες αποτελούνταν από «στιγµωτό, εξαιρετικά
λειασµένο µάρµαρο».1298
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Durkin-Lister 1983, 91.
Id., 96.
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Papageorgakis-Mposkos 1988, 650, 658, Πίνακας 1. Τα δείγµατα από το οικοδοµικό υλικό των
κτηριακών συγκροτηµάτων («ανακτόρων») της Κνωσού ελήφθησαν από κατεστραµµένους τοίχους,
πλακόστρωτα και βάσεις κιόνων. Ένας πολύ µεγαλύτερος αριθµός ελήφθη από τους σωρούς της
ανασκαφής και από θέσεις της ευρύτερης περιοχής της Κνωσού µε επιφανειακές εµφανίσεις
παρόµοιων µε τους δοµικούς λίθους των προϊστορικών κτηρίων, ό.π., 650.
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Άλλα µαρµάρινα αρχαιολογικά ευρήµατα αρχαϊκής / κλασικής περιόδου στην Κρήτη
Ο Σπ. Μαρινάτος είχε βρει τέσσερα µαρµάρινα αντικείµενα από το ιερό του
∆ιός Θενάτα στην Αµνισό, µεταξύ των οποίων και ένα ακέφαλο πτηνό από
«χονδρόκοκκο νησιώτικο µάρµαρο» το οποίο µάλλον ανήκε στην περίοδο που
εξετάζουµε. ∆υστυχώς έχουν όλα χαθεί.1299
Στα µαρµάρινα ευρήµατα αρχαϊκής περιόδου από την Κρήτη συγκαταλέγεται
ένας υστεροαρχαϊκός επιτύµβιος πεσσός από «ντόπια σκληρή µαρµαρόπετρα» µε
παράσταση ανάγλυφου πολεµιστή από τη θέση Σαΐνη της Ελεύθερνας (Αρχ/κό
Μουσείο Ρεθύµνου, αρ.ευρ.1). Χρονολογήθηκε από τη Λεµπέση στη δεκαετία 490480 π.Χ., έστω και εάν εξελικτικά σχετίζεται µε κάπως παλαιότερα έργα.1300
Στον 5ο αι. π.Χ. ανήκουν δύο ακόµα «αττικίζουσες» επιτύµβιες στήλες, µια
από τον Σταυρωµένο (επίνειο της Ελεύθερνας) και µια άλλη από την Αχλάδα κοντά
στην Αγία Πελαγία. Εάν, όπως πιστεύει η Sylvia Benton, το µάρµαρο αυτών των δύο
τελευταίων έργων είναι παριανό και όχι κρητικό, η µη τοπική προέλευση του
µαρµάρου υποδηλώνει εµπόριο, αν και όχι απαραιτήτως του ολοκληρωµένου
προϊόντος.1301
Προτείνεται µια µακροσκοπική και µικροσκοπική εξέταση των επιτυµβίων
στηλών, µε λήψη δειγµάτων από τα γλυπτά και από τα κοιτάσµατα µαρµάρου στην
ευρύτερη περιοχή εύρεσής τους, ώστε να εξακριβωθεί η προέλευση του µαρµάρου
τους. Τόσο η Αχλάδα Αγ. Πελαγίας όσο και ο Σταυρωµένος και η Ελεύθερνα
βρίσκονται κοντά στα µαρµαροφόρα στρώµατα του ∆οξαρού και των Αλοΐδων (βλ.
Παράρτηµα Ι).
Ισχυρές ενδείξεις για την γνώση της λατόµησης και της κατεργασίας του
µαρµάρου στην Κρήτη ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. αποτελούν οι ηµίεργοι κίονες του
λατοµείου «Τα Ραβδιά του ∆ιγενή» στην ανατολική Κρήτη.
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Schäfer et al. 1992, 243, 269.
Λεµπέση 1973, 7-9, πίν. 1α, εικ. 2. Λεµπέση 1976, 65 σηµ.292, σ. 92, 100, 101-2, πίν.42 α.
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Αρχαία λατοµεία µαρµάρου στην Κρήτη
«Τα ραβδιά του ∆ιγενή» ή «Κιόνια» κοντά στο Χαµέζι
Η θέση του λατοµείου είχε εντοπιστεί ήδη το 1953 από τον Ν. Πλάτωνα, ο οποίος
συµπέρανε ότι ήταν πιθανώς σε χρήση από την αρχαϊκή περίοδο, γιατί εκεί κοντά
αποκαλύφθηκαν τεµάχια πίθων του 7ου και του 6ου αι. π.Χ. Στην τοποθεσία αυτή ήταν
διάσπαρτο κατά χώραν «λατοµηµένο υλικό πελωρίων αρράβδωτων κιόνων,
κιονοκράνων, τετραγώνων στύλων, παραστάδων και κυβολίθων».1302 Το 1983
πραγµατοποιήθηκε µια πιο συστηµατική έρευνα από τους Durkin και Lister.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουµε από τα εργαλεία και τις έµµεσες
πληροφορίες από αυτά, είναι δυνατό να πούµε πως η λατόµηση στα «Ραβδιά του
∆ιγενή» ήταν µάλλον ελληνική παρά ρωµαϊκή και ότι πιθανώς χρονολογείται πριν
από τη ρωµαϊκή κατάκτηση της Κρήτης (67 π.Χ.). Οι τεχνικές ωστόσο που
χρησιµοποιήθηκαν δεν είναι µοναδικές.1303 Η γενική αρχιτεκτονική του λατοµείου,
ιδίως οι πιο πρωτόγονα δουλεµένες περιοχές, υποδηλώνουν µια αρκετά πρώιµη
χρονολόγηση, αφού δεν υπάρχουν ίχνη από τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν στα
θεωρούµενα ελληνιστικά λατοµεία της Φαλάσαρνας και της Πραισού.
Η Περιοχή 3 του λατοµείου χαρακτηρίζεται από µια πιο εξεζητηµένη τεχνική
επεξεργασίας σε σύγκριση µε εκείνη των άλλων δύο Περιοχών, επειδή είναι πιο
κανονική, συστηµατική και αποτελεσµατική στο να αποσπά ακριβώς τα σχήµατα και
τα µεγέθη των κυβολίθων, των οποίων το περίγραµµα σχεδιαζόταν. Αυτή η ύστερη
τεχνική περιελάµβανε και τη χρήση ξύλινων σφηνών για την ανύψωση των
µαρµάρινων κυβόλιθων. Το πλησιέστερο χρονολογικά καταγεγραµµένο παράλληλο
για αυτήν την τεχνική είναι η τρίτη περίοδος λατόµησης στην Πνύκα των Αθηνών
(περ. 350-300 π.Χ.).1304
Άλλα λατοµεία
Το νησί της Κρήτης παρέχει καλής ποιότητας λευκό και έγχρωµο µάρµαρο, το οποίο
λατοµείτο στην αρχαιότητα. Αν και τα εξάρµατα είναι γενικά µικρά, αρκετά σώµατα
µαρµάρου υπάρχουν στην ανατολική Κρήτη και στη νότια ακτή.1305

Πλάτων Ν., Κρητικά Χρονικά Ζ΄ (1953), 489.
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Τεχνικές λάξευσης
Η εκµετάλλευση του λίθου στο λατοµείο «Τα Ραβδιά του ∆ιγενή»
ακολουθούσε τις συνήθεις µεθόδους που χρησιµοποιούνταν στον αρχαίο κόσµο:
λατόµηση σε πλαγιές, η οποία επέτρεπε µια καθοδική και εξωτερική, βαθµιδωτή
εξαγωγή, ώστε να διευκολύνεται σηµαντικά η αποµάκρυνση του εξαχθέντος υλικού
και της λατύπης.1306 Ο τρόπος και ο χρόνος χρησιµοποίησης µιας τεχνικής για την
απόσχιση των κυβόλιθων από τον βράχο οριζόταν κυρίως από την ικανότητα και την
πείρα του λατόµου, του οποίου οι γνώσεις για τον λίθο που δούλευε ήταν µερικές
φορές πιο σηµαντικές από τα εργαλεία που χρησιµοποιούσε. Γι’ αυτόν τον λόγο έχει
διατυπωθεί η άποψη1307 ότι οι περισσότεροι λατόµοι πρέπει να ήταν ελεύθεροι
πολίτες, όχι δούλοι ή κατάδικοι, οι οποίοι µετέδιδαν την πείρα τους από γενιά σε
γενιά, όπως συµβαίνει ακόµα και σήµερα στην Ιταλία και την Τουρκία. ∆ούλοι και
κατάδικοι θα µπορούσαν και σίγουρα χρησιµοποιούνταν για δευτερεύουσες εργασίες,
όπως στην επισκευή δρόµων, στη φόρτωση υλικού και στην αποµάκρυνση της
λατύπης από το λατοµείο.

Μεταφορά του µαρµάρου
Στα «Ραβδιά του ∆ιγενή» είναι φανερό πως οι λίθοι έφευγαν από το λατοµείο
µε τη µορφή κυβολίθων, κιόνων κτλ. και όχι ως αδρά πελεκηµένο µάρµαρο όπως στα
σύγχρονα λατοµεία.1308 Η θέση της κατηφορικής, χαλαρής πλαγιάς και η γενική
απουσία λατύπης υποδεικνύουν ότι το χονδρό δούλεµα ίσως να εκτελείτο κάπου
βορείως του ανώτατου επιπέδου του λατοµείου. Αφού κανένας από τους κίονες που
βρέθηκαν στα «Ραβδιά του ∆ιγενή» δεν έχει τελειωµένο κιονόκρανο ή βάση,
δηµιουργείται η υπόνοια πως, ενώ το χονδρό δούλεµα και το σχήµα γίνονταν επί
τόπου, τα αρχιτεκτονικά µέλη µεταφέρονταν αλλού για την τελική επεξεργασία.
Η διαδροµή για τη µεταφορά του υλικού εκτός της περιοχής του λατοµείου
φαίνεται πως γινόταν από την χαλαρή, τη σαθρή πλαγιά προς την κοίτη του ρυακιού,
η οποία παρέχει µια δίοδο από τα βουνά προς την πιο επίπεδη και κατωφερή περιοχή
[=graben] της Σητείας. Υπάρχουν πράγµατι αρκετά θραύσµατα επεξεργασµένων
κυβολίθων στην κοίτη του ρυακιού σε απόσταση ώς και 2 χµ. από το λατοµείο. Η
1305
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Id., 18.
1306

232

µεταφορά των εύθραυστων κιόνων δια ξηράς δεν πρέπει να ήταν εύκολη υπόθεση, αν
ληφθεί υπ’ όψη η τοπογραφία. Όσον αφορά τον τελικό προορισµό του µαρµάρου, δεν
υπάρχει κάποιο εµφανές µέρος στην άµεση γειτονία του Χαµεζίου.
∆εν είµαστε σε θέση επίσης να γνωρίζουµε ακριβώς µε ποιες µεθόδους
µεταφέρονταν ογκώδη αρχιτεκτονικά µέλη από ένα τέτοιο απόκρηµνο σηµείο στην
πεδιάδα. Σίγουρα όµως η ιδιοµορφία του περιβάλλοντος χώρου θα συνέβαλλε στην
ανάπτυξη της επινοητικότητας των Κρητών τεχνιτών σε ζητήµατα τεχνικής,
ικανότητας· ικανότητας που αντανακλάται στον µύθο του ∆αιδάλου µε τις ποικίλες
εφευρέσεις και στη µέθοδο της µεταφοράς των µαρµάρινων επιστυλίων του
Αρτεµισίου της Εφέσου από τους Κνώσιους αρχιτέκτονες Χερσίφρονα και Μεταγένη
(βλ. Κεφάλαιο 9.Ι.δ.ii).
Τοπική χρήση – εξαγωγές
Η εξαγωγή του µαρµάρου σε µέρη εκτός Κρήτης παραµένει µια πιθανότητα,
αν και δεν δικαιολογείται, αφού υπάρχει άφθονο µάρµαρο στις γειτονικές περιοχές
(Κυκλάδες). Είναι πολύ πιθανό ότι το µάρµαρο αποσκοπούσε σε τοπική χρήση.1309
∆υστυχώς δεν γνωρίζουµε ποιος εκµεταλλευόταν το αρχαίο λατοµείο «Τα
Ραβδιά του ∆ιγενή», αφού δεν βρέθηκε καµιά επιγραφή µε όνοµα ιδιοκτήτη ή µε
αφιέρωση σε κάποιο θεό, όπως συµβαίνει σε άλλες περιπτώσεις.1310 Μήπως ανήκε σε
κάποια πόλη–κράτος εκεί κοντά, η οποία θα το εκµίσθωνε σε ιδιώτες; Η µικρή
έκταση του λατοµείου φαίνεται πως δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες µιας µεγάλης
πόλεως ούτε συνδεόταν µε µεγάλα, µακροπρόθεσµα οικοδοµικά προγράµµατα. Όταν
αναφερόµαστε σε πρώιµη εποχή, αυτό που υπονοείται µε τον όρο «δαπάνη»,
εξαρτάται από την κατανόησή µας σχετικά µε τον τρόπο που λειτουργούσαν οι
οικονοµίες των πρώιµων πόλεων-κρατών σε µια εποχή πριν από την αξιοσηµείωτη
ανάπτυξη του νοµίσµατος.1311 Συγκεκριµένα, στην Κρήτη το νοµισµατικό σύστηµα
εισάγεται τον πρώιµο 5ο αι. π.Χ., περισσότερο από έναν αιώνα µετά την πρωιµότατη
κοπή νοµίσµατος στην Αίγινα.1312
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Οι πληροφορίες που διαθέτουµε για τη χρήση του λευκού και ηµίλευκου µαρµάρου
της Κρήτης εντός και εκτός του νησιού είναι σχεδόν ανύπαρκτες, αδυναµία που
εντείνεται από την εξαιρετικά δύσκολη µελέτη γενικά του εµπορίου του µαρµάρου
και των συνδεοµένων µε αυτό λατοµείων, εργαστηρίων και αρχιτεκτόνων και σε
άλλες περιοχές και περιόδους του αρχαίου κόσµου.1313 Είναι πολύ πιθανό οι Κρήτες
της αρχαϊκής περιόδου να γνώριζαν την ύπαρξη λευκού µαρµάρου στο νησί τους,
αλλά να προτιµούσαν την χρήση του µαλακού ασβεστόλιθου τόσο επειδή βρισκόταν
άφθονο στα ερείπια των προϊστορικών θέσεων όσο και επειδή υπήρχαν περισσότερα
κοιτάσµατά του και ήδη υπάρχοντα λατοµεία αυτού του υλικού. Το ερώτηµα που
αµέσως προκύπτει είναι αν λατοµεία της προϊστορικής εποχής ήταν ενεργά και στους
ιστορικούς χρόνους. Επειδή στην Κρήτη έχει παρατηρηθεί συνέχεια κατοίκησης και
τοπωνυµίων1314 από τους προϊστορικούς ώς τους ιστορικούς χρόνους στις
περισσότερες αρχαίες θέσεις (Κνωσός, Αµνισός, Φαιστός, Γόρτυνα, Κοµµός, Κάτω
Σύµη…) φαίνεται απίθανο οι κάτοικοι των γεωµετρικών, αρχαϊκών / κλασικών
χρόνων να µην γνώριζαν τα λατοµεία αυτά, όσο και αν χρησιµοποίησαν σε δεύτερη
χρήση τα οικοδοµικά υλικά των προϊστορικών κτισµάτων.

∆εν αποκλείεται οι λόγοι που ισχύουν για τη µη αξιοποίηση του µαρµάρου της
Κρήτης σήµερα, να ίσχυαν και στην αρχαϊκή περίοδο:
•

δύσκολη προσπέλαση

•

απότοµη µορφολογία εδάφους

•

µικρής εκτάσεως επιφανειακά στρώµατα διάσπαρτα σε µεγάλη έκταση, τα οποία
προφανώς καθιστούσαν ασύµφορη οικονοµικά την συστηµατική εκµετάλλευσή
τους.

•

ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιωτικές περιοχές, χωρισµένες σε πολλούς µικρούς
οροθετηµένους

χώρους

που

χρησιµοποιούνταν

αποκλειστικά

για

την

κτηνοτροφία). Η ποικιλία των θεµάτων που αναφέρονται στις σωζόµενες νοµικές
επιγραφές της πρώιµης ιστορικής περιόδου απεικονίζει τις συνέπειες της

Waelkens-De Paepe-Moens 1988, 20. Ακόµα και για το διάσηµο παριανό µάρµαρο οι
εξακριβωµένες διαθέσιµες πληροφορίες για τον 6ο αι. π.Χ. είναι περιορισµένες, σχετικά βλ. Tomlinson
2000.
1314
Risch 1991, 237-8: Πολλά µυκηναϊκά τοπωνύµια υφίστανται χωρίς αλλαγή µορφής στην Κρήτη
των ιστορικών χρόνων, για παράδειγµα ko-no-so/ Κνωσός, a-mi-ni-so/ Αµνισός, pa-i-to/ Φαιστός, turi-so/ Τυλισός, ku-do-ni-ja/ Κυδωνία, κλπ.
1313
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ανάπτυξης της ατοµικής και οικογενειακής ιδιοκτησίας εις βάρος των κοινοτικών
δικαιωµάτων και των παλαιών φυλετικών εθίµων. Γι’ αυτό υπάρχουν κανονισµοί
που αφορούν αγωγές σχετικά µε το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, τη διανοµή της
περιουσίας µεταξύ παιδιών και κληρονόµων, την πώληση και υποθήκη της
οικογενειακής περιουσίας. Ο Κώδικας της Γόρτυνος εκθέτει τη λεπτοµερή νοµική
σηµασία που δινόταν στις αρχές του 5ου αι. π.Χ. στην εξασφάλιση και µεταφορά
των περιουσιακών δικαιωµάτων, τα οποία διατηρούσαν την προνοµιακή θέση της
άρχουσας τάξης των πολιτών.1315 Η ανάπτυξη του εµπορίου ελεγχόταν πιθανώς
από τους αριστοκράτες και διατηρούνταν εντός ορίων. Γι’ αυτό δεν µπορούσε να
υπάρξει µια αξιοσηµείωτη ανάδειξη εµπορικών τάξεων σε µεγάλη κλίµακα.
Επιπλέον η αποξένωση και η επακόλουθη ελευθερία να αποκτά κανείς
απεριόριστες εκτάσεις γης θα σήµαινε µια αυξάνουσα αναλογία ελεύθερων
άκληρων ατόµων.1316 Επίσης σύµφωνα µε επιγραφικές µαρτυρίες δεν υπάρχει
καµία αµφιβολία για την ύπαρξη ιερής γης στην Κρήτη, η οποία βρισκόταν εκτός
της επικράτειας µιας συγκεκριµένης πόλης, όπως συνέβαινε στο ιερό του
∆ικταίου ∆ιός κοντά στο Παλαίκαστρο και πιθανότατα στο Ιδαίον Άντρον.1317
∆εν αποκλείεται µαρµαροφόρες περιοχές να ανήκαν σε παρόµοια υπαίθρια
συνοριακά ιερά, στα οποία να ήταν απαγορευτική οποιαδήποτε εργασία
λατόµησης.
•

ύπαρξη άλλων τύπων µαρµάρων του ιδίου χρώµατος αλλά πιο ανταγωνιστικών
(π.χ. παριανό).

1315

Willetts 1965, 79, 84, 93.
Willetts 1991, 213.
1317
Chaniotis 2001, 325.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αξονοµετρική αποκατάσταση του ναού της ακροπόλεως της Γόρτυνας από τους
Rizza-Scrinari 1968

Υποθετική αποκατάσταση της κατόψεως του ναού της ακροπόλεως της Γόρτυνας
σύµφωνα µε τον Mazarakis Ainian 1997

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΗΚΟΥΣ
Κτήρια
Λατώ, λόφος
Θύλακα Α59
Καβούσι Α10

Μήκος
2,50

Πλάτος Λόγος
2,00
0,8

Τύπος
οίκος

Χρονολογία
Γεωµετρική κεξ.

4,50

3,50

0,777

4:5

οίκος
µονόχωρος
οίκος διµερής

ΠΓ ή 700 π.Χ.

Σµάρι
Πεδιάδος Α8
Φαιστός, Άγ.

5,40

0,74

3:4

7,30

3,84,00
6,50

0,890

Κοµµός, ναός
Β Α3
Κνωσός, «ναός
Ρέας» Α54

8,08

6,40

0,792

8:9
δηλαδή
(2³:3²)
4:5

οίκος
µονόχωρος

αµφισβητούµενης
χρονολόγησης

οίκος
µονόχωρος
οίκος
µονόχωρος

800-600 π.Χ.

10,15

7,00

0,689

∆ρήρος,
∆ελφίνιον Α12
Ελεύθερνα
(Πυργί) Α15
Ελεύθερνα
Α13
Αφρατί Α17

10,90

7,20

0,666

µεγαλύτερη του
2:3
2:3

αµφισβητούµενης
χρονολόγησης

οίκος
µονόχωρος
οίκος διµερής

µέσα 8ου αι. – µέσα
7ου αι. π.Χ.
7ος αι. π.Χ.

11,20

6,50

0,58

4:7

11,228

5,314

0,473

1:2

8ος-7ος αι. π.Χ.

1:2

οίκος
µεγαρόσχηµος
οίκος
µονόχωρος
οίκος τριµερής

12,00

6,80

0,566

4:7

Πρινιάς, ναός
C Α21
Γόρτυς, λόφος
Βουρβουλίτη
Α23
Αξός, ναός
Αφροδίτης Α7
Πρινιάς, ναός
Α Α11
Ίτανος Α22
Γόρτυς,
ακρόπολη Α4

12,20

6,20

0,508

13,95

11,30

0,81

4:5

οίκος

7ος αι. π.Χ.

14,70

6,50

0,442

4:9

14,80

7,40

0,5

1:2

οίκος διµερής

λίγο πριν ή µετά το
600 π.Χ.
640-610 π.Χ.

15,00
15,50

12,50

0,806

4:5

17,25

9,20

0,553

4:7

18,50

6,50

0,351

1:3

19,85

17,66

0,889

8:9 ή 4:5

7,00

0,35

10,70

0,445

Γεώργιος
Φαλάντρας Α53

Φαιστός, ναός
Ρέας Α2
Ναός Β Πρινιά
Α55
Πύθιον
Γόρτυνας Α1
Ιεράπετρα
Α25α
∆ρήρος, δυτικός
λόφος Α5

20,00
24,00

Αναλογία
4:5

650-600 π.Χ.

8ος/7ος αι. π.Χ. έως
550-525 π.Χ.
µέσα 6ου αι. π.Χ.

οίκος
διηρηµένος
εσωτερικά
οίκος τριµερής

µέσον προς τέλη
7ου αι. π.Χ. (κυρίως
640-620 π.Χ.)
τέλη 7ου αι. π.Χ.
1100-700 π.Χ.
τέλη 7ου αι. π.Χ.

1:3

οίκος
µονόχωρος
-

4:9

οίκος διµερής

τέλη 7ου αι. π.Χ.

αρχαϊκής εποχής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

Τύπος µαρµάρου

Χηµική σύσταση (βάρος %)

Oρυκτολογ.σύσταση (βάρος%)
C

Do

Q

Ηµίλευκο ∆οξαρού Ρεθύµνης

96

3

1

Ηµίλευκο Αλοϊδων Ρεθύµνης

90

Ηµίλευκο Αγιάς Ρεθύµνης

96

Ab He

Al

Φυσικοµηχανικές ιδιότητες

CaO

MgO SiO2 Fe O

Al O

KO

Na O

MnO

CO

1

2

3

4

5

54,3

0,49

0,92

0,09

0,13

0,02

0,04

0,01

43,48

2640

0,21

834

195

5,46*

10

53,7

0,93

0,75

0,1

0,15

0,01

0,04

0,01

43,4

2646

0,28

847

113

7,13*

4

54,5

0,75

0,7

0,08

0,07

0,01

0,03

0,01

43,5

2690

0,1

739

120

5,6*
5,28*

Γκριζόλευκο Αχλαδέ Ρεθύµνης

80

20

52,19

3

1,56

0,13

0,13

0,02

0,04

0,01

44,04

2710

0,19

1030

82,5

Τεφρό Μούνδρου Ρεθύµνης

10

90

33

19,8

0,9

0,17

0,1

0,03

0,1

0,01

45,2

2640

1,19

1032

136

3*

2693

0,08

701

146

5,71*
4,1*

Τεφρό Αγ.Κηρύλλου Ηρακλείου
Τεφρόµαυρο Φαιστού Ηρακλείου

96

4

55,05

0,45

0,55

0,1

0,19

0,02

0,06

0,01

43,6

38,5

61,5

34,4

17,5

1,9

0,24

0,28

0,03

0,03

0,04

45,5

2700

1,01

1373

119

Μαύρο Μούνδρου Ρεθύµνης

93

7

53

2,3

1

0,1

0,15

0,02

0,08

0,01

43,5

2690

0,2

840

141

3*

Μαύρο Αγιάς Ρεθύµνης

98

54

0,99

0,6

0,05

0,22

0,01

0,01

0,01

43,5

0,18

834,5

113,6

6,62*

Ερυθρό Αγ.Βασιλείου Ρεθύµνης

15

34

17,3

2,6

0,47

1,13

0,24

0,06

0,02

43,5

2763

0,1

1115

97

3,3

Ερυθρός τραβερτίνης Βάµου Χανίων

99

2220

5,37

336

110,6

9,24*

Τεφρόµαυρο ∆αµάστας Ηρακλείου

Πωρόλιθος Αλφά Ρεθύµνης
Αλφόπετρα Ρεθύµνης

96

2
80

1

3

1
1

0,5

99,5

3
0,5

0,5

51,45

0,56

3,58

0,47

0,76

0,11

0,05

0,02

42,34

2060

6,04

198

84,7

7,8*

53,45

0,54

1,48

0,13

0,39

0,02

0,07

0,01

43,9

1440

11,7

305

36

28,7*

2700

0,09

792

185

6,68

Όνυχας Κρήτης

97

2

1

52

1,62

0,8

0,14

0

0,03

0,24

0

44,3

Πολύχρωµο ριγωτό Βασιλικού

96

2

2

54,15

0,56

1,27

0,27

0,19

0,02

0,03

0

43,6

Γυψούχο αλάβαστρο Σητείας
Λυχνίτης Πάρου

99,7

33,8

0,6

2,15

0,71

0,57

0,08

0,04

0,02

21,77

0,3

55

0,5

0,1

0,28

0,2

0,02

0,03

0,01

43,25

2706

0,04

1129

168

8,47

2

55,5

0,75

0,18

0,28

0

0,04

0,03

0,01

43,6

2713

0,12

995

183

7,29

Τεφρόλευκο Πάρου

95

Λευκή κρυσταλλίνα Νάξου

98

2

55,6

0,5

0,07

0,14

0,02

0,02

0,04

0,02

43

2710

0,09

906

131

8,56

Λευκό Πεντέλης Αττικής

98

0,2

55

0,8

0,22

0,14

0,4

0,05

0,05

0,02

43,2

2715

0,09

1140

203

6,17

Υπόµνηµα
C=Ασβεστίτης, Do=∆ολοµίτης
Q=Χαλαζίας, Ab=Αλβίτης
He=Αιµατίτης, Al=Αργιλικά ορυκτά
1= Φαινόµενο ειδικό βάρος (kg/m )
2=Υδαταπορροφητικότητα (%)
3=Αντοχή στη θλίψη (kg/cm )
4=Αντοχή στην κάµψη (kg/cm )
5=Αντοχή στη φθορά από τριβή(mm)
*=Μέτρηση κατά DIN 52108

3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
■ ναοί
▲ κοσµικά κτήρια
□ αδιευκρίνιστα (ναοί)
◊ αδιευκρίνιστα (κοσµικά )
♦ ενδείξεις για την ύπαρξη κτηρίων
○ πιθανά αρχαϊκά κτήρια
◘ πιθανή ύπαρξη ναού (αποθέτες)
◙ οχύρωση

