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Πρόλογος
Το παρόν κείµενο αποτελεί µεταπτυχιακή εργασία που ερευνά το ζήτηµα της οργάνωσης
των κρητικών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας κατά την ΠΕΣ. Το θέµα παρουσιάζει
ιδιαίτερο επιστηµονικό ενδιαφέρον, καθώς διαπιστώνεται από την έως τώρα έρευνα ότι
στη χαλκουργία και χρυσοχοΐα της Κρήτης υπήρχε τυπολογική και τεχνολογική
ιδιαιτερότητα, µορφολογική ταυτότητα και ένας ευδιάκριτος εικονογραφικός
χαρακτήρας, που ήταν εµποτισµένα µε το πνεύµα και τα πρότυπα της Ανατολής1.
Η µελέτη της οργάνωσης των κρητικών µεταλλοτεχνικών εργαστηρίων συγκεντρώνει
όλες τις γνωστές µέχρι τώρα ενδείξεις και τα τεκµήρια σχετικά µε τη δραστηριότητα της
µεταλλουργίας και της µεταλλοτεχνίας τόσο in situ (στο φυσικό χώρο του νησιού) όσο
και έξω από την Κρήτη (π.χ. στα πανελλήνια ιερά). Παρουσιάζει τα προϊόντα της τέχνης,
τα ενσωµατώνει στο χωροχρόνο (τι παράγεται περισσότερο, πότε, πού και σε ποιες
µορφές), εξετάζει τη σύνδεση των έργων τόσο µεταξύ τους όσο και µε τα παράλληλά
τους (υπάρχουν στοιχεία ως προς την προέλευση, την τεχνοτροπία, τη µορφολογία των
αντικειµένων που να καταδεικνύουν αυτή τη σύνδεση;). Με αυτόν τον τρόπο,
συνδέοντας, δηλαδή, τα προϊόντα της µεταλλοτεχνίας (αγγεία, όπλα, κοσµήµατα,
ειδώλια, κ.α) µε το χώρο (ιερό, πόλη ή νεκρόπολη) και µε την εποχή στην οποία
ανήκουν, αποκαλύπτονται ο τρόπος οργάνωσης και παραγωγής του εκάστοτε
εργαστηρίου, οι επιρροές που δέχτηκε η τέχνη του, εάν τυχόν η τεχνοτροπία του επηρέαζε
και άλλα κρητικά ή εξωκρητικά εργαστήρια και τελικά ποιοι ήταν οι αποδέκτες των
έργων. Η εργαστηριακή ταυτότητα διαµορφώθηκε µε βάση τις ισχυρές επιδράσεις που
δέχτηκε συνολικά ο πολιτισµός της Κρήτης από το εξωτερικό καλλιτεχνικό περιβάλλον,
χρησιµοποιώντας ταυτόχρονα και τα καλλιτεχνικά µινωικά ή κρητοµηκυναϊκά πρότυπα.
Με τον όρο κρητικά εργαστήρια υπονοούνται κυρίως οι µετακινούµενες οµάδες
εξειδικευµένων τεχνιτών, οι οποίοι εργάζονταν κατόπιν παραγγελίας για τους τοπικούς
άρχοντες. Ο πλούτος από την καλλιέργεια της κρητικής γης, την κτηνοτροφία και από τη
συµµετοχή στο θαλάσσιο εµπόριο στα διάφορα κέντρα της Ανατολικής Μεσογείου ήταν
προνόµιο των Κρητών αρχόντων, οι οποίοι, ως φορείς της αριστοκρατίας είχαν τη
δυνατότητα να παρέχουν µέταλλο για την εκτέλεση πολυτελών έργων µεταλλοτεχνίας.
Με εξαίρεση το σίδηρο, που εντοπίζεται σε αρκετές θέσεις της Κρήτης2, οι ανταλλαγές
εξασφάλιζαν το χαλκό και το χρυσό ήδη από τα Μινωικά χρόνια στους εύπορους
πάτρωνες. Έτσι, οι µεταλλοτεχνίτες της Κρήτης εργάζονταν για συγκεκριµένους φορείς
µιας ή και περισσότερων πόλεων, χωρίς ωστόσο να διοχετεύονται τα προϊόντα τους σε
ένα µόνο τόπο. Το δίκτυο ανταλλαγής δώρων ή αγαθών µεταξύ των ευγενών είχε ως
αποτέλεσµα να διαδοθούν πολύτιµα έργα µεταλλοτεχνίας τόσο εντός της Κρήτης, µακριά
1

Με τον όρο Ανατολή υπονοούνται τα βορειοσυριακά και τα κυπριακά εργαστήρια. Η πρωτοπορία και η
ιδιαίτερη συµβολή των βορειοσυριακών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας, που επέδρασαν στα αντίστοιχα
εργαστήρια όλης της Μεσογείου είναι σήµερα αδιαµφισβήτητη.
2
Βλ. υποηµείωση 153.
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από το κέντρο παραγωγής τους, όσο και εκτός, δια µέσου του εθίµου των αριστοκρατών
να αναθέτουν στα πανελλήνια ιερά έργα πολυτελείας. Τόσο η αποδοχή κάποιων
στυλιστικών κανόνων που ίσχυαν στα αντίστοιχα εργαστήρια της Ανατολής και του
Αιγαίου αργότερα, όσο και η απόρριψη µερικών από αυτών ανέδειξε αφενός την
ικανότητα των µεταλλοτεχνιτών να προσαρµοστούν στα πρότυπα µίας ευρύτερης αγοράς
και αφετέρου την αυτονοµία της µεταλλοτεχνίας να διαφοροποιήσει την τεχνοτροπία
ορισµένων έργων, µε στόχο να αποκτήσουν τα αντικείµενα λειτουργικό ρόλο µέσα στο
κοινωνικό και θρησκευτικό περιβάλλον.
Από το αρχαιολογικό υλικό της Κρήτης κατά την ΠΕΣ διαπιστώνεται ότι οι τόποι
συνάντησης των µεταλλοτεχνιτών ήταν πιο συχνά τα µεγάλα ιερά, όπου εκεί γινόταν και
η διακίνηση ή η ανακύκλωση των µετάλλων. Αρχιτεχνίτες και τεχνίτες από διάφορα
εργαστήρια της Κρήτης, αλλά και όσοι µεταλλοτεχνίτες είχαν έρθει ως µετανάστες από
τις πόλεις της Συριοπαλαιστινιακής ακτής, αλληλοεπιδρούσαν δια µέσου της
τεχνογνωσίας και της τεχνοτροπίας που εφάρµοζαν στα αντικείµενα. Έτσι, τα κρητικά
εργαστήρια ακολουθούσαν τις ίδιες τεχνικές κατασκευής και η θεµατολογία των έργων
τους παρουσίαζε σε πολλές περιπτώσεις οµοιογένεια. Η ίδια η µεταλλοτεχνία
εναρµονίστηκε µε τις κοινωνικές και λατρευτικές ανάγκες των πόλεων της Κρήτης, ώστε
ορισµένα αντικείµενα να αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα της τέχνης της, όπως π.χ.
οι χάλκινες «ασπίδες» τύπου Ιδαίου, τα χάλκινα ελάσµατα ή ο χάλκινος ανάγλυφος
οπλισµός. Βασικό ρόλο στη διαµόρφωση των αρχών που προσδιόριζαν την κρητική
µεταλλοτεχνία κατά τους πρώιµους ιστορικούς χρόνους έπαιξε, αναµφίβολα, το µινωικό
παρελθόν και οι επαφές των Μινωιτών και Κρητοµηκυναίων µε το γύρω κόσµο δια
µέσου των εµπορικών ανταλλαγών τους. Η δράση και η ενσωµάτωση εξειδικευµένων
µεταλλοτεχνιτών από εργαστήρια κυρίως της Βόρειας Συρίας στις οµάδες των Κρητών
µεταλλοτεχνιτών έδωσε έµφαση στην ίδια τη µεταλλοτεχνία ως ξεχωριστό τοµέα, αλλά
και ενίσχυσε τον ιδιαίτερο τεχνοτροπικό ρυθµό των κρητικών προϊόντων µεταξύ άλλων
αντίστοιχων έργων.
Με λίγα λόγια, το παρόν κείµενο σκοπεύει να καταγράψει την ταυτότητα, το χαρακτήρα
και τη δηµιουργικότητα του εκάστοτε µεταλλοτεχνικού εργαστηρίου δια µέσου των
έργων του, που επηρεάστηκαν έντονα από τις γενικές τάσεις της κρητικής δηµιουργίας
και τις πολιτιστικές ανανεώσεις που παρατηρήθηκαν σταδιακά και πιο έντονα στο νησί
από το 10ο, τον 9ο, τον 8ο αι. π.Χ. και λίγο υστερότερα, στη διάρκεια της Αν περιόδου.
Για την πρόοδο και την ολοκλήρωση του παρόντος κειµένου οφείλω θερµές ευχαριστίες
στον καθηγητή µου κ. Ν. Σταµπολίδη για την πολύτιµη υποστήριξή του, στον καθηγητή
µου κ. Α. Μαζαράκη Αινιάν για την πολύπλευρη και αµέριστη συµπαράστασή του,
καθώς και στην αγαπητή καθηγήτρια κ. Αικ. Κόπακα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω
στους καθηγητές κ. κ. Κ. Ψαρουδάκη και Γ. Τζιφόπουλο για τις ουσιαστικές
βιβλιογραφικές υποδείξεις και επισηµάνσεις τους. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω από
καρδιάς τους αγαπηµένους φίλους και συναδέλφους Ε. Συγγελάκη, Κ. Γεωργακόπουλο,
Ζ. Ράπτη, Β. ∆ιαλεχτού και Γ. Τερεζάκη για τη βοήθεια και την ηθική υποστήριξή τους.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή – Ιστορικό πλαίσιο
Η οδός επικοινωνίας µε την Εγγύς Ανατολή ήταν ανοιχτή ήδη από την ΕΧ, βρισκόταν σε
πλήρη λειτουργία κατά την ΥΕΧ, σε εξέλιξη ακόµη και µετά τη µετάβαση στην ΠΕΣ, και
σε πλήρη ακµή από τον 9ο προς τον 8ο αι. π.Χ., όπως αποδεικνύεται από µια σειρά
προϊόντων διαφόρων κατηγοριών, που βρέθηκαν σε θέσεις της Μεσογείου µακριά από τα
κέντρα παραγωγής τους. Στην Al Mina, χώρο συνάντησης εµπόρων και ταξιδιωτών από
πολλά µέρη της Μεσογείου, οι ντόπιοι τεχνίτες δεν πουλούσαν µόνο τα έργα τους, αλλά
εκτελούσαν τις παραγγελίες και Ελλήνων πελατών. Η σύνδεση εργαστηρίων και αγοράς
ήταν ένα γνώριµο φαινόµενο (Kron 1984, 297). Ο τρόπος κατασκευής των τέχνεργων
διατηρούσε εύγλωττα ίχνη της εργαστηριακής τους ταυτότητας. Όταν τα κέντρα
παραγωγής µεταλλικών έργων απέκτησαν νέες έδρες, τότε το στυλ ανανεώθηκε και
εµπλουτίστηκε από την τοπική καλλιτεχνική παράδοση κάθε εργαστηρίου3. Μέσα σε
αυτούς τους αιώνες εντοπίζονται και οι αρχαιολογικές µαρτυρίες για τις πρώτες
σποραδικές µεταναστεύσεις ή / και µετεγκαταστάσεις Ανατολιτών σε διάφορα µέρη της
Μεσογείου. Ο κοινός παρονοµαστής για τέτοιου τύπου µετακινήσεις ήταν η αναζήτηση
νέας γης για ασφαλή διαβίωση. Το εργαλείο για την ενσωµάτωση των λαών που
µετακινούνταν ήταν η άσκηση κάποιου είδους τέχνης και η ένταξή τους στις συντεχνίες
που εργάζονταν για εύπορους πάτρωνες. Ταυτόχρονα αναβαθµίστηκε και η τεχνολογία
των εργαστηρίων της Μεσογείου, µε αποτέλεσµα τα νέα προϊόντα που κατασκευάζονταν
να συνδυάζουν νέες τεχνικές και νέες πρώτες ύλες, όπως ο σίδηρος.
Το εµπόριο του σιδήρου εγκαινίασε µια νέα εποχή κυρίως από τον 11ο αι. π.Χ. και
έπειτα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα η µεταλλοτεχνία να αποκτήσει νέες µεθόδους
επεξεργασίας. Λίγο πριν, όµως, στην περίοδο από το 12ο έως τον 8ο αι. π.Χ. οι πιο
πλούσιες σε κοιτάσµατα σιδήρου περιοχές ήταν η Συρία και η Παλαιστίνη. Σιδερένια
µαχαίρια µε χάλκινα πιρτσίνια και ελεφαντοστέινες λαβές είναι γνωστά από πόλεις της
Φιλισταίας του 12ου και 11ου αι. π.Χ. (Mazar 1985, 6-8. Dothan 1989, 154-163). Τα
άµεσα παράλληλά τους βρέθηκαν στην Έγκωµη και σε παραδείγµατα από το Αιγαίο, που
διατήρησαν τον τύπο (Mazar 1994, 49). Στην ΠΕΣ η Συρία ήταν ένα σηµαντικό κέντρο
επεξεργασίας χαλκού, χρυσού και αργύρου (Winter 1988, 200-1), ενώ λίγο πριν, στα
µέσα του 12ου αι. π.Χ., η αιγυπτιακή επίδραση εξαφανίστηκε µε την κατάρρευση της
µακροχρόνιας κυριαρχίας της στη Χαναάν. Τον 11ο αι. ο σίδηρος ήταν ακόµη σπάνιο
µέταλλο, αν και η τεχνική της ψύξης και σφυρηλάτησης για την προπαρασκευή
3

Η Κρήτη παρουσίασε πλήθος σχολών και µορφών την περίοδο κατά την οποία ο εξελληνισµός της
Κρήτης διαδεχόταν την ΥΜ περίοδο µεταβαίνοντας στην ΕΣ, µέσω ανάµιξης και διείσδυσης διαφόρων
εθνικών στοιχείων στο νησί (Demargne 1947, 113, 172, 194). Ο Levi υποστήριξε ότι αυτό συνέβη: «όπου
ηδυνήθησαν να συνυπάρξουν παραλλήλως επαρχιακαί σχολαί, κεχωρισµέναι – εις τόπους, όπου ίσως επέζη
ακόµη συµπαγές το παλαιόν µινωικόν στοιχείον – διατηρούσαι στερρώς τον παλαιόν νησιωτικόν ρυθµόν εις
µίαν διαρκώς πτωχοτέραν, αποµαρανθείσαν παραγωγήν, και σχολαί ευρισκόµεναι εις επαφήν µε τα µεγάλα
φυλετικά και εµπορικά ρεύµατα, αντιθέτως ανοικταί αυταί εις τας εξωτερικάς επιδράσεις και περισσότερον
αποκλίνουσαι εις νεωτερισµούς» (Levi 1950, 178).
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αγροτικών εργαλείων είναι γνωστή από τη φοινικική (;) ακρόπολη στο Har Adir της
Γαλιλαίας (Davis et al., 1985). Στην Κύπρο της ΥΕΧ οι µηχανισµοί παραγωγής χαλκού
γνώρισαν µεγάλη άνθηση µε σκοπό να ικανοποιήσουν την τοπική και εξωτερική ζήτηση
για µέταλλο. Για την Κύπρο, η εισαγωγή της επεξεργασίας του σιδήρου ήταν
αποτέλεσµα συστήµατος που υπήρχε, γι’ αυτό δεν πρέπει να θεωρείται πως ο σίδηρος
είχε την ίδια ανατρεπτική ικανότητα ή ιδεολογική σηµασία, όπως ίσχυε σε άλλες
περιοχές της Μεσογείου (Vanschoonwinkel 1994, 126).
Με την είσοδο στην 1η χιλιετία π.Χ. δεν έλειψαν οι εµπόλεµες συγκρούσεις και οι
ανταγωνισµοί, γεγονός που ενέτεινε τη δράση των φιλόδοξων ηγετών, των πολεµιστών
και των εµπόρων. Η πειρατεία, οι δούλοι, οι µετακινήσεις των λαών, οι αναλφάβητοι, η
αναδιοργάνωση των εργαστηρίων, η πολιτισµική αλληλεπίδραση ήταν στοιχεία της νέας
εποχής. Οι ρυθµοί των ανταλλαγών και των επαφών άλλαξαν, ενώ µεταβάλλονταν και οι
κοινωνικοοικονοµικές σταθερές στη Μεσόγειο. Η µετάβαση από τη µια εποχή στην άλλη
τεκµηριώνεται µε την καταστροφή µερικών από τα πιο σηµαντικά πολιτισµικά κέντρα
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που προκάλεσε ανακατατάξεις, από
πολλές απόψεις. Ο Catling υποστήριξε πως η Κύπρος, π.χ., µεταξύ 1125-950 π.Χ.
γνώρισε µια σειρά ριζικών αλλαγών, όχι µόνο στη διάταξη των οικισµών, αλλά και σε
ό,τι κυρίως είναι γνωστό µέχρι σήµερα από τον υλικό πολιτισµό της (Catling 1994)4.
Επιπλέον, η πρόσβαση περισσότερων φορέων στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου
έδωσε νέα τροπή στις ανταλλακτικές σχέσεις, καθώς διετίθεντο πια περισσότερα αγαθά
µε καταγωγή.
Όταν, αργότερα, µέσα στον 9ο αι. και πριν το 850 π.Χ. οι Ασσύριοι πίεσαν τα
µεταλλοτεχνικά εργαστήρια της Βόρειας Συρίας µέσω του πολιτικού ελέγχου που
ασκούσαν στα τοπικά βασίλεια να παύσουν την παραγωγή τους (Matthäus 2000, 269), η
Ανατολή ώθησε τους λαούς της προς τη δύση κληροδοτώντας στους πολιτισµούς του
Αιγαίου µία θαυµαστή κληρονοµιά, τη µεταλλοτεχνία και τις τεχνικές της. Όταν άλλαξε
ο τρόπος άσκησης εξουσίας και η οργάνωση των πόλεων της Μεσογείου, η
ανθρωπογεωγραφία άρχισε να γίνεται πολύ σηµαντικός παράγοντας, καθώς επηρέαζε τις
τοπικές ανάγκες, συνεπώς, και το οικονοµικό επίπεδο, µε διακυµάνσεις ανάλογα µε την
ιστορική περίοδο, που διάνυε ο κάθε πολιτισµός. Σταδιακά, η µετανάστευση και ο
αποικισµός έφεραν τους λαούς πιο κοντά, εκµηδενίζοντας τις χωροµετρικές και
πολιτισµικές αποστάσεις. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ανταλλάσσονταν και
διακινούνταν αγαθά µέσω των ανθρώπων, που υπήρξαν φορείς µίας ευρύτερης
εµπορικής και ιδεολογικής επαφής των λαών της Μεσογείου.
Πιθανολογείται ότι το γένος των Μυκηναίων, διασκορπίστηκε προς την Ανατολική
Μεσόγειο και από εκεί µακροπρόθεσµα έθεσε τις βάσεις για την εξάπλωση του νέου
πολιτισµικού ρεύµατος αυτή τη φορά προς τη ∆ύση, επαναφέροντας στην ΕΣ
ανανεωµένα τα πρότυπα του µυκηναϊκού παρελθόντος.

4

Υποστήριξε ότι τον 11ο αιώνα διακόπηκαν οι δεσµοί της Κύπρου µε την περιοχή του Αιγαίου και ότι η
περίοδος αυτή σηµατοδοτούσε ένα νέο, διαφορετικό στάδιο στις σχέσεις ∆ύσης – Ανατολής ως προς την
ανάπτυξη του νησιού, δηµιουργώντας νέες δοµές, στις οποίες πολύ λίγο είχε συντελέσει το παρελθόν του.
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Αντίθετα µε τις περισσότερες πόλεις-κράτη της Μεσογείου, η Κρήτη δεν εισήλθε
ουσιαστικά στη φάση των Σκοτεινών Αιώνων, καθώς την κρητική κοινωνία χαρακτήριζε
η δυναµική παρουσία των αριστοκρατικών γενών µέσω ενός «ενδο-οικογενειακού»
δικτύου επικοινωνίας στο νησί, που αναδιοργάνωνε βαθµιαία τα κοινωνικά και τα
οικονοµικά της θεµέλια. Υιοθετώντας τα κοινωνικά πρότυπα του κρητοµυκηναϊκού
παρελθόντος και µετέχοντας ενεργά σε ένα ευρύτερο δίκτυο ανταλλαγών στη Μεσόγειο
οι Κρήτες ενδυνάµωναν τους δεσµούς µε άλλους εξωκρητικούς άρχοντες, ώστε να
πυκνώσουν οι επαφές µε τον αιγαιακό κόσµο. Η Κρήτη κατόρθωσε να καθιερώσει ένα
ευδιάκριτο τεχνοτροπικό ύφος µεταξύ άλλων εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας,
συµµετέχοντας ενεργά σε ένα δίκτυο πολιτισµικών ανταλλαγών σε όλη τη Μεσόγειο ήδη
από την ΕΧ. Η κρητική µεταλλοτεχνία δέχτηκε και ακολούθησε µε κριτική αντίληψη
νέους τύπους, επηρεασµένη από τις κοινωνικές επιταγές της ΠΕΣ και των εκάστοτε
οικονοµικών και κοινωνικών παραγόντων. Την ώθηση για την υιοθέτηση νέων προτύπων
έδωσαν και οι εισαγωγές, ο τρόπος ζωής των ευγενών / της άρχουσας τάξης, οι
µετακινούµενοι Κρήτες και Ανατολίτες µεταλλοτεχνίτες, οι αλλαγές στη χωροταξική
οργάνωση των κρητικών πόλεων, ο εξελικτικός ρυθµός των πραγµάτων, η βαθύτερη
εσωτερική ανάγκη για ανανέωση και για εµπλουτισµό της θεµατολογίας στην κρητική
τέχνη, που εκφράστηκε στις περισσότερες κατηγορίες µεταλλικών έργων.
Σηµαντικό σηµείο αναφοράς σε όλες τις περιόδους για το νησί ήταν τα λιµάνια, η θέση
των οικισµών και το πώς η χωροταξική σχέση των πόλεων, των επινείων και των ιερών
συνέβαλλε στην καθιέρωση εργαστηριακών και λατρευτικών δραστηριοτήτων σε µια
συγκεκριµένη περιοχή. Ας τονιστεί εδώ η γεωµορφολογία της Κρήτης και η
ιδιαιτερότητα της έννοιας της επικράτειας των πόλεων και της άσκησης επιρροής της
µέσα και έξω από αυτήν. «Φαίνεται, ότι η ολοκλήρωση του κοινωνικοπολιτικού
µετασχηµατισµού και η αλλαγή του κοσµοοράµατος, είχαν συντελεστεί στην Κρήτη, ήδη
από τα µέσα του 11ου αι. (στην Κνωσό) ή γύρω στο 1000 π.Χ. (στον Πρινιά, τη Γόρτυνα,
τη Βιάννο, το οροπέδιο Λασιθίου, το Βρόκαστρο και το Καβούσι) ή κατά το 10ο αι. π.Χ.
(στην Ελεύθερνα, τη Φαιστό και τους Αρκάδες). Η ανατροπή της καθεστηκυίας τάξης
και η απουσία ισχυρής εξουσίας κατά την ΥΕΧ, η επί αιώνες συνύπαρξη διαφορετικών
φυλετικών οµάδων µέσα στα στενά γεωγραφικά πλαίσια, η σταδιακή βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης και η κοινή επιδίωξη πολιτισµικής ανάκαµψης, θα ευνόησαν την
πολύπλευρη αναδιάρθρωση και τη συγκρότηση νέων κοινοτήτων» (Ξιφαράς 2004, 17).
Φαίνεται πως στους Κρήτες υπήρχε πολιτισµική σύµπλευση σχεδόν σε κάθε ιστορική
φάση, άλλοτε µε λιγότερη και άλλοτε µε περισσότερη ένταση, καθώς τα ρεύµατα
επιρροής διαπερνούσαν την Κρήτη και αναδιαµόρφωναν τις δοµές κάθε πολιτισµικού
κέντρου της. Οι λατρευτικές συναθροίσεις στα µεγάλα θρησκευτικά κέντρα
υποδεικνύουν µέχρι σήµερα ότι οι άρχοντες είχαν πετύχει να καθιερώσουν µία κοινή
ιδεολογική δοµή, που διαπιστώνεται στη χρήση κοινών τελετουργικών αντικειµένων, τα
οποία αποτελούσαν τα υλικά σύµβολα των µελών της άρχουσας τάξης (D’ Agata 2005,
2).
Ο Κρής µεταλλοτεχνίτης δεν ήταν στενά δεµένος µε το οικιστικό του περιβάλλον
(Λεµπέση 2002, 191), αλλά µε το πολιτισµικό του περιβάλλον, όπου διδασκόµενος την
παράδοση αποκτούσε την τεχνογνωσία. Στο ερώτηµα για το αν τα έργα µε έντονη
ανατολίζουσα τεχνοτροπία ήταν εισαγόµενα ή παραγόµενα επί τόπου από µετανάστες ή
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περιοδεύοντες τεχνίτες είναι δυνατόν να ίσχυαν και τα δύο, επειδή η ΠΕΣ περιλαµβάνει
τους αιώνες της διαµόρφωσης νέων κοινωνικών δεδοµένων και της αναδόµησης της
τέχνης και του πολιτισµού. Καθώς ο διπλός πέλεκυς δεν σταµάτησε να θεωρείται ως το
πιο ισχυρό σύµβολο της µινωικής και µεταγενέστερης Κρήτης, αφού συµβόλιζε τη
λατρεία, την εξουσία και το κύρος, το µινωικό στοιχείο αναπροσαρµόστηκε στις
υπάρχουσες συνθήκες µεταβάλλοντας ή και αντικαθιστώντας, εν µέρει, τα στοιχεία
εκείνα, όσα ακριβώς το διαιώνιζαν. Η Εγγύς Ανατολή και η τέχνη της είχε εισέλθει στους
κόλπους της κρητικής µεταλλοτεχνίας µε στόχο να ενισχύσει τους δεσµούς µε το παρόν.
Τα κρητικά µεταλλοτεχνικά εργαστήρια ανέπτυξαν το καθένα ένα ευδιάκριτο στυλ και
κατασκεύασαν το καθένα προϊόντα απόλυτα προσαρµοσµένα στα τεχνολογικά πρότυπα
των εργαστηρίων της Ανατολικής Μεσογείου, από τη µια, και στις ανάγκες της τοπικής
κρητικής κοινωνίας και των λατρευτικών τελετών από την άλλη.
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Κεφάλαιο 2
Τι είναι εργαστήριο µεταλλοτεχνίας;
Αναφερόµενοι στην έννοια «εργαστήριο» παραπέµπουµε συνήθως σε ανεξάρτητες
οργανωµένες κτιριακές εγκαταστάσεις, µε συγκεκριµένο εργαστηριακό χώρο, ο οποίος
µοιράζεται µεταξύ του υπαίθριου / ανοιχτού περιβάλλοντα χώρου, όπου συνήθως
ανακαλύπτονται πυρές, σκωρίες, κατάλοιπα χύτευσης, απολεπίσµατα καµένου ξύλου,
καµένοι ελαιοπυρήνες και µεταλλευτικοί κλίβανοι, και του κλειστού εργαστηρίου ή και
των αποθηκευτικών χώρων, όπου βρίσκονται συνήθως τάλαντα, εργαλεία, καύσιµη ύλη,
κ.α. Επιπλέον, για την πραγµατοποίηση µεταλλουργικών εργασιών κρινόταν απαραίτητη
η εύκολη πρόσβαση σε νερό και σε καύσιµη ύλη, επειδή χρησιµοποιούνταν σε πολλά
στάδια της διαδικασίας. Στην πραγµατικότητα, όµως, δεν επρόκειτο πάντα για σταθερά
οργανωµένη εγκατάσταση, επειδή ο αρχιτεχνίτης έπρεπε να µετακινείται. Γι’ αυτό,
κλίβανοι, φούρνοι και σιδηρουργεία ήταν δυνατόν να κατασκευάζονται, όπου
εγκαθίσταντο οι τεχνίτες, ενώ από τους τεχνίτες µεταφέρονταν τα εργαλεία στα σηµεία,
όπου βρισκόταν η πρώτη ύλη (Burford 1972, 78). Η οργάνωση της µεταλλουργίας είχε
ξεκινήσει µε την ανακάλυψη του τρόπου εξαγωγής των µετάλλων από τα µεταλλεύµατα,
µε τις διαδικασίες της χύτευσης και των κραµάτων· σ’ αυτό το στάδιο οι µέθοδοι της
σφυρηλάτησης και της κοπής εφαρµόστηκαν στην επεξεργασία των ράβδων που είχαν
προηγουµένως κατασκευαστεί µε ανοιχτή χύτευση5, όπου το ρευστό µέταλλο χυνόταν σε
ένα καλούπι. Όλες οι τεχνικές χύτευσης του ορείχαλκου ήταν γνωστές από πολύ νωρίς
στον κόσµο της Εγγύς Ανατολής, ιδιαίτερα στη Μεσοποταµία, καθώς και στη
φαραωνική Αίγυπτο. Εποµένως, η Ανατολή, έπαιξε στο διάστηµα από τον 9ο έως τον 7ο
αι. π.Χ. σπουδαίο ρόλο ως προς την εισαγωγή της µεταλλουργίας και µεταλλοτεχνίας
στην Ελλάδα ή στην εκ νέου ανακάλυψη των διαφόρων τεχνικών (Demargne 1947, 255).
Σε ορισµένες σηµαντικές για την ΕΣ θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν έρθει στο
φως οργανωµένες εγκαταστάσεις µεταλλοτεχνίας, που κατέστησαν σαφή τον τρόπο
λειτουργίας και χωροταξίας τέτοιων βιοτεχνικών µονάδων στον κοινωνικό ιστό µιας
πόλης ή στην ευρύτερη επικράτειά της. Η Γ Ερέτρια µε σηµείο αναφοράς το Λευκαντί
και η Σκάλα Ωρωπού6 των ΥΓ και Α χρόνων αποτελούν αντιπροσωπευτικά

5

Η πρώτη γνωστή τεχνική χύτευσης, «ανοιχτή χύτευση», επέτρεπε, µε τη βοήθεια λίθινων καλουπιών από
δύο µέρη, την παραγωγή, εκτός των ράβδων, αγαλµατιδίων και διαφόρων αντικειµένων µικρών
διαστάσεων. Οι πρώτες µέθοδοι κοίλης χύτευσης που ανακαλύφθηκαν αργότερα - σε λίθινα καλούπια ή
από άµµο -, δεν παρήγαγαν παρά ανοιχτά εξαρτήµατα που έπρεπε στη συνέχεια να συναρµοστούν (Frontisi
- Ducroux 2002, 145).
6
Πολλά από τα κτήρια που αποκαλύφθηκαν στη Σκάλα Ωρωπού χρησιµοποιήθηκαν ως µεταλλοτεχνικά
εργαστήρια, εξαιτίας των µεταλλευτικών κλιβάνων και των εστιών εντός και εκτός των οικοδοµηµάτων,
της συσσωρευµένης καθαρής στάχτης και των πολυπληθών απορριµµάτων εκκαµίνευσης, που
συλλέχτηκαν από όλους σχεδόν τους ανασκαµµένους χώρους. Αρκετά πήλινα ακροφύσια, σιδερένια ή
λίθινα εργαλεία και αµµώνια εµπλούτισαν τα ανασκαφικά δεδοµένα και ενίσχυσαν τους ισχυρισµούς
(Μαζαράκης Αινιάν 2000, 82, υποσ. 237).
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παραδείγµατα ως προς τη δοµή και το ρόλο της παραγωγής µετάλλινων αντικειµένων
κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ (Μαζαράκης Αινιάν 2000, 82).
Στα αντίστοιχα εργαστήρια της αγοράς των Αθηνών, γύρω από το ναό του Ηφαίστου,
(6ος π.Χ. – 6ος µ.Χ.)7 και στην περιφέρεια του άστεως της Κορίνθου (το πρωιµότερο στον
6ο αι. π.Χ.)8 διαπιστώνεται, µε βάση τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, ότι ακολουθούνταν η
ίδια τεχνική για τη χύτευση έργων, µε διαφορετικές, ωστόσο, τεχνικές λεπτοµέρειες ανά
εργαστήριο, και ταυτόχρονα πραγµατοποιούνταν η σφυρηλάτηση για την τελική
µορφοποίηση. Μέσα στον 6ο αι. π.Χ. η αθηναϊκή αγορά οργανώθηκε ως κέντρο της
κοινωνικής ζωής (Papadopoulos 2003, 282). Τα αρχαϊκά εργαστήρια χύτευσης
ορείχαλκου βρίσκονταν στον ίδιο χώρο µε τα κεραµεία της ΠΕΣ9, µε αποτέλεσµα η
αγορά των Αθηνών να συγκεντρώνει το σύνολο των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της
πόλης και να θυµίζει λίγο από τον πολιτικό χαρακτήρα των κλασικών και ελληνιστικών
χρόνων (Papadopoulos 2003, 297). Τα εργαστήρια χύτευσης γύρω από την αγορά των
Αθηνών είχαν προσωρινές εγκαταστάσεις και µεταξύ των δώδεκα χυτηρίων υπήρχε
εξειδίκευση στην παραγωγή µικρής ή µεγαλύτερης κλίµακας χυτών αγαλµάτων και
άλλων έργων (Mattusch 1977, 377-9). Ως προς τον εξαερισµό στις εγκαταστάσεις
υπήρχαν περιορισµοί και κανόνες. Με αυτόν τον τρόπο εξοµαλυνόταν η δραστηριότητα
όλων των εργαστηρίων, πράγµα που διασφάλιζε περισσότερο τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις του µισθωτή, καθώς και την προστασία της περιουσίας του, και όχι, όπως
φαίνεται, την ασφάλεια των εργατών (Burford 1972, 75). Η µεταλλοτεχνία συνδεόταν µε
τη µόνιµη οικιστική εγκατάσταση και κάλυπτε τις ανάγκες της πόλης και των υποψήφιων
πατρώνων-αναθετών. Η συνεχής χρήση του χώρου σήµαινε συνεχή παραγωγή και γι’
αυτό οι τεχνίτες διέµεναν µαζί µε τις οικογένειές τους σε γειτνιάζουσες κτιριακές
µονάδες, στα οικήµατα. Συνεπώς, η εργασία πραγµατοποιούνταν στον προαύλιο χώρο
της οικίας.Οι ανασκαφές έδειξαν ότι από το 1000 έως το 700 π.Χ. σε κάθε προαύλιο
χώρο αντιστοιχούσε ένα πηγάδι, που εξυπηρετούσε όχι µόνο ιδιωτικές ανάγκες, αλλά και
εργαστηριακές δραστηριότητες10 (Papadopoulos 2003, 272 και 275). Οι συνθήκες
7

Οι ανασκαφικές έρευνες της Αµερικανικής Σχολής έφεραν στο φως εργαστηριακές εγκαταστάσεις σε
περίπου είκοσι διαφορετικούς χώρους στην περιοχή της αγοράς. Για δώδεκα από αυτές τις θέσεις οι
αρχαιολογικές µαρτυρίες έδειξαν ότι επρόκειτο για εργαστήρια λόγω της ύπαρξης εστιών, καλουπιών
χύτευσης, σπασµένων µητρών, υαλοποιηµένων πλίνθων από τους κλιβάνους, απολεπισµάτων µετάλλου και
σκωριών (Mattusch 1977, 340-1).
8
Ο Πλίνιος αναφέρει ότι ο χαλκός της Κορίνθου τύγχανε εκτίµησης µεγαλύτερης από ό,τι ο άργυρος
(Νaturalis Ηistoria 34.1, 34.6-8, 34.48) και µάλιστα ότι αναµιγνύονταν µε χρυσό και άργυρο. Ο
Παυσανίας προσπάθησε να εξηγήσει το εξαιρετικό χρώµα του κορινθιακού χαλκού λέγοντας ότι το
έσβηναν στα νερά της Πειρήνης (ΙΙ.3.3).
9
Στο πλαίσιο των πολυετών ανασκαφικών ερευνών στον Κεραµεικό βρέθηκαν περισσότερα από 35
πηγάδια και άλλοι αποθέτες, τα οποία καλύπτουν χρονικά την περίοδο των ΥπΜ χρόνων µέχρι και την ΥΓ.
Στα ευρήµατα συγκαταλέγονται αγγεία και άλλα µικρά ευρήµατα, όπως επίσης θραυσµένα αγγεία,
οργανικά κατάλοιπα, θραυσµένα εργαλεία, κατεστραµµένα αντικείµενα προσωπικής χρήσης και ακέραια ή
ατελή αγγεία για την άντληση νερού, κτλ. Σε ορισµένα πηγάδια και αποθέτες βρέθηκαν απορρίµµατα
βιοτεχνικών εργασιών, συµπεριλαµβανοµένης µικρής ποσότητας σπασµένων µητρών µεταλλοτεχνίτη
(Papadopoulos 2003, 1-2, υποσ. 6).
10
O Κεραµεικός, η συνοικία των κεραµέων των Αθηνών, ήταν, σύµφωνα µε τα ανασκαφικά δεδοµένα, η
περιοχή της αγοράς των Αθηνών των κλασικών χρόνων. Σύµφωνα µε τις πηγές και τις επιγραφικές
µαρτυρίες ο Κεραµεικός κατελάµβανε ένα µεγάλο τµήµα στα Ν∆. της πόλης (Ν∆. της Ακρόπολης),
συµπεριλαµβανοµένης της αγοράς, που εκτεινόταν προς το κύριο νεκροταφείο της κλασικής πόλης και
έφτανε µέχρι την Ακαδηµία (Papadopoulos 2003, 279-280).
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εργασίας µέσα στα ορυχεία11 ή µέσα στο χυτήριο, ήταν επίπονη και προκαλούσε
σωµατικές βλάβες, κάµατο και ανάλογη σωµατική διάπλαση. Η δαιµονική δυσµορφία
του θεού Ήφαιστου12 συνδεόταν µε τις µαγικές ιδιότητες των µετάλλων, καθώς ήταν
επιφορτισµένα µε µεταφυσικούς συµβολισµούς. Συνεπώς, και τα έργα τέχνης
προκαλούσαν θαυµασµό και φόβο σε αυτούς που τα έβλεπαν, ενώ οι ιδιότητες του
µετάλλου (γονιµικές και αποτρόπαιες) περνούσαν σε αυτούς που τα φορούσαν (Θέµελης
1980-1, 206). Ο Ήφαιστος ήταν µία από τις θεότητες που συνδέθηκε µε την τέχνη. Ως
χαλκουργός13 παρουσιάστηκε βασικά ως οπλοποιός, αφού κατασκεύασε και φιλοτέχνησε
τα όπλα του Αχιλλέα κατόπιν επιθυµίας της Θέτιδας (φιάλες τύπου Ιδαίου φαίνεται πως
ενέπνευσαν τον Όµηρο για να περιγράψει την ασπίδα του ήρωα, Matthäus 2000, 271), το
θώρακα του ∆ιοµήδη και του Ηρακλή (Ησιόδ., Ασπίς, 124). Στη Θεογονία (581) του
Ησιόδου αναφέρεται ότι ήταν και χρυσοχόος, επειδή είχε φτιάξει το διάδηµα της
Πανδώρας µε πολλαπλά σκαλίσµατα. Κατείχε, όµως και τη γνώση της επιπλοποιίας14,
επειδή είχε αναλάβει να εξοπλίσει τα ανάκτορα των θεών µε έπιπλα (Οµ., Ιλ. Σ 192)
(Frontisi-Ducroux 2002, 69-70).
Επιπλέον, σηµαντικά ευρήµατα προήλθαν από τις ανασκαφές της Περιοχής ΙΙ του
Κιτίου, όπου µεταξύ του οχυρωµατικού τείχους της πόλης και του Ναού Ι,
ανακαλύφθηκαν εργαστήρια µεταλλοτεχνίας, τα αποκαλούµενα από την έρευνα ως
«Βόρεια Εργαστήρια», που χρησιµοποιούνταν κατά τον 11ο αι. π.Χ.15 (Karageorghis Demas 1985, 272. Karageorghis - Kassianidou 1998), γεγονός που µαρτυρούσε τη στενή
σύνδεση της µεταλλουργίας µε τη θρησκεία16. Εκεί βρέθηκαν, µεταξύ άλλων, κάµινοι,
χωνευτήρια, σκωρίες, κτλ. (Stech et al, 1985). Εξίσου σηµαντικά εργαστήρια
µεταλλοτεχνίας ανακαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές και στην Περιοχή ΙΙΙ της Έγκωµης
(Dikaios 1971, 500, 516), όπου βρέθηκαν µεγάλες ποσότητες σκωρίας, ακροφύσια,
κεραµικά φυσερά (όπως αυτά που απεικονίζονται σε σύγχρονες τοιχογραφίες της
Αιγύπτου), χωνευτήρια, κτλ. (Muhly 1989, 299). Τόσο στην Έγκωµη όσο και στο Κίτιο
φαίνεται πως φορείς µε θρησκευτικές αρµοδιότητες έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στην
οργάνωση της παραγωγής χαλκού (Courtois 1982, 161-3. Karageorghis - Demas 1985,
253-4).
Οι τεχνίτες, οι χειροτέχνες17 ή οι δηµιοεργοί κατά τον Όµηρο18 παρείχαν τη δεξιοτεχνία
τους για να καλύψουν οι άνθρωποι τις ανάγκες της καθηµερινότητας, δηµιουργώντας
11

Ο Θεόφραστος (Περί λίθων, 63) αναφέρει ότι «είναι αδύνατον να σταθείς όρθιος ενώ σκάβεις στα
ορυχεία της Σάµου, αλλά ένας άνδρας πρέπει να ξαπλώσει ανάσκελα ή πλευρικά».
12
Οµ., Ιλ. Σ 410 κ.εξ., όπου αναφέρεται ότι ο Ήφαιστος ήταν χωλός, αµφιγυήεις, πέλωρ αίητον, µε στιβαρό
αυχένα, δυνατά χέρια και λαγνήεντα στήθεα,, αλλά αδύναµα πόδια (αραιαί κνήµαι).
13
Με τον όρο χαλκεύς,(Οµ., Ιλ. ∆, 187, 432), ως προς το σηµασιολογικό επίπεδο του όρου, εννοείται τόσο
ο σιδηρουργός όσο και ο χαλκουργός και ο αργυροχρυσοχόος (Οµ., Οδ. γ 425).
14
Ένας «πρώτης τάξεως» τεχνίτης µπορούσε γενικά να κατέχει την τεχνογνωσία δύο ή τριών σχετικών
µεταξύ τους τεχνών (Burford 1972, 86).
15
Στον 11ο αι. π.Χ. χρονολογούνται και οι πλούσιοι τάφοι της νεκρόπολης στις Σκάλες Παλαιπάφου, όπου
βρέθηκε σηµαντικός αριθµός χάλκινων αντικειµένων, πολλά από τα οποία ανήκαν σε νέους τύπους,
µαρτυρώντας ότι η χαλκοτεχνία ήταν στην πλήρη ανάπτυξή της (Karageorghis 1983, 372).
16
Από επιγραφικές και φιλολογικές µαρτυρίες γνωρίζουµε ότι η τέχνη και η χειροτεχνία βρίσκονταν υπό
τη θεϊκή προστασία (Psaroudakis 1999, 258).
17
Πλάτων, Πρωταγόρας, 328Α.
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σταδιακά έναν πολιτισµικό πλούτο εκφράζοντας την ποιότητα της ζωής σε όλες τις
εκφάνσεις της. Η έννοια δηµιοεργός στο έπος είχε θετικό νόηµα και πήρε συγκεκριµένο
ταξικό περιεχόµενο αργότερα, το οποίο κράτησε έως και τα ΥΚλ χρόνια (Θέµελης 19801, 205, υποσ. 32). «Ο κάτοχος της χειρωνακτικής δεξιοτεχνίας χαρακτηριζόταν κυρίως
για τα πνευµατικά του προτερήµατα. Το είδος της σκέψης που επεδείκνυε, η εφευρετική
επιδεξιότητα, η ανεξάντλητη στις λύσεις, στις πανουργίες και στα στρατηγήµατα,
συνιστούσε ένα πρότυπο ευφυΐας, πρακτικό βεβαίως, που όµως οι Έλληνες επέµειναν να
το προσδιορίσουν, δίπλα σε άλλα είδη σκέψης, για να το συσχετίσουν σταθερά µε
αρκετές ανθρώπινες δραστηριότητες και συγκεκριµένα µε τις τεχνικές και τις τέχνες. Ο
βιοτέχνης για να εξέλθει από την αφάνεια, έπρεπε να γίνει ήρωας της ευφυΐας» (FrontisiDucroux 2002, 214-5).
Σε ό,τι αφορά στην κοινωνική ταυτότητα των τεχνιτών στη συντριπτική τους πλειοψηφία
ήταν δούλοι, όµηροι πολέµου ή εγκληµατίες19, οι οποίοι βρίσκονταν υπό την εποπτεία
του αρχιτεχνίτη, έτσι όπως απεικονίστηκε και στην αγγειογραφία (Burford 1972, 15 και
19). Ήδη από την εποχή του µελανόµορφου ρυθµού αναπαρίσταντο σκηνές παραγωγής
χάλκινων έργων µέσα σε εργαστήρια, µε τα εργαλεία να κρέµονται στον τοίχο και τον
κλίβανο ή το αµόνι να απεικονίζονται συχνά στο µέσο της σκηνής. Από τη διαδικασία
αυτή δεν εξαιρούνταν ούτε οι θεοί, που προσωποποιούνταν και παρουσιάζονταν να
κατασκευάζουν χάλκινα έργα. Σε µελανόµορφη οινοχόη απεικονίζεται αρχισιδηρουργός
µε το βοηθό του µπροστά σε µεταλλουργικό κλίβανο, ενώ στον τοίχο κρέµονται τα
απαραίτητα για την εργασία τους εργαλεία (Beazley 1956, 426, No 9, Βρετανικό
Μουσείο) [εικ. 1]. Σε ερυθρόµορφη οινοχόη από την αγορά των Αθηνών η Αθηνά
µορφοποιεί σε πηλό τον ίππο της, ως πρώτο στάδιο πριν τη χύτευσή του σε χαλκό
(Burford 1972, εικ. 38. Van Hoorn 1951, 90, No 227). Επιπλέον, σε αττικό ερυθρόµορφο
αγγείο (πρώιµος 5ος αι. π.Χ.) απεικονίζονται χαλκουργοί, αγάλµατα, αγγειογράφος εν
ώρα εργασίας, χάλκινο καθιστό άγαλµα Αθηνάς, ο χαλκουργός – πρωτοµάστορας µε τα
εργαλεία του και το κύπελλο του Ήφαιστου να κρέµεται πίσω του (Burford 1972, 169,
εικ. ΙV). Σε έναν άλλο ερυθρόµορφο αµφορέα (Βοστώνη, Μουσείο Καλών Τεχνών)
απεικονίζεται ο Ήφαιστος να κατασκευάζει τον οπλισµό του Αχιλλέα. Μαζί του
βρίσκεται και η Θέτις (Burford 1972, 195, εικ. V). Ο Ζωγράφος του Χυτηρίου, που έγινε
γνωστός για τις παραστάσεις τεχνιτών µέσα σε χυτήριο (από όπου πήρε και το όνοµά
του), κατόρθωσε µέσα από τα έργα του να κριθεί ισάξιος µε το Ζωγράφο του Βρύγου. Ο
αγγειογράφος χρησιµοποίησε µε τρόπο πρωτότυπο την τεχνοτροπία και τα θέµατα των
σκηνών εργαστηρίων. Πιο συγκεκριµένα, σε ερυθρόµορφο αµφορέα του 5ου αι. π.Χ.
απεικονίζεται το καµίνι τροφοδοτηµένο και αναµµένο, πίσω του αγόρι µε φυσερό, το
18

Στο ρ της Οδύσσειας (384-5) αναφέρονται ως δηµιοεργοί ο µάντης, ο γιατρός, ο ξυλουργός, ο αοιδός, και
αργότερα (τ 135) ο αγγελιοφόρος. Το σύνολο των τεχνιτών συµπληρωνόταν µε τους µεταλλοτεχνίτες,
όπως ο χρυσοχόος Λαέρκης (γ 425-6, 438), «ιν΄άγαλµα θεά κεχάροιτο ιδούσα», ο επιπλοποιός Ικµάλιος (τ
56-7), που ξέρει επιπλέον να δουλεύει και το ελεφαντόδοντο και το ασήµι, και ο οπλοποιός Τύχιος,
«σκυτοτόµος οχ’ άριστος» (Ιλ. Η 220-3), που κατασκεύασε την ασπίδα του Αίαντα. Η έννοια δηµιοεργός
στο έπος είχε θετικό περιεχόµενο και υπονοούσε και την πνευµατική εργασία.
19
Η δουλεία στήριζε οικονοµικά τις κοινωνίες των πρώιµων ιστορικών χρόνων, συντηρούσε τα
αριστοκρατικά γένη, που συγκέντρωναν γη και εποµένως ασκούσαν οικονοµικό και πολιτικό έλεγχο µέσα
και έξω από τα όρια της πόλης. Μετά τον Β’ Αποικισµό θα ξεκινήσει σταδιακά η αλλαγή στο κοινωνικό –
οικονοµικό επίπεδο, γεγονός που είχε αντίκτυπο στην εσωτερική πολιτική οργάνωση και στη διεκδίκηση
της εξουσίας από µεγαλύτερη µερίδα των πολιτών της πόλης-κράτους.
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άγαλµα συναρµολογηµένο και στην άλλη όψη το χάλκινο άγαλµα του Αχιλλέα που το
αποξύουν για να το τελειώσουν (Boardman 1985, 159, εικ. 262-8, Αρχαιολογικό
Μουσείο Βερολίνου) [εικ. 2]. Επιπλέον, σε ερυθρόµορφο κιονωτό κρατήρα Α χρόνων
του Ζωγράφου του Harrow παρουσιάζεται σκηνή σατύρων στο εργαστήριο του
Ηφαίστου, θέµα καθαρά µυθολογικό (Boardman 1985, 131, εικ. 174). Σε πώµα πυξίδας
του Ζωγράφου του Θαλιάρχου εικονίζεται χαλκουργός να σφυρηλατεί κράνος
(Boardman 1985, 75, εικ. 81). Παρόµοιο θέµα απεικονίζεται σε ερυθρόµορφο αγγείο του
5ου αι. π.Χ., όπου νεαρός οπλουργός καθισµένος σε δίφρο σφυρηλατεί κράνος, ενώ πίσω
και πάνω κρέµονται πέντε εργαλεία (Burford 1972, εικ. 31).
Στην περίπτωση της Κρήτης, η κατεργασία, η παραγωγή και η διάθεση µετάλλινων
προϊόντων στα αστικά και θρησκευτικά κέντρα του νησιού ανταποκρινόταν σε άλλο
πρότυπο οργάνωσης, µε αποτέλεσµα η έννοια του εργαστηρίου να προσλάβει άλλο
νόηµα. Αξίζει να αναφερθεί ότι η ανάπτυξη της κρητικής µεταλλουργίας οφειλόταν ως
ένα σηµαντικό βαθµό στα εκτεταµένα δάση20 που παρείχαν άφθονη καύσιµη ύλη. Τα
µέταλλα κατέφθαναν µέσω του εµπορίου της Ανατολικής Μεσογείου και η πρώτη ύλη
διοχετευόταν στα τοπικά δίκτυα ανταλλαγών, για να περάσει έπειτα στα εργαστήρια. Εκεί
εκτελούνταν οι παραγγελίες των πατρώνων, οι οποίοι παρείχαν το µέταλλο στους
µεταλλοτεχνίτες. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου ή µιας
σχολής ήταν η εξειδίκευση σε συγκεκριµένα προϊόντα, που είτε αποτελούσαν
δηµιουργήµατα της µινωικής παράδοσης εµπλουτισµένα µε τα καλλιτεχνικά πρότυπα
των εργαστηρίων της Ανατολής - ειδικά µετά την έλευση και ξένων τεχνιτών – είτε
αποµιµήσεις. Τα αριστουργήµατα της µη κρητικής µεταλλοτεχνικής παραγωγής
µπορούσαν είτε να αναπαραχθούν από ασκούµενους ντόπιους τεχνίτες ή να
φιλοτεχνηθούν από τους Ανατολίτες τεχνίτες µέσα στα κρητικά εργαστήρια, όταν πια
είχε παρέλθει η περίοδος που µόνο εισαγωγές έφταναν στους κόλπους της ανερχόµενης
αστικής τάξης. Ειδίκευση ήταν δυνατόν να υπάρχει ακόµη και στα στάδια της
επεξεργασίας της πρώτης ύλης, όπου εργασία αναλάµβανε ο χύτης, ο κοσµηµατοποιός, ο
χαλκουργός για πανοπλίες και περίτµητα ελάσµατα, για τα οποία η Κρήτη είχε ήδη
αποκτήσει φήµη και είχε καθιερωθεί τον 7ο αι. π.Χ., παρουσιάζοντας το καλλιτεχνικό
πνεύµα της µέσα από την τεχνοτροπία της (Μπουρνιά - Σηµαντώνη 1997, 146).
Εποµένως, ανάλογα µε την παράδοση και της πηγές ερεθισµάτων που είχε κάθε οµάδα
τεχνιτών δηµιουργούσε έργα, που ανταποκρίνονταν στην τεχνοτροπία και στα
καλλιτεχνικά πρότυπα κάθε εργαστηρίου και γνώριζε καλά ότι έπρεπε να µπορεί να
παρουσιάζει συγκεκριµένα µοτίβα, βασισµένα σε µια ενιαία τεχνοτροπία, να
ενσωµατώνει τις νέες επιρροές, να εξελίσσεται από γενιά σε γενιά, να σέβεται την
τεχνογνωσία του παρελθόντος και του παρόντος, χρησιµοποιώντας τις νέες τεχνικές
µεθόδους. Με λίγα λόγια, µία σχολή, δηλαδή µια ασκηµένη οµάδα τεχνιτών, έπρεπε να
παρουσιάζει έργα µε ταυτότητα, τέτοια που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
εκάστοτε κοινωνίας. Κι ενώ µε βάση τις έρευνες που έχουν γίνει για διάφορες
κατηγορίες µετάλλινων έργων που προήλθαν από τα µεγάλα κέντρα της Κρήτης των
πρώιµων ιστορικών χρόνων (Κνωσός, Ιδαίο Άντρο, Αξός, Ελεύθερνα, Κάτω Σύµη
20

Στον ύστερο 5ο αι. π.Χ. η Κρήτη εφοδίαζε την Αθήνα µε ξύλο κυπαρισσιού και στον πρώιµο 4ο αι. π.Χ.
εξασφάλισε ποσότητα από το ίδιο ξύλο για την αποκατάσταση του ναού του Ασκληπιού στην Επίδαυρο
(Meiggs 1982, 98-101).
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Βιάννου, Αρκάδες – Αφρατί, Γόρτυνα, Φαιστός, Κοµµός) µπορούµε να διακρίνουµε τις
τάσεις κάθε εργαστηρίου και τις προτιµήσεις σε θέµατα, στυλ και είδη αγγείων, ωστόσο
δεν έχουµε οικοδοµικές κατασκευές της περιόδου που να υποδηλώνουν τη σταθερή ή
µόνιµη εγκατάσταση στο χώρο. Μέχρι στιγµής οι ανασκαφές δεν έχουν αποκαλύψει
κάποιου τύπου κτιριακές µονάδες ή µεταλλευτικούς κλιβάνους (εκτός από τον κλίβανο
στον Κοµµό), παρά µόνο µεµονωµένα κινητά ευρήµατα, που συνηγορούν στην ύπαρξη
εργαστηριακών δραστηριοτήτων.
Ένα από τα πιο γνωστά κρητικά παραδείγµατα ως προς την οργανωµένη µεταλλοτεχνική
δραστηριότητα είναι αυτό του υπαίθριου ιερού Ερµή και Αφροδίτης στην Κάτω Σύµη
Βιάννου, όπου βρέθηκαν αναθηµατικά χάλκινα εργαλεία σε σχήµα σπάτουλας. Όσο για
την ακέραιη χελώνη είναι πιθανό να επρόκειτο για ανάθεση από τεχνίτες, ενώ οι
σκωρίες, τα εκβλαστήµατα, τα τρία αποτµήµατα χελωνών και το θραύσµα πήλινης
χοάνης χύτευσης ή ο αποκοµµένος διφυής αγωγός µε το στόµιο της χύτευσης δύσκολα
εντάσσονται στα αναθήµατα. Τα αποκοµµένα κατασκευαστικά στοιχεία των ειδωλίων
και τα αποτυχηµένα κατά τη χύτευση ειδώλια, ή ακόµη ο υπό επεξεργασία χαλκός
(Λεµπέση 2002, 186) καταδεικνύουν την επί τόπου χύτευση και επεξεργασία21. Ακόµη
δυσκολότερα αποτελεί ανάθηµα το κοµµένο µε καλέµι τριγωνικό απότµηµα διπλού
χυτού πέλεκυ, που αποτελεί «χωρίς αµφιβολία το υπόλοιπο από επαναχυτευµένο παλαιό
ανάθηµα» (Λεµπέση 2002, 187-8). Έτσι, οι ενδείξεις για επί τόπου χύτευση ή για
σφυρηλάτηση αναθηµάτων στο υπαίθριο ιερό, το γρήγορο στέγνωµα και το ανεπαρκές
ψήσιµο, αφήνουν υπόνοιες για προσωρινή παραµονή στο ιερό. Ένα ανάλογο παράδειγµα
προέρχεται από το ιερό της Αθηνάς Ιτωνίας στη Φιλία της Θεσσαλίας, όπου βρέθηκαν
υπολείµµατα από ατελή χυτά έργα, υπολείµµατα χύτευσης, ηµιτελή τέχνεργα και επίσης,
µικρή ποσότητα πολύτιµης ύλης. Κάποια λίθινα σκεύη και εργαλεία, εξάλλου,
υποδηλώνουν µεταλλοτεχνική παραγωγή. Κατά τον Kilian, τα συγκεκριµένα ευρήµατα
ήταν ενδεικτικά της επί τόπου δηµιουργίας αναθηµάτων, όπλων και αντικειµένων
καθηµερινής χρήσης, όπως πόρπες και µαχαίρια (Kilian 1983, 145).
Η αρχαιολογική έρευνα έδειξε ότι τα εργαστήρια κοντά στα ιερά άφηναν λίγα
κατάλοιπα. Αυτό οφειλόταν συνήθως στο γεγονός ότι, κατά πρώτον, η µεταλλοτεχνία δεν
µπορούσε να διαθέτει µόνιµες εγκαταστάσεις λόγω των περιοδευόντων τεχνιτών και
κατά δεύτερον, η τέλεση των θρησκευτικών δρώµενων συνέβαινε συχνά εποχιακά, οπότε
δραστηριοποιούνταν ο χώρος πιο έντονα κατά περιόδους και συνήθως περιελάµβανε νέες
οικοδοµικές δραστηριότητες (Risberg 1992, 39).
Ως προς την οργάνωση ενός µεταλλοτεχνικού εργαστηρίου ή µιας σχολής υπήρχαν κάποια
εσωτερικά χαρακτηριστικά, που µαρτυρούσαν την εσωτερική συνοχή και τις
21

Σε ορισµένα χάλκινα ειδώλια από το Ιδαίο Άντρο παρατηρήθηκε ότι τα κάτω άκρα είχαν αποκοπεί,
γεγονός που υποδηλώνει την ηθεληµένη αποκόλλησή τους από την επιφάνεια πιθανώς κάποιου σκεύους. Η
πράξη αυτή ανταποκρινόταν στη γνωστή συνήθεια της αποσυµφόρησης των ιερών χώρων από το πλήθος
των χάλκινων αναθηµάτων. Για το σκοπό αυτό, το ιερατείο συνήθιζε να λιώνει τα µεγάλα σε µέγεθος
σκεύη και αγγεία και να κρατά τις µορφές, που για λόγους ευσέβειας τις έθαβε σε κάποιο ιδιαίτερο µέρος
του ιερού (Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου 2000, 125. Kaulen 1967. Rouse 1902). Επίσης, σε επιγραφή από
το Αµφιάρειο του Ωρωπού (3ος αι. π.Χ.) ρυθµιζόταν µε lex sacra το λιώσιµο παλιών αναθηµάτων (LSCG
70), ενώ στην ίδια επιγραφή περιλαµβάνονταν δύο κατάλογοι µε καταγεγραµµένα τα αργυρά αναθήµατα,
τα αγγεία και τα τελετουργικά εργαλεία (Chaniotis-Mylonopoulos 2000, 206).
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καλλιτεχνικές συναναστροφές των µεταλλοτεχνιτών. Έτσι, δεν είναι λίγες οι φορές που
ενώ η απεικόνιση µιας µορφής ή ενός θέµατος ήταν ίδια σε πολλά έργα, διακρίνονται
διαφορετικά χέρια στην εκτέλεση22. Η συνεχής επικοινωνία µεταξύ των τεχνιτών
οφειλόταν και στη χρήση κοινών εργαλείων, ενώ το ύφος του εκάστοτε εργαστηρίου
καθοριζόταν και από τις καλλιτεχνικές επιρροές από τη µια και από την τοπική και
µεσογειακή θεµατολογία από την άλλη (π.χ. η τριαδική υπόσταση στο κέντρο της
χάλκινης ζώνης της Φορτέτσας είναι θέµα κρητικό, σε αντίθεση µε τη δυαδικότητα του
ανατολικού προτύπου, όπως π.χ. στη συµπλοκή ήρωα µε λιοντάρι, βλ. Γκαλανάκη 2001,
209). Εποµένως, τα κριτήρια για τον προσδιορισµό ενός εργαστηρίου µε βάση κάποια
εσωτερικά χαρακτηριστικά, ήταν θεµατολογικά και τεχνοτροπικά και ανάλογα µε τις
τάσεις που διαµορφώνονταν διεποχικά στην τέχνη της Κρήτης.
Από την άλλη, η έρευνα διέκρινε ορισµένα εξωτερικά χαρακτηριστικά των κρητικών
έργων µε βάση την τυπολογία, το στυλ και την τελική µορφοποίηση των αντικειµένων,
που κατασκεύαζε και καθιέρωνε σταδιακά το κάθε εργαστήριο ή µε βάση το φυσικό χώρο
όπου δραστηριοποιούνταν. Π.χ. τα κρητικά ειδώλια διακρίνονταν για την επιπεδότητα
της µορφής23 σε σχέση µε τα αντίστοιχα έργα των εξωκρητικών εργαστηρίων και οι
κρητικοί υποστάτες διέθεταν φαρδιές στεφάνες σε σχέση µε τους αντίστοιχους
κυπριακούς. Κατά τον Παπασάββα αυτό µπορεί να επηρέασε και την κατασκευή µε
πλατιά ταινιωτά πόδια στα πήλινα οµοιώµατα τριπόδων από την Αττική κατά τη Γ
περίοδο, «γεγονός που καταδεικνύει τη διάχυση και το σηµαντικό ρόλο της χρηστικής
λειτουργίας του κρητικού τύπου στο Αιγαίο κατά τη Γ περίοδο» (Παπασάββας 2001,
116, υποσ. 184). Η παραγωγή και η τυπολογία των έργων εξαρτήθηκαν άµεσα από το
χώρο και τους φορείς, όπου απευθύνονταν τα µεταλλικά αντικείµενα. Στην οργάνωση
και στην εξελικτική πορεία ενός εργαστηρίου της Κρήτης έπαιξε σηµαντικό ρόλο το
γεγονός ότι ένα εργαστήριο δραστηριοποιούνταν κοντά σε µία µεγάλη πόλη ή κοντά σε
ένα µεγάλο ιερό. Ο φυσικός χώρος γινόταν οι συντεταγµένες µέσα στις οποίες
αναλάµβαναν δράση οι διάφορες οµάδες τεχνιτών, µε σκοπό να αποκρυσταλλώσουν τις
ιδέες και να αναπαραστήσουν τα σύµβολα της κάθε τοπικής κοινωνίας.

22

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κνωσιακή θεµατολογία, η οποία είχε επηρεάσει τα εργαστήρια
στην περιοχή βόρεια του Ιδαίου Άντρου, που ήταν υπεύθυνα για την πλειονότητα των φιαλών και των
«ασπίδων» τύπου Ιδαίου.
23
Σε αυτό το σηµείο είναι δυνατόν να καταδειχθεί ο συσχετισµός που υπάρχει ανάµεσα στη µεταλλοτεχνία
και την πλαστική στην ευρύτερη έννοιά της µέσα από ένα πολύ χαρακτηριστικό κρητικό έργο, τη χάλκινη
Απολλώνεια Τριάδα της ∆ρήρου.
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Κεφάλαιο 3
Θέσεις και χώροι συγκέντρωσης των µεταλλικών έργων της ΠΕΣ στην
Κρήτη
Στο Κεφάλαιο 3 παρουσιάζονται οι πιο σηµαντικές θέσεις της Κρήτης κατά την ΠΕΣ σε
σχέση µε σηµαντικά προϊόντα µεταλλοτεχνίας που βρέθηκαν εκεί είτε στις πόλεις και
στις νεκροπόλεις (Βόρειο Νεκροταφείο, Φορτέτσα, Κανιαλή Τεκκέ- Κνωσός, Ορθή
Πέτρα - Ελεύθερνα, Καβούσι) είτε στα ιερά, ειδικότερα σε όσα από αυτά παρατηρήθηκε
διαχρονική λατρεία (Σύµη Βιάννου, Ιδαίο Άντρο, Αφρατί – Αρκάδες, ∆ρήρος). Σε
γενικές γραµµές, το πρόβληµα των εργαστηρίων στα πρώιµα ελληνικά ιερά,
χαρακτηρίζεται ως πολυδιάστατο, επειδή συµβαίνει να είναι πλούσια σε µεταλλικά
αναθήµατα (Hägg 1992. Risberg 1992. Λεµπέση 2002, 185).

∆υτική Κρήτη
Η µεταλλουργία της Γ εποχής στη ∆υτική Κρήτη, σύµφωνα µε τα κτερίσµατα των
τάφων, χρησιµοποίησε ευρέως το σίδηρο εξαιτίας της νέας «δωρικής» τάξης πραγµάτων
(σιδερένια όπλα24 και πόρπες25, καύσεις), χωρίς να αµελήσει τη µινωική παράδοση
(θαλαµωτοί τάφοι, διπλός πέλεκυς26, ειδώλια πολύ κοντά στα ΥΜ πρότυπα27). Η δυτική
Κρήτη δέχτηκε επίδραση από τις εξελίξεις της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά
διαπιστώνεται ότι δεν ανέπτυξε ιδιαίτερες σχέσεις µε την κεντρική Κρήτη, µε
αποτέλεσµα το στυλ που παρουσίασε στα αντικείµενα παραγωγής της να θυµίζουν το
επαρχιακό στυλ της νότιας και ανατολικής κρητικής περιφέρειας (Ανδρεαδάκη Βλαζάκη 1985, 34).
Το 1993 ανασκάφηκαν στο νοµό Χανίων δύο θαλαµωτοί τάφοι του 8ου αι. π.Χ. µέσα στο
χωριό Άστρικας Κισάµου. Ο ένας βρέθηκε ασύλητος και είναι ο πιο πλούσιος έως τώρα
Γ τάφος στο νοµό. Περιείχε µεταξύ άλλων, χάλκινο λέβητα, χρυσό δαχτυλίδι µέσα σε

24

Ύστερος 8ος αι. π.Χ., µακρόστενες αιχµές δοράτων, χαρακτηριστικές στη Γ Κρήτη, µονόστοµα µαχαίρια
µε αυλό, ξίφος Naue II, σιδερένιος πέλεκυς, µακρόστενες σχιστολιθικές ακόνες µε δύο τρύπες για
ανάρτηση στην άκρη (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 1985, 31 και 33). Από τα 50 σιδερένια αντικείµενα που
βρέθηκαν στην Κρήτη και χρονολογήθηκαν από τον 11ο έως το 10ο αι. π.Χ., τα πιο συνηθισµένα ήταν τα
σιδερένια όπλα, τα οποία βρέθηκαν κυρίως σε τάφους «πολεµιστών» του 10ου αι. π. Χ.
(http://www.wolftree.freeserve.co.uk/Phoenician/Early_Metalworking.html (πρόσβαση: 04/04/2002).
25
Κυρίως τριγωνικές αλλά και µία τοξοειδής πόρπη από το Καβούσι (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 1985, 31).
26
Στα 1960 ο Αλεξίου αναφέρει ότι «από όσα παραδόθηκαν από ιδιώτες τα πιο αξιόλογα είναι τα χάλκινα
ευρήµατα των Βρυσών Κυδωνίας, τα οποία ανήκουν σε Γ χρόνους και προέρχονται από ταφικό πίθο:
µεταξύ αυτών υπάρχουν δύο µικρά οµοιώµατα διπλών πελέκεων αναθηµατικού χαρακτήρα, που αποτελούν
αξιόλογη επιβίωση από τη Μ εποχή» (Αλεξίου 1960, 271). Ο διπλός πέλεκυς αποδεικνύεται το πιο ισχυρό
σύµβολο της Κρήτης στην αντίληψη των Κρητών για τον πολιτισµό τους.
27
«Ο τύπος της καβαλάρισσας ίσως µαρτυρεί την επιβίωση στοιχείων της µινωικής θρησκείας»
(Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 1985, 33).
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δακτύλιο από ορεία κρύσταλλο, δύο χρυσούς σφηκωτήρες για τα µαλλιά, χάλκινες
πόρπες και περόνες (Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη 2000, 34).
Με αφορµή ορισµένα σηµαντικά ευρήµατα των ανασκαφών στο νοµό Χανίων, µία
περαιτέρω επιστηµονική έρευνα µπορεί να διαφωτίσει περισσότερο τις γνώσεις µας για
την τεχνολογία και την τεχνογνωσία των µεταλλοτεχνιτών, που έδρασαν για λογαριασµό
των πόλεων της δυτικής Κρήτης.

Κεντρική Κρήτη
Η οικονοµική ευηµερία της κεντρικής Κρήτης διευκόλυνε την οικονοµική και εµπορική
δράση των πόλεών της µακρόχρονα. Η Wallace υποστήριξε ότι δεν είναι τυχαία η
συγκέντρωση ειδών πολυτελείας από εισαγωγές και αποµιµήσεις αυτών σε πολλές θέσεις
της περιοχής από το 10ο έως τον 8ο αι. π.Χ., τάση ιδιαίτερα συχνή στα έργα
ελεφαντουργίας και µεταλλοτεχνίας στο Ιδαίο Άντρο, στην Ορθή Πέτρα της Ελεύθερνας
και στο Βόρειο Νεκροταφείο της Κνωσού.
«Στην κεντρική Κρήτη, την περιοχή που έχει την πρωιµότερη και πιο έντονη παρουσία
στο εµπορικό δίκτυο της Ανατολικής Μεσογείου, η πρώιµη και γρήγορη ανάπτυξη
µεγάλου αριθµού ευµεγέθων οικισµών θα πρέπει να οδήγησε σε µεγάλη ζήτηση και κατ’
επέκταση ανάπτυξη της παραγωγής ειδών πολυτελείας. Οι συχνές επαφές µε περιοχές
εκτός Κρήτης προσέφεραν ευκαιρίες πλουτισµού, οι οποίες προώθησαν την ευηµερία
των συγκεκριµένων κοινοτήτων. Οι συνθετότερες µορφές κοινωνικών και οικονοµικών
λειτουργιών στους µεγαλύτερους οικισµούς ευνοούσαν αβίαστα την εντατικοποίηση των
εµπορικών εισαγωγών, αλλά και την αύξηση της τοπικής βιοτεχνικής παραγωγής»
(Wallace 2004, 7).

Κνωσός
Η Κνωσός έχει συνδέσει το όνοµά της µε την ίδια την ιστορία της Κρήτης, καθώς
παρέµεινε το σηµαντικότερο οικονοµικό και πολιτικό κέντρο του νησιού διαχρονικά.
Κατά την ΠΕΣ υπήρξε ένας ανοχύρωτος οικισµός, που ξεχώρισε οικονοµικά και
κοινωνικά και προέβαλε το κύρος του µέσα από ταφικές πρακτικές. Οι κάτοικοί της
επέµειναν στη συνήθεια των µεγάλων οικογενειακών τάφων µε τη συνεχή χρήση τους
για επάλληλες γενιές.
Η εγκατάσταση των ΠρΓ-Γ χρόνων µοιάζει να ήταν ευρεία και πολυάνθρωπη, εξαιτίας
των αποµονωµένων και αποµακρυσµένων νεκροταφείων, µικρών και µεγάλων.
Ουσιαστικά σε αυτά τα χρόνια θεµελιώθηκε η κνωσιακή υπεροχή στην Κρήτη.
Το Βόρειο Νεκροταφείο έχει δώσει αξιόλογα ευρήµατα από τάφους και ταφικά σύνολα
ήδη από την ΥποΜ περίοδο (το νεκροταφείο βρισκόταν σε χρήση µέχρι και τον 5ο αι.
µ.Χ.). Η νεκρόπολη ανασκάφτηκε 1,5 χλµ. Β∆. του ανακτόρου, στην περιοχή της
Ιατρικής Σχολής του Παν/µίου. Βρέθηκαν 80 θαλαµωτοί τάφοι των ΠρΓ-ΠΑν χρόνων,
µαζί µε καύσεις. Σε γενικές γραµµές, τα κτερίσµατα διακρίνονται από ασυνήθιστο
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πλούτο: χάλκινοι τριποδικοί λέβητες και ιπποσκευές, καθώς και σιδερένιες εσχάρες,
οβελοί και όπλα. Πιθανότατα εδώ συνανήκαν και οι τάφοι των Αµπελοκήπων (Τεκκέ),
που είναι 18 µε 19 καύσεις, χρονολογηµένες από το 850 – 650 π.Χ. και µε πολύ πλούσια
κτερίσµατα: χρυσά και ασηµένια κοσµήµατα, σφραγίδες, σιδερένια όπλα, κ.α. Και η
νεκρόπολη της Φορτέτσας (32 θαλαµωτοί λαξευµένοι στον κούσκουρα, ΠρΓ) έχει δώσει
µια σειρά από αξιόλογα κτερίσµατα (όπλα και κοσµήµατα), που ήταν και αυτά
δηµιουργίες των εργαστηρίων της Κνωσού (Hartley 1931, 56-114. Dunbabin 1944, 83-88.
Αλεξίου 1950, 294-318. Αλεξίου 1963, 310. Πλάτων 1953, 487. Hutchinson – Boardman
1954, 215-228. Brock 1957. Boardman 1960, 128-148. Boardman 1967, 57-75. Hood –
Boardman 1961, 68-80. Coldstream 1961,159-171. Coldstream 1963, 30-43. Coldstream
1968, 412. Coldstream 1972, 63-98. Coldstream 1991, 287-299. Davaras 1968, 133-146.
Λεµπέση 1970, 270. Catling 1976-7, 3-15. Catling 1978-9, 43-58. Catling 1983, 31-42.
Hood – Smyth 1981. Coldstream – Callaghan – Musgrave 1981, 141-165. Ξιφαράς 1998,
29-31). Σύµφωνα µε τις αρχαιολογικές µαρτυρίες παρατηρήθηκε άνοδος και της
ευρύτερης κοινωνικής µερίδας µετά την επαφή µε την Ανατολή, γεγονός που ώθησε τον
κνωσιακό πολιτισµό στην οριοθέτησή του και στην ισχυροποίησή του µεταξύ των άλλων
αστικών κέντρων της Κρήτης.
Σε ό,τι αφορά στη µεταλλοτεχνία, η Κνωσός κατόρθωσε να διατηρήσει ισχυρό το
µινωικό παρελθόν και να ακολουθήσει τις εξελίξεις της εποχής, παρόλο που τα
εργαστήριά της από καιρό αποδέχτηκαν την πλήρη και ισχυρή εισροή νέων τάσεων και
στοιχείων (Demargne 1947). Η κνωσιακή τέχνη κατάφερε, λοιπόν, να ενσωµατώσει νέα
στυλιστικά δεδοµένα και πέτυχε, έτσι, τη δηµιουργία εργαστηρίου - σχολής υπεύθυνου
για τη δηµιουργία ιδιαίτερου τεχνοτροπικού ύφους, που συνδύαζε τα ανατολικά θέµατα
µε τη µινωική παράδοση.

Αξός
Η αρχαία πόλη Όαξος οριζόταν από τον Ξενίωνα Ελευθέρνης ου πόρρω (FGrH III B 460
G 10). Η πόλη προέβαλλε σε ένα επιβλητικό και δυσπρόσιτο τοπίο (υψόµετρο: 1.400 µ.),
ακριβώς πάνω από το σηµείο που άρχιζε η κοιλάδα του Γεροποτάµου, στην περιοχή του
Άνω Μυλοποτάµου, στις βόρειες παρυφές της Ίδης και κοντά στο Ιδαίο Άντρο, και
πρώτη αναπτύχθηκε και ήλεγχε τους οικισµούς και τα ιερά της περιοχής (Ανδρεαδάκη –
Βλαζάκη 2004α, 28). Η επικράτεια της Αξού συνόρευε ∆. µε την επικράτεια της
Ελεύθερνας και Α. µε της Ραύκου (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2004α, υποσηµ. 31). Οι
πρώτες ενδείξεις ανθρώπινης εγκατάστασης τεκµηριώνονται στην Αξό µε µια τεφροδόχο
κάλπη και πέντε αρυβάλλους Γ χρόνων, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκαν ΠΓ
κεραµική και ΠΓ ψευδόστοµος αµφορέας από ταφή (Faure 1956, 101. Αλεξίου 1961-1,
300. Κάντα 1980, 201. Προκοπίου – Μεταξά 1991/3, 266-268. Ξιφαράς 1998, 21). Στο
χαµηλότερο τµήµα της εγκατάστασης στο λόφο βρέθηκε οικοδόµηµα (πιθανώς ιερό
γυναικείας θεότητας) µε τρία ορθογώνια δωµάτια. Κοντά στο κτήριο βρέθηκαν δύο
σηµαντικοί αποθέτες αναθηµάτων της ΠΕΣ. Ο ένας περιείχε χάλκινα ανάγλυφα όπλα,
όµοια µε αυτά από το εργαστήριο του Αφρατιού. Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνονταν 9
µίτρες, τµήµατα πανοπλίας, 2 αιχµές δόρατος και κράνη. Τα ευρήµατα χρονολογήθηκαν
στα τέλη του 7ου µε αρχές 6ου αι. π.Χ. (Prent 2005, 248-249). Σε αυτό το σηµείο αξίζει να
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σηµειωθεί ότι η Αξός διατήρησε το θεσµό της βασιλείας µέχρι τον 7ο αι. π.Χ., γεγονός
που ίσως συνετέλεσε σηµαντικά ως προς την εξειδίκευση της τοπικής παραγωγής σε
χάλκινα ανάγλυφα όπλα.

Ιδαίο Άντρο
Οι ανασκαφές στο Ιδαίο Άντρο έφεραν στο φως πολύτιµα και εντυπωσιακά αφιερώµατα
των αρχών της 1ης χιλιετίας π.Χ. Πιθανότατα, τρεις ήταν οι πόλεις που - σε συνεργασία –
εκτελούσαν και ήλεγχαν το τελετουργικό στο Ιδαίο: Αξός, Ελεύθερνα και Γόρτυνα28. Η
γειτονική Γόρτυνα τελούσε ανά τριετία θυσίες στο σπήλαιο και ζητούσε από την πόλη
Ρύτιον - προφανώς σε σχέση υποτέλειας µαζί της - να στέλνει 350 θυσιαστήρια σφάγια
αξίας 350 στατήρων ή χρήµατα ή ζώα» (Dillon 1996, 229).
Η λατρεία στο ιερό υπήρξε συνεχής από την προϊστορική29 εποχή έως τη ρωµαιοκρατία,
παρόλο που ακόµη δεν είναι ξεκάθαρο πότε διαµορφώθηκε ο χώρος του σπηλαίου ως
ιερό. Εξάλλου, το λιπαρό, µαύρο χώµα που εντοπίστηκε µέσα στο σπήλαιο, παραπέµπει
στην Ολυµπία, όπου, ως γνωστόν, είχε δηµιουργηθεί βωµός από στάχτες λόγω της
θυσίας ζώων και των προσφορών διαχρονικά (Sakellarakis 1989, 192). Οι ανασκαφικές
εργασίες στο Ιδαίο αποκάλυψαν στο εσωτερικό του σπηλαίου, και συγκεκριµένα στο
δάπεδο των δύο κύριων εσωτερικών θαλάµων, άφθονα αναθήµατα, όπως µεγάλους
χάλκινους τριποδικούς λέβητες, ασπίδες, κύµβαλα, χάλκινα και πήλινα ειδώλια, αγγεία,
κ.α. (Rizzo 1985, 27-30. Σακελλαράκης 1988-9, 22-27. Σακελλαράκης 1984, 507-599.
Faure 1956, 97. Boardman 1961, 79-88. Ξιφαράς 1998, 21-2). Η περίοδος κατά την
οποία άκµασε το ιερό διήρκεσε από τον 8ο έως και τον 6ο αι. π.Χ., λόγω των άφθονων
αναθηµάτων30, ενώ ο 7ος αι. π.Χ. ήταν η φάση κατά την οποία το Ιδαίο Άντρο,
συγκεντρώνοντας αναρίθµητα έργα πολυτελείας, έγινε το πλουσιότερο ιερό της Κρήτης.
Η ιδιαίτερη λατρεία και ο µύθος για τη γέννηση του ∆ία31 διαµόρφωσαν έναν πολύ
χαρακτηριστικό τύπο αγγείων, που τα κοσµούσε µία ιδιάζουσα εικονογράφηση. Μεταξύ
των φιαλών και των χερνίβων, συγκαταλέγονται οι γνωστές «ασπίδες» τύπου Ιδαίου
Άντρου (τύπος «ασπίδας» µικρών διαστάσεων µε προτοµή ζώου ή οµφαλό στο κέντρο
της). Εκτελεσµένες σε ένα έντονα ανατολίζον στυλ, χωρίς κανένα παράλληλο στη
σύγχρονη αγγειογραφία, µαρτυρούν τη λειτουργία οµάδων τεχνιτών που εργάζονταν για
λογαριασµό των αναθετών του Ιδαίου και όχι µόνο. Μόνο η Κρήτη και µε εξαίρεση οι
∆ελφοί δίνουν δείγµατα τέτοιων τέχνεργων. Η έρευνα κινήθηκε στο παρελθόν γύρω από
την καταγωγή και τη χρονολόγηση των «ασπίδων» του Ιδαίου µε βάση τα στυλιστικά
χαρακτηριστικά τους σε σύγκριση και µε άλλες σύγχρονες κατηγορίες έργων
28

Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2004α, 35, όπου υποσ. για Perlman 2004. Μαρινάτος 1956/7, 253.
Οι λατρευτικές τελετές είναι πιθανόν να ξεκίνησαν τη ΜΜ ΙΑ περίοδο (Βασιλάκης 1990, 125-30).
30
Χάλκινες ασπίδες και τρίποδες (περίπου 20), χρυσά και ελεφαντοστέινα αντικείµενα (εισαγόµενα και
εγχώρια), πήλινα και ελεφαντοστέινα ειδώλια (ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα), σιδερένιες λόγχες και
αιχµές βελών, αναθηµατικά χάλκινα κύµβαλα, χάλκινα ξίφη, αγγεία – φιάλες φοινικικού τύπου,
αναθηµατικοί τροχοί, χρυσές περόνες, πόρπες, µία πυξίδα από εργαστήριο της Συρίας και θραύσµατα
ελεφαντοστέινων πυξίδων, ελεφαντοστέινες σφραγίδες, χάνδρες, περιδέραιο από χρυσές σπείρες, κοµβία
(Watrous 1996, 59, όπου συγκεντρωµένη βιβλιογραφία).
31
Το όνοµα των κοντινών λόφων, Τυµπανάτορας, υπαινίσσεται πράξη ιεροτελεστίας, δηλαδή το χτύπηµα
των τύµπανων από τους Κουρήτες κατά τη γέννηση του Κρητογενή ∆ία (Sakellarakis 1988, 213-4).
29
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µεταλλοτεχνίας (Kunze1931. Benton 1938-39. Canciani 1970. Boardman 1961. HampeSimon 1980). Πιο συγκεκριµένα, o Boardman διέκρινε στυλιστικά στην Κρήτη τρεις
οµάδες ανάγλυφων µεταλλικών αντικειµένων και τις απέδωσε σε τρία διαφορετικά
µεταλλοτεχνικά εργαστήρια (Boardman 1961). Τις «ασπίδες» του Ιδαίου απέδωσε στο
αποκαλούµενο από τον ίδιο «εργαστήριο του Ιδαίου», τη δράση του οποίου τοποθέτησε
από τα µέσα του 8ου ως τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. περίπου (Μποζάνα – Κούρου 1980,
108-109). Η σύγχρονη έρευνα έδειξε αναφορικά µε τις χάλκινες σφυρήλατες «ασπίδες»,
τις φιάλες και τις χέρνιβες, από τις παλαιότερες αλλά και τις νεότερες ανασκαφές, τόσο
στο Ιδαίο Άντρο, όσο και στην Ελεύθερνα, τους Αρκάδες, τη Σύµη, τη Φαιστό και το
Παλαίκαστρο, πως δύο εργαστήρια είχαν αναλάβει την εκτέλεσή τους κάτω από µία
ισχυρή ανατολική επίδραση, η οποία όµως λειτούργησε µέσα στο πλαίσιο της κρητικής –
ελληνικής νοοτροπίας και των τοπικών λατρευτικών - τελετουργικών προτύπων. Στα
ευρήµατα του Ιδαίου δεν εντοπίστηκαν αναθήµατα – όπλα (εκτός από ελάχιστες αιχµές).
Επιπλέον, κάποιες τεχνικές λεπτοµέρειες εγείρουν σοβαρές υποψίες ότι πιθανότατα
χρησιµοποιούνταν ως πώµατα χάλκινων λεβήτων και θα πρέπει να σχετίζονταν µε
κάποιες θρησκευτικές τελετουργίες (Σταµπολίδης 2003, 59).
Με λίγα λόγια, το ανασκαφικό υλικό από το Ιδαίο Άντρο προέβαλε το σηµαντικό και
συγκεκριµένο ρόλο που έπαιξε η Κρήτη στην περίπλοκη διαδικασία των πολιτισµικών
επαφών και των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στους λαούς της Εγγύς Ανατολής και του
ελληνικού κόσµου, µία διαδικασία που επηρέασε έντονα τον ελληνικό πολιτισµό στο
σύνολό του (Matthäus 2000, 274), έτσι όπως εκφράστηκε δια µέσου των µεταλλικών
τέχνεργων.

Ελεύθερνα
Η Ελεύθερνα έχει δώσει αξιόλογα ευρήµατα από τάφους και ταφικά σύνολα από την
ΠρΓ έως και την Α περίοδο.
Ιδρύθηκε σε κεντρική θέση, δυτικότερα όµως από την Κνωσό, σε µία επικράτεια, όπου η
πόλη της Αξού και το Ιδαίο Άντρο αποτελούσαν δύο δυναµικά και µείζονος σηµασίας
στοιχεία για τη διάρθρωση των σχέσεων της πόλης µε το περιβάλλον της. Από τα
ευρήµατα που βρέθηκαν στις ταφές µπορούµε να πούµε ότι η Ορθή Πέτρα, η νεκρόπολη
της Ελεύθερνας, συγκεντρώνει, σε σχέση µε την Κνωσό, περισσότερα ανατολικά ή
ανατολίζοντα στοιχεία, γεγονός που µας επιτρέπει να συνάγουµε συµπεράσµατα για τους
φορείς ή τους χρήστες εισαγόµενων αντικειµένων και αντικειµένων µε έντονο
ανατολίζοντα χαρακτήρα που φιλοτεχνήθηκαν σε ένα από τα εργαστήρια της περιοχής32
και αντιπροσωπεύουν την κρητική δηµιουργία σε µία άλλη της διάσταση.
Πιο συγκεκριµένα, το ΠρΓ – Γ νεκροταφείο της Ελεύθερνας είναι, σύµφωνα µε τις
ανασκαφές των τελευταίων χρόνων, ένα από τα εντυπωσιακότερα της Κρήτης. Η Ορθή
Πέτρα καλύπτει την περίοδο από το β’ τέταρτο του 9ου ως τις αρχές του 6ου αι. π.Χ.
∆ιαπιστώθηκαν τρία είδη ταφής: εγχυτρισµοί, ταφές σε πίθους ή αµφορείς, ταφές µέσα
σε λάκκους ή ορθογώνια λίθινα περιφράγµατα, ανοιχτές ταφές και συχνά επάλληλες
32

Οι φοινικικού τύπου φιάλες µε ανάγλυφες παραστάσεις, αλλά και η ιδιαίτερη θεµατολογία τους
εντοπίζονται στο Ιδαίο Άντρο και δη στις «ασπίδες» τύπου Ιδαίου (Markoe 1985, 162-169 και
Σακελλαράκης 1987, 237-263, όπου η σχετική βιβλιογραφία).
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καύσεις. Εκείνα που εντυπωσιάζουν µε τον πλούτο και την ποιότητά τους είναι τα
κτερίσµατα, που αποτελούν θαυµάσια δείγµατα µεταλλοτεχνίας: χάλκινα αγγεία, όπλα,
εργαλεία, οβελοί, αλλά και κοσµήµατα από χρυσό, ορεία κρύσταλλο και φαγεντιανή
(Σταµπολίδης 1988, 303-305. Σταµπολίδης 1990β, 375-403. Σταµπολίδης 1991/3, 261263. Σταµπολίδης 1994. Θέµελης 1991/3, 247-257. Καλπαξής 1991/3, 257-261.
Μαυρογιαννάκης 1997, 5-11. Ξιφαράς 1998, 20-1. Θέµελης 2002. Σταµπολίδης 2004).

Γόρτυνα
Η πόλη βρισκόταν στο µέσο της πεδιάδας της Μεσαράς. Ο οικισµός ήταν
διασκορπισµένος σε τρεις γειτονικούς λόφους. Στα τέλη του 9ου αι. π.Χ. ιδρύθηκε στην
ακρόπολη ιερό Αθηνάς Πολιάδος. Αυτό δείχνει ότι είχε ξεκινήσει µια πορεία µεταλλαγής
της ακρόπολης από χώρο κατοικίας σε τόπο λατρείας. Η τελική καταστροφή του
οικισµού χρονολογήθηκε γύρω στο 700 π.Χ. και µπορεί να οφειλόταν σε καταστροφικό
σεισµό, ίσως τον ίδιο που κατέστρεψε τη Γ συνοικία Χάλαρα της Φαιστού. Μόνο ένας
ΠρΓ θολωτός τάφος αποκαλύφθηκε το 1966 µε περίπου 50 αγγεία, µεταξύ των οποίων
και τεφροδόχους κάλπες, αµφορείς και πίθους, καθώς και σιδερένια όπλα και εργαλεία.
Ένα από τα σηµαντικότερα µνηµεία που ανασκάφτηκαν είναι ο ναός της Αθηνάς
Πολιάδος στην κορυφή του Αγίου Ιωάννη. Από το χώρο του ιερού και του βωµού
προήλθε πλήθος ΠρΓ-Γ και υστερότερων αναθηµάτων, από τα οποία ξεχωρίζουν τα
πήλινα και χάλκινα ειδώλια, τα χάλκινα και σιδερένια όπλα και οι µικρογραφίες τους
(Πλάτων 1955α, 561. Levi 1955-6, 207-28833. Αλεξίου 1966, 189-191. Αλεξίου 1967,
485. Renard 1967, 570-2. Rizza – Scrinari 1968. Hayden 1981, 150, 158. Hayden 1988,
12-13. Di Vita 1985. 39-72. Di Vita 1991, 309-319. Allegro 1991, 321-330. Ξιφαράς
1998, 25-6). Η Γόρτυνα ήταν πιθανότατα µία από τις τρεις πόλεις (Αξός, Ελεύθερνα) που
φρόντιζαν από κοινού και ήλεγχαν τα θρησκευτικά και λατρευτικά ζητήµατα στο Ιδαίο
Άντρο (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2004α, 35, όπου βλ. υποσ. για Perlman 2004). Η
Λεµπέση έχει υποστηρίξει ότι παράλληλα µε το εργαστήριο όπλων του Αφρατιού είναι
πιθανόν να ανέπτυξε ταυτόχρονη δράση στην παραγωγή χάλκινου οπλισµού ένα δεύτερο
εργαστήριο και πρότεινε την πόλη της Γόρτυνας ως πιθανό κέντρο δράσης τεχνιτών.
Αυτό σήµαινε ότι κατά τη χρονική περίοδο που εντοπίζεται η παραγωγή του εργαστηρίου
του Αφρατιού (Αρκάδες) ήταν δυνατόν να υπήρχε µία άλλη οµάδα µεταλλοτεχνιτών που
εκτελούσε παραγγελίες διαφορετικών τοπικών φορέων στη Γόρτυνα. Οι τεχνοτροπικές
φόρµες που ακολούθησε το εργαστήριο της Γόρτυνας ήταν ίδιες µε τις φόρµες του
Αφρατιού και µόνο µερικές στυλιστικές λεπτοµέρειες κατέταξαν τα έργα του σε άλλο
εργαστήριο. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο επιχειρηµατολόγησε και ο Hoffmann,
υποστηρίζοντας ότι δεν γίνεται να αποκλειστεί η Γόρτυνα από την πιθανότητα
διεκδίκησης ενός άλλου εργαστηρίου χάλκινων όπλων (βλ. σχετικά Κεφάλαιο 4.
Εργαστήριο Αφρατιού).

33

Οι µικρογραφίες των όπλων παρουσιάζονται στις σελίδες 260-262, ενώ οι εικόνες τους είναι οι 273-278.

21

Ανατολική Κρήτη
Αρκάδες - Αφρατί
Η θέση της αρχαίας πόλης των Αρκάδων εντοπίζεται στις δυτικές παρειές της ∆ίκτης,
στο σηµερινό χωριό Αφρατί. Οι ανασκαφές που έγιναν στη δεκαετία του 1920 υπό τη
διεύθυνση του D. Levi αποκάλυψαν πολλές κατοικίες και νεκροταφείο µε µεγάλους
θολωτούς τάφους που συνέχιζαν τη µινωική κληρονοµιά. Ο οικισµός, το νεκροταφείο και
το ιερό στο Αφρατί ανήκαν πιθανόν στην αρχαία πόλη των Αρκάδων. Τα σπίτια ανήκαν
σε δύο οικιστικά κέντρα, γεγονός που υποδηλώνει την κατοίκηση κατά κώµας. Στο ΠρΓΓ νεκροταφείο, δυτικά του λόφου του Προφήτη Ηλία, βρέθηκαν ταφές σε πίθους ή
χάλκινους λέβητες και τεφροδόχους κάλπες, αλλά και καύσεις, µε µικρότερα αγγεία,
κοσµήµατα, σιδερένια όπλα, κ.α., που υποδηλώνουν σχέσεις µε την Εγγύς Ανατολή και
την Κύπρο. Ανάµεσα στους τάφους ξεχωρίζει ο θολωτός τάφος R, ο µεγαλύτερος και
πλουσιότερος του νεκροταφείου, όπου βρέθηκαν άφθονα σιδερένια, χάλκινα και άλλα
κτερίσµατα (Levi 1927-29, 202-304, εικ. 230). Στο ιερό (9ος – αρχές 8ου αι. π.Χ.), στο
λόφο του Προφήτη Ηλία, εντοπίστηκε ένα χάλκινο Γ ειδώλιο ανδρικής µορφής και
αναθήµατα (Halbherr 1901, 393-403. Levi 1927-29. Λεµπέση 1969, 415-8, Λεµπέση
1970, 455-461. Λεµπέση 1980, 87-95. Gessell 1972, 181-182. Hayden 1981, 148-151.
Rizzo 1985, 160-173. Ξιφαράς 1998, 35-6). Στην περιοχή του τεµένους βρέθηκε µεγάλος
αριθµός χάλκινων αρχαϊκών όπλων και ανάγλυφου οπλισµού µε επιγραφές, ως
αναθήµατα εύπορων αναθετών, έργα ίσως τοπικού εργαστηρίου34. Το εργαστήριο
παραγωγής των όπλων συντηρούσε η τοπική élite, η οποία µετείχε σε λατρευτικές
τελετές προς τιµήν µίας πολεµικής θεότητας (Αθηνά;). Σε γενικές γραµµές, τα ευρήµατα
χρονολογήθηκαν από τη Γ ως την Αν περίοδο (Levi 1927-29). Επιπλέον, η θέση έχει
δώσει κυρίως αγγεία ενός πολύ χαρακτηριστικού τοπικού κεραµικού εργαστηρίου, το
οποίο «ηθεληµένα ενέµεινε σε πιο συντηρητικές φόρµες» (Λεµπέση 1969, 417. KantaKaretsou 1998, 160). Οι οµοιότητες ανάµεσα στην Ελεύθερνα, το Ιδαίο Άντρο και τους
Αρκάδες οφείλεται µάλλον στον οδικό συσχετισµό µεταξύ των αστικών κέντρων από τη
βόρεια προς τη νότια ακτή της Κρήτης δια µέσου της πεδιάδας Αµαρίου. Η επικοινωνία
είχε ξεκινήσει από τη Μ εποχή και από ό,τι φαίνεται διατηρήθηκε και στη διάρκεια της
ΠΕΣ (Kanta-Karetsou 1998, 171).

Κάτω Σύµη Βιάννου
Το υπαίθριο ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στην Κάτω Σύµη εντοπίζεται γεωγραφικά
στις νότιες παρυφές του ορεινού όγκου της ∆ίκτης. Ιδρύθηκε σε υψόµετρο 1.130 µ., µε
τον ιερό του περίβολο να ορίζει το χώρο της υπαίθριας λατρείας. Τα υπαίθρια ιερά στην
34

Λεµπέση 1969, 414-418. Για την άποψη ότι το εργαστήριο βρισκόταν στη Γόρτυνα βλ. Hoffman 1972,
15-6.
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Κρήτη έχουν µακρά ιστορία και συχνά συνδέονταν µε την ανάπτυξη συγκεκριµένης
λατρείας. Η ακτίνα εξάπλωσης εντοπίστηκε στον ίδιο χώρο από την ΜΜ ΙΒ περίοδο ως
τον 3ο αι. µ.Χ. Οι θρησκευτικές τελετές που πραγµατοποιούνταν σε αυτά δε σχετίζονταν
µόνο µε µια κοινωνική τάξη, αλλά µε άτοµα που προέρχονταν από όλες τις κοινωνικές
οµάδες (D’ Agata 2005, 2).
Πρόκειται για µια πολυσύχναστη, αν και δυσπρόσιτη, ορεινή θέση, που βρισκόταν
µακριά από τα οικιστικά κέντρα. Για τον αρχαίο αιγαιακό κόσµο η Σύµη φιλοξένησε µία
από τις µακροβιότερες γνωστές λατρείες. Την µακρόχρονη λειτουργία του ιερού35 πρέπει
να την αποδώσουµε στην ευρύτερη ακτινοβολία και στη µεγάλη έκτασή του, παρόλο που
δεν ήταν εξαρτηµένο από κάποιο ανακτορικό ή µεγάλο οικιστικό κέντρο. Τα
ανασκαφικά δεδοµένα προδίδουν ότι αυτό ειδικά το ορεινό ιερό εξυπηρετούσε
θρησκευτικές ανάγκες κοινωνικών οµάδων από διάφορες, συχνά αποµακρυσµένες
µεταξύ τους, περιοχές του νησιού. Από τα κινητά ευρήµατα συµπεραίνει κανείς ότι ήταν
πιθανόν αριστοκράτες από τα αστικά κέντρα να ήλεγχαν τα λατρευτικά δρώµενα στο
ιερό και να συνέβαλλαν στη διαµόρφωση του κοινωνικού-οικονοµικού συστήµατος της
Κρήτης (D’ Agata 2005, 2). Ένας σηµαντικός λόγος που ευνόησε την ανάπτυξη της
περιοχής ήταν το γεγονός ότι εδώ συναντήθηκαν όλοι οι παλαιοί πολιτισµοί της Κρήτης.
Ορισµένα αναθήµατα αποδεικνύουν τη σκέψη αυτή, όπως ο λάτρης του µινωικού
πολιτισµού, ο οπλοφόρος του «ξενόφερτου από την Ελλάδα» µυκηναϊκού και ο νέος
κυπελλοφόρος ή ο λυγερός κούρος του ελληνικού πολιτισµού, που επικράτησε στο νησί
µετά την εγκατάσταση των δωρικών φύλων (Λεµπέση 2005, 9). Από το είδος των
ευρηµάτων αντιλαµβάνεται κανείς ότι το ενδιαφέρον των αναθετών αφορούσε στη δόξα
των πολεµικών µαχών, στη γονιµότητα και στην τεκνοποίηση (Watrous 1996, 70).
Στις ανασκαφές του έτους 1990 στον Τοµέα 4 ήρθαν στο φως ενδείξεις ύπαρξης
εργαστηρίου µεταλλοτεχνίας στο ιερό36. Τα εκβλαστήµατα µπρούντζου, τα κατάλοιπα
χύτευσης χαλκού και τα απολεπίσµατα καµένου ξύλου µαρτυρούν σαφώς την ύπαρξη
εργαστηριακού χώρου στο ιερό και τη δυνατότητα να κατασκευάζονται επί τόπου
αναθήµατα που προορίζονταν για άµεση ανάθεση στο ιερό (Λεµπέση 1985, 200-201). Το
εποχιακό εργαστήριο της Σύµης επάνδρωναν µετακινούµενοι µεταλλοτεχνίτες, ειδικά στο
διάστηµα από το 1100 έως τον 10ο αι. π.Χ., εξαιτίας της πληθώρας των χάλκινων χυτών
αναθηµάτων της περιόδου αυτής (Λεµπέση 1985, 274. Λεµπέση 1991α, 313, πίν. 210-1
και 201ε).
Ο ΠρΓ βωµός του υπαίθριου ιερού ήταν ίδιου τύπου µε αυτόν της Γόρτυνας. Τη λατρεία
όριζαν γύρω από µία µεγάλη πυρά (Watrous 2001, 217-218) έµπυρες θυσίες ζώων και
αφιερώσεις αναθηµάτων, που για την περίοδο από το 850 π.Χ. ως το 650 π.Χ.
χαρακτήριζαν οι κατηγορίες των πήλινων και χάλκινων ειδωλίων, µινωικού τύπου
αγγείων και κοσµηµάτων (Lebessi 1976α, 2-13. Lebessi - Muhly 1987, 102-113. Lebessi
1997, λήµµα: Symi. Ξιφαράς 1998, 38).
35

Ένα τµήµα ιερογλυφικής πινακίδας, από τη µια, και σφραγίδες και σφραγίσµατα σε λαβές αγγείων, από
την άλλη, δείχνουν το γραφειοκρατικό σύστηµα διοίκησης που ταυτιζόταν προφανώς µε αυτό του
ανακτόρου των Μαλίων και της Φαιστού αντίστοιχα (Λεµπέση 1991α, 161-165. Lebessi – Muhly - Olivier
1995, 63-69. Λεµπέση 2005, 10).
36
Λεµπέση 1985, 274. Λεµπέση 1991, 313. Λεµπέση 1991γ, 108, εικ. 166. Shürmann 1996, 189,
Psaroudakis 1999, 94. Συµπληρωµατικά αναφέρουµε ότι στη διάρκεια των πρωτο - ανακτορικών χρόνων
λειτουργούσε στο ιερό εργαστήριο παραγωγής λίθινων αγγείων (Watrous 1996, 65).
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Παρόλο που στο ιερό δεν υπάρχει σαφής στρωµατογραφική διάκριση µεταξύ ΠρΓ και Γ
χρόνων, στο δεύτερο στρώµα πυράς εντοπίστηκε περίοδος ακµής από την ΠρΓ έως και
τον 7ο αι. π.Χ. Η περίοδος από τη Γ και Αν φάση είναι χαρακτηριστική για την ευηµερία
του ιερού (Λεµπέση 1985, 221). Ο χώρος έχει δώσει, µεταξύ άλλων, πολυάριθµα
ευρήµατα που ρίχνονταν µαζί µε τα κρανία και τα κέρατα των αιγών στην υπαίθρια
πυρά. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα χάλκινα ασπίδια, τους χάλκινους τρίποδες (κυπριακούς
και κρητικούς), τα προϊόντα ειδωλοπλαστικής (ανθρωπόµορφα και ζωόµορφα), τα
χάλκινα αναθηµατικά όπλα και τους διπλούς πελέκεις µικρών διαστάσεων, τα χάλκινα
ελάσµατα (µε αναπαραστάσεις προσφοράς ζώων, θυσιών, κυνηγιού, του θεού Ερµή), που
µαζί µε τα εισαγόµενα έργα συµπληρώνουν έναν πλήρη κατάλογο αντικειµένων37
(Λεµπέση 1985. Shürmann 1996). Τα πιο χαρακτηριστικά ευρήµατα του ιερού ήταν τα
ζωόµορφα ειδώλια της ΠΕΣ και τα χάλκινα ελάσµατα της Αν περιόδου. Η άριστη
εκτέλεση, το έντονο στυλ και η ποικιλία της θεµατολογίας των ελασµάτων υπήρξε
εντυπωσιακή, η παραγωγή τους, όµως, παρήκµασε στο α’ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.
(Erickson 2002, 45).
Για τον Shürmann τα αντικείµενα από τη Σύµη, το Ψυχρό και την Αγία Τριάδα µπορούν
να αποδοθούν στο ίδιο εργαστήριο (Shürmann 1996, 192, υποσ. 493). Επιπρόσθετα, η
Λεµπέση, µε βάση τον αριθµό και τον ενιαίο χαρακτήρα των έργων, χρησιµοποίησε το
χαρακτηρισµό «Σχολή της Σύµης» (Lembessi 1989, 60). Οι καλλιτέχνες της
συγκεκριµένης σχολής προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Κρήτης και τα έργα τους
ήταν χαρακτηριστικά για µία τόσο αποµακρυσµένη περιοχή (Λεµπέση 1985β, 200).
Για την τυπολογία και την ερµηνεία των ασπίδων και των µεταλλικών σκευών που
βρέθηκαν στο ιερό αναµένεται η δηµοσίευση από τον Γ. Παπασάββα38, όπου θα
αναφέρεται και η εργαστηριακή προέλευση των αντικειµένων. Οι «ασπίδες» βρέθηκαν
σε διαταραγµένα αρχαιολογικά στρώµατα σε όλη την επιφάνεια του ιερού, εποµένως τα
έργα της Σύµης θα κατατάξουν τελικά τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά και η
θεµατολογία της εικονογράφησής τους (Γκαλανάκη 2001).
Η ιδιοµορφία του ιερού της Σύµης δεν περιορίζεται µόνο στο ότι τα ευρήµατα ανήκουν
σε συγκεκριµένες κατηγορίες, αλλά εκτείνεται και στην προβληµατική χρονολόγηση
ορισµένων από αυτών, εξαιτίας των ανάµεικτων στρωµάτων της υπαίθριας λατρείας, η
οποία τοποθετείται χρονικά από το 1700 π.Χ µέχρι και το 300 µ.Χ. Το ιερό παρουσίαζε
οµοιότητες και µε άλλα ιερά της Κρήτης (Γόρτυνα, Ψυχρό, Αγία Τριάδα). Η διαχρονική
λατρεία του Ερµή Κεδρίτη και της σύνναου Αφροδίτης εστίασε τις θρησκευτικές και
οικονοµικές δυνάµεις της περιοχής στην οργάνωση ενός πλήρους οικοδοµικού
συγκροτήµατος, που θα εξυπηρετούσε µεγάλο αριθµό προσκυνητών και ποικίλων
δραστηριοτήτων. Η διοικητική οργάνωση και οικονοµική διαχείριση των επιµέρους
ζητηµάτων του ιερού αφορούσε και στην οργάνωση των οµάδων των µεταλλοτεχνιτών
στο ιερό. Η προτίµηση στα έργα που σχετίζονταν µε τις έµπυρες θυσίες της λατρείας και
των τελετουργικών καθοδηγούσαν την παραγωγή, που τις περισσότερες φορές
εκτελούνταν επί τόπου. Παράλληλα, τα έργα που συµβάδιζαν µε το κοινωνικό status των
37

Λεµπέση, ΠΑΕ (1972), 193-203. (1973), 188-199. (1974), 222-227. (1975), 323-329. (1976), 400-407.
(1977), 403-418. (1981), 380-396. (1983), 348-366. (1984), 440-463. (1985), 263-285. (1986), 241. (1987),
269-289. (1988), 244-263. (1989), 296-303. (1990), 300-308. (1991), 306-330. (1992), 211-230. (1993),
209-230.
38
Παπασάββας, Γ., Το Ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στη Σύµη Βιάννου. Τα µετάλλινα αναθήµατα (υπό
προετοιµασία για την οµώνυµη σειρά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας).
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αναθετών είχαν παραγγελθεί και εκτελεστεί σε δύο από τα πιο γνωστά εργαστήρια του
νησιού, όπως το κνωσιακό και το εργαστήριο στην περιοχή βόρεια του Ιδαίου Άντρου.

∆ρήρος
Πρόκειται για Γ εγκατάσταση, στο µέσο περίπου της οδού που συνδέει τις λεκάνες των
Μαλίων και του Αγ. Νικολάου, ενώ συγχρόνως ελέγχει την πρόσβαση προς τα Β. και Α.
Στα Ν∆., στην κορυφή του λόφου Αγ. Αντώνιος, ανασκάφτηκε ένα µονόχωρο
οικοδόµηµα, όπου βρέθηκε βάθρο µε κεραµική, στάχτες και οστά, ενώ δίπλα του
εντοπίστηκε βωµός κατασκευασµένος από κατακόρυφα τοποθετηµένες πλάκες, ίσως µε
ξύλινο κάλυµµα, ο οποίος περιείχε άφθονα κέρατα αιγοειδών, οστά και δύο σιδερένια
µαχαίρια. Πάνω τους πιθανώς στέκονταν τα γνωστά σφυρήλατα ειδώλια της
Απολλώνειας Τριάδας (Ξανθουδίδης 1918, 23-30. Μαρινάτος 1935, 203-212. Μαρινάτος
1936, 214-285. Van Effentere 1937, 5-32. Van Effentere 1948. Tire - Van Effentere
1966, 85-88. Renard 1967, 572-576, 580-581. Gesell 1972, 182. Hayden 1981, 88-89,
138 κ.ε. Hayden 1988, 17-18. Τσιποπούλου 1987, 256. Ξιφαράς 1998, 42-3) [εικ. 3]. Στο
ναό βρέθηκαν, επίσης, δύο χάλκινες ηµικυκλικές µίτρες, όµοιες µε αυτές που βρέθηκαν
στην Αξό (Rendiconti della R. Accadèmia dei Lincei, vol. VIII (1899), Roma, 17) [εικ.
22]. Οι µίτρες βρέθηκαν σε µικρό βάθος από την επιφάνεια µαζί µε τα άλλα χάλκινα
αντικείµενα. Στην περιφέρειά τους έχουν αποδοθεί γραµµές µε την έκκρουστη τεχνική,
ανάµεσα στις οποίες σχηµατίζονται διακοσµητικές ταινίες.

Βρόκαστρο
Βρίσκεται στο κέντρο περίπου του Μιραµπέλλου και σε µικρή απόσταση από την ακτή,
όπου ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάφοι, που εντοπίζονται τόσο στον κύριο
οικισµό, όσο και στις θέσεις Καρακοβίλια, Ματζιχορτιά, Αµυγδάλι, Κοπράνες, Χαυγάς.
Οι τάφοι που βρέθηκαν διακρίθηκαν σε τέσσερις τύπους: θαλαµοειδείς, θολωτοί (ΥΜ
ΙΙΙΓ – ΠρΓ), οι οποίοι χρησιµοποιήθηκαν για πολλαπλές ταφές και λίγες καύσεις και
περιείχαν πλούσια κτερίσµατα, µεταξύ των οποίων χάλκινο τρίποδα, σφραγίδες,
σιδερένια όπλα και εργαλεία, χρυσά και χάλκινα κοσµήµατα, κεραµική, κ.α.. Βρέθηκαν,
επίσης, ταφικοί περίβολοι (ΠρΓ – Γ), καύσεις και εγχυτρισµοί, που συνοδεύονταν από
σιδερένια και χάλκινα όπλα και κοσµήµατα (Hall 1914. Renard 1967, 577-578, 587-588.
Hayden 1981, 78-83, 130 κ.ε. Hayden 1983, 367-387. Hayden 1988, 8. Τσιποπούλου
1984, 232-238, 240-244. Τσιποπούλου 1987, 254-255. Moody – Hayden 1988, 350-353.
Ξιφαράς 1998, 45-6).
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Καβούσι

Ιδρύθηκε στην ανατολική πλευρά του κόλπου του Μιραµπέλλου, καταλαµβάνοντας
στρατηγική θέση, καθώς δεσπόζει µιας κοιλάδας στα Β. και ∆. και συγχρόνως ελέγχει
σηµαντικές οδούς επικοινωνίας ανάµεσα στο ανατολικό και δυτικό Λασίθι. Τα ιερά του
χαρακτήριζε το χτιστό «θρανίο» κατά µήκος της µίας µακριάς πλευράς, στοιχείο της
κρητικής αρχιτεκτονικής, ενώ βρέθηκαν πήλινα και χάλκινα ειδώλια, δαιδαλικά
πλακίδια, κ.α. Μέσα και έξω από τον οικισµό βρέθηκαν θολωτοί τάφοι της ΠρΓ-Γ
περιόδου µε δρόµο, που περιελάµβαναν σιδερένια και χάλκινα όπλα, χρυσά και χάλκινα
κοσµήµατα και οστά σε χάλκινες φιάλες. Σηµαντικό σηµείο αναφοράς είναι ο µεγάλος
θολωτός τάφος, που βρέθηκε στη θέση Σκουριασµένος (2 χλµ. ΝΑ. του οικισµού),
εξαιρετικής κατασκευής µε πλούσια κτερίσµατα, εκ των οποίων ξεχωρίζουν τα χάλκινα
πλακίδια µε παραστάσεις, τα φύλλα χρυσού και τα άφθονα σιδερένια και χάλκινα όπλα
(Boyd 1901, 125-157. Boyd 1904, 15-18. Πλάτων 1950, 553. Πλάτων 1951, 442.
Αλεξίου 1956, 7-19. Renard 1967, 577, 588-589. Boardman 1971, 5-8. Gesell 1972, 183,
187. Gesell 1985, 131-137. Hayden 1981, 84-86, 132 κ.ε. Gesell - Day – Coulson 1983,
389-420. Gesell - Day – Coulson 1985, 327-355. Gesell - Day – Coulson 1988, 344-349.
Gesell - Day – Coulson 1991/93, 320-332. Τσιποπούλου1984, 232-238, 242-244.
Τσιποπούλου 1987, 257-259. Ξιφαράς 1998, 48-9).
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Κεφάλαιο 4
Η ταυτότητα των κρητικών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας
«…ένα έργο µπορεί να τέρψει µε τη χάρη του χωρίς να χρειάζεται να
ασχοληθεί κάποιος µε το δηµιουργό του» Πλούταρχος, Περικλής, ΙΙ,1.
Η συνεχής επαφή της Κρήτης µε την Κύπρο οφειλόταν στην ικανότητα της πρώτης να
ακολουθεί την µετεξέλιξη της µεταλλουργίας και της µεταλλοτεχνίας ύστερα από τις
ριζικές πολιτικές και οικονοµικές αλλαγές στο κοινωνικό σύστηµα των λαών στα Α. της
µεσογειακής λεκάνης. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές προϊόντων από την Εγγύς Ανατολή
κατά τον 9ο και 8ο αι. π.Χ. διαµόρφωσαν έντονες πολιτιστικές αλληλεπιδράσεις στην
Κρήτη, µε αποτέλεσµα τα κρητικά εργαστήρια να υιοθετήσουν νέα στυλιστικά στοιχεία.
Η έµπνευση και η τεχνική ήταν τις περισσότερες φορές δάνειο ανατολικό για
αντικείµενα όπως οι τριποδικοί λέβητες, τα χάλκινα αγγεία, οι ασπίδες, οι περίτµητες
πλάκες, που διακοσµούσαν κυρίως ξύλινες επιφάνειες, τα ελάσµατα, οι µίτρες, τα κράνη,
οι θώρακες, οι ζώνες (οχήες κατά τον Όµηρο), οι πόρπες, οι περόνες, τα χάλκινα
αγαλµατίδια. Τριποδικοί λέβητες κατασκευάζονταν στην Ελλάδα ήδη από τους ΥΜ και
Γ χρόνους39, όπου ο τρίποδας ήταν συναφής µε το σκεύος. Σταδιακά και στη διάρκεια
της Αν περιόδου (Κόρτη – Κόντη 1971, 274) οι µεγάλοι τριποδικοί λέβητες
αντικαταστάθηκαν από µικρότερους, µε το φερόµενο αγγείο να είναι ανεξάρτητο από τον
φέροντα υποστάτη.
Η εξάπλωση της κρητικής µεταλλοτεχνίας στον αιγαιακό χώρο συνέβη πρώιµα, πριν
ακόµη τα εργαστήρια της ηπειρωτικής Ελλάδας εδραιωθούν και η επίδραση που
άσκησαν αποτέλεσε µέρος της ταυτότητας των κρητικών εργαστηρίων.
Το πρώιµο προβάδισµα των κρητικών εργαστηρίων τεκµηριώνεται και µε την επίδραση
που άσκησαν οι Κρήτες τεχνικοί µέσω της άµεσης επαφής τους µε τα αντίστοιχα
πελοποννησιακά εργαστηριακά κέντρα. Με αυτόν τον τρόπο, το πέρασµα της τέχνης της
µεταλλοτεχνίας από την Κρήτη στην Πελοπόννησο µαρτυρεί µε τρόπο εύγλωττο την
επιρροή και την εξάπλωση της κρητικής τέχνης και την άµεση επικοινωνία ανάµεσα στα
εργαστήρια40. Τα κράνη και οι θώρακες αποτελούσαν µια συγκεκριµένη κατηγορία
χαλκών έργων. Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα θωράκων βρέθηκαν στην Ολυµπία. Ως
προς την τεχνοτροπία παρουσιάζουν οµοιότητες µε την πρωτοκορινθιακή αγγειογραφία.
Φέρουν διακόσµηση µε λέοντες, εραλδικές (αντωπές) σφίγγες και λεοπαρδάλεις. Άνθη
λωτού και ανθέµια χρησιµοποιούνταν, επίσης, ως παραπληρωµατικά κοσµήµατα, ενώ η
διακόσµηση γινόταν µε εγχάρακτες γραµµές. Το έργο πιθανολογείται ότι
39

Η πιθανότητα να παραγόταν στην Ελλάδα γύρω στο 900 π.Χ. ένας γενικός τύπος τριποδικού λέβητα
αυξάνεται από το γεγονός της εύρεσης θραυσµάτων µήτρας για χυτά µέρη, που βρέθηκαν στη θέση
Ξερόπολη, στο Λευκαντί της Εύβοιας κατά την περίοδο των Σκοτεινών χρόνων (Catling 1984, 70).
40
Κρητικής προέλευσης αναθηµατικά έργα χάλκινα, πήλινα, ξύλινα και ελεφαντοστέινα έχουν βρεθεί στην
Ολυµπία (750-600 π.Χ.), στους ∆ελφούς (725-600 π.Χ.), στο Ηραίο της Σάµου (ύστερος 8ος – µέσα 7ου αι.
π.Χ.), στην Περαχώρα (ύστερος 8ος – µέσα 7ου αι. π.Χ.) και στο Ηραίο του Άργους (περ. 650 π.Χ.) (Jones
2000, 131-132).
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κατασκευάστηκε στην Πελοπόννησο από Κρήτες τεχνίτες ή από ντόπιους, οι οποίοι
άντλησαν την έµπνευσή τους από εισαχθέντα κρητικά έργα (Κόρτη – Κόντη 1971, 280).
Σε γενικές γραµµές, τα στάδια εργασίας και τα εργαλεία που χρησιµοποιούνταν ήταν
κοινά για όλα τα κρητικά εργαστήρια41, ενώ διέφερε ο τρόπος απόδοσης των
λεπτοµερειών των εικονογραφικών θεµάτων42 τόσο κατά την περίοδο της αυστηρής
πρόσδεσης στα ανατολικά πρότυπα στις αρχές του 8ου αι. π.Χ., όσο και στη φάση του
σταδιακού έως και πλήρους εξελληνισµού του τεχνοτροπικού τους ύφους, από το τέλος
του 8ου ως και τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. (Γκαλανάκη 2001, 195). Σε αυτό το χρονικό
διάστηµα, η τεχνική του σφυρήλατου µε ελεύθερο χέρι ανάγλυφου
επαναχρησιµοποιήθηκε (Λεµπέση 1976α, 39-40) από τα κρητικά εργαστήρια, έτσι όπως
προκύπτει από τη µελέτη των οµάδων των χάλκινων έργων από τη Φορτέτσα, το
Καβούσι, το Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα, τη Σύµη και τους Αρκάδες (Γκαλανάκη 2001,
190). Στα τέλη του 8ου και τις αρχές του 7ου αι. π.Χ. επικρατεί ο ανατολίζων ρυθµός, µε
τα γνωστά έργα της περιοχής της Κνωσού, των Αρκάδων και της Ελεύθερνας
(Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2004β, 32). Το ότι τον 7ο αι. π.Χ. η Κρήτη είχε φτάσει στην
ωριµότητά της παρουσιάζοντας έργα αναγνωρισµένα από τον υπόλοιπο ελλαδικό κόσµο
αποτελεί ένδειξη των ισχυρών δοµών της κρητικής µεταλλοτεχνίας, αλλά και της
καθιέρωσης πλέον µιας εξελληνισµένης τέχνης.
Η κρητική µεταλλοτεχνία αναπτύχθηκε περιοδικά και όχι πάντοτε ανεξάρτητα, αφού ο
βαθµός ανεξαρτησίας ήταν µεταβαλλόµενος σύµφωνα µε την εσωτερική (κρητική)
δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα και σύµφωνα µε την εξωτερική (εξωκρητική)
επίδραση, που εισέδυε µε γεωµετρική πρόοδο µε το πέρασµα των αιώνων. Κατά την ΕΣ
διατηρήθηκε και ενισχύθηκε το πρότυπο των πολεµιστών και της άρχουσας τάξης. Στους
πρώιµους ιστορικούς χρόνους οι κάτοχοι της τεχνικής γνώσης ήταν οι αριστοκράτες των
τοπικών κοινωνιών (Psaroudakis 1999, 226). Με εντολή τους παράγονταν αντικείµενα
που προέρχονταν τυπολογικά από τα εργαστήρια της Ανατολής και ενσωµατώνονταν ως
κρητικές δηµιουργίες στη σύγχρονη τοπική µεταλλοτεχνική παράδοση. Μέσω των
τεχνολογικών και στυλιστικών πληροφοριών, των γνώσεων και της δράσης των τεχνιτών
διατηρήθηκε η τάξη των αριστοκρατών, αφού αυτοί ήταν οι διαχειριστές και οι τελικοί
αποδέκτες των πολυτελών έργων. Με σηµείο αναφοράς τα ίδια τα προϊόντα
µεταλλοτεχνίας ως σύµβολα κοινωνικού status, κύρους και ευηµερίας διατηρήθηκε η
κοινωνική διαστρωµάτωση, που ευνοούσε την επικράτηση των αρχόντων (Hulin 1988,
91).
Στην αναζήτηση της εργαστηριακής ταυτότητας που τη διέκρνε η θεµατική οµοιογένεια
και η όµοια τεχνική, που χρησιµοποιούσαν οι Κρήτες µεταλλοτεχνίτες, συµβάλλει ο
µεγάλος αριθµός έργων, τόσο σε πρωιµότερες όσο και σε υστερότερες φάσεις, που
41

Το τελικό στάδιο στην επεξεργασία του χρυσού, για σκοπούς τόσο ανταλλακτικούς (εµπορικούς) όσο
και εργαστηριακούς, ήταν το λιώσιµο και το χύσιµο σε καλούπια από πέτρα ή ψηµένο πηλό, όπου έπαιρνε
τη µορφή µικρών ταλάντων. Από τη 2η χιλιετία η τεχνική διαδικασία που ακολούθησε ο χρυσοχόος
παρέµεινε ως και τους Γ χρόνους βασικά αναλλοίωτη. Απλώς τα σιδερένια εργαλεία αντικατέστησαν ως
ένα βαθµό τα χάλκινα και λίθινα (Θέµελης 1980-81, 192. Σπυρόπουλος 1972, 2).
42
Ως χαρακτηριστικό παράδειγµα αναφέρονται τα κοινά εργαστηριακά γνωρίσµατα που εντοπίστηκαν
στην απόδοση γυναικείων µορφών στις υπ’ αριθ. Ε46-81, 84-89 φιάλες και χέρνιβες από το Ιδαίο, την
Ελεύθερνα, τους Αρκάδες και τη Σύµη (Γκαλανάκη 2001, 198).
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καλύπτουν µεγάλο χρονικό διάστηµα (Γκαλανάκη 2001, 205) σε ένα συγκεκριµένο
αρχαιολογικό χώρο.
Με την ενδελεχή έρευνα και τη µελέτη της θεµατολογίας και της εικονογραφίας µεγάλου
αριθµού αγγείων από τις ανασκαφές του Ιδαίου, επιβεβαιώνεται η ύπαρξη τουλάχιστον 2
εργαστηρίων στην κεντρική Κρήτη µε έδρα το ένα στην Κνωσό και το άλλο πιθανώς στην
περιοχή βόρεια του Ιδαίου Άντρου, µε δράση από τις αρχές του 8ου ως το µέσο του 7ου αι.
π.Χ. Παράλληλα, τα περισσότερα ευρήµατα από τις ανασκαφές της Σύµης
καταλογογραφήθηκαν και µελετήθηκαν πλήρως, ώστε να καταδεικνύεται η οργάνωση
για την εποχιακή λειτουργία ενός µεταλλοτεχνικού εργαστηρίου - Σχολής στο χώρο του
ιερού. Η ποικιλία των ευρηµάτων εναρµονίστηκε µε το είδος της λατρείας και το
κοινωνικό status των αναθετών. Τα ζωόµορφα και ανθρωπόµορφα ειδώλια, όπως και τα
χάλκινα ελάσµατα µε παραστάσεις, παράγονταν επί τόπου, ενώ τα υποκρητήρια
ανατέθηκαν ως πολύτιµα αντικείµενα µάλλον από εύπορους αναθέτες, αφού πρώτα είχαν
παραγγελθεί και εκτελεστεί στα κνωσιακά εργαστήρια. Αξιόλογο παράδειγµα αποτέλεσε
το εργαστήριο όπλων του Αφρατιού, που παρουσίασε έργα και θέµατα ξεχωριστής
τεχνοτροπίας. Οι µελέτες στο µέλλον θα αναδείξουν και άλλα έργα που προήλθαν από το
εργαστήριο του Αφρατιού, καθώς η λειτουργία του συνδέθηκε και µε τις ιστορικές πολιτικές ανακατατάξεις της Κρήτης.

Α. Τα κνωσιακά εργαστήρια (Η κνωσιακή Σχολή)
Οι νεκροπόλεις της Κνωσού στην ΠΕΣ και τα ευρήµατά τους

Οι νεκροπόλεις της Κνωσού στην ΠΕΣ συγκέντρωσαν τα πιο αντιπροσωπευτικά έργα
της κνωσιακής µεταλλοτεχνίας. Οι κάτοχοι των έργων κατάγονταν από τα βασιλικά γένη
της Κνωσού και ενταφιάζονταν στην περιοχή του Βόρειου Νεκροταφείου. Από τα
ευρήµατα και της ΥΕΧ διαπιστώνεται ότι οι φορείς των αντικειµένων είχαν πρόσβαση
στα εµπορεία της Ανατολής, από όπου αρχικά εισήγαγαν προïόντα που παράγονταν στα
βορειοσυριακά και κυπριακά εργαστήρια. Με την είσοδο στην ΠΕΣ τα κνωσιακά
εργαστήρια κατάφεραν µε τη συµµετοχή και των µεταναστών τεχνιτών να
διαµορφώσουν µια ευδιάκριτη τεχνοτροπία, που ενσωµάτωνε τόσο µινωικά όσο και
ανατολικά στοιχεία. Η προτίµηση έργων που θεµατολογικά και στυλιστικά σχετίζονταν
µε δηµιουργίες των εργαστηρίων της Ανατολικής Μεσογείου υπαγορεύτηκε από τα
αριστοκρατικά γένη της Κνωσού.
Πιο συγκεκριµένα, στη Φορτέτσα βρέθηκαν, µεταξύ άλλων, δύο πολύ χαρακτηριστικά
αντικείµενα, η χάλκινη φαρέτρα και η χάλκινη ζώνη πολεµιστή (;), όπως και ένας
ραβδωτός τρίποδας του κνωσιακού Εργαστηρίου 1. Η επιβολή του κύρους και της
δύναµης εκφραζόταν µε ένα αρκετά περίτεχνο πολεµικό εξοπλισµό, έτσι όπως άρµοζε
στους άρχοντες – πολεµιστές της Κνωσού.
Στην περιοχή του Τεκκέ βρέθηκαν χάλκινα αγγεία µε επίστεψη άνθους λωτού στις λαβές,
χρυσά και χάλκινα κοσµήµατα, καθώς επίσης ένας ραβδωτός τρίποδας και ένας
τετράπλευρος υποστάτης των κνωσιακών Εργαστηρίων 1 και 2 αντίστοιχα. Το σύνολο
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των χρυσών κοσµηµάτων είναι µοναδικά για την Κρήτη, καθώς τόσο η ύλη όσο και η
τεχνοτροπία τους υποδηλώνει την εκτέλεσή τους για λογαριασµό ενός ιδιαίτερου
κατόχου. Τα διακοσµητικά µοτίβα ήταν εµπνευσµένα από την Ανατολή, ωστόσο κάποια
τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά είχαν προσαρµοστεί στην κρητική καλλιτεχνική
παράδοση. Τόσο τα κοσµήµατα όσο και οι υποστάτες συµβόλιζαν την κοινωνική τάξη
και την οικονοµική δυνατότητα του κατόχου να εξασφαλίζει αντικείµενα, των οποίων η
χρήση κάθε άλλο παρά συνηθισµένη ήταν τόσο στις ταφικές πρακτικές όσο και στην
καθηµερινή δράση.
Στο Βόρειο Νεκροταφείο βρέθηκαν, µεταξύ άλλων, χάλκινα αγγεία µε επίστεψη άνθους
λωτού στις λαβές, όπλα και ξίφη, ένας ραβδωτός τρίποδας από το κνωσιακό Εργαστήριο
1 και ένας κυπριακός τετράπλευρος υποστάτης που ρίχτηκε στην ταφική πυρά ως
κειµήλιο, που σηµαίνει ότι η χρονολόγηση της κατασκευής του ήταν παλαιότερη από το
χρόνο της τελικής απόθεσης στην ταφή. Ο κάτοχος του αντικειµένου απέκτησε το έργο
είτε µέσω του εµπορίου είτε µέσω της ανταλλαγής δώρων µεταξύ των αριστοκρατών της
Κύπρου, συµµετέχοντας µε αυτόν τον τρόπο σε ένα ευρύτερο δίκτυο πολιτισµικών
αλληλεπιδράσεων και οικονοµικών ανταλλαγών. Ο πλούτος των νεκροπόλεων της
Κνωσού δεν ήταν τυχαίος, επειδή η δυνατότητα απόκτησης της πρώτης ύλης και η
σηνήθεια ανταλλαγής της υπό τη µορφή πολυτελών αντικειµένων ευνόησε τη διακίνηση
των µετάλλων µεταξύ των αριστοκρατών. Ο συµβολικός και οικονοµικός χαρακτήρας
των µεταλλικών αντικειµένων κατηύθηνε την παραγωγή των κρητικών εργαστηρίων
στην εξειδίκευση και στην ανανέωση του στυλ και της διακοσµητικής θεµατολογίας, µε
τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει τον πλούτο των κατόχων, το κύρος των αναθετών και
τους άµεσους δεσµούς µε τις λατρευτικές πρακτικές.

Χάλκινα αγγεία
Στο θαλαµοειδή τάφο Τ. 9 στους Αµπελόκηπους Κνωσού (Τεκκέ) βρέθηκε χάλκινη
λεκάνη Γ χρόνων µε δύο οκτώσχηµα δισκάρια στη βάση των λαβών, που
προσηλώνονταν µε τρεις ηλίσκους σε οριζόντια διάταξη. Οι λαβές δεν είχαν
αντιστηρίγµατα, ενώ επιστέφονταν µε δίφυλλο κάλυκα µε κλειστό άνθος λωτού. Για την
Κρήτη η απουσία αντιστηριγµάτων, δακτυλίου, καθώς και η προσήλωση σε ευθεία
γραµµή χωρίς εφηλίδες υποδηλώνει την κρητική παραγωγή του αντικειµένου
(Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 235, αρ. 281). Στα κυπριακά έργα της ΠΕΣ, από όπου
προήλθε ο τύπος, χαρακτηριστικό είναι το σχοινοειδές αντιστήριγµα του κυλινδρικού
στελέχους των λαβών και οι αιγοπροτοµές αντί του άνθους λωτού. Ως προς την τεχνική
συναρµογή της λαβής στο σώµα του αγγείου τα κυπριακά εργαστήρια χρησιµοποιούσαν
δύο δισκάρια µε ενδιάµεσο ορθογώνιο στέλεχος για την προσήλωση του συστήµατος µε
χάλκινους ήλους, που εσωτερικά έφεραν εφηλίδες (Σταµπολίδης-Καρέτσου 1998, 234236, αρ. 279, 280, 281, 282, 283). Ο τύπος παραλλάχτηκε από τους Κρήτες τεχνίτες και
συνέχισε να παράγεται µέχρι τον 8ο και τον 7ο αι. π.Χ.
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Λαβές που επιστέφονται µε άνθος λωτού προσαρτηµένες σε χάλκινους λέβητες ή σε
άλλα αγγεία έχουν βρεθεί σε τουλάχιστον 2 λέβητες από το Βόρειο Νεκροταφείο
(Κνωσός), σε άλλα δύο αγγεία βεβαιωµένα και σε ένα τρίτο πιθανόν43.
Αντίστοιχα παράλληλα βρέθηκαν στα δύο µεγάλα πανελλήνια ιερά της Ολυµπίας και
των ∆ελφών, στη Χίο και την Ιθάκη (Matthäus 1985, 124-127) και σε άλλες θέσεις της
Κρήτης, όπως η χάλκινη φιάλη από το Καβούσι (Boardman 1971, 6, αρ. 7-8, πίν. Α’-Β’)
η αποσπασµατικά σωζόµενη φιάλη από τους Αρκάδες (Γ, Σταµπολίδης – Καρέτσου
1998, 236-237, αρ. 283), στο Άδελε Ρεθύµνου (ΠρΓ(;), Μαρινάτος 1931), στο Ιδαίο
Άντρο (ΜΓ / ΥΓ, Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 237-238, αρ. 284) και στην Αµνισό
(ΥΓ, Schwab 2000, 396-397, αρ 1, 2, 6, πίν. 5.52, 5.54) (Μητάκη 2003, 35-36). Το
αντίστοιχο παράδειγµα της Ελεύθερνας (ΥΠρΓ Α / ΠρΓ Β, ), ό,τι έχει σωθεί µέχρι
σήµερα, προήλθε από το λάκκο του αποτεφρωτηρίου Α (Σταµπολίδης 1990, 393-4). Ο
τρόπος κατασκευής του έργου της Ελεύθερνας, δηλαδή η πλαστικότητα των πλεξίδων
και του άνθους του, αλλά και ορισµένα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, όπως ο δακτύλιος
στη βάση του µίσχου, µαρτυρούν την κυπριακή καταγωγή του. Το αντικείµενο εισήχθη
για προσωπική χρήση και επιδιορθώθηκε σε κρητικό εργαστήριο, όπου χρησιµοποιήθηκε
το οκτώσχηµο πλακίδιο προσήλωσης (Σταµπολίδης-Καρέτσου 1998, 235-236, αρ. 282).
Οι φιάλες µε λωτόσχηµες λαβές παράγονταν στα κρητικά εργαστήρια, κατ’ αναλογία µε
τις κυπριακές, στη διάρκεια της Αν περιόδου. Τα ευρήµατα ιδιαίτερα από το Καβούσι,
τους Αρκάδες, την Κνωσό, τους Αµπελόκηπους (Τεκκέ) και την Ελεύθερνα µαρτυρούν
την ευρεία προτίµηση και χρήση του τύπου. Από το Ιδαίο Άντρο το τµήµα φιάλης µε
λωτόσχηµη λαβή και µε εικονιστικό διάκοσµο (µοναδικό στο είδος του) παραβάλλεται
µε την «ασπίδα» τύπου Ιδαίου των σφιγγών από το ίδιο ιερό και, εξαιτίας της ίδιας
εγχάραξης και του ίδιου τύπου κατατοµής44, θεωρείται έργο του ίδιου εργαστηρίου,
πιθανώς των αρχών του 8ου αι. π.Χ., και ανάγεται σε συροφοινικικά πρότυπα
(Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 237, αρ. 284).
Έτσι, η έρευνα για τον εντοπισµό του εργαστηρίου εστιάζεται γύρω από την Κνωσό και
στην περιοχή όπου βρίσκονται η Αξός και η Ελεύθερνα, πόλεις που η κάθε µία
ξεχωριστά είχαν λόγους να επηρεάζουν τα διοικητικά και θρησκευτικά δρώµενα στο
ιερό. Η Κνωσός ήταν η πόλη µε την αδιαµφισβήτητη επιρροή στο νησί από την αρχή της
1ης χιλιετίας π.Χ., ενώ η Αξός και η Ελεύθερνα είχαν παρουσιάσει ακµαίο πολιτισµό,
αυτονοµία και δυναµική παρουσία στον κεντροδυτικό χώρο της Κρήτης από τους ΠρΓ
χρόνους. Σύµφωνα µε ορισµένους µελετητές (Φαράκλας 1998, 7. Ξιφαράς 2002), για να
µπορέσει µία πόλη να αναδειχθεί σε πολιτικό οργανισµό, θα έπρεπε να διαθέτει ένα
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KNC, 219. f85, 93, 97, εικ. 166, πίν. 283 και 100.f31, G.f5 και ίσως Ν.f10, εικ.156-7, πίν. 268-9, 271.
Αντίστοιχα τυπολογικά παράλληλα από την Κύπρο έχουν εντοπιστεί στην Παλαίπαφο-Σκάλες
(Karageorghis 1983, Τ. 49:1 (ΚΓ Ι) και Τ. 58: (α’ µισό ΚΓ Ι) και Σταµπολίδης-Καρέτσου 1998, 233, αρ.
278) κατά την ΚΓ Ι και ΚΓ ΙΙ περίοδο (11ος – 9ος αι. π.Χ), από όπου ο τύπος µεταφέρεται στο Αιγαίο στο
τέλος του 8ου ή αρχές του 7ου αι. π.Χ. και γίνεται ιδιαίτερα δηµοφιλής, κυρίως όµως είναι γνωστές από το
Κούριον και την Αµαθούντα (Karageorghis 1983, Τ. 13 (ΚΓ ΙΙΙ, 740 π.Χ) και Τ. 21 (ΚΓ ΙΒ ή πρώιµη ΚΓ
ΙΙ).
44
Η έκδηλη σύνδεσή της αφενός µε θραύσµατα ασπιδίων από το Ιδαίο, που φέρουν διακοσµητικές ζώνες
µε χορό γυναικών και συµµετοχή σε τελετουργική πράξη µε προφορές και αφετέρου µε µία αδηµοσίευτη
φιάλη από την Ελεύθερνα (Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 237-8, 284) δείχνει τη λειτουργία του
εργαστηρίου παραγωγής ως προς τη διάθεση έργων που ανήκουν στον κρητικό ρυθµό, ο οποίος εµπνέεται
από την Ανατολή και λαµβάνει τη σύστασή του στην Κρήτη κάτω από την επίδραση του Γ ρυθµού και των
ισχυρών κυπριακών προτύπων.
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συγκεκριµένο παραγωγικό χώρο. Μία επικράτεια θα µπορούσε να συγκροτείται από
περισσότερα κέντρα, τα οποία είτε θα ήταν ισότιµα µεταξύ τους είτε θα χωρίζονταν σε
κάποιο κύριο και κάποια δευτερεύοντα. Η πληθώρα των ευρηµάτων, ωστόσο, και οι
έρευνες των τελευταίων χρόνων γύρω από την αρχαιολογία του Ιδαίου και της
Ελεύθερνας δίνουν το προβάδισµα στη λειτουργία εργαστηρίων πολύ κοντά στο Ιδαίο. Ο
πολυσχιδής χαρακτήρας των εργαστηρίων, η επαφή µε τις καλλιτεχνικές τάσεις της
Ανατολής, η ανάγκη για νέα δηµιουργήµατα, που θα ανήκαν όµως σε κρητική µήτρα
παραγωγής, συνέβαλαν ώστε να αναγεννηθεί η κρητική µεταλλοτεχνία και τα έργα της
να διοχετεύονται σε κάθε πολιτισµικό κέντρο του νησιού.

Ειδώλια
Η κρητική τεχνοτροπία, έπειτα από τις ζυµώσεις των τοπικών και εισαγόµενων
στυλιστικών χαρακτηριστικών άρχισε σταδιακά να αφοµοιώνεται από τα κεντρικά
εργαστήρια µε αποτέλεσµα πολλά ευρήµατα του 8ου αι. π.Χ. από διάφορες θέσεις της
Κρήτης να εµφανίζουν τους ίδιους στυλιστικούς κανόνες και να αποτελούν προϊόντα των
πιο παραγωγικών εργαστηρίων του νησιού. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα,
ενδεικτικό και για την ικανότητα της κρητικής τέχνης να δίνει στην πλαστική έργα
µεγαλύτερης κλίµακας, είναι η Απολλώνεια Τριάδα της ∆ρήρου [εικ. 3]. Το εύρηµα που
παρουσιάζεται παρακάτω συγκεντρώνει στυλιστικά χαρακτηριστικά που εντοπίζονται
και σε άλλα κρητικά έργα και η κατασκευή του αποδίδεται πιθανότατα σε κνωσιακό
εργαστήριο.
Η χάλκινη σφυρήλατη45 τριάδα από το ναό του Απόλλωνα στη ∆ρήρο (ύστερος 8ος αι.
π.Χ - πρώιµος 7ος αι. π.Χ.)46 αναπαριστά την Απολλώνεια Τριάδα. Το σύνταγµα βρέθηκε
στο γωνιακό «θρανίο» του µικρού αρχαϊκού ιερού κατά τη διάρκεια των εργασιών του
193547. Οι δύο ιστάµενες γυναικείες ενδεδυµένες µορφές ήταν πιο µικρές από τη µεσαία
45

Σε γενικές γραµµές, η τεχνική της κατεργασίας του µετάλλου, η οποία εφαρµόζεται στην κατασκευή
αντικειµένων είναι η τεχνική του σφυρήλατου που τεκµηριώνεται από τα κείµενα και τα αρχαιολογικά
δεδοµένα και αφορά µεταξύ άλλων και την αγαλµατοποιία. Η εργασία του χαλκέως συνδεόταν στενά µε
την εργασία άλλων βιοτεχνών, αυτή του βυρσοδέψη και κυρίως του σκυτοτόµου. Ίσως ακόµη µε την
εργασία του µαραγκού, του τέκτονος, όπως φαίνεται να υποδηλώνει η αναφορά πήχεων στο κοίλο
εσωτερικό µέρος της ασπίδας του Ιδοµενέα. Μια στοιχειώδης ξύλινη υποδοµή ήταν ίσως χρήσιµη σε
ορισµένες περιπτώσεις (Frontisi-Ducroux 2002, 66). Μια µελέτη της εξέλιξης της κατεργασίας του
µετάλλου µάς δείχνει πως οι µέθοδοι κοπής και σφυρηλάτησης – µε τις οποίες συνδέεται το σφυρήλατον –
ανάγονται σε µια περίοδο κατά πολύ προγενέστερη της µεταλλοτεχνίας αυτής καθαυτή (Frontisi-Ducroux
2002, 144).
46
Κατά την Richter χρονολογείται στο 3ο τέταρτο του 7ου αι. π.Χ (Richter 1988, 32), ενώ οι Fuchs – Floren
χρονολογούν τα σφυρήλατα γύρω στο 700 π.Χ. (Fuchs – Floren 1987). Στο τελευταίο τέταρτο του 8ου αι.
τα χρονολογεί και η Λεµπέση µε βάση τα χάλκινο ειδώλιο από το Αφρατί, που βρέθηκε σε χρονολογηµένο
στρώµα (Λεµπέση 1980, 92).
47
Στα ΠΑΕ του 1935 ο Μαρινάτος θα υποστηρίξει: «Ότι παριστάνουν θεότητας, δεν δύναται να υπάρξη
αµφιβολία, ότι δε χρονολογικώς πρέπει να αναχθούν εις τον 7ον αιώνα είναι επίσης βέβαιον. Τα δύο
γυναικεία είναι, πλην ασηµάντων λεπτοµερειών, του αυτού τύπου και παριστάνουν ενδεδυµένην µορφήν
µε τας χείρας καθειµένας επί του σώµατος και κρατούσας ίσως σύµβολον ή αντικείµενον τι
δυσδιάγνωστον. Το ανδρικόν αγαλµάτιον παριστά γυµνόν κούρον, η δε πλαστική παράστασις του σώµατος
είναι εξαιρετικώς ελευθέρα και επιτυχής. Οι λίθινοι αρχαϊκοί κούροι ή Απόλλωνες της εποµένης
εκατονταετηρίδος παρουσιάζουν την εργασίαν πολύ περισσότερον σφικτήν και συµβατικήν. Επί πλέον το
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ιστάµενη γυµνή ανδρική µορφή48. Οι γυναικείες µορφές είχαν αγκιστρωτούς βοστρύχους
και µάτια ένθετα49. Τα χείλη ήταν άκαµπτα. Και τα δυο χέρια ήταν κολληµένα στις
πλευρές του σώµατος. Κάθε µία φορούσε ζωσµένο πέπλο και πάνω από αυτόν επίβληµα
που κρεµόταν πάνω από την πλάτη και τους ώµους. Αν και µεταγενέστερα έργα, ο
καλλιτέχνης είχε αποδώσει µοτίβα της µινωικής τέχνης.
Τα σφυρήλατα αγαλµάτια της ∆ρήρου εντάσσονται µαζί µε τον κορµό της Ελεύθερνας,
την κυρία της Auxerre, την κεφαλή της Karlsruhe, τον κριοφόρο του Βερολίνου, κ.α. στη
δηµιουργική φάση του νησιού, την περίοδο που η πηλοπλαστική και η χαλκοπλαστική
της Κρήτης προηγήθηκαν της γλυπτικής του λίθου (Levi 1950, 191. Boardman 1967, 61).
Οι οµοιότητες µεταξύ των έργων αποτελούσαν γνώρισµα ενός ρυθµού, που
διαµορφώθηκε στη διάρκεια του 8ου αι. π.Χ. και όχι δηµιουργία ενός τοπικού
εργαστηρίου. Κατά τη Λεµπέση τα σφυρήλατα της ∆ρήρου ήταν έργο πρωτοπόρου
καλλιτέχνη που εξέφρασε δηµιουργικές ικανότητες σε σχέση µε το χαλκοπλάστη. Το
µέγεθός τους σηµατοδοτούσε το τέλος της µορφολογικής εξέλιξης του Γ ρυθµού και όχι
την αρχή του ρυθµού της µνηµειακής πλαστικής σε λίθο (Λεµπέση 1980, 94). Ο
συσχετισµός και ο παραλληλισµός µε τη χάλκινη ζώνη της Φορτέτσας [εικ. 7β], την
πώρινη ζωφόρο των Χανίων και τον κούρο των ∆ελφών, ο οποίος ανάγεται σε ανατολικά
πρότυπα (Μητάκη 2003, 70), αποκάλυπταν µε τρόπο παραστατικό τους στενούς δεσµούς
και την εσωτερική συνοχή της κρητικής τέχνης στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. και στην είσοδο
στην Α εποχή. Ως λατρευτικό έργο επηρέασε και µεταγενέστερες κρητικές δηµιουργίες,
όπως το χάλκινο Γ ειδώλιο από το Αφρατί (τέλη 8ου αι. π.Χ.)50 [εικ. 4], στο οποίο
διαπιστώνεται µε βάση το στυλ ότι συνδύαζε µινωικά µοτίβα µε ανατολικά στοιχεία,
υποταγµένα στους κανόνες του Γ ρυθµού (Λεµπέση 1980, 92)51. Με την ολοκλήρωση
του κύκλου των ανατολικών επιδράσεων τα εκγεωµετρισµένα κρητικά-ελληνικά
χαρακτηριστικά εκφράστηκαν σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης, ώστε στα τέλη της ΠΕΣ
η τέχνη των µεγάλων εργαστηριακών κέντρων της Κρήτης να γίνει ενιαία και να
ακολουθεί τους κύριους στυλιστικούς κανόνες της κρητικής τεχνοτροπίας. Τα
αποκαλούµενα «επαρχιακά» έργα δεν έλειπαν ποτέ και γι’ αυτό επιβεβαίωναν την
ύπαρξη δύο καλλιτεχνικών τάσεων, αυτής των ισχυρών οικονοµικών κέντρων κοντά στα
σηµαντικά λιµάνια της Κρήτης και της δευτερεύουσας τάσης της περιφέρειας, που
διατηρούσε φόρµες και πρότυπα πιο συντηρητικά ή που δεν ακολουθούσαν και τόσο την
ανατολίζουσα τεχνοτροπία.

αγαλµάτιον της ∆ρήρου δεν φέρει κανένα ίχνος προσηλώσεως των χειρών επί του σώµατος και δεν
υπάρχει καµµιά αµφιβολία ότι αύται ήσαν λελυµέναι και τεταµέναι ίσως προς τα εµπρός, κρατούσαι επίσης
σύµβολα» (Μαρινάτος 1935, 206).
48
Το ύψος τους δεν ξεπερνά τα 0.45 µ., σε αντίθεση µε «το ήµισυ περίπου του φυσικού µεγέθους, άνω των
0.75 µ.».
49
Η κοντή κόµµωση που αφήνει ελεύθερο τον αυχένα και καλύπτει τα αυτιά είναι γνωστή και σε ορισµένα
χάλκινα γυναικεία ειδώλια του Ιδαίου. Η µορφή δοµείται σε ένα ενιαίο σύνολο, όπως και στα σφυρήλατα
της ∆ρήρου, ενώ στυλιστικά απέχουν από τα µεταγενέστερα δαιδαλικά έργα (Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου
2000, 119 και 121).
50
Η Λεµπέση υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο το ειδώλιο να είχε κατασκευαστεί
σε εργαστήριο που βρισκόταν κοντά στο ιερό, καθώς στα 1969 και σε µικρή απόσταση βρέθηκαν πέτρινες
µήτρες για χρυσά και ασηµένια κοσµήµατα (Λεµπέση 1969, 417-8, πίν. 426α).
51
Ως άµεσο τυπολογικό και χρονικό προγενέστερο έργο παρουσιάζονται οι χρυσοί κριοφόροι του Τεκκέ
(700 π.Χ.), που έχουν κοινά στυλιστικά στοιχεία µε την πώρινη κεφαλή από την Αµνισό (Μαρινάτος 1936,
83, εικ. 2. Boardman 1961, 137-138, σηµ. 6).
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Κοσµήµατα (χρυσά και χάλκινα)
Ο περίφηµος θολωτός τάφος του Τεκκέ κοντά στην Κνωσό (περιοχή Αµπελοκήπων)
έδωσε στη δηµοσιότητα ένα σύνολο κοσµηµάτων, που θεωρήθηκε ως προϊόν εργασίας
ενός µετανάστη τεχνίτη - πιθανώς από τη Βόρεια Συρία52 - που εγκαταστάθηκε στην
Κρήτη, έπειτα από την κατάλυση των πόλεων της Συριοπαλαιστίνης από τους Ασσυρίους
το 808 π.Χ. (Boardman 1967, 62. Higgins 1980, 107-8. Deppert-Lippitz 1985, 66-8).
Ο Boardman ταξινόµησε δεκαπέντε χρυσά και χάλκινα ανάγλυφα αντικείµενα (Hood Boardman 1961, 80 υποσηµ. 27. Boardman 1967, 68, πίν. 12 (3). Coldstream 1991, 287299) όµοιας τεχνοτροπίας, ως προϊόντα κοινού εργαστηρίου µε έδρα την Κνωσό. Η
πρώιµη χρονολόγηση του Boardman προέκυψε από το ΠρΓ Β χρυσό διάδηµα53
(Λεµπέση 1976α, 93), το οποίο είχε εκτελεστεί στον πρωτοανατολίζοντα ρυθµό,
χαρακτηριστικό του κνωσιακού εργαστηρίου. Τα χρυσά κοσµήµατα βρέθηκαν µέσα σε
δύο αγγεία (Lebessi 1975, 169) - ένα εκ των οποίων ήταν µία ΠρΓ Β πυξίδα - που τα
είχαν τοποθετήσει κάτω από το δάπεδο του δρόµου του θολωτού τάφου (Μποζάνα –
Κούρου 1980, 77) [εικ. 5]. Μεταξύ άλλων περιλαµβάνονταν στο θησαυρό χρυσά
περίαπτα54, εκ των οποίων το ένα µε ψηφίδες από κρύσταλλο και ήλεκτρο (µείγµα
χρυσού και αργύρου). Αναφορικά µε το ένα κρεµαστό επιστήθιο περίαπτο, η διάταξη της
κοκκιδωτής και συρµατερής διακόσµησης σε φιδόσχηµα µοτίβα θυµίζει σύµφωνα µε τον
Higgins το δαχτυλίδι του 12ου αι. π.Χ. από τη Φωτούλα της Κρήτης (Higgins 1969, πίν.
43c). Οι τεχνικές και το στυλ που παρουσιάζει ήταν άγνωστες για την πρώιµη ελληνική
τέχνη της Κρήτης55. Επίσης, βρέθηκαν χρυσό περιβραχιόνιο, δύο περόνες µε αργυρό
52

Ο Boardman υποστήριξε ότι οι χρυσοχόοι µετανάστες που εργάστηκαν στην Κρήτη, την Αττική και την
Εύβοια επεξεργάζονταν µία τεχνοτροπία που ταίριαζε πιο πολύ στο στυλ των εργαστηρίων της Βόρειας
Συρίας (Boardman 1990, 179).
53
Το χρυσό διάδηµα του Τεκκέ, αν και στη Γ Κρήτη αυτός ο τύπος κοσµήµατος δεν είναι ιδιαίτερα
διαδεδοµένος, είναι ένα από τα δύο που έχουν βρεθεί στο νησί. Χρονολογείται στην ΠρΓ Β φάση, δηλαδή
στις αρχές του 8ου αι. π.Χ.. Το διάδηµα έχει µικρές τρύπες στα άκρα για ενδεχόµενη προσάρτηση σε
ύφασµα. Οι εννιά µετόπες του, που εµπιέστηκαν στην ίδια µήτρα, περιβάλλονται από τρέχουσα σπείρα και
αποδίδουν συµµετρικά δύο πολεµιστές ράχη µε ράχη να αντιµετωπίζουν ο καθένας όρθιο λιοντάρι. Οι
πολεµιστές φορούν κράνος και βραχύ χιτώνα. Ο τεχνίτης που το κατασκεύασε άντλησε τα πρότυπά του
από τον πρωτο-ανατολίζοντα ρυθµό του εργαστηρίου της Κνωσού (Μποζάνα – Κούρου 1980, 42). Επίσης,
από το θολωτό τάφο L της Φορτέτσας έχουµε ένα µικρό χρυσό διάδηµα µε µικρές έκκρουστες κουκίδες
γύρω στο περιθώριο. Το διάδηµα της Φορτέτσας ανταποκρίνεται σε έναν τύπος διαδήµατος πολύ γνωστό
από την κυπριακή τέχνη. Το εν λόγω εύρηµα εξετάζεται ως αυθεντικό κυπριακό ή ως κρητική αποµίµηση
ενός κυπριακού πρωτότυπου (Brock 1967, T. L., αρ. 364. Μποζάνα – Κούρου 1980, 42).
54
Το χρυσό περίαπτο του Τεκκέ, (800 π.Χ.) είναι ένα Γ επιστήθιο κόσµηµα και ανήκει στο τύπο του
σύνθετου περιδέραιου. Ένα χρυσό κεφάλι φιδιού µε κοκκιδωτή διακόσµηση, του ίδιου ακριβώς τύπου µε
εκείνα της αλυσίδας του επιστήθιου περίαπτου του Τεκκέ, βρέθηκε στον Αετό της Ιθάκης (Higgins 1969,
πίν. 43c) και πιθανότατα προέρχεται από το ίδιο κόσµηµα, ενώ σε στενή εικονογραφική εξάρτηση από τα
φίδια του επιστήθιου του Τεκκέ βρίσκονται, επίσης, τα φίδια του αλυσοειδούς περιδέραιου της Αναβύσσου
(Μποζάνα – Κούρου 1980, 78). Γενικά αναφέρουµε ότι οι αλυσίδες είναι γνωστές στη µινωική Κρήτη ήδη
από την 3η χιλιετία και µόλις το 16ο αι. π.Χ. θα περάσει η τεχνική τους και στις µυκηναϊκές πόλεις
(∆εσποίνη 1996, 23, 26). Η Λεµπέση υποστηρίζει ότι αν το πλακίδιο από ορεία κρύσταλλο στο κόσµηµα
του Τεκκέ προδίδει δουλειά µεταλλοτεχνιτών της Ανατολής (Boardman 1967, 57-75, πίν. 10, σ. 68), τα
µορφολογικά στοιχεία του κοσµήµατος, τα κεφάλια δηλαδή των φιδιών, τα κοκκιδωτά τρίγωνα ή και ο
πλοχµός, χαρακτηρίζουν το έργο ως γνήσια κρητικό (Lebessi 1975, 173-4).
55
Αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο µαζί µε το ταφικό έθιµο του να θάβουν δύο αγγεία µε χρυσό στον
προθάλαµο του τάφου (πράξη που δεν έχει κανένα παράλληλο στην Ελλάδα), οδήγησαν τον Boardman να
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στέλεχος και χρυσή διόγκωση στο επάνω µέρος, ζεύγος από χρυσές και αργυρές περόνες,
σκαραβαίος από στεατίτη, χρυσό δαχτυλίδι, δύο χρυσές ψήφοι µε ραβδώσεις, χάλκινη
πόρπη, ελεφαντοστέινη δισκοειδής απόληξη χάλκινης περόνης και µία χρυσή περόνη,
θραύσµατα σιδερένιων ξιφών και αιχµές δόρατος, χρυσός κριοφόρος κατασκευασµένος
µε την τεχνική repoussé (έκτυπο ανάγλυφο) (Boardman 1967, 68-70). Το κούφιο χρυσό
ανδρικό ειδώλιο του κριοφόρου είναι περίαπτο και αποτελείται από δύο τµήµατα
σφυρηλατηµένα σε µήτρες και συγκολληµένα [εικ. 6]. ∆εν υπάρχει κοκκίδωση, αλλά τα
χαρακτηριστικά του προσώπου είναι ρεαλιστικά. Το κεφάλι είναι σφαιρικό και οι
µακριοί πλόκαµοι απολήγουν σε σπειροειδείς µπούκλες. Στην ίδια οµάδα ανήκουν o
Απόλλων της ∆ρήρου [εικ. 3] και το Γ χάλκινο ειδώλιο από το Αφρατί (Λεµπέση 1980,
92-3, πίν. 27β και 29α) [εικ. 4].
Ανάλογο παράδειγµα «θησαυρού» χρυσοχόου τεχνίτη (χύτη και κοσµηµατοποιού)
βρέθηκε σε Γ σκύφο του τέλους του 8ου αι. π.Χ., στα Β. του ναού56 του Απόλλωνος
∆αφνηφόρου στην Ερέτρια. Ο θησαυρός περιελάµβανε ποσότητα χρυσού σε µεγάλη
ποικιλία µεγεθών και σχηµάτων, όπως και ορισµένα τεµάχια ήλεκτρου. Οι ακανόνιστες
φόρµες του µετάλλου, τα µισοσφυρηλατηµένα ή αποτυχηµένα κοσµήµατα σε µορφή
στριφτών ή απλών συρµάτων (πόρπες, ενώτια, περίαπτα), καθώς και ένα πολλαπλά
αναδιπλωµένο έλασµα µεγάλου µεγέθους µε έκτυπες παραστάσεις (διάδηµα), µας δίνει
την εντύπωση της απόκρυψης του πολύτιµου εµπλουτισµένου µετάλλου (Θέµελης 19801, 185-208. Themelis 1983, 157-165). Ο Ridgway χρονολόγησε το εύρηµα στο β’ µισό
του 8ου αι. π.Χ. και συσχέτισε το «θησαυρό» µε την παραγωγή δώρων, που ήταν
απαραίτητα για την εγκαθίδρυση επίσηµων σχέσεων µε άλλους αριστοκράτες (Ridgway
1992, 19). Ωστόσο, µία νεότερη ερµηνεία έδωσε έµφαση στο ζήτηµα της χρήσης του
µετάλλου ως πρωτο-χρήµατος πριν καθιερωθεί η νοµισµατική του µορφή. Το σχήµα του
χρυσού της Ερέτριας ευνοούσε την ανταλλαγή και τον αποθησαυρισµό του. Οι δύο
µελετητές Rider και Verdan υποστηρίζουν ότι εάν ο «θησαυρός» της Ερέτριας ευνοεί µία
ερµηνεία για τη χρήση του «πρωτο-χρήµατος»57, τότε αυτό δε ισχύει για όλα όσα
διαδίδονταν µε µία ανάλογη πρακτική µέσα στους Γ χρόνους, ούτε στον ελληνικό κόσµο
ούτε στην ίδια την Ερέτρια: ο ακατέργαστος χρυσός έπρεπε να χρησιµοποιείται για τις
ανταλλαγές µε έναν ιδιαίτερο τρόπο, δεδοµένης της αξίας του µετάλλου, ενώ ταυτόχρονα
συνυπήρχε µε πολλά άλλα αντικείµενα58 που εξυπηρετούσαν το «πρωτο-χρήµα», το
οποίο θα µπορούσε να ονοµαστεί και µία οικονοµία “monnaie multiple”. Αντίθετα, τα
κοµµάτια του µετάλλου, που συνθέτουν το «θησαυρό», παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα
να υιοθετείται το σχήµα τους στις συναλλαγές µε τον έξω κόσµο. Και η παρουσία του
στην Ερέτρια εξαρτήθηκε από τη λειτουργία του στις εµπορικές σχέσεις που η πόλη
διατηρούσε µε το εξωτερικό (Rider – Verdan 2002, 149-150).
συµπεράνει ότι ο τάφος του Τεκκέ χρησµιποιήθηκε στα τέλη του 9ου αι. π.Χ. από Ανατολίτες που ήρθαν
πρόσφυγες στην Κρήτη (πιθανότατα από το Tell Halaf της Βόρειας Συρίας που καταστράφηκε το 808 π.Χ.
από τους Ασσυρίους) (Μποζάνα – Κούρου 1980, 78).
56
Στα Α. του ναού βρέθηκε οικοδόµηµα, που πιθανολογείται ότι πρόκειται για το εργαστήριο ενός
χαλκουργού (Altherr-Charon 1981. Risberg 1992, 37-9).
57
Κατά την άποψη των Rider και Verdan το ζήτηµα του «θησαυρού» δεν πραγµατεύεται απαραίτητα την
εναλλακτική ερµηνεία ότι «ο χρυσοχόος διατήρησε ή αποθήκευσε την ποσότητα χρυσού».
58
Λέβητες, τρίποδες, διπλοί πελέκεις, φιάλες, κύπελλα, οβελοί ήταν αντικείµενα των οποίων η αξία
θεωρούνταν τουλάχιστον συµβολική και γι’ αυτό το λόγο ήταν πάνω από όλα ικανά για να
ανταλλάσσονται στους κόλπους µιας κοινωνικής οµάδας (λίγο πολύ περιορισµένης) που αποδέχονταν
συγκεκριµένες κοινωνικές συµβάσεις.
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Στην ύστερη φάση του εργαστηρίου της Κνωσού, στα µέσα δηλαδή του 8ου αι. π.Χ,
συµπεριλαµβάνονταν έργα περισσότερο εξελληνισµένα, ως παραλλαγή ανατολικών
θεµάτων, που έγιναν σταδιακά σήµατα κατατεθέντα της τεχνοτροπίας του εργαστηρίου.
Στα αγγεία που βρέθηκαν εικονίζονταν σφίγγες µε λεοντόµορφο σώµα και γρύπες µε τα
ίδια σωµατικά χαρακτηριστικά, εκτός από την απόδοση του προσώπου (Γκαλανάκη
2001, 208).
Ο Boardman υποστήριξε ότι το κνωσιακό εργαστήριο, που παρήγαγε µια τέτοια οµάδα
έργων µε έντονα ανατολικό χαρακτήρα, ιδρύθηκε στο τέλος του 9ου αι. π.Χ. από
Ανατολίτες πρόσφυγες (κι έτσι εξηγούνται τα νέα µοτίβα και οι νέες τεχνικές),
αποκλείοντας, µε αυτόν τον τρόπο το ότι τα κοσµήµατα ήταν εισαγµένα. Ο βασικότερος
λόγος ήταν επειδή το ήλεκτρο59 δεν χρησιµοποιούνταν στην Ανατολή και η ορεία
κρύσταλλος υπήρχε και στην Κρήτη.
Άλλωστε το στυλ των κοσµηµάτων του Τεκκέ ανευρίσκεται και σε διάφορα άλλα χρυσά
και χάλκινα κοσµήµατα από τη Φορτέτσα και το Ιδαίο. Εποµένως, δικαιολογηµένα ο
Boardman υποστήριξε ότι το εργαστήριο αυτό ιδρύθηκε και επανδρώθηκε αρχικά από
Ανατολίτες, βαθµιαία όµως εξελληνίστηκε (Boardman 1961. Μποζάνα – Κούρου 1980,
78).
Από την άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά στην οικογένεια των χρυσοχόων που
ξαναχρησιµοποίησε ένα µινωικό θολωτό τάφο στην Κνωσό γύρω στα 800 π.Χ.
εκφράζονται αµφιβολίες, επειδή συνηθιζόταν να διατηρεί ο άρχοντας και ιδιοκτήτης το
σύνολο της πρώτης ύλης60 (Σταµπολίδης 2003, 57). Εκείνο, όµως, που είναι
αδιαµφισβήτητο είναι ότι το κνωσιακό εργαστήριο άσκησε µεγάλη επιρροή τόσο εντός
των ορίων του νησιού όσο και έξω από αυτό.

Όπλα (χάλκινα και σιδερένια)
Κατά τη µετάβαση από την ΥΕΧ στην ΠΕΣ αυξήθηκε σταδιακά η παραγωγή σιδερένιων
όπλων (Sherratt 1994α, 59-97). Ο αριθµός τους στον 10ο αι. π.Χ γνώρισε τη µεγαλύτερη
αύξηση επί του συνόλου των σιδερένιων αντικειµένων, τα οποία είχαν διπλασιαστεί σε
σχέση µε τον 11ο αι. π.Χ.61 (Waldbaum 1978, 36-37, πίν. ΙΙΙ.10). Την ΥποΜ περίοδο ο
αριθµός των τάφων των πολεµιστών αυξήθηκε, όπως διαπιστώθηκε και στην
59

Συγκεκριµένα, η λέξη ήλεκτρον στην Οδύσσεια σήµαινε κεχριµπάρι, που εισαγόταν από τη Βαλτική και
το χρησιµοποιούσαν για χάντρες περιδέραιων (Οµ., Οδ. ο 460, σ 296).
60
Στα οµηρικά έπη (Οµ., Οδ. γ 438) το χρυσάφι παραδιδόταν από τον ίδιο τον άρχοντα, ενώ ο χρυσοχόος
εκτελούσε την παραγγελία επί τόπου, όπου προσερχόταν µε τα χάλκινα εργαλεία του (άκµων, σφύρα,
πυράγρη, ραιστήρ, χοάναι, φύσαι, Οµ., Ιλ. Σ 475).
61
Στην Τήνο, στη θέση Ξώµπουργο, αποκαλύφθηκε οργανωµένη µεταλλουργική δραστηριότητα κατά τη
διάρκεια του τέλους της Υστεροκυκλαδικής ΙΙΙ φάσης (µετά το 1200 π.Χ.) (Kourou 2001, 183). Στην
οικιστική αυτή εγκατάσταση βρέθηκαν λίθινες µήτρες για τη χύτευση όπλων και εργαλείων και µεγάλη
ποσότητα σκωριών. Ο τύπος των αντικειµένων που παράγονταν, σε συνδυασµό και µε την επιφανειακή
κεραµική, ανταποκρίνονταν σε µυκηναϊκούς τύπους και τεχνοτροπίες (Pernier – Banti 1951, 370, εικ.
235α. Evans 1906, 70, εικ. 49. Boyd et al. 1908, πίν. ΙV). H οργανωµένη παραγωγή όπλων σε µία θέση οχυρό υποδήλωνε την ανάγκη για παροχή εξοπλισµού στη µεταβατική φάση από την ΕΧ στην ΕΣ.
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Παντάνασσα Αµαρίου62 στην περιοχή του Ρεθύµνου (Κάντα 2003, 31). Από τον 8ο αι.
π.Χ. ο σίδηρος υπερείχε του χαλκού και οι αιχµές δοράτων παράγονταν µαζικά, χωρίς
ωστόσο να αλλάξει η τυπολογία των όπλων. Τα χάλκινα όπλα δεν έπαψαν να παράγονται
στα µεταλλοτεχνικά εργαστήρια της Κρήτης, αλλά αντικατόπτριζαν πιο πολύ τη
στασιµότητα µε εξαίρεση τα αναθηµατικά όπλα που βρέθηκαν στα ιερά.
Τα όπλα επιθετικού ή αµυντικού χαρακτήρα δικαιολογούσαν την ύπαρξή τους σε τάφους
ή ιερά σε περιόδους έντονων αναταραχών και συγκρούσεων. Ειδικά στις ανδρικές ταφές
επικράτησε το σιδερένιο ξίφος του γνωστού µυκηναϊκού τύπου Naue II, που
καθιερώθηκε στη Μεσόγειο από το τέλος της Μυκηναϊκής µέχρι τις αρχές της Αν
περιόδου, ενώ στις αιχµές δοράτων χρησιµοποιούνταν και ο χαλκός και ο σίδηρος,
γεγονός που υποδηλώνει ίσως τα αποθέµατα των πρώτων υλών στην Κρήτη (Waldbaum
1978, 61-71). Στην Κνωσό βρέθηκαν χάλκινα δόρατα (ΥπΜ), που αντιστοιχούσαν στον
κυπριακό τύπο D του Snodgrass (KNC 186.f1, 201.f8, εικ. 163, πίν. 277 και KNC ΙΙ, 5201) και διαδόθηκαν κατά την ΠρΓ περίοδο. Ο τύπος διέθετε φυλλόσχηµη λεπίδα, κεντρική
νεύρωση και ιδιαίτερα µακρύ αυλό, όπου τοποθετούνταν ο στειλεός. Ως αντικείµενο
αποτελούσε παραλλαγή του κυπριακού σιγύννα, που ήταν µικρότερος σε µήκος από τους
οβελούς, είχε κυκλική ή ορθογώνια διατοµή και σωληνοειδή υποδοχή. Οι σιγύννες είχαν
αποστρογγυλεµένο άκρο ώστε να χρησιµεύει άνετα, χωρίς να παραµορφώνεται, στο
κυνήγι των ζώων (Μποζάνα – Κούρου 1980, 90). Στο Βόρειο Νεκροταφείο βρέθηκαν 3
χάλκινοι σιγύννες (KNC Τ. 186 και Τ. 201).
Ο Catling υπστήριξε ότι οι σιγύννες ήταν ένα αποτελεσµατικό επιθετικό όπλο (Catling
1964, 133), ενώ ο Snodgrass ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας του διακριτού σχήµατός του ο
σιγύννας λειτούργησε ως ακρογωνιαίος λίθος στην κατανόηση της εµπορίας των όπλων
ανάµεσα στην Κύπρο και την Κρήτη κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ. Από την άλλη, ο
Desborough θεώρησε ότι είχαν εισαχθεί στην Κνωσό από την Κύπρο και ότι
αποτελούσαν αναµφισβήτητο µάρτυρα της συνέχειας, αν όχι της ενδυνάµωσης, των
δεσµών ανάµεσα στα δύο νησιά (Snodgrass 1964, 132. Desborough 1972, 267).
Σιδερένιο ξίφος / εγχειρίδιο βρέθηκε στο Βόρειο Νεκροταφείο (KNC Τ. 186.f5, πίν. 274)
µε άµεσο παράλληλό του ένα ξιφίδιο από τον Άγιο Ιωάννη Κνωσού της ΠΠρΓ περιόδου
(Τ. VIII, KNC 528-529). Ως προς την κατασκευή τους οι µεταλλοτεχνίτες ακολούθησαν
πιο λεπτή φόρµα για να έχουν πιο εύκολη χρήση, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθεί ένα
µικρό, εύχρηστο και επιθετικό όπλο. Ο τύπος προήλθε από την Κύπρο, όπου τα κυπριακά
εργαστήρια πειραµατίστηκαν πρώτα µε το σίδηρο σε ήδη γνωστούς τύπους
αντικειµένων, που τους χρησιµοποιούσαν άµεσα για λόγους πρακτικής ανάγκης Από τα
17 συνολικά κρητικά παραδείγµατα, τα 11 είχαν χάλκινους ήλους και µόνο στα 5
χρησιµοποιήθηκαν οι σιδερένιοι (KNC II, 578-580). Ο Snodgrass υποστήριξε ότι ο
σίδηρος χρησιµοποιήθηκε αρχικά για να προβάλει το κύρος της άρχουσας τάξης και µε
το πέρασµα των χρόνων έγινε το µέταλλο που το χρησιµοποιούσαν για την κατασκευή
εργαλείων ή ειδών καθηµερινής χρήσης.
Η κατασκευή σιδερένιων µαχαιριών απαιτούσε χρόνο τόσο για τα εργαστήρια της
Ανατολής όσο και για τα κρητικά εργαστήρια, γι’ αυτό το λόγο τα πρωιµότερα δείγµατα
που ανακαλύφθηκαν στην Κρήτη ήταν εισαγωγές. Τα σιδερένια µαχαίρια
σηµατοδοτούσαν την έναρξη της ΕΣ (Demetriou 1989, 64). Το πιο σηµαντικό για τα
62

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι σε πυρά στο δρόµο ΥπΜ θολωτού τάφου βρέθηκαν δύο χάλκινες αιχµές
δόρατος. Οι δυο αιχµές, µε σφυρήλατο αυλό ανήκαν στον τύπο Ρ και L/V του Snodgrass (Snodgrass 1964).
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κρητικά εργαστήρια µεταλλοτεχνίας δεν ήταν να αναπαράγουν το ίδιο σχήµα των
κυπριακών µαχαιριών, αλλά να καταφέρουν να συνδυάσουν κατασκευαστικά τη
σιδερένια λεπίδα µε τα χάλκινα πριτσίνια. Όποιες αλλαγές στην τεχνολογία (π.χ. η
σιδερένια κάρφωση) εξαρτιόταν από την εξειδίκευση του εκάστοτε εργαστηρίου.
Σιδερένια µαχαίρια βρέθηκαν µαζί µε όπλα σε ΥπΜ τάφους στο Βόρειο Νεκροταφείο
(KNC Τ. 186.f2 και T201. f9), ενώ άµεσο παράλληλό τους είναι ένα εύρηµα από το
Βρόκαστρο (KNC 529-530).
Το ξίφος θεωρούνταν πολύτιµο προσωπικό αντικείµενο και απαραίτητο για την
προστασία του κατόχου. Αν και είναι δύσκολο να καταστεί σαφές για ποιο λόγο τα
µυκηναϊκά ξίφη χάθηκαν για µια µεγάλη χρονική περίοδο πριν κάνουν της εµφάνισή
τους τα νέα σιδερένια ξίφη, ο τύπος πιθανολογείται ότι µεταφέρθηκε στους χώρους
εγκατάστασης Αχαιών προσφύγων (Κύπρος63) και ότι εκεί έλαβε τη νέα του σύσταση
(Demetriou 1989, 62). Στον ΥπΜ τάφο Τ.201 του Βόρειου Νεκροταφείου βρέθηκε
χάλκινο ξίφος του τύπου πλήττοντος και νήσσοντος, µε τρία καρφιά, µε λεπίδα ανάλογου
πλάτους µε τη λαβή, µε ράχες παράλληλες στο µεγαλύτερο µήκος της και οξεία αιχµή.
Το ξίφος ήταν σκόπιµα σπασµένο σε τέσσερα τµήµατα. Το τελετουργικό «θανάτωσης»
του ξίφους, πρακτική γνωστή από την Αττική και το Λευκαντί, εντοπίστηκε και σε Γ
τάφους στην περιοχή µεταξύ Ρεθύµνου και Χανίων, όπου βρέθηκε µία σειρά χάλκινων
εγχειριδίων σκόπιµα «λυγισµένων» στο εσωτερικό τεφροδόχων αγγείων (Woodward
1929, 235) και σχετιζόταν µε τη συµβολική του χρήση στην µεταθάνατον ζωή του
κατόχου του. Παράλληλά του βρέθηκαν στους θολωτούς τάφους Α και Β στα Μουλιανά
Σητείας (τέλη 13ου – αρχές 12ου αι. π.Χ., Ξανθουδίδης 1904, 48, εικ. 11), τη Μυρσίνη,
την Ασπροπιλιά Λασιθίου και σε ένα θραύσµα από το Καρφί (11ος – 10ος αι. π.Χ.,
Pendlebury and Money-Coutts 1937-8, αρ. 500, Κ. 96, πίν. ΧΧΙΧ.2) στην Κρήτη και
στην Κύπρο64. Ο Catling υποστήριξε ότι το ξίφος δεν κατασκευάστηκε στην Κρήτη
(Catling 1964). Το παράδειγµα που ακολουθεί ίσως ενισχύσει την άποψη ότι υπεύθυνα
για την παραγωγή ξιφών µυκηναϊκού τύπου θα µπορούσαν να είναι τα κρητικά και πιο
συγκεκριµένα τα κνωσιακά εργαστήρια µεταλλοτεχνίας, µιας και τα αριστοκρατικά γένη
της Κνωσού συγκέντρωναν τον πλούτο και προµήθευαν µε µέταλλα τους τεχνίτες για την
κατασκευή πολυτελών αντικειµένων ήδη από την ΕΧ.
Η αναφορά ενός συνόλου χάλκινων αναθηµατικών ξιφών που βρέθηκαν στο υπαίθριο
ιερό της Σύµης κρίθηκε απαραίτητη, επειδή η κατασκευή όπλων καλύπτει ακόµη µία
πλευρά της εξειδίκευσης της κνωσιακής µεταλλοτεχνικής Σχολής, που φαίνεται πως
λειτουργούσε αδιάλειπτα από την ΕΧ και στη διάρκεια της ΠΕΣ, ενώ συνδέθηκε άµεσα
µε την οργάνωση της παραγωγής συγκεκριµένων έργων των κνωσιακών εργαστηρίων.
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To υπ’ αριθ. 95 εύρηµα του Τ. 3 του βασιλικού νεκροταφείου της Σαλαµίνας ανταποκρινόταν στο
οµηρικό σφάγανον αργυρόηλον (µήκ.: 0.92 µ.). Οι πέντε ήλοι καλύπτονταν στην κεφαλή από ένα λεπτό
στρώµα αργύρου, πρακτική που συνηθιζόταν στα ΥΜ χάλκινα ξίφη. Το συγκεκριµένο αντικείµενο
χρονολογήθηκε στην ΚΑ Ι ή στις αρχές της ΚΑ ΙΙ (600 π.Χ.), ενώ ο τύπος σταµάτησε να παράγεται από το
1400 π.Χ. περίπου. Πρόκειται για έναν αιγαιακό τύπο που φτάνει στην Κύπρο µε τους Μυκηναίους
αποίκους και χρησιµοποιήθηκε ως αναγωγή ενός ένδοξου παρελθόντος (Karageorghis 1973γ, 43).
64
Σιδερένιο ξίφος από το Ιδάλιο (ΥΚ ΙΙΙΓ, Demetriou 1989, 61), τέσσερα ξίφη τύπου ΙΙ σε αποθέτη
αντικειµένων της Έγκωµης (“sword – founder’s hoard”, Shaeffer 1971, 381-432) και σε ελληνοφοινικικό
τάφο στο Κούριο (Snodgrass 1964, 93-98).
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Πιο συγκεκριµένα, τα τρία προϊστορικά ξίφη από το ιερό της Σύµης, σύµφωνα µε την
τυπολογία τους χρονολογοήθηκαν στην ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ (1425 – 1340 π.Χ) και
πιθανολογείται ότι ήταν έργα κάποιου κνωσιακού εργαστηρίου. Ήταν αναθηµατικά και
βρέθηκαν στο πλάτωµα γύρω από το βωµό της ΥΓ-Α περιόδου, σε διαταραγµένο στρώµα
µε Μ, Γ και ΥΓ ευρήµατα. Τα ευρήµατα65 µαρτυρούν ότι τα ξίφη επανατοποθετήθηκαν
στο σηµείο όπου εντοπίστηκαν, γεγονός που δείχνει ότι φυλάχτηκαν και ως εξαιρετικά
αναθήµατα (Papasavvas 1999, 641). Το σχήµα, το µέγεθος και η διακόσµησή τους ήταν
κοινά, άρα κατασκευάστηκαν στο ίδιο εργαστήριο, ίσως και από τον ίδιο τεχνίτη. Και
πολλά άλλα όπλα, που συνδέονται µε πολλούς τρόπους µε αυτά από τη Σύµη Βιάννου,
πρέπει να κατασκευάστηκαν στο ίδιο εργαστήριο66 (Papasavvas 1999, 643).
To γεγονός ότι µπορούν να γίνουν στενοί συσχετισµοί και να βρεθούν οµοιότητες µεταξύ
αυτών των ξιφών - παρόλο που διαφοροποιούνται εν µέρει στον τύπο, το µήκος, τον
τρόπο προσήλωσης και την παρουσία ή την απουσία διακόσµησης - οφείλεται στην
τεχνική κατασκευής τους, που ήταν η τεχνική του χαµένου κεριού (Papasavvas 1999,
645). Τα εννιά από τα δεκαπέντε ανάλογα ξίφη προήλθαν από τάφους κοντά στην
Κνωσό, µία συγκέντρωση που εστιάζει την έρευνα στην πόλη και στην οργάνωση της
παραγωγής όπλων των κνωσιακών εργαστηρίων. Τα διακριτικά χαρακτηριστικά της
κνωσιακής τεχνοτροπίας ήταν η χρήση πολύτιµων υλικών για τις λαβές και η παρουσία
διακόσµησης (Papasavvas 1999, 647). Το εργαστήριο ή τα εργαστήρια της Κνωσού είναι
πιθανό να παρήγαγαν περίτεχνα όπλα µετά την καταστροφή του ανακτόρου και µάλιστα
είναι πιθανόν να κατασκευάστηκαν από έναν τεχνίτη. Κατά τον Παπασάββα, τα τρία
µεγαλοπρεπή ξίφη της Σύµης πιθανολογείται ότι ανήκαν στον ίδιο ιδιώτη (επιφανής
µ(ι)νωίτης)67 και αφιερώθηκαν στο θεό το καθένα ξεχωριστά. Όταν βρέθηκαν
τοποθετήθηκαν µαζί σαν να επρόκειτο για ένα ενιαίο αναθηµατικό σύνολο ενός
σηµαντικού κατόχου68. Τα συγκεκριµένα όπλα έφεραν την αξία τους ως σύµβολα
µεταφέροντας µε αυτόν τον τρόπο και το κύρος του αναθέτη τους, ο οποίος «υπήρξε
γενναιόδωρος απέναντι στα θεία σε ένα σηµαντικό, όπως φαίνεται, ιερό» (Papasavvas
1999, 648).

Τα χάλκινα αντικείµενα
Οι άµεσες ή έµµεσες σχέσεις της Κρήτης µε την Ανατολή και ιδιαίτερα µε την περιοχή
της Βόρειας Συρίας, πριν τα τέλη του 9ου αι. π.Χ., διαπιστώνονται εκτός από τον τάφο
του Τεκκέ και από άλλα ευρήµατα (Σταµπολίδης- Καρέτσου 1998, 113).
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Τα ξίφη συνυπήρχαν µε ευρήµατα ελληνιστικών και ρωµαϊκών χρόνων.
Τάφος 14 στη Ζαφέρ Παπούρα (Κνωσός). Τα παράλληλα: ξιφίδιο από το θησαυρό των Μυκηνών
(Σπυρόπουλος 1972, 15-16, Νο 4α, εικ. 14), ξίφος Χαλκίδας, ξίφος από το θολωτό τάφο στα Νιχώρια
Μεσσηνίας (Wilkie 1992, Νο 1008, 262-263, εικ. 5-27, πίν. 5-50 – 5-52), δύο ξίφη από την Κνωσό, ξίφος
από τον Τ. 4 στο Σελλόπουλο κοντά στην Κνωσό (Catling - Catling 1974, 226).
67
Η Λεµπέση ισχυρίζεται ότι ο κάτοχος των ξιφών κατείχε ανώτερη θέση στο διοικητικό – γραφειοκρατικό
σύστηµα του κνωσιακού ανακτόρου, ενώ θα µπορούσε να είναι επιφορτισµένος µε ευρύτερα διοικητικά
καθήκοντα στην περιοχή, όπου την κεντρική εξουσία ασκούσε η Κνωσός (Λεµπέση 2005, 10).
68
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ταφέντας του Τ. 14 στη Ζαφέρ Παπούρα (περιοχή Κνωσού) είχε ως
κτερίσµατα περίτεχνα χάλκινα αγγεία, αλλά µόνο ένα κοντό ξίφος, όπλο που ήταν παρόµοιο µε το κοντό
ξίφος της Σύµης. Αυτός ο κάτοχος θα µπορούσε να διαθέτει δύο όµοια µεταξύ τους ζεύγη από ξίφη, αλλά
ετάφη µε µόνο ένα όπλο, αφήνοντας τα άλλα τρία στη µακρινή Σύµη (Papasavvas 1999, 648).
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Στο Βόρειο Νεκροταφείο της Κνωσού, στην περιοχή της Φορτέτσας, βρέθηκε στον Τ. Ρ
µέσα σε τεφροδόχο αγγείο των αρχών του 8ου αι. π.Χ. χάλκινη επένδυση φαρέτρας [εικ.
7α]. Πρόκειται για ένα χάλκινο ανάγλυφο έλασµα, του οποίου η διακόσµηση
διατάσσεται σε πέντε ανάγλυφες ζώνες. Στις µικρές ζώνες, που θυµίζουν µικρές
ζωφόρους συνδυάστηκαν συριακά και µινωικά-µυκηναϊκά πρότυπα (αριστερόστροφες
σφίγγες), ενώ στις δύο κεντρικές ζωφόρους αποδόθηκαν Πότνιες θηρών και ήρωας που
µάχεται µε λιοντάρι. Το πιο σηµαντικό εικονογραφικό στοιχείο της παράστασης ήταν το
ανατολικού τύπου κράνος (Kammhelm) που φορούσαν οι σφίγγες69, χαρακτηριστικό που
στην κρητοµυκηναϊκή τέχνη αντικαταστάθηκε µε έλικα που ξεπηδά κατ’ ευθείαν από την
κόµµωση ή από ένα πολύ χαµηλό κάλυµµα κεφαλής. Ολόκληρη η µορφολογική απόδοση
των σφιγγών θύµιζε ανατολικά πρότυπα. Το ίδιο συµβαίνει και µε το θέµα του Πότνιου
Θηρών στο ίδιο έργο.
Γενικά, τόσο το εικονογραφικό στυλ και το εικονολογικό ύφος όσο και η ίδια η φαρέτρα
ως αντικείµενο ανήκουν στον πρώιµο 8ο αι. π.Χ. και σύµφωνα µε την άποψη του
Boardman, υπεύθυνο για τη σύνταξη νέων στυλιστικών τάσεων και τεχνικών κανόνων
µοιάζει να είναι το εργαστήριο της Κνωσού (Boardman 1961, 134. Boardman 1967, 57 κ.
ε.) και µάλιστα στην πρώτη οµάδα της πρωτοανατολίζουσας κνωσιακής µεταλλοτεχνίας
(Brock 1957, 135-136, 198-199, Τ. Ρ, αρ. 1569, πίν. 116, 169)70. Φαίνεται, λοιπόν, ότι
στο β’ µισό του 9ου και τον πρώιµο 8ο αι. π.Χ. η Κρήτη ξαναθυµάται ένα µινωικό µυκηναϊκό παρελθόν εµβολιασµένο µε κυπριακά και ανατολικά στοιχεία µε ισχυρότερη
την συριακή πιθανότατα παράδοση, διαµορφώνοντας ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικές
συνθέσεις (Σταµπολίδης 1998, 113 αρ. 321, 334, 230). Η ισχυρή απήχηση του θέµατος
δεν περιοριζόταν µόνο στη µεταλλοτεχνία, όπως τεκµηριώνεται µε ένα περίτµητο χρυσό
έλασµα, αλλά είχε υιοθετηθεί και από τον κνωσιακό κεραµικό τροχό (Σταµπολίδης 2003,
58).
Η ΠρΓ ή ΠΓ (περίπου 700 π.Χ.)71 χάλκινη ζώνη από τη Φορτέτσα72 που βρέθηκε σε
ταφικό πίθο (Brock 1957, 197-199, αρ. κατ. 1568. Γκαλανάκη 2001, 207) φέρει στο
κέντρο παράσταση ναόµορφου κατασκευάσµατος, το οποίο από τη µία και από την άλλη
πλευρά προστάτευαν τοξότες [εικ. 7β]. Μέσα στο ναό εικονίζονταν δύο γυναικείες
µορφές που παρίσταντο στη µια και στην άλλη πλευρά της ανδρικής µορφής.
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Ο συγκεκριµένος τύπος σφίγγας εµφανίζεται στην κρητική µεταλλοτεχνία ως διακοσµητικό µοτίβο κατά
το τέλος του 9ου αι. π.Χ. αρχικά σε αντικείµενα µε έντονα ανατολίζον ύφος και στυλ. Αµέσως έγινε
αποδεκτό και χρησιµοποιήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια του 8ου αι., ειδικά στα χάλκινα έργα του Ιδαίου
Άντρου, αλλά τον 7ο αι π.Χ. και µετά την ακµή της ανατολίζουσας τέχνης η χρήση του τύπου της σφίγγας
περιορίστηκε δραµατικά. Το παραπάνω παράδειγµα είναι το πρωιµότερο δείγµα έργου µε ανατολίζον
ύφος, γεγονός που συµβάλλει στο να αποδοθεί η τάση αυτή της κρητικής τέχνης σε ξένους τεχνίτες, που
εγκαθίστανται στην Κρήτη και εργάζονται στα κεντρικά εργαστήρια (Kourou 1989, 114-5).
70
Με ανάλογο ύφος έχει εκτελεστεί και το χάλκινο ανάγλυφο από το Καβούσι (Boyd 1901, 125-157), έργο
και αυτό του κνωσιακού εργαστηρίου. Η κεραµική του θολωτού τάφου, όπου βρέθηκε, χρονολογήθηκε στο
750-680 π.Χ. περίπου (Kunze 1931, 218, εικ. 31). Ο Coldstream το χρονολόγησε στους ΥΓ χρόνους,
εξαιτίας της έντονης ανατολίζουσας τεχνοτροπίας (Coldstream 1977, 380), όπου αναπαρίσταντο
κρανοφόρες σφίγγες, γρύπες και πολεµιστές που µάχονταν µε λιοντάρια, θέµα κοινό του κνωσιακού
εργαστηρίου [εικ. 8].
71
Η Λεµπέση χρονολόγησε τη χάλκινη ζώνη στο α’ µισό του 8ου αι. π.Χ. και την απέδωσε σε Κρήτες
µεταλλοτεχνίτες. Η ίδια υποστήριξε ότι ίσως η ανάµνηση ενός πραγµατικού γεγονότος, όπως είναι η νίκη
στη µάχη που επετεύχθη µε τη βοήθεια των θεών, στάθηκε η πηγή έµπνευσης για τον τεχνίτη της ζώνης,
ερµηνεία που, εάν είναι ορθή, ταιριάζει µε το θέµα για την κόσµηση µίας ζώνης πολεµιστή (Λεµπέση
1987, 130)
72
Σήµερα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
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∆ιακρίνονται να φορούν πόλο και γι’ αυτό χαρακτηρίστηκαν ως θέαιναι73 µε έναν Νεαρό
Θεό, που είχε στραφεί προς τη µία από τις δύο (Hadzisteliou-Price 1971, 58). To έλασµα
από τον τάφο της Φορτέτσας επηρεάστηκε από την ανατολική (φοινικική)74 έµπνευση,
όπου απαντάται η εσωτερική στίξη του δικτυωτού (Levi 1950, 148) και γι’ αυτό ευνοεί
την απόδοσή του σε καλλιτέχνες από εργαστήρια της Ανατολής. Το ίδιο θέµα εικονίζεται
σε τµήµα ανάγλυφης πώρινης ζωφόρου που βρέθηκε στα Χανιά. Η ζωφόρος των Χανίων
(ύστερος 8ος ή αρχές 7ου αι. π.Χ.) θα ανήκε σε ναό των αρχών του 7ου αι. π.Χ.
(Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2004β, 25). Από µορφολογικής άποψης η µετωπική όρθια
γυναικεία µορφή πλησίαζε τη σφυρήλατη θεότητα της ∆ρήρου, ενώ ήταν παλαιότερη
από το ξύλινο ειδώλιο Η 41, γνωστό ως Ήρα της Σάµου, έργο κρητικού εργαστηρίου
(Coldstream 1977, εικ. 91). Η οµάδα της κρητικής αρχαϊκής πλαστικής συµπεριλαµβάνει
και την κυρία της Auxerre, τη θεά του Πρινιά και τον κούρο των ∆ελφών, ο οποίος
ανάγεται σε ανατολικά πρότυπα (Μητάκη 2003, 70).

Συµπεράσµατα
Οι ανασκαφές στην Κρήτη και τα αρχαιολογικά ευρήµατα των Μυκηνών κατέστησαν
γνωστή τη δεξιοτεχνία των Μινωιτών και Μυκηναίων αργυροχρυσοχόων, την ποικιλία
των µεθόδων τους – κοκκιδωτή, συρµατερή, ανάγλυφη και ένθετη τεχνική – και τη χάρη
στην απόδοση των διακοσµητικών θεµάτων, πολλά από τα οποία αντιστοιχούσαν µε
ακρίβεια στις οµηρικές περιγραφές (Frontisi-Ducroux 2002, 64).
Η τεχνική του έκτυπου ανάγλυφου σε συνδυασµό µε την περίτεχνη κοκκίδωση και τις
µετόπες αποτελούσαν διακριτικά χαρακτηριστικά των πρώιµων έργων του εργαστηρίου
της Κνωσού, των αρχών του 9ου αι. π.Χ. Ο κνωσιακός ΠρΓ Β ρυθµός ενσωµάτωσε πολλά
ανατολίζοντα στοιχεία, που προήλθαν από τα µεταλλικά πρότυπά τους. «Συγκεκριµένα,
στην πρώιµη τέχνη της Κρήτης, οι ανατολικές επιδράσεις προήλθαν από πολλές πηγές.
Και στην περίπτωση του κνωσιακού ΠρΓ Β ρυθµού µεταφέρθηκαν δια µέσου της
µεταλλοτεχνίας, έναν ιδιαίτερα διακεκριµένο κλάδο της κρητικής τέχνης» (Lembessi
1975, 173). Ο Coldstream υποστήριξε ότι η ΥΓ κοσµηµατοτεχνία της Ελλάδας
διατηρούσε έντονο το ύφος της φοινικικής τεχνοτροπίας, τόσο, ώστε να αποδίδουµε
ορισµένα τέχνεργα σε κοσµηµατοποιούς που διέµεναν στην Αττική και στην Κρήτη
(Coldstream 1992, 266).
Η χρυσοχοΐα και η χαλκουργία της Κνωσού, πριν το 800 π.Χ. περίπου, έδωσε νέα ώθηση
στην κρητική τέχνη µε αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα το σύνολο από τον θολωτό τάφο
73

Ο Levi θεωρεί ότι ο πόλος είναι τόσο ανδρικό όσο και γυναικείο κάλυµµα κεφαλής. Χρησιµοποιούνταν
από τους θεούς και τους ανθρώπους στους πολιτισµούς της Ανατολής, από όπου συνεπάγεται ότι η τάση
ήρθε στην Κρήτη κατά τη διάρκεια της Αν περιόδου. Αλλά, υπήρχε ήδη στον µινωικό πολιτισµό, και όχι
µόνο ως ψηλός πόλος που στόλιζε τα πήλινα ειδώλια (Πισκοκέφαλο), αλλά και αργότερα, στα ύστερα
µυκηναϊκά και υποµυκηναϊκά αντικείµενα (Levi 1945, 296).
74
Το θέµα είναι ιδιαίτερα γνωστό στην ανατολική τέχνη, ενώ αντίστοιχα παραδείγµατα βρίσκουµε στα
ανάγλυφα του Ashurnasirpal και στις φοινικικές φιάλες. Το πρότυπο προήλθε, εποµένως, από τα
εργαστήρια της Ασσυρίας ή / και από την Urartu εξαιτίας της απόδοσης επιµέρους µορφολογικών
χαρακτηριστικών (π.χ. κράνος ιππέων) (Brock 1957, 134-135, 197-199, Τ. Ρ, αρ. 1568, πίν. 115, 168.
Boardman 1961, 134-136, εικ. 51Α).
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του Τεκκέ. Κατά τη διάρκεια του 8ου αι. π.Χ. δηµιουργήθηκαν χάλκινα έργα µε ιδιαίτερο
στυλ, που βρέθηκαν στη Φορτέτσα και το Καβούσι75, ενώ εδώ ανήκαν και οι πιο πρώιµες
χρονολογικά «ασπίδες» από το Ιδαίο Άντρο76, των οποίων οι δηµιουργοί εµπνεύστηκαν
κυρίως από ασσυριακά έργα (Coldstream 1977, 287-8). Το ορθογώνιο δικτυωτό µε
αποφύσεις στα κενά του, ενώ είχε τις ρίζες του στην ελεφαντουργία των βορειοσυριακών
εργαστηρίων, υιοθετήθηκε από το κνωσιακό εργαστήριο77. Η ανατολικής προέλευσης
θεµατολογία µε µιξογενή όντα χρησιµοποιήθηκε σε πολλά έργα του κνωσιακού
µεταλλοτεχνικού εργαστηρίου, µε αποτέλεσµα τα εργαστηριακά αυτά γνωρίσµατα να
συµβάλουν στην αναγνώριση και τη διασπορά των έργων78 και την επίδραση της
ιδιαίτερης κνωσιακής τεχνοτροπίας. Η κεντρική και ανατολική Κρήτη φαίνεται,
εποµένως, πως ήταν οι άµεσοι αποδέκτες των τέχνεργων: Κνωσός (Τεκκέ και Φορτέτσα),
Ιδαίο Άντρο, Φαιστός, Αρκάδες, Σύµη, Πραισός, Καβούσι, Παλαίκαστρο (Γκαλανάκη
2001, 209). «Η εφαρµογή µιας τεχνικής µεθόδου δεν προσδιόριζε την καταγωγή του
έργου, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο εφαρµόστηκε η µέθοδος αυτή. Ο τρόπος, π.χ., που
στόλιζαν και τα πιο παλιά από τα γνωστά κοσµήµατα του κρητικού εργαστηρίου, διέφερε
από τον τρόπο εφαρµογής της ίδιας µεθόδου σε ανατολικά έργα» (Λεµπέση 1980β, 94).
Τα κνωσιακά εργαστήρια δεν παρήγαγαν ειδώλια, παρά µόνο στην περίπτωση της
χάλκινης σφυρήλατης Απολλώνειας Τριάδας, που βρέθηκε στο ναό του Απόλλωνα στη
∆ρήρο, µακριά από το κέντρο παραγωγής της. Σε σχέση µε τα προϊόντα της Σχολής της
Κνωσού διαπιστώνεται ότι οι κάτοχοι ενδιαφέρονταν για την προβολή του πλούτου και
την κατοχύρωση της εξουσίας τους στην πόλη της Κνωσού και µακροπρόθεσµα στην
κοινωνία της Κρήτης. Τα έργα που εκτελούσαν οι τεχνίτες για λογαριασµό της άρχουσας
τάξης ήταν πολυτελή και συνδύαζαν το πνεύµα των βορειοσυριακών, κυπριακών και
φοινικικών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας µε την κρητική τεχνοτροπία και τα ήθη και
έθιµα των Κρητών αριστοκρατών. Η Απολλώνεια Τριάδα κατασκευάστηκε γύρω στο
700 π.Χ. για να επιτελέσει διαφορετική λειτουργία σε σχέση µε τα άλλα επιβλητικά έργα
των κνωσιακών εργαστηρίων. Ο λόγος δεν ήταν µόνο ο προορισµός του έργου, αλλά και
το χρονικό πλαίσιο µέσα στο οποίο δηµιουργήθηκε. Ως έργο πλαστικής επηρέασε τα
µεταγενέστερα έργα, που τα χαρακτήριζε ο Γ ρυθµός. Η έλλειψη, συνεπώς, µεταλλικών
ειδωλίων από τη µια και η ικανότητα που χαρακτήριζε την κνωσιακή Σχολή από την
άλλη να δηµιουργεί µεγάλης - σχετικά - κλίµακας αγαλµάτια συνδεόταν άµεσα µε την
75

Σε συληµένο θολωτό τάφο στο Καβούσι βρέθηκαν µερικά τµήµατα επένδυσης που ανήκαν σε οκτώ
τουλάχιστον ζωφόρους. Ως προς την εικονογραφία τους εµφανίζονται σειρές από κρανοφόρες σφίγγες, που
περπατούν ή κοιτούν, εραλδικοί γρύπες και πολεµιστές που παλεύουν µε ένα ή δύο λιοντάρια.
Χρονολογήθηκαν στο διάστηµα 750 - 680 π.Χ. λόγω και των συνευρηµάτων του τάφου. Τα εικονογραφικά
µοτίβα (εκτός από τους γρύπες) χρησιµοποιήθηκαν για τη διακόσµηση του διαδήµατος του Τεκκέ και της
φαρέτρας της Φορτέτσας, έργα παλαιότερης περιόδου της κνωσιακής σχολής, η οποία επανέλαβε µηχανικά
τα θέµατά τους (Coldstream 1997, 380,εικ. 92α).
76
Η «ασπίδα» µε τη σκηνή κυνηγιού συνδυάζει δύο θέµατα: την καταδίωξη διαφόρων ειδών ζώων και την
άνιση προσπάθεια των ανθρώπων απέναντι σε λέοντες. Στην απόδοση των ζώων, στον εξοπλισµό των
κυνηγών διακρίνουµε έντονη ανατολική επίδραση, αλλά η ιδέα της σύνθεσης τέτοιων θεµάτων ήδη έχει
εµφανιστεί σε δύο πρωτοπόρους που εικονογράφησαν επάνω στον πηλό κατά τη διάρκεια του 9ου αι. π.Χ.
(Coldstream 1980, 73).
77
Το συγκεκριµένο διακοσµητικό µοτίβο διακρίνεται σε 8 «ασπίδες» του Ιδαίου, σε 1 της Φαιστού, σε 2
της Σύµης και σε 1 του Παλαίκαστρου (Γκαλανάκη 2001, 201, υποσ. 964-967, όπου και οι βιβλιογραφικές
παραποµπές).
78
«Ασπίδα» µε παράσταση ποµπής σφιγγών προήλθε από αποθέτη κάτω από την Ιερά Οδό των ∆ελφών σε
αδιατάρακτο στρώµα και χρονολογήθηκε λόγω της κορινθιακής ΥΓ κεραµικής στο β’ µισό του 8ου αι. π.Χ.
(Γκαλανάκη 2001, 214).
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επιλογή των κατόχων να αποκτούν έργα πολυτελείας για να αναθέσουν σε κάποιο ιερό ή
για να τα αποθέσουν ως κτερίσµατα στις πλούσιες ταφές των νεκροταφείων της Κνωσού.

Β. Εργαστήρια βόρεια του Ιδαίου Άντρου
Χάλκινα αγγεία
Στο ιερό του Ιδαίου Άντρου, µεταξύ άλλων, βρέθηκαν περίπου 300 χάλκινα αγγεία που
χρονολογήθηκαν από τον 9ο έως τον 6ο αι. π.Χ. Από αυτά το 25-30% προήλθε ή
επηρεάστηκε από την τυπολογία και την εικονογραφία των εργαστηρίων της Ανατολής79
(Matthäus 2000, 268).
«Όπως φαίνεται, οι Φοίνικες ήταν υπεύθυνοι για την εξάπλωση80 ανατολικών προϊόντων
στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως π.χ. για τον τύπο της σφαιρικής χάλκινης πρόχου µε
λωτόσχηµη διακόσµηση, που υπήρξε µία από τις «πλέον επιτυχείς δηµιουργίες
Αιγυπτίων τεχνιτών της ύστερης 2ης και πρώιµης 1ης χιλιετίας. Στο Ιδαίο έχουν βρεθεί
περίπου 15 ανάλογα παραδείγµατα πρόχων, ενώ στην Κρήτη αντίστοιχα προχοΐδια
βρέθηκαν στο Βόρειο Νεκροταφείο της Κνωσού και στη Φορτέτσα (ΥΠρΓ Α)81»
(Matthäus 2000, 268. Σταµπολίδης 2003, 446, αρ. 770).
Στα 1985 η Λεµπέση έκανε λόγο για ένα «εργαστήριο κοντά στην Αξό» στηριζόµενη στη
µίτρα του Ρεθύµνου, που προήλθε πιθανώς από την Αξό, στο κράνος των ∆ελφών, σε ένα
περίτµητο έλασµα από το Ιδαίο και στο µικρό χάλκινο πίνακα από τη Γόρτυνα. Κατά την
ίδια το τοπικό εργαστήριο εντοπιζόταν στη δυτική Κρήτη και συνδεόταν µε το
εργαστήριο της πλειονότητας των ασπίδων από το Ιδαίο Άντρο (Λεµπέση 1985, 202205). Στην Αξό και την Πραισό (Snodgrass 1964) βρέθηκαν τµήµατα από θώρακες και
µερικές αναθηµατικές µινιατούρες από την Πραισό (Bosanquet 1901-2, 231-270, πίν. 10)
και τη Γόρτυνα82, που µπορούν να αποδοθούν σε κάποιο τοπικό εργαστήριο.
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Οι τόποι καταγωγής είναι η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Φοινίκη, η Βόρεια Συρία, η Ασσυρία, η Κύπρος, ενώ
δεν υπάρχει υλικό από τη Φρυγία και την Ουραρτού.
80
Τα παράλληλα έχουν εντοπιστεί, ακόµη, στην Κύπρο, τη Θήρα, το ιερό της Αθηνάς Αλέας στην Τεγέα,
το Λευκαντί Εύβοιας, τα οποία χρονολογήθηκαν πρώιµα από τον 10ο µέχρι τον 9ο αι. π.Χ. (Matthäus 2000,
268). Ωστόσο, τα πιο πολλά ευρήµατα βρέθηκαν συγκεντρωµένα στο Ιδαίο και µαζί µε τα υπόλοιπα του
Αιγαίου αποτελούν ένα πρώτο στάδιο εισαγωγής προϊόντων φερµένων από τα µεταλλοτεχνικά εργαστήρια
της Ανατολής.
81
H χάλκινη πρόχους (ΥΠρΓ Α) που βρέθηκε στον Τ. Ρ θεωρήθηκε από την έρευνα έργο Ανατολιτών που
κατασκευάστηκε κατόπιν παραγγελίας είτε στην Κρήτη είτε σε κάποιο εργαστήριο της Ανατολής, εξαιτίας
των τεχνικών χαρακτηριστικών της (Σταµπολίδης 2003, 446, αρ. 771).
82
Τα βασικά χαρακτηριστικά που αποδίδονται στους θώρακες είναι, εκτός από το κωδωνόσχηµο σχήµα
τους, η ανάγλυφη διαγράµµιση της ωµοπλάτης και των µυών του στοµάχου και η τάση για σµίκρυνση του
τµήµατος του θώρακα που κάµπτεται προς τα έξω και προκαλεί την κωδωνόσχηµη µορφή του (Μποζάνα –
Κούρου 1980, 115). Η Κρήτη ήταν φηµισµένη ήδη τον 7ο αι. π.Χ. για τις χάλκινες πανοπλίες και τα
περίτµητα ελάσµατα, µε αποτέλεσµα να καθιερωθεί παρουσιάζοντας το πνεύµα της µέσα από την
τεχνοτροπία της (Μπουρνιά – Σηµαντώνη 1997, 146).
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Φαίνεται, λοιπόν, από το είδος των αναθηµάτων, το σχήµα και τη θεµατολογία τους σε
συνδυασµό µε την τεχνοτροπία των έργων του Ιδαίου και της Αξού ότι η λειτουργία
εργαστηρίου της πλειονότητας των «ασπίδων» και των φιαλών από το Ιδαίο Άντρο
εντοπίζεται στην περιοχή βόρεια του Ιδαίου. Παράλληλα, στο κνωσιακό εργαστήριο, όπου
επίσης παράγονταν «ασπίδες» και χέρνιβες, που έχουν βρεθεί όχι µόνο στο Ιδαίο, αλλά
και σε άλλες θέσεις κυρίως της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης, η τέχνη
διαµορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 9ου αι. π.Χ. Οπότε η δράση του εργαστηρίου βόρεια
του Ιδαίου οριοθετείται από τα µέσα του 9ου αι., όταν έχουµε τις πρώτες σποραδικές
εγκαταστάσεις Φοινίκων ή άλλων Ανατολιτών τεχνιτών, µέχρι και τον 7ο αι. π.Χ., όταν
δηλαδή έχει εξελληνιστεί και έχει ωριµάσει η κρητική τέχνη (Γκαλανάκη 2001, 206).
Η χάλκινη φιάλη - χέρνιβα της Ελεύθερνας (ΠρΑ, ύστερος 8ος αι. π.Χ.) είχε διακοσµηθεί
µε την έκκρουστη τεχνική, η οποία και «γέµιζε» διακοσµητικά τις τρεις στενές ζώνες
κρητικού πλοχµού, που εναλλάσσονταν µε πλατύτερη ζώνη γλωσσοειδούς κοσµήµατος
και άλλη ακόσµητη [εικ. 10]. Την κύρια εικονιστική παράσταση αποτέλεσε µια ένθρονη
γυναικεία µορφή προς την οποία απευθυνόταν µουσική ποµπή γυναικών µε ασύµµετρες
«κιθάρες». Ακολουθούσε οµάδα δέκα χειροκρατούµενων γυναικείων µορφών. Τρεις
αριστερόστροφες γυναικείες µορφές κρατούσαν προσφορές ψαριών και φιαλών.
Ακολουθούσαν τρεις στενές δευτερεύουσες ζώνες µε κρητικό πλοχµό εναλλάξ µε µία
επίσης στενή ακόσµητη και µια πλατύτερη αλυσίδα τυποποιηµένων κλειστών
λωτόσχηµων ανθεµίων. Στην περιφέρεια του χείλους υπήρχε λεπτό ταινιωτό έλασµα
προσηλωµένο µε δύο µικρά καρφιά και ανασηκωµένο στις απολήξεις του µε δύο οπές,
για να αγκιστρώνεται πιθανόν Ω-σχηµη λαβή. Στην περιφέρεια του χείλους
παρατηρήθηκαν άλλες τρεις οπές (Αδηµοσίευτο. Σταµπολίδης 1998, 127. ΣταµπολίδηςΚαρέτσου 1998, 254, αρ. 318. Γκαλανάκη 2001, 10 και 282, Ε87, πίν. 50. Σταµπολίδης
2003, 444, αρ. 767).
Σχεδόν όµοιες φιάλες έχουν βρεθεί και στο Ιδάλιο (και στην Σπάρτη), αλλά και σε
ελεφαντοστέινες πυξίδες από τη Nimrud. Το αγγείο εντάσσεται θεµατολογικά στην
ενότητα που αναφέρεται πιθανώς σε τελετουργικά δρώµενα προς τιµήν ένθρονης ή
αναπαυόµενης σε ανάκλιντρο γυναικείας θεότητας και ζεύγους γονιµικών θεοτήτων, έτσι
όπως απεικονίζονται στην οµάδα φιαλών και χερνίβων από την Κρήτη, την κυρίως
Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολή ως κράµα ανατολικών, κυπριακών και
κρητοµυκηναϊκών στοιχείων.

Χρυσά κοσµήµατα
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έργα του Ιδαίου είναι ένα ορθογώνιο χρυσό πλακίδιο
(Higgins 1969, πίν. 44a). Πιθανολογείται ότι επρόκειτο για επιστήθιο κρεµαστό
κόσµηµα. Εικονογραφήθηκε µε τρεις εµπίεστες γυναικείες µορφές σε κατά µέτωπον
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απόδοση που φορούν πόλο και φέρουν µακρύ πέπλο83. Ο τύπος του πλακιδίου µε τη
συρµατερή διακόσµηση τριγύρω βρίσκει παράλληλα σε πλακίδια του τέλους του 8ου αι.
π.Χ. από το Zinzirli (Von Luschan 1943, πίν. 46g και 47d), που ο Higgins θεωρεί
φοινικικά (Higgins 1961). «∆εν υπάρχει, όµως, αµφιβολία ότι το πλακίδιο ήταν κρητικό,
γιατί οι γυναικείες µορφές έβρισκαν ακριβή παράλληλα στα σφυρήλατα της ∆ρήρου, ενώ
τόσο τα βουκράνια, όσο και τα ηµισέληνα ήταν πια στα τέλη του 8ου αι. π.Χ. κρητικά
µοτίβα (Μποζάνα-Κούρου 1980, 80).

Το περιδέραιο της Ελεύθερνας (ΠρΓ Β- ΠΓ, β’ µισό 9ου αι. π.Χ.) αποτελούνταν από 7
χρυσές ψήφους και 7 χάντρες από ορεία κρύσταλλο. Ρίχτηκε µέσα στην πυρά ως
κτέρισµα, µε αποτέλεσµα να φθαρούν και να παραµορφωθούν ελαφρώς οι χρυσές ψήφοι
[εικ. 11]. Τέτοιου είδους κόσµηµα υποδήλωνε ξεκάθαρα την οικονοµική ευηµερία της
κατόχου. Το άµεσο παράλληλό του είναι το χρυσό περιδέραιο που βρέθηκε στον τάφο
της «Ελληνίδας πριγκίπισσας»84 στη Σαλαµίνα της Κύπρου (ΚΑ Ι, 8ος αι. π.Χ.) [εικ. 12].
Κατά το Σταµπολίδη, σηµαντικό θα ήταν να εντοπιστεί το εργαστήριο ή τα εργαστήρια
χρυσοχοϊκής που παρήγαγαν τέτοια έργα. Η προέλευση του περιδέραιου πρέπει να
συνδεόταν και µε την τεχνική της επεξεργασίας σκληρών λίθων, όπως της ορείας
κρυστάλλου. Εποµένως, τέτοιου είδους περιδέραια θα πρέπει να κατασκευάζονταν σε
κέντρα, όπου αυτή η τεχνική εξασκούνταν από παλιά. Μολονότι η Συρία ή και η ίδια η
Κύπρος θεωρούνταν σχεδόν σίγουρες περιοχές προέλευσης, δεν µπορεί, ωστόσο, να
αποκλειστεί η περίπτωση και της Κρήτης, εάν λάβουµε υπόψη ότι το νησί παρήγαγε
ορεία κρύσταλλο και η τεχνική δεν είχε λησµονηθεί ή έστω ότι την ξαναδίδαξαν στους
Κρήτες οι Ανατολίτες χρυσοχόοι κατά τη Γ περίοδο. Η αναπαραγωγή όµοιων ή
παρόµοιων προϊόντων υπονοεί την παραγωγή ή τη διακίνηση κοσµηµάτων για ένα
µεγάλο χρονικό διάστηµα στην ευρύτερη αγορά της Μεσογείου, όπου οι ανταλλαγές
δώρων υποδήλωναν τους στενούς δεσµούς των αριστοκρατών (Σταµπολίδης 1993, 43
και 75. Σταµπολίδης 1994, 119, αρ. 71, πίν. ΧΧV. Σταµπολίδης-Καρέτσου 1998, 262,
αρ. 325 και 263, 326. Dikaios 1963, 147-8, εικ. 15). Ταυτόχρονα, είναι εξίσου πιθανόν
τεχνίτες να µετανάστευσαν στην Κρήτη από τη Βόρεια Συρία, εξαιτίας των πολιτικών
αναταραχών στην περιοχή, όταν οι βασιλείς της Ασσυρίας ξεκίνησαν µαζικές εισβολές
κατά τη διάρκεια του 9ου αι. π.Χ. Αλλά αυτό παραµένει απλώς µία υπόθεση (Matthäus
2000, 274) και έτσι δυσκολεύει η απόδοσή του σε κάποιο τοπικό κρητικό εργαστήριο.
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Το πλακίδιο περιβάλλεται από σύρµα χρυσού και στο πάνω µέρος έχει προσαρτηµένο ένα διάτρητο
κύλινδρο για εξάρτηση. Μεταξύ των γυναικείων µορφών απεικονίζονται βουκράνια µε µεγάλα κέρατα,
στραµµένα προς τα κάτω και πλαισιωµένα πάνω-κάτω από ηµισέληνα και τρίγωνα. Τα περιγράµµατα των
µορφών σχηµατίζονται µε κοκκίδωση, ενώ τα µάτια των γυναικών και των βουκρανίων, καθώς και των
παραπληρωµατικών ηµισελήνων και τριγώνων περιείχαν ένθετο υλικό (Μποζάνα – Κούρου 1980, 79-80).
84
Η πριγκίπισσα της Σαλαµίνας µπορεί να ήταν Ελληνίδα από την Αθήνα ή την Εύβοια, καθώς τον 8ο αι.
π.Χ. υπήρχε εργαστήριο χρυσοχοΐας στην Ερέτρια.
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Η λίθινη µήτρα της Ελεύθερνας

Στην αρχαία πόλη της Ελεύθερνας, πιο συγκεκριµένα στον ανατολικό ανασκαφικό
τοµέα, σε διερευνητική τοµή που έγινε στη νοτιοδυτική γωνία του µεγάρου,
διαπιστώθηκε ότι η θεµελίωσή του εδραζόταν πάνω σε προγενέστερα στρώµατα της Μ
περιόδου. Στο φως ήλθαν ισχνά αρχιτεκτονικά λείψανα της Γ – Α περιόδου και σε
διάφορα άλλα σηµεία του χώρου, στα Β. και Ν. του µεγάρου. Οι επιχώσεις σε βαθύτερα
στρώµατα στις ίδιες θέσεις και κάτω από το µέγαρο περιείχαν άτακτα ριγµένες πέτρες
µέσα σε καφεκόκκινο χώµα, λίγα οστά ζώων, όστρακα Μ εποχής (ΠΜ, ΜΜ, ΥΜ),
καθώς και ελάχιστα της ΥΝ.
Μεταξύ άλλων85 ήλθαν στο φως δύο λίθινες µήτρες για τη σφυρηλάτηση (ή τη
χύτευση86) χάλκινων ελασµάτων και ταινιών του 8ου/7ου αι. π.Χ. [εικ. 13]. Η µία έφερε
έγκοιλη τη µορφή υδροβίου πτηνού, ενώ η άλλη έσωζε µέρος πιθανώς από ζωστήρα ή
πόδι τρίποδα (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2004α, 49. Θέµελης 2002, 30-1). «Η θέση
εντοπισµού τόσο των αρχιτεκτονικών λειψάνων όσο και των λάκκων χαµηλά στην
ανατολική κλιτύ του λόφου της Ελεύθερνας και κοντά στο νερό ήταν ευνοϊκή για
κατοίκηση αλλά και για άλλες δραστηριότητες. Έτσι, µια οικιστική εγκατάσταση µε
χώρους εργαστηρίων ή απόθεσης δεν µπορεί να αποκλεισθεί ούτε πάλι, όµως, η
πιθανότητα να επρόκειτο για προσκτίσµατα ιερού µε βιοτεχνικές ή άλλες
δραστηριότητες. Αναµφίβολη είναι η χρονολόγησή τους στα ΥΓ – ΠρΑ χρόνια»
(Σταµπολίδης 2004, 85).

«Ασπίδες» τύπου Ιδαίου Άντρου
Οι «ασπίδες» τύπου Ιδαίου Άντρου είναι ένα από τα σηµαντικότερα και πιο
αντιπροσωπευτικά έργα των κρητικών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας [εικ. 15]. Ο τύπος
προήλθε από τα έργα των βορειοσυριακών εργαστηρίων και η ονοµασία που του
αποδόθηκε οφείλεται πιο πολύ στην οµοιότητα και όχι τόσο στη χρήση τους ως ασπίδων.
Και η χρήση της «ασπίδας» ερµηνεύεται κάθε φορά ανάλογα µε τα αρχαιολογικά της
συµφραζόµενα.
Χάλκινες «ασπίδες» της ΠΕΣ βρέθηκαν στο λατρευτικό σπήλαιο του Ιδαίου87, στη
νεκρόπολη της Ελεύθερνας και των Αρκάδων, σε ιερό της Φαιστού, σε ναό στον Κοµµό,
στο υπαίθριο ιερό της Σύµης, σε ιερό στο Παλαίκαστρο, στη ∆ρήρο και στην Πραισό
(Βαβέλοι) (Μητάκη 2003, πίν. ΙΧ. Prent 2005, 570), ενώ µεταφέρθηκαν µέχρι τη
85

Βρέθηκαν, επίσης, ορισµένα πήλινα ειδώλια ζώων και ανθρώπων του 8ου – 7ου αι. π.Χ., ένα ειδώλιο
κρανοφόρου άνδρα µε ζωόµορφα χαρακτηριστικά και ένα δεύτερο ανδρικό µε επίθετους οφθαλµούς και
προτεταµένο πηγούνι.
86
Από την πιο αντιπροσωπευτική θέση της Ελλάδας των ΠρΓ χρόνων, το Λευκαντί, έχουµε τη µαρτυρία
για ύπαρξη χυτηρίου χαλκού από το 900 π.Χ., όπως δείχνουν οι πήλινες και λίθινες µήτρες που βρέθηκαν
εκεί (Popham– Sackett 1979, 93-97. Desborough 1979, 279).
87
Στο Ιδαίο βρέθηκαν συνολικά 62 χάλκινα έργα. Η αµέσως επόµενη πολυπληθέστερη οµάδα είναι αυτή
του Παλαίκαστρου (ιερό) µε µόλις 5 και της Φαιστού (ιερό) µε 4 χάλκινες «ασπίδες».
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∆ωδώνη και τη Μίλητο (Boardman 1982β, 225). Στο παρελθόν ο Canciani, στηριζόµενος
περισσότερο στο µεγάλο αριθµό των ευρηµάτων, υποστήριξε ότι οι χάλκινες «ασπίδες»
του Ιδαίου κατασκευάστηκαν από 9 διαφορετικά εργαστήρια (Canciani 1970). Οι
περισσότερες προέρχονται από ιερά, εκτός αυτών από το θολωτό τάφο L των Αρκάδων
(Κunze 1931, 14, αρ. 11, πίν. 28, 28, αρ. 56, πίν. 43) και εκτός αυτής από την Ελεύθερνα,
που βρέθηκε σε θαλαµοειδή τάφο (Σταµπολίδης 1996. Σταµπολίδης 1997, 181-3, εικ. 16.
Σταµπολίδης 1998, 114-6, Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 255, αρ.319. Σταµπολίδης
2003, 474, αρ. 853).
«Οι ασπίδες από το Ιδαίο συνδέονταν στενά µε τη λατρεία του ιερού και παρουσίαζαν
συνδυασµό εικονογραφικών και στυλιστικών ιδιοσυγκρασιών τόσο, όσο και
χαρακτηριστικές συνθέσεις, που καθιστούσαν την Κρήτη υπεύθυνη για τον τόπο
προέλευσης κυρίως κατά τη διάρκεια του 9ου και 8ου αιώνα» (Matthäus 2000, 270).
Ορισµένες τεχνικές λεπτοµέρειες του αντικειµένου, όπως είναι το λεπτό φύλλο χαλκού, η
γωνίωση µε την ελαφρά ανύψωση στο άκρο της περιφέρειας του έργου και η έλλειψη
εσωτερικής επένδυσης από φθαρτό υλικό, υποδηλώνει τη χρήση του ως πώµατος
κάποιου χάλκινου αγγείου88, το οποίο ενισχύεται και από το µεγάλο αριθµό λεβήτων ή
τµηµάτων σε διάφορα µεγέθη που βρέθηκαν στο Ιδαίο.
Από την έρευνα διαπιστώνεται ότι σε αυτό το διάστηµα οι τοπικές κρητικές δηµιουργίες
(αγγεία, ασπίδες, κ.α.) µιµούνταν κατά πολύ τα βορειοσυριακά και φοινικικά τους
πρωτότυπα. Λίγο αργότερα, κατά τον 8ο και 7ο αι. π.Χ., και αναφορικά µε την οµάδα των
φιαλών και των χερνίβων άρχισε να διαπιστώνεται η ύπαρξη κοινού κρητικού
εργαστηρίου µε ανατολικές επιδράσεις, που βαθµιαία ενσωµάτωσε και τοπικά κρητικά γεωµετρικά χαρακτηριστικά. Μέχρι στιγµής δεν έχουν βρεθεί στην Κνωσό τέτοιου
είδους έργα, γεγονός που επιτείνει τον ισχυρισµό ότι οι «ασπίδες» τύπου Ιδαίου
προορίζονταν για συγκεκριµένη χρήση σε τάφους και ιερά, όπως ιεροπραξίες, τελετές
µύησης, ταφικές τελετουργίες, έπαθλα ταφικών αγώνων, κτλ. (Kanta-Karetsou 1998,
167. Σταµπολίδης 2003, 59).
Η χρονολόγησή τους επιχειρήθηκε από πολλούς και σήµερα οι «ασπίδες»89
χρονολογούνται από τις αρχές του 8ου ως το µέσο του 7ου αι. π.Χ. (Kunze 1931, 236-246.
Matz 1933, 457-468. Benton 1938-39, 52. Benton 1939-40, 82. Demargne 1947, 229236. Amandry 1944-45, 45-48. Hencken 1950, 295 κ. ε. Boardman 1961, 83 κ.ε., 138 κ.ε.
Canciani 1970). Η διακόσµηση πραγµατοποιούνταν µε την τεχνική του σφυρήλατου µε
ελεύθερο χέρι ανάγλυφου. Τα κύρια εικονογραφικά θέµατα σχεδιάζονταν µέσα σε
περιθέουσες ζώνες, τις οποίες κοσµούσαν δευτερεύοντα διακοσµητικά µοτίβα, ενώ
κεντρικά υπήρχε προτοµή ζώου (λεόντων, ακόµη και αετών) ή οµφαλός. Το
εικονογραφικό ρεπερτόριο περιελάµβανε ανδρικές και δαιµονικές µορφές (Πόσις
Θηρών), γυναικείες θεϊκές µορφές µε ζώα, πουλιά και σφίγγες90 (Πότνια Θηρών),
88

Ο Θεόφραστος στην Περί φυτών ιστορία του (ΙΙΙ. 3-4) αναφέρει ότι: «…αίγειροι… δε πλείουσι εισί. Μία
µεν εν τω στοµίω του άντρου του εν Ίδη, εν ώ τα αναθήµατα ανάκειται, …» και εννοεί τα αναθήµατα που
βρίσκονταν µέσα στο σπήλαιο-ιερό, χωρίς να αναφέρεται καθόλου στις ασπίδες, αφού η λέξη Μία
αναφέρεται στις αιγείρους, δηλαδή στις λεύκες, που είναι γένους θηλυκού (Stampolidis 1998a, 183.
Σταµπολίδης 2003, 59).
89
Η διάµετρός τους κυµαίνεται από 0.55 µ. έως και 0.68 µ., ενώ το πάχος τους είναι γύρω στο 0.001 µ.
90
Η συροχιττιτική τέχνη συµπεριέλαβε πρώτη θέµατα µε λέοντες, που τους κυνηγούν από άµαξα, ή
σκηνές γυναικείων προσφορών σε συνδυασµό µε αιγυπτιακά µοτίβα, και τα κληροδότησε στη
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ανδρικές µορφές που παρίσταναν πολεµιστές, κυνηγούς, τοξότες, έφιππους, καθώς
επίσης απεικονιζόταν παράσταση τελετουργικών προς τιµήν ένθρονης ή αναπαυόµενης
σε ανάκλιντρο γυναικείας θεότητας και ζεύγους γονιµικών θεοτήτων (Γκαλανάκη 2001,
9-10).
Από τις ανασκαφές του Halbherr στο Ιδαίο Άντρο, στα 1885, ήρθε στο φως «ασπίδα» µε
λεοντοπροτοµή στο κέντρο χωρίς πρόσθια πόδια (περίπου 750 π.Χ.). Το έργο δεν
βρέθηκε ακέραιο91. Η κύρια εικονιστική παράσταση παρουσίαζε συµπλοκή ανδρικών
µορφών (κρανοφόρων, ασπιδοφόρων τοξοτών) µε άγρια ζώα (λιοντάρια, γρυπαετό,
αίγαγρο, λαγό, αγριόχοιρο) και παραπληρωµατικά φυτικά µοτίβα στις δύο κύριες
ζωφόρους και παράσταση πλοχµού και κοµβίων άνισου µεγέθους στις τρεις
δευτερεύουσες. Όλες οι ανδρικές µορφές φορούσαν όµοιο κάλυµµα κεφαλής µε µικρές
διαφοροποιήσεις, εκτός από ορισµένους ασπιδοφόρους πολεµιστές (όσοι απεικονίζονταν
πεσµένοι), που φορούσαν κωνικό κράνος. Το παρόν έργο έχει αποδοθεί σε κρητικό
εργαστήριο, που έχει αναλάβει την εκτέλεση και άλλων ίδιων έργων (Kunze 1931, 8-12,
αρ. 6, πίν. 10-20, υποσ. 1. Canciani 1970, 21, αρ. 6. Coldstream 1977, 286-8, εικ. 93.
Blome 1982, 15-21, πίν. 6 (1.2), υποσ. 7).
Η «ασπίδα» της Ελεύθερνας είναι πολύ χαρακτηριστική για το είδος της. Βρέθηκε µέσα
στο θαλαµοειδή τάφο Α1/Κ1 και χρονολογήθηκε από τα συνευρήµατά της στην ΠρΓ Β –
ΥΓ περίοδο. Το σώµα κοσµούσαν στενές ζώνες πλοχµών µε πρόστυπη, ανάγλυφη
διακόσµηση αιλουροειδών, που επετίθεντο σε βοοειδή. Μία πλατιά ακόσµητη ζώνη όριζε
την περιφέρεια το σώµατος, ενώ αµέσως ακολουθούσαν τρεις λεπτές ταινίες κρητικού
πλοχµού που ορίζονταν από την κάθε πλευρά από λεπτές νευρώσεις εναλλάξ µε µία
ακόσµητη ζώνη και δύο ζωφόρους, µια κύρια και µία δευτερεύουσα, όπου εικονίζονταν
αιλουροειδή σε συµπλοκή µε βοοειδή. Το κέντρο της «ασπίδας» καταλάµβανε πλαστικά
αποδοσµένη βρυχώµενη κεφαλή λέοντος, κοίλη εσωτερικά και µε έντονη δήλωση των
χαρακτηριστικών του προσώπου. Πάνω από τον αυχένα του λέοντα αποδόθηκε η κύρια
εικονογραφική ζωφόρος, όπου µία όρθια, µετωπική, γυµνή γυναικεία µορφή µε κόµη
αθωρικού τύπου, απλώνοντας τα χέρια, ακουµπούσε δύο αντωπούς λέοντες, που
ανασηκώνονταν στα πρόσθια πόδια τους (Stampolidis 1997, 181-182. Σταµπολίδης 1998,
114-6. Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 255, αρ. 319. Σταµπολίδης 2003, 474, αρ. 853.
Γκαλανάκη 2001, 231-2, Β11, πίν. 10).
Το πολύ λεπτό τοίχωµα της ασπίδας (0.001 µ.) πρόβαλλε την πιθανώς µη χρηστική
λειτουργία της και υποδείκνυε µία άλλη χρήση, παρόλο που τα υπόλοιπα όπλα του τάφου
ήταν χρηστικά (αιχµές δοράτων και ακοντίων, µαχαίρια, ξίφη, κτλ). Στην περίπτωση της
Ελεύθερνας, όπου η «ασπίδα» κάλυπτε το χάλκινο ταφικό αγγείο (κάλπη ή λέβης), ως
πώµα άσπιζε, δηλαδή προφύλασσε τα οστά του νεκρού (Stampolidis 2000, 323-333, αρ.
350-251. Σταµπολίδης 2003, 59), γεγονός που παραπέµπει σε κάποια ταφική
τελετουργία.
Από τη Φαιστό προήλθε ακόµη ένα παράδειγµα «ασπίδας» τύπου Ιδαίου (β’ µισό 8ου αι.
π.Χ.). Το έργο συγκολλήθηκε από πολλά θραύσµατα. Σήµερα βρίσκεται στο
συροφοινικική παράδοση. Η ποµπή γυναικών µε προσφορές που κατευθύνονται προς ένθρονη θεότητα
απαντά στα υστερότερα παραδείγµατα της κρητικής µεταλλοτεχνίας (Μητάκη 2003, 31).
91
Η διάµετρος της ασπίδας ήταν σχετικά µεγάλη, δηλαδή 0.83 µ.
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Προϊστορικό Μουσείο Ρώµης. Παρά την αποσπασµατική της µορφή, η λεοντοπροτοµή
στο κέντρο της ήταν ευδιάκριτη και µάλιστα διακρίνεται η στερέωσή της µε προσήλωση.
Από την εικονογραφική παράσταση της κύριας διακοσµητικής ζώνης διατηρήθηκε το
µεγαλύτερο τµήµα του σώµατος της όρθιας, γυµνής, µετωπικής, γυναικείας µορφής,
καθώς και τµήµατα µελών του σώµατος των σφιγγών ή λιονταριών. Η εκτέλεσή της έχει
αποδοθεί σε κρητικό εργαστήριο (Pernier 1910, 248, αρ. 4. Kunze 1931, 13, αρ. , πίν. 245. Γκαλανάκη 2001, 227-8, Β5, πίν. 5, σχ. 2a).
Στην ίδια - αρκετά αποσπασµατική - κατάσταση διατήρησης βρέθηκε και η οµφαλωτή
«ασπίδα» από το Παλαίκαστρο (β’ µισό 8ου αι. π.Χ.). Οι δύο εικονιστικές ζωφόροι είχαν
ως θέµα ζωφόρους ελαφιών, οι οποίες διακόπτονταν από γυναικεία προτοµή στην
εξωτερική και από δύο µιξογενή όντα [µικρή, καθιστή σφίγγα µε οξυκόρυφο, κνωσιακού
τύπου φτερό, και ένα πτηνό (γρύπας;)] στην εσωτερική ζωφόρο. Η γυναικεία µορφή
άπλωνε τα χέρια και άγγιζε το πόδι ελαφιού από τη µια και την κεφαλή άλλου ελαφιού
από την άλλη. Η κόµη της απέληγε σε αθωρικούς σπειροπλόκαµους γραµµικής
απόδοσης, ενώ ο άνω κορµός ήταν τριγωνικός. Η δεύτερη ζωφόρος οριζόταν από λεπτή
ταινία κρητικού πλοχµού, ενώ το ταινιωτό περιχείλωµα παρέµεινε ακόσµητο, µε
ευδιάκριτες τις αραιές οπές προσήλωσης. Η έρευνα απέδωσε την εκτέλεσή της σε
κνωσιακό εργαστήριο λόγω της τεχνοτροπίας της εικονογράφησης (Kunze 1931, 22, αρ.
40, πίν. 38. Benton 1939-40, 53, πίν. 24 (13), πίν. 27.13 (Α-Β). Bosana-Kourou 1979,
256-7, αρ. 34. Γκαλανάκη 2001, 230-1, Β10, πίν. 9α –β).
Επίσης, στο Παλαίκαστρο βρέθηκε ακόµη µία αποσπασµατικά σωζόµενη «ασπίδα» µε
προτοµή λιονταριού στο κέντρο (α’ τέταρτο 7ου αι. π.Χ.). Την εικονογραφική παράσταση
συνέθεταν αντιθετικό ζεύγος λιονταριών µε φυτικό διάκοσµο, των οποίων το πρόσωπο
αποδόθηκε φυσιοκρατικά, ενώ το µυϊκό σύστηµα των ακόσµητων µηρών αποδόθηκε µε
πλαστικότητα. Την κύρια παράσταση συµπλήρωνε αντιθετικό ζεύγος σφιγγών, που
ανασηκώνονταν και ένωναν τα πρόσθια πόδια τους. Το σώµα, τα πόδια και η ουρά είχαν
αποδοθεί όµοια µε αυτά των λεόντων, ενώ το κάθετο, οξυκόρυφο φτερό χωριζόταν σε
λεπτές, παράλληλες ζώνες, ως πτέρωµα. Την κύρια εικονογραφική ζωφόρο ακολουθούσε
ζώνη αντιθετικών, διπλών ελίκων µε λεπτότερες ζώνες κρητικού πλοχµού από την κάθε
πλευρά. Η «ασπίδα» του Παλαικάστρου αποδόθηκε στο κρητικό εργαστήριο, που ήταν
υπεύθυνο για την κατασκευή της πλειονότητας των ασπίδων του Ιδαίου Άντρου (Kunze
1931, 123, αρ. 8, πίν. 21-3. Canciani 1970, 22, αρ. 8. Bosana-Kourou 1979, 256, αρ. 33,
πίν. 33. Γκαλανάκη 2001, 248-9, Γ32, πίν. 21α-β).
Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι «ασπίδες» τύπου Ιδαίου παρουσιάζουν οµοιότητες µε
πήλινα πώµατα, συνήθως πυξίδων, από το Βόρειο Νεκροταφείο της Κνωσού και κυρίως
από τάφους της Φορτέτσας της ΠρΓ Β –ΥΓ / Παν περιόδου (Brock 1957, 125, αρ. 1439,
πίν. 107, 163 και 122-3, αρ. 1414, πίν. 107).

Συµπεράσµατα
Η καθιέρωση ενός εργαστηρίου και η διαµόρφωση κάποιου συγκεκριµένου
εργαστηριακού ρυθµού µιας πόλης ή µιας περιοχής οφειλόταν στην κατάκτηση της
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γνώσης των τεχνιτών, στην αριστοτεχνική εκτέλεση των τεχνολογικών κανόνων και στη
δυνατότητά τους να ξεφύγουν από τα πρότυπα του παρελθόντος για να δηµιουργήσουν
ένα νέο στυλ. Η επίδραση που ασκούσε η εκάστοτε κοινωνία σε συνάρτηση µε τον
πολιτικό και θρησκευτικό συµβολισµό πέτυχε να αποκρυσταλλώσει όχι µόνο ιδέες, αλλά
και σύµβολα της κρητικής µεταλλοτεχνίας και κατέστησε τα ίδια τα αντικείµενα
πολύτιµους φορείς πληροφοριών του κρητικού πολιτισµού στην ΠΕΣ.
Σχετικά µε τα ευρήµατα από το Ιδαίο Άντρο και από την ευρύτερη περιφέρεια, όπου
ιδρύθηκαν σηµαντικές πόλεις (Ελεύθερνα, Αξός, Γόρτυνα), διαπιστώνεται ότι ο ρυθµός
εξέλιξης των εργαστηρίων, που εργάζονταν για τις ανάγκες του ιερού και των αναθετών
ήταν παράλληλη µε τη διατήρηση της λατρείας του Κρηταγενή ∆ία. Ο έλεγχος που
ασκούσαν οι τοπικοί άρχοντες ως προς τη διοίκηση και την οργάνωση των λατρευτικών
τελετών στο Ιδαίο απαιτούσε τη συγκέντρωση εξειδικευµένων τεχνιτών από όλα τα
εργαστηριακά κέντρα της Κρήτης για να κατασκευάσουν πολύ συγκεκριµένα µεταλλικά
αντικείµενα. Οι φόρµες που χρησιµοποιήθηκαν ακολουθούσαν τους κύριους
στυλιστικούς τύπους της ΠΕΣ, οι οποίοι ανταποκρίνονταν εν µέρει σε κάποια µινωικά
πρότυπα, ανταποκρίνονταν, όµως, περισσότερο στα έργα των εργαστηρίων της Κύπρου
και της Συροπαλαιστινιακής ακτής. Γι’ αυτό, τόσο οι ασπίδες, όσο και τα αγγεία
µοιάζουν πολλές φορές να αντιγράφουν φοινικικά, βορειοσυριακά ή κυπριακά προϊόντα,
αν και µε µια προσεκτική µατιά διακρίνει κανείς την κρητική τεχνοτροπία.
Η τεχνική του σφυρήλατου µε ελεύθερο χέρι χρησιµοποιήθηκε για την κατασκευή
χάλκινων έργων από την Ολυµπία (Herrmann 1966, 161-185. Γιαλούρης 1972, 113-126.
Borell - De Rittig 1998, 104-111, 187-195) και τη Σάµο (Κöpcke 1968, 289. Brize 1985,
59-60. Moustaka 1994, 15-16. 1931, προσθ. 4α. Herrmann 1966, πίν. 69 (1), 74-75),
καθώς και την Capena και Praeneste της Κάτω Ιταλίας (Kunze 1931, προσθ. 4α.
Herrmann 1966, πίν. 69 (1), 74-75), εξαιτίας των κοινών ανατολικών προτύπων των
εργαστηρίων. Η εφαρµογή των τεχνολογικών γνώσεων εκτελούνταν στα σηµεία
συνάντησης των τεχνιτών (ιερά) και στα σηµεία διακίνησης αγαθών και ιδεών (εµπορεία)
και η εξέλιξη κάθε εργαστηρίου στηριζόταν στην πρωτοτυπία των καλλιτεχνών. Σειρές
ζώων που βόσκουν αποτελούσαν συχνά διακοσµητικό θέµα στη χαλκουργία και
ελεφαντουργία της Nimrud (Markoe 1985, 54, 164). To ίδιο θέµα ήταν αγαπητό και στην
αγγειογραφία της Αν περιόδου, ιδιαίτερα στη ροδιακή (Καρδαρά 1963, 99-109, 140-5,
πίν. 4-9). Ο κρητικός πλοχµός, τα στικτά τρίγωνα, η απόδοση των ταύρων και η
αδιακόσµητη ζώνη ήταν χαρακτηριστικά του κρητικού εργαστηρίου (ΣταµπολίδηςΚαρέτσου 1998, 252, αρ. 314). Οι διακοσµητικές ταινίες µε ζώα, άνθη λωτού και
σχοινοειδή µοτίβα κοσµούσαν ένα αριθµό έργων από το Ιδαίο, τα οποία, µε ισχυρά
επιχειρήµατα, χαρακτηρίζονται ως κρητικά έργα µε ανατολική επίδραση (ΣταµπολίδηςΚαρέτσου 1998, 250, αρ. 311).
Η κρητική µεταλλοτεχνία κατάφερε να µεταβάλει τεχνικά και διακοσµητικά στοιχεία,
όσα ακριβώς στόχευαν στην επικράτησή της µεταξύ των εργαστηρίων της Μεσογείου.
Αυτό που τη διέκρινε στην ευρύτερη αγορά ήταν ο συνδυασµός του παρελθόντος µε ένα
δυναµικό καλλιτεχνικό παρόν, που εξελισσόταν κάτω από ραγδαίες πολιτικές και
οικονοµικές µεταβολές. Η ανάπτυξη του εµπορίου επέτρεψε στον κρητικό πολιτισµό της
ΠΕΣ να δεχτεί στους κόλπους του νέα πρότυπα οργάνωσης και δράσης, µε αποτέλεσµα
να αναδιαρθρώσει την κοινωνία, τον τρόπο λατρείας και την οικονοµία, την πολιτική
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αναδιοργάνωση των πόλεων, και µέσα από όλα αυτά - που λειτουργούσαν ως
συγκοινωνούντα δοχεία – την εξέλιξη της µεταλλοτεχνίας.
Η κνωσιακή µεταλλοτεχνία έχει δηµιουργήσει µερικά από τα πιο αξιόλογα έργα της
κρητικής παράδοσης. Τα εργαστήριά της εργάζονταν για λογαριασµό των εύπορων
πατρώνων, που κατάγονταν από τα αριστοκρατικά γένη της Κνωσού και ανέθεταν τα
προϊόντα στα πανελλήνια και στα µεγάλα κρητικά ιερά. Η τεχνογνωσία, η εξειδίκευση σε
πολυτελή έργα και η επαφή µε το καλλιτεχνικό πνεύµα της Ανατολής επέτρεψαν στα
κνωσιακά εργαστήρια να πρωτοπορήσουν και να δηµιουργήσουν αγγεία που πλαισίωναν
λατρευτικές ή ταφικές τελετές. Τα πρωιµότερα έργα του Ιδαίου έχουν αποδοθεί στα
κνωσιακά εργαστήρια. Οι «ασπίδες» τύπου Ιδαίου, οι φιάλες και χέρνιβες που
ακολουθούσαν το ίδιο τεχνοτροπικο ύφος αποτέλεσαν ακόµη ένα είδος περίτεχνων
τέχνεργων των εργαστηρίων της Κνωσού. Ωστόσο, η θεµατογραφία και η τεχνολογία
που χρησιµοποιούσαν υιοθετήθηκαν και ασκήθηκαν από ακόµη µία οµάδα τεχνιτών που
εργάζονταν πολύ κοντά στο Ιδαίο, σχεδόν ταυτόχρονα µε την κνωσιακά έργα. Τα
ανασκαφικά δεδοµένα έχουν αναδείξει δύο πόλεις ως τις κυριότερες για τη διεκδίκηση
εργαστηρίων υπεύθυνων για την πλειονότητα των «ασπίδων» και των φιαλών τύπου
Ιδαίου, την Αξό και την Ελεύθερνα, επειδή διαπιστώθηκε συγκέντρωση ανάλογων
έργων. Η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει χρησιµοποιήσει τον όρο «εργαστήριο της Αξού»
υπονοώντας ότι στην ευρύτερη περιφέρεια της πόλης θα πρέπει να δραστηριοποιούνταν
οι τεχνίτες. Στις ανασκαφές της Ελεύθερνας, όµως, ανακαλύφθηκε λίθινη µήτρα που
έσωζε µέρος πιθανώς από ζωστήρα ή πόδι τρίποδα και είχε χρησιµοποιηθεί για την
κατασκευή ανάλογων αντικειµένων. Το εύρηµα χρονολογήθηκε στην ΥΓ – ΠρΑ περίοδο
και ευνοεί την απόδοση του εργαστηρίου στην περιοχή της Ελεύθερνας, η οποία
συγκεντρώνει πολύ αξιόλογα ευρήµατα της ΕΣ.

Γ. Εργαστήριο στο υπαίθριο ιερό της Σύµης Βιάννου
Χάλκινα αγγεία

Η αδηµοσίευτη µέχρι στιγµής χάλκινη φιάλη που βρέθηκε στο υπαίθριο ιερό της Σύµης
Βιάννου έχει αποδοθεί σε κρητικό εργαστήριο. Το έργο χρονολογήθηκε στον ύστερο 8ο
αι. π.Χ. και παραλληλίζεται µε τη χάλκινη φιάλη - χέρνιβα της Ελεύθερνας που
παρουσιάστηκε παραπάνω. Ο εικονιστικός διάκοσµος µε τις γυναικείες µορφές είχε
αποδοθεί µε την τεχνική του σφυρήλατου µε ελεύθερο χέρι ανάγλυφου, ενώ λεπτό
πλοχµοειδές κόσµηµα, χαρακτηριστικό της κρητικής τεχνοτροπίας, διαιρούσε τις
διακοσµητικές ζώνες (Αδηµοσίευτο. Γκαλανάκη 2001, 283, Ε89).

51

Χάλκινα ειδώλια
Σε ό,τι αφορά στα χάλκινα τετράποδα ειδώλια όλων των περιόδων βρέθηκαν στο ιερό
της Σύµης συνολικά 590 έργα [εικ. 16]. Συµπεριλαµβάνονται βοοειδή, κριοί, αίγες, άγρια
ζώα και µεµονωµένα παραδείγµατα ίππων, που πιθανολογείται ότι σχετίζονταν µε
αναθηµατικές άµαξες, λόγω των πολλών µικρών χάλκινων τροχών που βρέθηκαν.
Επίσης, µεταξύ των παραπάνω βρέθηκαν λιοντάρι, σκύλος και πιθανότατα µία φώκια.
Αξίζει να αναφερθούν σε αυτό το σηµείο τα σφυρήλατα ειδώλια κριών και άγριων ζώων
µεγαλύτερων, ωστόσο, διαστάσεων (Shürmann 1996, 15-164, πίν. 4-58 (Νο 25-529).
Kατά τον Shürmann τα ζωόµορφα ειδώλια αντιπροσωπεύουν την παραγωγή πολλών
ανεξάρτητων εργαστηρίων περιοδευόντων τεχνιτών, που κατέφθαναν στο ιερό από
πολλά µέρη της Κρήτης92. Παρά τη µακρά περίοδο, που ξεκίνησε από το 10ο και έφτασε
µέχρι και τον 7ο αι. π.Χ., στα ειδώλια της Σύµης παρατηρήθηκε έλλειψη εσωτερικής
στυλιστικής εξέλιξης. Ο Shürmann υποστήριξε ότι θα ήταν δυνατόν να υπάρχει ενότητα
ή οµοιογένεια στην περίπτωση ύπαρξης οργανωµένου εργαστηρίου, που θα ήταν ικανό να
συνεχίζει την παραγωγή του για πολλές γενιές υπό την προστασία µιας συγκεκριµένης
κοινότητας (Shürmann 1996, 192).
Ως προς τα ανθρωπόµορφα ειδώλια, βρέθηκαν λίγα ΠρΓ χάλκινα έργα93 σε σχέση µε τα
αντίστοχα ευρήµατα άλλων περιόδων. Όλα τα ανθρωπόµοφα ειδώλια βρέθηκαν στο
µαύρο, λιπαρό στρώµα της υπαίθριας λατρείας και τα περισσότερα εντοπίστηκαν στα
ΝΑ. του ΠρΓ – Γ βωµού. Το ίδιο ισχύει και για τα περίτµητα ελάσµατα και τα χάλκινα
ζώδια (Λεµπέση 1985, παρ. πίν. ΙΙ. Λεµπέση 2002, 5. Shürmann 1996, εικ. 1).
Αξιοσηµείωτες είναι οι τρεις ανδρικές µορφές (γυµνός πολεµιστής [εικ. 17], γυµνή
ανδρική µορφή και ιθυφαλλική µορφή µουσικού µε φλάουτο) και µία γυναικεία
(Λεµπέση 2002, 17-18 (Νο 10-13), 57-74, 319, εικ. 152, 163, πίν. 10-13). Στη διάρκεια
του 8ου και 7ου αι. π.Χ. συνεχίστηκε η παράδοση της ανάθεσης ανθρωπόµορφων και
ζωόµορφων ειδωλίων και µάλιστα διευρύνθηκε το ρεπερτόριο των καλλιτεχνών (Prent
2005, 344, υποσ. 735). Παρενθετικά σηµειώνουµε ότι µέσα σε αυτό το διάστηµα
αυξήθηκαν τα αναθήµατα από πολύτιµες ύλες και, λόγω της πολυτιµότητας του
µετάλλου και του συµβολικού τους χαρακτήρα, τα έργα παρέµεναν άφθαρτα στο ιερό.
Ανάµεσα στα χάλκινα ειδώλια της Γ και Αν φάσης δεν βρέθηκε ούτε µία γυναικεία
µορφή. Στη Γ περίοδο ανήκαν, ωστόσο, 7 ανδρικές µορφές και στην Αν 15, που
αναπαρίσταναν ιθυφαλλικές µορφές ή άνδρες µε τα γεννητικά όργανα σε στύση. Μεταξύ
αυτών ήταν ανδρική µορφή που κρατάει αγγείο (κάλυξ) µινωικού τύπου (κυπελλοφόρος
17), µία γενειοφόρα µορφή που αυτοµαστιγώνεται (Lebessi, A. 1991β, 99-123) και
ζεύγος γυµνών µορφών που φορούν κράνος. Η θεµατολογία αλλάζει για τα ειδώλια της
92

Επιγραφές από αγγεία και κεραµίδια στέγης των ελληνιστικών χρόνων αναφέρουν ονόµατα πιστών µε
τον τόπο καταγωγής τους, όπως την Τύλισο, την Κνωσό, τη Λύττο, τους Αρκάδες, την Πρίανσο και την
Ιεράπυτνα, πόλεις της κεντρικής και κεντρικής – ανατολικής Κρήτης (Λεµπέση 1981, 4, πίν. 1α. 1985β, 17,
Νο 4).
93
Τα 30 χάλκινα ειδώλια ταύρων και κριών κατατάχθηκαν σε αυτήν την περίοδο (Shürmann 1996, 1-12,
πίν. 1-3 (No 1-30).
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Αν περιόδου, καθώς εδώ ανήκουν µουσικός που παίζει λύρα, κυνηγός µε τόξο,
κένταυρος και σύνταγµα µε ανδρική µορφή που οδηγεί ταύρο κρατηµένο από τα κέρατα
(Prent 2005, 344-5, υποσ. 738-744, όπου οι βιβλιογραφικές παραποµπές).

Χάλκινα κοσµήµατα
Μεταξύ άλλων βρέθηκαν δύο χάλκινα διαδήµατα (810-790 π.Χ.), που φέρουν έντονη τη
διακοσµητική αντίληψη της ΠρΓ περιόδου. Πρόκειται για ταινιωτά διαδήµατα, όπου
έχουν σφυρηλατηθεί µε την έκτυπη τεχνική στικτά τρίγωνα σε συνεχή σειρά ανάµεσα
στις στικτές παρυφές κάθε διαδήµατος (Λεµπέση 1988, 262. Μητάκη 2003, 65).

Χάλκινα ελάσµατα
Τα πολυάριθµα µικρά φυλλόσχηµα ελάσµατα που βρέθηκαν, θα µπορούσαν να είναι
αναθηµατικά εργαλεία ή και εργαλεία χρήσεως. Επίσης πολυάριθµα ήταν και τα χάλκινα
δισκία ή ασπίδια, διακοσµηµένα ενίοτε µε στικτή σπείρα σε τρεις σειρές, ευρήµατα πολύ
χαρακτηριστικά για το ιερό της Σύµης (Λεµπέση 1973, 191. Λεµπέση 1974, 226.
Λεµπέση 1977, 411. Λεµπέση 1980, 410. Λεµπέση 1988, 262. Λεµπέση 1991α, 324, πίν.
207β).
Η Λεµπέση τα έχει χρονολογήσει στον 7ο αι. π.Χ. Επιπλέον, η εικονογραφία 60 περίπου
ελασµάτων διαφωτίζει πτυχές των τελετουργικών που πραγµατοποιούνταν στο ιερό [εικ.
18]. Το µεγαλύτερο µέρος του συνόλου απεικόνιζε άνδρες αναθέτες – κυνηγούς, νέους
και γενειοφόρους, που κουβαλούσαν αίγες ή έφεραν τόξο. Η ανδρική µορφή που
απεικονιζόταν µε µικρά φτερά στα πόδια και κλαδιά στα µαλλιά έχει ταυτιστεί µε τον
Ερµή (Λεµπέση 1985, 221-33, πίν. 1-4, 12-15, 34-42). Μεταξύ των ελασµάτων βρέθηκαν
και τµήµατα της σφυρήλατης «ασπίδας» µε προτοµή λέοντα, που σηµαίνει ότι είχε
χρησιµοποιηθεί για την πραγµατοποίηση ενός λατρευτικού τελετουργικού.
Τα χάλκινα αυτά ελάσµατα ήταν µικρά τραπεζιόσχηµα και ορθογώνια τµήµατα χαλκού,
τα οποία κάλυπταν συνήθως άλλο υλικό, όπως π.χ. ξύλο. To ιερό διατηρούσε στενούς
δεσµούς µε τους Αρκάδες, όπου και βρέθηκαν όµοια χάλκινα ελάσµατα (Λεµπέση
1985β, 54 (Νο C7), 55 (No C10), πίν. 40, 58). Στα έργα των Αρκάδων, το κάλυµµα της
κεφαλής ως εικονογραφικό στοιχείο, που δενόταν και κρεµόταν από τη µια πλευρά,
σωζόταν σε χάλκινα σφυρήλατα ελάσµατα της Σύµης µε αναπαράσταση ανδρών
αναθετών που κρατούσαν προσφορές (7ος αι. π.Χ). Ίδια εικονογραφικά στοιχεία στην
απόδοση των ενδυµάτων και στο κάλυµµα της κεφαλής µε τα ελάσµατα της Σύµης
εντοπίστηκαν και σε µία χάλκινη φιάλη των Αρκάδων, όπου απεικονιζόταν ιερός χορός
γυναικών. Ανάλογα ευρήµατα προήλθαν και από το σπήλαιο του Ψυχρού. Στα χάλκινα
τορεύµατα της Σύµης94 αναπαρίσταντο µε τρόπο τελετουργικό η συνήθεια της άρχουσας
94

Θραύσµατα ελασµάτων έχουν βρεθεί στο ιερό του Απόλλωνα Υλάτη στο Κούριον της Κύπρου (Kanta Karetsou 1998, 167). Στον Κόφινα, στην ψηλότερη κορυφή των Αστερουσίων (1.230 µ.), στις νότιες ακτές,
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τάξης να αναθέτει και να προσφέρει στον Ερµή και στην Αφροδίτη αγαθά (KantaKaretsou 1998, 167).
Σε αντίθεση µε τα τετράποδα ειδώλια, όπου δεν υπήρχε κατά τον Shürmann επικοινωνία
µεταξύ των τεχνιτών, παρατήρησε ότι τα χάλκινα ελάσµατα διέκρινε µία τεχνική και
στυλιστική οµοιογένεια. Αυτό αναδείκνυε µια πιο σταθερή και συνεχή παραγωγή από
ένα ή περισσότερα εργαστήρια. Όπως τόνισαν ο Shürmann και η Λεµπέση, θα µπορούσε
ένα δευτερεύον εργαστήριο να είναι υπεύθυνο για την παραγωγή ελασµάτων, το οποίο
εξαρτιόταν ωστόσο από ένα πιο µόνιµο στο χώρο της εγκατάστασης της Σύµης
(Λεµπέση 1985β, 200, 228, 238. Shürmann 1996, 191-2).

Συµπεράσµατα
«Η αιτία της σύγκλισης και της τελικής εξοµοίωσης των διαφορετικών τρόπων
απεικόνισης της ανθρώπινης µορφής εξηγείται µε την προοδευτικά αυξανόµενη ζήτηση
σε µετάλλινα αναθήµατα από τη Γ εποχή, που έδινε την ευκαιρία να συνευρίσκονται όλο
και περισσότεροι µεταλλοτεχνίτες στην ίδια θέση λατρείας. Και η συχνή συνεύρεση των
µεταλλοτεχνιτών σε ένα ιερό, του οποίου είχαν κερδίσει την αγορά, συνέβαλλε στη
διαµόρφωση κοινού ύφους, το οποίο κατ’ οικονοµία χαρακτηρίζεται ως εργαστηριακό»
(Λεµπέση 2002, 192).
Το κοινό ύφος µεταφέρθηκε στους µεταλλικούς τύπους των αντικειµένων τόσο, ώστε να
διαχωρίζεται η παραγωγή του εργαστηρίου της Σύµης από τα υπόλοιπα σύγχρονα κρητικά
εργαστήρια και να διατηρείται το ύφος αναλλοίωτο µέσα στους αιώνες, λόγω της
ιδιαιτερότητας των τελετών απέναντι στις λατρευόµενες θεότητες.
Τα χάλκινα ζωόµορφα ειδώλια κυριάρχησαν από το 10ο µέχρι το α’ µισό του 7ου αι. π.Χ.
και η παραγωγή τους µειώθηκε τη στιγµή που αυξανόταν η παραγωγή των χάλκινων
ελασµάτων στη διάρκεια του 7ου αι. π.Χ. Το εργαστήριο της Σύµης ακολούθησε
περισσότερο γεωµετρικά-δαιδαλικά πρότυπα αγνοώντας µερικώς τις έντονες επιδράσεις
από την Ανατολή. Τα κρητικά έργα που ακολουθούσαν τα βορειοσυριακά πρότυπα ήταν
κυρίως πολυτελή αντικείµενα (υποστάτες, λέβητες, «ασπίδες» και κοσµήµατα), για την
κατασκευή των οποίων υπεύθυνα ήταν τα κεντρικά µεταλλοτεχνικά εργαστήρια της
Κρήτης (Κνωσιακή Σχολή, εργαστήρια βόρεια του Ιδαίου Άντρου). Στα εργαστήρια αυτά
παρατηρήθηκε σταθερή προτίµηση σε πιο ανατολίζουσες στυλιστικές τάσεις. Τα χάλκινα
ελάσµατα και τα ζωόµορφα ειδώλια ήταν δύο κατηγορίες που οι τεχνίτες της Σύµης
παρήγαγαν πιο πολύ, επί τόπου και µέσω αυτών προβαλλόταν η χαλκουργία του ιερού.
Άλλωστε η χύτευση και η σφυρηλάτηση των έργων γινόταν µε τη χρήση µήτρας
η εύρεση αντικειµένων από χρυσό, χαλκό και ηµιπολύτιµες πέτρες τεκµηριώνει την παρουσία στο ιερό
(ΠρΓ) οµάδων αναθετών µε υψηλότερο κοινωνικό και οικονοµικό status. Μία ιδιαίτερη κατηγορία
αναθηµάτων συγκροτούν αρκετές δεκάδες χάλκινων ελασµάτων, ορισµένα σε σχήµα µαχαιριδίου, ειδώλια,
κοµµάτια από λιωµένο χαλκό, θραύσµα δισκοειδών ταλάντων και ενός µολύβδινου σε σχήµα διπλού
πελέκεως. Ανάλογα αναθήµατα από τα ιερά της Σύµης και του Γιούχτα και κυρίως από το σπήλαιο του
Αρκαλοχωρίου υποβάλλουν το ερώτηµα για ένα τυχόν ιδιαίτερο ρόλο ορισµένων σηµαντικών ιερών στη
διακίνηση του χαλκού (Καρέτσου - Ρεθεµνιωτάκης 1990, 429-430).
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ανάλογης του µεγέθους των προϊόντων, που δεν απαιτούσαν πιθανόν πιο εξειδικευµένη
εργασία, όπως π.χ. οι «ασπίδες» και οι υποστάτες.
Σε γενικές γραµµές, τα µεταλλοτεχνικά εργαστήρια του 7ου αιώνα π.Χ. θεωρήθηκαν
εξελληνισµένα µε σηµείο αναφοράς τα ευρήµατα από τη Σύµη και την Πραισό, από όπου
προήλθαν τα περίτµηµα ελάσµατα και τα ευρήµατα των Αρκάδων (Αφρατί) (Γκαλανάκη
2001, 202).

∆. Εργαστήριο Αφρατιού
Χάλκινα αγγεία
Η οµφαλωτή φιάλη των Αρκάδων (ύστερος 8ος – πρώιµος 7ος αι. π.Χ. Levi 1927-9, 3747, εικ. 490 a-c. Kanta-Karetsou 1998, 167, εικ. 13), ως προς τον τύπο και τη διακόσµηση,
ανταποκρινόταν στα πρότυπα των φιαλών-χερνίβων της Ελεύθερνας και της φιάλης από
τη Σύµη. Από τον οµφαλό σώθηκε µόνο το κεντρικό µετάλλιο σχήµατος ρόδακα, ενώ
έλειπε µεγάλο τµήµα του σώµατος και του χείλους. Η κύρια εικονιστική ζώνη
περιβαλλόταν από λεπτή δευτερεύουσα ζώνη κρητικού πλοχµού και από πλατύτερη ζώνη
παράλληλων, κάθετων ραβδώσεων. Σώθηκε απότµηµα παράστασης δεξιόστροφων,
χειροκροτούµενων, όρθιων, ενδεδυµένων, γυναικείων µορφών, όπου διακρινόταν το
ένδυµα, το κάλυµµα της κεφαλής και η κόµη. Τα χαρακτηριστικά του προσώπου ήταν
συναφή µε τα αντίστοιχα των µορφών από τη φιάλη Ε46 της Ελεύθερνας (Γκαλανάκη
2001). Οι βραχίονες και τα πέλµατα έχουν αποδοθεί γραµµικά. Το περιχείλωµα της
φιάλης ήταν ταινιωτό, ακόσµητο, µε µία σωζόµενη οπή (Γκαλανάκη 2001, 282-3, Ε88,
πίν. 51, σχ. 37).
Η χάλκινη λαβή από τη ∆ρήρο χρονολογήθηκε µάλλον στους Α χρόνους95. Η λαβή ήταν
χυτή – συµπαγής και την αποτελούσαν δύο χωριστά κοµµάτια [εικ. 20]. Το σχήµα της
ήταν πράγµατι ιδιόρρυθµο, καθώς επρόκειτο για συνδυασµό ελεύθερης καµπύλης λαβής
που την επέστεφε έλασµα. Η απόληξή της ήταν ελεύθερη, δηλαδή δεν προσηλωνόταν
στο τοίχωµα του σκεύους και έφερε δακτύλιο. Μία µικρή ηµικυκλική συνάφεια µε τρία
καρφιά στερέωνε τη λαβή στο πιθανότατα βαθύ και πλατύστοµο λεβητοειδές ή
φιαλοειδές αγγείο. Την εσωτερική κοίλη επιφάνειά της διακοσµούσε γυµνή ανδρική
φτερωτή µορφή, πλαισιωµένη από λεπτή ανάγλυφη ταινία. Η µορφή αποδόθηκε σε
χαµηλό ανάγλυφο, µε εγχαράξεις που δήλωναν τους µυς του σώµατος, ενώ µε πιο λεπτές
γραµµές αποδόθηκαν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και η κόµη. Όµοια πλατύτερη
ταινία φαίνεται ότι υπήρχε και στη συνένωση συνάφειας ελάσµατος. Επίσης, η λείανση
της κάτω αριστερής πλευράς αλλοίωσε το αρχικό ριπιδοειδές σχήµα του ελάσµατος της
λαβής.
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Αριθµός ευρ. Χ.7771. Η λαβή αγοράστηκε το 1893 και προέρχεται από την ακρόπολη της αρχαίας
∆ρήρου (περιοχή Αγίου Αντωνίου Μιραµπέλλου).
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Συγγενείς λαβές συναντώνται σε πέτρινα µινωικά αγγεία, η συσχέτιση όµως είναι
παρακινδυνευµένη, εάν σκεφτεί κανείς το µεγάλο χρονικό διάστηµα. Η αδυναµία
αναγνώρισης του τύπου αγγείου στο οποίο θα ανήκε η λαβή οδηγεί στη σκέψη ότι το
πρότυπο του κρητικού καλλιτέχνη πρέπει ίσως να αναζητηθεί έξω από τον ελληνικό
χώρο. Η γενικότερη αντίληψη του καλλιτέχνη ακόµα και ως προς το σχήµα του
ελάσµατος, που θυµίζει σχηµατοποιηµένα παπυροειδή, οδηγεί σε ανατολικά πρότυπα. Η
µορφή διατήρησε την ελευθερία των ΠΑ χρόνων, αφού δεν τη χαρακτηρίζει η
στατικότητα. Ως προς το µάτι, όµοια απόδοση συναντάται στις ανδρικές µορφές του
κράνους από το Αφρατί και στο θραύσµα πίθου της Οξφόρδης (Schimmel Collection.
Hoffmann 1972, H1, πίν. 2. Για το θραύσµα πίθου βλ. Boardman 1961, 143, no 501),
καθώς και στο περίτµητο έλασµα του Μουσείου του Λούβρου (τέλη 7ου αι. π.Χ. Cat. De
Ridder, no 94. Boardman 1961, 143, εικ. 55Β). Ο τύπος των φτερών µε τις βαθιές
εγχαράξεις απαντάται και σε κράνος από το Αφρατί. Εδώ τα φτερά αποδόθηκαν ως
επιπρόσθετο τµήµα του σώµατος της µορφής. Η κόµµωση ακολούθησε την ανατολική
παράδοση των χάλκινων σφιγγών που διακοσµούσαν αρχαϊκούς λέβητες και που
εµφανίζεται στην Κρήτη τον 7ο αι. π.Χ. µε διάφορες παραλλαγές.
Τα περισσότερα έργα της κρητικής µεταλλοτεχνίας που έχουν απασχολήσει την έρευνα
ανήκουν σε πρωιµότερη εποχή, δηλ. στον 8ο και τον 7ο αι. π.Χ. τα υστερότερα ευρήµατα
δεν έχουν µελετηθεί αρκετά, ώστε να έχουµε µια σαφή εικόνα των τάσεων και
επιτευγµάτων του κρητικού εργαστηρίου, καθώς και του µέτρου επιβίωσης ανατολικών
στοιχείων στον 6ο αι. Η ιδιόρρυθµη λαβή της ∆ρήρου έρχεται να προστεθεί σε αυτά τα
έργα τονίζοντας ακόµη µια φορά την ιδιοτυπία του κρητικού εργαστηρίου ή την
ταυτότητα των τεχνιτών (Μαζωνάκη 1976-7, 57-61), ενώ παρουσιάστηκε για να
υποδηλώσει τη δράση και το πολυδιάστατο έργο του εργαστηρίου του Αφρατιού, που δεν
περιοριζόταν σε επιλεγµένες µόνο κατηγορίες αντικειµένων.

Χάλκινα ανάγλυφα όπλα
Τα επιθετικά όπλα στις αρχαίες πηγές (Όµηρος και Ησίοδος) δηλώνονταν είτε
µετωνυµικά µε το ουσιαστικό χαλκός, «ορείχαλκος», που συνοδευόταν από ένα
προσδιορισµό, όπως οξέι χαλκω (Οµ., Ιλ. Ν 338, µετφρ.: οξύς χαλκός) ή νηλέι χαλκω
(Οµ., Ιλ. Ν 501, µετφρ.: ανηλεής χαλκός), είτε µε το όνοµά τους «λόγχη», «δόρυ», που
προσδιοριζόταν από το επίθετο «χάλκειος» (Frontisi-Ducroux 2002, 52).
Τα µεγάλα ιερά, ως κέντρο για την άσκηση λατρείας και την ενδυνάµωση των σχέσεων
των ανθρώπων µεταξύ τους, λειτούργησαν σαν χώροι προβολής και παρουσίας διαφόρων
πόλεων. Εκεί µπορούσαν να εκτίθενται τα λάφυρα πολέµου ή τα λάφυρα µαχών, αφού
προηγουµένως εγχαράσσονταν από τους νικητές µε το όνοµά τους και αφιερώνονταν
στους θεούς. Επίσης, επικρατούσε η αντίληψη ότι η νίκη ή ο θάνατος έπρεπε να βρει
τους πολεµιστές µε τα λαµπρότερα όπλα τους (Ξενοφ., Ανάβ. 3.27). Από το Αφρατί της
Κρήτης ήρθε στο φως ένα µοναδικό σύνολο χάλκινων όπλων δαιδαλικής τεχνοτροπίας,
που παρουσίαζε οµοιότητες µε τα αντίστοιχα έργα από την Αξό, από την ακρόπολη της
Γόρτυνας, από την περιοχή του Ρεθύµνου, από τη ∆ρήρο, από την Πραισό, από το
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Παλαίκαστρο, καθώς και από την Ολυµπία και τους ∆ελφούς96 [εικ. 21]. Πρώτος ο Levi
(1929) έκανε λόγο για την πρώιµη αρχαϊκή κρητική µεταλλοτεχνία µε αφορµή τα έργα
της Αξού, της ∆ρήρου και του Ρεθύµνου [εικ. 32] . Στα 1964 ο Αλεξίου αναφέρεται στην
παράδοση «εξαίρετου» χάλκινου θώρακα, πιθανώς παιδικού, Α χρόνων και µιας
ενεπίγραφης µίτρας αρχαϊκών χρόνων µε την επιγραφή ΟΚΑΛΑΝΟΣ (Αλεξίου 1964,
282). Η αρχαιολογική έρευνα κατάφερε, από τη µια, να κατατάξει τα περίτεχνα έργα της
κρητικής παραγωγής όπλων, και από την άλλη, να εντοπίσει τα παράλληλά τους σε
θέσεις έξω από την Κρήτη. Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι τα περισσότερα αναθηµατικά
όπλα της ΠΕΣ ήταν χάλκινα, γεγονός που σηµαίνει ότι τα σιδερένια όπλα, ακόµη και
όταν επρόκειτο για λάφυρα µάχης, τα κρατούσαν για προσωπική τους χρήση οι νέοι
κάτοχοι.
Το εργαστήριο του Αφρατιού έγινε γνωστό για τις ενεπίγραφες και εγχάρακτες µίτρες
(Boardman 1961, 141 κ.ε. Brandenburg 1966, 19 κ.ε. Bartels 1967, OlBer, VIII, 196-207,
πίν. 100-105) και τον οπλισµό97 του 7ου αι. π.Χ. (Hoffman 1972, 30-3). Κατά τον
Snodgrass η µίτρα98 αντιπροσώπευε την εξειδικευµένη εργασία της κρητικής
χαλκουργίας στον πολεµικό εξοπλισµό (Snodgrass 1964, 88 κ.ε., Νο 56), ενώ η
αυξηµένη παραγωγή του είδους σήµαινε ότι οι Κρήτες τεχνίτες πειραµατίζονταν µεταξύ
τους (Prent 2005, 227). Παραδείγµατα αντίστοιχων αντικειµένων βρέθηκαν εκτός από
την Κρήτη, στη Θράκη και στην Ετρουρία, περιοχές γνωστές για τους ικανούς τοξότες
τους (Hoffmann 1972, 10). Συµπεριλαµβανοµένων και των όπλων της Πραισού
(Bosanquet 1901-2, 258, πίν. 10. Benton 1939-40, 57, αρ. 24-27) και της Αξού (Levi
1933, 59, 69, 71-72. Benton 1939-40, 78-82, πίν. 28), η πολεµική εξάρτυση από το
Αφρατί αποτελεί σηµαντικό δείγµα αναφορικά µε την ανάπτυξη και την εξειδίκευση της
χαλκουργίας της Κρήτης κατά την ΠΑ περίοδο.
Για την απόδοση της διακόσµησης των έργων εφαρµόστηκε η τεχνική repoussé µε
πρόσθετη εγχάραξη και σκαλίσµατα στις λεπτοµέρειες της παράστασης. Παράλληλα, το
χαρακτηριστικό του κρητικού εργαστηρίου ήταν η χρήση ανάγλυφων απεικονίσεων
µεγάλης κλίµακας σε σχέση µε τη συνολική ελεύθερη επιφάνεια των αντικειµένων
(Hoffmann 1972). Ως προς τα κράνη, σε αντίθεση µε την κορινθιακή τεχνική, τα κρητικά
έργα ήταν σχεδόν τρεις φορές ελαφρύτερα κι όµως αρκετά ανθεκτικά. Ο τύπος του
κράνους µε ανοιχτό πρόσωπο ήταν πιθανώς τοπική εξέλιξη κάποιου ανατολικού
πρότυπου (Prent 2005, 383). Η θεµατολογία περιελάµβανε, κυρίως, σύνθεση ανδρικών
µορφών, ζώων (ίππων, όφεων) και εξωτικών πλασµάτων (σφιγγών και πανθήρων99). Τα
96

Το έθιµο της προσφοράς της πανοπλίας του εχθρού σε αντίθεση µε τη χρήση του οπλισµού στις
ανταλλακτικές σχέσεις των αριστοκρατών διέκοπτε τη σύνδεση ανάµεσα στον αναθέτη και τον τόπο
κατασκευής του αντικειµένου σε µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι συνέβαινε µε τους τριποδικούς υποστάτες
(Prent 2005, 386-387. Morgan 1994, 142-146, ο οποίος θεωρεί ότι τα κρητικά έργα τα µετέφεραν στην
Πελοπόννησο Κορίνθιοι µεσάζοντες). Επίσης, µινιατούρα χάλκινου οπλισµού, παρόµοιου µε αυτόν της
Γόρτυνας, βρέθηκε στις Βάσσες Φυγαλείας, όπου η θέση λειτούργησε ως εγκατάσταση για µακρά
πολιορκία στη διάρκεια του Β’ Μεσσηνιακού πολέµου, επιβεβαιώνοντας µε αυτόν τον τρόπο τη
συµµετοχή Κρητών εµπόρων (Snodgrass 1978, 196-201).
97
Βρέθηκαν συνολικά 5 κράνη, 8 θώρακες, 16 µίτρες. Ανάµεσα σε αυτά υπήρχαν συνολικά τέσσερις
ολοκληρωµένες πανοπλίες. Hoffman 1972, 30-3.
98
Το ύψος της κυµαινόταν από 0.125 µέχρι 0.18 µ. και το πλάτος της από 0.215 έως 0.295 µ.
99
Ο Hoffmann εδώ παραθέτει τη µορφή του πάνθηρα από τµήµα κράνους από τη ∆ρήρο (Hoffman 1972,
30, π.ίν.18, 3. Levi 1930-31, 80 κ.ε., Νο 2, εικ. 29). Πβ. το κράνος των ∆ελφών (Marcadé 1949, 421 κ.ε.).
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αντικείµενα σχετίζονταν εικονογραφικά και στυλιστικά µε τους ανάγλυφους κρητικούς
πίθους, που, κατά τον Shäfer, δεν διαφαίνεται εάν οι πίθοι επηρέασαν την τορευτική
τέχνη ή vice versa (Shäfer 1957, 43) [εικ. 19]. Σε γενικές γραµµές, το χαµηλό µέτωπο, η
κυµατιστή κόµη µε τους βοστρύχους που σγουραίνουν στις άκριες και η λεπτή µέση των
µορφών θύµιζαν µινωικά πρότυπα (Hoffmann 1972, 28). Για την απόδοση των ίππων το
κρητικό εργαστήριο διαµόρφωνε άκαµπτα και µακριά πόδια. Επιπλέον, παρόλο που στο
ένα από τα δύο κράνη του Αφρατιού (Mitten – Doeringer 1968, 45, αρ. 29. Hoffmann
1972, 22, Η2) τα φυσιογνωµικά χαρακτηριστικά των ανδρικών µορφών δεν ήταν
συνηθισµένα στην αρχαϊκή κρητική τεχνοτροπία, το στυλ των ανάγλυφων παραστάσεων
επαναλαµβανόταν σε ένα αποσπασµατικά σωζόµενο έλασµα από το Αφρατί, που ίσως
ανήκε στην ίδια οµάδα έργων100 (Boardman 1961, 46-49, 142 πίν. 16. Hoffman 1972, 3233, εικ. 6, πίν. 48-9). Στο σύνολό τους τα χάλκινα ελάσµατα από το Αφρατί, όµοιου
τύπου µε αυτά της Σύµης, πρόβαλλαν το Αφρατί ως ένα από τα κέντρα παραγωγής
χάλκινων ελασµάτων που ανετίθεντο στο ιερό της Σύµης (Levi 1927-29, 28, 30, εικ. 8-9),
ενώ ανάλογου τύπου έργα βρέθηκαν σποραδικά και σε άλλες θέσεις της Κρήτης, όπως
π.χ. στο ∆ικταίο Άντρο (Boardman 1961, 142. Hoffman 1972, 32-33).
Οι επιγραφές101 στα έργα του Αφρατιού (γύρω στο 600 π.Χ.) χαράχτηκαν τη στιγµή της
αφαίρεσής τους από τους ηττηµένους της µάχης (Mitten – Doeringer 1968, 45. Boardman
1961, 46 κ.ε., 141 κ.ε.) και µνηµόνευαν έναν από τους νικητές της πόλης (Erickson 2002,
76). Από τον τύπο των γραµµάτων γίνεται κατανοητό ότι χρησιµοποιήθηκε το επιχώριο
αλφάβητο. Στις επιγραφές αναφερόταν το όνοµα του αναθέτη και µερικές φορές το
πατρώνυµο. Ο Raubitschek υποστήριξε ότι τα ονόµατα από τα έργα του Αφρατιού
Συνήνιτος και Ευγλώτας δεν µοιάζουν µε ελληνικά, αλλά µάλλον ανήκαν σε ξένους
(µισθοφόρους;). Αντίθετα, το όνοµα Νεόπολις (ίσως Νεόβουλις) ήταν ελληνικό και ίσως
κρητικό (Raubitschek 1972, 15). Η συγκέντρωση του οπλισµού στο Αφρατί επιβεβαιώνει
την ύπαρξη λατρείας και ιερού102 προς τιµήν πολεµικής θεότητας (Αθηνά;), έπειτα και
από την εύρεση αρχαϊκής επιγραφής στην περιοχή, όπου αναφερόταν η ανάθεση τόξων
στη θεά (ICret. I.5, No 4. Boyd 1901, 397 κ.ε., εικ. 9). Παρόλα αυτά, οι επιγραφές δεν
είναι αναθηµατικές, αφού δεν αναφέρεται το όνοµα της θεότητας.
Στην ίδια οµάδα ανήκουν και οι τρεις µίτρες της Αξού (6ος αι. π.Χ) µε παράσταση
πήγασων, τα οποία διέκρινε η ίδια πλαστική γραµµικότητα και η επιπεδική καλλιγραφία,
ο εύρωστος και αισθησιακός ρυθµός, που αντιπροσωπευόταν µε έργα και γραπτής
Μορφή δισώµατου πάνθηρα απεικονίζεται σε χάλκινη µήτρα της Συλλογής Μεταξά και προήλθε µάλλον
από τον ίδιο καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε τη µίτρα του Αφρατιού (Mitten – Doeringer 1968, 50, αρ. 32).
100
Σχετικά µε το ανάγλυφο έλασµα από το Αφρατί διαπιστώνεται ότι η σύνθεση είχε αποδοθεί σχεδόν
συµµετρικά και εραλδικά, ενώ καµία ερµηνεία δεν φαίνεται πώς είναι ικανοποιητική ως προς το αν
αναπαρίστατο κάποιο µυθολογικό θέµα (Mitten – Doeringer 1968, 47, αρ. 29)
101
Στο ένα κράνος του Αφρατιού χαράχτηκε επί τα λαιά το όνοµα ΝΕΟΠΟΛΙΣ (Hoffmann 1972, 22, H2),
στο δεύτερο χαράχτηκε σε βουστροφηδόν διάταξη η φράση [Σ]ΥΝΗΝΙΤΟΣ [ΤΟ∆Ε] Ο ΕΥΚΛΩΤΑ. Στη
µίτρα που βρέθηκε µαζί χαράχτηκε η φράση ΣΥΝΗΝΙΤΟΣ ΤΟ∆Ε Ο ΕΥΚΛΩΤΑ. (Mitten – Doeringer
1968, 49, αρ. 31), γεγονός που σηµαίνει ότι ο πολεµιστής Συνήνιτος αφιέρωσε στο ιερό του Αφρατιού ένα
ενιαίο έργο, την πανοπλία (κράνος και µίτρα) του ηττηµένου, ως λάφυρο µάχης.
102
Στο πλαίσιο των ανασκαφών του 1968, στη νοτιοανατολική κλιτύ του λόφου του Προφήτη Ηλία και σε
απόσταση 280 µ. από το οµώνυµο εκκλησάκι στην κορυφή, βρέθηκε δωµάτιο ορθογώνιου σχήµατος, που
ερµηνεύτηκε ως οίκος-ιερό). Με βάση τα ευρήµατα από το χώρο του οικοδοµικού συγκροτήµατος το
αστικό ιερό χρονολογήθηκε στους ώριµους Γ και ΥΓ χρόνους, ενώ βρέθηκαν αγγεία της ΠρΓ Β φάσης
(Λεµπέση 1970, 455-460).
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κεραµικής από το Αφρατί (Levi 1930-31. Blome 1982) [εικ. 22]. Ο Hoffmann διέκρινε
δύο, ίσως και τρία, διαφορετικά χέρια τεχνιτών και πρόσθεσε ότι, αν και απεικονίζεται το
ίδιο θέµα σε µία µίτρα από το Αφρατί (Hoffmann 1972, 30, Μ1), δεν προήλθε
απαραίτητα από το ίδιο εργαστήριο (Hoffman 1972, 32).
Κατά τη διάρκεια της ΠΑ περιόδου και, ενώ η Κνωσός, η Γόρτυνα (Levi 1957), 261-262,
εικ. 71-2) και οι Αρκάδες αποτελούσαν σηµαντικές σχολές, η Λατώ, η Αξός και η
Πραισός θεωρούνται επαρχιακά κέντρα. (Hoffman 1972, 30). Η στασιµότητα αυτή
διαφαίνεται στα αµυντικά όπλα του 6ου αι. από την Αξό, όπου επαναλαµβάνονται οι
παραστάσεις των όπλων του 7ου αι. π.Χ. από τους Αρκάδες, όπως και στα λίγα
παραδείγµατα περίτµητων ελασµάτων από τη Σύµη, όπου επανήλθαν οι συνθέσεις που
δηµιουργήθηκαν στην ίδια κατηγορία αναθήµατος στον περασµένο αιώνα. Το φαινόµενο
αυτό έχει ερµηνευτεί ως µια εγγενής αδυναµία του 6ου αι. π.Χ. να παρουσιάσει θέµατα
και µοτίβα ανανεωµένα, ίσως όµως να είναι και αποτέλεσµα λανθασµένης χρονολόγησης
(Ψαρουδάκης 2004, 25, υποσ. 61).
Στο ναό της ∆ρήρου βρέθηκαν, επίσης, δύο χάλκινες ηµικυκλικές µίτρες103 όµοιες στο
σχήµα µε αυτές που βρέθηκαν στον αρχαϊκό ναό της Αξού (Rendiconti della R.
Accadèmia dei Lincei, vol. VIII, Roma 1899, 17). Οι µίτρες και τα άλλα χάλκινα
αντικείµενα104 βρέθηκαν σε ελάχιστο βάθος από την επιφάνεια, γι’ αυτό και ήταν πολύ
διαβρωµένες και ελλιπείς, στερούνταν παραστάσεων, ενώ έφεραν µόνο έκκρουστες
γραµµές στην περιφέρεια, µε τις οποίες σχηµατίζονταν διακοσµητικές ταινίες105. Στο άνω
άκρο έφεραν τρεις οπές, από όπου κρέµονταν στη ζώνη οι προσαρτώµενοι χάλκινοι
δακτύλιοι (περίπου 15). Μικρές αναθηµατικές µίτρες βρέθηκαν στο Παλαίκαστρο
Σητείας (Bosanquet 1901-2, πίν. Χ) και στις ανασκαφές της Ολυµπίας (Olympia,
Tafelband IV, πίν. LX, αρ. 985. Ξανθουδίδης 1918, 27-28).
Το τµήµα κράνους από την Ονιθέ106 Γουλεδιανών στο Ρέθυµνο (πρώιµος 6ος αι. π.Χ.),
που διακοσµήθηκε σε χαµηλό ανάγλυφο µε την έκκρουστη τεχνική και συµπληρώθηκε
µε έντονες εγχαράξεις, πιθανολογείται ότι προήλθε από κάποιο εργαστήριο εξαρτηµένο
από την ίδια την πόλη (Πλάτων 1953-4, 129-140. Πλάτων 1954, 379, εικ. 1. Ψαρουδάκης
2004, 38) ή από κάποιο εργαστήριο της περιοχής της οικιστικής εγκατάστασης των
Αρκάδων, εξαιτίας στυλιστικών λεπτοµερειών που θυµίζουν έντονα την απόδοση της
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Οι µίτρες της ∆ρήρου έχουν µέγιστο σωζόµενο µήκος 0.28 µ. (µήκος χορδής) και ύψος κατά το µέσον
0.155 µ.
104
Τµήµα χάλκινου κράνους πολύ οξειδωµένο και ελλιπές από την δεξιά παρειά. Μετά τον καθαρισµό του
µουσείου φάνηκε αβαθής έκκρουστη παράσταση λέοντος βαδίζοντος προς δεξιά, αρχαϊκής τεχνοτροπίας
του 6ου αι. π.Χ, όπως επίσης πολλά άλλα ελάσµατα χάλκινα, θραύσµατα έξι όπλων, αναθηµατικών
ασπίδων, µιτρών, θωράκων, κνηµίδων και κράνων, πιθανώς και έξι αγγείων ή άλλων χάλκινων
αναθηµάτων. ∆ύο τεµάχια προσαρµοσµένα φέρουν έκκρουστες και εγχάρακτες λεπτοµέρειες για την
υποδήλωση του τριχώµατος ζώου, πιθανώς βοδιού. Γενικά τα χάλκινα αντικείµενα συµφωνούν κατά το
σχήµα και την εποχή και τον προορισµό προς τα ανωτέρου µνηµονευθέντα της Αξού από το ναό της
Αστάρτης – Αφροδίτης και από το ιερό της Πραισού (Ξανθουδίδης 1918, 27-28).
105
Προσοµοιάζει µε µίτρα µε έκκρουστες αρχαϊκές παραστάσεις, που είχε αγοραστεί στο Ρέθυµνο. Η
µίτρα του Ρεθύµνου δηµοσιεύτηκε από τον Poulsen στο ΑΜ 31 (1906), 373-391, πίν. ΧΧΙΙΙ.
106
Στην αρχαία αυτή πόλη αποκαλύπτονται οι άγνωστες όψεις µιας αρχαίας κρητικής πολιτείας, που
καλύπτει την αρχαϊκή περίοδο. Ιδρυµένη σε µία σηµαντική θέση - πέρασµα από τη νότια κεντρική Κρήτη
προς το Βορρά έδωσε αξιόλογα µετάλλινα ευρήµατα και σηµαντική οικιστική συγκρότηση (Ψαρουδάκης
2004, 9-50).
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κεφαλής ίππου στη µίτρα από το Αφρατί (Hoffman 1972, 32, M1) [εικ. 23]. Ως έργο, το
κράνος θεωρείται από τα σηµαντικότερα της ελληνικής τορευτικής τέχνης. Τυπολογικά
ακολουθούσε το κορινθιακό πρότυπο. Κατασκευάστηκε την περίοδο που
κατασκευάστηκαν οι µίτρες της Αξού και του Αφρατιού, διακοσµήθηκε µε παράσταση
σινορίδας µε τον ηνίοχο, όπου τα άλογα αποδόθηκαν σε ιπτάµενο καλπασµό και
αντανακλούσε τη στρατιωτική άρχουσα τάξη (Ψαρουδάκης 2004, 12). Η Λεµπέση,
βασισµένη στο κράνος από την Ονιθέ και σε µία µίτρα από την Ολυµπία (γ’ τέταρτο 7ου
αι. π.Χ.), αναφέρθηκε σε ένα «σκοτεινό εργαστήριο» (Λεµπέση 1985, 202-205), το οποίο
δεν είχε δώσει άλλα δείγµατα παραγωγής του και για αυτό ήταν δύσκολο να
προσδιοριστεί ο τόπος προέλευσης του αντικειµένου.
Μελετώντας κανείς την περιοχή της Ονιθές, διαπιστώνει ότι η αρχαία πόλη της Ρίθυµνας
θα µπορούσε να ελέγχει από τη θέση αυτή ένα νευραλγικής σηµασίας πέρασµα που
οδηγούσε στη βόρεια παραλία του Ρεθύµνου, και στην περίπτωση που αποτελούσε
ισχυρό πολιτικό κέντρο της γεωγραφικής – πολιτικής επικράτειας της αρχαίας Ρίθυµνας,
η επιλογή της ηµιορεινής αυτής θέσης (νότιες υπώρειες Βρύσινα, 700 µ.) µαρτυρούσε
την ανάγκη για προφύλαξη από επερχόµενους κινδύνους, ενώ η παρουσία ακρόπολης
εκεί ίσως σχετίζεται µε τον αρχικό προορισµό της ως καταφυγίου (Ψαρουδάκης 2004,
33-4). Η εύρεση του κράνους στην περιοχή του Ρεθύµνου δεν πρέπει να αποτρέπει την
πιθανότητα το έργο να προήλθε από το εργαστήριο του Αφρατιού, λόγω όµως της
ύπαρξης αντίστοιχων έργων από την Αξό θα λέγαµε πως η συνεξέτασή του αρχικά ως
προς το στυλ και την τεχνική µεταξύ τους θα µπορούσε να διαφωτίσει τις τεχνοτροπικές
τάσεις που ακολούθησε ο µεταλλοτεχνίτης. Η παράδοση της µεταλλοτεχνίας φαίνεται
πως δε σταµάτησε στα Α χρόνια, όπως έδειξε η εξαιρετικής ποιότητας χάλκινη κεφαλή
κορασίδος του πρώιµου 5ου αι. π.Χ. µε σχηµατικά διατεταγµένη κόµη που αναδένεται µε
διπλή ταινία και απολήγει σε περίτεχνο κόµβο (Πλάτων 1955α, 557, εικ. 114α. Πλάτων
1955β, 302. Λεµπέση 2002, 146, εικ. 120-1). Το πιθανολογούµενο αυτό εργαστήριο δεν
πρέπει να ήταν το µόνο στην περιοχή. Η ανεύρεση στην Ονιθέ του αγάλµατος της
Ειλειθυίας, µαρτυρούν πως τουλάχιστον τα υστεροδαιδαλικά χρόνια θα πρέπει να
λειτουργούσε στην ίδια περιοχή και ένα εργαστήριο γλυπτικής, µε το δικό του ιδιαίτερο
τεχνοτροπικό ύφος (Ψαρουδάκης 2004, 38).

Οι λίθινες µήτρες του Αφρατιού
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 1968 στο Αφρατί παραδόθηκαν πέντε µήτρες από
σχιστόλιθο, που προορίζονταν για την κατασκευή κοσµηµάτων. Η µόνη γνωστή µήτρα
αρχαϊκών χρόνων, η οποία δηµοσιεύτηκε από την R. Tölle (Antike und Abendland, XII
(1966), 91) υποδηλώνει την έλλειψη αρχαϊκών µητρών και, εποµένως, δε συµβάλλει στη
χρονολόγηση των µητρών από το Αφρατί [εικ. 24]. Η παρουσία τους, όµως,
«αποδεικνύει την παρουσία εργαστηρίου µεταλλοτεχνίας στους αρχαίους Αρκάδες»
(Λεµπέση 1969, 418, πίν. 426α). Mήτρες Γ-Α χρόνων για τη χύτευση κοσµηµάτων,
περίαπτων, πορπών, περονών, κτλ., βρέθηκαν στην Αίγινα, στην Κίρρα Φωκίδας, στην
Περαχώρα, στη Βεργίνα, στην Κάµιρο, στη Μίλητο (Reinholdt 1992). Άµεσο παράλληλό
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τους είναι µία µήτρα χύτευσης χρυσών και αργυρών κοσµηµάτων από την Al Mina (β’
µισό 8ου – πρώιµος 7ος αι. π.Χ. Treister 1992, 159-178) 005B. [εικ. 14]. Οι οµοιότητες
µεταξύ των ελλαδικών και του βορειοσυριακού παράλληλου ίσως σηµαίνει τη
συνύπαρξη Σύριων µεταλλοτεχνιτών µε Έλληνες εµπόρους στην Al Mina (Treister 1995,
172). O Ηiggins πιστεύει ότι οι λίθινες µήτρες προέρχονταν από την Κρήτη (Ηiggins
1980, 27, πίν. 7, 1).
Πάντως, για την Κρήτη η τεχνική της µήτρας γενικεύτηκε τον 7ο αι. π.Χ. και κατόπιν
επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες τέχνεργων107 (Λεµπέση 2002, 192).

Συµπεράσµατα
Τα χάλκινα αγγεία από το Αφρατί ακολούθησαν τις γενικές φόρµες που επικρατούσαν
στην Κρήτη την ΠΕΣ. Σύµφωνα µε την τυπολογία τους και τις οµοιότητες µε έργα των
εργαστηρίων της περιοχής βόρεια του Ιδαίου και της Κνωσού, µπορούµε να αποδώσουµε
µε µεγάλη βεβαιότητα τα αντικείµενα αυτά στα αντίστοιχά τους εργαστήρια. Φαίνεται
πως η παραγωγή εξειδικευόταν σταδιακά και κάθε εργαστήριο µπορούσε να εξυπηρετεί
τις ανάγκες της άρχουσας τάξης, τα µέλη της οποίας, επικοινωνούσαν µεταξύ τους και
αντάλλασσαν τόσο αντικείµενα ως δώρα όσο και ιδέες. Η élite υιοθετούσε κοινά
κοινωνικά πρότυπα µε άµεσο στόχο την επίδειξη πολιτικού κύρους και οικονοµικής
δύναµης.
Η συγκέντρωση και η εύρεση όπλων από εργαστήρια τόσο των Αρκάδων όσο και της
Αξού ή της Γόρτυνας, ενδυναµώνει, κατά τη Λεµπέση, τον ισχυρισµό ότι οι τεχνίτες
εκτελούσαν έργα κατόπιν παραγγελίας για πολύ συγκεκριµένους πάτρωνες, οι οποίοι
τους εξασφάλιζαν και την πρώτη ύλη. Τα όπλα, ανάγλυφα και µη, ανήκαν πιθανόν σε
κάποιο τοπικό εργαστήριο ελεγχόµενο από το αριστοκρατικό γένος της περιοχής. Η
ανάθεση όπλων στο αστικό ιερό µιας άγνωστης πολεµικής θεότητας στους άστατους Α
χρόνους προσέδιδε µεγαλύτερο ενδιαφέρον στην πολιτική κατάσταση των πόλεων της
Κρήτης. Η νίκη στις εµφύλιες µάχες αύξανε την πολιτική ισχύ µιας πόλης και διασφάλιζε
την ευηµερία των αρχόντων της. Για την επιτυχή έκβαση του πολέµου απαιτούνταν η
θεϊκή προστασία και η εύνοια των θεών. Τα λάφυρα του πολέµου ικανοποιούσαν όχι
µόνο τις ανάγκες της λατρείας, αλλά και την επίδειξη της νίκης και της πολεµικής
υπεροχής. Αξιοσηµείωτο παραµένει το γεγονός ότι η ανάθεση ή η προβολή του οπλισµού
στην Κρήτη της ΠΕΣ συνέβαινε µέσα στην πόλη και όχι στα εκτός πόλεως ιερά.
Ανάλογα µε την περίοδο που εξετάζεται, διαπιστώνεται ότι η καθιέρωση ενός τύπου
έργου προκαθοριζόταν και από τη χρήση του, πόσο διαδεδοµένη ή πόσο απαραίτητη
ήταν για την πραγµατοποίηση ενός τελετουργικού (λατρευτικού ή ταφικού). Στο Αφρατί
οµάδες τεχνιτών κατασκεύασαν περίτεχνους οπλισµούς συνδυάζοντας τη µινωική
παράδοση µε ανατολικά και αιγαιακά µοτίβα. Οι Αρκάδες, µε βάση την τεχνοτροπία
107

Στην Κρήτη µήτρες βρέθηκαν και στο πλαίσιο περισυλλογής αρχαιολογικών ευρηµάτων. Π.χ. στη θέση
Ανθρωπόλιθοι Ζάκρου περισυνελέγησαν, µεταξύ άλλων, πήλινη «ιδιότυπος µήτρα εκ δύο ελλειψοειδών
προσαρµοζόµενων τεµαχίων, των οποίων το άνω εις σχήµα χελώνης, ίσως δια την κατασκευήν αιχµών
ακοντίων» ελληνικών χρόνων (Πλάτων – ∆αβάρας 1961/2, 290).
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τους, κατοχύρωσαν ένα τουλάχιστον εργαστήριο στην περιοχή τους, το οποίο όµως
διοχέτευε έργα και προς το αριστοκρατικό γένος της επικράτειας της Αξού (όπου
πιθανόν περιελάµβανε και το Ρέθυµνο). Κάποιες διαφορές, επίσης, στο σύνολο των
εγχάρακτων και ενεπίγραφων όπλων καθιστά δυνατή την παρουσία ενός αντίστοιχου
εργαστηρίου στη Γόρτυνα, µε µικρότερη εµβέλεια. Μπορεί ένας τέτοιος ισχυρισµός να
διατηρεί τις αµφιβολίες του, εκείνο, όµως που είναι σχεδόν βέβαιο είναι ότι εφαλτήριο
για τη λειτουργία και κοινός παρονοµαστής των εργαστηρίων ήταν η επικοινωνία των
τεχνιτών µεταξύ τους και η παραγωγή όµοιων έργων για λογαριασµό ενός ευρύτερου
κοινωνικού – οικονοµικού δικτύου, που ήταν οι άρχοντες - πολεµιστές της Κρήτης. Στην
πράξη αυτό σήµαινε το συγκερασµό της τελετουργίας µε την κοινωνική και πολιτική
δράση της λατρείας και τα θρησκευτικά πιστεύω.
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Ε. Εργαστήρια κρητικών υποστατών
Χάλκινοι υποστάτες
Αν και η πλειονότητα των υποστατών προήλθε από θέσεις της Κύπρου µε χρονολόγηση
στα τέλη της ΥΕΧ και κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ, στο Αιγαίο παρατηρήθηκε µεγάλη
συγκέντρωση στην Κρήτη, όπου οι υποστάτες δεν περιορίστηκαν µόνο στο να
εισάγονται, αλλά ενσωµατώθηκαν στην τοπική παράδοση της κρητικής χαλκουργίας.
Αναγνωρίστηκαν ως αριστοτεχνικά εκτελεσµένες δηµιουργίες και εκτιµήθηκαν από όλο
το µεσογειακό κόσµο, καθώς ενέπνευσαν τα εκάστοτε τοπικά εργαστήρια να
πειραµατιστούν και να πετύχουν τη στυλιστική ανανέωση των υποστατών. Η διατήρηση
της ίδιας τεχνολογίας στα εξωκυπριακά εργαστήρια οδήγησε στο να παραµείνει η βασική
µορφή των έργων απαράλλακτη. Εποµένως, το αντικείµενο του εµπορίου στην
περίπτωση αυτή δεν ήταν οι υποστάτες καθαυτοί, αλλά η τεχνολογία τους (Παπασάββας
2001, 225). Σε ό,τι αφορά στους κρητικούς ραβδωτούς τρίποδες της ΠΕΣ, προέκυψαν
από την ικανότητα εξειδικευµένων τεχνιτών να τους κατασκευάζουν όταν η Κύπρος είχε
ολοκληρώσει τον κύκλο παραγωγής των περίφηµων κυπριακών υποστατών, παράγοντας
πιθανώς ανεπαρκή αριθµό έργων (Matthäus 1988, 291 και 1998, 130). Και στα δύο νησιά
τα υποκρητήρια βρέθηκαν σε τάφους, σε οικιστικές εγκαταστάσεις και σε ιερά, όπου
χρησίµευσαν ως υποστηρίγµατα αγγείων. Το πιο σηµαντικό τµήµα της κατασκευής ήταν
η στεφάνη, η οποία είτε στηριζόταν σε τρία σκέλη (ραβδωτός τρίποδας, Staddreifüsse,
tripodi a verghette) είτε σε ορθογώνια κατασκευή (τύπος τετράπλευρου υποστάτη),
συνοδευόµενη συχνά από τροχούς. Παράλληλα µε τους χάλκινους υποστάτες στην
Κρήτη παράγονταν ήδη από τον 14ο αι. π.Χ. και πήλινα οµοιώµατα τριπόδων, γεγονός
που µαρτυρούσε τη λειτουργική χρήση και τη σπουδαιότητα των πολυτελών έργων. Οι
πήλινοι υποστάτες βρέθηκαν κυρίως σε τάφους108, ενώ ένα πήλινο οµοίωµα ραβδωτού
τρίποδα βρέθηκε στο υπαίθριο ιερό Ερµή και Αφροδίτης στην Κάτω Σύµη Βιάννου109.
Tρία ή τουλάχιστον δύο από τα κριτήρια που οδήγησαν τον Schweitzer και ύστερα τον
Matthäus στην διάκριση των κρητικών υποστατών από τους κυπριακούς ήταν τα εξής: οι
πλατειές στεφάνες και τα ταινιωτά πόδια µε τις χαµηλές στυλεόσχηµες βάσεις
(Schweitzer 1969. Matthäus 1980, 1985, 1987). Μια ακόµη σηµαντική µαρτυρία για την
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Ακέραιος πήλινος υποστάτης µε κυλινδρικό σώµα που βρέθηκε στο θαλαµοειδή λαξευτό τάφο Τ. Ι στη
Γρα Λυγιά Λασιθίου (ΥΜ ΙΙΙΑ:2, Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 71-72, αρ. 34). Ακέραιος πήλινος
υποστάτης που βρέθηκε σε θαλαµοειδή τάφο στη θέση Κριτσά Λασιθίου (ΥΜ ΙΙΙΓ, Σταµπολίδης –
Καρέτσου 1998, 72 - 73, αρ. 35). ∆ύο πήλινοι τριποδικοί υποστάτες που προήλθαν από κατάσχεση από την
περιοχή της αρχαίας πόλης των Αρκάδων (Αφρατί) (ΥποΜ / ΠρΓ, Κanta – Karetsou 1997, 161-162.
Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 73, αρ. 36). Ακέραιος πήλινος τριποδικός υποστάτης που βρέθηκε στο
θαλαµοειδή τάφο Τ. 3 στους Αµπελόκηπους Κνωσού (Τεκκέ) (ΥΓ, Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 208,
αρ. 233).
109
Οι πήλινοι υποστάτες, όπως είναι ο ραβδωτός τρίποδας της Σύµης, χρησίµευαν για τη στήριξη πιθανώς
µικρών αµφοροειδών κρατήρων µε µικρή βάση. Πήλινα οµοιώµατα ραβδωτών τριπόδων προέρχονται και
από τον Κεραµεικό, την Ελευσίνα, το Θορικό και την Κόρινθο (ΜΓ-ΥΓ) (Catling 1964, 215, πίν. 39d 1, 2,
4.)
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τυπολογική εξάρτηση, αλλά παράλληλα και την διαφοροποίηση των κρητικών
υποστατών από τους κυπριακούς, έδωσε το πλέγµα των τόξων και των ακτίνων. Τα
στοιχεία αυτά δεν είχαν αλλάξει καθόλου στη γενική τους µορφή από τη µια στην άλλη
οµάδα. Ωστόσο, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των κρητικών έργων ήταν ο υποβιβασµός της
σηµασίας των τόξων και η µεγάλη µείωση του πάχους τους, ιδιαίτερα σε σχέση µε το
πλάτος των ποδιών, ενώ και οι αρµοί τους µε τα πόδια βρίσκονταν πάντοτε σε αρκετά
υψηλό σηµείο. Έτσι, η συµβολή τους στη δοµή του υποστάτη ήταν πια περιορισµένη
(Παπασάββας 2001, 161-162). Κατά τον Coldstream το έναυσµα για την κατασκευή
τέτοιων έργων ήρθε µάλλον από την ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ΥΓ περίοδο, αλλά οι
µεταλλοτεχνίτες της Κρήτης διαµόρφωσαν σύντοµα δική τους απλούστερη παραλλαγή
(Coldstream 1997, 377, υποσ. 40). Ο Παπασάββας κατέταξε τόσο τους κυπριακούς όσο
και τους κρητικούς υποστάτες σε επιµέρους εργαστήρια σύµφωνα µε τα τεχνολογικά και
τα τεχνοτροπικά τους χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά στα κρητικά έργα, παρουσίασε
τέσσερα κρητικά εργαστήρια υποστατών, από τα οποία προήλθαν και τα αντίστοιχα
ευρήµατα των ∆ελφών, της Ιαλυσού Ρόδου και της Θήρας [βλ. Παρένθετο Πίνακα]
(Παπασάββας 2001).
Τα πιο πρώιµα αρχαιολογικά κατάλοιπα που σχετίστηκαν από την έρευνα µε την
παραγωγή χάλκινων υποστατών βρέθηκαν στο Παλαίκαστρο. Πιο συγκεκριµένα, µεταξύ
άλλων εργαστηριακών καταλοίπων µεταλλουργίας, βρέθηκαν µήτρες ραβδωτών
τριπόδων, που χρονολογούνται τουλάχιστον από το β’ µισό του 13ου αι. π.Χ. (Bosanquet
1904-5, 307. Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 104). Πρόκειται για θραύσµατα από την
πήλινη επένδυση για τη χύτευση ενός χάλκινου αντικειµένου, που βρέθηκαν σε λάκκο
µαζί µε θραύσµατα πήλινων µητρών για τη χύτευση διπλών πελέκεων, όπως και
θραύσµατα ακροφυσίων και χωνευτηρίων110. Η πιο ύστερη κεραµική του χώρου
χρονολογήθηκε από τους ανασκαφείς αρχικά στην ΥΜ ΙΙΙΑ:2-Β (1360 – 1190 π.Χ),
όµως αργότερα, ορισµένοι από αυτούς, την εξίσωσαν µε την ΥΜ ΙΙΙΒ (1340 – 1190 π.Χ.)
(Παπασάββας 2001, 187, υποσ. 203-205). Τα θραύσµατα του Παλαικάστρου είναι πολύ
αποσπασµατικά για να επιτρέψουν τη βέβαιη σύνδεσή τους µε συγκεκριµένα
αντικείµενα, όπως παραδέχεται και ο Hemingway. Η χαλκοτεχνία της ΥΜ ΙΙΙ δεν είναι
παρά ελάχιστα γνωστή και το αντικείµενο που χυτεύτηκε στο Παλαίκαστρο θα µπορούσε
να ανήκει σε έναν άγνωστο, ακόµα, τύπο. Πάντως, η σχέση τους µε τους υποστάτες δεν
µπορεί να στηριχθεί, άρα ούτε και η εµφάνιση των υποστατών στην Κρήτη σε µια τόσο
πρώιµη περίοδο (Παπασάββας 2001, 189).

Από τους 12+ τριποδικούς υποστάτες (κυπριακούς και κρητικούς) που βρέθηκαν στην
Κρήτη και χρονολογήθηκαν στην ΠΕΣ οι 5 βρέθηκαν σε ιερά και οι 7 σε τάφους. Η
ύπαρξή τους στα ιερά ήταν συχνή, επειδή ήταν δυνατό να χρησιµοποιούνται σε πολλές
περιστάσεις. Η στρωµατογραφία ήταν ανάµεικτη και γι’ αυτό το χρονολογικό φάσµα που
κάλυπταν είναι ευρύ. Από τους 11+ τετράπλευρους (κυπριακούς και κρητικούς) οι 10

110

Οι τοµές που έγιναν στις γειτονικές περιοχές δεν οδήγησαν στην ανεύρεση εργαστηριακού χώρου
(MacGillivray et al. 1992, 124. Hemingway 1996, 215).
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βρέθηκαν σε ιερά και ένας111 σε τάφο (Παπασάββας 2001, 203, όπου παρατηρήσεις σε
σχέση µε ορισµένους χώρους και χρήση).
Ορισµένοι ερευνητές θεωρούν ότι τα τετράπλευρα και τα τριποδικά υποστατά
υποστήριζαν χάλκινους λέβητες ή φιάλες / λεκανίδες µε υγρές ή άλλες προσφορές που
συνδέονταν µε συγκεκριµένες τελετουργίες (Παπασάββας 2001, 125. Matthäus 1998,
132) ή ότι επάνω τους τοποθετούνταν δίσκοι για θυµίαµα και λιβανωτό (Σταµπολίδης
2003, 49). Το ότι όλοι σχεδόν οι τετράπλευροι112 υποστάτες της Κρήτης διαθέτουν
παράλληλα και εκτός νησιού οφείλεται, ίσως, στον σχετικά περιορισµένο αριθµό
εργαστηρίων και στην ασυνέχεια του τύπου και της τεχνικής τους σε σχέση µε τα
εξωκρητικά εργαστήρια. Με την είσοδο στον 7ο αι. π.Χ. και σε όλη τη διάρκειά του
ακόµα και οι τριποδικοί λέβητες χάνουν την αξία τους και τη θέση τους παίρνουν οι
σιδερένιοι χαλκόδετοι ή και ολόχαλκοι τρίποδες, που στήριζαν λέβητες, ακολουθώντας
µε αυτόν τον τρόπο το κυπριακό πρότυπο, χωρίς όµως να είναι άµεσα εξαρτηµένοι από
αυτούς. Τέλος, η τεχνική επιτήδευσή τους δεν επέτρεψε τη µαζική παραγωγή τους, µε
αποτέλεσµα ο 8ος αι. π.Χ. να είναι η αρχή του τέλους για τέτοιου είδους προϊόντα για την
Κρήτη (Παπασάββας 2001, 195).

Εργαστήριο 1. Περιοχή Κνωσού
Στο Εργαστήριο 1 περιλαµβάνονται ραβδωτοί κρητικοί υποστάτες που βρέθηκαν κυρίως
στην περιοχή της Κνωσού. Τα προϊόντα του Εργαστηρίου 1 χρονολογήθηκαν µέσα στο 9ο
αι. π.Χ.
1. Ραβδωτός τρίποδας Σύµης113.
2. Τµήµα ραβδωτού τρίποδα Ελεύθερνας (ΥΠρΓ Α / ΥΠρΓ Β)114.
3. Τµήµα ραβδωτού τρίποδα Τ. 100 Βόρειου Νεκροταφείου Κνωσού (9ος αι.)115.
4. Ραβδωτός τρίποδας Κανιαλή Τεκκέ (Αµπελόκηποι Κνωσού, ΥΠρΓ Α)116.
5. Ραβδωτός τρίποδας Φορτέτσας (ΠΠρΓ-ΥΓ)117.
6. Ραβδωτός τρίποδας Βρόκαστρου (Τ.1, ΥποΜ/ΠρΓ-ΥΓ)118.
111

Ο κνωσιακός τετράπλευρος υποστάτης από το Βόρειο Νεκροταφείο είναι προϊόν ενός εκ των επτά
κυπριακών εργαστηρίων και χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΓ/ΥποΜ. Ρίχτηκε στην πυρά το 1050 π.Χ. ως
κειµήλιο και έτσι δικαιολογείται η αποσπασµατική του µορφή (85 θραύσµατα τον συναποτελούν).
Θεωρήθηκε ως ο πρωιµότερος τετράπλευρος υποστάτης της Κρήτης µαζί µε τον τριποδικό υποστάτη της
Φορτέτσας (10ος – 9ος αι. π.Χ), ενώ µαζί µε τον τετράπλευρο από το θολωτό τάφο του Κανιαλή Τεκκέ είναι
οι δύο υποστάτες τέτοιου είδους για την Κρήτη που προέρχονται από τάφους (Παπασάββας 2001, 241, αρ.
26, εικ. 53-54α). Για τον Catling, το πιο κοντινό παράλληλό του είναι ο κυπριακός υποστάτης του
Λονδίνου 1920/12-30/1, γνωστός ως “Ingot-bearer” stand, µε πιθανή προέλευση το Κούριο (KNC II, 517518).
112
Πιθανολογείται ότι ο τετράπλευρος τύπος υποστάτη έπεται του τριποδικού.
113
Υπό δηµοσίευση. Λεµπέση 1981, 394, πίν. 259β.
114
Σταµπολίδης-Καρέτσου 1998, 232, αρ. 277.
115
AR 1982-83, 51-53. Catling 1984, 85. Catling στο Coldstream – Catling 1996, 136-138, 568-569, εικ.
160, πίν. 271. (αρ. 4, 8, 21-23, 30, 39).
116
AR 1982-83, 51. Matthäus 1988, 287. Σταµπολίδης-Καρέτσου 1998, 232, αρ. 275.
117
Brock, 1957, 22, αρ. 188, πίν. 138. Catling 1964, 198-199, αρ.19, πίν. 31α. Matthäus 1985, 305 (e), πίν.
134, 1.
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7. Τµήµα ραβδωτού τρίποδα Αµνισού (ιερό ∆ία Θενάτα, 9ος αι.;)119.
8. Τµήµα ραβδωτού τρίποδα Παλαίκαστρου (ιερό ∆ιός ∆ικταίου)120.
9. Ραβδωτός τρίποδας Θήρας (Τ.3, σπηλαιώδης τάφος στη Σελλάδα – Θήρα, ΥΓ)121.

Σύµη
(Παρένθετος Πίνακας: Νο 38)
Οι ανασκαφικές εργασίες έφεραν στο φως δύο συγκολλώµενα θραύσµατα µικρού
ραβδωτού τρίποδα (τη στεφάνη και ένα από τα πόδια) που πλησίαζε στο µέγεθος και τη
µορφή, αλλά χωρίς ανάγλυφη διακόσµηση, τον τριποδικό υποστάτη από τη Φορτέτσα122
(Νο 37). Η στεφάνη αποτελούνταν από πλατύ ταινιωτό στέλεχος. Και οι δύο υποστάτες
ανήκουν στο κνωσιακό Εργαστήριο 1 και χρονολογήθηκαν µέσα στο 9ο αι. π.Χ. Η Σύµη
έχει δώσει ακόµη ένα εύρηµα: τον εσωτερικό δακτύλιο και τρεις ακτίνες από µεγάλο
τριποδικό υποστάτη (Παπασάββας 2001, 246-7, αρ. 37 και 38, εικ. 113-114α, 249, αρ.
47, εικ. 128). Στο ιερό βρέθηκε και ένα θραύσµα µετόπης µε ιθυφαλλική µορφή µε
υψωµένα χέρια στο γνωστό - από έργα της ΠρΓ κρητικής χαλκοπλαστικής - τύπο της
επιφαινόµενης θεότητας χωρίς, όµως, συγκεκριµένη χρονολόγηση (Λεµπέση 1981, 394,
πίν. 259β).
Στο ιερό της Σύµης βρέθηκε και ένα πήλινο οµοίωµα ραβδωτού τρίποδα (ΥΜ ΙΙΙΓ /
ΥπΜ) που παραλληλιζόταν µε τα αντίστοιχα παραδείγµατα από το ιερό του Ερµή
Κραναίου στην Πατσό, από τους Αρκάδες (ΥποΜ / ΠρΓ) και τον Τεκκέ Κνωσού (ΥΓ).

Ελεύθερνα
Το µικρό ταινιωτό απότµηµα από το αποτεφρωτήριο της Ελεύθερνας αποσπάστηκε από
τη στεφάνη χάλκινου υποστάτη (όπου υπολείµµατα από λεπτά, κυλινδρικής διατοµής,
προσφυόµενα στελέχη) και συνέβαλε στο να συµπεριληφθεί στην κατηγορία των
ραβδωτών τριπόδων σύµφωνα και µε τα συνευρήµατά του123, που συνηγορούν στη
χρήση του αντικειµένου ως υποστατού. Χρονολογήθηκε µέσα στον 9ο αι. π.Χ. µε
terminus ante quem την ΥΠρΓ Α / ΥΠρΓ Β περίοδο. Ως κοντινότερο τυπολογικό του
παράλληλο παραβάλλεται ο ραβδωτός τρίποδας από τους Αµπελοκήπους Κνωσού (Νο
41) που χρονολογήθηκε στην ΥΠρΓ Α και κατατάχθηκε µαζί µε τους τριποδικούς
υποστάτες του Βόρειου Νεκροταφείου (Νο 44) και της Σύµης Βιάννου στο κνωσιακό
Εργαστήριο 1.
118

Hall 1914, 132-135, πίν. 34:1, Catling 1964, 199, αρ. 20, πίν. 31b. Matthäus 1985, 306 (l), πίν. 136:1.
ΠΑΕ 1935, 198. Matthäus 1985, 306 (m). Stürmer 1992, 229 (αρ. D, 1. B 10), 248, πίν. 75:1 και 102:9.
120
Benton 1939/40, 52, αρ. 11, πίν. 29. Matthäus 1985, 305 (g), πίν. 134, 3.
121
Ζαφειρόπουλος 1976, 332, πίν. 210α. Matthäus 1985, 305 (j), πίν. 134, 5.
122
Τ. ΧΙ, ύψ: 0.164 – 0.17 µ., διάµ. στεφάνης: 0.115 µ.
123
Μαζί του βρέθηκαν κυλινδρικά αποτµήµατα τοξοειδών στηριγµάτων από τρίποδα καθώς και τµήµατα
από σώµα µεγάλης λεκάνης ή λέβητα και λαβές λέβητα µε επίστεψη άνθους λωτού (Σταµπολίδης –
Καρέτσου 1998, 232, αρ. 277 και 235, αρ. 282).
119
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Κνωσός
(Παρένθετος Πίνακας: Νο 44)
Ο τριποδικός υποστάτης από τον Τ.100 του Βόρειου Νεκροταφείου Κνωσού ανήκει στην
κατηγορία των ραβδωτών τριπόδων της κρητικής µεταλλοτεχνίας µε πλατειά και λεπτά
ταινιωτά στελέχη, οι ακµές των οποίων ορίζονταν από ράβδους. Έχει χρονολογηθεί
σύµφωνα µε την κεραµική124 αλλά και µε τα κοινά του χαρακτηριστικά µε άλλους
τρίποδες της Κρήτης στον 9ο αι. π.Χ (ΥΠρΓ). Αν και πολύ αποσπασµατικά σωζόµενος,
το άµεσο τυπολογικό του παράλληλο, τουλάχιστον σε µέγεθος, φαίνεται πως ήταν ο
ραβδωτός τρίποδας από τον Τ.1 του Βρόκαστρου (Νο 39). Το κοινό τους χαρακτηριστικό
ήταν η ακόσµητη στεφάνη. Ο Catling αρχικά θεωρούσε ότι πρόκειται για κειµήλιο αφού
το παραλλήλιζε µε τα αντίστοιχα έργα από το θησαυρό της Τίρυνθας, από τον αποθέτη
της Ανθηδώνος Βοιωτίας (ΥΕΧ) και το ραβδωτό τρίποδα από την Πνύκα του 8ου αι. π.Χ,
ο οποίος ανταποκρίνεται στα πρότυπα του 13ου – 12ου αι. π.Χ.125.
Ο τριποδικός υποστάτης από τον Τ. 3 του Τεκκέ ανταποκρινόταν στον τύπο των
υποστατών που ήταν ευρέως διαδεδοµένος στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο.
Αποτελούσε και αυτός παραγωγή του συγκεκριµένου κρητικού εργαστηρίου, επειδή
διέθετε πλατειά ταινιωτή στεφάνη, πλατειά ταινιωτά πόδια µε έλικες στην κορυφή,
δακτύλιο που τον συγκρατούσαν, τρία οριζόντια στελέχη διατεταγµένα ακτινωτά, βάσεις
σε σχήµα πλακιδίων και κάθετη λεπτή νεύρωση πίσω στα πόδια (Σταµπολίδης-Καρέτσου
1998, 232, αρ. 275. Παπασάββας 2001, παρένθετο σχεδιάγραµµα 5).
Αξιοσηµείωτο παραµένει ότι ο πήλινος ραβδωτός τριποδικός υποστάτης από το
θαλαµοειδή τάφο Τ. 3 από τον Τεκκέ (ΥΓ) κατασκευάστηκε και διακοσµήθηκε σύµφωνα
µε τα µεταλλικά του πρότυπα, όπως ήταν ο χάλκινος ραβδωτός τρίποδας του Βορείου
Νεκροταφείου της Κνωσού (Μ-ΥΠρΓ Α) και ο χάλκινος ραβδωτός τρίποδας από τον
Τεκκέ (ΥπρΓ Α). Ταυτόχρονα, το µοτίβο των τριπλών οµόκεντρων κύκλων διακοσµούσε
αγγεία (ΥΓ / ΠρΑ) που βρέθηκαν σε τάφους της Φορτέτσας (Σταµπολίδης – Καρέτσου
1998, 208, αρ. 233). Έτσι, τόσο τα µεταλλοτεχνικά εργαστήρια µεταξύ τους όσο και τα
κεραµικά εργαστήρια της ΠΕΣ στην Κρήτη συνδέονταν στενά µέσω των έργων τους και
ακολουθούσαν ίδιους στυλιστικούς κανόνες, µε αποτέλεσµα ο τύπος των ραβδωτών
τριπόδων να γίνεται δηµοφιλής και να διαχέεται.

Εργαστήριο 2. Περιοχή Κνωσού και εξαγωγή στους ∆ελφούς
Στο Εργαστήριο 2 περιλαµβάνονται τετράπλευροι κρητικοί υποστάτες που βρέθηκαν
κυρίως στην περιοχή της Κνωσού και στους ∆ελφούς, καθώς και στο Ιδαίο Άντρο. Οι
υποστάτες του Εργαστηρίου 2 ανατέθηκαν κυρίως σε ιερά.
124

Αν και µε προβληµατική χρονολόγηση των συνευρηµάτων, ο Coldstream προτείνει ως πιθανή
χρονολόγηση τον 9ο αι. π.Χ.
125
KNC II, 568 και KNC 100.f4 + 8 + 21 + 22 + 23 +30, εικ. 160, πίν. 271. Catling 1984, 83-4, όπου η
επιχειρηµατολογία για την απόδοση των αναφερόµενων τριπόδων στο εργαστήριο της Έγκωµης.
Παπασάββας 2001, 248, αρ.44, εικ. 125.
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1.Τετράπλευρος διάτµητος υποστάτης Ιδαίου Άντρου126.
2. Τµήµατα τετράπλευρου υποστάτη ∆ελφών127.
3. Σπαράγµατα διάτµητου τετράπλευρου υποστάτη από τον Κανιαλή Τεκκέ Κνωσού
(Τ.2, ΠρΓ Β – ΠΑν)128.
4. Τµήµα τετράπλευρου υποστάτη Αµνισού (ιερό ∆ία Θενάτα)129.
5. Θραύσµατα υποστάτη ∆ελφών (τέλη 8ου αι. π.Χ.)130.
Από τον χάλκινο κρητικό υποστάτη των ∆ελφών (τέλη 8ου αι. π.Χ.) σώζεται ολόκληρη η
ταινιωτή στεφάνη και τµήµα του πλέγµατος και ενός σκέλους του µικρού αυτού έργου
(Νο 52). Η µοναδική σωζόµενη µορφή ελαφιού θυµίζει την τεχνοτροπία των ζώων των
υπόλοιπων τεσσάρων υποστατών131, χωρίς να βρίσκει παράλληλα στην κρητική τέχνη132.
Για την παραγωγή του χρησιµοποιήθηκε πρόπλασµα από µήτρα. Ανάλογου τύπου
υποστάτες βρέθηκαν και στο Ιδαίο Άντρο, που ανταποκρίνονται στο κυπριακό πρότυπο
(Νο 48). Οι τεχνίτες του κρητικού Εργαστηρίου 2 κατασκεύαζαν µεγάλου µεγέθους έργα
µε διαρθρωµένο σκελετό, ακολουθώντας πάντα το ίδιο σχέδιο, δηλαδή κάθετες,
οριζόντιες και διαγώνιες ράβδους, όπου ανάµεσά τους αναπαρίσταντο οι ανάγλυφες
µορφές (Παπασάββας 2001, 192). Οι µορφές ήταν ολόγλυφες αντίθετα µε την κυπριακή
παράδοση που η οπίσθια όψη των µορφών ήταν επίπεδη (Rolley 1977, 123). Το
βασικότερο κοινό εργαστηριακό τους γνώρισµα ήταν τα µεγάλα κέρατα των ελαφιών, τα
προτεταµένα στο πλάι αυτιά, καθώς και η στροφή του κεφαλιού τους προς το θεατή, ενώ
το σώµα αποδόθηκε σε κατατοµή. Το καλύτερο διατηρηµένο παράδειγµα είναι ο
διάτµητος τετράπλευρος υποστάτης του Ιδαίου, που σώζει µέρος από την ανάγλυφη
διακόσµησή του µε πλοίο, κωπηλάτες και πολεµιστές, ζώα και γυναικεία µορφή µε
υψωµένα χέρια (Museo Italiano II (1888), πίν. ΧΙ. Boardman 1961, 132-133, πίν. 49Α.
Rolley 1977, 118-125, εικ. 40-58. Σακελλαράκης 1983, 438-439, πίν. 206β-γ.
Παπασάββας 2001, 193, εικ. 138, αρ. 48).
Από τον τετράπλευρο υποστάτη του Τεκκέ σώζονται λίγα θραύσµατα (Νο 49), ενώ στην
περίπτωση της Αµνισού µόνο ένα θραύσµα (Νο 50) συµβάλλει στην τεχνοτροπική
κατάταξη του υποκρητηρίου στο Εργαστήριο 2 (Παπασάββας 2001, 192, εικ. 146, αρ.
49).

126

Rolley 1977, 119-123, αρ. 1-15, εικ. 40-56.
Rolley 1977, αρ. 115-116, αρ. 5049, πίν. LII.
128
Hutchinson-Boardman 1954, 227, πίν. 29 (αρ. 60, 61, 66), πίν. 30 (αρ. 56-58). Boardman 1967, 67-70.
129
Stürmer 1992, 229, αρ. D, 1. B11, πίν. 75:2, 103:1.
130
Perdrizet 1908, 50 (αρ. 138, εικ. 158), 68 (αρ. 255, εικ. 226d-e), 125 (αρ. 678, εικ. 467). Rolley 1977,
αρ. 507, 509, πίν. LIII. Rolley 1989, 345, εικ. 1.
131
Ο δεύτερος τετράπλευρος υποστάτης από τους ∆ελφούς σώζει µόνο δύο ζώδια, που βοηθούν στο να
διαφανεί η κρητική προέλευση του έργου και, συνεπώς, η κατάταξή του στο Εργαστήριο 2 είναι
αναπόφευκτη.
132
Ο Παπασάββας σηµειώνει εδώ ότι πρόκειται για γενικό φαινόµενο της εικονογραφίας των υποστατών,
καθώς πολλά από τα θέµατα της δεν απαντούν σε άλλες κατηγορίες (Παπασάββας 2001, 192, υποσ. 17).
127
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Εργαστήριο 3. Κεντρική Κρήτη και εξαγωγή στους ∆ελφούς
Στο Εργαστήριο 3 περιλαµβάνονται δύο τετράπλευροι κρητικοί υποστάτες που βρέθηκαν
στο υπαίθριο ιερό Ερµή και Αφροδίτης στην Κάτω Σύµη Βιάννου και τους ∆ελφούς. Για
την κατασκευή τους χρησιµοποιήθηκε η ίδια µήτρα.

1. Τετράπλευρος υποστάτης Σύµης (ΠρΓ)133.
2. Τετράπλευρος υποστάτης ∆ελφών134.
Ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα της Σύµης είναι και ένας από τους δύο
τετράπλευρους υποστάτες (Νο 54) (Υπό δηµοσίευση. Παπασάββας 2001, 254, αρ. 54.
Catling 1984, 90, πίν. XVII, 2. Matthäus 1985, 322-323). Η Λεµπέση, στα 1973
ανακάλυψε «τµήµατα χαλκού τρίποδος κυπριακού τύπου µε δύο γρύπες εκατέρωθεν
σχηµατοποιηµένου δένδρου», τα οποία συµπληρώθηκαν µε τις ανασκαφικές εργασίες
του 1975 µε «γρύπας σε σχηµατοποιηµένο δέντρο της ζωής» και τον χρονολόγησε στην
ΠρΓ περίοδο, παραλληλίζοντάς τον µε τους αντίστοιχους της Αγίας Τριάδας και του
Βρόκαστρου (Λεµπέση 1973, 190, πίν. 188α. Λεµπέση 1975Β, 329, πίν. 259α). Ο
συγκεκριµένος συγκολλήθηκε από πολλά θραύσµατα, ανήκε στον τύπο µε τροχούς και
ήταν διακοσµηµένος µε διάτµητες ανάγλυφες παραστάσεις. Όλες οι πίσω επιφάνειές του
ήταν εντελώς επίπεδες. Είχε ύψος περίπου 0.35 µ. και χρονολογήθηκε στην ΠρΓ περίοδο.
Ανάµεσα στα πόδια του υποστάτη απλώνονταν τόξα που συγκρατούσαν κρίκο για
αναρτήµατα ανάµεσα στο καµπύλο µέρος τους. Στο άκρο του γωνιαίου άξονα υπήρχε
ένας ισχυρός δακτύλιος για τον άξονα των τροχών. Τρία οριζόντια πλαίσια µε ραβδώσεις
όριζαν δύο επάλληλα πεδία που χωρίζονταν µε ένα λεπτό κάθετο στέλεχος σε δύο
ισοµεγέθεις µετόπες. Οι δύο από τις τέσσερις συνθέσεις - µετόπες στα αριστερά
κοσµούνταν µε παράσταση γρυπών, µε ανυψωµένα φτερά, δεξιά και αριστερά από
δέντρο, προς την κορυφή του οποίου έτειναν την κεφαλή. Οι δύο µετόπες στα δεξιά
έφεραν σύνθεση από δύο αιγάγρους που ανασηκώνονταν στα πίσω πόδια δεξιά και
αριστερά από δέντρο. Το θέµα συµπλήρωναν απλά και σχηµατοποιηµένα δέντρα µε
καµπυλωτό στέλεχος και πέταλα στην κορυφή τους. Η θεµατολογία και η τεχνοτροπία
της διακόσµησης παρέπεµπε στα καλλιτεχνικά πρότυπα της Εγγύς Ανατολής. Το µοτίβο
των γρυπών ήταν πολύ κοινό στα φοινικικά και συροφοινικικά ελεφαντοστέινα, ειδικά
σε αυτά της Nimrud. Ο Παπασάββας τον κατέταξε στο κρητικό Εργαστήριο 3, όπου
ανήκει και ένας τετράπλευρος υποστάτης από τους ∆ελφούς, που έσωζε ένα µικρό
θραύσµα από ανάγλυφο αίγαγρο, ο οποίος παραλληλιζόταν απόλυτα µε τους αιγάγρους
του υποστάτη της Σύµης (Νο 53). Αναµφισβήτητα, όµως, ο τύπος του τετράπλευρου
υποστάτη ήταν κυπριακός µε βορειοσυριακό στυλ και κατασκευάστηκε στην Κρήτη.

133

Υπό δηµοσίευση. Λεµπέση 1973, 190, πίν. 188α. Λεµπέση 1975, 328, πίν. 259. Catling 1984, 90, πίν.
XVII, 2. Matthäus 1985, 322-323.
134
Αδηµοσίευτο.
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Για την κατασκευή και των δύο τετράπλευρων υποστατών χρησιµοποιήθηκε η ίδια
µήτρα, επειδή το ζωόµορφο ειδώλιο του υποστάτη των ∆ελφών ταυτίστηκε απόλυτα µε
τις µορφές από το αντίστοιχο έργο της Σύµης (Παπασάββας 2001, 193, εικ. 161-162, αρ.
53, 54).

Εργαστήριο 4. Κεντρική Κρήτη και εξαγωγή σε πανελλήνια ιερά ∆ελφών
και Ιαλυσού
Στο Εργαστήριο 4 περιλαµβάνονται τρεις τετράπλευροι κρητικοί υποστάτες και ένας
κρητικός τριποδικός λέβητας που βρέθηκαν σε ιερά. Οι υποστάτες του Εργαστηρίου 4
όπως και οι υποστάτες του Εργαστηρίου 2 βρέθηκαν σε ιερά, γεγονός που συνδέει τον
τύπο του έργου µε τις λατρευτικές τελετές.
1. Χάλκινος τετράπλευρος υποστάτης Σύµης (ΠρΓ-ΠΓ)135.
2. Τριποδικός λέβης Ιδαίου µε επίστεψη ίππου στις λαβές136.
3. ∆ιάτµητος τετράπλευρος υποστάτης Ιαλυσού137.
4. ∆ιάτµητος τετράπλευρος υποστάτης ∆ελφών138.
Ο δεύτερος χάλκινος τετράπλευρος υποστάτης της Σύµης139 είναι και αυτός
συγκολληµένος από πολλά θραύσµατα, που βρίσκονταν κατά καιρούς διασκορπισµένα
σε όλη την έκταση του ιερού (Λεµπέση 1972, 198, Λεµπέση 1974, 227, πίν. 168α,
Λεµπέση 1975, 328, Λεµπέση 1981, 394, πίν. 259β. Παπασάββας 2001, 178, αρ. 56, εικ.
160, και 255, αρ. 56) και ανήκει στον τύπο µε τροχούς. Χρονολογήθηκε στην κρητική
ΠρΓ ή ΠΓ περίοδο. Ο συγκεκριµένος υποστάτης διέθετε υψηλά πόδια και τόξα µε
ραβδώσεις και µε ελικοειδή κοσµήµατα στα τριγωνικά διάκενά τους. ∆ύο γεφυρώµατα
συνέκλιναν προς τα µέσα σε κάθε πλευρά και ανύψωναν την ισχυρή στεφάνη. Κάθε
πλευρά έφερε µία µετόπη, που διαµορφωνόταν από οριζόντια και κάθετα πλαίσια µε µια
ισχυρή ράβδο ανάµεσα σε δύο λεπτότερες. Στις τέσσερις πλευρές υπήρχαν σφίγγες δεξιά
και αριστερά από κίονα, αντικριστοί αίγαγροι εκατέρωθεν ενός φυτικού στοιχείου, πόσις
ίππων και σύνθετη σκηνή µε σκύλο, αιγοειδές και δύο ανθρώπινες µορφές, έναν αυλητή
και έναν που κρατούσε πρόχου. Οι µορφές αναπτύσσονταν σαν να επρόκειτο για
αυτοτελή, ολόγλυφα έργα. Σύµφωνα µε την έρευνα ανήκει στο κρητικό Εργαστήριο 4,
όπου ανήκουν ο τετράπλευρος υποστάτης από το ιερό Αθηνάς στην Ιαλυσό της Ρόδου
135

Υπό δηµοσίευση. Λεµπέση 1972, 198. Λεµπέση 1974, 227, πίν. 168. Λεµπέση 1975, 328.Λεµπέση
1981, πίν. 259β.
136
Benton 1934-35, 93 [β.(α)], 101, πίν. 24:3.
137
Di Vita 1985, 367-368, εικ. 48. Martelli 1988, 109. Οι σχέσεις της Ρόδου µε την Κρήτη ήταν στενές
ειδικότερα ύστερα από την από κοινού ίδρυση της Γέλας στη Σικελία το 689/8 (Θουκ. VI. 4. 3).
138
Rolley 1977, αρ. 503, 505, 506, πίν. LII.-LIIΙ.
139
Το ύψος του είναι περίπου 0.48 µ., το πλάτος 0.32 µ., η διάµετρος στεφάνης 0.26 µ. και η διάµετρος
τροχών 0.18 µ.
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(Νο 55), δύο υποστάτες από τους ∆ελφούς και ένα θραύσµα από λαβή τριποδικού
υποστάτη από το Ιδαίο Άντρο (εικ. 164).
Αναφορικά µε τον υποστάτη από την Ιαλυσό της Ρόδου η έρευνα έδειξε ότι τα δύο
ζωόµορφα ειδώλια (ίπποι) τεχνοτροπικά αντιστοιχούσαν στον ίππο που επέστεφε
κυκλική λαβή τριποδικού λέβητα από το Ιδαίο (Παπασάββας 2001, 193, εικ. 164).

Ο µικρός χρυσός τριποδικός λέβητας του Ιδαίου Άντρου
Στα 1985 στο Ιδαίο Άντρο βρέθηκε ένας µικρός χρυσός τριποδικός λέβητας [εικ. 9]. Είχε
κατασκευαστεί από λεπτό έλασµα χρυσού, και γι’ αυτό διατηρήθηκε σε καλή
κατάσταση. Το σώµα του ήταν ηµισφαιρικό, κοίλο εσωτερικά και ακόσµητο. Στην άκρη
του χείλους υπήρχαν πέντε οπές για τη συναρµογή ποδιών και λαβών, που φτιάχτηκαν
από ταινίες µετάλλου ορθογώνιας διατοµής, από το ίδιο κράµα χρυσού140. Οι µικρές
κάθετες λαβές στρέφονταν δια µέσου των οπών στην άκρη του χείλους. Το εύρηµα
θεωρήθηκε από τον Σακελλαράκη µοναδικό. Ανάθεση µικρών τριποδικών λεβήτων
έχουµε και σε άλλα ιερά (∆ελφοί, Βάσσες Φυγαλείας, Ηραίο Σάµου, ∆ωδώνη, όρος
Λύκαιον στην Αρκαδία, ιερό Αθηνάς στο Σούνιο, Ολυµπία, Λακωνία, Σύµη Βιάννου141).
Τα πιο πολλά έργα ήταν από χαλκό και µερικά από πηλό, ενώ το εύρηµα του Ιδαίου είναι
το µοναδικό σε χρυσό, γεγονός που µας παραπέµπει στο παράδειγµα του Κροίσου, ο
οποίος είχε αναθέσει ένα χρυσό τρίποδα στον Ισµινίωνα Απόλλωνα στη Θήβα (Ηρόδ. 1.
92). Ο χρυσός τριποδικός λέβητας του Ιδαίου χρονολογήθηκε κατά τη διάρκεια της Γ
εποχής, την ίδια δηλαδή περίοδο µε τα αντίστοιχα χάλκινα παραδείγµατα από την
Ολυµπία, (Sakellarakis 1989, 174-177). Το έργο συνδέει την παραγωγή του µε τα
αντίστοιχα µεταλλικά πρότυπα των εργαστηρίων της Πελοποννήσου. Η ανάθεσή του,
ωστόσο, σε ένα κρητικό ιερό αποδεικνύει από τη µια τους στενούς δεσµούς των
αναθετών µε τις πόλεις της Πελοποννήσου, την πρόσβαση ή τη δυνατότητα µετακίνησης
των τεχνιτών σε αντίστοιχους εργαστηριακούς χώρους εκτός Κρήτης και την
πραγµατοποίηση λατρευτικών γιορτών που µεταξύ των εύπορων αναθετών είχαν κοινές
αναφορές.

Συµπεράσµατα
Οι χάλκινοι υποστάτες γεφύρωσαν το χάσµα µεταξύ του επικού κόσµου του Οµήρου και
της αρχαιολογικής πραγµατικότητας. Ως αντικείµενα εµφανίστηκαν πρώτα σαν βραβείο
στους επιτάφιους αγώνες για τον Πάτροκλο, σαν δώρο που παίρνει ο Οδυσσέας µαζί του
όταν επιστρέφει στην πατρίδα του και σαν ένδειξη ικανοποίησης του Αγαµέµνονα
140

Τα πόδια είχαν ύψος 0.013-0.014 µ. και ήταν µικρότερα από τη διάµετρο του σώµατος του αγγείου
(0.023 µ.).
141
Στη Σύµη βρέθηκαν µικρός χάλκινος τριποδικός λέβητας (Χ 3385), µικρός χάλκινος τριποδικός
λέβητας από λεπτό έλασµα µετάλλου µε δύο δακτυλιόσχηµες λαβές (Χ 3410), κυκλική λαβή µικρού
χάλκινου τριποδικού υποστάτη από λεπτό έλασµα (Χ 4156), πόδι από µικρό χάλκινο τρίποδα (Χ 3626)
(Sakellarakis 1989, 177, υποσ. 24).
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απέναντι στον Αχιλλέα. Κατά τους Γ χρόνους αφιερώνονταν στα ιερά, όπως άλλωστε και
τα χάλκινα ειδώλια (Langdon 1985α, 109).
Ως προς την τεχνοτροπία τους, το κρητικό καλλιτεχνικό περιβάλλον συνέθεσε µε τρόπο
δηµιουργικό τοπικά, κυπριακά και ανατολικά στοιχεία, προβάλλοντάς τα µέσα από µία
ενιαία δηµιουργία και αποκαλύπτοντας το διεθνή χαρακτήρα της τέχνης του νησιού κατά
τη διάρκεια της Γ περιόδου. H ανάπτυξη της παραγωγής ραβδωτών τριπόδων κατά τη
διάρκεια της ΠρΓ περιόδου στην Κρήτη αποτέλεσε µέρος µιας ευρύτερης πολιτισµικής
εξέλιξης από τη Μυκηναϊκή έως τη Γ περίοδο, η οποία δεν διακόπηκε. Ως προς τη
µεταλλοτεχνία, ο Matthäus επισήµανε ότι κατά τη διάρκεια της Γ περιόδου η παραγωγή
χάλκινων αντικειµένων ήταν συνεχής, αν και συγκρατηµένη, και συνέβη όταν τέθηκαν οι
βάσεις για τον οικονοµικό-πολιτικό µετασχηµατισµό της πόλης και της κοινωνικής
διάρθρωσης (Matthäus 1988, 292).
Σε γενικές γραµµές, οι κρητικοί τρίποδες παρουσίασαν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά
µε τους κυπριακούς, αλλά ήταν πολύ πιο λιτοί στη γραµµή τους και τους έλειπε η
πλαστική διακόσµηση και τα κρεµαστά εξαρτήµατα. ∆ιέθεταν περιγράµµατα και πιο
απλά µοτίβα, ενώ σπάνιες ήταν οι εγχαράξεις στη στεφάνη τους. Επιπλέον, ο πιο κοινός
τύπος λαβών τριπόδων είχε σφηνοειδή, τριγωνικά τµήµατα εκτελεσµένα σε περίτµητη
τεχνική, ενώ «τα ειδώλια έµοιαζαν να είναι λιγότερο δηµοφιλή» σε σχέση µε τους
τριποδικούς λέβητες της Ολυµπίας (Benton 1939-40, 51-59). Κατά τη διάρκεια του 9ου
και στις αρχές του 8ου αι. π.Χ. η κυπροµυκηναϊκή παράδοση αναβίωσε στην Κρήτη
πιθανώς κάτω από την επίδραση πολύτιµων κυπριακών υποστατών και κειµηλίων
(Kourou 1989, 122).
Ως προς τη γεωγραφική διασπορά των έργων, 5 από τους 8 κρητικούς υποστάτες
βρέθηκαν σε τάφους στην περιοχή της Κνωσού, η οποία διεκδικούσε τη λειτουργία
ορισµένων εξειδικευµένων εργαστηρίων για την παραγωγή πολυτελών αντικειµένων. Με
εξαίρεση τα ευρήµατα από το Βρόκαστρο και το Παλαίκαστρο στα ανατολικά της
Κρήτης, ραβδωτοί τρίποδες εντοπίστηκαν σε νεκροπόλεις στην περιφέρεια της
Κνωσού142. Η συγκέντρωση αυτή κατέστησε την ύπαρξη εργαστηρίων στην Κνωσό πολύ
πιθανή, καθώς, ήδη από την 1η χιλιετία π.Χ, ήταν το πρώτο και κύριο πολιτισµικό κέντρο
του νησιού (Matthäus 1998, 130). Η δυναµική των διαφόρων εργαστηρίων εξαρτιόταν
άµεσα από τη δυναµική της πόλης και των φορέων της. Η Κνωσός ήταν η κυριότερη
πόλη της Κρήτης, που µετείχε ενεργά σε κάθε ιστορική φάση του νησιού, τόσο στα
εσωτερικά πολιτικά πράγµατα όσο και στο διεθνές οικονοµικό πεδίο. Έχοντας ως
πολιτισµικό υπόβαθρο το µινωικό πολιτισµό, που την ανέδειξε, κατόρθωσε να
διατηρήσει την επικυριαρχία της στα οικονοµικά και πολιτικά πράγµατα τροφοδοτώντας
ένα εργαστηριακό σύστηµα που εναρµονιζόταν απόλυτα µε τις ανάγκες της άρχουσας
τάξης. Η επίδραση των εργαστηρίων της, όχι µόνο της µεταλλοτεχνίας, αναγνώριζε την
αποφασιστικής σηµασίας συµµετοχή στον πολιτισµό και στην οικονοµία της Κρήτης
κατά την ΠΕΣ και αργότερα. Συγχρόνως, αξιοσηµείωτο παραµένει το γεγονός της
συγκέντρωσης τετράπλευρων κρητικών υποστατών στους ∆ελφούς κατά τη διάρκεια του
8ου αι. π.Χ. Η εύρεση κρητικών έργων στα µεγάλα ιερά σχετιζόταν περισσότερο µε το
δίκτυο ανταλλαγών και επαφών των αριστοκρατών και όχι τόσο µε την εντατικοποίηση
της παραγωγής των κρητικών εργαστηρίων για ορισµένα είδη πολυτελών προϊόντων.
142

Θυµίζουµε τα ευρήµατα από την Κνωσό, τους Αµπελόκηπους (Κανιαλή Τεκκέ), το Βόρειο
Νεκροταφείο, τη Φορτέτσα και το ιερό του ∆ία Θενάτα στην Αµνισό (παράκτια πεδιάδα Καρτερού), στα
Α. της Κνωσού.
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Η παραγωγή τριποδικών και τετράπλευρων υποστατών του 9ου και 8ου αι. π.Χ., που
κατάγονταν από την κυπριακή µεταλλοτεχνία, συνέβαινε στον ίδιο χώρο µε την
παραγωγή τριποδικών λεβήτων, που διαµορφώθηκαν µέσα στο πλαίσιο της ανάπτυξης
της ελληνικής µεταλλοτεχνίας και µιας ενιαίας τεχνοτροπίας στο Αιγαίο143, γεγονός που
δείχνει ότι τα κρητικά εργαστήρια εξειδικεύονταν και ανταποκρίνονταν αποτελεσµατικά
στις απαιτήσεις κάθε περίστασης και κάθε πάτρωνα διεποχικά.

143

Θυµίζουµε το ραβδωτό τρίποδα της Φορτέτσας (ΠΠρΓ-ΥΓ), του οποίου οι ανάγλυφες τρέχουσες
σπείρες στη στεφάνη είναι όµοιες µε το αποτύπωµα της µήτρας από το Λευκαντί, που χρονολογήθηκε λίγο
υστερότερα (Catling-Catling 1979-80, 93-97, πίν. 12, 13α).
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Κεφάλαιο 5
Άλλα ζητήµατα
1. Η σχέση των κρητικών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας µε τα ιερά
Το Ιδαίο Άντρο απείχε περίπου 32 χλµ. από την Κνωσό και συνδεόταν µαζί του µε ένα
δρόµο, τον οποίο χρησιµοποιούσαν όσοι ήθελαν να το επισκεφθούν (Dillon 1996, 229).
Η ετήσια συγκέντρωση πολλών και διαφορετικών φορέων απαιτούσε την άρτια
οργάνωση του ιερού τόσο από άποψη χωροταξίας και οικοδοµικών εγκαταστάσεων, όσο
και από άποψη εργαστηρίων, που παρείχαν στους πιστούς αναθήµατα αντίστοιχα της
λατρείας. Η συνέχιση της λατρείας καθόρισε και το είδος των αναθηµάτων (Prent 2005,
567), κάτι που διακρίνεται ξεκάθαρα εάν συγκριθεί το Ιδαίο Άντρο µε το υπαίθριο ιερό
της Σύµης. Η ύπαρξη εργαστηρίων στα ιερά έδινε έµφαση στην πολιτιστική τους
λειτουργία, καθώς η τέχνη δια µέσου της λατρείας επηρέαζε την πολιτιστική και
πολιτική ταυτότητα µιας περιοχής (Psaroudakis 1999, 223). Κατά τον Murray, τα ιερά
των πρώιµων ιστορικών χρόνων εξυπηρετούσαν τις ανάγκες µιας αγοράς, εφόσον
συγκέντρωναν εργαστηριακές δραστηριότητες (Murray 1984, 147).
Εξάλλου, σύµφωνα µε επιγραφικές µαρτυρίες οι άρχοντες των κρητικών πόλεων ήταν
επιφορτισµένοι µε τη διαχείριση των ιερών και η παρουσία αρχόντων στο ιερό της Σύµης
µαρτυρείται επιγραφικά από τον 6ο αι. π.Χ., ενώ οι εικονογραφικές ενδείξεις στα
αναθήµατα την ανάγουν στον 7ο αι. π.Χ. (Λεµπέση 2002, 189). Η παραγωγή και η
διάδοση των τέχνεργων έπρεπε να βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ενός ισχυρού και
κεντρικού «προστάτη» (Psaroudakis 1999, 225). Το ιερό της Σύµης λειτουργούσε κυρίως
ως τοπικό / περιφερειακό σηµείο συνάντησης και πιθανόν ιδρύθηκε πάνω στη βάση µίας
ίσης πολιτικής διοίκησης, που αλληλεπιδρούσε µε το ιερό (D’ Agata 2005, 3). Ανάθηµα
κόσµου – ιερέα είναι ένα σκήπτρο του 7ου αι. π.Χ., που απολήγει σε ασηµένια µορφή
λιονταριού µε επιχρυσωµένη χαίτη και συµβόλιζε την παρουσία, την αυτόνοµη
λειτουργία και το θεσµοθετηµένο ετήσιο δικαίωµα του κατόχου – αναθέτη να
εκπροσωπεί την «εκάστοτε ισχυρή πόλη» και να ελέγχει τη διεξαγωγή των τελετουργιών
(Λεµπέση 1996, 316, πίν. 150δ. Λεµπέση 2005, 11) [εικ. 25]. Στο ίδιο ιερό χώρο
βρέθηκαν άλλα δύο σκήπτρα(;), το ένα σώζοντας µόνο τη χάλκινη απόληξη µε το
ιδιάζουσας σηµασίας σύµβολο των διπλών κεράτων144 [εικ. 26], ενώ το άλλο
ανακαλώντας εικονογραφικά το κηρύκειο-σύµβολο του Ερµή (ΥΓ-ΠΑν) [εικ. 27]. To
σκήπτρο-κηρύκειο καταδεικνύει πόσο ασαφής ήταν η διάκριση µεταξύ του πολιτικού και
θρησκευτικού χαρακτήρα στις εξουσιαστικές αρµοδιότητες µε το πέρασµα στην 1η
χιλιετία π.Χ. (Λεµπέση 1996, 316. Λεµπέση 1974, 225-6, πίν. 168γ). Η προτεραιότητα
144

Λεµπέση 1984, 449, πίν. 224α. Πρόκειται για χάλκινη επίστεψη ξύλινης ράβδου ή σκήπτρου από παχύ
έλασµα (µετανακτορικό), κοµµένο σε σχήµα διπλών κεράτων καθιερώσεως µε φυλλόσχηµο µέλος
ανάµεσά της. Το καρφί και η οπή στην ορθογώνια προεξοχή, που υπάρχει στη µέση της κάτω παρυφής των
κεράτων, προϋποθέτουν την προσήλωση της επίστεψης σε ξύλινο στέλεχος. Βρέθηκε σε ανάµεικτο
στρώµα και γι’ αυτό δεν ευνοείται µία ασφαλής χρονολόγηση. Βλ. επίσης Kourou 1994, 205, σηµ. 21.
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της συντεχνίας ή της élite για την ανάπτυξη της πόλης δια µέσου της λατρείας
διαµόρφωνε την εξέλιξη της τέχνης κυρίως στα εκτός πόλεως ιερά (Ιδαίο Άντρο, Σύµη,
Κοµµός145) (Psaroudakis 1999, 226, 229).
Με βάση πάλι τα επιγραφικά δεδοµένα διαπιστώνεται ότι οι δύο πόλεις, η Αξός και η
Ελεύθερνα, από το τέλος του 7ου αι. π.Χ. και µετά, χρησιµοποίησαν την ίδια
γραµµατοσειρά στις επιγραφές τους. Αναφορικά και µε τα µεταλλικά έργα που
παρουσιάστηκαν παραπάνω διαπιστώνεται ότι οι δύο πόλεις είχαν πρόσβαση στα ίδια
µεταλλοτεχνικά εργαστήρια, γεγονός που σηµαίνει ότι συνδέονταν οι βιοτεχνικοί τους
τοµείς µέσω των ίδιων φορέων – αρχόντων (Stampolidis 2004).
Επιπλέον, στο ιερό του Ερµή και της Αφροδίτης στη Σύµη Βιάννου βρέθηκε χάλκινο
ανδρικό γυµνό ειδώλιο, το οποίο πατούσε σε βάση, που είχε σχήµα ταλάντου
(κυπελλοφόρος 17)146. Στο δεξί του χέρι κρατούσε κωνικό κύπελλο µε κυλινδρικό πόδι,
αγγείο που παραπέµπει σε µινωικούς τύπους [εικ. 28]. Το ειδώλιο χρονολογήθηκε στον
8ο αι. π.Χ. και ως άµεσο παράλληλό του παρουσιάστηκε το χάλκινο κυπριακό ειδώλιο
ενός κερασφόρου θεού του 12ου αι. π.Χ. (ΥΚ ΙΙΓ-ΙΙΙΑ) που πατά σε τάλαντο από την
Έγκωµη. Από την Έγκωµη προήλθαν χάλκινα ειδώλια και άλλων θεϊκών µορφών. Πιο
συγκεκριµένα, ο θεός – πολεµιστής επί του Ταλάντου µε το κερασφόρο κράνος, που
ανασηκώνει απειλητικά το δόρυ του (ΥΚ ΙΙΙ, 12ος – 11ος αι. π.Χ., Schaeffer 1971, 504
κ.ε. Masson 1992, 155-156) [εικ. 29], έχει ερµηνευτεί ως συµβολισµός του
θρησκευτικού ελέγχου και της θεϊκής προστασίας της µεταλλουργίας της ΥΚ εποχής, µε
στόχο τον περιορισµό του ελέγχου από παράγοντες της αριστοκρατίας147. Στον ίδιο χώρο
βορειότερα εντοπίστηκαν χυτήρια χαλκού (Karageorghis 1973α, 665). Και τα δύο
κυπριακά ειδώλια βρέθηκαν σε ιερά, στην περιοχή όπου είχαν οικοδοµηθεί τα κεντρικά
κτήρια της Έγκωµης και οργανώνονταν δίπλα στη βιοµηχανική ζώνη παραγωγής χαλκού
(Steel 2004, 157). Ο Catling υποστήριξε ότι όλη η οργάνωση της παραγωγής χαλκού
στην Κύπρο ήταν πιθανό να είχε ως βάση το ναό και ότι λειτουργούσε στο όνοµα των
θεών, στους οποίους πρόσφεραν τα προϊόντα ως όφειλαν, και εκ µέρους των οποίων στη
συνέχεια οι αρµόδιοι του ναού είτε τα διένειµαν στους µεταλλοτεχνίτες της πόλης για την
παραγωγή έτοιµων προϊόντων είτε τα διέθεταν σε ένα εσωτερικό ή διεθνές εµπόριο ως
πλεόνασµα για την ανταλλαγή µε άλλα αγαθά (Catling 1971, 30). Από την άλλη, ο
Knapp υποστήριξε ότι οι απεικονίσεις των θεών – προστατών του µετάλλου είναι πιθανό
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Π.χ. είναι δύσκολο να προσδιορίσουµε σε ποια πόλη (Φαιστός;) ή σε ποιες πόλεις (κάποια
Αµφικτυονία;) ανήκε το ιερό του Κοµµού. Μία µικρή κοινότητα ανατολικά του ιερού πρέπει να
ενδιαφερόταν για τη διαχείρισή του (Mazarakis Ainian 1997, 232. Shaw 1980, 243).
146
Ο ισχυρισµός αυτός διατηρεί τις αµφιβολίες του, καθώς το σχήµα της βάσης θα µπορούσε απλώς να
εξυπηρετεί τους στατικούς κανόνες του ειδωλίου και έτσι να δυσκολεύει, από τη µια, την
επιχειρηµατολογία για τη σχέση της µορφής (θεϊκής;) µε το χώρο του ιερού και τη λατρεία και, από την
άλλη, την επιχειρηµατολογία για τη σχέση µε το ευρύτερο εµπόριο των µετάλλων στην Ανατολική
Μεσόγειο. Ωστόσο, η παρουσία του ως αναθήµατος σε ένα ιερό, που συγκεντρώνει αριθµό χάλκινων
αντικειµένων, ενδεικτικό της παραγωγής και της εξειδίκευσης της κρητικής µεταλλοτεχνίας απέναντι σε
ένα ιερό, µπορεί να συµβάλλει σε µία πρώτη εξέταση της σχέσης ιερού και µετάλλων, εάν παραπέµψει
κανείς και στα αρχαιολογικά – πολιτισµικά δεδοµένα της Κύπρου (Λεµπέση 1977Β, 408-9, πίν. 215α).
147
Για την περίπτωση της Κύπρου έχει υποστηριχθεί ότι στη διάρκεια της ΥΚ περιόδου η αριστοκρατική
τάξη εκµεταλλευόταν θρησκευτικές τελετές και µια αποκλειστική σειρά από συγκεκριµένα σύµβολα για να
εγκαθιδρύσουν, να οργανώσουν και να αποκτήσουν τον έλεγχο στην παραγωγή χαλκού (Knapp 1986,
116).
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να εξυπηρετούσαν και τις πολιτικές – οικονοµικές επιδιώξεις της ανερχόµενης
αριστοκρατίας ως προς τη διασφάλιση, την αναγνώριση και τη διαιώνιση του ελέγχου
στην παραγωγή του κυπριακού χαλκού, όχι, όµως, κατ’ αποκλειστικότητα (Knapp 1996,
10). Με λίγα λόγια, η παραγωγή του χαλκού ήταν δυνατόν να βρίσκεται υπό τον έλεγχο
των ναών και όσων τη διαχειρίζονταν (Karageorghis 1973β, 107).
Η νέα εικόνα της θεότητας απαντούσε µόνο σε χώρους, όπου κυριαρχούσε η παραγωγή
χαλκού, ενώ ταυτόχρονα, το σύµβολο του ταύρου διατήρησε τη σπουδαιότητά του σε
όλους τους άλλους οικισµούς (Hadjisavvas 2002). Παρόλο που το εύρηµα της Σύµης
απέχει χρονικά από τα ευρήµατα της Κύπρου, και ανήκουν σε διαφορετικό πολιτιστικό
φάσµα το καθένα, µπορούµε να πούµε ότι για µια ακόµη φορά διαφαίνεται η
αλληλεπίδραση Κύπρου – Κρήτης στα πολιτισµικά πρότυπα. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι
ότι οι µύθοι σώζουν τη σχέση της µεταλλουργίας µε τη λατρεία, όπως στην Κύπρο ο θεός
επί του Ταλάντου, που βρέθηκε στην Έγκωµη (Κάντα 2003, 29). Το γεγονός είναι ότι ένα
χάλκινο Γ ειδώλιο - ανάθηµα από τη Σύµη φέρει µινωικά στοιχεία, ενώ ανταποκρίνεται
εµµέσως σε ανατολικά πρότυπα (συριακά – σηµιτικά), εκεί δηλαδή όπου κινούνται και
τα αντίστοιχα κυπριακά έργα (Λεµπέση 1977, 408-9, 215α). Ίσως το περιεχόµενο του
έργου της Σύµης να µη λάβει ποτέ ικανοποιητική ερµηνεία, ωστόσο αποτελεί ένδειξη για
τους συσχετισµούς που γίνονταν στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής αναφορικά µε
τις θρησκευτικές αρχές, τη λατρεία και τη διακίνηση του χαλκού µέσα και έξω από το
ιερό.
Η κρητική µεταλλοτεχνία, εποµένως, συνδέθηκε µε τις δραστηριότητες του ιερού και τα
φυσικά πρόσωπα, τους ιερείς και τους άρχοντες, που ήταν αρµόδιοι για την οργάνωση
της λατρείας. Εκεί ήταν δυνατόν υπό την επίβλεψη του αρχιερέως ή των αρµόδιων
φορέων, να ξαναχυτευτούν και να διατεθούν πάλι στους αναθέτες µεταλλικά έργα που
αφιερώνονταν στη θεότητα, για λογαριασµό της οποίας ενεργούσαν οι αξιωµατούχοι. Με
αυτή τη διαδικασία µεταλλικά αναθήµατα συνέρεαν συνεχώς προς τον «οίκο του θεού»,
ο οποίος δεχόταν προσφορές και θυσίες στο βωµό του, αλλά και πλούσια και πολύτιµα
αναθήµατα, που µπορούσαν να ανακυκλωθούν µε τη µέθοδο της επαναχύτευσης, χωρίς
το ιερό να χάνει το κύρος του ως θρησκευτικής µονάδας και οι ιερείς τη δικαιοδοσία
τους επάνω στα διοικητικά πράγµατα. Σε ό,τι αφορούσε στα µεταλλοτεχνικά εργαστήρια
των ιερών η βιοτεχνική τους δραστηριότητα ελεγχόταν από τους διοικητικούς
παράγοντες µε στόχο να διευκρινίζονται τα πολιτισµικά σύνορα της περιοχής τους
(Psaroudakis 1999, 228).
Με την εναπόθεση τόσων αναθηµάτων το ιερό αποκτούσε και έναν πλούσιο κατάλογο
αντικειµένων από πολύτιµες ύλες (Shürmann 1996, 193). Η προσφορά αναθηµάτων,
ιδιαίτερα στα ιερά, πετύχαινε να ανακυκλώνει τα αντικείµενα και την ύλη. Τα χάλκινα
αναθήµατα αντιπροσώπευαν στην πραγµατικότητα µεγάλες και πολύτιµες
συγκεντρώσεις αγαθών148, που ρυθµίζονταν και προστατεύονταν από την ίδια µικρή
οµάδα που οργάνωνε εξίσου τις λατρευτικές δραστηριότητες και καθόριζε τα
τελετουργικά (Langdon 1985α, 110). Ο Ησίοδος στο έργο του κάνει λόγο για τους
δωροφάγους βασιλείς (Έργα και Ηµέραι 11. 38-9, 220-21, 248-51), δηλαδή για τα
αριστοκρατικά γένη που, ακολουθώντας το οµηρικό αρχέτυπο, ανακύκλωναν τα
148

O Snodgrass έχει αποκαλέσει ορισµένα πανελλήνια ιερά “war museum” και “armouries” (Snodgrass
1980, 63).
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πολύτιµα δώρα µε την ανάθεσή τους στα ιερά. Οι αριστοκράτες προκαθόρισαν, συνεπώς,
το πολιτικό και θρησκευτικό πρότυπο προσφοράς πολύτιµων αγαθών, καθώς το
τελετουργικό της ανάθεσης στους θεούς πρόσφερε εγγύηση για κοινωνική ασφάλεια
µέσω µίας θεϊκής δύναµης (Langdon 1985α, 112). Επιπλέον, µε τη συνένωση
πολισµάτων, δηµιουργήθηκαν ισχυρά πολιτικά - διοικητικά κέντρα επιφορτισµένα µε την
αρµοδιότητα να διοικούν, να ελέγχουν και να ενισχύουν τις τοπικές δραστηριότητες,
διαφυλάσσοντας, έτσι, οι φορείς και τη δική τους πολιτική και οικονοµική σταθερότητα,
προνόµια που τα αποκτούσαν µε το δικαιοδοσία τους στη γη και την αριστοκρατική τους
καταγωγή (Langdon 1985α, 113). Η ίδια η µεταλλοτεχνία, ακολουθώντας περίπλοκους
µηχανισµούς παραγωγής και ανακύκλωσης των έργων της, πετύχαινε µέσω των
τεχνολογικών, µορφολογικών και στυλιστικών χαρακτηριστικών της να διοχετεύει
προϊόντα, που ανταποκρίνονταν στην τεχνοτροπία µίας περιοχής ή µίας σχολής. Γι’ αυτό
το λόγο, δεν είναι σήµερα δυνατόν να ανιχνευτεί ο τόπος προέλευσης των αναθετών,
αφού οι τεχνίτες περιόδευαν και εγκαθίσταντο στα σηµεία συνάντησης, όπου παρήγαγαν,
κατόπιν παραγγελίας, αντικείµενα για λογαριασµό ενός ευρύτερου δικτύου διασύνδεσης
της αριστοκρατικής τάξης (Prent 2005, 569).

2. Οι ξένοι τεχνίτες
Είναι γενικώς αποδεκτό ότι µέσα στον 9ο αι. π.Χ. Φοίνικες έµποροι δραστηριοποιούνταν
στο Αιγαίο (Coldstream 1982, 265. Falsone 1988, 239-240. Culican 1991, 478-479.
Strøm 1992, 46-60. Bikai 1992. Aubet 1993, 102 κ. ε.). Το ερώτηµα, όµως, που τίθεται
και κρατά το θέµα ανοιχτό και επίκαιρο είναι το εξής: ποιοι ήταν οι µεταφορείς αυτού
του εµπορίου και µέχρι ποιο σηµείο αυτοί ή οι µετανάστες τεχνίτες, που εγκαταστάθηκαν
στην Κνωσό ήταν υπεύθυνοι για τον ισχυρό και πρώιµο ανατολικό αντίκτυπο στην
κρητική τέχνη; (Kourou 2000, 1070). Ο Boardman υποστήριξε ότι οι τεχνίτες, που
µετακινήθηκαν από τη Συριοπαλαιστίνη προς τη ∆ύση και πέρασαν και από την Κρήτη,
δεν ήταν απαραίτητα Φοίνικες, αλλά προέρχονταν πιθανώς από βορειότερες περιοχές
(Boardman 1990, 186. Winter 1988, 210-211). Ο Ηρόδοτος (Ι.2) ανέφερε τη λειτουργία
που επιτελούσαν οι Φοίνικες ως µεσάζοντες στις µεταφορές αγαθών στην ευρύτερη
εµπορική αγορά του Μεσογειακού κόσµου και το γεγονός ότι δεν ήταν οι µόνοι
υπεύθυνοι για όλα τα εισαγόµενα προϊόντα από την Ανατολή, που έφταναν στην Κρήτη
απευθείας από την Αίγυπτο ή και από άλλους ενδιάµεσους προς τη µητροπολιτική
Ελλάδα εµπορικούς σταθµούς, όπως από τη Σάµο, ιδιαίτερα στα τέλη του 7ου αι. π.Χ.
(Markoe 2000, 174).
Ήδη από την εποχή που οι θαλάσσιες διαδροµές οδήγησαν τους Μυκηναίους στον
πολιτισµό της Ανατολής δηµιουργήθηκε µία οµάδα αποίκων – φορέων που εισήγαγε τα
ήθη και έθιµα, την αρχιτεκτονική και κάποια πρότυπα θρησκευτικών τελετουργιών και
συµβόλων. Μέσω αυτών των σχέσεων έφτασαν διαφόρων ειδών προϊόντα στους κόλπους
των αιγαιακών κοινωνιών και έδωσαν ώθηση «εις την επί τόπου διαµόρφωσιν µιας
µικτής τέχνης αιγαιο-φοινικικής», η οποία έδωσε πολύ αξιόλογα δηµιουργήµατα.
Βαθµιαία και µέσα στους πρώτους αιώνες της 1ης χιλιετίας π.Χ. µυκηναϊκά θέµατα
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επανήλθαν εκ νέου στην Κρήτη, τα οποία είχε συµπεριλάβει ήδη η τέχνη της Ανατολής
(Levi 1950, 156-8).
Η εγκατάσταση των ανατολιτών µεταλλοτεχνιτών στην Κρήτη του τέλους του 9ου αι.
π.Χ. σήµαινε την αργή ένταξη µιας µικρής ξένης κοινότητας (όχι απαραίτητα στην
Κνωσό) στο ευρύτερο πλαίσιο της κρητικής ιδιοσυγκρασίας149. Αν και διατήρησαν
αρκετά από τα µη ελληνικά χαρακτηριστικά τους περισσότερο από δύο γενιές, η
συνεργασία τους µε τους ντόπιους πάτρωνες είχε ως αποτέλεσµα να εξελληνιστεί το
στυλ τους, αλλά να διατηρηθεί η ιδιαιτερότητα του επαγγέλµατός τους, που δεν ήταν
άλλη από τη συντεχνιακή ή οικογενειακή βιοτεχνική οργάνωση. «Αν ζούσαν και
εργάζονταν µαζί, ανάµεσα, αλλά ξεχωριστά από την ελληνική κοινότητα, µπορεί να
κράτησαν µερικά από τα µη ελληνικά έθιµα του εργαστηρίου και της ταφής» (Boardman
1967, 63). «Η παράδοση των βορειοσυριακών εργαστηρίων έπαιξε αναµφίβολα ένα
ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στη διαµόρφωση της αιγαιακής ανατολίζουσας
τέχνης, αλλά και στην εξέλιξή της αργότερα µέσα στον 7ο αι. π.Χ. Η κύρια συνεισφορά
της βορειοσυριακής τέχνης, ωστόσο, δεν ήταν ότι πρόσφερε νέα µοτίβα, αλλά κυρίως ότι
πρόβαλε εικονογραφικά στοιχεία γνωστά στη µινωική – µυκηναϊκή τέχνη» (Kourou
1989, 121).
Αρχαιολογικές µαρτυρίες για την παρουσία Φοινίκων τεχνιτών στο Αιγαίο βρίσκουµε
στην Κω, στη Ρόδο, στην Κρήτη και ίσως στην Έφεσο (Coldstream 1982, 268-269. 1993,
99. Κöpcke 1992, 108, No 24 µε βιβλιογραφία. Bammer 1985, 103-108).
Γενικά, η φοινικική παρουσία στην Κρήτη εντοπίζεται στην ανατολική Κρήτη και
κυρίως στο κεντρικό τµήµα του νησιού (Kourou 2000, 1073). Σχετικά µε τις
αρχαιολογικές θέσεις, ευρήµατα φοινικικής προέλευσης και ταυτότητας στην Κρήτη
ανακαλύφθηκαν στον Κοµµό150. Ενώ αρχικά λειτούργησε ως λιµάνι προσεγγίσεως της
κεντρικής Μεσογείου, ίσως πολυσύχναστο, πριν την περίοδο του αποικισµού, ο Κοµµός
υπήρξε το πρωιµότερο σηµείο λατρείας των Φοινίκων τόσο µακριά από τον τόπο τους
(Negbi 1992, 608). Εδώ, µέσα σε ένα µικρό ναό, βρέθηκε τρίστηλο ιερό151 ιδιάζουσας
σηµασίας, κοντά στην ακτή της πεδιάδας της Μεσαράς χτισµένο κατά τη ΠΠρΓ περίοδο
(γύρω στα 925 π.Χ.) πάνω στα ερείπια της µινωικής πόλης και παρόµοιο µε το ιερό του
Κιτίου (Kourou 2000, 1068). Σε ανώτερο αρχαιολογικό στρώµα ήρθε στο φως και
149

Στην Κύπρο την ΠΕΣ τα κυπριακά καλλιτεχνικά εργαστήρια παρήγαγαν προϊόντα που προέκυψαν από
το συγκερασµό του τοπικού και του ανατολικού (φοινικικού ή αιγυπτιακού) στοιχείου. Η ιδιαίτερη τοπική
παράδοση συνδυάστηκε µε την ανατολική (φοινικική και αιγυπτιακή) τεχνοτροπία µέσα είτε στα ίδια
εργαστήρια είτε σε γειτονικά, τα οποία ήταν επανδρωµένα µε Φοίνικες αποίκους ή ντόπιους τεχνίτες, και
δηµιούργησε ένα ανεξάντλητο για την έρευνα καλλιτεχνικό ρεύµα και προπάντων διοχέτευσε εµπορικά
προϊόντα εργαστηρίων στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου (Levi 1950, 169).
150
Στα εκτός πόλεως ιερά της Κρήτης της ΠΕΣ, οι οικοδοµικές δραστηριότητες των Φοινίκων
επιβεβαιώνονται µόνο στον Κοµµό, που πιθανότατα βρισκόταν υπό τον έλεγχο της πόλης της Φαιστού
(Prent 2005, 574).
151
Στο ναό Β, δυτικά από τη στήλη, υπήρχε η εστία. Στα δυτικά της εστίας βρέθηκαν τρεις κωνοειδείς
στήλες, Β∆., στην κορυφή ενός µεγάλου τριγωνικού δόµου. Μεταξύ των δύο νοτίων στηλών είχε σφηνωθεί
χάλκινο ειδώλιο ίππου. Πάνω από τον ίππο βρέθηκε σφηνωµένο ειδώλιο από φαγεντιανή αιγυπτιακής
γυναικείας πολεµικής θεότητας (Sekhmet). Ανάµεσα στις δύο βόρειες στήλες βρέθηκε ειδώλιο από
φαγεντιανή ανδρικής θεότητας (πιθανώς ο Nefertum, γιος της Sekhmet), που συνανήκει στην Τριάδα των
Θηβών (Ptah - Nefertum - Sekhmet). Ανατολικά και πίσω από τις στήλες βρέθηκαν τα υπολείµµατα
χάλκινης «ασπίδας», ενώ µπροστά από τις λατρευτικές στήλες υπήρχαν πολλά αναθήµατα, µεταξύ των
οποίων χάλκινος ταύρος και άφθονη διακοσµηµένη κεραµική. Τέλος, στο ιερό βρέθηκε και εισαγόµενη
φοινικική κεραµική (Shaw 1998, 18).
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δεύτερος, υστερότερος ναός (ναός Β), που ιδρύθηκε στον 9ο – 8ο αι. π.Χ. Οι δύο
διαδοχικοί ναοί της ΕΣ, που χρονολογήθηκαν έως το 600 π.Χ., παραβάλλονται µε τα
κατασκευαστικά πρότυπα των Φοινίκων, που τα διέκριναν οι έντονες επιρροές από τη
λατρευτική παράδοση της Αιγύπτου και της Εγγύς Ανατολής152 (Negbi 1992, 608).
Στο εσωτερικό και των δύο ναών βρέθηκαν οστά ζώων και κεραµική, από θυσίες και
τελετουργικά γεύµατα, πήλινα και χάλκινα ειδώλια ίππων και ταύρων, καθώς και µικρές
«ασπίδες» και όπλα, που χρονολογήθηκαν από το τέλος του 8ου µέχρι τον 4ο αι. π.Χ., µε
περίοδο ακµής τον 7ο αι., λόγω των πολυάριθµων αναθηµάτων (Shaw 1986, 224-225.
Ξιφαράς 1998, 28-9). Εδώ, µάλιστα, ανακαλύφθηκε εργαστήριο επεξεργασίας σιδήρου
κατά τον 8ο και 7ο αι. π.Χ., αφού η Κρήτη διέθετε πλούσια κοιτάσµατα σιδήρου153
(Zervantonakis 1985, 124. Markoe 2000, 172). Ένα καλά διατηρηµένο τµήµα κλιβάνου
για χύτευση ανακαλύφθηκε στον περίβολο του ελληνικού ιερού (Markoe 1998, 236,
υποσ. 7). Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι στη διάρκεια της ΠΕΣ η χρήση σιδερένιων
αντικειµένων έγινε πιο συχνή, µε αποτέλεσµα µέσα στο 10ο αι. π.Χ. το 54% επί του
συνόλου των έργων να κατασκευάζονται από σίδηρο (Drews 1993, 75). Και ένας
µεγάλος αριθµός των ευρηµάτων του Κοµµού (περίπου 2.000 αντικείµενα) ήταν
κατασκευασµένα από σίδηρο.
H ανατολική-φοινικική παρουσία και επίδραση στην Κρήτη ανιχνεύεται στα αναθήµατα
των ιερών και στα κτερίσµατα των νεκροπόλεων. Στον Τ. ΙΙΙ στο Ατσαλένιο, θέση που
καταλαµβάνει µέρος ενός από τα πολλά νεκροταφεία της Κνωσού της ΠΕΣ, διασώθηκε
σε καλή κατάσταση ένα φοινικικό cippus, εν είδει στήλης, µε τη µια κύρια πλευρά να
φέρει µία εγχάρακτη αβαθή κυκλική κοιλότητα µε δύο αντιθετικούς εγχάρακτους
αύλακες και την πλευρική όψη να έχει ένα µικρό ορθογώνιο λάξευµα. To terminus post
quem για το cippus είναι η ΥΓ περίοδος λόγω της χρονολόγησης των κτερισµάτων
(Kourou - Karetsou 1998, 243-246). Τα νεκροταφεία της Κνωσού συγκέντρωναν µεγάλο
αριθµό εισαγόµενων προϊόντων από διάφορες πρώτες ύλες και ποικίλων τεχνοτροπιών,
γεγονός που µπορεί να σηµαίνει ότι κατά τη διάρκεια της ΠΕΣ η Κνωσός λειτουργούσε
ως ένα µεγάλο εµπορικό κέντρο (Kourou - Karetsou 1998, 250).
Η Ελεύθερνα, ιδρυµένη στις υπώρειες του Ψηλορείτη, παρουσιάζει οµοιότητα µε την
Τύρο, την Κνωσό και το Κούριο εξαιτίας ενός φοινικικού cippus, που βρέθηκε στη
νεκρόπολή της, στην Ορθή Πέτρα. «Πρόκειται για την αφηρηµένη µορφή ενός τανιτικού
συµβόλου, το οποίο δεν υπάρχει παρά µόνο σε νεκροταφεία των Φοινίκων, στον τόπο
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Αφορµή για την αναζήτηση της ταυτότητας του ναού αποτέλεσαν οι τρεις ακέραιες στήλες, που ήταν
τοποθετηµένες µέσα σε λίθινη βάση. Ο Shaw (Shaw 1989, 175) υποστηρίζει ότι µεταξύ των ναών της ΕΣ
στην Ανατολική Μεσόγειο ο σύγχρονος ναός της Τανίτ στην πόλη Sarepta µπορεί να παραλληλιστεί µε το
ναό της β’ φάσης του Κοµµού (Negbi 1992, 609).
153
Η περιοχή της Ίδης είναι πλούσια σε κοιτάσµατα σιδήρου. Γι’ αυτό το λόγο ορισµένοι ερευνητές
υποστηρίζουν ότι ήταν δυνατόν κατά τους χρόνους της ΕΣ να εξορύσσονταν υπολογίσιµες ποσότητες
µεταλλεύµατος (Faure 1966, 61-68. Varoufakis 1982, Morris 1992, 118, 151. Jones 2000, 141). Επίσης,
στην περιοχή του σύγχρονου χωριού Σίσσες, στην περιφέρεια του Ρεθύµνου, βρέθηκε άφθονη ποσότητα
σκωρίας σιδήρου, γεγονός που έκανε τον Αλεξίου στα 1965 να υποστηρίξει «ότι κατά την αρχαιότητα
εξετελούντο αυτόθι εργασίαι εκκαµινεύσεως του µεταλλεύµατος» (Αλεξίου 1965, 284). Επίσης, αξίζει να
σηµειωθεί η σηµαντική παρουσία σκωρίας σιδήρου στο Πάνορµο, επίνειο της αρχαίας Ελεύθερνας (Faure
1966, 65). Τέλος, οι πρώτες εγκαταστάσεις των Φοινίκων περιελάµβαναν τα Χανιά, το Λευκαντί, την
Ιαλυσό και την Περατή, θέσεις που είχαν ως κοινό γνώρισµα την ύπαρξη κοιτασµάτων σιδήρου (Morris
1992, 122) [εικ. 30-31].
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τους ή στις αποικίες τους». Το cippus έχει κατασκευαστεί από ντόπια ασβεστολιθική
πέτρα (ψαµµόλιθο) και χρονολογήθηκε στον 8ο αι. π.Χ. Ένα τέτοιο εύρηµα είναι δυνατόν
να αποκαλύψει το καλλιτεχνικό και λατρευτικό / θρησκευτικό περιβάλλον µέσα στο
οποίο αυτό δηµιουργήθηκε. Η υπόθεση ότι άνθρωποι φοινικικής καταγωγής έζησαν και
ενταφιάστηκαν στην Κρήτη ενισχύεται κατόπιν αυτών, καθώς την εποχή κατά την οποία
όλα αυτά συµβαίνουν, ανάµεσα δηλαδή στον 9ο και στον 7ο αι. π.Χ., αρκετοί λαοί της
Συριοπαλαιστίνης, µετά τις καταστροφές που επέφεραν σε αυτούς οι Ασσύριοι,
µετανάστευσαν κατά κύµατα, ιδρύοντας αποικίες πρώτα στην Κύπρο και µετά στην
Καρχηδόνα.
Τα cippi παρουσιάζουν οµοιότητες µεταξύ τους και η παρουσία τους έξω από την κυρίως
φοινικική επικράτεια προσδιόριζε τις διαστάσεις της πολιτισµικής εξάπλωσης των
Φοινίκων (Tore 1992. Stampolidis 1990γ. Sader 1991 και 1992. Benichon-Safar 1982.
Bartolini 1976 και 1986. Bisi 1965. Bondi 1972. Moscati 1985 και 1986. Moscati –
Uberti 1970 και 1981). Στο ίδιο πλαίσιο εντασσόταν και η κατασκευή ναών ή ιερών, που
παρουσίαζαν οµοιότητες ως προς την αρχιτεκτονική και τη λατρεία των Φοινίκων. Ο
τεράστιος ναός της Αστάρτης στο Κίτιον (µέσα 9ου αι. π.Χ.) χτίστηκε πάνω από τα
θεµέλια του προηγούµενου, αφιερωµένου στο θεό επί του Ταλάντου (Ιακώβου 1993, 17).
Μέρη του κατεστραµµένου - ήδη από τα τέλη της ΥΕΧ ΙΙΓ - ναού κατέλαβαν
εργαστήρια µεταλλοτεχνίας. Ο τοµέας της λατρείας παρουσίαζε καταφανή σύνδεση µε
τον τοµέα της µεταλλουργίας, µε την κατασκευή και την επεξεργασία την ύλης και µε
την ποικιλότητα της εφαρµοσµένης τέχνης ανά τους αιώνες (Negbi 1992, 608).
Ισχυρό επιχείρηµα, επίσης, για τις πολύ στενές σχέσεις µε την Ανατολή αποτελεί η
χάλκινη ηµισφαιρική ενεπίγραφη φιάλη που βρέθηκε στον ΠρΓ θαλαµοειδή τάφο J του
Βόρειου Νεκροταφείου της Κνωσού, ο οποίος χρονολογήθηκε εξαιτίας της αττικής
εισαγµένης κεραµικής στην ΠρΓ εποχή. Η φιάλη, πιθανώς χυτή, εισήχθη από την
Ανατολή και τοποθετήθηκε ως κτέρισµα στις δύο γυναικείες ταφές (ΣταµπολίδηςΚαρέτσου 1998, 238-9, αρ. 286). Πιθανότερη προέλευση µοιάζει να είναι η Κύπρος,
όπου συναντάµε σποραδικά φοινικική παρουσία µέσα στο β’ µισό του 10ου αι. π.Χ.
(Demetriou 1989, 67). Η γραφή των 12 φοινικικών γραµµάτων χαράχτηκε εξωτερικά και
κάτω από το χείλος, ανάµεσα σε δύο στενές ζώνες διακοσµηµένες µε πυκνά χαραγµένα
διαγώνια γραµµίδια. Γύρω από τη φράση154, που αναγιγνώσκεται επί τα λαιά και
µεταφράζεται ως «η φιάλη του Χ, υιού του Υ», έχει αποδοθεί σχοινοειδές κόσµηµα.
Χρονολογήθηκε στην ΠΠρΓ Α / ΜΠρΓ Α (970- 870 π.Χ.) περίοδο. Πρόκειται για την
πρωιµότερη αλφαβητική επιγραφή στο Αιγαίο. Ενεπίγραφες φιάλες στη Μεσόγειο µε
φοινικικά γράµµατα έχουν βρεθεί µία στην Ολυµπία (η δεύτερη της Ολυµπίας έχει
αραµαϊκά γράµµατα) και δύο στην Ετρουρία στα τέλη, όµως, του 8ου αι. π.Χ. (Bisi 1991,
277-282).
Όλες οι προαναφερόµενες φιάλες διακοσµούνταν µε έκτυπο ανάγλυφο. Επιπλέον,
ετεοκυπριακή γραφή έχει βρεθεί σε θραύσµα αργυρής φιάλης άγνωστης προέλευσης.
Φιάλες µε επιγραφικά στοιχεία στην αρκαδοκυπριακή διάλεκτο έχουν βρεθεί σε θέσεις
της Κύπρου, όπως η Αµαθούς, το Κούριο, η Ταµασσός, η Σαλαµίνα, η Παλαίπαφος και η
Αρµού. Γεγονός είναι ότι οι ενεπίγραφες ηµισφαιρικές φιάλες που προέρχονται από την
154

Η πρώτη λέξη ks σηµαίνει «φιάλη» και η τρίτη λέξη bh σηµαίνει «υιός του».
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Κύπρο της ΥΕΧ ήταν συνηθισµένο να φέρουν τις επιγραφές τους σε κοντινή απόσταση
από το χείλος και στην κυπροµινωική διάλεκτο (KNC, 30 αρ. 1. KNC ΙΙ, 563-4, σχ. 157.
Σταµπολίδης-Καρέτσου 1998, 238-239, αρ. 286. Για τις ενεπίγραφες φιάλες βλ. Markoe
1985, 72-74).
Η παρουσία ενός τέτοιου αντικειµένου σε ένα από τα σηµαντικότερα νεκροταφεία της
Κρήτης συνδεόταν µε τις πολιτισµικές επαφές και σχέσεις των λαών της Μεσογείου, που
ξεκίνησαν πιο έντονα µέσα στον 9ο αι. π.Χ. Ας σηµειωθεί ότι η φοινικική εγκατάσταση
στην Κύπρο τοποθετείται χρονικά στα µέσα του 9ου αι. π.Χ., ενώ στα τέλη του ίδιου
αιώνα εντοπίζουµε τις πρώιµες µεταναστεύσεις των Ανατολιτών προς δυτικά.
Ένα άλλο σηµαντικό τεκµήριο είναι και οι «ασπίδες» τύπου Ιδαίου Άντρου, που ως
τελετουργικά αντικείµενα, γίνονταν κάθε φορά αναπόσπαστο µέρος της τέλεσης
θρησκευτικής ή ταφικής πρακτικής. Από το σύνολο της κρητικής δηµιουργίας αποτελούν
µέχρι σήµερα τα καλύτερα τεκµήρια για την οργάνωση της παραγωγής των κρητικών
εργαστηρίων γύρω από το κοινωνικό και θρησκευτικό άξονα µε άµεσες επιρροές από την
ανατολίζουσα τεχνοτροπία. Η γέννηση και η άνθηση της παραγωγής των χάλκινων
αγγείων, όπως είναι οι φιάλες και οι «ασπίδες» από το Ιδαίο και όχι µόνο, όφειλε τα
πρότυπά της στην καλλιτεχνική παραγωγή κυρίως της Φοινίκης και της Βόρειας Συρίας,
που επηρέασαν γενικά όλη τη Μεσόγειο (Levi 1950, 158). Η συµβολή µιας τάξης
ανθρώπων – φορέων αποκτούσε νόηµα για το νησί όταν κατόρθωνε να του προσφέρει
κάτι που δεν εισαγόταν και δεν είχε υιοθετηθεί ως πρότυπο από το µινωικό παρελθόν. Η
εγχώρια κατανάλωση οριοθέτησε την εξέλιξη της κρητικής µεταλλοτεχνίας, επειδή
καλύπτονταν κατά προτεραιότητα οι ανάγκες του άµεσου κοινωνικού και θρησκευτικού
περιβάλλοντος. Η ιδιοµορφία του τρόπου απεικονίσεως των θεµάτων και η ηµιτελής
εκτέλεσή τους σε µερικές περιπτώσεις υποδείκνυε την επί τόπου κατασκευή του
προϊόντος155.
Στο πλαίσιο της πρωτοπορίας, της τοπικής παραγωγής και της ανάπτυξης ξεχωριστού
τοπικού ρυθµού εντάσσεται και ένα ανάλογο παράδειγµα, που προήλθε από τις
ανασκαφικές εργασίες του 1991 στο Ηραίο της Σάµου. Στα ΝΑ. του ναού βρέθηκε µικρή
χάλκινη αναθηµατική «ασπίδα» του πρώιµου 6ου αι. π.Χ., µε κύριο χαρακτηριστικό την
οριζόντια διάταξη των διακοσµητικών ζωνών. Ο τρόπος απόδοσης της παράστασής της
συνδέθηκε στενά µε τη σαµιακή αγγειογραφία τής Αν περιόδου, επειδή ο τεχνίτης, που
την κατασκεύασε επεδίωξε να διδαχθεί από τον αγγειογράφο ορισµένα στοιχεία, τα
οποία εφάρµοσε στη χαλκουργία, µε αποτέλεσµα να εµπλουτίσει την «ασπίδα» µε τρόπο
ασυνήθιστο156. Κι εδώ, όπως άλλωστε και στις «ασπίδες» τύπου Ιδαίου, ο καλλιτέχνης
είχε επιλέξει να διακοσµήσει το έργο µε σκηνή κυνηγιού (Μoustaka 1994).
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Σε τµήµα χάλκινου αγγείου που βρέθηκε στο Ιδαίο Άντρο απεικονίζονται ταύροι, που είναι πιο ραδινοί
και άλλοτε πιο ρωµαλέοι, ενώ στο σύνολό της τη σύνθεση διακρίνει αταξία, γεγονός που, κατά τον Κunze,
θυµίζει τα εργαστήρια της Αµάρνας ή άλλα εργαστήρια, όπου είχαν επιβιώσει για πολύ καιρό οι µινωικές
παραδόσεις (Kunze 1935-6, αρ. 65, πίν. 42). Εκείνο που κατά το Levi παραµένει αξιοσηµείωτο είναι ότι
ενώ έχει ολοκληρωθεί η χάραξη, και αυτή µόνο στα περιγράµµατα των µορφών, δεν έχουν αποδοθεί
καθόλου οι εσωτερικές λεπτοµέρειες των σωµάτων, ούτε έχει ολοκληρωθεί η εικονογράφηση σε όλες τις
περιθέουσες διακοσµητικές ζώνες, ένδειξη ότι το αγγείο είχε παραµείνει ηµιτελές από το κρητικό
εργαστήριο που το κατασκεύασε (Levi 1950, 146-7).
156
Η ασπίδα κατασκευάστηκε για να ανατεθεί και όχι για να χρησιµοποιηθεί. Σε αντίθεση µε τις
οµόκεντρες περιµετρικές διακοσµητικές ζωφόρους µε σειρές ζώων (ταύρων, αιλουροειδών, αιγοειδών,
ελάφων), η σκηνή κυνηγιού (σκύλοι κυνηγούν λαγό), που αναπαρίσταται σε φυσικό τοπίο, διατάσσεται σε
τέσσερις οριζόντιες ζώνες, ενώ ένα τµήµα παραµένει αδιακόσµητο. Στα αριστερά άκρα των δύο κεντρικών
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Η παρουσία ξένων τεχνιτών στη διάρκεια του 9ου και 8ου αι. π.Χ. (Boardman 1970. Bisi
1991) και οι σχέσεις µεταξύ Κρητών και Φοινίκων µπορούν να διαφωτιστούν καλύτερα
αν ληφθεί υπόψη περισσότερο το εξωτερικό πολιτικο - οικονοµικό περιβάλλον της
περιόδου που εξετάζεται παρά αν επικεντρωθεί το ενδιαφέρον αποκλειστικά και άµεσα
στην Κρήτη. «Η οικονοµική ιστορία σε αυτή την ιστορική φάση µπορεί να θεωρείται
κατά κάποιο τρόπο ισχνή, η πολιτική ιστορία, όµως, είναι δυνατόν να συµβάλλει και να
κατατάξει ή να αποσυναρµολογήσει αυτό που ανακλάται στην οικονοµική ευηµερία ή
δυσχέρεια και να αλλάξει τα πρότυπα των διεθνών σχέσεων» (Jones 2000, 149).
Οι ξένοι τεχνίτες, όµως, δεν ήταν απαραίτητο να ήταν αλλοεθνείς, αλλά και κάτοικοι
µίας άλλης κρητικής πόλης .
Σε αρχαϊκή επιγραφή (γύρω στο 500 π.Χ.) που βρέθηκε στην Ελεύθερνα, καταγράφηκε
νοµική ρύθµιση για τους αλλοπολιάτες. Η Guarducci δηµοσίευσε την επιγραφή ως “legis
fragmentum ad externos cives (αλλοπολιάται) fortasse pertinentis, qui Eleuthernae
domicilium suum habuerint” (Guarducci 1939, ICret. II 12, No. 3). Ο όρος αλλοπολιάτες
ή αλλοπολία απαντάται σε άλλες τέσσερις επιγραφές της Κρήτης157. Η παλαιότερη
προήλθε από τη Γόρτυνα (ICret. IV, 78. SEG XVI 533. SEG XXXII 867. SEG XXXV
983. Jeffery 1990, 315, No. 8. Van Effentere 1985, 187-188). Πρόκειται για ψήφισµα µε
το οποίο προσδιοριζόταν νοµικά η επιστροφή των εξορίστων. Το ίδιο οριζόταν και στη
µεγάλη επιγραφή της Γόρτυνας (µέσα 5ου αι. π.Χ.) χρησιµοποιώντας τον όρο
αλλοπολία158 (ICret. IV 72. SEG XXXIIΙ 731. SEG XXXV 982. Van Effentere 1985, 186,
σηµ. 112). Σε δύο αρχαϊκούς νόµους της Λύττου (αρχές 5ου αι. π.Χ.) ο όρος
αλλοπολιάταν αφορούσε στην ξενηλασία, όχι απαραίτητα των ξένων, αλλά των
αλλοπολιατών, των αντίστοιχων δηλαδή µετοίκων της Αθήνας (Πλάτων 1950, 534-535.
Van Effentere 1985, 157-188. SEG XXXV 991). Ο δήµος των Λυττίων απαγόρευε στους
αριστοκράτες της Λύττου να αυξήσουν τη γη και συνεπώς την οικονοµική τους δύναµη
µε το να «εισάγουν» ξένους για τη βόσκηση των κοπαδιών. Με µία τέτοια νοµική
ρύθµιση εξασφαλίζονταν κοινά βοσκοτόπια, ενώ ελέγχονταν η αύξηση των κοπαδιών. Οι
εκδότες Μ. και Η. Van Effentere υποστήριξαν ότι οι αλλοπολιάτες ήταν µετανάστες από
ζωνών εµφανίζεται µυστηριώδης κεφαλή (αποτροπαϊκή;), που διακόπτει τη ρυθµική κίνηση της
παράστασης. Το θέµα είναι καθαρά µυθολογικό και όλη η σύνθεση «διαβάζεται» από κάτω προς τα πάνω.
Η τεχνοτροπία δείχνει, σε σχέση µε τη ρυθµική κίνηση, που χαρακτηρίζει την παράσταση, ότι η
διαρρύθµιση της σύνθεσης φαίνεται δικαιολογηµένη και σαν να περιστρέφεται (Moustaka 1994, 18). Στη
διακόσµηση του έργου διακρίνεται µία παιχνιδιάρικη σχεδόν διάθεση του καλλιτέχνη, που την έχει
αποδώσει µε πιο ελεύθερο σχέδιο. Τα παράλληλά της µε βάση τη σκηνή του κυνηγιού και τα εν κινήσει
ζώα είναι µία «ασπίδα» από το Karkemish156 (τελευταία δεκαετία 7ου αι. π.Χ.) και µία από την Ολυµπία (γ’
τέταρτο 7ου αι. π.Χ., κατά τον Kunze)156. Η οµοιότητα στη σύνθεση των τριών αντικειµένων αποδεικνύει
ότι οι ζώνες ως διακοσµητικό στοιχείο των «ασπίδων» προήλθαν µέσω του προφορικού λόγου (Moustaka
1994, 12-37).
157
Η νεότερη από τις επιγραφές είναι ένα θραύσµα επιγραφής από τη Λατώ (ICret. XVI 6, fr. V-VI. Van
Effentere 1985, 186, σηµ. 111). Στον ιερό νόµο του 2ου αι. π. Χ. η αποσπασµατικά σωζόµενη κατάσταση
του λίθου δυσκολεύει το έργο της αποκατάστασης του κειµένου, γι’ αυτό η συµπλήρωση του στίχου 4,
όπου «τοι]ς αλλοπ[ολιάταις» στην έκδοση των Van Effentere έχει προταθεί µε κάθε επιφύλαξη.
158
Στήλη VI, στίχοι 46-51: «αι κ’ εδδυσαµ[ένους] πέ|ρα[νδε] εκς αλλοπολίας υπ’ αν|άνκας εκοµένος
κελοµένο τι|ς λύσεται, επί τοι αλλυσαµέν|οι εµεν πριν κ’ αποδοι το επιβάλλον» [=εάν κάποιος, λόγω
υποχρεώσεως προς αυτόν που το απαιτεί, απελευθερώσει αυτόν [τον αλλοπολιάτη] που έχει βρεθεί εκτός
του δήµου του, να βρίσκεται ο απελευθερωµένος στην εξουσία εκείνου που τον απελευθέρωσε, µέχρι να
καταβάλει το οφειλόµενο ποσό].
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τη Λύττο, που ζούσαν µέχρι πριν εκτός του δήµου της Λύττου (SEG XXXV 991). Στην
περίπτωση των αλλοπολιατών (τεχνιτών, αποίκων, µεταναστών, προσφύγων), ήδη από τα
ΥΑ χρόνια, ψηφίζονταν νόµοι που προέβλεπαν την ελεγχόµενη ενσωµάτωση µετοίκων,
που εκτελούσαν συγκεκριµένη εργασία κατόπιν αµοιβής. Στην περίπτωση των
µεταναστών ή των αποίκων, που άλλαζαν δήµο και µετεγκαθίσταντο σε άλλη πόλη, η
τελευταία αξιολογούσε το έργο που πρόσφεραν και τους αναγνώριζε δικαιώµατα και
υποχρεώσεις159.
Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι οι τεχνίτες, εννοώντας τους εξειδικευµένους εργάτες,
βρίσκονταν σε κατάσταση «περιορισµένης δουλείας» (Πολιτικά 1260α 37, 1267β 15,
1277β 1, 1278α 17, 1291α 1, 1319α 26, 1326α 22 1328β 39, 1329α 19, 1331α 33). Ο
Πλάτωνας (Νόµοι 915) αναφέρει ότι οι τεχνίτες που ήταν ελεύθεροι πολίτες υπόκειντο
στους νόµους της πόλης και στις υποχρεώσεις που αναλάµβαναν απέναντι στον εκάστοτε
εντολοδόχο τους (Willetts 1955, 44). ∆εν ανήκαν στο σύνολο της πόλης ή δεν
συµπεριλαµβάνονταν σε αυτό. Εάν επρόκειτο να συµβεί κάτι τέτοιο τότε η πόλη όριζε
νόµο και προέβλεπε µε διατάξεις την ενσωµάτωσή τους.
Στην Ελεύθερνα βρέθηκε αρχαϊκή επιγραφή (γύρω στο 500 π.Χ.), όπου αναφερόταν ο
όρος σισυροποιός160. Οι σισυροποιοί ήταν εξειδικευµένοι τεχνίτες161 που έφτιαχναν
πανωφόρια από τρίχα αίγας ή από έντριχο δέρµα162. Πηγές µας αναφέρουν ότι µανδύας
τέτοιου τύπου χρησιµοποιούνταν την ηµέρα ως ένδυµα και τη νύχτα ως σκέπασµα163. Η
δεύτερη επιγραφή της Ελεύθερνας αποτελούσε ψήφισµα της πόλης µε ιδιαίτερη αναφορά
στους σισυροποιούς και στον τρόπο πληρωµής των υπηρεσιών τους από τη µεριά της
πόλης. Πρόκειται για νόµο ή νοµική ρύθµιση δηµόσιου χαρακτήρα που παρουσιάστηκε
στο κοινό των Ελευθερναίων µε τη χάραξή της σε λίθο σχετικά µε την πολιτική τακτική
που θα ακολουθήσει η πόλη απέναντι σε συγκεκριµένο κλάδο βιοτεχνών, οι οποίοι
καλούνται να εργαστούν κατόπιν εντολής της πόλης µε συγκεκριµένη αµοιβή (ηµιτυέκτο
κριθαί, τριόδελον;) ή αµισθεί, κατά περίπτωση. Το περιεχόµενο της επιγραφής
παραβάλλεται περισσότερο µε συµβόλαιο µεταξύ δύο συµβαλλοµένων µερών, που
δρούσαν στο πλαίσιο µιας οργανωµένης πόλης, η οποία ήξερε να διασφαλίζει την
159

Οι κρητικές κοινότητες συγκροτούνταν από κυρίαρχες (ελεύθερες) και υποταγµένες οµάδες κατοίκων
(Φαράκλας et al 1998, 7)
160
Guarducci 1939, ICret II. xii. 9. Fabricius 1885, AM 10, 94, n.2. Comparetti 1888, Museo Italiano, II,
165, n.8 and Comparetti 1893, Monumenti Antichi, III, 425, n. 200. Blass, 4957, a. Guarducci 1933, Riv.
Fil. XI N.S, 231. Η µορφή των γραµµάτων είναι ο καθιερωµένος τύπος των αρχαϊκών χρόνων της Κρήτης.
Η γραφή χρησιµοποιεί τη δωρική διάλεκτο και έχει αποδοθεί σε βουστροφηδόν διάταξη, µε εξαίρεση τον
3ο και 4ο στίχο, καθώς και τον 6ο και 7ο στίχο, οι οποίοι, ενώ είναι αλληλοδιαδεχόµενοι, αναγιγνώσκονται
και οι δύο ες το ευθύ.160 Στα δύο ζεύγη στίχων παρεµβάλλεται ο 5ος στίχος, που αναγιγνώσκεται επί τα
λαιά.
161
Το µαλλί των προβάτων της Μιλήτου αύξησε την τοπική βιοτεχνική παραγωγή εξαιτίας της
εξειδίκευσης των τεχνιτών και της εξαγωγής των προϊόντων της (κιλίµια, κλινοσκεπάσµατα, ενδύµατα,
κτλ) στα εµπορεία της Μεσογείου. Μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον και καθώς διακινούνταν τα αγαθά, η
ύπαρξη περιοδευόντων τεχνιτών θα ήταν δυνατή (Hasebroek 1933, 58).
162
Το µαλλί των προβάτων της Κρήτης χρησιµοποιούνταν και για ενδύµατα, γνωστά και στην Αθήνα
(Willetts 1955, 242, σηµ. 8, όπου πηγές και βιβλιογραφική παραποµπή). Τα προϊόντα της εργασίας των
σισυροποιών ήταν προσιτά από όλες τις κοινωνικές τάξεις (Perlman 2004, 104, υποσ. 49).
163
LSJ 1996, λήµµα: σισύρα (η) και σισυροποιός (ο). Βλ. και Perlman 2004, 104, όπου γίνεται προσπάθεια
ερµηνευτικής προσέγγισης του όρου µε βάση τις πηγές (Ησύχιος, Αριστοφάνης, Ηρόδοτος).
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εύρυθµη λειτουργία της µε νοµικές διατάξεις. Η οµαλή συνεργασία κατοχυρωνόταν µε
ένα τέτοιο ψήφισµα.
Επιπλέον, σε άλλη αρχαϊκή επιγραφή της Ελεύθερνας (ICret II. xii. 18-19. SEG XLI 740.
SEG XLV 1257)164 αναφέρονταν όροι που σχετίζονταν µε την τεχνική ειδίκευση. Πιο
συγκεκριµένα, τα σκύτεα165 ή ο σκυτεύς υποδήλωναν την κατασκευή όπλων166 ή
πανοπλίας(;). Το περιεχόµενο της επιγραφής αφορούσε στη θέσπιση ιερού νόµου µε
σκοπό τον προσδιορισµό των προσφορών της πόλης στο πλαίσιο της λατρείας (Van
Effentere 1991, 23). Η κατασκευή ενός όπλου δεν ήταν απλώς έργο ενός χειροτέχνη,
αλλά αποτέλεσµα συνδυασµού επιστηµονικών στοιχείων και τεχνικής εφαρµογής τους.
Γι’ αυτό, για την καλύτερη προσαρµογή των όπλων στο σώµα και για την άµβλυνση των
εχθρικών πληγµάτων χρησιµοποιούσαν επενδύσεις από δέρµα, ύφασµα ή σπόγγο σε
κράνη, περιτραχήλια, θώρακες και κνηµίδες. Για να ανταποκριθούν τα εργαστήρια
παραγωγής όπλων σε αυτές τις απαιτήσεις, συνεργάζονταν µεταξύ τους τεχνίτες
ποικίλων ειδικοτήτων (σιδηρουργοί, ξυλουργοί, µεταλλοτεχνίτες167, σκυτοτόµοι,
γλύπτες, ζωγράφοι). Εποµένως, είναι δυνατόν οι σισυροποιοί να ήταν εξειδικευµένοι
«βιοτέχνες» που πιθανώς εργάζονταν σε συντεχνίες168, οι οποίες είτε ελέγχονταν από το
δήµο είτε προέρχονταν από άλλη πόλη169. Στην περίπτωση που προέρχονταν από το
εξωτερικό, ήταν δηλαδή µετακινούµενοι τεχνίτες, η παρουσία τους µέσα στο δήµο
απαιτούσε νοµική και κοινωνική ρύθµιση: ήταν εργάτες που επιτελούσαν µία χρήσιµη
λειτουργία για το σύνολο των πολιτών της Ελεύθερνας και γι’ αυτό το λόγο αµείβονταν.
Τα αρχαιολογικά ευρήµατα από τη Γόρτυνα, την Κνωσό, την Αµνισό, τα Χανιά, την
Ελεύθερνα (Πρινιάς) και το Ιδαίο Άντρο µαρτυρούν παρουσία τεχνιτών – µεταναστών (;)
τόσο από τις άλλες πόλεις της Κρήτης όσο και από το εξωτερικό κατά την ΕΣ και
αργότερα, οι οποίοι µεταλαµπάδευαν σταδιακά το καλλιτεχνικό πνεύµα της Ανατολής
στην κρητική τεχνοτροπία του 8ου αι. π.Χ. (Perlman 2004, 117, υποσ. 125).
164

Η επιγραφή βρίσκεται σήµερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ρεθύµνου µε αριθ. ευρ. Ε 122. Για την
απόδοση των γραµµάτων χρησιµοποιήθηκε η βουστροφηδόν διάταξη.
165
Ο Van Effentere 1991, αν και παραδέχεται ότι δεν έχει βρεθεί στην Κρήτη τύπος ουδετέρου γένους,
προτείνει τον ουδέτερο τύπο πληθυντικού αριθµού (τα σκύτεα) (α 3) υπονοώντας τα δέρµατα ζώου ή το
δέρµα, ενώ ο Chaniotis 1995 προτείνει τον αρσενικό τύπο ενικού αριθµού (τον σκυτέα) υπονοώντας τον
τεχνίτη που κατασκευάζει πανοπλίες. Τον ισχυρισµό στηρίζει στη λέξη παροπλ[---], που ακολουθεί (Α 5).
166
Ο οπλουργός Τύχιος, σκυτοτόµος οχ’ άριστος (Οµ., Ιλ. Η 220-3) κατασκεύασε την ασπίδα του Αίαντα.
167
Στον πάπυρο της Οξυρύγχου (316 µ.Χ.) αναφερόταν το «κοινό των σιδηροχαλκέων» (SEG XLI (1991)
1612 : P. Oxy. I 84).
168
O Ησίοδος επιβεβαιώνει τη µαρτυρία των οµηρικών επών ότι, δεδοµένων πραγµατικών καταστάσεων,
εξειδικευµένοι τεχνίτες αναλάµβαναν να καθοδηγούν την εκτέλεση εξειδικευµένης εργασίας (Έργα και
Ηµέραι, 422 κ. ε.). Επίσης, οι απαιτητικές εργασίες, όπως ήταν η µεταλλοτεχνία ή η κατεργασία
ελεφαντοστού, ήταν δυνατόν να διατηρούν τα µυστικά τους µόνο µέσα σε συντεχνίες οικογενειακού
χαρακτήρα (Psaroudakis 1999, 327). Για την οργάνωσή τους σε οικογενειακού χαρακτήρα συντεχνίες βλ.
Walcot 1967, 61-63, υποσ. 5.
169
Είναι δύσκολο να αποδειχθεί για το αν οι τεχνίτες, ως προς την άσκηση της τέχνης τους, βρίσκονταν
υπό πλήρη ανεξαρτησία ή υπό την καθοδήγηση της πόλης. Αυτό, όµως, που βεβαιώνεται είναι το
ενδιαφέρον της πόλης για τεχνίτες που κατασκεύαζαν συγκεκριµένα προϊόντα για τους κατοίκους της
Ελεύθερνας σε µία συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Η Perlman, ορθά κατά τη γνώµη µας, εντοπίζει την
ανάγκη ύπαρξης πολεµικού εξοπλισµού (για τον οποίο χρήση και δέρµατος) στην ταραχώδη αρχαϊκή
περίοδο της Κρήτης (Perlman 2004, 130), όπου η πολιτεία ελάµβανε την πρωτοβουλία να ανταπεξέλθει
αποτελεσµατικά απέναντι στον επερχόµενο κίνδυνο. Ο λόγος που µια τέτοια ρύθµιση χαράχτηκε σε λίθο
και προφανώς τέθηκε σε δηµόσια θέα, καθιστά έναν τέτοιον ισχυρισµό πιο βάσιµο.
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Σε γενικές γραµµές, ο ρόλος που διαδραµάτισε το εµπόριο και η επικοινωνία µε τους
λαούς του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου στην εικαστική δηµιουργία και στην
ιστορία της τέχνης αποδεικνύεται όλο και πιο σηµαντικός. Η εξάπλωση των έργων και τα
ταξίδια, οι περιοδείες των τεχνιτών από διάφορα εργαστήρια της Ανατολικής Μεσογείου,
εξαρτιόταν από τη δυνατότητα ή τη διάθεση συµµετοχής ενός λαού στο διεθνές εµπόριο.
«Μόνο όταν εντοπίσουµε ολόκληρη την εικόνα της ιστορίας της τέχνης στις χώρες της
Ανατολικής Μεσογείου από την παρακµή της µυκηναϊκής και αρχαϊκής ελληνικής
τέχνης, θα είναι πιθανό να µιλήσουµε επακριβώς κατά πόσο οι µεταγενέστεροι οφείλουν
στους προγενέστερους πολιτισµούς και στην τέχνη της Ανατολής, και κατά πόσο - είτε
άµεσα είτε διαµέσου της επανεγκατάστασης από τις συριακές ακτές - στην πνευµατώδη
και καλλιτεχνική κληρονοµιά από τους Μινωίτες» (Levi 1945, 329).

3. Οι περιορισµοί των κρητικών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας
Η κρητική µεταλλοπλαστική δείχνει να µειονεκτεί συγκριτικά µε τα πελοποννησιακά170
και αττικά εργαστήρια του 8ου αι. π.Χ. στην κατηγορία των ανδρικών ειδωλίων, που
προσαρτώνταν στις λαβές των τριποδικών λεβήτων και που εντυπωσίαζαν µε την
ποιότητα και το µέγεθός τους. Στα οµηρικά έπη οι τριποδικοί λέβητες παρουσιάστηκαν
ως έπαθλα αθλητικών αγώνων. Η κατασκευή τους ήταν περίτεχνη. Για τη µορφοποίηση
των λαβών χρησιµοποιούσαν τη χύτευση και τη σφυρηλάτηση, ενώ στην κορυφή
επικολλούσαν τη µορφή ενός ίππου.
Σε µία διάτρητη χάλκινη λαβή τριποδικού υποστάτη από το Ιδαίο Άντρο (750-725 π.Χ.),
ένα από τα λίγα γνωστά παραδείγµατα της Κρήτης, σε κάθε πλευρά φώλιαζε ένα πτηνό,
ενώ το αλογάκι της κορυφής είχε επίπεδη πριονωτή χαίτη, που χαρακτήριζε το κρητικό
στυλ171 (Coldstream 1997, 377, εικ. 90δ). Επίσης, στη Σύµη βρέθηκε θραύσµα χείλους
από χάλκινο λεβητοειδές αγγείο, όπου σωζόταν πηνιόσχηµη λαβή, την οποία κοσµούσαν
δύο πτηνά (7ος αι. π.Χ.)172, πόδι από µικρογραφικό χάλκινο λέβητα και δύο χάλκινοι
µικροί γρύπες από περίτµητο έλασµα, που ανήκαν σε χείλος µικρού αναθηµατικού
λέβητα. Στον ίδιο χώρο βρέθηκε πήλινη κεφαλή γρύπα από πήλινο λέβητα, όµοιο µε
αυτόν από το θολωτό τάφο L των Αρκάδων173. Μεταλλικοί λέβητες µε προτοµές γρυπών
170

Στα κορινθιακά εργαστήρια οι προσαρτήσεις ανθρωπόµορφων ειδωλίων στους τριποδικούς λέβητες
ήταν ιδιαίτερα συνηθισµένη πρακτική.
171
Η Doeringer θεωρεί ότι το εύρηµα θα µπορούσε να είναι είτε έργο κρητικού εργαστηρίου είτε εισαγωγή
από κάποιο πελοποννησιακό εργαστήριο (Μitten – Doeringer 1968, 43, αρ. 27).
172
Ο γενικός τύπος της λαβής µε έξαρµα ήταν επινόηση των χρόνων γύρω στο 1400 π.Χ. και εντοπίζεται
σε λέβητες, λεκάνες και σκυφίδια. Η απόδοση εξάρµατος µε κεφαλή πτηνού εµφανίστηκε στην αρχή της
Μυκηναϊκής εποχής. Ο Μatthäus υποστήριξε ότι µεταγενέστερες πλαστικές µορφές πτηνών προέρχονταν
από τις προτοµές τους, που αρχικά τοποθετούνταν στις λαβές σκυφιδίων κατά την ΥΜυκ περίοδο και
ουσιαστικά επρόκειτο για αιγαιακή επινόηση (Μatthäus 1979, 172-173).
173
Λεµπέση 1992, 217-218, πίν. 93γ (λαβή µε πτηνά). Λεµπέση 1988, 256 (πόδι λέβητα). Λεµπέση 1975Β,
328-329 (χάλκινοι και πήλινος γρύπας). Σταµπολίδης – Καρέτσου 1998, 142-143, αρ. 89 (πήλινος λέβητας
µε προτοµές γρυπών από τους Αρκάδες).
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κατασκευάζονταν στην Εγγύς Ανατολή και εξάγονταν προς τη ∆ύση. Παρόλο που το
σχήµα τους αναπαράχθηκε από την κρητική κεραµική της Αν περιόδου, φαίνεται ότι ο
τύπος του αντικειµένου δεν προτιµούνταν από την εγχώρια αγορά και γι’ αυτό δεν
κατασκευαζόταν από τα κρητικά µεταλλοτεχνικά εργαστήρια.
Η παρουσία µεταλλικών τριποδικών λεβήτων σε µεγάλα ιερά, όπως η Ολυµπία και το
Ιδαίο, τα οποία ακολουθούσαν τους ίδιους µορφολογικούς κανόνες, παραλλάσσοντας,
όµως, κάπως το στυλ, αναπαριστούσε το χώρο και τον τρόπο εργασίας των
µεταλλοτεχνιτών, οι οποίοι δίδασκαν και µαθήτευαν στους χώρους συγκέντρωσης των
αναθετών. Ταυτόχρονα, η απουσία πρόσφυσης ανθρωπόµορφων ειδωλίων στις λαβές δεν
σήµαινε και «αδυναµία» της κρητικής µεταλλοπλαστικής, γιατί τριποδικοί λέβητες
κατασκευάζονταν σε κρητικά εργαστήρια. Την περίοδο που τα κορινθιακά εργαστήρια
επικολλούσαν µικρές µορφές στους λέβητες, οι µεταλλοτεχνίτες στην Κρήτη
κατασκεύαζαν σφυρήλατα ειδώλια ταύρων ως αυτοτελή έργα - αναθήµατα.
Η απόρριψη, όµως, στυλιστικών κανόνων ταυτοποίησε την κρητική χαλκουργία δίνοντας
έµφαση και σε άλλες κατηγορίες έργων («ασπίδες» τύπου Ιδαίου, χάλκινα ελάσµατα
Σύµης, χάλκινες µίτρες και όπλα Αφρατιού). Επιπλέον, η ποιότητα δεν έλειπε από τα
αυτοτελή κρητικά ειδώλια του 8ου αι. π.Χ. Ο λόγος που δεν προσαρτήθηκε η ανδρική
µορφή στις λαβές του κρητικού λέβητα, ίσως οφειλόταν στο ασυµβίβαστο της
λειτουργίας της ως εξαρτήµατος σκεύους και στη βαθιά ριζωµένη αντίληψη για την
προσφορά ενός ειδωλίου ως αυτοτελούς αναθήµατος.
Επιπρόσθετα, µε βάση τα αρχαιολογικά ευρήµατα, διαπιστώνεται περιορισµός της
παραγωγής των κρητικών υποκρητηρίων σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα κυπριακά
εργαστήρια, που εµπορεύονταν τα έργα τους. Η εξαγωγή των κρητικών προϊόντων
πραγµατοποιούνταν όταν συνέβαλαν λόγοι διασύνδεσης των αριστοκρατικών γενεών
στους τόπους συνάντησής τους, οπότε τα κρητικά έργα βρίσκονταν ως αναθήµατα στα
πανελλήνια ιερά. Η λατρεία συγκεκριµένης θεότητας174 είναι πιθανόν να συνέδεε τους
δύο τόπους παρακινώντας τους Κρήτες κατόχους – αναθέτες των προϊόντων να τα
µεταφέρουν µακριά από τον τόπο προέλευσή τους και να τα αφιερώνουν στη θεότητα.
Το γεγονός της ανάθεσης πολύτιµων έργων (όπως οι τριποδικοί υποστάτες και οι
«ασπίδες» τύπου Ιδαίου) των κρητικών εργαστηρίων στην Ολυµπία και στους
∆ελφούς175 κυρίως τον 8ο αι. π.Χ. παρουσίαζε την αριστοκρατική τάξη να άρχει στην
εκάστοτε πόλη και να στηρίζει το κύρος της µε την ανάθεση ειδών πολυτελείας σε
χώρους, όπου συναντούσε φορείς της αριστοκρατίας, και µάλιστα να ανταγωνίζεται µε
τέτοιον τρόπο. Ως επακόλουθο της ανάθεσης έργων στα µεγάλα ιερά υπήρξε η αισθητή
µείωση µετάλλινων κτερισµάτων στις ταφές του 8ου αι. π.Χ, καθώς δόθηκε έµφαση και
πίστη στην πόλη από ό,τι στον έναν φορέα και το γένος (Snodgrass 1980, 52-58, 62-64).
Η ανάθεση, εποµένως, πολυτελών µετάλλινων αντικειµένων συµβόλιζε «µία δυναµική
κοινωνική δοµή ενός τελετουργικού ανταγωνισµού» µεταξύ των αριστοκρατικών µελών
µιας κοινωνίας (Prent 2005, 356, υποσ. 809).
174

Θυµίζουµε ότι στη ∆ρήρο λατρευόταν ο Απόλλων ∆ελφίνιος σε ναό για χθόνια λατρεία, που ιδρύθηκε
κατά τους Γ χρόνους. Τα αρχαιολογικά δεδοµένα δεν προσφέρουν κάτι ουσιαστικό για να υποστηρίξουν
κάποια στενή σχέση µε τους ∆ελφούς από ό,τι για την Ολυµπία, η οποία επίσης δεχόταν προσφορές
χάλκινων αναθηµάτων στη διάρκεια του 8ου και του 7ου αι. π.Χ. (Boardman 1982, 778).
175
Οι ∆ελφοί παρέµειναν µία από τις λίγες ελλαδικές θέσεις του 7ου αι. π.Χ. που δέχονταν κρητικά
αναθήµατα (Boardman 1982, 225).
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Ο έλεγχος των πολιτικών και θρησκευτικών κέντρων από τους άρχοντες και η
προκαθορισµένη παραγωγή των εργαστηρίων µε στόχο την κάλυψη τοπικών αναγκών,
περιόριζε την παραγωγή από τη µια, ενώ από την άλλη την εξειδίκευε τόσο, ώστε
σήµερα να µελετώνται επαρκώς σύνολα που προέρχονται µόνο από νεκροπόλεις ή ιερά.
Οι ανάγκες της άρχουσας τάξης καλύπτονταν συχνά και από τις ανταλλαγές µεταξύ
µεσαζόντων που εξασφάλιζαν πολύτιµα ή εξωτικά προϊόντα είτε µέσω του εµπορίου είτε
µέσω επιδροµών σε χώρες της Ανατολής σε περιόδους ταραχών και εµπόλεµων
συγκρούσεων.
Σε υστερότερες περιόδους, όταν είχε επέλθει ένας εσωτερικός κορεσµός στην τυπολογία
των έργων και απουσίαζαν οι έντονες πολιτισµικές επιδράσεις της Ανατολής, η κρητική
µεταλλοτεχνία διαπιστώνεται ότι επαναλάµβανε τις τεχνοτροπικές φόρµες της,
αντλώντας τα πρότυπα που διαµόρφωσε η ίδια κατά την ΥΑν περίοδο. Η παραγωγή δεν
έπαψε να δίνει αντιπροσωπευτικά δείγµατα της κρητικής τέχνης, το στυλ, όµως
ακολουθούσε την ενιαία τεχνοτροπία των αιγαιακών εργαστηρίων. Σε αυτό το σηµείο, οι
λίγες ανασκαφικές εργασίες σε πολλές θέσεις του νησιού δεν συνέβαλαν στο να έχουµε
πιο πλήρη εικόνα των χρόνων που ακολούθησαν την ΠΕΣ.
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Κεφάλαιο 6
H oργάνωση των κρητικών εργαστηρίων µεταλλοτεχνίας
Τα κρητικά εργαστήρια µεταλλοτεχνίας οργανώθηκαν γύρω από ακµαία αστικά και
θρησκευτικά κέντρα και ήταν επανδρωµένα µε ικανούς τεχνίτες. Κοντά στις πόλεις και
στα ιερά και όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες, δηµιουργήθηκαν τοπικά εργαστήρια στην
περιφέρεια ή στην ακτίνα επιρροής των µεγαλύτερων και ακολούθησαν τα πρότυπα των
καλά οργανωµένων εργαστηρίων, τροποποιώντας τα ή εναλλάσσοντας τα µε νέα.
Κοινό γνώρισµα των ΠρΓκαι Γ κυρίως έργων ήταν οι πολλές και ποικίλες τυπολογικές
και στυλιστικές ιδιοµορφίες, που αυτά παρουσίαζαν κατά περιοχές (Λεµπέση 1980β, 87).
Τα κρητικά έργα δεν εµπορευµατοποιήθηκαν και δεν διαδόθηκαν σε µεγάλο βαθµό έξω
από την Κρήτη. Μόνο στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται στενοί πολιτικοί και
θρησκευτικοί δεσµοί µε τα µεγάλα λατρευτικά κέντρα της ηπειρωτικής και νησιωτικής
Ελλάδας, όπως οι ∆ελφοί176 και η Ολυµπία, η Σάµος και η Ρόδος, δικαιολογείται κατά
κάποιο τρόπο η εξάπλωση των κρητικών έργων177. Το κοινωνικό σύστηµα που διοχέτευε
πολύτιµα έργα στα πανελλήνια και στα µεγάλα ιερά της Κρήτης στηριζόταν αφενός µεν
στην πρόθεση των αναθετών να αυτοπροσδιορίζουν την αριστοκρατική τους καταγωγή,
αφετέρου στη δικαιοδοσία τους πάνω στην πολιτική εξουσία, στον ισχυρό πολεµικό τους
ρόλο και στη σχέση τους µε τους θεούς (Prent 2005, 421). Το σύστηµα της ανταλλαγής
δώρων, συνήθεια γνωστή από την εποχή των ηρώων του Οµήρου, χρησιµοποιήθηκε από
την élite στη Γ περίοδο για την ανάθεση ειδών πολυτελείας στα ιερά, µε αποτέλεσµα κάτι
τέτοιο να παραλληλίζεται µε τα έθιµα της επικής παράδοσης. Οι άρχοντες αφιέρωναν τα
έργα, που είχαν εκτελεστεί για χάρη τους κατόπιν παραγγελίας, σε σηµεία συνάντησης
πολλών αριστοκρατικών µελών από διαφορετικές πόλεις της Κρήτης και της
ηπειρωτικής ή νησιωτικής χώρας, µε σκοπό να ισχυροποιούν κάθε φορά την πολιτική
εξουσία τους (Langdon 1985β, 338). Η πρόσβαση στην πρώτη ύλη είχε περιορισµένους
µετόχους, αλλά πολύ περισσότερους γνώστες της µετάπλασής της σε πολύτιµα έργα
τέχνης. Στην πράξη, η γνώση της µεταλλοτεχνίας µέσα σε µία εν γένει αναλφάβητη
κοινωνία ανθρώπων, όπου µερίδιο στην εξουσία και στον έλεγχο των οικονοµικών
θεµάτων είχε το γένος των αριστοκρατών, παρείχε υπηρεσίες που εξασφάλιζαν την
ευηµερία των λίγων, ενώ ταυτόχρονα διασφάλιζε την εύρυθµη λειτουργία των
θρησκευτικών και λατρευτικών τελετών. Η συνεισφορά της µεταλλοτεχνίας στο
κοινωνικό επίπεδο εξαρτήθηκε από τη διάθεση της πρώτης ύλης, από τις επαφές των
τοπικών élite µε τα δίκτυα ανταλλαγών, από τη συµµετοχή τους στο θαλάσσιο εµπόριο
και από την εσωτερική πολιτική κατάσταση των πόλεων της Κρήτης.

176

Στον Οµηρικό Ύµνο εις Απόλλωνα υπονοούνται δεσµοί ανάµεσα στην Κρήτη και στους ∆ελφούς
πρώιµα, στον 6ο αι. π.Χ. (Perlman 2000, 73-74).
177
Οι επαφές της Κρήτης µε το Ηραίο της Σάµου, σύµφωνα µε τις τελευταίες έρευνες, παρουσιάζονται όλο
και στενότερες, αφού πολλά αναθήµατα του ιερού αναγνωρίζονται ως κρητικά (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη
2004β, 33).
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι έργα διαφορετικής προέλευσης παράγονταν µέσα στα ίδια
εργαστήρια, πράγµα που σήµαινε την εξειδίκευση και την πιθανή συµµετοχή τεχνιτών
που κατάγονταν από την Εγγύς Ανατολή. Η διαχρονική χρήση των τύπων γέννησε
πολλές παραλλαγές τους. Οι τύποι που παρέµειναν οι ίδιοι είχαν ευρεία λειτουργική
σηµασία. Εκτός αυτού, οι τεχνικοί όροι που χρησιµοποιήθηκαν για να τα περιγράψουν
µαρτυρούν τις αλλαγές και στις καλλιτεχνικές και κοινωνικές δοµές (κυπροφοινικικός,
φοινικικός, κρητοµυκηναϊκός, κτλ.).
Η τέχνη της Βόρειας Συρίας φαίνεται πως άσκησε µεγάλη επίδραση στους Κρήτες
µεταλλοτεχνίτες. Οι τοπικές κρητικές µιµήσεις υποδήλωναν τον αριθµό των
εργαστηρίων που πειραµατίζονταν και παρήγαγαν νέα προϊόντα. Οι εισαγωγές
πολύτιµων έργων µεταλλοτεχνίας από την Αίγυπτο και τη Φοινίκη δίδαξαν στα κρητικά
εργαστήρια νέες µορφές και νέους διακοσµητικούς κανόνες. Σ’ αυτήν την καλλιτεχνική
συνάντηση η Κύπρος έπαιζε µικρότερο, αν και όχι λιγότερο σηµαντικό και συγκεκριµένο
ρόλο (Matthäus 1998, 129). Η ποικιλία των προϊόντων ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις
και στις επιλογές των πατρώνων, οι οποίες εναρµονίζονταν µε τα ήθη και τα έθιµα του
µυκηναϊκού παρελθόντος. Οι περιοδεύοντες και οι αλλοεθνείς µεταλλοτεχνίτες
λειτούργησαν τονωτικά και αναζωογονητικά ακόµη και στην παραµονή και εξέλιξη του
µινωικού στοιχείου στην κρητική τέχνη, σε µια περίοδο που πολλά νέα στοιχεία είχαν
εισρεύσει στην κρητική τεχνοτροπία, ενώ ταυτόχρονα µετασχηµατίζονταν σταδιακά και
οι κοινωνικές δοµές. Ειδικότερα µέσα στον 8ο αι. π.Χ. το καλλιτεχνικό πνεύµα της
Ανατολής ενσωµατώθηκε στην τεχνοτροπία της κρητικής παράδοσης µε αποτέλεσµα η
κρητική µεταλλουργία να διακριθεί για τις βασικές τεχνολογικές, µορφολογικές και
στυλιστικές αρχές που εφάρµοσε στα έργα διαφόρων κατηγοριών. Ταυτόχρονα, το
γεγονός ότι τα έργα της µεταλλοτεχνίας µεταναστών καλλιτεχνών βρέθηκαν κυρίως σε
ιερά και τάφους, ίσως σηµαίνει ότι αυτοί οι τεχνίτες εργάζονταν κατά περιόδους κοντά
σε νεκροπόλεις και ιερά. Αυτή η κατάσταση θα µπορούσε να µοιάζει µε τις
εργαστηριακές συνθήκες της Ανατολής. Όπως υποστήριξε ο Niemeyer, µε αυτόν τον
τρόπο η φοινικική εξάπλωση απαγκιστρώθηκε από το διπλό στήριγµα του µακρινού
εµπορίου από τη µια και των εκεί εργαστηρίων από την άλλη (Niemeyer 1984, 63 (υποσ.
57), 21).
Αργότερα, ο αναπροσανατολισµός του υπερπόντιου εµπορίου στα τέλη του 7ου αι. π.Χ.
θα µπορούσε να εξηγήσει τη διακύµανση και ως προς τη διάθεση πρώτων υλών, που η
Κρήτη δεν διέθετε σε αφθονία, και την εξάλειψη των εξωτικών προϊόντων από την
ανακύκλωση της τοπικής élite (Erickson 2002, 79). Στα τέλη των Α χρόνων µειώθηκαν
τα µικρά µετάλλινα αναθήµατα στα ελληνικά ιερά, γεγονός που σηµατοδότησε την
αλλαγή στον υλικό πολιτισµό αντανακλώντας τη θρησκευτική αντίληψη να
αντικατασταθούν τα µετάλλινα από τα πήλινα αναθήµατα (Snodgrass 1989-1990.
Erickson 2002, 77), ενώ σηµαντικοί Κρήτες καλλιτέχνες, όπως ο ∆ίποινος και ο Σκύλλις,
γιοι του µυθικού ∆αίδαλου κατά την παράδοση, και ο Χερσίφρων από την Κνωσό,
εργάζονταν εκτός Κρήτης (Boardman 1982β, 232).
Στην ΠΕΣ αναπτύχθηκαν τέσσερα κύρια µεταλλοτεχνικά εργαστήρια, της Κνωσού, της
περιοχής βόρεια του Ιδαίου Άντρου, του ιερού Ερµή και Αφροδίτης στη Σύµη Βιάννου και
του Αφρατιού, που άσκησαν µεγάλη επίδραση και στα κοινωνικά - πολιτικά πράγµατα
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της Κρήτης, αλληλοεπηρεάστηκαν στη φάση που πολλά ξένα στοιχεία εισέρευσαν στο
νησί και ενίσχυσαν τη δυναµική των πόλεων και των φορέων τους, είτε ήταν οι ιερείς άρχοντες είτε οι άρχοντες – πολεµιστές. Άλλωστε, η κοινωνία και η τέχνη πάντοτε
λειτουργούσαν ως συγκοινωνούντα δοχεία, ειδικότερα στη χρονική στιγµή που τα
κοινωνικά πρότυπα απαιτούσαν από τη µεταλλοτεχνία να δηµιουργεί αντικείµενα –
σήµατα κατατεθέντα µιας κοινωνικής τάξης, µίας συγκεκριµένης λατρείας, ενός ταφικού
τελετουργικού, µιας ευχής για γονιµότητα και για ευφορία της γης, ενός συµβόλου
εξουσίας και κοινωνικού κύρους και µιας πρακτικής για την επίδειξης της στρατιωτικής
και πολιτικής υπεροχής ενός άρχοντα. Ταυτόχρονα µε την ύπαρξη και τη λειτουργία των
κεντρικών εργαστηρίων ή των κεντρικών σχολών µεταλλοτεχνίας αναπτύχθηκαν σε
µικρότερη κλίµακα τα αποκαλούµενα από την έρευνα «σκοτεινά» ή «επαρχιακά»
εργαστήρια. Τα συγκεκριµένα εργαστήρια έδωσαν ευρήµατα που δεν εξαρτώνταν από τα
µεγάλα εργαστηριακά κέντρα. Παρόλο που ακολουθούσαν τους κύριους τεχνοτροπικούς
κανόνες της κρητικής µετλλοτεχνικής παράδοσης, τα έργα που παρουσίαζαν
χαρακτηρίζονταν µερικές φορές από συντηρητικά ή λιγότερο εκλεπτυσµένα στοιχεία. Το
χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι το στυλ των επαρχιακών εργαστηρίων περιορίζονταν
τοπικά και, όπως είναι επόµενο, δεν εµφάνισαν επίδραση ή άλλη ακτινοβολία έξω από
την περιοχή εντοπισµού τους. Το ότι βρίσκονταν στην περιφέρεια ή ακόµη και στη
σφαίρα επιρροής των µεγάλων πολιτισµικών κέντρων και το ότι είχαν τη δυνατότητα να
λειτουργούν και να δραστηριοποιούνται σηµαίνει ότι το νησί ευηµερούσε και
παρέχονταν µέταλλο από µία τάξη αναθετών-φορέων που τα χρησιµοποιούσε.
Επιπλέον, η θρησκεία στους πολιτισµούς της Μεσογείου έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην
ανάπτυξη των τεχνών, στη διαµόρφωση χώρων λατρείας και στην απεικόνιση των
λατρευτικών θεοτήτων. Η πολυµορφία των κρητικών ειδωλίων της 1ης χιλιετίας π.Χ.
προέκυψε από τη διαµόρφωση της εκάστοτε τοπικής τεχνοτροπίας και από τις
κοινωνικές µεταβολές. Σε σύγκριση µάλιστα µε τα σύγχρονά τους εξωκρητικά
παραδείγµατα, τα κρητικά ειδώλια ήταν σαφώς ανώτερα ή αντάξιά τους ως προς την
ποιότητα. Αυτό οφειλόταν προφανώς στο γεγονός ότι ο Κρήτης τεχνίτης διέθετε ένα
παρελθόν από γόνιµους πειραµατισµούς σε τύπους και θέµατα, που δεν διέθεταν οι
τεχνίτες των εξωκρητικών ειδωλίων178. Η κρητική µεταλλοπλαστική έφτασε στο απόγειό
της τον 7ο αι. π.Χ. µε πολλά υψηλής ποιότητας ειδώλια, µε το εντυπωσιακό µέγεθος
ορισµένων έργων και µε την έντονα φυσιοκρατική απόδοση µερικών θεµάτων, η οποία
ως σταθερή αρχή µορφοποίησης λανθάνει και στα Γ ειδώλια. Τα αντάξια ως προς την
ποιότητα ειδώλια του 7ου αι. π.Χ. στα µεγάλα ιερά του ελληνικού χώρου ήταν κρητικά,
ενώ η αντιπροσώπευση των εξωκρητικών εργαστηρίων τον ίδιο αιώνα ήταν φτωχή
(Λεµπέση 2002, 291).
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Η σύγκριση, π.χ., του χάλκινου ανδρικού ειδωλίου που πατά σε τάλαντο και κρατά κύπελλο από τη
Σύµη (κυπελλοφόρος 17) µε τον οπλοφόρο 6182 του Εθνικού Μουσείου Αθηνών από την Ολυµπία (αρχές
8ου αι. π.Χ.) κατέδειξε όχι µόνο την υπεροχή του Κρητικού µεταλλοτεχνίτη έναντι του Πελοποννήσιου
οµοτέχνου του, αλλά και την επίδραση της κρητικής µεταλλοπλαστικής στην Πελοπόννησο (Λεµπέση
2002, 290 και 84-86, πίν. 17 και εικ. 53. Για τον οπλόφορο 6182 βλ. Willemsen 1954/5, 32. Herrmann
1964, 42 εικ. 22-24. Rolley 1969, 25-26).
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Σε γενικές γραµµές, ο χαρακτήρας της παραγωγής των κρητικών εργαστηρίων ή των
κρητικών σχολών από εξειδικευµένους τεχνίτες κατά την ΠΕΣ προκαθορίστηκε από τη
συµµετοχή της κρητοµυκηναϊκής Κρήτης στο ευρύτερο δίκτυο των ανταλλαγών και της
διακίνησης των µετάλλων στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ καθοδηγήθηκε από την
πρόσδεσή της µε τις οικονοµικές και κοινωνικές ανάγκες της άρχουσας τάξης,
διαµορφώθηκε από τις τοπικές, λατρευτικές και πολιτιστικές επιρροές τής εκάστοτε
πόλης και στηρίχθηκε στη δυνατότητα αυτο-οργάνωσής της ως βιοτεχνικού κλάδου
στους κόλπους της κρητικής κοινωνίας της ΠΕΣ.
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Κεφάλαιο 7
Επισηµάνσεις
Η παραγωγή και το είδος των µεταλλικών τέχνεργων εξαρτιόταν άµεσα από τους
πολιτικούς και θρησκευτικούς παράγοντες και όχι τόσο από την πρόθεση µιας αυτόνοµης
οµάδας εξειδικευµένων τεχνιτών να διοχετεύει τα προϊόντα της στην τοπική αγορά. Η
τέχνη του ενός εργαστηρίου ενσωµατωνόταν στο στυλ των άλλων. Το έργο των
µεταλλοτεχνιτών συνδεόταν µε τις κοινωνικές ανάγκες αλλά και την οικονοµία, εφόσον
τα µέταλλα έφταναν στην Κρήτη της ΠΕΣ από την Ανατολική Μεσόγειο µέσω του
διεθνούς εµπορίου.
Σε ό,τι αφορά στα χάλκινα αγγεία και στα χρυσά και χάλκινα κοσµήµατα, ιδιαίτερη
αναφορά αξίζει να γίνει στις φιάλες και χέρνιβες και στα περίτεχνα χρυσά κοσµήµατα
από την περιοχή της Κνωσού, επειδή η κοσµηµατοτεχνία µετέφερε στα κνωσιακά
εργαστήρια πολλά τεχνοτροπικά στοιχεία από τα εργαστήρια της Ανατολής.
Η κρητική τεχνοτροπία µετάπλασε τα έργα της ενσωµατώνοντας στη θεµατολογία τους
µινωικά πρότυπα εµπλουτισµένα µε το στυλ των εργαστηρίων της Βόρειας Συρίας και
της Φοινίκης. Εκτός από τη Σχολή της Κνωσού, µία άλλη πιθανολογείται στην περιοχή
βόρεια του Ιδαίου Άντρου. Στις οµάδες των τεχνιτών που εργάζονταν στα εργαστήρια
στην περιοχή βόρεια του Ιδαίου αποδόθηκε ένας µεγάλος αριθµός χάλκινων αγγείων και
«ασπίδων» τύπου Ιδαίου που βρέθηκαν στο Ιδαίο Άντρο, την Ελεύθερνα και την Αξό.
Επιπλέον, στην τέχνη της Κρήτης στη διάρκεια της ΠΕΣ οι ανατολικές επιδράσεις
προήλθαν από πολλές πηγές (Lembessi 1975, 173). Το µοτίβο του άνθους λωτού που
επιστέφει λαβές λεβήτων ή άλλων αγγείων, είχε αιγυπτιακή προέλευση και υιοθετήθηκε
άµεσα από τα κρητικά εργαστήρια. Το σχήµα υπήρξε δηµοφιλές στην Ανατολική
Μεσόγειο και πέρασε στην κρητική τεχνοτροπία διαµέσου των κυπριακών εργαστηρίων.
Όσο για τις οµφαλωτές φιάλες γνώρισαν τη διάδοση µέσω του εµπορίου σε όλο το
θαλάσσιο κόσµο και τροποποιούνταν ανάλογα µε τις τεχνικές δυνατότητες κάθε
εργαστηριακού κέντρου.
Ως προς τα ανθρωπόµορφα ειδώλια, καθώς και τους θώρακες, τα κράνη και τις µίτρες,
αξίζει να σηµειωθεί ότι τα εργαστήρια της Πελοποννήσου εξαρτήθηκαν άµεσα, ήδη από
το 10ο αι. π.Χ., από την κρητική µεταλλοπλαστική και µεταλλοτεχνία (Λεµπέση 2002,
300-1), έτσι όπως διαπιστώνεται από τα αναθήµατα των ιερών της Ολυµπίας και των
∆ελφών. Η ΠρΓ µεταλλοπλαστική της Κρήτης µετέδωσε στη µεταλλοτεχνία της
Πελοποννήσου τόσο τον παραδοσιακό τύπο της γυµνής γυναικείας µορφής µε τα ανοιχτά
προς τα πλάγια χέρια, όσο και τον τύπο µε τα αδρανή χέρια κατά µήκος του σώµατος, τα
οποία προσκολλώνται στο ισχίο κατά τα ανατολικά πρότυπα στην ύστερη µόλις περίοδο
του Γ ρυθµού (Λεµπέση 2002, 306-7). Με τον εκγεωµετρισµό των κρητικών
ανθρωπόµορφων ειδωλίων, διαµορφώθηκε ο τύπος και το στυλ που ανταποκρίνονταν
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στη Γ τέχνη του κυρίως ελλαδικού χώρου. «Η κρητική µεταλλοπλαστική της πρώιµης 1ης
χιλιετίας π.Χ. δεν αποδυνάµωσε µόνο το ρόλο της Ανατολής ως προς τις απαρχές της
πλαστικής στο χαλκό, αλλά συνέβαλε και στη διάδοση ορισµένων µορφοποιητικών
σχηµάτων, που χαρακτήριζαν τα Γ εξωκρητικά ειδώλια» (Λεµπέση 2002, 311).
Επιπλέον, ο πόλεµος και οι εµφύλιες διαµάχες αποτελούσαν σηµαντικό µέρος της ζωής
των Κρητών. Τα όπλα ήταν µέσα στη ζωή τους, καθώς σε ειρηνικές περιόδους
ασκούνταν στη χρήση τους και στις εµπόλεµες καταστάσεις αποτελούσαν το κύριο µέσο
για τη διατήρηση της ελευθερίας και της υπεροχής τους. Η τεχνολογία των όπλων ήταν
εντυπωσιακά προηγµένη σε κάθε λεπτοµέρεια που αφορούσε στην αποτελεσµατικότητα
και στερεότητα του όπλου. Στην αρχαία Ελλάδα µαρτυρείται η ύπαρξη εξειδικευµένων
εργαστηρίων στην Αθήνα, την Κόρινθο, το Άργος, τη Θήβα, τη Σπάρτη, τη Χαλκίδα, κ.α.
Στόχος ήταν βεβαίως η στερεή και αποτελεσµατική κατασκευή των όπλων, όµως τους
κατόχους – αναθέτες ενδιέφερε ιδιαίτερα η καλαίσθητη εµφάνιση και η διακόσµησή τους
µε πολύτιµα υλικά, ώστε να ξεχωρίσουν από τα όπλα των άλλων. Αυτό είχε ως συνέπεια
τα πολυτελή όπλα να προξενούν δέος στον αντίπαλο και να προσθέτουν κύρος σε αυτόν
που τα φορούσε, ενώ τα ίδια ως όργανα διασφάλιζαν την άνθηση του πολιτισµού και
δηµιουργούσαν τις προϋποθέσεις για τη διάδοση και την επικράτησή του. Το πιο
χαρακτηριστικό κρητικό εργαστήριο παραγωγής όπλων είναι το εργαστήριο του
Αφρατιού, που κατασκεύαζε ανάγλυφα έργα υψηλής αισθητικής. Το σύνολο της
παραγωγής του ήταν τόσο χαρακτηριστικό, ώστε έδωσε την αφορµή να αναζητηθεί και
ένα δεύτερο εργαστήριο όπλων στη Γόρτυνα, που πιθανώς δραστηριοποιούνταν την ίδια
χρονική περίοδο και για λογαριασµό άλλων πατρώνων. Την ύπαρξη δύο ανάλογων
εργαστηρίων παραγωγής περίτεχνου οπλισµού κοντά σε δύο σηµαντικές πόλεις της
Κρήτης µπορούµε να τη συνδέσουµε µε την πολιτική και κοινωνική κατάσταση των
αρχαϊκών πόλεων, η οποία προσδιόριζε κατά κάποιο τρόπο και την ανάπτυξη κάθε
εργαστηρίου. Συγκριτικά µε το εργαστήριο του Αφρατιού, το εργαστήριο της Γόρτυνας
εκτελούσε έργα που τα διέθετε στους τοπικούς άρχοντες – πολεµιστές, σε αντίθεση µε τα
έργα του Αφρατιού, που είχαν µεγαλύτερη διάδοση. Η όµοια τεχνοτροπία στην απόδοση
του εικονογραφικού διακόσµου στα προϊόντα και των δύο εργαστηρίων οφειλόταν στην
επικοινωνία των µετακινούµενων τεχνιτών και στις απαιτήσεις των πατρώνων των
κρητικών πόλεων.
Οι χάλκινοι υποστάτες συνδέθηκαν µε την κυπριακή µεταλλουργία και κυκλοφορούσαν
στις αρχές της ΠΕΣ είτε ως εισαγωγές, κατόπιν παραγγελίας, είτε ως δώρα µεταξύ της
αριστοκρατικής τάξης, η οποία τα χρησιµοποιούσε ως κειµήλια179. Η Κύπρος πρώτη τους
κατοχύρωσε ως έργα που έφεραν συγκεκριµένη τεχνολογία και τεχνοτροπία και που τα
χαρακτήριζε η τυπολογική ιδιαιτερότητα. Αν και οι µήτρες ραβδωτών τριπόδων από το
Παλαίκαστρο υποδηλώνουν κατασκευή του τύπου ήδη στην ΥΜ ΙΙΙΑ:2-ΥΜ ΙΙΙΒ
περίοδο, στην Κρήτη η εντατικοποίηση της κρητικής παραγωγής εντοπίζεται στα τέλη
του 9ου και µέσα στον 8ο αι. π.Χ. Παρόλο που η περιορισµένη διάθεση των έργων έξω
179

«Αν δεν υπήρχε η κοινωνική τάξη µε ισχυρή οικονοµική ισχύ η µεταλλοτεχνία δεν θα αναπτυσσόταν
τόσο και αν η µεταλλοτεχνία δεν είχε την ικανότητα να εξελιχθεί αυτόνοµα τα αντικείµενά της δεν θα
παρουσίαζαν πολυτέλεια και αρτιότητα στην κατασκευή τους» (Παπασάββας 2001, 157).

93

από το νησί ήταν ανάλογη της εξαγωγικής δραστηριότητας, τα κρητικά εργαστήρια
υποστατών διαφοροποίησαν την τεχνολογία των κυπριακών προτύπων, ξεφεύγοντας εν
µέρει από την τυποποίηση, γεγονός που αποφεύχθηκε εξαιτίας και της µετεγκατάστασης
Ανατολιτών τεχνιτών που έδωσαν µια ανατολίζουσα χροιά στην κρητική µεταλλοτεχνία.
Έτσι, ενώ η Κύπρος κάλυπτε αρχικά τις τοπικές ανάγκες της Κρήτης, η Κρήτη στη
συνέχεια, αφού εξελίχθηκε σε αυτόν τον τοµέα, διαφοροποίησε εν µέρει την τεχνολογία
και εν τέλει τη µορφολογία και ανέλαβε να καλύψει τη ζήτηση των τοπικών φορέων. Η
αναπαραγωγή της βασικής µορφολογίας από τα κρητικά εργαστήρια δεν ήταν
αποτέλεσµα των πολιτικοκοινωνικών και κατ’ επέκταση των εργαστηριακών αλλαγών
του 12ου και 11ου αι. π.Χ, αλλά µια µακρόχρονη διαδικασία και ώσµωση µε τις νέες
αντιλήψεις, τους τύπους και τις τεχνικές στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Με
βάση τα ευρήµατα, η κύρια δραστηριότητα στο νησί εντοπιζόταν στην περιοχή της
Κνωσού, όπου λειτουργούσαν ακµαία εργαστήρια, που αναπαρήγαγαν την κνωσιακή
τεχνοτροπία. Πιθανολογούµε πως µέσα στα ίδια εργαστήρια κατασκευής αγγείων και
όπλων παράγονταν και οι υποστάτες. Από εκεί διετίθεντο στα παγκρήτια και ενίοτε στα
µεγάλα πανελλήνια ιερά, χρησιµοποιούνταν όµως και ως κτερίσµατα σε πλούσιες ταφές.
Τα αξιόλογα έργα της κρητικής µεταλλοτεχνίας, όπως όπλα, ασπίδες, τετράπλευροι και
τριποδικοί υποστάτες που βρέθηκαν στο ∆ελφικό ιερό, ως αναθήµατα παλαιότερης
εποχής και σε µεγαλύτερο αριθµό από όσο στο ιερό της Ολυµπίας (Λεµπέση 2002, 309),
µαρτυρούν τους πολιτικούς και θρησκευτικούς δεσµούς των αναθετών µε το ∆ελφικό
ιερό και τους άρχοντες, που συγκεντρώνονταν εκεί.
Η ανταλλαγή δώρων υπήρξε ένας τρόπος διακανονισµού των αγαθών, όπως ο
κασσίτερος, ο άργυρος, το ελεφαντόδοντο, ο χλωρίτης και τα προϊόντα πολυτελείας
(Χατζησάββας 2003, 99). Η αξία τους ήταν ένα γεγονός που παρακίνησε και τα κρητικά
εργαστήρια να ξεκινήσουν σχεδόν ταυτόχρονα την παραγωγή ραβδωτών τριπόδων και
περίτεχνων τετράπλευρων υποκρητηρίων και να µιµηθούν ένα τύπο γνωστό από το ΥΜ
παρελθόν.
Οι άµεσες ή έµµεσες ανταλλαγές και οι διαπροσωπικές σχέσεις έφεραν τον πολιτισµό της
Εγγύς Ανατολής, της Κύπρου και της Κρήτης σε επικοινωνία. Ο πολιτισµός της
Ανατολής προσέφερε άφθονα ερεθίσµατα που γονιµοποίησαν τη δηµιουργική φαντασία
των Κρητών καλλιτεχνών. Η κατάρρευση των παραδοσιακών εµπορικών κέντρων της
Ανατολικής Μεσογείου, µε σηµαντικότερο αυτό της Ugarit, είχε ως αποτέλεσµα να δοθεί
µακροπρόθεσµα ώθηση στις εσωτερικές εξελίξεις της κρητικής µεταλλοτεχνίας. Η
διάδοση νέων τεχνικών εφαρµογών και ιδεών εξαρτήθηκε και από το βαθµό εξοικείωσης
και εξάσκησης κάθε εργαστηρίου, όπως και από τις τάσεις που επικράτησαν στα
τεχνολογικά πρότυπα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Ο νέος, όµως, κόσµος
που προέκυψε µέσα από τις ζυµώσεις ενός και πλέον αιώνα είχε µορφή και περιεχόµενο
που συνδύαζε άριστα την κρητική τοπική παράδοση και το στυλ των καλλιτεχνικών
προτύπων της Ανατολής. Ταυτόχρονα, το λατρευτικό στοιχείο και οι φορείς της
άρχουσας τάξης µε τον τρόπο ζωής τους ενδυνάµωσαν, ανέπτυξαν, κατηύθυναν,
συγκράτησαν, κατέστησαν τη µεταλλοτεχνία της Κρήτης ιδιαίτερη. Αποτέλεσµα αυτού
ήταν η απεικόνιση τελετουργικών σκηνών και η αναπαράσταση θρησκευτικών
συµβόλων, που συνέβαλαν στο να κατανοήσουµε τη σχέση και την παρουσία των
αναθετών σε συγκεκριµένα ιερά. Με αυτόν τον τρόπο και τα περιφερειακά ιερά ενίσχυαν
τα όρια της επικράτειας (Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη 2004β, 33). Μετά τον 7ο αι. π.Χ., όταν
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άλλαξαν τα οικονοµικά – πολιτικά δεδοµένα στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου,
έφταναν στους κόλπους της αριστοκρατίας λιγότερες πολύτιµες ύλες και προϊόντα της
Εγγύς Ανατολής, µε αποτέλεσµα, να σηµειωθεί κάµψη στην παραγωγή ορισµένων
εργαστηρίων και προτίµηση σε νέους τύπους µετάλλινων αντικειµένων.
Οι κάτοχοι των έργων εξασφάλιζαν τα πολύτιµα αντικείµενα µε σκοπό να τα
εναποθέσουν σε µια πλούσια ταφή ή να τα αναθέσουν στο ιερό. Οι µεταλλοτεχνίτες
εργάζονταν κατά παραγγελία και για λογαριασµό της αριστοκρατικής τάξης.
Χαρακτηρίζονταν µε τις πράξεις τους ως ιδιαίτερα µέλη µιας κοινωνίας µε πολύτιµες
γνώσεις, οι οποίες περιέκλειαν µυστικά δοσµένα από τους θεούς - προστάτες των
µετάλλων.
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Κρητικά Χρονικά
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Deutsches Archäologisches Institut,
Bericht über die Ausgrabungen in Olympia (Berlin 1936 −)
Deutsches Archäologisches Institut,
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Κρήτης χαρακτηρίζει την περίοδο από το 840/825-810/800 π.Χ.
Η ΥΚ ΙΙΙΑ διαρκεί από το 1230 – 1190 π.Χ., η ΥΚ ΙΙΙ διαρκεί από το 1230 – 1050 π.Χ.
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* Οι χρονολογικοί πίνακες που χρησιµοποιούνται παραπάνω είναι από το Καραγιώργης,
Β. (χ.χ.), Μουσεία και Μνηµεία της Ελλάδος, Κύπρος, από το Μαζαράκης Αινιάν 2000,
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