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Μινωική ηαθική αρτιηεκηονική 



Σαθική αρτιηεκηονική 
Προανακηορική και Παλαιοανακηορική 

εποτή 

• Οη ραξαθηεξηζηηθόηεξνη ηύπνη ηεο 

πξναλαθηνξηθήο επνρήο ηάθσλ είλαη: 

α)νη νξζνγώληνη θηηζηνί ή ζαιακσηνί ή 

ηαθηθά πεξηθξάγκαηα, 

β) νη ζνισηνί ή θπθιηθνί 

γ) ππάξρνπλ επίζεο θαη εμαηξέζεηο 

(ιαθθνεηδείο ηάθνη, θηηζηνί ιαθθνεηδείο).  



• Σα ηαθικά 
περιθράγμαηα 
δηαθξίλνληαη ζε α) απινύ 
θαη ζπλζεηόηεξνπ ηύπνπ 
But and Ben, όπσο νη 
πεξηπηώζεηο ηνπ Μόρινπ, 
ησλ Γνπξληώλ, ηνπ 
Παιαηθάζηξνπ θαη ησλ 
Γνπξλώλ, θαη β) ζε ζεηξά 
καθξόζηελσλ 
παξάιιεισλ ζαιάκσλ 
ρσξίο είζνδν, όπσο ε 
πεξίπησζε ησλ Αξραλώλ 
θαη ηνπ Ρνπζόιαθθνπ 
Παιαηθάζηξνπ.  



Μότλος 

• Σν λεθξνηαθείν ηνπ Μόρινπ 
αληηπξνζσπεύεη ηνλ πξώην 
ηύπν ζαιακνεηδνύο θηηζηνύ 
ηάθνπ, ηελ νηθία – ηάθν. 

• Οη ηάθνη απιώλνληαη ζε δύν 
ζεκεία ηεο λεζίδαο, ζην 
«Γπηηθό Αλάιεκκα» θαη ηε 
«Νόηηα Πιαγηά». Πξόθεηηαη γηα 
ηάθνπο κε επηκειεκέλεο 
θαηαζθεπήο κε εηζόδνπο πνπ 
νξίδνληαη από δύν 
παξαζηάδεο θαη θάζεηεο 
ιίζηλεο πιάθεο σο ζύξεο. 

• Ζ πνηθηιία ησλ κνξθώλ ησλ 
ηάθσλ είλαη πηζαλό λα 
ππνγξακκίδεη κίαο κνξθήο 
θνηλσληθήο ηεξάξρεζε. 







Λίζηλα αγγεία από ην λεθξνηαθείν ηνπ 

Μόρινπ  



Οη δύν ππμίδεο από ην Μόριν θαη ηε 

Εάθξν κε παξάζηαζε ζθύινπ 

 



Δπξήκαηα από ηνπο ηάθνπο ηνπ 

λεθξνηαθείνπ ηνπ Μόρινπ θαη ησλ Γνπξληώλ 



Περιοτή Πεηρά ηηείας 



ΠΜ ΗΗ – ΜΜ ΗΗ λεθξνηαθείν ζηνλ Πεηξά 



Δπξήκαηα από ην ΠΜ ΗΗ – ΜΜ ΗΗ λεθξνηαθείν ζηνλ Πεηξά 



Χρσζόλακκος Μαλίων 

• Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 
ησλ ηαθηθώλ 
πεξηθξαγκάησλ θαη 
ρξνλνινγείηαη ζηε ΜΜ Η. 

• Πξόθεηηαη γηα νξζνγώληα 
κλεκεηαθή θαηαζθεπή 
πνπ ππνδηαηξείηαη ζε 
κηθξόηεξνπο ρώξνπο. 

• Υξεζηκνπνηήζεθε είηε σο 
νζηενθπιάθην είηε σο 
θηήξην γηα ηελ άζθεζε 
ηειεηώλ πξνο ηηκή ησλ 
λεθξώλ.  



Υξπζά θνζκήκαηα από ηνλ Υξπζόιαθθν 

Μαιίσλ 



Θολωηοί ηάθοι 

• Οι θολωηοί ηάθοι είλαη ππέξγεηεο θαηαζθεπέο, 
θπθιηθήο θάηνςεο, θηηζκέλνη ζηελ πιαγηά ιόθνπ 
κε ρακειή είζνδν ζηα αλαηνιηθά. 

• Καηαζθεπάδνληαη από κεγάινπο ιίζνπο θαη 
ιάζπε, ελώ ε ζηέγαζή ηνπο γίλεηαη θαηά ηνλ 
εθθνξηθό ηξόπν. 

• Ζ μαθληθή εκθάληζε ησλ ζνισηώλ ηάθσλ θαηά 
ηελ ΠΜ Η ζηελ Κξήηε εγείξεη ην εξώηεκα ηεο 
πξνέιεπζεο απηνύ ηνπ ηύπνπ. Καζώο δελ 
ππάξρνπλ πξόδξνκνη ηύπνη ζην λεζί, ζα πξέπεη 
λα αλαδεηεζνύλ πηζαλέο επηδξάζεηο από ηε 
πξία, ηελ Αίγππην θαη ηε Ληβύε.  



• Ζ θαηαζθεπή ησλ 

ζύγρξνλσλ μιηάηων 

ζηελ Κξήηε πξέπεη λα 

νκνηάδεη κε απηή ησλ 

ΠΜ θαη ΜΜ ζνισηώλ 

ηάθσλ.  



Καηαλνκή ζνισηώλ ηάθσλ θαηά ηε ΠΜ & 

ΜΜ επνρή ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζαξάο. 

• Απηόο ν ηύπνο ηάθνπ 
επηρσξηάδεη θπξίσο ζηελ 
πεξηνρή ηεο Μεζαξάο θαη 
ιόγσ ηεο κλεκεηαθήο 
ηνπο θαηαζθεπήο θάπνηνη 
από απηνύο είραλ ζπιεζεί 
ήδε θαηά ηελ αξραηόηεηα. 

• Οη ηάθνη είλαη είηε 
κεκνλσκέλνη είηε ζε 
νκάδεο ησλ δύν ή ησλ 
ηξηώλ θαη βξίζθνληαη ζε 
κηθξή απόζηαζε από ηνλ 
νηθηζκό.  



Καμηλάρι 

• Πξόθεηηαη γηα ζνισηό 

ηάθν κε 

πξνζθηίζκαηα, πνπ 

ρξεζίκεπαλ ζηελ 

ηέιεζε λεθξηθώλ 

ηειεηώλ.  





• Βσκόο από ηνλ 

ζνισηό ηάθν ζην 

Κακειάξη. 



Δπξήκαηα από ην ζνισηό ηάθν ζην 

Κακειάξη 

• Πήιηλν νκνίσκα 

βσκνύ. 

 

 

• Πήιηλν νκνίσκα 

θπθιηθνύ ρνξνύ. 

 



Κοσμάζα 

• Θνισηνί ηάθνη ζε 

νκάδα ησλ ηξηώλ κε 

πιαθόζηξσην 

εμσηεξηθό ρώξν. 



Δπξήκαηα από ηνλ ζνισηό ηάθν 

ηεο Κνπκάζαο 

• Εσόκνξθν ξπηό κε 

κηθξνύο 

ηαπξνθαζάπηεο. 

 

 

• Υξπζή ςήθνο ζε 

ζρήκα βαηξάρνπ. 



Περιοτή ηοσ Λένηα ζηη νόηια 

Κρήηη 

• ηελ πεξηνρή ηνπ Λέληα (αξραία πόιε ηνπ 

Λεβήλα, ζπρλά αλαθέξεηαη θαη σο ε 

Λεβήλα) αλαζθάθεθαλ ζε δηάθνξα ζεκεία 

(Παπνύξα, Γεξόθακπνο) ζνισηνί ηάθνη ζε 

νκάδεο ησλ δύν, όπνπ ν έλαο ζνισηόο 

ηάθνο δηαδέρεηαη ρξνληθά ηνλ άιιν.  



• Θνισηνί Η & ΗΒ από ηε 

ζέζε Παπνύξα. 



• Θνισηνί ΗΗ θαη ΗΗα ζην 

Γεξόθακπν.  



• Κεξακεηθή από ηνπο 

ζνισηνύο Η θαη ΗΗ. 



• Δπξήκαηα από ην 

ζνισηό ΗΗ. 

 

 

 

• Δηδώιηα από ηνπο 

ζνισηνύο Η θαη ΗΗ. 







Βορού 

• Οη δύν ζνισηνί ηάθνη. 

ηνλ πξώην ηάθν 

δηαθξίλνληαη θαη ηα 

εμσηεξηθά 

πξνζθηίζκαηα. 



• Πήιηλε ιάξλαθα από 

ην ζνισηό ηνπ Βνξνύ. 



Μονή Οδηγήηριας 

• Θνισηνί ηάθνη ΠΜ Η – 

ΜΜ ΗΑ. 



Πλάηανος 

• Θνισηνί ηάθνη Α & Β 

Πιαηάλνπ. ΠΜ ΗΗ – 

ΜΜΗΗ. 



Χρσζόζηομος 

• Οη δύν ζνισηνί ηάθνη 

κε ρξήζε από ηελ ΠΜ 

Η – ΗΗΗ. 



Κράζι 

• Θνισηόο ηάθνο ζην 

Κξάζη. 



Απεζωκάρι 

• Θνισηόο ηάθνο ΜΜ Η. 



Νεκροηαθείο ζηο Φοσρνί 

Αρτανών, βόρεια Κρήηη 

• Δληνπίζζεθαλ όιεο νη 

θαηεγνξίεο 

ηάθσλ,όπσο ηα 

ηαθηθά πεξηθξάγκαηα 

θαη νη ζνισηνί ηάθνη. 



• Κάηνςε λεθξνηαθείνπ 

ζην Φνπξλί. 



• Βόξεην ηκήκα 

 

 

 

 

• Κεληξηθό ηκήκα 



• Νόηην ηκήκα 

 

 

 

 

• Λαηνκείν 



• Θνισηόο Β. 



• Θνισηόο Γ. 

 

 

 

 

• Λάξλαθεο 



• θξαγίδεο ζε ζρήκα 

κύγαο θαη ζθύινπ 

(ΜΜ ΗΗ). 



Δπξήκαηα από ηνπο ζνισηνύο 

ηάθνπο ηεο Μεζαξάο 

 



Λίζηλα αγγεία 

 



• Κηεξίζκαηα (ράιθηλα 

εξγαιεία θαη όπια).  



Δηδώιηα από Θνισηνύο Σάθνπο 

 



 



θξαγίδεο από ζνισηνύο ηάθνπο. Ζ ζθξαγίδα κε 

ηνλ θαζηζηό πίζεθν από ζπήιαην.  



Νεκροηαθείο Αγίας Φωηιάς ζηη 

ηηεία 
• Γεληθή άπνςε 

λεθξνηαθείνπ Αγίαο 
Φσηηάο. Απνηειείηαη από 
κηθξνύο ηάθνπο 
ιαμεπκέλνπο ζην βξάρν, 
ειιεηςνεηδνύο θάηνςεο 
θαη κε είζνδν. 

• Υξνλνινγνύληαη ζηελ ΠΜ 
Η – ΗΗ πεξίνδν θαη 
αξρηηεθηνληθά ζπκίδνπλ 
ηάθνπο πνπ 
εληνπίζζεθαλ ζε 
λεθξνηαθείν ζην Άλσ 
Κνπθνλήζη Κπθιάδσλ.  





Σύποι ηάθων 





Κηλεηά επξήκαηα 







Νέα Ρούμαηα 

• ηε ζέζε Μηηαηνύιηα 

εληνπίζζεθαλ ΠΜ Η 

ηαθηθά θαηάινηπα, 

πνπ ζπκίδνπλ 

ζύγρξνλνπο 

θπθιαδηθνύο ηάθνπο. 







Σαθική αρτιηεκηονική  

καηά ηη Νεοανακηορική περίοδο 

• Σα ζηνηρεία γηα ηελ ηαθηθή αξρηηεθηνληθή ηεο 
λεναλαθηνξηθήο επνρήο, ΜΜΗΗΗ-ΤΜΗ, είλαη ειιηπή. 

• Μνξθνινγηθά θπξηαξρεί ν ιαμεπηόο ζην βξάρν 
ζαιακνεηδήο ηάθνο (κε έλαλ ή πνιινύο ζαιάκνπο), ζηελ 
είζνδν ηνπ νπνίνπ θαηαιήγεη επηκήθεο δξόκνο. Ζ 
θάηνςε ηνπ ζαιάκνπ είλαη ειιεηςνεηδήο, θπθιηθή ή 
νξζνγώληα.  

• Οη ηάθνη εληάζζνληαη ζε νξγαλσκέλα λεθξνηαθεία, ηα 
ζεκαληηθόηεξα εθ ησλ νπνίσλ εληνπίζζεθαλ ζηνλ Πόξν 
Ζξαθιείνπ θαη ζην Μαπξνζπήιην ηεο Κλσζνύ. 

• Έλαο άιινο ηξόπνο ηαθήο είλαη νη ηαθέο ζε πίζνπο θαη 
ιάξλαθεο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί ζην Μόριν, ηελ 
Παρπάκκν θαη ην θνπγγαξά. 

 



• Σππηθόο ΤΜ 

ζαιακνεηδήο ηάθνο 

 

 

 

• Θαιακνεηδήο ηάθνο 

από ην λεθξνηαθείν 

ηνπ Πόξνπ.  



• Κάηνςε 

ζαιακνεηδνύο ηάθνπ 

από ην λεθξνηαθείν 

ηνπ Μαπξνζπήιηνπ. 



Κνζκήκαηα από Σαθηθά ζύλνια 








