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Μζςα ςτο 2009 κυκλοφόρθςε θ μελζτθ του Κωνςταντίνου Παςχαλίδθ για το 

Τςτερομινωικό(ςτο εξισ ΤΜ) ΙΙΙ νεκροταφείο ςτθν Σουρλωτι θτείασ. Ο αρχαιο-

λογικόσ χϊροσ είχε εντοπιςτεί ςτισ αρχζσ του 20ου αι. από τον αμερικανό 

αρχαιολόγο R. Seager, ο οποίοσ πικανϊσ είχε διενεργιςει μικρισ ζκταςθσ 

αναςκαφικι ζρευνα· ςτθ δεκαετία του ϋ50 ο Ν. Πλάτων εντόπιςε ςυςτάδα τάφων 

που δεν κατάφερε να αναςκάψει, κακϊσ το ενδιαφζρον του εςτιάςτθκε τα επόμενα 

χρόνια ςτθν αναςκαφι τθσ Ζάκρου, ενϊ ωσ το 1984, που θ Μεταξία Σςιποποφλου 

και ο Ν. Παπαδάκθσ ανζςκαψαν δφο καλαμωτοφσ τάφουσ, είχαν κατά καιροφσ 

παραδοκεί ςτισ τοπικζσ αρχζσ διάφορα αντικείμενα, όλα τθσ ΤΜΙΙΙ εποχισ. Δεν 

πρζπει βζβαια να παραλείψουμε τθ δράςθ των αρχαιοκαπιλων ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι που από ότι φαίνεται ιταν ιδιαίτερα ζντονθ· αξίηει να αναφερκεί ότι 

κατάφεραν να ‘εξαγάγουν’ και να διακζςουν ςτισ διεκνείσ αγορζσ αρχαιοτιτων 

ακόμα και λάρνακεσ. Σο νεκροταφείο, μικρό μζροσ του οποίου ζχει μζχρι ςιμερα 

αναςκαφεί (άλλοσ ζνασ τάφοσ ιρκε ςτο φωσ το 20006) βρίςκεται ςτθ κζςθ 

Πλακάλωνα, 2,5 χλμ. βόρεια τθσ Σουρλωτισ, ςτθν ανατολικι Κριτθ.  

το πρϊτο κεφάλαιο (ςς. 3-26) παρουςιάηεται αρχικά το χρονικό των 

ερευνϊν, ενϊ ςτθ ςυνζχεια δθμοςιεφεται αναλυτικά ο ςυλθμζνοσ καλαμοειδισ 

τάφοσ που ζφερε ςτο φωσ θ Σςιποποφλου. το εςωτερικό του βρζκθκαν δφο ταφζσ, 

δφο πιλινα αγγεία, ζνα ςφοντφλι και δϊδεκα όςτρακα από αγγεία διαφόρων 

ςχθμάτων. Σο πιο ςθμαντικό εφρθμα είναι αδιαμφιςβιτθτα τα αςβεςτοποιθμζνα 

ίχνθ υφάςματοσ, που διαςϊκθκαν ωσ αποτφπωμα ςτθν κοιλιά μιασ οινοχόθσ· 
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πρόκειται για ζνα από τα ςπανιότερα και πρωιμότερα λείψανα υφαςμάτων ςτον 

ελλαδικό χϊρο. Με βάςθ τα ευριματα ο τάφοσ χρονολογείται ςτθν ΤΜΙΙΙΑ εποχι. 

τθν επόμενθ ενότθτα του πρϊτου κεφαλαίου δθμοςιεφεται ο τάφοσ που 

ανζςκαψε ο Ν. Παπαδάκθσ. Από τισ λιγοςτζσ, κατά βάςθ ζμμεςεσ, πλθροφορίεσ που 

είχε ςτα χζρια του ο Παςχαλίδθσ, ςτον πικανϊσ ςυλθμζνο καλαμωτό τάφο 

βρζκθκαν τζςςερισ ψευδόςτομοι αμφορείσ, τμιμα από ςτάμνο που περιείχε 

υπολείμματα ανκρϊπινων καφςεων, ζνα πϊμα πυξίδασ, δυο ςφοντφλια και μια 

χάντρα από φαγεντιανι. Ο ςυγγραφζασ παρουςιάηει αναλυτικά τα λιγοςτά 

ευριματα, όλα χαρακτθριςτικά προϊόντα τθσ ϊριμθσ μετανακτορικισ εποχισ. 

Αξιοςθμείωτθ είναι θ παρουςία δφο ψευδόςτομων αμφορζων που πικανϊσ 

προζρχονται από τθ Ρόδο, ενϊ μοναδικι, προσ το παρόν, είναι θ περίπτωςθ του 

ςτάμνου που περιείχε υπολείμματα από τθν καφςθ ενόσ άνδρα 20-25 ετϊν και ενόσ 

παιδιοφ 3-7 χρόνων. Με βάςθ τα ςτιλιςτικά δεδομζνα των αγγείων ο τάφοσ 

χρονολογείται ςτο τζλοσ τθσ ΤΜΙΙΙΒ και ςτθν αρχι τθσ ΤΜΙΙΙΓ περιόδου. τθν τζταρτθ 

ενότθτα του πρϊτου κεφαλαίου δθμοςιεφονται αγγεία που είχαν παραδοκεί ςτθν 

Αρχαιολογικι υλλογι Αγίου Νικολάου ςτα τζλθ τθσ δεκαετίασ του ’50 ι ςτισ αρχζσ 

του ϋ60 και προζρχονται από το ςυγκεκριμζνο νεκροταφείο. ’ αυτι τθν παράδοςθ 

ανικει ακόμα μια λουτθροειδισ λάρνακα που δθμοςιεφτθκε πριν μια δεκαετία από 

τισ Tςιποποφλου και Vagnetti1.  Από αυτά τα ευριματα, προφανϊσ κτερίςματα από 

ζναν ι περιςςότερουσ ςυλθμζνουσ τάφουσ, ξεχωρίηουν δφο ψευδόςτομοι αμφορείσ 

με παραςτάςεισ χταποδιϊν, ζνα από πιο ςυνθκιςμζνα μοτίβα ςτθν εικονογραφία 

αυτισ τθσ εποχισ(πρβ. διακοςμθμζνεσ λάρνακεσ ), κακϊσ και ζνασ τρίτοσ αμφορζασ 

για τον οποίο διατυπϊνεται θ υπόκεςθ ότι μπορεί να είναι προϊόν εργαςτιριου τθσ 

κφρου(ςελ. 25-26), αν και, όπωσ υποςτθρίηει ο Παςχαλίδθσ, δεν φαίνεται τελικά 

απίκανο θ προζλευςι του να είναι από τθν ανατολικι Κριτθ, μια ςκζψθ που με 

βρίςκει ςφμφωνο. Όλα τα αγγεία χρονολογοφνται ςτθν ΤΜΙΙΓ περίοδο. Ακολουκοφν 

τα ςυμπεράςματα (ςς. 27-28) όπου παρουςιάηεται ςυνοπτικά θ εικόνα τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ ςτθν ΤΜΙΙΙ εποχι και ςυηθτιοφνται κζματα που ζχουν ςχζςθ με 

τα εμπορικά δίκτυα διακίνθςθσ διακοςμθμζνθσ κεραμικισ κατά τισ όψιμεσ 

                                                             
1
 M. Tsipopoulou- L. Vagnetti, Α Bath-Type Larnax from Tourloti ( Sitia ), East Crete, SMEA 

41, 1999, 123-143. 
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μετανακτορικζσ φάςεισ, όταν ςτο πλαίςιο τθσ λεγόμενθσ ‘μυκηναϊκθς κοινθς’ 

γεννιζται και καλλιεργείται μια κοινι εικονογραφικι γλϊςςα ςτον ευρφτερο 

αιγαιακό χϊρο. 

τθ ςυνζχεια, ςε παράρτθμα( ςελ. 29), δθμοςιεφονται τρεισ τριφυλλόςχθμεσ 

οινοχόεσ, ενόσ τφπου που ζχει διατυπωκεί θ άποψθ ότι είναι προϊόν εργαςτθρίου 

τθσ ανατολικισ Κριτθσ. Θδθ από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ϋ80 θ μελζτθ τθσ 

Ακαναςίασ Κάντα2 ζκεςε τισ βάςεισ μζςα από τθ δθμοςίευςθ τεράςτιου όγκου ΤΜΙΙΙ 

υλικοφ για τθν αναγνϊριςθ τοπικϊν εργαςτθρίων ςτθ μετανακτορικι Κριτθ-το πιο 

διάςθμο είναι αυτό τθσ Κυδωνίασ- ωςτόςο θ ζρευνα ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ δεν 

ζχει προχωριςει ιδιαίτερα. Έχει μάλιςτα περιοριςτεί μόνο ςτθν αναγνϊριςθ 

εργαςτθρίων με βάςθ μορφολογικά-ςτιλιςτικά κριτιρια, ενϊ απουςιάηουν κατά 

βάςθ οι πετρογραφικζσ ζρευνεσ που κα μποροφςαν να ανοίξουν νζουσ δρόμουσ.  

το δεφτερο κεφάλαιο δθμοςιεφεται ζνασ ψευδόςτομοσ αμφορζασ που είχε 

παραδοκεί μαηί με τα παραπάνω αντικείμενα ςτα τζλθ του ϋ50 αρχζσ του ϋ60 με 

βάςθ τον οποίο και ςε ςυνδυαςμό με άλλα ιδθ δθμοςιευμζνα αγγεία ταυτίηεται 

ζνασ ΤΜΙΙΙΓ αγγειογράφοσ ( ‘ζωγράφος του Ξανιουδίδη’ ) ςτον οποίο αποδίδονται 

άλλα τρία αγγεία, τα δυο από τα Μουλιανά, και το εικονογραφικό ζργο του 

ςυςχετίηεται με αγγεία και λάρνακεσ τθσ ίδιασ εποχισ. Αν και ζχουν κατά καιροφσ 

διατυπωκεί ενςτάςεισ ωσ προσ τθν αξία και τθ ςυμβολι τθσ ταφτιςθσ τεχνιτϊν ςτθν 

ζρευνα του προϊςτορικοφ Αιγαίου3(πρβ. ζρευνεσ για ςφραγιδογλφφουσ, γραφείσ, 

αγγειογράφουσ, τοιχογράφουσ, λαρνακογράφουσ ςτθ μινωικι Κριτθ· τα κυκλαδικά 

ειδϊλια αποτελοφν μια άλλθ, εξαιρετικά ιδιάηουςα περίπτωςθ και εδϊ κεωρϊ ότι 

ζχουν γίνει υπερβολζσ και μερικοί επιςτιμονεσ ζχουν οδθγθκεί ςε ςυμπεράςματα 

αυκαίρετα), πιςτεφω ότι, αν αυτι θ διαδικαςία δεν αποτελεί αυτοςκοπό αλλά το 

                                                             
2
 Α. Kanta, The LMIII Period in Crete : a Survey of Sites, Pottery and Their Distribution, 

Göteborg 1980.  
3
 Βλ. J. Cherry, Beazley in the Bronze Age?  Reflections on Attribution Studies in Aegean 

Prehistory, R. Laffineur & J.L. Crowley ( επιμ.) ΕIKON. Aegean Bronze Age Iconography: 
Shaping a Methodology. 4th International Aegean Conference, University of Tasmania, 

Hobart, 6-9 April 1992, Liège 1992, 123-144, ίδ., After Aidonia: Further Reflections on 

Attribution in the Aegean Bronze Age, ζηο P. Betancourt,  V. Karageorghis, R. Laffineur & 

W.-D. Niemeier ( επιμ.),  Meletemata. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm 
H. Wiener as He Enters His 65th Year. Vol. I,  Liège 199, 103-110. 
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μζςον για να προςεγγίςει κανείσ πλευρζσ τθσ τεχνολογίασ και τθσ διακίνθςθσ 

προϊόντων και ιδεϊν ςτο χϊρο του Αιγαίου, τότε πραγματικά μπορεί να προςφζρει 

μια τζτοια ζρευνα νζα ςτοιχεία. Απαραίτθτο κεμζλιο είναι αδιαμφιςβιτθτα ζνα 

αυςτθρό μεκοδολογικό πλαίςιο που κα λειτουργιςει ωσ θ πυξίδα κάκε ερευνθτικισ 

προςπάκειασ με τζτοιο προςανατολιςμό4. Ασ ςκεφτοφμε εξάλλου ότι αν δεν 

υπιρχαν οι ταυτίςεισ ‘χεριϊν’, πϊσ κα είχε προχωριςει, για παράδειγμα, θ ζρευνα 

ςτα αρχεία τθσ Γραμμικισ Β ; Πρζπει να ςθμειϊςω ωςτόςο πωσ είναι άκαιρο να 

προχωριςει κανείσ ςε ταυτίςεισ τφπου Beazley, δθλαδι να διακρίνει ςτο ζργο 

προϊςτορικϊν τεχνιτϊν εξελικτικζσ φάςεισ κλ.   

το τρίτο κεφάλαιο, θ πρωτοπόροσ ςτθ μινωικι παλαιοανκρωπολογία Φ. 

McGeorge παρουςιάηει αναλυτικά τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ ςτα υπολείμματα 

από τθν καφςθ των δφο νεκρϊν. Ιδιαίτερα χριςιμοσ είναι ο κατάλογοσ με τισ 

καφςεισ που ζχουν μζχρι ςιμερα βρεκεί ςτθν ανατολικι Κριτθ(ςελ. 41). Η μελζτθ 

κλείνει με περιλιψεισ ςτθν ελλθνικι και ιταλικι γλϊςςα(ςς. 42-44). το τζλοσ 

παρατίκεται πλοφςια βιβλιογραφία, φωτογραφικι και ςχεδιαςτικι τεκμθρίωςθ των 

αρχαιολογικϊν ευρθμάτων και του ανκρωπολογικοφ υλικοφ.       

Ο Κϊςτασ Παςχαλίδθσ με το ςυςτθματικό και αναλυτικό τρόπο που δθμοςιεφει και 

ςυηθτά το υλικό από το νεκροταφείο τθσ Σουρλωτισ προςφζρει μια πολφτιμθ, φωτεινι 

εικόνα ςτο κολό τοπίο που εξακολουκεί να υπάρχει για τθ μετανακτορικι εποχι 

ςτθν Κριτθ. Αν και ζχει περάςει παραπάνω από ζνασ αιϊνασ από τότε που 

‘ανακαλφφκθκε’ ο μινωικόσ πολιτιςμόσ, θ μετανακτορικι εποχι εξακολουκεί να 

αποτελεί το αδικθμζνο παιδί τθσ μινωικισ αρχαιολογίασ. Θδθ από τθν εποχι του  

Evans μπικε ςτο περικϊριο, κακϊσ δεν είχε να προςφζρει τίποτα λαμπρό, όπωσ 

ιταν τα ανάκτορα και τα πολφτιμα ευριματά τουσ. Ακόμα και ςιμερα θ περίοδοσ 

                                                             
4
 J.N. Hill, Individual Variability in Ceramics and the Study of Prehistoric Social 

Organisation, ζηο  J.N. Hill & J. Gunn (επιμ.), The Individual in Prehistory. Studies of 

Variability in Style in Prehistoric Technologies, New  York, 55-108,  J. N. Hill,  Comments, 

CambrAJ  3:1, 56-57, Chr. Morris,  Hands Up for the Individual : the Role of Attribution 

Studies in the Bronze Age Aegean, CambrAJ 3 :1,  41-66,  Chr. Morris, Fishy Tales from 

Knossos. A Minoan Larnax and Vase-Painter, ζηο Chr. Morris (επιμ.), Κlados. Essays in 

Honour of J.N. Coldstream. London, 185-193, Ν. Μερούζης, Τετνίηες και εργαζηήρια 

παραγωγής και διακόζμηζης λαρνάκων ζηην ΥΜΙΙΙ δσηική Κρήηη, Πεπραγμένα ηοσ Ι ΄ 

Γιεθνούς Κρηηολογικού Σσνεδρίοσ ( σπό έκδοζη ).   
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αυτι εξακολουκεί να προςεγγίηεται ωσ θ φάςθ τθσ παρακμισ και του τζλουσ του 

μινωικοφ πολιτιςμοφ. Η μελζτθ του Κϊςτα Παςχαλίδθ εντάςςεται ςτθ ςτροφι που 

παρατθρείται τα τελευταία χρόνια προσ τισ περιόδουσ τθσ μινωικισ πρωτοϊςτορίασ 

που ιταν ςτο περικϊριο για πάνω από ζναν αιϊνα.  Δθμιουργείται λοιπόν θ ελπίδα 

πωσ και άλλοι αρχαιολόγοι, όπωσ ο ςυγγραφζασ τθσ μελζτθσ, που παρουςιάηεται 

εδϊ, κα ςκφψουν τόςο προςεκτικά πάνω ςτο ξεχαςμζνο ςτισ αποκικεσ 

αρχαιολογικό και ϋταπεινό’ υλικό και κα το προςεγγίςουν με τζτοιο τρόπο που κα 

φωτίςουν πλευρζσ του μετανακτορικοφ πολιτιςμοφ.   

 

        Νίκοσ Μεροφςθσ 

       Ιανουάριοσ 2010 


