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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο όρος «εκμινωισμός», σύμφωνα με τον C. Broodbank (Broodbank, 2004, 

46), είναι σύγχρονος, και αποτελεί σύμβαση για την περιγραφή μίας 

ετερογενούς ομάδας χαρακτηριστικών και παραδόσεων ενός αρχαίου υλικού 

πολιτισμού. Ο υλικός πολιτισμός προϊδεάζει την υιοθέτηση, σε περιοχές 

πέραν της Κρήτης, πρακτικών οι οποίες έλκουν την καταγωγή τους είτε 

έμμεσα είτε άμεσα από αυτήν. Στις πρακτικές αυτές συμπεριλαμβάνονται 

τρόποι κατασκευής και χρήσης αντικειμένων, διατροφικές συνήθειες, ταφική 

αρχιτεκτονική καθώς και τελετουργικές πρακτικές.  

Ο κάθε μελετητής που ερευνά για το φαινόμενο του «εκμινωισμού» επιλέγει 

και διαφορετική προσέγγιση. Η διαδικασία του «εκμινωισμού» ήταν 

αποτέλεσμα εσωτερικών διαδικασιών πολιτισμικής ομογενοποίησης (Davis & 

Gorogianni. 2008). Αποτέλεσμα του κοινωνικού ανταγωνισμού των 

κοινωνικών ελίτ, οι οποίες προήλθαν μέσω της ανάπτυξης εξωτερικών 

σχέσεων με τα ισχυρά κέντρα της Κρήτης. Επομένως, το φαινόμενο του 

εκμινωισμού, δεν ήταν αποτέλεσμα άμεσης παρέμβασης της Κρήτης ή των 

δικτύων ελέγχου της στην Νεοανακτορική περίοδο, αλλά το διακριτικό στοιχείο 

κοινωνικού κύρους των κοινοτήτων του νοτίου Αιγαίου (Neimeier, 2009. 12).  

Άλλοι μελετητές θεωρούν ότι η Νεοανακτορική Κρήτη ασκούσε πολιτική και 

στρατιωτική ηγεμονία στο Αιγαίο και θεωρούσαν τον «εκμινωισμό» απότοκο 

αυτής της κατάστασης. Η άποψη αυτή ίσως χαρακτηρίζεται ως ιμπεριαλιστική 

που εξυπηρετεί την κνωσοκεντρική άποψη. 

Η επιρροή, ωστόσο, της Νεοανακτορικής Κνωσού, επί της ίδιας της Κρήτης 

είναι υπό συζήτηση, πόσο δε μάλλον η κνωσιακή επιρροή στο Αιγαίο. Το 

επιχείρημα αυτό βασίζεται στο ότι παρά τις διαφωνίες σχετικά με τον βαθμό 

κατακερματισμού της Κρήτης σε πολίσματα και σε ερμηνευτικά μοντέλα που 

αντιτίθενται στην κνωσιακή κυριαρχία στη Νεοανακτορική περίοδο κανένα  

από τα υποτιθέμενα πολίσματα (συμπεριλαμβανομένης και της Κνωσού) δεν 

μπορούμε ούτε κατά διάνοια να τα συγκρίνουμε με τα επεκτατικά κράτη της 

Ανατολής. 

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι οι κρητικές επιρροές στα ταφικά έθιμα 

των Κυθήρων και της Λακωνίας. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά στα 
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νεκροταφεία, στους τύπους των τάφων, στις ταφικές πρακτικές και στα 

κτερίσματα. Η περίοδος αναφοράς όλων των παραπάνω ορίζεται από τη ΜΜ 

ως και την ΥΜΙΙ περίοδο.  

Τα Κύθηρα, στη θέση Καστρί, έχει εντοπιστεί και ανασκαφεί οργανωμένο 

νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων, στους οποίους έχουν αποτυπωθεί πολλά 

μινωικά στοιχεία. Στη Λακωνία, από την άλλη πλευρά, στις θέσεις Αγ. Τριάδα, 

Παλαιόκαστρο και Επίδαυρος Λιμηρά υπάρχουν μεμονωμένοι τάφοι, οι οποίοι 

έχουν ενστερνιστεί ελάχιστα μινωικά στοιχεία. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για 

τάφους με χαρακτηριστικά της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Ο λόγος που 

επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν οι θαλαμωτοί αυτοί τάφοι της Λακωνίας είναι 

για να τονιστεί η διαφορά. Στα Κύθηρα υπάρχουν πάμπολλες ενδείξεις 

παρουσίας Μινωιτών, ενώ περνώντας απέναντι στη Λακωνία, τα μινωικά 

στοιχεία είναι ελάχιστα. Τέλος, έχει επιλεχθεί να παρουσιαστεί, συνοπτικά, το 

νεκροταφείο του Σκάρκου στην Ίο. Στην Ίο παρατηρείται μία εντελώς 

διαφορετική κατάσταση. Αφενός, υπάρχει απόλυτη έλλειψη θαλαμωτών 

τάφων και αφετέρου παρατηρούνται μινωικά στοιχεία τα οποία έχουν 

αναμειχθεί με τα τοπικά κυκλαδικά και τα ακόμα πιο τοπικά στοιχεία που 

επιλέγουν οι κάτοικοι της Ίου. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να φανεί, όσο είναι δυνατόν 

περισσότερο, κατά πόσο μπορούμε να μιλήσουμε για εκμινωισμό στο Αιγαίο, 

εξετάζοντας τα ταφικά δεδομένα. 

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: Αρχικά θα 

παρουσιαστούν οι θαλαμωτοί τάφοι από το Καστρί Κυθήρων. Στη συνέχεια, 

κατ’ αντίστοιχο τρόπο, θα παρουσιαστούν οι θαλαμωτοί τάφοι της Λακωνίας 

και έπειτα το νεκροταφείο του Σκάρκου της Ίου. Σε επόμενα κεφάλαια, θα 

παρουσιαστούν οι πηγές του lapis lacedaemonius, rosso antico και 

δευτερευόντως αν και κατά πόσο οι Μινωίτες περνούσαν στη Λακωνία με 

σκοπό την εύρεση χαλκού. Στο τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα.  
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ΚΥΘΗΡΑ- ΚΑΣΤΡΙ 

Το Καστρί βρίσκεται στο ΝΑ τμήμα του νησιού (εικ 1). Οι πρώτες 

αρχαιολογικές ενδείξεις, μινωικού χαρακτήρα στα Κύθηρα, ξεκινούν ήδη από 

την ΠΜΙΙ περίοδο. Παρατηρείται ότι συνεχώς αυξάνεται η επικράτηση των 

μινωικών στοιχείων στο νησί καθ’ όλη τη διάρκεια της παλαιοανακτορικής και 

της νεοανακτορικής περιόδου. Το Καστρί αποτελεί την πλέον σίγουρη αποικία 

των Μινωιτών, όπως υποδηλώνουν τα αρχαιολογικά δεδομένα. Οι Μινωίτες 

έφτασαν στο νησί στα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ και παρέμειναν ως και το 

τέλος της νεοανακτορικής περιόδου.  

Από τους πολλούς θαλαμωτούς τάφους και τις σπηλιές που 

χρησιμοποιήθηκαν ως άλλη εκδοχή θαλαμωτού τάφου, στο Καστρί, οι 9, από 

τους 14, μελετήθηκαν από τους Huxley και Coldstream το 1972. Υπάρχουν 

δύο ομάδες τάφων. Μία ομάδα αποτελείται από τέσσερις θαλαμωτούς τάφους 

(A,C,D,J) οι οποίοι καταστράφηκαν από μηχανικό εκσκαφέα κατά τη διάρκεια 

διάνοιξης δρόμου το 1957 και το 1958. Πρόκειται για τυπικούς μινωικούς 

θαλαμωτούς τάφους της ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ περιόδου και είναι λαξευμένοι στο βράχο. 

Οι τάφοι E,F,G,H είναι διαμορφωμένοι μέσα σε φυσικά σπήλαια για να 

χρησιμοποιηθούν ως τάφοι. Όλοι είχαν συληθεί ήδη από την αρχαιότητα. Ο Ε 

και ο Η επαναχρησιμοποιήθηκαν σε μεταγενέστερες περιόδους. Και αυτή η 

ομάδα των τάφων χρονολογείται από τη ΜΜΙΙΙ ως της ΥΜΙΒ περίοδο 

(Coldstream and Huxley, 1972, 220). 

Οι τάφοι καθ’ εαυτοί, παρόλο που βρέθηκαν διαταραγμένοι, δηλώνουν ότι 

τόσο η ταφική αρχιτεκτονική όσο και οι ταφικές πρακτικές των Μινωιτών, στη 

χώρα του αποικισμού τους, δεν διαφέρουν καθόλου από αυτές στην ίδια την 

Κρήτη. Χαρακτηριστικών γνώρισμα των θαλαμωτών τάφων στην Κρήτη είναι 

οι πολλοί θάλαμοι με τους οποίους ενώνεται ο κεντρικός κύριος ταφικός 

θάλαμος.  

Τάφος Α (εικ 2) (Coldstream and Huxley, 1972, 221,228): Οι τέσσερις 

συνολικά θάλαμοι του τάφου Α ήταν λαξευμένοι στο βράχο. Οι τοίχοι είχαν 

δεχθεί επεξεργασία τέτοια, ώστε το εσωτερικό τους ήταν απόλυτα λείο και 

ομαλό. Με αυτόν τον τρόπο δηλώνεται τόσο η κατασκευαστική επιδεξιότητα 

των τεχνιτών του τάφου αυτού όσο και ότι του προσέδωσαν την πρέπουσα 
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φροντίδα και προσοχή που άρμοζε στους νεκρούς τους. Εξαιρετικό κτέρισμα 

του τάφου αποτελεί ένα τμήμα αγγείου φαγεντιανής με μπλε-τυρκουάζ 

επιφάνεια. Πιθανόν είναι τμήμα από αιγυπτιακό κωνικό ρυτό μιμούμενο 

μινωικούς αντίστοιχους τύπους. Ο τάφος, σύμφωνα με την κεραμική που 

βρέθηκε εντός του, χρονολογείται στη ΜΜΙΙΙΒ περίοδο. 

Τάφος C (εικ 3) (Coldstream and Huxley, 1972, 226, 229-233): Από τον τάφο 

C βρέθηκε μόνο ένας θάλαμος, τον οποίον κι αυτόν κατέστρεψε ο μηχανικός 

εκσκαφέας. Πρόκειται για τάφο λαξευμένο στο μαλακό βράχο της περιοχής. 

Εντός του θαλάμου εντοπίστηκαν οστά παιδιού. Ο τάφος αυτός χρονολογείται 

στη ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙΑ περίοδο, βάση της κεραμικής, η οποία, μεταξύ άλλων, 

αποτελούνταν από αρκετά πινάκια και σφαιρικά κύπελλα της ΜΜΙΙΙ περιόδου, 

καθώς και δύο λύχνους και δεκάδες κωνικά κύπελλα της ΥΜΙ περιόδου.  

Τάφος D (εικ 4)(Coldstream and Huxley, 1972, 224, 233-243): Από τον τάφο 

D κατάφεραν και διατηρήθηκαν, από τη διέλευση του μηχανικού εκσκαφέα, 

τρεις θάλαμοι, αλλά κανένας από αυτούς δεν είναι ο κεντρικός. Ο ένας από 

τους τρεις αυτούς θαλάμους ήταν τετράγωνος, ενώ οι άλλοι δύο ακανόνιστου 

σχήματος. Εντός των θαλάμων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, συνολικά οχτώ 

κωνικά κύπελλα, δύο κύπελλα Κεφτιού, έξι πρόχοι, δύο πύραυνα και δύο 

κύπελλα ανθοφορίας, όλα μινωικού τύπου, κατασκευασμένα, ωστόσο, από 

τεχνίτες των Κυθήρων. Όλα χρονολογούνται από την ΜΜΙΙΙ ως και το τέλος 

της ΥΜΙ περιόδου. 

Τάφος J (εικ 5)(Coldstream and Huxley, 1972, 226, 252-257): Δεν είχε 

ολοκληρωθεί το άνοιγμα του θαλάμου του τάφου J 100%. Είχε ανοιχθεί 

κοιλότητα δίπλα από εκεί που πιθανότατα ορίζεται η είσοδος του τάφου και 

υπάρχει άλλη μία κοιλότητα στο βράχο του 4ου αι π.Χ. Εντός της κοιλότητας, 

της εποχής που είναι προς εξέταση στην παρούσα εργασία, βρέθηκαν 

τμήματα σκελετών τουλάχιστον πέντε ατόμων. Ήρθαν στο φως συνολικά 

τριάντα εννέα αγγεία, όλα τοπικής παραγωγής, μιμούμενα όμως, μινωικά 

πρότυπα και χρονολογούμενα και αυτά στη ΜΜΙΙΙΒ με ΥΜΙΒ περίοδο. Επίσης 

αποκαλύφθηκε και κεραμική της ΥΕΙΙΙΒ περιόδου, πιθανώς από 

επαναχρησιμοποίηση του τάφου.  
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Τάφος Ε (εικ 6)(Coldstream and Huxley, 1972, 222-224, 243-252): Ο τάφος 

Ε είναι ο μεγαλύτερος όλων, και εντός του οποίου ανασκάφηκε η μεγαλύτερη 

ποσότητα μινωικής εικονιστικής κεραμικής ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙΒ περιόδου. Υπάρχει μια 

μικρή κλίμακα για να εισέλθει κανείς στον κεντρικό θάλαμο του τάφου. 

Συνολικά υπάρχουν εφτά θάλαμοι, ένας ο κεντρικός και έξι οι πλευρικοί, 

διαμορφωμένοι σαν ακτίνες γύρω από τον κεντρικό. Ο τάφος αυτός είναι 

σχεδόν πανομοιότυπος με το σύνταγμα των τάφων στο Μαυροσπήλιο στην 

Κνωσό, και πιο συγκεκριμένα με τον πολύ-θάλαμο θαλαμωτό τάφο IX (εικ 7) 
και V (εικ 8) (Preston, 2007, 254), η κεραμική του τάφου χρονολογείται από τη 

ΜΜΙΙΙΒ  ως την ΥΜΙΒ περίοδο και περιλαμβάνει αγγεία μινωικού χαρακτήρα, 

ντόπιας όμως κατασκευής, μεταξύ των οποίων είναι πέντε κύπελλα 

ανθοφορίας, τρία κωνικά κύπελλα, ένα ρυτό από αυγό στρουθοκαμήλου, δύο 

πύραυνα, δέκα πρόχοι και πολλά άλλα.  

Τάφος F (εικ 9) (Coldstream and Huxley, 1972, 221): Ο τάφος F 

κατασκευαστικά μοιάζει αρκετά με τον τάφο Α, μόνο που έχει έναν μόνο 

θάλαμο, αλλά βρέθηκε εντελώς συλημένος. Πιθανόν να χρονολογείται, 

σύμφωνα με τους μελετητές, στο ίδιο διάστημα με τον τάφο Α, δηλαδή την 

ΜΜΙΙΙ με ΥΜΙΑ περίοδο. 

Τάφος G (εικ 10) (Coldstream and Huxley, 1972, 221): Αυτός ο τάφος 

αποτελείται από έναν μόνο θάλαμο, το μεγαλύτερο μέρος της οροφής του 

οποίου είχε καταρρεύσει, οπότε και δεν ήταν εφικτή η περαιτέρω μελέτη του 

από τους Huxley & Coldstream. Δεδομένου ότι βρέθηκε στην ίδια συστάδα 

τάφων που όλοι τους χρονολογούνται από την ΜΜΙΙΙ ως και την ΥΜΙΙ 

περίοδο, χρονολογείται μέσα σε αυτά τα χρονικά πλαίσια και γι’ αυτόν το λόγο 

παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. 

Τάφος Η (εικ 11) (Coldstream and Huxley, 1972, 222, 252): Ο τάφος Η 

αποτελείται από τον κεντρικό θάλαμο και τέσσερις επιπλέον πλευρικούς 

μικρότερους θαλάμους. Ο κεντρικός θάλαμος είχε καθαριστεί σχετικά 

πρόσφατα και είχε χρησιμοποιηθεί ως κατάλυμα των ζώων των βοσκών της 

περιοχής. Ο τάφος αυτός δεν έδωσε ιδιαίτερα μινωικά κτερίσματα, εκτός από 

ένα μόνον κωνικό κύπελλο. Τους θαλάμους τέσσερα και πέντε ίσως τους 
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είχαν αδειάσει εντελώς, διότι δεν βρέθηκε ούτε ένα αγγείο ή έστω ένα κωνικό 

κύπελλο. 

Τάφος Β (εικ 12) (Coldstream and Huxley, 1972, 221, 228-229): Ο τάφος 

αυτός βρέθηκε ημι-τελειωμένος. Ίσως το λάξευμα στον βράχο εγκαταλείφθηκε 

από τους Μινωίτες, επειδή ο βράχος σε κείνο το σημείο ήταν αρκετά σκληρός. 

Υπάρχουν τρεις βαθμίδες, και σε αυτή την περίπτωση, που οδηγούν από την 

είσοδο στο δρόμο. Η κεραμική που εντοπίστηκε εντός του τάφου είναι τοπικής 

παραγωγής, όπως και τα πέντε κωνικά κύπελλα, με εξαίρεση ένα 

πεπλατυσμένο αλάβαστρο με αργοναύτες και μοτίβο θαλάσσιου ρυθμού. Το 

αγγείο αυτό είναι εισηγμένο απευθείας από την Κρήτη. Ο τάφος αυτός 

χρονολογείται στην ΥΜΙΙΑ περίοδο.  

Συνοψίζοντας, στα Κύθηρα έχουν ανασκαφεί δεκατέσσερις τάφοι. Έχουν 

όμως μελετηθεί εκτεταμένα οι εννιά. Πρόκειται για θαλαμωτούς τάφους 

λαξευμένους στο βράχο, εκτός από τρεις οι οποίοι βρέθηκαν κατεστραμμένοι 

ή ημικατεστραμμένοι και δεν είναι δυνατόν να συμπληρωθεί με ακρίβεια η 

εικόνα τους. Η κεραμική που βρέθηκε εντός αυτών των τάφων, έχει έντονα 

μινωικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι σίγουρα τοπικής παραγωγής σύμφωνα με 

τους ανασκαφείς, Huxley και Coldstream. Εξαίρεση αποτελούν δύο- τρία 

αγγεία, τα οποία είναι εισηγμένα απευθείας από την Κρήτη. Όλοι οι τάφοι του 

Καστριού Κυθήρων χρονολογούνται από την ΜΜΙΙΙ ως τις αρχές της ΥΜΙΙ 

περιόδου.  

Έντονα μινωικά χαρακτηριστικά στα Κύθηρα, απαντώνται και στο μινωικό ιερό 

κορυφής στον Αγ. Γεώργιο στο Βουνό, στο οποίο βρέθηκαν πάνω από 40 

μετάλλινα ειδώλια, ενώ σε ιερά κορυφής στην ίδια την Κρήτη, σπάνια 

υπάρχουν πάνω από δύο-τρία μετάλλινα ειδώλια. Ποιος ο λόγος για την 

μεγάλη αυτή ποσότητα μετάλλινων αντικειμένων και δη, ειδωλίων; Σύμφωνα 

με την άποψη της γράφουσας, σκοπός των ανθρώπων που δημιούργησαν το 

ιερό κορυφής αυτό ήταν να τονίσουν τον τόπο καταγωγής τους οπότε και 

υπερέβαλαν σε αριθμό μετάλλινων αντικειμένων. Επίσης, πιθανό σενάριο 

αποτελεί τα Κύθηρα να έγιναν μινωική αποικία με σκοπό να περάσουν οι 

Μινωίτες στην Πελοπόννησο, και πιο συγκεκριμένα στη Λακωνία, για την 

πρόσβασή τους και την προμήθειά τους στα μεταλλεύματα και τα ορυκτά, κάτι 
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από το οποίο έχει μεγάλη έλλειψη η Κρήτη. Σίγουρα, όμως, ο λόγος ύπαρξης 

τόσων μετάλλινων ειδωλίων ήταν και η εύκολη πρόσβαση και προμήθεια των 

κατοίκων ή των αποίκων των Κυθήρων σε πηγές χαλκού. 
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ΛΑΚΩΝΙΑ 

Στη Λακωνία δεν παρατηρείται αντίστοιχο μοτίβο, πολυθάλαμων θαλαμωτών 

τάφων, με αυτό των Κυθήρων. Παρότι είναι γειτονική περιοχή, η ταφική 

αρχιτεκτονική, τα ταφικά έθιμα και οι ταφικές πρακτικές διαφέρουν.  

Στην Αγία Τριάδα, κοντά στον Αγ. Ιωάννη Μονεμβασίας, βρέθηκαν τρεις 

μικροί θαλαμωτοί τάφοι με ελλειψοειδή θάλαμο και κοντό δρόμο (Χρήστου, 

1956, 207). Όλοι τους είχαν δύο θαλάμους, και δεν ήταν πολύ-θάλαμοι όπως 

στα Κύθηρα, με κοινό δρόμο και είσοδο στο βορρά. Του ίδιου τύπου είναι και 

ο τάφος της Βαμβακιάς, ο οποίος σώζει τρεις βαθμίδες καθόδου προς τον 

δρόμο. Όμοιες βαθμίδες πιθανόν να υπήρχαν και στους τάφους της Αγ. 

Τριάδας (εικ 13). Η είσοδος των τάφων φράζεται με, αμελούς κατασκευής, 

λιθοδομή. Ο δεύτερος θάλαμος βρίσκεται πάντοτε αριστερά του δρόμου, αλλά 

στη Λακωνία, σε αντίθεση με τα Κύθηρα, ταφές σε λάκκους περιέχουν μόνο οι 

κεντρικοί θάλαμοι. Δεν έχει εντοπιστεί και ανασκαφεί τάφος στη Λακωνία που 

να έχει πάνω από έναν πλευρικό θάλαμο. 

Ο τάφος Β της Αγ. Τριάδας (εικ 14) βρέθηκε ασύλητος και χρονολογείται στην 

ΥΕΙΙΙΑ-Γ περίοδο (Χρήστου, 1956, 208). Παρατίθεται στην παρούσα εργασία 

διότι είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις στη Λακωνία που διασώζεται αυτός 

ο τύπος τάφου μετά την ΥΕΙΙ περίοδο. Στον κύριο θάλαμο υπήρχαν τέσσερις 

ταφές σε λάκκους και μία μικρή κοιλότητα. Ο δεύτερος θάλαμος είχε 

καταστραφεί πολλά χρόνια πριν το 1956 που πραγματοποιήθηκε η 

ανασκαφή. Εντός του τάφου, ανασκάφηκαν τριάντα αγγεία. Πρόκειται κυρίως 

για ψευδόστομους αμφορείς, πρόχους και κύλικες, ένα χάλκινο εγχειρίδιο και 

δύο χάνδρες από υαλόμαζα.  

Στο Παλαιόκαστρο Λακωνίας όλοι οι τάφοι ήταν συλημένοι οπότε και δεν 

επιτρέπεται η εξαγωγή χρονολογικών συμπερασμάτων (Χρήστου, 1956, 209). 

Ωστόσο, ερευνήθηκε ένας ημι-κατεστραμμένος τάφος, χωρίς δεύτερο θάλαμο, 

ο θάλαμος όμως του οποίου περιείχε ταφές σε λάκκους της ΥΕΙΙ περιόδου, 

λόγω του κοσμήματος της ρακέτας που υπήρχε στα αγγεία, στοιχείο μινωικής 

κεραμικής (εικ 15). 
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Στην Επίδαυρο Λιμηρά (εικ 16), στη Λακωνία, έχουν βρεθεί πολλοί 

μυκηναϊκοί θαλαμωτοί τάφοι με δρόμους και κλίμακες της ΥΕΙΙΙΑ-Β περιόδου 

και κεραμική ακολουθία ωστόσο, σε μερικούς από αυτούς, από την ΜΕΙΙΙ ως 

και την υπομυκηναϊκή περίοδο (Gallou, 2009, 85). Το πέρασμα στην ΥΕΧ 

στην Επίδαυρο Λιμηρά, σηματοδοτεί πολύ σύντομα το τέλος της μινωικής 

επιρροής και της αρχής της μυκηναϊκής υπεροχής τόσο στην ταφική 

αρχιτεκτονική όσο και στα ταφικά έθιμα (Waterhouse and Hope-Simpson, 

1961, 136). Παρόλα αυτά, οι Λάκωνες κρατούν μικρά στοιχεία προηγούμενων 

παραδόσεων, όπως φανερώνει πολλές φορές η ύπαρξη δεύτερου μικρού 

θαλάμου στα αριστερά του δρόμου. Η Επίδαυρος Λιμηρά έχει την ίδια 

απόσταση που έχει και η Κρήτη με την Μήλο (Gallou, 2009, 90), ωστόσο, 

όμως, παρατηρείται, από την ΥΕΙ κιόλας περίοδο, την ύπαρξη κεραμικής 

στους τάφους καθαρά τοπικής παραγωγής και ως προς τον τύπο του αγγείου 

και ως προς το στυλ διακόσμησης. Από τη ΜΕ αμαυρόχρωμη κεραμική 

περνούν σταδιακά στην εισαγωγή κάποιων στοιχείων από την κεραμική των 

Κυθήρων, όπως είναι η ερυθρή κεραμική με μίκα. Κωνικά κύπελλα δεν 

απαντώνται πριν την ΥΕΙΙΒ-ΥΕΙΙΙΑ1 περίοδο, ενώ πύραυνα και λύχνοι 

απουσιάζουν εντελώς. 

Μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί για την παρούσα εργασία, δεν 

υπάρχουν άλλα παραδείγματα τέτοιου τύπου θαλαμωτών τάφων. Είτε 

υπάρχουν ΜΕ κιβωτιόσχημοι τάφοι, είτε ελλειπτικοί θολωτοί είτε θαλαμωτοί, 

στους οποίους προσπαθούν να κρατήσουν την εκφορικότητα των αντίστοιχων 

πρώτων θολωτών τάφων. Και οι τρεις αυτοί τύπου τάφων απαντώνται στην 

περιοχή του Παλαιοχωρίου Λακωνίας (Waterhouse and Hope-Simpson, 1961, 

132-135). Έτσι επιβεβαιώνεται και πάλι η διαφορετικότητα των δύο γειτονικών 

περιοχών, των Κυθήρων και της Λακωνίας.  

Σε αντίθεση με όσα αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο για τα Κύθηρα, 

στη Λακωνία, εκτός από μία περίπτωση μιας ομάδας τάφων στην Επίδαυρο 

Λιμηρά, οι οποίοι περιλαμβάνουν κεραμική από την ΜΕΙΙΙ περίοδο, όλοι οι 

υπόλοιποι τάφοι που έχουν μινωικά χαρακτηριστικά (αρχιτεκτονική και 

κεραμική) χρονολογούνται από την ΥΕΙΙ περίοδο και εξής. Όλα τα μινωικά 

χαρακτηριστικά τα οποία παρουσιάζονται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο 
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στους τάφους και την κεραμική στην Λακωνία, εμφανίζονται σε πολύ μικρό 

βαθμό.  
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ΣΚΑΡΚΟΣ- ΙΟΣ 

Ο Σκάρκος βρίσκεται στην Ίο (εικ 17) και πρόκειται για εντελώς διαφορετική 

περίπτωση από τις περιοχές που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα 

κεφάλαια. Οι Κυκλάδες παρότι θεωρητικά έχουν δεχθεί έντονες μινωικές 

επιρροές, το κάθε νησί έχει αποδεχθεί και υιοθετήσει πολύ διαφορετικά 

χαρακτηριστικά του μινωικού πολιτισμού. Έτσι ενώ για παράδειγμα το ένα 

νησί θεωρείται ότι έχει δεχθεί και αποδεχθεί πολλά μινωικά στοιχεία, το 

διπλανό που ίσως απέχει και λιγότερα ναυτικά μίλια από το πρώτο, 

παρατηρείται ότι έχει δεχθεί πολύ λιγότερες επιρροές από την Κρήτη, την 

περίοδο του «εκμινωισμού» του Αιγαίου. Επιλέχθηκε να παρουσιαστεί η 

περίπτωση της Ίου διότι είναι το αμέσως επόμενο νησί, μετά τη Σαντορίνη, 

που θα συναντούσε ένα καράβι το οποίο είχε ως αφετηρία του την Κρήτη. 

Επίσης είναι το μόνο νησί των Κυκλάδων στο οποίο έχει εντοπιστεί και 

ανασκαφεί νεκροταφείο, εφόσον το θέμα της εργασίας είναι η ταφική 

αρχιτεκτονική και τα ταφικά έθιμα με ό, τι αυτό συνεπάγεται.  

Στο Β τμήμα της ανατολικής πλαγιάς του λόφου του Σκάρκου, ήρθε στο φως 

ένα ΜΚ νεκροταφείο (Marthari, 2005, 44) (εικ 18). Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχουν δύο ομάδες τάφων (εικ 19), οι οποίοι δεν είναι κρητικοί τύποι 

τάφων. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει έξι τάφους και η δεύτερη τέσσερις 

τάφους. Οι τύποι των τάφων που επιλέγονται να χρησιμοποιηθούν είναι έξι 

ταφές εντός αγγείων και τέσσερις ταφές μέσα σε απλούς λάκκους. Δύο από 

τις ταφές εντός των αγγείων έδωσαν κτερίσματα ΥΚΙ/ΥΜΙΑ περιόδου 

(Marthari, 2005, 46-54). 

Στα κτερίσματα του νεκροταφείου συγκαταλέγονται αρκετές μαστοπρόχοι του 

τύπου του Ακρωτηρίου, με διαφορετικού τύπου όμως διακόσμηση (Marthari, 

2005, 54), καθώς και τέσσερα κωνικά κύπελλα και ένας πιθοειδής αμφορέας, 

τοπικής παραγωγής και σε αυτή την περίπτωση, αλλά με μινωικά πρότυπα 

και μόνο δύο καθαρά εισηγμένα μινωικά ημισφαιρικά κύπελλα. Επίσης 

παρατηρείται ότι το νησί έχει επαφές όχι μόνο με τη Σαντορίνη (εικ 20) και την 

Κρήτη, αλλά και με τη Φυλακωπή, όπως μας επισημαίνεται με μία χάλκινη 

καρφίτσα για τα μαλλιά, και με την Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς βρέθηκε μία 
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χάνδρα φαγεντιανής αμφικωνικού σχήματος, που παρόμοια έχει βρεθεί στο 

νεκροταφείο των Αηδονιών Κορινθίας σε μεταγενέστερη περίοδο. 

Τα κωνικά κύπελλα (εικ 21) που είναι μινωικού τύπου βρίσκονται σε πάρα 
πολύ μικρό αριθμό, ειδικά σε σχέση με την πληθώρα κωνικών κυπέλλων που 
έχουν έρθει στο φως στη Φυλακωπή της Μήλου ή την Αγ. Ειρήνη της Κέας. 
Τα καθαρά μινωικά εισηγμένα κύπελλα είναι δύο στον αριθμό, κάτι που έστω 
και σε μικρό βαθμό υποδηλώνει ότι υπάρχουν φυσικά σχέσεις και επαφές με 
την Κρήτη, χωρίς ωστόσο, να έχουν δεχθεί και υιοθετήσει άλλα στοιχεία όπως 
είναι η αρχιτεκτονική των τάφων τους ή περισσότερα αγγεία. Ίσως οι τάφοι 
στους οποίους βρέθηκαν τα αγγεία αυτά να ανήκουν σε Μινωίτες, όμως 
πρόκειται για καθαρή υπόθεση.   
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Lapis Lacedaemonius 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι Μινωίτες πιθανόν να είχαν 

δημιουργήσει αποικία στα Κύθηρα για να έχουν τη δυνατότητα μετάβασής 

τους στη Λακωνία και ευρύτερα στην περιοχή της Πελοποννήσου για να 

προμηθεύονται σπάνια πετρώματα και μεταλλεύματα. 

Ένα από πετρώματα τα οποία υπάρχουν μόνο στη Λακωνία είναι ο lapis 

lacedaemonius, ή αλλιώς σπαρτιατικός βασάλτης, έχει χρώμα σκοτεινό 

πράσινο, στιγματισμένο με ανοιχτούς πράσινους ορθογώνιους κρυστάλλους. 

Είναι γενικά σκούρος στην εμφάνισή του, ενώ μερικές φορές είναι αρκετά 

ιώδης και εξαιρετικά σκληρός στην επεξεργασία του. Η μόνη πηγή, του 

σπαρτιατικού βασάλτη, που είναι γνωστή στον ελληνικό χώρο είναι στην 

περιοχή της Λακωνίας.  

Η μοναδική θέση η οποία έχει καταγραφεί ποτέ, και συναντάται το πέτρωμα 

αυτό είναι στις Κροκεές (Κοκκορού, 2014,182), στις πλαγιές του λόγου Ψηφί. 

Σκληρός, σκουροπράσινος και πιο σπάνια κιτρινοπράσινος ή ιώδης λίθος με 

«υπαίθριο χρώμα», όπως αναφέρεται, και περιέχει πράσινα εγκλείσματα 

ανδεσίτη, ηφαιστειακής προέλευσης με φαινοκρυστάλλους αστρίου και 

κεροστίλβη. Την θέση αυτή την εκμεταλλεύονταν από τη ΜΜΙΙΙ-ΥΜΙ περίοδο 

μέχρι και τη ρωμαϊκή εποχή. Δεν υπήρχε συμπαγές πέτρωμα. Το υλικό 

συλλεγόταν με τη μορφή ποτάμιων κροκάλων, όπως μας πληροφορεί και ο 

Παυσανίας, στα Λακωνικά του, ΙΙΙ, στο κεφάλαιο 21, στην παράγραφο 4: «Επί 

θάλασσαν δε εις Γύθιον καταβαίνοντί εστί Λακεδαιμονίοις η κώμη καλούμενη 

Κροκέαι και λιθοτομία` μία μεν πέτρα συνεχής ου διήκουσα, λίθοι δε 

ορύσσονται σχήμα τοις ποταμίοις ειοκότες, άλλως μεν δυσεργείς, ην δε 

επεργάσθωσιν, επικοσμήσαιεν…» Έτσι, ήδη ο Παυσανίας, μας πληροφορεί 

για όλα τα χαρακτηριστικά και την μοναδική τοποθεσία στην οποία απαντάται 

ο σπαρτιατικός βασάλτης. 

Στην Κρήτη συναντά κανείς συχνά σφραγιδόλιθους κατασκευασμένους από 

τον lapis lacedaemonius. Έτσι έχουν βρεθεί δύο σφραγιδόλιθοι στην Κνωσό 

της ΥΜΙ περιόδου και μικρό κύπελλο από το πέτρωμα αυτό, στον τάφο των 

Ισοπάτων της ΥΜΙ-ΙΙ περιόδου. Στο σπήλαιο του Ψυχρού, και πάλι έχει 

ανασκαφεί ένας σφραγιδόλιθος με μινωικό δαίμονα να οδηγεί ταύρο, 
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χρονολογούμενο στην ΥΜΙ περίοδο. Τέλος, στην Κυδωνία υπάρχει ακόμα 

ένας σφραγιδόλιθος με νεαρό θεό, της ΥΜΙΙ περιόδου. Παρατηρείται έτσι 

πάρα πολύ γρήγορα ότι επιλέγουν να κατασκευάσουν μικρά αντικείμενα με 

τον λίθο αυτό, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε μικρές ποσότητες και επιλέγουν 

πάντα στους σφραγιδόλιθους αυτούς να απεικονίζουν «ιερά» θέματα. 

Προφανώς το αντιλαμβάνονταν ως κάτι ιερό-μαγικό και εξωτικό συνάμα. 

Αντιθέτως, στους σφραγιδόλιθους από lapis lacedaemonius που απαντώνται 

στην Ηπειρωτική Ελλάδα, τα θέματα περιορίζονται μόνο σε παραστάσεις με 

ζώα, και πιο συγκεκριμένα, αίγες και λιοντάρια (Waterhouse and Hope-

Simpson, 1960, 105-107).  

Το εντυπωσιακό είναι ότι στα Κύθηρα, από όσο ήταν δυνατό να ερευνηθεί, 

δεν έχει βρεθεί αντικείμενο κατασκευασμένο με σπαρτιατικό βασάλτη. 

Υπάρχουν μόνο άφθονα παραδείγματα στην Κρήτη και την Ηπειρωτική 

Ελλάδα. 

  



17 

 

Rosso Antico 

Ένα άλλο πέτρωμα το οποίο οι Μινωίτες ταξίδευαν ως την Λακωνία για να το 

προμηθευτούν, είναι το rosso antico ή αλλιως ταιναρεία λίθος ή lapis 

Taenarius. Πρόκειται για σκληρό μάρμαρο, το χρώμα του οποίου κυμαίνεται 

από σκούρο ροζ/ ερυθρό ως και ιώδες καφέ. Περιέχει κόκκους (γκρο πλαν) 

και είναι αρκετά βαρύ ως υλικό. Υπάρχουν συνολικά τρεις πηγές rosso antico 

στη Λακωνία, οι δύο εκ των οποίων, ήταν προς εκμετάλλευση στην περίοδο 

που εξετάζεται. Η τρίτη, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, άρχισε να γίνεται 

εκμεταλλεύσιμη κατά τη ρωμαϊκή εποχή.  

Η μία θέση στην οποία απαντάται το rosso antico, είναι στη Μάνη, Β του 

όρμου των Κινστερνών, Ν του Πόρτο Κάγιο, ανάμεσα στους λόφους των 

Μιανών και της Παλύρου προς τον λόφο της Κουρελούς. Η πηγή αυτή 

χρησιμοποιήθηκε αδιάλειπτα από τους προϊστορικούς ως και τους 

βυζαντινούς χρόνους (Κοκκορού, 2014, 187). 

Η δεύτερη θέση βρίσκεται επίσης στο Ακρωτήριο Ταίναρο, στη θέση Λάγια 

(Waterhouse, 1961, 119-121) στην οποία υπάρχει λατομείο λευκού μαρμάρου 

με εναλλασσόμενες λευκές και ερυθρές στρώσεις από rosso antico. Το 

λατομείο αυτό ήταν σε συνεχή χρήση από την προϊστορική ως και την 

βυζαντινή περίοδο (Κοκκορού, 2014, 192). 

Από το μουσείο καλών τεχνών της Βοστώνης, ο Peter Warren έχει εντοπίσει 

είκοσι τρία λίθινα αγγεία τα οποία προέρχονται από την Κρήτη, μερικά εξ 

αυτών κατασκευασμένα με rosso antico. Για παράδειγμα, υπάρχει μία φιάλη 

σαν φωλιά πουλιού (bird’s nest bowl (εικ 22)) η οποία χρονολογείται στην 

ΠΜΙΙΙ-ΜΜΙΙ περίοδο. Υπάρχουν, ωστόσο, αρκετά παραδείγματα αγγείων, 

λυχναριών και ενός τραπεζιού από την Κρήτη κατασκευασμένα με rosso 

antico (Tykot, Herrmann and Newman. 2002. 383) 
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ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ 

Έχει ειπωθεί η άποψη ότι οι Μινωίτες ενδιαφέρονταν κυρίως για τον χαλκό, 

λόγω της φυσικής του έλλειψης από τα εδάφη της Κρήτης. Σε όσα μετάλλινα 

αντικείμενα έχει γίνει ανάλυση, φαίνεται πως η πλειοψηφία των αντικειμένων 

έχουν την προέλευσή τους από την Αργολίδα και δευτερευόντως από τη 

Μεσσηνία και την Κορινθία (Kayafa, 2010, 703). 

Μόνο λίγα αντικείμενα είναι γνωστά που ο χαλκός από τον οποίο είναι 

κατασκευασμένα έχει την καταγωγή του από τη Λακωνία (εικ 23). Τα λίγα 

αυτά αντικείμενα που έχουν έρθει στο φως, και σύμφωνα με τις αναλύσεις και 

η πρώτη ύλη προέρχεται από τη Λακωνία, παραπέμπουν στον Αγ. Στέφανο 

και το Μενελάιον. Ασήμι δεν έχει βρεθεί καθόλου στη Λακωνία, όμως, έχουν 

βρεθεί λίγα χρυσά αντικείμενα (Kayafa, 2010, 703). 

Παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου απίθανο οι Μινωίτες να περνούσαν από τα 

Κύθηρα στη Λακωνία για το rosso antico και τον lapis lacedaemonius και 

ύστερα, εάν ήθελαν να προμηθευτούν και χαλκό, να περνούσαν δίπλα στη 

Μεσσηνία. Επίσης είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τα αντίστοιχα «όρια» των 

περιοχών αυτών εκείνη την περίοδο και εάν ανήκουν στους σημερινούς 

νομούς Λακωνίας ή/και Μεσσηνίας.  

Γενικά, όμως, η Κρήτη και η Πελοπόννησος είναι περιοχές φτωχές σε 

ποσότητα μεταλλευμάτων, και τελικά, είναι πολύ πιθανόν, ο κύριος όγκος 

μεταλλευμάτων να προέρχονταν είτε από το Αιγαίο (Κυκλάδες και Λαύριο) είτε 

από το «εξωτερικό» (πχ Κύπρος) (Kayafa, 2010, 710). Άρα η Λακωνία δεν 

είναι ο κύριος προμηθευτής χαλκού στην Κρήτη, οπότε και οι Μινωίτες δεν την 

προσέγγισαν με μόνο και κύριο μέλημά τους για να έχουν πρόσβαση σε 

κοιτάσματα χαλκού. Ίσως, εν τέλει, τα πετρώματα όπως lapis lacedaemonius 

και rosso antico να ήταν αυτά που τους ενδιέφερε περισσότερο να 

προμηθευτούν από αυτή την περιοχή.  

Θα ήταν πολύ χρήσιμο, όμως, να γίνουν οι σχετικές αναλύσεις στα χάλκινα 

ειδώλια που βρέθηκαν στο ιερό κορυφής στα Κύθηρα, στον Αγ. Γεώργιο στο 

βουνό. Εάν η πρώτη ύλη προέρχεται από τη Λακωνία θα αλλάξει εντελώς τα 

δεδομένα και τις απόψεις που παρουσιάζονται σε αυτή την εργασία. Σε 
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περίπτωση όμως που ο χαλκός, από τον οποίο είναι κατασκευασμένα τα 

ειδώλια προέρχεται από άλλη περιοχή, τότε θα μπορούσε να υποστηριχθεί με 

μεγαλύτερη ασφάλεια η άποψη της γράφουσας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συνοψίζοντας, στα Κύθηρα έχουν μελετηθεί 9 από τους 14 τάφους, οι οποίοι 

είναι όλοι θαλαμωτοί λαξευμένοι στο βράχο, εκτός από 3 οι οποίοι βρέθηκαν 

κατεστραμμένοι και δεν μπορεί να συμπληρωθεί με ασφάλεια η εικόνα τους. Η 

κεραμική που βρέθηκε εντός των τάφων αυτών, έχει μινωικά στοιχεία, αλλά 

είναι σίγουρα τοπικής παραγωγής. Εξαίρεση αποτελούν 2-3 αγγεία τα οποία 

είναι εισηγμένα απευθείας από την Κρήτη. Όλοι οι τάφοι των Κυθήρων 

χρονολογούνται από την ΜΜΙΙ ως και την ΥΜΙΙΙ περίοδο. 

Τα Κύθηρα, όπως δείχνουν όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα, είναι η μόνη 

περίπτωση που μπορεί να θεωρηθεί με αρκετή βεβαιότητα η παρουσία 

Μινωιτών και η αποικία τους ήδη από την ΠΜΙΙ περίοδο και εξής. Η άποψη 

αυτή ενισχύεται ακόμα περισσότερο μιας και, κατά την άποψη της 

γράφουσας, η υιοθέτηση ξένων αρχιτεκτονικών καινοτομιών είναι το τελευταίο 

που θα υιοθετηθεί από μία κοινωνία. Πολύ πιο εύκολα, ακόμα και σήμερα, θα 

γίνει της «μόδας» και θα καθιερωθεί καθημερινή οικοσυσκευή, παρά να 

ξεκινήσουν Έλληνες να χτίζουν τα σπίτια τους ή να διαμορφώνουν τα 

νεκροταφεία τους σύμφωνα με τα πρότυπα των προαστίων του Λονδίνου για 

παράδειγμα. 

Στη Λακωνία, από την άλλη πλευρά, εκτός από μία περίπτωση μίας ομάδας 

τάφων στην Επιδαυρο Λιμηρά, οι οποίοι περιλαμβάνουν κεραμική από την 

ΜΕΙΙΙ περίοδο, όλοι οι υπόλοιποι τάφοι που έχουν μινωικά χαρακτηριστικά 

(αρχιτεκτονική και κεραμική) χρονολογούνται από την ΥΕΙΙ περίοδο και εξής. 

Τα μινωικά στοιχεία που ενστερνίζονται οι Λάκωνες είναι πολύ περιορισμένα, 

σε πολύ μικρή κλίμακα και ελάχιστα δεδομένα υιοθετούνται στην ταφική 

αρχιτεκτονική τους. 

Στην Ίο όμως, παρότι θεωρείται περιοχή που έχει δεχθεί μινωική παρουσία 

και μινωικές επιρροές, τα ταφικά έθιμα και οι λοιπές ταφικές πρακτικές δεν 

έχουν κανένα κοινό στοιχείο με περιοχές όπως τα Κύθηρα και η Λακωνία. 

Παρατηρείται ότι επιλέγουν δύο είδη τάφων, οι οποίοι κάθε άλλο παρά σχέση 

με τους θαλαμωτούς τάφους έχουν: τους απλούς λάκκους και τις ταφές εντός 

αγγείων και σε μία μόνο ταφή εντός πίθου.  
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Τέλος, φαίνεται ότι τα Κύθηρα ήταν η ενδιάμεση στάση μεταξύ Κρήτης και 

Λακωνίας. Οι Μινωίτες προφανώς ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε πετρώματα 

«εξωτικά» για αυτούς, όπως ο lapis lacedaemonius και το rosso antico, αλλά 

και σε μικρές πηγές χαλκού στη Λακωνία. Ίσως επίσης για χαλκό περνούσαν 

από τη Λακωνία με προορισμό της Μεσσηνία, που έχει φανερά μεγαλύτερες 

ποσότητες χαλκού οι οποίες είναι προς εκμετάλλευση, αν τελικά, δεν 

προμηθεύονταν κατά κύριο λόγο τον χαλκό τους από τα νησιά του Αιγαίου και 

μόνο εκ παραδρομής να έφερναν πίσω στην Κρήτη χαλκό από περιοχές της 

Πελοποννήσου. 

Αυτό που συνεπάγεται από όλα όσα εξετάστηκαν στα παραπάνω κεφάλαια 

είναι ότι το φαινόμενο που εντελώς συμβατικά ονομάζουμε «εκμινωισμό», 

διαφέρει ως προς την έκφρασή του και την έντασή του από περιοχή σε 

περιοχή, ανεξαρτήτως της χιλιομετρικής απόστασης που έχει η κάθε θέση 

από την Κρήτη. Η κάθε μία πολιτιστική και πολιτισμική χωρική ενότητα 

επιλέγει, κατά την άποψη της γράφουσας, αν και ποια μινωικά χαρακτηριστικά 

θα ενστερνιστεί, εν είδη μιας «μόδας» της περιόδου ή οι Μινωίτες δεν ήταν 

τόσο απόλυτοι και επεκτατικοί όπως ορισμένοι μελετητές (πχ. Niemeier, 2009) 

υποστηρίζουν. Πρόκειται για μία σύνθετη κατάσταση και δεν πρέπει να 

αμελείται στην έκφραση οποιασδήποτε θέσης, ο παράγων άνθρωπος και οι 

επιλογές αυτού. 
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