
Μια Μεγάλθ Τρίγωνο Minoan - Παρελκόν: Στθν Νότια Κεντρικι Κριτθ: Κομμόσ, Αγία Τριάδα, τθ Φαιςτό 

Το 1985, 10 χρόνια ςε αναςκαφι ο Ιωςιφ και θ Μαρία Shaws »ςτο Κομμόσ, οι αναςκαφείσ ςυγκάλεςε 

ςε ζνα ςυμπόςιο μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για να ςυηθτιςει τοποκζτθςθ Κομμόσ ςε ζνα 

περιφερειακό πλαίςιο τθσ Δυτικισ Μεςςαράσ. Το ςυμπόςιο εξζταςε επίςθσ το πρόςφατο εφρθμα, μιασ 

μεγάλθσ, κα μποροφςε κανείσ να πει μνθμειακό κτίριο και τθ χριςθ του, όπωσ αξιϊνει θ Μαρία Shaw 

ωσ Μινωικι εποχι πλοίο υπόςτεγο. Ο τίτλοσ του φόρουμ «Μια Μεγάλθ Μινωικι Τρίγωνο ςτθ Νότια 

Κεντρικι Κριτθ» βαςίςτθκε ςτισ τρεισ μεγάλεσ προ-ιςτορικοφσ χϊρουσ τθσ Φαιςτοφ, Αγία Τριάδα και 

ςτον Κομμό. 

Αναςκαφι διευκυντισ Joseph W. Shaw τθν προχπόκεςθ ότι θ Ειςαγωγι ςτο forum: 

 

 

 
Ο κακθγθτισ L. Vance Watrous ζνασ κορυφαίοσ ειδικόσ ςτθ μινωικι κεραμικι ζδωςε το χαρτί κάτω από 
τον τίτλο:  Φςτερθ Εποχι του Χαλκοφ Κομμόσ: Ειςαγόμενα Κεραμικι ωσ απόδειξθ για τθν Εξωτερικι 
Επικοινωνία 

Το ςτυλ Κομμόσ τθσ αγγειοπλαςτικισ είχαν αρχικά επθρεαςτεί από Φαιςτοφ και τθσ Κνωςοφ και ςτθ 
ςυνζχεια κατά τθ διάρκεια τθσ MMII (ca.1900BC) το ςτυλ τθσ Φαιςτοφ και μόνο ζγινε κυρίαρχθ. Στο 
MMIII (ca.1700BC) κεραμικι από οκόνεσ Κομμόσ παραλλθλιςμοφσ με κεραμικι από άλλουσ δικτυακοφσ 
τόπουσ ςτθ Μεςαρά, όπωσ Καμθλάρι, Χάλαρα, Αγία Τριάδα και πάλι υφολογικζσ ομοιότθτεσ με τθν 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/3023/2/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Introduction.doc.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/3022/2/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Watrous%20-%20Late%20Bronze%20Age.doc.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/3022/2/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Watrous%20-%20Late%20Bronze%20Age.doc.pdf


Κνωςό ειδικά για το ναό αποκετιριο. Κατά τθν περίοδο αυτι MMIII, επιρροζσ εκτόσ Κριτθσ βρίςκονται 
επίςθσ ςτο αρχαιολογικό αρχείο κεραμικισ για Κομμοφ. Ομοιότθτεσ με τα Κφκθρα και τθν Αγία Ειρινθ 
ςτθν Κζα ανακαλφφκθκαν, και υπάρχουν κραφςματα από τισ Κυκλάδεσ που υποδθλϊνει εμπορίου 
τόςο βόρεια και ανατολικά τθσ Κριτθσ. Η περίοδοσ MMIII διαπιςτϊνει επίςθσ τισ ειςαγωγζσ από τθν 
Αίγινα και τθν θπειρωτικι Ελλάδα. Σε MMIII και LMIA (ca.1600BC) επιρροζσ από βρίςκονται από τθν 
ανατολικι Κριτθ, όπωσ ιταν κοινι ςτθ Ζάκρο. 

   

 

 

 
Ο δεφτεροσ ομιλθτισ, Βοθκόσ Διευκυντισ Αναςκαφι Maria C. Shaw ζδωςε το χαρτί κάτω από τον τίτλο: 
Αργά Κτίριο Μινωικι Ι / Τ και Υςτερομινωικι ΙΙΙ Κτίρια Ν και P ςτο Κομμό: Φφςθ τουσ και τισ πικανζσ 
χριςεισ, όπωσ κατοικίεσ, ανάκτορα ι / και Emporia 

 

ΜΜ ΙΙ & MMIII Τ κτίριο του ανακτορικοφ διαςτάςεων (62m x 40m) περιείχε δφο αντίκετοι περίςτυλθ 
ςτοζσ (βόρεια ςτοά είναι υπό ελλθνικι Ναόσ Α2) και ςτθ βόρεια abutted ελαφρϊσ νωρίτερα δομι 
(κτίριο Κ) με μια ςκάλα ςε μια δεφτερθ ιςτορία. Η δομι αυτι περιλαμβάνει επίςθσ προβλιτα και πόρτα 
χωρίςματα που ςυνδζονται με τθν ελίτ ςπίτια και τα παλάτια που είναι ςπάνιο ςτο Κομμό, αλλά μπορεί 
να βρεκεί ςε Φαιςτοφ και τθσ Αγίασ Τριάδασ. Οι ςθμειϊςεισ του ςυγγραφζα και τισ ερωτιςεισ και 
ςυηιτθςθ μεταξφ Κακθγιτρια Μαρία Shaw, Joseph Shaw, Michael Katsev, Gerry Sheppard, θ Jennifer 
Moody και ο Guenter Kopcke περιλαμβάνονται επίςθσ. 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/3021/2/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Maria%20Shaw%20-%20Late%20Minoan%20I%20Building.doc.pdf
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https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/3021/2/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Maria%20Shaw%20-%20Late%20Minoan%20I%20Building.doc.pdf


 

 
Ένα άλλο έγγραθο από άλλο κορσθαίος ειδικός καθηγηηής Phillip P. Betancourt δημοζιεύονηαι επίζης 

Scripta Mediterranea, Vol. VI (1985) και ζσνδέεηαι καηωηέρω, έτει ηίηλο: 

Ο μεηαβαλλόμενος ταρακηήρας ηης Φαιζηού, Αγία Τριάδα και ζηον Κομμό Καηά ηη Μέζη Περίοδος 

Μινωική IB-Υζηερομινωική ΙΙΙ 

 
Στο κακθγθτισ χαρτί Μπετανκοφρ εξθγεί: Φαιςτοφ και ςτον Κομμό είχαν ιδθ διευκετθκεί μζχρι το 
τζλοσ τθσ Νεολικικισ περιόδου. Με τθν Πρϊιμθ Εποχι του Χαλκοφ θ Αγία Τριάδα ιταν επίςθσ πάγια, 
όπωσ υποςτθρίηεται από κολωτοφσ τάφουσ (Banti 1930-1931) Εντόσ τθσ περιόδου EMIII / MMI, οι 
παρακαλάςςιοι οικιςμοί επεκτάκθκαν, παλάτια χτίηονται ι μεγζκυνςθσ, κακϊσ και πολλά νζα χωριά 
χτιςμζνα ι μεγζκυνςθσ. Στθ Μεςαρά, υπάρχουν ςτοιχεία είτε για αφξθςθ ι θ ανακατανομι του 
πλθκυςμοφ. Οριςμζνα παλαιά ορυχεία επεκτακεί, και βαςίηονται πολλζσ νζεσ. Αργότερα Φαιςτοφ 
μειϊκθκε και θ Αγία Τριάδα και ςτον Κομμό μεγάλωςε ςφγχρονοσ με τθν αλλαγι και τθν επιρροι 
ανάπτυξθσ που ςχετίηονται με τθν Κνωςό. 
Betancourt προκαλεί υπόψθ από τουσ ςυμμετζχοντεσ φόρουμ για τθν εξζταςθ με τα ακόλουκα 
ερωτιματα: 
• Ποφ πιγαν θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ ςτθν ΜΜ ΙΒ προζρχονται από; 
• Ποφ πάει ο πλθκυςμόσ ςτθν ΥΜ ΙΙΙΒ; 
• Αν Κομμόσ ιταν λιμάνι από MM Ι, τι αυτόσ ςυνεπάγεται για τθν εξειδίκευςθ τθσ κρθτικισ οικονομίασ 
από τθν παροφςα περίοδο; 
• Θα μποροφςε μια πόλθ που υπάρχει χωρίσ να είναι ζνα γεωργικό κζντρο; 
• Πϊσ μπορεί Κομμόσ ζχουν αυξθκεί ςε ςθμαςία ωσ λιμζνα, εφόςον θ ποςότθτα των ειςαγωγϊν 
γίνεται μόνο μεγάλεσ ςτα τζλθ τθσ Εποχισ του Χαλκοφ, και αφοφ είχε ιδθ μια ςθμαντικι πόλθ; 
• Εάν Κομμόσ ιταν θ πόλθ λιμάνι τθσ Μεςςαράσ κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ δεφτερθσ χιλιετίασ π.Χ., 
κα πρζπει να κεωρείται εξάρτθςθ τθσ Φαιςτοφ μζχρι το τζλοσ τθσ ΥΜ IB και μια εξάρτθςθ τθσ Αγίασ 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/4752/5/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Betancourt%20-%20A%20Great%20Minoan%20Triangle.pdf
https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/4752/5/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Betancourt%20-%20A%20Great%20Minoan%20Triangle.pdf
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Τριάδασ κατά τθ διάρκεια τθσ ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙ; 
• Μπορεί να ζχει ζνα παλάτι από μόνθ τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ ΠΠΑ, ίςωσ υποχείρια τθσ Φαιςτοφ, 
αλλά εφιςτϊντασ τον πλοφτο τθσ από τθν πλοφςια βοςκοτόπια ςτα νότια και από τα πολλά μικρά 
εφφορα οικόπεδα ςτουσ λόφουσ νότια τθσ Μεςαράσ; 
Ερωτιςεισ και ςχόλια από τον Joseph Shaw, Geraldine Gesell, Guenter Kopcke, Elizabeth Barber, Βανσ 
Watrous, θ Jennifer Moody, Ντικ Hope Simpson και ο Roger McCleary μετά τθν παρουςίαςθ του 
χαρτιοφ. 
 

  
 
1985 Ο κακθγθτισ Ιωςιφ του Shaw φόρουμ Επίλογοσ πιςτϊςεισ το ςθμαντικό ερευνθτικό του Vincenzo 
la Rosa ςτθν Φαιςτό και τθν Αγία Τριάδα και τθ ςφναψθ του ότι κατά το διάςτθμα προ ςυηθτικθκε-
ιςτορία, υπιρξε μια ειρθνικι μεταβίβαςθ τθσ εξουςίασ από Φαιςτοφ ςτθν Αγία Τριάδα και ςτον Κομμό 
διατελζςει τουσ λιμάνι. Ο κακθγθτισ Shaw καταλιγει με μια διλωςθ ότι θ πιο ςθμαντικι πτυχι του 
ςυνεδρίου ιταν να ειςαγάγει τθν εξζταςθ τθσ δυναμικισ τθσ Μεςςαράσ κατά τθ διάρκεια οριςμζνων 
οκτακόςια χρόνια τθσ ιςτορίασ τθσ. 
Υπάρχουν ςθμειϊςεισ του ςυγγραφζα και μια βιβλιογραφία που ςυμπεριλιφκθκαν μετά τον επίλογο, 
όπωσ καλά. 

 

https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/4752/7/SCRIPTA%20MEDITERRANEA%20-%20Epilogue%20and%20Bibliography.pdf

