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Πολιτιστικά Σταυροδρόμια της Μεσογείου 

Για τέσσερις μέρες, μεταξύ της 29ης 

Σεπτεμβρίου και 2ας Οκτωβρίου, επι

στήμονες από διάφορες χώρες της 

Ευρώπης και της Αμερικής, ειδικοί σε 

θέματα αρχαιολογίας και ιστορίας, 

συνήλθαν στο Ρέθυμνο της Κρήτης 

για να μελετήσουν το πάντα επίκαιρο 

Βάσος Καραγιώργης 

βάθος πολιτισμικά φαινόμενα που 

παρουσιάστηκαν στους διάφορους 

πολιτισμούς του Αιγαίου κατά. τη 

διάρκεια της χιλιετίας απότον 16ο 

έως τον 6ο αι. π.Χ. Μεταξιj των θεμά

των που εξετάστηκαν ήταν η γραφή, 

τα νομίσματα, μέτρα και σταθμά, η 

χρήση των σφραγίδων, η 

λατρεία της «μεγάλης 

θεάς» της γονιμότητας 

και η εξέλιξη της στην 

Ανατολική Μεσόγειο και 

στο Αιγαίο, το έθιμα 

ταφής με τελετουργικC:.1 

συμπόσια, ο ρόλος των 

μεγάλων νησιών του 

Αιγαίου, της Κύπρου, 

της Κρήτης, της Σικελίας 

και της Σαρδηνίας στη 

διαμόρφωση του Μεσο

γειακού πολιτισμού, ο 

θέμα των πολιτιστικών 

διασυνδέσεων ανάμεσα 

στις διάφορες χώρες της 

Μεσογείου. Το τετραήμε

ρο συμπόσιο οργάνωσαν 

οι καθηγητές Ν. Σταμπο

λίδης, του Πανεπιστημίου 

της Κρήτης, και Βάσος 

Καραγιώργης, του Ιδρύ

ματος Λεβέντη. Χορηγοί 

ήταν το Υπουργείο Πολι

τισμού και το Υπουργείο 

Αιγαίου της Ελλάδος, το 

Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

το Ίδρυμα Λεβέντη. Οι 

ίδιοι οργανωτές με τους 

ίδιους χορηγούς οργάνω

σαν το 1998 παρόμοιο 

Μυκηναϊκός 111 Α αμφοροει- ρόλος των Φοινίκων στη 
δής κρατήρας από την Μεσόγειο κ.ο.ι<. Αναφέ--

Έyκωμη ρουμε μερικούς χαρα-

συμπόσιο για τις σχέσεις Κύπρου, 

Δωδεκανήσου και !<:ρήτης, από τον 

16ο έως το 6ο αι. π.Χ. Το δεύτερο 

συμπόσιο κάλυπτε θεματικά και γεω

γραφικά ένα ευρύτερο φάσμα. Οι ομι

λητές δεν περιορίστηκαν μόνο σε 

θέματα εμπορικών ανταλλαγών, 

αλλά προχώρησαν και εξέτασαν σε 

κτηριστικούς τίτλους 

ανακοινώσεων. Η Ιβηρική Χερσόνη-

σος και η Ανατολική Μεσόγειος πριν 

από τους Φοίνικες, Νέο φως στο 

ρόλο των «Λαών της Θάλασσας» 

κατά τον 12ο οι π.Χ. Οι Φοίνικες 

στην Κεντρική Μεσόγειο. Η Σαρδηνία 

ανάμεσα στην Ανατολή και στο 

Αιγαίο. Νέο φως στις σχέσεις ανάμε-
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σα στην Κύπρο, το Αιγαίο και τη 

Βόρειο Αφρική. Ηρωικές ταφές στην 

Κύπρο και σ' άλλα μέρη της 1\~εσογεί-

ου. Η λατρεία της Αφροδίτης στην 

Ανατολή, στην Κύπρο, το Αιγαίο και 

τη Βόρειο Αφρική. Ηρωικές ταφές 

στην Κύπρο και σ' άλλα μέρη της 

Μεσογείου. Η λατρεία της Αφροδίτης 

στην Ανατολή, στην Κύπρο και στο 

Αιγαίο. 

Ο ρόλος της Κύπρου στη διαμόρφω

ση και εξέλιξη του Μεσογειακού 

πολιτισμού από τα μέσα της 2ης 

χιλιετίας ώς τα μέσα της 1 ης χιλιε
τίας, υπογραμμίστηκε μέσα στα πλαi.

σια τόσο των ανακοινώσεων όσο και 

των μακρών συζητήσεων που εrcκο

λούθησuν.Ο κυπριακός χαλκός, αλλά 

και η στρατηγική θtcη της Κύπρου 

στο σταυροδρόμι τwν εμπορικών 

συναλλαγών των πολιτισμικών δια

συνδέσεων, διαδραμάτισαν καθορι· 

σηκό ρόλο. Οι πρόσφατες ανακαλύ

ψεις Κυπριακής και Αιγαιακής κεραμι

κής στις ακτές της Λιβύης, προκάλε

σαν ιδιαίτερη αίσθηση και συμπληρώ

νουν την εικόνα των δραστηριοτnτων 

των Κυπρίων και των Κρητο-Μuκηναί

ων στην Κεντρική Μεσόγειο κατά την 

Ύστερη Χαλκοκρατία. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον προ κάλε σrιν 01. πρόσφα
τες υποβρύχ~ς έρευνες κοντά στη 

χερσόνησο του Σινά, όπου ανα.καλίJ

φθηκαν και ανασκάφηκαν δυο ναυά

για πλοίων του 8ου αιώνα π.Χ. φορ

τωμένα με αμφορείς που ;..ι~τέφεραν 
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κρασί από τη Φοινίκη προς την Αίγυ

πτο.· Τα υπολείμματα των ναυαγίων 

βρέθηκαν σε βάθος 400 μέτρων κάτω 
από την επιφάνεια της θάλασσας, και 

η ανασκαφή τους έγινε κατορθωτή 

χάρις στις πρόσφατες προόδους της 

νεότερης τεχνολογίας. 

Στη μελέτη και αξιολόγηση των πολι

τιστικών φαινομένων και του ρόλου 

των διαφόρων λαών στην παγκόσμια 

ιστορία, υπάρχει συχνά, ενσυνείδητα 

ή όχι, κάποια προκατάληψη. Μια 

τέτοια προκατάληψη υπήρχε ανάμε

σα στους Έλληνες ερευνητές, σε 

μερικούς τουλάχιστον σε θέματα που 

αφορούσαν το ρόλο των Φοινίκων και 

τις σχέσεις τους με την Κί1προ και το 

Αιγαίο. Μια ολόκληρη γενιά αρχαιο

λόγων και ιστορικών της τέχνης είχε 

ως πρωταρχιι<:ό σκοπό της να μηδενι

σει το ρόλο της ΑνατολJlς, και των 

Φοινίκων ιδιαίτερα, στη διαμόρφωση 

ιηt~ ελληνικής ιέχνης, ακόμη i<:aι 

αυτής που χαρακτηρίζεται ως «Α\,α

τολίζουσα». Γι' αυτή την στάση των 

νεοελλήνων μελετητc.ί)ν, ίσως να 

ευθύνεται και η αρχαία παράδοση, 

αρχίζοντας από τον Όμηρο, που δεν 

συμπάθησε ποτέ τους Φοίνικες και τη 

δραστηριότητά τους στο Αιγαίο, κατά 

τον Βο και τον Ίο αιώνα π.Χ. Η επι

στημονική έρευνα, όμως, δεν μπορεί 

να βασισθεί στις υποκειμενικές εκτι-· 

μήσ<::ις και τους συναισθηματισμούς. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια περίπου, οι 

εκτεταμένες aρχαιολογικές ανακα-



λι)ψεις σε διάφορα μέρη της Μεσο

γείου, έδωσαν στους Φοίνικες και 

στορόλο της ,Δ,νατολής γενικά~ μια 

σωστή διάσταση χωρίς προκαταλή

ψεις. "t-Jταν σημαντικό να διαπιστώ

νουν οι ίδιοι οι Ελληνες επιστήμονες, 

με τις ανακοινώσεις τους στο Συμπό

σιο, με βάση τις δικές τους αρχαιολσ 

γικές ανακαλύψεις, τη φοινικικτ'! 

παρουσία στη Κρήτη, στη Ρόδο και 

γενικά στο Αιγαίο από τον 9ο αιώνα 

π.Χ. Ο Ελληνικός πολιτισμός δεν μει

ώνεται από την παρουσία των ανο.το

λικιίJν στοιχείων. Τουναντίον εμπλου

τίζεται με ευεργετικότατες συνέπει

ες για την επιβίωσή του. 

Η {:ντονη αρχαιολογική έρευνα που 

παρατηρήθηκε κατά την τελευταία 

δεκαετία στην Κεντρικrι Μεσόγειο, 

και συγκεκριμένα στη Σικελία ~:οι τη 

Σαρδηνία. έχουν φέρει στο φως υλι

κό που υποδηλώνει έντονη δραστη

ριότητα των Κυπρίων και των Μυκη

ναίων, εμπορική και πολιτισulf<ή. 

Υπάρχουν ακόμη ιωι ενδείξεις yιπ 

παρουσία Κυπρίων και Μυκηναίι.υν. 

στη Σικελία τουλάχιστον, κατά τον 

14ο και τον 13ο αιώνα π.Χ. 

Τα αποτελέσματα του διεθνούς 

αρχοιολογικοίJ Συμποσίου του Ρεθύ

μνου (ανακοινώσεις, συζητήσεις και 

ανταλλαγές ιδεών) θα δημοσιευθούν 

σε τομο - όπως έγινε ιωι με το πρώτο 
Συμπόσιο του 199R - που θα εκδοθεί 
από το Πανεπιcπr'ψω της Κρήτης καΙ 
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το Ίδρυμα Λεβέντη. Θα καταδειχθεί 

με την νηφαλιότητα και το κύρος της 

επιστήμης, και σύμφωνα με ης rτιο 

πρόσφατες ανακαλύψεις, ο σημαντι

κός ρόλος της Κι1πρου, της Κρήτης 

και του Αιγαίου γενικότερα. στη δια

μόρφωση του Μεσογειακοί! πολιτι

σμού για 1 000 περίπου χρόνια ( 16ος 
- 6ος αί. rιΧ.), αλλά και οι διασυνδέ
σεις, εμπορικές και πολιτιcψt'<ές από 

το ένα άκρο της [\/Ιεσογείοu, εως το 

άλλο, που συνέβαλαν στη γένεση και 

τον εμπλουτισμό αυτής της μεν6λης 

πολιτιστικής κληρονομι<'Jς που δ~α

μόρφωσε ΠJ σημερινr1 Ευρώπη. 

Τάλαντα χαλκού σε σχήμα δοριiς 

8οδιοu, όπως ήταν αρχικά στοι6αγ

μέιια στο αμπάρι του πλοίου 




