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               ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 

 Με την εργασία θεές-δέντρα έχουμε στόχο να ερμηνεύσουμε την εικονογραφία 
τεσσάρων ανάγλυφων παραστάσεων αντίστοιχων αρχαιολογικών ευρημάτων. Στα έργα 
αυτά θα παρουσιάσουμε τα στοιχεία που θα τεκμηριώσουν την άποψή μας ότι οι 
αναπαριστώμενες μορφές είναι αποδόσεις μιξογενών όντων που ανάγονται στον 
ακαλλιέργητο χώρο. 

Η προσέγγιση του θέματος θα ξεκινήσει στο πρώτο κεφάλαιο με την παράθεση 
τεσσάρων ανάγλυφων παραστάσεων που θα τις ονομάσουμε ασφαλείς παραστάσεις. 
Αυτές αποτελούν την πρώτη ενότητα του κεφαλαίου αυτού. Η διαδικασία διερεύνησής 
τους θα παρουσιασθεί με τον εξής τρόπο: Πρώτα θα παρουσιάσουμε δύο  παραστάσεις 
που συνδέονται θεματολογικά. Θα παραθέσουμε τα σχόλια των μελετητών γι αυτές και 
θα προχωρήσουμε στην ανάγνωση της εικόνας. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στα άλλα 
δύο έργα. Αυτά θα τα αξιοποιήσουμε επικουρικά στη διερευνητική μας προσπάθεια για 
τον προσδιορισμό της ταυτότητας των αναπαριστώμενων μορφών των δύο πρώτων. Δεν 
θα ισχυριστούμε ότι υπάρχει μεταξύ τους θεματολογική σύνδεση. Τα παρουσιάζουμε 
γιατί αντλούμε απ΄ αυτά στοιχεία σημαντικά, κατά την κρίση μας, στα οποία θα 
στηριχθούμε για να ενισχύσουμε την τεκμηρίωση της άποψή μας για την ύπαρξη της 
θεάς-δέντρου. 
Στη δεύτερη ενότητα θα παρουσιαστούν έργα τα οποία έχουν συνδεθεί ερμηνευτικά με 
τις ασφαλείς παραστάσεις που προαναφέραμε.    

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις μυθολογικές παραδόσεις που 
αφορούν σε μιξογενή όντα ανθρώπων-φυτών της ελληνικής μυθολογίας. Σκοπός μας μ’ 
αυτήν την αναφορά είναι η εννοιολογική σύνδεση αυτών των όντων με τις 
αναπαριστώμενες μορφές των τεσσάρων έργων της εικονογραφίας μας. Ακολούθως, θα 
παραθέσουμε παραδείγματα παράδοξων γεννήσεων που επιβεβαιώνουν την επιβίωση 
στοιχείων των μιξογενών όντων ανθρώπων-φυτών στην εξελισσόμενη μυθολογική 
παράδοση.    
 Στο τρίτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον ακαλλιέργητο και καλλιεργημένο 
χώρο παρουσιάζοντας τελετουργικά δρώμενα που αφορούν σ αυτούς.  Η αναγωγή αυτή 
θα γίνει για να αποδείξουμε ότι  η μιξογενής μορφή της θεάς-δέντρου σχετίζεται με τον 
ακαλλιέργητο χώρο και με τις δραστηριότητες που ασκεί σ’ αυτόν μια ηλικιακή ομάδα 
του καλλιεργημένου χώρου, οι έφηβοι. Θα συσχετίσουμε επίσης και θεότητες του 
Ολυμπίου πανθέου με τους χώρους αυτούς, αφού βλέπουμε να επιβιώνουν σε μερικές 
χαρακτηριστικά  των θεοτήτων-δέντρων. Με τις παραπάνω αναφορές πιστεύουμε ότι θα 
επιτύχουμε να αποδώσουμε τη συμβολική διάσταση των μύθων που με τις διάφορες 
παραλλαγές τους επιδιώκουν να μάς επισημάνουν αλληγορικά την μετεξέλιξη θεσμών 
και κοινωνικών δομών. Απ’ αυτή την οπτική γωνία βλέποντας τα έργα θα καταλήξουμε 
στην ερμηνεία μας. Θα αποδώσουμε την ταυτότητα των αναπαριστώμενων μορφών, ως 
θεών-δέντρων με την συνεκτίμηση των εικονογραφικών δεδομένων τους και την 
αλληγορία της μυθολογικής παράδοσης, που κατά τον ποιητή: «και ο μύθος κρύπτει νουν 
αληθείας».1    
 

                                                           
1 Α. Κάλβος Ωδή εις Σάμον. 



                                            ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 
                                  H ΘΕΑ ΜΕ ΦΥΤΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ 
 
 Σκοπός του πρώτου κεφαλαίου είναι η εξέταση της εικονογραφίας τεσσάρων 
παραστάσεων που απεικονίζονται σε αντίστοιχα  αρχαιολογικά ευρήματα. Η πρώτη 
αφορά σ΄ ένα Βοιωτικό ανάγλυφο πίθο, η άλλη σε θραύσμα από ανάγλυφο πίθο που 
βρέθηκε στο Ξώμπουργο της Τήνου, η τρίτη σε ένα χάλκινο θώρακα από την Ολυμπία 
και η τελευταία  σε  μια  χάλκινη μίτρα από το Ρέθυμνο. Τις δημιουργίες αυτές θα  τις 
εντάξουμε σε μια πρώτη ενότητα που θα την ονομάσουμε ασφαλείς παραστάσεις, γιατί 
θεωρούμε ότι αποδίδουν με σαφήνεια τα χαρακτηριστικά του θέματος που θα 
διαπραγματευθούμε. Θα τις περιγράψουμε και θα παραθέσουμε ερμηνείες  των 
μελετητών γι αυτές. 

Σε μια δεύτερη κατηγορία θα εντάξουμε τα έργα τα οποία κάποιοι μελετητές 
συνδέουν ερμηνευτικά και εικονογραφικά με τις ασφαλείς παραστάσεις της πρώτης 
κατηγορίας. 

Στο  πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνονται επίσης παραστάσεις, οι οποίες δεν έχουν 
εικονογραφική σχέση με τα παραπάνω έργα αλλά τις εξετάζουμε, γιατί αποκομίσαμε απ 
αυτές επιχειρήματα που ενισχύουν την κριτική μας στις απόψεις των μελετητών  για τις 
ασφαλείς παραστάσεις. 
 
 
Α. Ασφαλείς παραστάσεις.
 
Α 1. Βοιωτικός ανάγλυφος  πίθος, Εθνικό Αρχαιολογικό μουσείο αρ. 5898.  (εικ.1)  
   2. Θραύσμα από ανάγλυφο πίθο από το Ξώμπουργο, Τήνου. (εικ.2) 
 

Ο  ανάγλυφος  πίθος   με  αριθμό  5898, ανακαλύφθηκε στα 18992 κοντά στο 
Πυρί της Θήβας και προέρχεται από ένα τάφο. Το αγγείο  βρίσκεται σήμερα  στο  Εθνικό  
Αρχαιολογικό  Μουσείο  των  Αθηνών και χρονολογείται  από  τους  μελετητές  γύρω 
στα  700-675 π.Χ.3

Η κύρια παράσταση του αγγείου, που βρίσκεται στο λαιμό, παρουσιάζει μια 
μυθολογική σκηνή.4 Απεικονίζονται  τρεις  ανθρώπινες  μορφές  που  πλαισιώνονται από  

                                                           
2 P.Wolters, «Βοιωτικαί Αρχαιότητες»,  AΕ 3 (1892) 213-239, πιν. 8, 9, A. de Ridder, “Amphores 
Béotiennes à Reliefs”, BCH 22 (1898) 439-71. Το αγγείο είναι πήλινο και χρώματος σκούρου ερυθρού. Οι 
διαστάσεις του είναι οι έξης: ύψος αγγείου, 1μ.20, ύψος λαβής 41 εκατοστά, ύψος λαιμού 21,5 εκατοστά, 
ύψος της ζώνης με την παράσταση των ελαφιών, 13,2 εκατοστά, ύψος της βάσης 7 χιλιοστά. Διάμετρος της 
βάσης 13,5 εκατοστά, διάμετρος στομίου 63 εκατοστά. Πλάτος λαβών 13 εκατοστά, πάχος λαβών 85 
χιλιοστά. Το πλάτος του πίθου ποικίλει ανά σημεία από 2-3 εκατοστά. Το αγγείο, το οποίο βρέθηκε 
κατεστραμμένο, συναρμολογήθηκε και σώζεται σχεδόν ολόκληρο. Τα κομμάτια που δεν εντοπίστηκαν δεν 
ανήκουν στα διακοσμημένα τμήματα του έργου.   
3 J. Schäfer, Studien zu den griechischen Reliefpithoi des 8.-6. Jahrhudnderts v. Chr. αus Kreta, Rhodos, 
Tenos und Boiotien (1957) 67-90. 
4 Wolters, ό.π. 225, J. Schäfer, ό.π. 79, C. Kardara, “Problems of Hera’s cult-images”, AJA 64 (1960) 343-
358, M. Ε. Caskey, “Notes on Relief Pithoi of the Tenian-Boiotian Group”, AJA 80 (1976) 19-41,  K. 
Schefold, Frühgriechische Sagenbilder (1964) 30, Götter und Heldensagen der Griechen in der früh und 
hocharchaischen Kunst (1993) 50-54, E. Simon, Die Götter der Griechen (1969) 35-65, N. Kontoleon, 



δύο  λέοντες.  Η  κεντρική μορφή είναι η ψηλότερη, αναπαρίσταται κατά μέτωπο και  
έχει  τα  χέρια  της  ανασηκωμένα  στο ύψος των ώμων.  Υπάρχουν τρεις θεωρίες για την 
ερμηνεία του αντικειμένου στο κεφάλι της. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι φέρει  έναν  
πόλο,5 άλλοι ένα στέμμα από φύλλα,6 και τέλος ο de Ridder, θεωρεί ότι πρόκειται για 
μια σειρά από έξι πτερά σε σχήμα στέμματος, το οποίο ξεκινά από το μέτωπο· δηλαδή 
ένα στέμμα από πτερά.7 Από το αντικείμενο αυτό εκφύονται  κλαδιά, τα οποία φέρουν 
μικρά στρογγυλά φύλλα και άνθη ή καρπούς που υποδηλώνονται από στιγμές. Το 
μέτωπο καλύπτεται από ελικοειδείς βοστρύχους. Στο ύψος των παριών, οι βόστρυχοι 
εμφανίζονται πιο διογκωμένοι και φτάνουν στο ύψος των ώμων. Η κόμη οριοθετεί  τον  
λαιμό  της  μορφής.  Το  στόμα  υποδηλώνεται  από  μια  ευθεία  γραμμή και τα μάτια, 
ολοστρόγγυλα, μοιάζει να αποπνέουν κάποια έκπληξη. Τα αυτιά της μορφής 
υποδηλώνονται από μια ελικοειδή γραμμή που απαντά συχνά σε παραστάσεις ανθρώπων 
στα γεωμετρικά αγγεία.8 Tέλος, η μύτη φαίνεται να ξεκινά κατευθείαν από το μέτωπο. 
Το  ένδυμα  είναι  ένας  άζωστος  χιτώνας  με  ρομβοειδή  διακόσμηση. Οι ρόμβοι 
φέρουν στο κέντρο μια διακοσμητική στιγμή. 

Εκατέρωθεν  της  κεντρικής μορφής,  υπάρχουν  δύο  μικρότερες που είναι κατά 
το ήμισυ ορατές, γιατί κρύβονται πίσω από το ένδυμα της μεσαίας μορφής. Από το ορατό 
τμήμα των μορφών αυτών διαπιστώνουμε ότι φορούν και αυτές  άζωστο  χιτώνα. Τα 
ενδύματά τους παρουσιάζουν διακόσμηση στο  λαιμό,  στο  τελείωμα  των κοντών  
μανικιών  και  στην απόληξη  του  ενδύματος που φτάνει  στο  ύψος  των  αστραγάλων. 
Ακουμπούν με το ένα από τα χέρια τους  στην  κοιλιά  της  μεγαλύτερης. Οι  μικρότερες  
μορφές  απεικονίζονται  προφίλ  κατά  το  πρόσωπο, και σε στάση  τριών  τετάρτων  
κατά τον  κορμό. Και οι δύο έχουν μακριά κόμη. Στην έκφρασή τους παρατηρείται ένα  
ελαφρύ  μειδίαμα, ενδεχομένως ένα πρώιμο δείγμα του αρχαϊκού μειδιάματος. 

Ένα θραύσμα αγγείου που βρέθηκε τυχαία από έναν αγρότη στο Ξώμπουργο της 
Τήνου9 (εικ.2) και χρονολογείται κι αυτό στο πρώτο τέταρτο του 7ου αιώνα10, θεωρείται 
από κάποιους μελετητές11 άμεσα συσχετιζόμενο έργο με την παράσταση του βοιωτικού 
πίθου. 

                                                                                                                                                                             
“Die Frühgriechische Reliefkunst”, AΕ 1969, 215-236, P. Blοme, “Die Schwangere Leto ”, AM 100 (1985) 
39-51, πίν. 13&14. 
5 Wolters, ό.π. 215. 
6 D. Levi, “La necropolis Tombe construite ed edifici diversi”, ASAtene 10 /12 (1927/1929) 323-325 
εικ.420a,b, Kardara ό.π. 347. 
7 de Ridder ό.π. 442. 
8 Wolters, ό.π. 215. 
9 ΑΜ 1939, 261-262. 
10 R.Hampe, Frühe Griechisch Sagenbilder in Böotien  (1936) 56-58. F.Grace, Archaic Sculpture in Boetia  
(1939) 16-20, Schäfer, ό.π. 71-73. 
11 Ο Schäfer, ό.π. 71-73, στη μονογραφία του για τους ανάγλυφους πίθους, αναφερόμενος στο έργο από τη 
Βοιωτία το θεώρησε μεταγενέστερο απ αυτό της Τήνου. Θεώρησε τον συγκεκριμένο βοιωτικό πίθο, 
μεταγενέστερο του θραύσματος από την Τήνο. Τοποθέτησε χρονολογικά τα δύο έργα στις αρχές του 7ου 
αιώνα, αλλά στο δεύτερο τέταρτο. Μαζί του φαίνεται να συμφωνεί και η Caskey, ό.π. 28 κε, η οποία 
εύστοχα σημειώνει ότι για να δοθεί μια λύση στο πρόβλημα της χρονολόγησης, θα πρέπει να εξεταστεί το 
ίδιο το υλικό κατασκευής των ευρημάτων. Η μελετήτρια παρατηρεί, ότι τα αγγεία θα πρέπει να 
προέρχονται από την ίδια περιοχή, ίσως κι από το ίδιο εργαστήριο αλλά από διαφορετικό χέρι, και να 
χρονολογούνται στην ίδια περίοδο. Ο Blome, ό.π. 41, μελετώντας τα στυλιστικά χαρακτηριστικά των δύο 
παραστάσεων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο βοιωτικός πίθος θα πρέπει να θεωρηθεί προγενέστερος του 
τηνιακού θραύσματος και να τοποθετείται χρονικά στο πρώτο τέταρτο του 7ου αιώνα. Η τηνιακή 



Αυτό το Τηνιακό θραύσμα έχει ύψος 22 εκατοστά12 και βρίσκεται στο 
αρχαιολογικό μουσείο του νησιού. Χωρίζεται σε δύο οριζόντιες ζώνες από παράλληλες 
ταινίες. Η επάνω ζώνη δεν σώζεται. Η κάτω ζώνη παρουσιάζει σκηνή όμοια με αυτήν 
του βοιωτικού αμφορέα. Πρόκειται δηλαδή για  απεικόνιση μιας ίδιας μεγάλης κεντρικής 
μορφής που πλαισιώνεται από δύο μικρότερες.13 Η κεντρική μορφή δεν φοράει πόλο ή 
διάδημα, αλλά μια στεφάνη-ταινία14. Η κόμμωσή της αποτελείται από οριζόντιους 
βοστρύχους οι οποίοι φαίνεται να σχηματίζουν αφέλειες στο μέτωπο. Από το ύψος των 
κροτάφων της μορφής ξεπετάγονται κλαδιά φυτού. Στο πρόσωπο μπορούμε να 
ξεχωρίσουμε μόνο τα ολοστρόγγυλα μάτια, αφού τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά έχουν 
καταστραφεί.  

Το ένδυμα  της κεντρικής μορφής στο εν λόγω θραύσμα έχει μια ξεχωριστή ταινία με φυτικό 
διάκοσμο από ρόδακες που διατρέχει την περιοχή των ώμων και το στέρνο. Το υπόλοιπο ένδυμα φέρει την 
ίδια ρομβοειδή διακόσμηση, με αυτή του πίθου της Θήβας, με τη στιγμή στο κέντρο. Παρατηρούμε όμως 
μια βασική διαφορά ανάμεσα στα ενδύματα των δύο έργων. Στο θραύσμα κατά μήκος του κέντρου 
εμφανίζεται μια κάθετη λωρίδα που ενδεχομένως να έφτανε μέχρι το  τελείωμα του ενδύματος,15 ενώ δεν 
εντοπίζεται κάτι αντίστοιχο στον πίθο από τη Βοιωτία.  

Οι δύο μικρότερες μορφές που βρίσκονται εκατέρωθεν της κεντρικής, μοιάζουν 
να έχουν «κουρνιάσει» στην αγκαλιά της, καθώς ακουμπούν τα χέρια τους στο στήθος 
της. Αποδίδονται σε στάση τριών τετάρτων, μέχρι το ύψος που σώζονται. Οι μορφές 
αυτές φαίνεται να φορούν ταινία στο κεφάλι τους και τα ενδύματά τους είναι 
δυσδιάκριτα. Τέλος ένα ζώο, λιοντάρι κατά τον Ν. Κοντολέοντα,16 διακρίνεται στην 
δεξιά πλευρά του αγγείου, ανασηκωμένο στα πίσω του πόδια και με ανοιχτό στόμα. Με 
τα πρόσθια πόδια του φαίνεται να αγγίζει το χέρι της κεντρικής μορφής. Αντίθετα, στο 
θηβαϊκό πίθο οι δύο λέοντες στέκουν σε στάση υποδοχής. 

Οι δυο ανάγλυφες παραστάσεις που περιγράφηκαν, φέρουν χαρακτηριστικά 
έργων από την Μινω-Μυκηναϊκή παράδοση. Συγκεκριμένα, τέσσερα είναι τα στοιχεία 
που μας ωθούν στον συσχετισμό αυτό: τα ενδύματα των μορφών στο τηνιακό θραύσμα, 
το διάδημα που φέρει στο κεφάλι της η μορφή στο βοιωτικό ανάγλυφο, η στάση 
«υψωμένων χεριών» της κεντρικής μορφής και η ύπαρξη των εραλδικά τοποθετημένων 
λεόντων και στα δύο ανάγλυφα. 

Για τα ενδύματα της μορφής στο βοιωτικό πίθο, ο S. Wide17 εντοπίζει παράλληλα 
στοιχεία στο ένδυμα της κεντρικής μορφής με ειδώλια από τον Πρινιά που φορούν 
καμπανόσχημα ενδύματα.18

 Η Χ. Καρδαρά, μιλώντας για το ένδυμα της μορφής του τηνιακού θραύσματος, 
αναφέρει, ότι η καταγωγή του άζωστου χιτώνα με κοντά μανίκια εντοπίζεται στην 
Μυκηναϊκή εποχή.19 Η μελετήτρια συσχετίζει το ένδυμα της κεντρικής μορφής με τον 
αχαϊκό χιτώνα της Υστερο-Ελλαδικής περιόδου. Βασίζεται στη χοντρή λωρίδα που 
                                                                                                                                                                             
παράσταση είναι κατά τον μελετητή εμφανώς μεταγενέστερη και την τοποθετεί στο δεύτερο τέταρτο του 
ίδιου αιώνα. 
12 Schäfer, ό.π. 71. 
13 Ν. Κοντολέων, «Παράστασις ἐκ τῆς μυθολογίας τῆς Δήλου»,  Ἀφιέρωμα εἰις Κ.Ἂμαντο (1940) 435-445, 
Blοme, ό.π. 39. 
14 Κοντολέων, ό.π. (1940) 436. 
15 Kardara, ό.π. 349, 355. 
16 Κοντολέων, ό.π. (1940) 436-437. 
17 S. Wide, “Mykenische Götterbilder und Idole”, AM 26 (1901) 247-257. 
18  Wide, ό.π. 252- 253. 
19 Η. Lorimer, Homer and the monuments (1950) 368, Kardara, δες σημ. 3, 347. Ο χιτώνας μπορεί να 
θεωρηθεί αχαϊκός, ο οποίος διαφέρει από τον ιωνικό και τον δωρικό και είναι αρχαιότερος αυτών.  



διακρίνεται στο ένδυμα της μορφής και το ανάγει σε αντίστοιχα ενδύματα από 
τοιχογραφίες των Μυκηνών και της Τίρυνθας.20  

Ως προς το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή το διάδημα που φέρει στο κεφάλι η μορφή 
στο βοιωτικό έργο, ο Ρ. Wolters21 το ταυτίζει με πόλο, ενώ ο Α. de Ridder22 διάδημα από 
πτερά. Ο J. N. Coldstream23 αναφέρει ότι η θεά φοράει ένα διάδημα φυτού.  

Η Καρδαρά24 κάνει λόγο για ένα διάδημα φυτού με κεστό.25 Τα ίχνη φυτού, που 
προβάλλουν εκατέρωθεν των κροτάφων, όπως συμπεραίνει η μελετήτρια, είναι ο κεστός 
με τη μορφή αμπέλου. Στοιχείο που υποδηλώνει τη γονιμότητα.26  

Το τρίτο, κοινό στοιχείο των δύο παραστάσεων, είναι η στάση του σώματος της 
κεντρικής μορφής που παραπέμπει στο Μινω-Μυκηναϊκό παρελθόν. Όπως αναφέρουν οι 
ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, η στάση αυτή της μορφής με υψωμένα χέρια 
εμφανίζεται αρχικά στη μινωική τέχνη,27 στη συνέχεια κληροδοτείται στην μυκηναϊκή28 
και τέλος φαίνεται να επιβιώνει και στην αρχαϊκή εποχή μέχρι τον 5ο αιώνα.29  

Ένα τελευταίο κατάλοιπο του μυκηναϊκού παρελθόντος στη σύνθεση θεωρούνται 
οι δύο λέοντες που είναι τοποθετημένοι εραλδικά30. Και στις δύο παραστάσεις τα ζώα 
στέκονται στα πίσω πόδια. Στην παράσταση όμως  από την Τήνο τα μπροστινά πόδια του 
τμήματος του ζώου που σώζεται, ακουμπούν στο χέρι της κεντρικής μορφής. Στον 
βοιωτικό πίθο δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σωματική επαφή μεταξύ των λιονταριών 
και της κεντρικής μορφής.  

Ο Wolters31  παρατήρησε ότι η στάση των ζώων στους δύο πίθους φέρει 
ομοιότητες με τη στάση των λεόντων στην πύλη των  Μυκηνών. Όμως ο ερευνητής 
θεώρησε ότι  τα ζώα έχουν περισσότερα κοινά στοιχεία με αυτά της υδρίας του 
Αναλάτου όσον αφορά στην τεχνοτροπία τους.  

                                                           
20 G. Laeschke, Tiryns II (1976)  98, εικ. 40, πίν. ΧΙΙ, Η. Lorimer, ό.π. εικ. 44.  
21 Wolters, δες σημ. 1, 215. 
22 de Ridder, δες σημ.1, 442. 
23 J. N. Coldstream, Deities in Aegean Art before and after the dark age (1977) 14.
24 Kardara ό.π. 344. 
25 Ο G. Karo, Die Schachtgräber von Mykenai (1933) 182-183, βασιζόμενος στα ευρήματα από τους 
λακκοειδείς τάφους Ι και ΙΙΙ των Μυκηνών, υποστήριξε την ύπαρξη ενός φυλλόσχημου διαδήματος με 
κεστό, κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού. Κάποια από αυτά τα διαδήματα έφεραν άνθη ενωμένα στο 
άνω τους άκρο. Σε κάποιους από του τάφους βρέθηκαν στενά τρίγωνα από φύλλα χρυσού με τις μακρές 
τους πλευρές ενισχυμένες με χάλκινο σύρμα, το οποίο μάλλον χρησίμευε για την ένωση τους και το 
σχηματισμό ακτινωτών στεμμάτων. Ο S.Hood, Η τέχνη στην προϊστορική Ελλάδα (1978) 240-241, 
αναφέρει ότι το διακοσμητικό μοτίβο ήταν φοίνικες και η διάταξη τους υποδηλώνει την κατακόρυφη θέση 
των ακτινών. Όλα αυτά τα διαδήματα θεωρούνταν γυναικεία. Όσον αφορά τέλος στην εικονογραφία, οι 
φορείς τους θεωρούνται  γυναικείες θεότητες, σύμφωνα πάντα με τους Karo, ό.π. 182, Kardara ό.π. 345, 
Hood, ό.π. 240-241.  
26 Kardara ό.π., 347. 
27 L. A. Milani, “L’arte e la religionne Preelenica” Studi e Materiali di Archeologia e Numismatica  III 
(1905) 1-142, εδώ 118, A. Evans, Palace of Minos II (1928) 128, και IV (1935) 39-40, Σπ. Μαρινάτος, «Ἁι 
Μινωϊκαί θεαί τοῦ Γάζι»,  AΕ (1937) 290, Στ. Αλεξίου, «Ἡ Μινωϊκή Θεά μεθ’ ὑψωμενων χειρῶν,» Κρητικά 
Χρονικά 12 (1958) 179-299.  
28R. Dussard, “Questions Mycéniennes,”  RHR  51 (1905) 24-62, εδώ 43-44, M. P. Nilsson, The Minoan-
Mycenean Religion and its survival in Greek Religion, 2η έκδοση (1950) 310. 
29 E. Kunze, « Zeus Ẻπιφαινόμενος »,  AA 2 (1946) 100, Ch.Christou, Potnia Theron  (1968) 16. 
30 Wolters ό.π. 215, Kardara ό.π. 347. 
31 Wolters ό.π.,215. 



Η Ε. Simon32 συσχετίζει την εραλδική θέση των λεόντων με την τέχνη της 2ης 
χιλιετίας και παραπέμπει στην πύλη των λεόντων στις Μυκήνες. 

Βλέπουμε λοιπόν μια θεά που φοράει έναν αχαϊκό χιτώνα και ένα διάδημα από 
φύλλα, που έχει υψωμένα χέρια, και συνοδεύεται από δύο λέοντες των οποίων η στάση 
φέρνει στο νου την τεχνοτροπία μιας προγενέστερης εποχής. 

Η χρονολόγηση των δύο αναγλύφων στις αρχές του 7ου αιώνα θεωρείται 
δεδομένη.33 Εντούτοις τα τέσσερα αυτά στοιχεία που μόλις παρουσιάσαμε θα 
μπορούσαν να αποτελούν μια σύμβαση στη «γλώσσα» του καλλιτέχνη με σκοπό την 
υποδήλωση της παλαιάς φύσης της θεάς που επιβιώνει στη νέα τάξη πραγμάτων στα 
πρώιμα αρχαϊκά χρόνια. 
 
Ερμηνευτικές προσεγγίσεις των μελετητών   
  

Οι ερμηνείες των δύο παραστάσεων από τους μελετητές ποικίλουν. Θα τις 
χωρίσουμε σε έξι κατηγορίες και θα τις εξετάσουμε αναλυτικά. 
 
 
 
α. Πότνια 
  Αρκετοί από τους μελετητές της εικονογραφίας των δύο αναγλύφων κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι η κεντρική μορφή είναι μια Πότνια.  

Πρώτος λοιπόν ο de Ridder34 ανέφερε ότι η θεά του πίθου από τη Βοιωτία είναι 
χωρίς αμφιβολία μια Πότνια Θηρών, πιθανώς η Δήμητρα, η μεγάλη βοιωτική θεά. Ο 
μελετητής επίσης κάνει την παρατήρηση ότι η όλη διαμόρφωση του συμπλέγματος 
οφείλεται στην προσπάθεια του καλλιτέχνη να την αποδώσει συμμετρικά. Για αυτό το 
σκοπό τοποθετούνται οι δύο λέοντες, οι δύο μικρότερες μορφές, καθώς και τα κλωνάρια 
που προβάλλουν από το διάδημα, εκατέρωθεν της κεντρικής μορφής.  

Ο J. Schäfer35 στη μελέτη του για τους δύο ανάγλυφους πίθους κάνει λόγο για 
μια  Πότνια, κυρία της ζωής και της φύσης που φαίνεται να επιβιώνει από την κρητο-
μυκηναϊκή παράδοση στην ελληνική θρησκεία, το ίδιο υποστηρίζει και ο Μ. Nilsson.36  

Η Μ. Ε. Caskey37 μιλώντας και για τα δύο έργα, θεωρεί την κεντρική μορφή μια 
Πότνια Θηρών που θα μπορούσε να ταυτιστεί με την Άρτεμη-Ειλείθυια.  Συμπληρώνει 
ότι τελετουργικές πρακτικές για την Άρτεμη, ως θεά προστάτιδα του τοκετού, είναι 
γνωστές στη Βοιωτία καθώς και στα νησιά.  

Πότνια θηρών και γυναικών ονομάζει τη μορφή ο Π. Θέμελης,38 θεωρώντας 
μάλλον απίθανο το συσχετισμό της με κάποια συγκεκριμένη μορφή της μυθολογίας. 

                                                           
32 Simon, δες σημ. 3, 56 κε. 
33 Hampe, δες σημ. 9, 56-58, Grace, δες σημ.9, 16-20, Schäfer, δες σημ.2, 71-73, Caskey, δες σημ. 3, 26, 
Blome, δες σημ. 3, 41. 
34 de Ridder ό.π. 445-446. 
35 Schäfer, ό.π. 79. 
36 Nilsson, ό.π. 279 κε. 
37 Caskey, ό.π. 33-34  
38 Π. Θέμελης, Frühgriechische Grabbauten (1976) 90. 



Μαζί του συμφωνεί και η Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά,39 θεωρώντας αυτή τη θέση ως τη 
λογικότερη.  

Για Πότνια Θηρών κάνει λόγο και ο J. N. Coldstream,40 θεωρώντας ότι η 
κεντρική φιγούρα βρίσκεται σε κατάσταση ωδινών τοκετού και γι’ αυτό εμφανίζεται 
υποβασταζόμενη από δύο θεράπαινες, όπως θεωρεί τις μικρότερες μορφές. Υποθέτει ότι 
το βοιωτικό αγγείο έχει εισαχθεί από την Τήνο, όπου πιστεύει ότι είχε κατασκευαστεί. 
Συνεπώς, ο Κυκλαδίτης τεχνίτης ενδεχομένως να είχε στο νου του την Λητώ της 
γειτονικής Δήλου, την ώρα που γεννούσε την Άρτεμη και τον Απόλλωνα. Όσον αφορά 
στα ζώα των δύο αναγλύφων ο μελετητής εικάζει ότι πιθανώς ο τεχνίτης να είχε δει στη 
Δήλο τους αρχαϊκούς λέοντες-προστάτες του ιερού και από εκεί να εμπνεύστηκε την 
απεικόνιση τους στο έργο του. 

Η Πότνια Θηρών ταυτίζεται συχνά με θεότητες της άγριας φύσης συνοδευόμενη 
από άγρια ζώα που είναι τοποθετημένα εραλδικά. Άλλοτε αποδίδονται ως συνοδοί της 
και άλλοτε  τα κρατά από κάποιο σημείο του σώματος τους, εξουσιάζοντάς τα.41 Η 
Πότνια φορά ένα ένδυμα μινωικού τύπου, στέκεται κοιτάζοντας κατά πρόσωπο και έχει 
συνήθως τα χέρια της ανασηκωμένα.42  

Τα χαρακτηριστικά με τα οποία καταλήγουν οι ερευνητές στο συμπέρασμα ότι η 
κεντρική μορφή των αναγλύφων είναι μια Πότνια Θηρών βασίζεται στην τυποποιημένη 
απόδοσή της την οποία μόλις αναφέραμε. Απ όλα αυτά ίσως θεωρούν ως αυτονόητη την 
ύπαρξη των φυτών, εφόσον πρόκειται για θεότητα της άγριας φύσης χωρίς όμως να 
επιμένουν στην παρουσία κλαδιών στο διάδημα της θεάς στα εν λόγω ανάγλυφα. 

Ο προβληματισμός μας επικεντρώνεται στην ύπαρξη των κλαδιών με δεδομένο 
ότι μια τέτοια απόδοση της Πότνιας Θηρών δεν προσιδιάζει στην «κλασσική» απόδοση 
του Μινω-Μυκηναϊκού προτύπου (Πίν. 1). 

 
Η συνύπαρξη των κλαδιών και των λιονταριών στην ίδια παράσταση μας δίνει το 

περιθώριο να αναζητήσουμε την ταυτότητα της κεντρικής μορφής εντάσσοντάς την στον 
ακαλλιέργητο χώρο, αλλά όχι να την ονομάσουμε Πότνια Θηρών με το κριτήριο και 
μόνο των ζώων. Άλλωστε οι  Caskey και  Coldstream, αποπειρώνται να συσχετίσουν την 
κεντρική μορφή με κάποια σημαντική γυναικεία θεότητα της Δήλου, δηλαδή την Άρτεμη 
ή τη Λητώ. Υπάρχουν τέτοιες ερμηνευτικές προσεγγίσεις άλλων ερευνητών για τις δύο 
αυτές θεότητες, τις οποίες θα παρουσιάσουμε παρακάτω αναλυτικά. 
 
 
β. Άρτεμις 

  
Ο πρώτος μελετητής του βοιωτικού αγγείου, ο Wolters,43 θεώρησε ότι η μορφή 

αντιπροσωπεύει την Άρτεμη. Κατά τη γνώμη του ο δημιουργός του αγγείου απέδωσε τη 

                                                           
39 Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, La céramique Grecque à reliefs  (2004) 90-91. Η μελετήτρια παρατηρεί 
ανατολίζοντα στοιχεία στον τύπο της σύνθεσης και σημειώνει ότι τα πρότυπα αυτά θα έχουν σαφώς 
εξελιχθεί και προσαρμοστεί στα δεδομένα της ελληνικής θρησκείας. 
40 Coldstream, δες σημ. 22, 14.
41 A.Barclay, “The Potnia Theron: adaptation of a near eastern image,” στο POTNIA. Deities and religion 
in the Aegean Bronze Age, Aegaeum 22 (2000), 373 εδώ 378. 
42 Στ. Αλεξίου, δες σημ. 26, 242, C. G. Thomas-M. Wedde, “Desperately seeking Potnia”, στο POTNIA. 
Deities and religion in the Aegean Bronze Age, Aegaeum 22 (2000), 3. 
43 Wolters, δες σημ. 1, 225 κε. 



μορφή της Αρτέμης σε μια γυναίκα εγκυμονούσα, πράγμα που υποδηλώνεται από τα 
ανασηκωμένα χέρια και το άζωστο ένδυμα. Επισημαίνει ότι ο δημιουργός παραλείπει την 
στάση ἐν γόνασι, γιατί ναι μεν η Άρτεμις θεωρείτο προστάτιδα των εγκύων, αλλά η ίδια 
ήταν παρθένα. Θεωρεί λοιπόν ότι ο καλλιτέχνης μεταφέρει με αλληγορία τη μορφή της 
Αρτέμης σε μια επίτοκη γυναίκα.   

Ο Κοντολέων44 ήταν ο πρώτος μελετητής της παράστασης του θραύσματος από 
την Τήνο. Ταυτίζει την κεντρική φιγούρα με την Άρτεμη της Δήλου. Αναφέρει ότι 
πρόκειται, είτε για την ίδια τη θεά είτε για το ξόανο της. Θεωρεί ότι οι δύο μορφές 
εκατέρωθεν της κεντρικής είναι οι Υπερβόρειες παρθένες, Άργη και  Ώπις. 45 Στην 
προκειμένη παράσταση, σύμφωνα με τον μελετητή η θεά Άρτεμη παρουσιάζεται 
επιφαινόμενη με τα χέρια υψωμένα σε στάση δέησης ακολουθούμενη από τις θεράπαινές 
της.46 Ο Κοντολέων λοιπόν εμφανίζεται υποστηρικτής της άποψης ότι η 
αναπαριστώμενη θεά είναι δυνατόν να παραπέμπει σε μια άλλη προγενέστερη εποχή, 
όπου υπήρχε μια διαφορετική όψη της λατρείας της  θεας και των συνοδών της.47

Βέβαια θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι μεταγενέστερες μελέτες που αφορούν 
στη λατρεία των Υπερβορείων στη Δήλο, αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο ζεύγος 
συνοδών της Άρτεμης, η Άργη και η Ώπις, σχετίζονταν με ιωνικές λατρείες και όχι με 
αυτόχθονες λατρείες του δηλιακού χώρου. Τέλος, σημαντικό στοιχείο είναι ότι η λατρεία 
τους στο χώρο του νησιού μέχρι τον 5ο αιώνα δεν ήταν συνδεδεμένη με τη λατρεία της 
Άρτεμης,  αλλά αυτόνομη.48 Συνεπώς, η σημαντική τους θέση στη λατρευτική πρακτική 
του νησιού, δεν θα επέτρεπε την απόδοση τους σε μικρότερο μέγεθος, αλλά ούτε και την 
τοποθέτηση τους σε ρόλο συνοδών, υποδεέστερο σε σχέση με την κεντρική μορφή.   

 
 

γ. Λητώ 
 
Ο Κ. Schefold49 με επιφύλαξη συνδέει την κεντρική μορφή με τη Λητώ, και τις 

θεράπαινές της με τις θεές  βοηθούς  της  γέννας,  Ειλείθυιες. Ερμηνεύει την παράσταση 
ως απόδοση της γέννησης του Απόλλωνα και της Αρτέμης στο ιερό νησί της Δήλου. Λέει 
ότι η απεικόνιση  των  λεόντων εκατέρωθεν των μορφών  είναι μια  ένδειξη  του  
ερχομού  των δύο θεοτήτων και σημειώνει με ποιητική διάθεση: «Jedenfalls ist es eine 
großartige Vorstellung, daß die Löwen urtümlich gewaltiger Ausdruck des Wunders 
seien, der Geburt so großer Götter, des Apollon und der Artemis.»  

Ο Blome50 θεωρεί ότι και τα δύο αγγεία κατασκευάστηκαν στην Τήνο. Συνδέει 
θεματικά τις δυο παραστάσεις και παρατηρεί ότι η κεντρική μορφή είναι η Λητώ, μια 
θεότητα σε δύσκολη γέννα. Αποδίδει τους λέοντες ως σύμβολα της Λητούς. Υποστηρίζει 
ότι τα εραλδικά τοποθετημένα στις παραστάσεις ζώα στέκουν παρόμοια με τα αγάλματα 

                                                           
44 Κοντολέων, δες σημ.12 (1940) 435. 
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που κοιτάζουν προς τη λίμνη, όπου λέγεται ότι η Λητώ γέννησε τον Απόλλωνα, αν και ο 
φοίνικας της μυθολογικής αναφοράς απουσιάζει από την παράσταση. Οι εραλδικά 
τοποθετημένες μικρότερες μορφές μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη σύνθεση, ως 
θρύλο. Τέλος, ο ερευνητής συμφωνεί με τον Χ. Χρήστου51 ότι τα ανασηκωμένα χέρια 
είναι η υποδήλωση της επιφάνειας της θεάς.  

Με την παραπάνω άποψη συμφωνεί και η G.Ahlberg-Cornell52 η οποία 
αποδέχεται την ταύτιση της κεντρικής μορφής με τη Λητώ. Παρ’ όλα αυτά όμως δεν 
συμφωνεί ότι οι δύο μικρότερες μορφές εκατέρωθεν αυτής είναι οι δύο Ειλείθυιες, αλλά 
πιστεύει πως πρόκειται για τα δύο παιδιά της θεάς, την Άρτεμη και τον Απόλλωνα.  

Οι παραπάνω απόψεις που κάνουν λόγο για την Άρτεμη και τη Λητώ σε στιγμή 
τοκετού απομακρύνονται τελείως από την ερμηνεία της Πότνιας Θηρών και 
επικεντρώνονται σε προσωποποιημένη θεότητα. 

Ως προς το θέμα που υποστηρίζουν οι μελετητές ότι η Λητώ ετοιμάζεται να 
γεννήσει, θα αναφέρουμε τις εικονογραφικές συμβάσεις που αφορούν σε τέτοια 
ερμηνεία. Τα υψωμένα χέρια, η γυμνότητα και η στάση ἐν γόνασι, συνθέτουν την εικόνα 
μιας επίτοκης γυναίκας. Η θεά των αναγλύφων δεν είναι γυμνή, φοράει όμως ένα άζωστο 
ρούχο το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί δείγμα γυναίκας έτοιμης να γεννήσει. Για να 
οδηγηθούμε σ αυτό, πρέπει να αναζητήσουμε τα υψωμένα χέρια, στάση που αποδίδεται 
στα δύο ανάγλυφα, και τη στάση ἐν γόνασι, που δεν αποτυπώνεται σε κανένα από τα δύο 
έργα. 

Μια επίτοκη γυναίκα-θεά παρουσιάζεται σε ένα σύμπλεγμα από την Μαγούλα, 
Σπάρτης, (εικ.3),53 το οποίο ο Wollers54 και ο Schefold,55 συνδέουν με το βοιωτικό 
ανάγλυφο. Αν παρατηρήσουμε την απόδοση του συγκεκριμένου έργου βλέπουμε ότι η 
γυναικεία μορφή που αποτυπώνεται είναι γυμνή, σε στάση ἐν γόνασι και μάλλον θα είχε 
υψωμένα χέρια, αν αυτά σώζονταν.  

Ως προς τα δύο ανάγλυφα, η παρατήρηση που έχουμε να κάνουμε είναι ότι 
μπορούμε μεν να αποδεχτούμε τον άζωστο χιτώνα ως υποδήλωση εγκυμονούσας, αλλά η 
μη ύπαρξη της στάσης ἐν γόνασι μας δημιουργεί μια αμφιβολία για το αν η παράσταση 
αποδίδει επίτοκη γυναίκα. Ένα δεύτερο στοιχείο που μας απομακρύνει από την 
παραπάνω ερμηνεία της επίτοκης Λητούς είναι η θέση και το μέγεθος των δύο 
μικρότερων μορφών που κάποιοι μελετητές, όπως είδαμε, ταυτίζουν με τις Ειλείθυιες, τις 
θεές βοηθούς του τοκετού. Για να ενισχύσουμε την ένστασή μας ως προς την ταύτιση 
αυτή, ότι δηλαδή η Λητώ είναι επίτοκη εξ’ αιτίας της απεικόνισης της Ειλείθυιας, θα 
παρουσιάσουμε τρεις παραστάσεις μιας στιγμής γέννησης για να αποσαφηνίσουμε το 
ρόλο της θεάς βοηθού του τοκετού. 
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 Θεματολογικά οι παραστάσεις αφορούν στη γέννηση της Αθηνάς από την 
κεφαλή του Δία, και χρονολογούνται στις αρχές του 6ου αιώνα, από το 600 έως το 570 
π.Χ. 

Η πρώτη παράσταση βρίσκεται σε μια μετόπη από μια χάλκινη ασπίδα. 
Χρονολογείται στα 600 π.Χ. και προέρχεται από την Ολυμπία (εικ.4)56. Η ανάγλυφη 
παράσταση παρουσιάζει τη γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του Δία. Παρούσα στη 
σκηνή είναι η Ειλείθυια και ο θεός Ήφαιστος. Ανάμεσα στην Ειλείθυια και τον Ήφαιστο, 
ο Δίας κάθεται σε θρόνο. Από το κεφάλι του Δία πετάγεται μια ένοπλη Αθηνά, με 
περικεφαλαία και δόρυ ανά χείρας. Η θεά βοηθός του τοκετού Ειλείθυια κρατάει με το 
ένα χέρι τον Δία από τον καρπό και με το άλλο αγγίζει το κεφάλι του. 

Η δεύτερη παράσταση προέρχεται από την Ολυμπία είναι και αυτή μια μετόπη 
από ασπίδα με ανάγλυφη απεικόνιση και χρονολογείται στα 580-570, (εικ.5).57 Η δομή 
της εικόνας είναι η ίδια. Τα τέσσερα αυτά πρόσωπα ακριβώς στις ίδιες θέσεις.  Σ’ αυτή 
την παράσταση οι μορφές είναι πιο ευδιάκριτες. Ο Ήφαιστος κρατά έναν διπλό πέλεκυ 
και αποδίδεται να αποχωρεί από τη σκηνή σηκώνοντας το αριστερό του χέρι σε μια 
κίνηση χαιρετισμού. Η Αθηνά εμφανίζεται και πάλι ένοπλη, αυτή τη φορά όμως κρατά 
και ασπίδα. Ο Δίας κάθεται στον θρόνο του με τα πόδια του ακουμπισμένα στο υποπόδιο 
και κρατώντας σκήπτρο. Τέλος η Ειλείθυια κρατά με το ένα χέρι το κεφάλι του Δία, ενώ 
το άλλο της χέρι δεν φαίνεται καθόλου. 

Η τελευταία από τις τρεις παραστάσεις με τη γέννηση της Αθηνάς βρίσκεται σε 
μια μελανόμορφη τριποδική πυξίδα, που χρονολογείται στα 580-570 π.Χ. και αποδίδεται 
στο ζωγράφο C. (εικ.6)58. Ο Beazly59  περιγράφει το αγγείο: Ο Δίας κάθεται στο θρόνο 
και έχει τα πόδια του στο υποπόδιο. Στο δεξί του χέρι κρατάει τον κεραυνό και στο 
αριστερό ένα ασυνήθιστα μακρύ σκήπτρο. Η Αθηνά βγαίνει από το κεφάλι του πάνοπλη, 
φορώντας περικεφαλαία. Οι δύο Ειλείθυιες που στέκουν εκατέρωθεν του Δία τον 
αγγίζουν στο κεφάλι με το ένα χέρι και με το άλλο κάνουν μια κίνηση παρουσίασης της 
θεάς. Στην αριστερή πλευρά ο Ήφαιστος αποχωρεί κραδαίνοντας το τσεκούρι του. Στην 
αντίστοιχη θέση, στη δεξιά πλευρά του αγγείου ο Ποσειδώνας με την τρίαινα του 
αποχωρώντας, γυρίζει το κεφάλι του σαν να αποπειράται να κατανοήσει την σκηνή που 
μόλις παρακολούθησε. Τέλος, δύο θεές σε κάθε πλευρά της σκηνής κλείνουν τη ζωηρή 
παράσταση συμμετρικά και παρακολουθούν και αυτές τη γέννηση της θεάς. 

Οι παραστάσεις που αφορούν στη γέννηση της Αθηνάς μας αποσαφηνίζουν την 
θέση της Ειλειθύιας. Η μορφή έχει το ίδιο μέγεθος με τη μορφή ενός άλλου θεού, του 
Ηφαίστου. Στις παραστάσεις όμως των πίθων οι δύο μορφές αποδίδονται σε μέγεθος 
μικρότερο της κεντρικής. Παρατηρούμε λοιπόν κάποια απόκλιση από την εν γένει 
απόδοση της Ειλείθυιας, ως θεότητας. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η Ειλείθυια βοηθά το 
Δία που ετοιμάζεται να γεννήσει αγγίζοντάς τον με το ένα χέρι και διατηρώντας μια 
λογική απόσταση, αφού τα πάντα πρέπει να είναι «λυτά», ώστε να υπάρχει άνεση για να 
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γεννήσει η έγκυος. Δεν παρατηρούμε κάτι ανάλογο στα ανάγλυφα στα οποία οι 
μικρότερες μορφές εμφανίζουν μια στάση περίπτυξης με την κεντρική.  
 
 
δ.Ήρα 
 
 Μια άλλη ομάδα μελετητών θεωρεί ότι η κεντρική μορφή στις δύο παραστάσεις 
είναι η βασίλισσα των Ολυμπίων, η Ήρα. Ας δούμε αναλυτικότερα τις απόψεις τους. 

Η Καρδαρά συνδέει εικονογραφικά τα δύο ανάγλυφα.60 Η μελετήτρια αναφέρει 
ότι η κεντρική μορφή συνοδεύεται από δύο λιοντάρια και η στάση της ερμηνεύεται ως 
χαιρετισμός στους πιστούς της. Για την Καρδαρά ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ακινησία της κεντρικής μορφής. Θεωρεί ότι η ακαμψία της μορφής δεν μπορεί παρά να 
υποδηλώνει ένα ξόανο και όχι κάποια ζωντανή ύπαρξη. Συνεπώς, αναγνωρίζει στην 
παράσταση μια τελετουργική δραστηριότητα προς τιμήν της Ήρας. Θεωρεί ότι οι δύο 
μικρότερες μορφές είναι θνητές, λόγω του μεγέθους τους, και έτσι μπορεί να υποθέσει, 
είτε ότι ντύνουν το είδωλο της θεάς είτε ότι ετοιμάζονται να το πλύνουν στο πλαίσιο ενός 
θρησκευτικού δρώμενου. Η μελετήτρια αναφέρεται στο διάδημα με τα κλαδιά στο οποίο 
εντοπίζει σε εικονογραφικά παράλληλα ανατολικής προέλευσης και θεωρεί ότι πρόκειται 
για ένα δείγμα του μινω-μυκηναϊκού παρελθόντος, ένα διάδημα με κεστό, ως υποδήλωση 
γονιμότητας. Καταλήγει τέλος στην ταύτιση της κεντρικής μορφής με την Ήρα με βάση 
το γεγονός ότι η θεά είναι η μεγάλη θεά της Βοιωτίας  έχοντας στο νου της τα Δαίδαλα.  

Η Ε. Simon61 συνδέει τη στάση της κεντρικής μορφής του αγγείου με πήλινα 
ειδώλια παρατηρώντας την άκαμπτη στάση του σώματος. Επισημαίνει ότι τα μεγάλα 
ολοστρόγγυλα μάτια προσδίδουν ζωντάνια στη μορφή και μ αυτόν τον τρόπο η όψη 
παίρνει θεϊκή διάσταση. Καταλήγει ότι η σκηνή στο αγγείο απεικονίζει τη διαδικασία 
ένδυσης μιας θεάς. Ταυτίζει την κεντρική μορφή των παραστάσεων με τη θεά Ήρα την 
οποία ετοιμάζουν οι δύο θεράπαινες στα πλαίσια μιας τελετουργικής διαδικασίας. 
Αποπειράται να συνδέσει αυτές τις τελευταίες, είτε με απλές ιέρειες, είτε με τις  Ώρες, 
είτε  τέλος με τις  Χάριτες που ντύνουν τη θεά  Ήρα, στα πλαίσια μιας δραστηριότητας 
που ανάγεται στη σφαίρα της μυθολογίας. Τεκμηριώνει την ταύτιση της κεντρικής 
μορφής με την Ήρα σε συσχετισμό με τους δύο λέοντες, γιατί βασίζεται στην παράδοση 
του Ησιόδου62 που αναφέρει ότι η θεά Ήρα ανατράφηκε από ένα λιοντάρι, και έτσι αυτή 
θεωρεί τα δύο ζώα ως ακολούθους της θεάς.  
 
 
ε. Γη 
 Μια από τις απόψεις για συγκεκριμένη προσωποποιημένη μορφή του βοιωτικού 
πίθου είναι και αυτή της J. Harrison63. Η μελετήτρια ταυτίζει την κεντρική μορφή της 
παράστασης με την Μητέρα Γη που στέκει με ανασηκωμένα χέρια. Η ερευνήτρια δεν 
κάνει αναφορά στα κλαδιά της κεντρικής μορφής, ίσως γιατί μας παραπέμπει συνειρμικά 
στο να θεωρήσουμε ως αυτονόητα συνδεδεμένα την έννοια της Γης και της βλάστησης. 
Πιστεύει επίσης ότι η κεντρική μορφή θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε Νύμφη που 
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ενσαρκώνει τη μητέρα Γη. Υπάρχουν εξάλλου αρκετές παραδόσεις με Νύμφες-μητέρες 
ηρώων-οικιστών, όπως η Μελία, μητέρα του  Φορωνέα, κατά την παράδοση των 
Αργείων.64  Τέλος, θεωρεί ότι οι δύο μορφές κυκλώνουν την κεντρική με μια λατρευτική 
διάθεση. 
 
 
 
στ.  Άλλες ερμηνείες 
 
 Στην τελευταία κατηγορία ερμηνειών μπορούμε να εντάξουμε τις απόψεις όσων 
δεν αναλύουν με μυθολογικά δεδομένα την εικονογραφία των παραστάσεων, αλλά 
αρκούνται σε κάποιες διαπιστώσεις βασιζόμενοι σε άλλα έργα με τα οποία τις 
συγκρίνουν. 

Ο Wide, όπως ήδη αναφέραμε, υπογραμμίζει την ομοιότητα των ενδυμάτων των 
μορφών στον βοιωτικό πίθο με ειδώλια από την Κρήτη.65 Η άποψη του είναι ότι οι δύο 
πλαϊνές μορφές αγκαλιάζουν την κεντρική που την θεωρεί λατρευτικό άγαλμα και 
επιδίδονται  σε ένα είδος τελετουργικού χορού γύρω από αυτήν. Επομένως η σύνθεση 
αυτή ερμηνεύεται ως ένα σύμπλεγμα χορού.  

Ο D. Levi66 αναγνωρίζει στην παράσταση του βοιωτικού πίθου τη Μεγάλη 
Μητέρα από την Κρήτη, η οποία φορά πόλο, ακολουθείται από τα ιερά της ζώα και από 
δύο μικρότερες οντότητες που φορούν ιερά ρούχα. Σημειώνει ότι η στάση της κεντρικής 
μορφής είναι μάλλον περίεργη και άκαμπτη, και πιστεύει ότι πρόκειται για το είδωλο της 
θεάς με ανασηκωμένα χέρια, μοτίβο που απαντά συχνά στην μυκηναϊκή τέχνη.  

Ο Ε. Langlotz67 τέλος, υποστηρίζει ότι η παράσταση απεικονίζει λουτρό κάποιας 
θεάς με τη βοήθεια δύο θεραπαινών, τις οποίες ταυτίζει με νύμφες. 
 
 Ανάγνωση της εικόνας 

 
 Εκθέσαμε παραπάνω τις προσεγγίσεις που κάνουν οι διάφοροι μελετητές για την 
ερμηνεία των δύο παραστάσεων. Την κεντρική μορφή θα μπορούσαμε να την δούμε και 
από κάποια διαφορετική οπτική γωνία. Η εικονογραφική σύμβαση των υψωμένων 
χεριών, η εραλδική θέση των ζώων, το ένδυμα, αποτελούν στοιχεία που παραπέμπουν 
στη θεία φύση της μορφής αυτής. 
 Το διάδημα, όπως επισημάνθηκε παραπάνω, παραπέμπει στο φυλλόσχημο 
διάδημα, το οποίο εικονογραφικά φέρεται από γυναικείες θεότητες.68 Πρέπει λοιπόν να 
συνεκτιμήσουμε στο διάδημα αυτό και την παρουσία των κλαδιών που προβάλλουν 
εκατέρωθέν του. Η τριγωνική διάταξη του φυλλόσχημου διαδήματος θα μπορούσε να 
συσχετιστεί με φύλλα φοίνικα.69 Ενδεχομένως λοιπόν τα κλαδιά να αποτελούν 
παραφυάδες του φοίνικα με τους μικρούς στρογγυλούς καρπούς, που στα κλαδιά του 
έργου προσομοιάζουν στις στιγμές. Εικονογραφικά ο φοίνικας, όπως υποστηρίζει η C. 
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Sourvinou-Inwood, 70 συνδέεται με τον χώρο έξω από το άστυ, δηλαδή τον 
ακαλλιέργητο χώρο. Τη θεά λοιπόν αυτή που συνοδεύεται από μη εξημερώσιμα ζώα και 
φέρει αυτό το διάδημα με τα κλαδιά φοίνικα, θα μπορούσαμε να την εντάξουμε στον 
ακαλλιέργητο χώρο. 

Οι δύο μικρότερες μορφές-συνοδοί κατέχουν στο σχήμα μια τέτοια θέση που 
προδίδει στενή επαφή με την κεντρική. Αυτή η σχέση υπογραμμίζεται καλλίτερα στο 
τηνιακό θραύσμα, αφού τα χέρια τους ακουμπούν στο στήθος της θεάς. Όπως παρατηρεί 
η Ahlberg-Cornell,71 το ανατολικό εικονογραφικό παράλληλο των παραστάσεων απαντά 
σε ένα Ασσυριακό ανάγλυφο από τη Ras Schamra, (εικ.7), χρονολογούμενο στα 1350-
1340 π.Χ., στο οποίο δύο μικρότερες μορφές φαίνονται να θηλάζουν μια μεγαλύτερη. 
Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία που αντλούμε από κείμενα της Ουγκαρίτ, είναι ότι οι 
μορφές που θηλάζουν, ουσιαστικά αντλούν τη θεϊκή δύναμη της μεγαλύτερης μορφής.72 
Σε κάποια όμως πιο συντηρητική κοινωνία, η θεά δεν θα παρουσιαζόταν να θηλάζει τα 
παιδιά της, αλλά αυτά θα μπορούσαν να την αγγίξουν στο στήθος, για να υποδηλωθεί η 
μη απογαλάκτιση τους, ή στην κοιλιά ως υπαινιγμός της φυσικής προέλευσής τους.  Με 
βάση αυτό το συσχετισμό θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η σχέση ανάμεσα στην 
κεντρική μορφή με τις μικρότερες είναι σχέση μητρική. Τέλος, ένα ακόμα στοιχείο που 
θα μας επέτρεπε μια τέτοια υπόθεση θα ήταν το μικρότερο μέγεθός τους καθώς και το ότι 
η σύμπτυξη των μορφών αποπνέει μια τρυφερότητα και οικειότητα μεταξύ τους.  

Οι μορφές αυτές δεν φέρουν κάποια χαρακτηριστικά που να υποδηλώνουν την 
ανδρική φύση, πρόκειται μάλλον για δύο κορίτσια. Εξάλλου και οι υπόλοιποι μελετητές 
τις ταυτίζουν με γυναικείες υπάρξεις-θεότητες. Καταλήγουμε λοιπόν ότι η σύνθεση μάς 
παρουσιάζει μια γυναικεία θεότητα του ακαλλιέργητου χώρου με τις δύο κόρες της που 
τη συνοδεύουν. Οι δύο λέοντες περιφρουρούν αυτό τον ιδιωτικό χώρο της θεάς στον 
οποίο περικλείονται και τα παιδιά της.  

Την κεντρική μορφή των δύο παραστάσεων που την ορίσαμε ως θεά του 
ακαλλιέργητου χώρου μπορούμε να συσχετίσουμε με κάποιο άλλο εύρημα, ένα θώρακα 
από την Ολυμπία. Ο συσχετισμός αυτός θα βασιστεί στην παραδοχή που κάναμε ότι 
πρόκειται για θεά του ακαλλιέργητου χώρου και όχι σε εικονογραφικές ομοιότητες. Θα 
δούμε λοιπόν δραστηριότητες που αφορούν στη θεά του χώρου αυτού εκτός του άστεως. 
 
 
 
 
Α.  3. Ο θώρακας από την Ολυμπία. (εικ.8) 
 

Ένας χάλκινος θώρακας, που αποδίδεται σε κρητικό εργαστήριο και 
χρονολογείται  στα 670-660  π.Χ.73 κοσμείται με τρεις παραστάσεις. Η παράσταση που 
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μας ενδιαφέρει εδώ, βρίσκεται στο επάνω τμήμα, στο ύψος του στήθους. Πρόκειται για 
μια σύνθεση από πέντε μορφές. Η κεντρική γυναικεία μορφή φορά μακρύ χιτώνα και 
«εσάρπα» στους ώμους. Το ένδυμα είναι διακοσμημένο με ρόμβους από το ύψος των 
γοφών μέχρι το τελείωμά του. Από τους γοφούς μέχρι τους αστραγάλους φέρει 
διακόσμηση μαιάνδρων. Η γυναικεία μορφή έχει μακριά κόμη και φοράει στο κεφάλι 
πόλο, από την αριστερή γωνία του οποίου φυτρώνει ένα φυτό με ανθεμωτή απόληξη. Η 
κεντρική μορφή είναι στραμμένη προς τα δεξιά, όσον αφορά στο πρόσωπο και στα 
πόδια. Ο κορμός της αποδίδεται κατά μέτωπο. Τα χέρια της είναι ανασηκωμένα στο ύψος 
των ώμων, το δεξί λίγο ψηλότερα από το αριστερό. Εκατέρωθεν της γυναικείας μορφής 
υπάρχουν δύο ζεύγη εφήβων. Οι δύο νέοι που βρίσκονται πιο κοντά στη γυναίκα 
φαίνεται να την κρατούν από τα χέρια. Ο δεξιός την κρατά με το αριστερό του χέρι από 
τον καρπό. Ο αριστερός φαίνεται να συνάπτει μια χειραψία μαζί της, ενώ ανασηκώνει το 
δεξί του χέρι σαν να χαιρετά. Και οι δύο φορούν κοντό χιτώνα με ζώνη στη μέση.  Ο 
ακόλουθος του αριστερού νέου κρατά ένα δόρυ, όπως και ο ακόλουθος του δεξιού. Τα 
δύο ζεύγη χωρίζονται από τη γυναικεία μορφή με την παρεμβολή δύο όντων που 
λειτουργούν και ως οριοθέτες της παράστασης προς τα κάτω. Τέλος, πάνω και πίσω από 
τους εφήβους διακρίνονται άνθη, πάνω στα οποία εμφανίζονται δύο φανταστικά όντα. 
Διακρίνεται το κεφάλι του δεξιού όντος στεφανωμένου με το ίδιο άνθος που 
παρατηρήσαμε στην ανθεμωτή απόληξη του πόλου της κεντρικής μορφής. 

Ερμηνευτικά οι περισσότεροι μελετητές συγκλίνουν στην άποψη, ότι πρόκειται 
για μια σκηνή που αφορά στον μυθολογικό κύκλο του Θησέα.  Ο Schefold74 ταυτίζει 
τους νέους δεξιά της θεάς με τους απαγωγείς της Ελένης, Θησέα και Πειρίθου, και τους 
αριστερά με τους απελευθερωτές αδερφούς της. O ερευνητής παρατηρεί μια ηρεμία στην 
αφήγηση της σκηνής.  

Ο Γ. Δεσπίνης75 επισημαίνει ότι ο Πλούταρχος στο έργο του Βίοι παράλληλοι-
Θησέας δεν αναφέρει πουθενά συνάντηση των απαγωγέων με τους σωτήρες-αδερφούς 
της Ελένης. Όπως πιστεύει ο ίδιος, ο δημιουργός της παράστασης θέλει να ενώσει τα 
τμήματα που απαρτίζουν αυτόν τον μύθο, με σκοπό μια ολοκληρωμένη αφήγηση. 
Αποδίδει λοιπόν ο αρχαϊκός δημιουργός στην παράσταση δύο διαφορετικές χρονικές 
στιγμές, ως έκφραση της αντίληψής του  για το χρόνο.  

Ο Κ. Fittschen76, αν και κατατάσσει την παράσταση σε μια κατηγορία 
δραστηριοτήτων του Θησέα, θεωρεί ότι εικονογραφικά μπορεί να ταυτιστεί με την 
απαγωγή της Ελένης από τον Θησέα και τον Πειρίθου. Εξίσου μπορεί να ταυτιστεί με 
την απελευθέρωσή της από τους Διόσκουρους. Αναρωτιέται όμως εύλογα, σε περίπτωση 
που πρόκειται για τον Θησέα και τον Πειρίθου, για ποιο λόγο την κρατούν και οι δύο σα 
να τη διεκδικούν ταυτόχρονα, εφ’ όσον η παράδοση αναφέρει ότι μόνο ο Θησέας είχε 
ερωτικό ενδιαφέρον για την Ελένη. Σημειώνει τέλος ότι απουσιάζουν οι ενδείξεις, ώστε 
να μιλάμε για βίαιη απαγωγή της κεντρικής μορφής. Ενδείξεις, που θα μπορούσαν να 
μας  οδηγήσουν στο να ερμηνεύσουμε την παράσταση ως αναφορά στα νεανικά χρόνια 
του ήρωα των Αθηνών.  
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Σύμφωνα με τον Η. Hoffmann77 η κεντρική φιγούρα είναι η Ελένη. Ο μελετητής 
αναφέρεται στο άνθος που φυτρώνει από τον πόλο της γυναικείας μορφής και το ταυτίζει 
με τον φοίνικα. 

Τέλος με την άποψη του Δεσπίνη συμφωνεί και η J. Neils,78 η οποία ταυτίζει το 
ένα ζεύγος με τους Θησέα και Πειρίθου και το άλλο με τους Διόσκουρους. Η μελετήτρια 
δεν σχετίζει την παράσταση με μια σκηνή απαγωγής, γιατί, όπως παρατηρεί, δεν 
υπάρχουν ενδείξεις αρπαγής της γυναικείας μορφής. 

Ο Blome79, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους ερευνητές, κατατάσσει 
την παράσταση σε μια κατηγορία εικονογραφίας που έχει ως θεματολογία μια θεά 
ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους άνδρες. Την ταύτιση της γυναικείας μορφής με θεά την 
εντοπίζει στον πόλο που φορά. Πιστεύει ότι η σύνθεση έχει ιερατικό χαρακτήρα και ότι 
οι κινήσεις των δύο νέων, που έρχονται σε επαφή με τη θεά, μάλλον φανερώνουν 
οικειότητα και αγάπη, παρά βία. Καταλήγει λοιπόν στο συμπέρασμα ότι θα ήταν μάλλον 
απίθανη η αφήγηση κάποιου συγκεκριμένου μύθου στην παράσταση. Ο ίδιος βλέπει μια 
γιορτινή ατμόσφαιρα, σαν να χαιρετίζεται η άφιξη της θεάς. Οι δύο νέοι στα άκρα, 
εκατέρωθεν της κεντρικής τριάδας, χαρακτηρίζονται από τον ερευνητή ως υπηρέτες των 
τριών κεντρικών μορφών. Η θεά χαιρετά τον νέο στα δεξιά  της και γι αυτό ανασηκώνει 
λίγο  το  χέρι  της,  ενώ ο  αριστερός  συμμετέχει   σ αυτόν τον χαιρετισμό, 
ανασηκώνοντας αντίστοιχα το χέρι του. Τέλος ο μελετητής, ταυτίζει το φυτό που 
φυτρώνει από τον πόλο της θεάς με φοίνικα και ερμηνεύει τα όντα πάνω από τα ζεύγη 
των εφήβων ως σφίγγες που συμβολίζουν τον κόσμο των δαιμόνων. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχουν εικονογραφικά στοιχεία αρπαγής ή διεκδίκησης 
της γυναικείας μορφής. Αντιθέτως αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι έφηβοι που 
χαιρετίζουν την κεντρική μορφή στο πλαίσιο μιας αφήγησης κάποιας  τελετουργικής 
δραστηριότητας. Το φυτό που φυτρώνει στον πόλο της θεότητας και που οι μελετητές 
θεωρούν ότι παραπέμπει σε φοίνικά, θα το θεωρήσουμε ως το κοινό στοιχείο με τις 
προηγούμενες παραστάσεις, δηλαδή στοιχείο του ακαλλιέργητου χώρου. Οι σφίγγες και 
τα φανταστικά όντα της παράστασης στοιχειοθετούν την αναγωγή της θεάς σ αυτόν τον 
χώρο. 

Η δική μας προσέγγιση προσιδιάζει περισσότερο με αυτή του Blome. 
Αποκλείουμε το συσχετισμό με τις αφηγήσεις από το μυθολογικό κύκλο του Θησέα, 
γιατί διαπιστώνουμε την ειρηνική ατμόσφαιρα της παράστασης. Ερμηνευτικά θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι παρουσιάζεται μια δραστηριότητα εφήβων που φτάνουν στον 
ακαλλιέργητο χώρο, χαιρετίζονται από τη θεά που τους υποδέχεται εκεί, και είναι έτοιμοι 
να ξεκινήσουν να διάγουν μαζί της στο πλαίσιο μιας τελετουργικής δραστηριότητας 
όπως θα ήταν μια τελετή διάβασης. Επιπλέον η άποψη του Blome καθώς και του 
Hoffmann για την φυτοειδή απόληξη του πόλου που την ταυτίζουν με φοίνικα αποτελεί 
ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει  να  συνεκτιμηθεί στην ερμηνευτική προσέγγιση 
των παραστάσεων.  
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Α. 4 . Η χάλκινη μίτρα από το Ρέθυμνο. (εικ.9) 
 
Η  χάλκινη μίτρα,  που  προέρχεται  από  το  Ρέθυμνο  και  χρονολογείται  στα  

640 π.Χ.80 φυλάσσεται στο μουσείο του Ηρακλείου.81 Οι αναπαριστώμενες μορφές 
σχεδιάστηκαν σε ένα απλό ανάγλυφο και οι λεπτομέρειες είναι εγχάρακτες. 82 Η μίτρα 
ταυτίζεται με τις ημικυκλικές πλάκες που σύμφωνα με τον Όμηρο φορούσαν οι Κρήτες 
γύρω από τη μέση και κάτω από το θώρακα.83 

Η  παράσταση  παρουσιάζει  τέσσερις  νέους  χωρισμένους  σε  ζεύγη  και  
απεικονιζόμενους  σε  στάση  προφίλ· πατούν πάνω σε δύο διαφορετικά επίπεδα. 
Ανάμεσα στα δύο ζεύγη υπάρχει ένα χάσμα από το οποίο φαίνεται να προβάλλει ένα 
δέντρο, μάλλον φοίνικας, « a very mycenean looking palm tree.84» Από κάθε κλαδί του 
φοίνικα ξεκινά με κατεύθυνση προς τα πάνω μια πλάγια γραμμή. Στο σημείο που 
τέμνονται αυτές οι δύο γραμμές ακουμπά ένα αντικείμενο που στα πλευρά του 
παρουσιάζει δυο εκφύσεις, σαν πτερά.85 Το αντικείμενο αυτό ο Fr. Poulsen86 το 
ερμηνεύει ως τρόπαιο πάνω σε ένα θώρακα, η W. Lamb87 θεωρεί ότι πρόκειται για ένα 
φαλλό. Κάποιοι88 άλλοι βλέπουν ένα σύμβολο μιας θεάς.  

 Οι δύο νέοι που βρίσκονται στο εξωτερικό άκρο κάθε ζεύγους πατούν σε 
ψηλότερο βάθρο από τους δύο άλλους.  Οι  δύο νέοι που βρίσκονται στο κέντρο της 
παράστασης κρατούν  με  το  ένα  χέρι  ένα  στεφάνι  το  οποίο  βρίσκεται  πάνω  από το 
αντικείμενο. Το  άλλο τους  χέρι είναι  σφιγμένο  σε  γροθιά  και  το κρατούν  ελαφρώς  
λυγισμένο κοντά στο σώμα, στο ύψος της κοιλιάς. Οι δύο νέοι των άκρων   φαίνονται  σα 
να τρέχουν,  αφού  το  ένα  τους  πόδι  είναι  ανασηκωμένο  προς  τα  πίσω  στο  ύψος  
των  γλουτών,  ενώ  το  άλλο  πατάει  με  τα  δάχτυλα  στο  έδαφος,  έχοντας  ελαφρά  
ανασηκωμένη  τη  φτέρνα.  Το  ένα  χέρι  τους  είναι  λυγισμένο  στον  αγκώνα και  η  
παλάμη του φτάνει  στο  ύψος  του  προσώπου.  Το  άλλο  χέρι  είναι  ελαφρώς  
λυγισμένο  σε  μια  κίνηση  προς  τα  πίσω. 

 Τα ενδύματα τους είναι ίδια και φέρουν μια ρομβοειδή διακόσμηση με μια τελεία 
στο κέντρο. Είναι  κοντά, στενά,  ζωσμένα  στη  μέση και  καλύπτουν ίσα-ίσα τα οπίσθιά 
τους. Τέλος φαίνεται να στερεώνονται με κάποιο τρόπο ανάμεσα στα πόδια τους.89 Από 
το ύψος της μέσης διακρίνονται δύο ταινίες που καταλήγουν σε μια κορδέλα τυλιγμένη 
γύρω από το μηρό. Ανάμεσα στις δύο ταινίες που ενώνουν την κορδέλα με το ένδυμα, 
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διακρίνεται στον γυμνό μηρό των νέων ένα στρογγυλό σχέδιο με μικρές στιγμές, που 
σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω από μια μεγαλύτερη τελεία.90  

Και  οι  τέσσερις μορφές  έχουν  μακριά  κόμη. Στο μέτωπο εμφανίζονται κάποιοι 
βόστρυχοι και τα υπόλοιπα μαλλιά πιάνονται πίσω από τα αυτιά με μια κορδέλα. Ο 
κύριος όγκος των μαλλιών πέφτει στην πλάτη, ενώ ένας βόστρυχος έρχεται μπροστά και 
καταλήγει στο στήθος. Τα φρύδια και το μέτωπο υποδηλώνονται από μια γραμμή στο 
αντίστοιχο ύψος.  

Όλοι οι μελετητές συμφωνούν πως η παράσταση αφορά σε  μια  τελετουργική  
διαδικασία που υποδηλώνεται  από  τη  στάση  των  δύο  από  τις  τέσσερις  μορφές  και  
από  την  ύπαρξη  του  στεφανιού  πάνω  από  το  λατρευτικό  αντικείμενο.  Οι  νέοι  
έχουν  την  ίδια  ηλικία  και  αυτή  η  ταύτιση  προκύπτει  από  την  πανομοιότυπη 
ενδυμασία  και  το  κούρεμά  τους.91 Οι διαφωνίες των μελετητών εντοπίζονται στην 
ερμηνεία του αντικειμένου. 

 Ο Poulsen92 αναγνωρίζει στον χώρο ανάμεσα στους νέους ένα τρόπαιο, πάνω 
στο οποίο βρίσκεται ένας θώρακας με επωμίδες. Το τρόπαιο αποτελείται από έναν 
θώρακα και ένα φοίνικα. Η ερμηνεία της παράστασης φέρει σύμφωνα με το μελετητή 
δυσκολίες. Ο ερευνητής αποπειράται να ερμηνεύσει την παράσταση ως σκηνή κάποιας 
ευρύτερης δραστηριότητας. Μας λέει ότι μετά τη στέψη του τροπαίου, οι 
αναπαριστώμενοι  νέοι, άοπλοι, θα εμπλέκονταν σε μια  πάλη διεκδίκησής του.  

Ο Levi93  βλέπει στο κεντρικό αντικείμενο της παράστασης το ιερό δέντρο της 
ζωής της ασσυριακής τέχνης. Προτείνει λοιπόν μια θρησκευτικού τύπου ερμηνεία, στην 
οποία οι τέσσερις νέοι έχουν ως πρόθεση την στέψη του ιερού δέντρού με το διάδημα, 
κίνηση η οποία συμβολίζει το χαιρετισμό της ανανέωσης της φύσης και τον ερχομό της 
άνοιξης.  

Ο J. Boardman94 συμφωνεί μεν, με τη θέση του Poulsen, ότι η παράσταση 
απεικονίζει κάποια τελετουργική δραστηριότητα, αλλά διαφωνεί ως προς την ερμηνεία 
του αντικειμένου ως τροπαίου. Επιπροσθέτως στη μελέτη του αναφέρει ότι μια άλλη 
ερμηνεία για τη σκηνή θα μπορούσε να στηριχθεί στην Ασσυριακή προέλευση του 
μοτίβου. Σύμφωνα μ αυτή την ερμηνεία οι πιστοί φέρονται να υπηρετούν τον ιερό 
φοίνικα, τον οποίο στεφανώνουν με έναν φτερωτό ηλιακό δίσκο.95  

O Hoffman96 πιστεύει ότι ο φτερωτός θώρακας της παράστασης είναι το σύμβολο 
μιας θεότητας πολεμικής φύσης. Σημειώνει ότι η στάση των νέων-ακολούθων θα πρέπει 
να ερμηνευθεί με βάση τον χώρο, στον οποίο εξελίσσεται η παράσταση. 

O Schefold97 καταλήγει ότι πρόκειται για έναν τελετουργικό χορό τεσσάρων 
νέων γύρω από το σύμβολο της επιφάνειας μιας θεάς. Με τον τελευταίο φαίνεται να 
συμφωνεί και ο Blome,98 ο οποίος θεωρεί ότι οι νέοι που στέκονται δίπλα στους δύο 
κεντρικούς έχουν στάση χορού, ενώ την ίδια στιγμή οι κεντρικοί κρατούν ένα διάδημα ή 

                                                           
90 Poulsen, ό.π. 375. H Lamb, ό.π. 62 σημ.1, θεωρεί ότι ενδεχομένως να πρόκειται για κάποιο είδος 
δερματοστιξίας.  
91 Hoffmann, ό.π. 25. 
92 Poulsen, ό.π. 376 κε. 
93 Levi, ό.π. (1945) 328. 
94 Boardman, ό.π. 143. 
95 Boardman, δες σημ. 79, Addenda 170.  
96 Hoffmann, ό.π. 25 
97 Schefold, δες σημ. 3 (1993) 54. 
98 Blome, δες σημ. 72 (1982) 83-84, πίν.16. 



κορώνα πάνω από ένα δέντρο ή κίονα. Πάνω στο δέντρο, το οποίο πιστεύει ότι θα 
μπορούσε να είναι φοίνικας, ο μελετητής θεωρεί ότι υπάρχει ένα πουλί.  Καταλήγει ότι 
ίσως πρόκειται για μια ελληνική θεότητα που πλαισιώνεται από τους κρητικούς 
Κουρήτες.99

Η σύνδεση της προκειμένης παράστασης με τις τρεις προηγούμενες, τα ανάγλυφα 
από τους πίθους και το θώρακα, έγκειται στην ύπαρξη του φυτού-φοίνικα που και εδώ 
μας βοηθά να αναχθούμε στον ακαλλιέργητο χώρο.  

Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την ανάγνωση της εικόνας που κάνει η  
πλειονότητα των μελετητών, ότι πρόκειται δηλαδή για μια τελετουργική δραστηριότητα. 
Οι διαφωνίες μας εντοπίζονται στην ταυτότητα του αντικειμένου. Από όλους τους 
ερευνητές μόνο η Lamb, βλέπει το αντικείμενο ως απεικόνιση φαλλού. Ορμώμενοι από 
την άποψη της, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τη σύνθεση του χάσματος βασιζόμενοι σε 
δύο στοιχεία. Το πρώτο αφορά στον φοίνικα. Το δεύτερο,  σ ένα σύμπλεγμα κορμού με 
φτερά που από τη μέση του και κάτω απεικονίζονται ανδρικά γεννητικά όργανα. Το 
σύμβολο της θεάς με τα φτερά φέρει στους νέους άνδρες τα γεννητικά όργανα του 
ενήλικα. Δηλαδή, στο κάτω μέρος αποδίδεται ο φαλλός και οι όρχεις και πάνω του, αυτό 
που ονομάζει ο Schefold, σύμβολο επιφάνειας, το οποίο ετοιμάζονται να στεφανώσουν 
οι νέοι. Η θεά απεικονίζεται ως επιφαινόμενη επειδή δεν ανήκει πλέον στον ίδιο χώρο, 
δηλαδή στο άστυ, στο οποίο επιστρέφουν οι νέοι. Η ερμηνεία της παράστασης λοιπόν θα 
μπορούσε να συσχετιστεί με την επιστροφή των νέων από τον ακαλλιέργητο χώρο στον 
καλλιεργημένο. Το εορταστικό κλίμα της επιστροφής τους και της ενηλικίωσης τους 
ενισχύεται από τις χορευτικές κινήσεις των παρακείμενων μορφών. Παρατηρούμε λοιπόν 
ότι εδώ παρουσιάζεται η αντίστροφη διαδικασία από αυτήν του θώρακα. Άλλωστε όπως 
υπογραμμίζει η Ν.Μαρινάτου100 η θεά της φύσης είναι μια θεότητα της αναχώρησης και 
της άφιξης. 
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Β. Άλλες παραστάσεις σχετιζόμενες εικονογραφικά με τους ανάγλυφους πίθους. 
 
Β. 1. Ήρα της Σάμου. (εικ.10) 
  

Το ξόανο της Ήρας ήταν σε ανοιχτό ναίσκο όπως συμπεραίνουμε από τις 
μυθολογικές αναφορές.101 Η ετήσια γιορτή της τα Τόναια, φαίνεται πως ταυτίζεται από 
τους ερευνητές102 με τα Ηραία. Εκτός από την πλύση του αγάλματος που ήταν το 
κορυφαίο γεγονός της γιορτής, τελούνταν γυμνικοί και μουσικοί αγώνες. Αφού 
εξάγνιζαν το ξόανο, πλένοντάς το στην παρακείμενη ακτή, το έντυναν και το 
επανατοποθετούσαν στο ναό. Υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες πληροφορίες που 
αφορούν στο λατρευτικό ξόανο της θεάς.  

Ο Σάμιος συγγραφέας Αέθλιος, σύμφωνα με τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, 
(Προτρεπτικός IV,46. 3), αναφέρει ότι το ξόανο της θεάς ήταν αρχικά μια αξόος σανίς, 
δηλαδή ένα ανεικονικό είδωλο κατασκευασμένο από ακατέργαστο ξύλο.103 Σύμφωνα με 
αυτή την παράδοση το ξόανο μετασκευάστηκε σε ανθρωπομορφικό είδωλο κατά τη 
βασιλεία του Πρόκλη από τον γλύπτη Σμίλυ. Γι’ αυτό το λατρευτικό άγαλμα ο 
Καλλίμαχος αναφέρει: Ἥρη τῇ Σαμίῃ περί μεν τρίχας ἂμπελος ἕρπει.104

Το λατρευτικό άγαλμα της Ήρας σώζεται σε απεικονίσεις ρωμαϊκών 
νομισμάτων.105 Οι παλαιότερες απόψεις106 θέλουν το είδωλο να φέρει πόλο, ένα ζευγάρι 
κεράτων και έναν πέπλο. Ο πόλος δεν αμφισβητήθηκε από κανέναν. Όμως αρκετές 
συζητήσεις έχει προκαλέσει η ύπαρξη των δύο άλλων στοιχείων του αγάλματος. Έτσι, 
ενώ κάποιοι βλέπουν στο λατρευτικό αντικείμενο κέρατα και πέπλο, άλλοι107 βλέπουν 
φίδια στη θέση των κεράτων και κάποιοι τρίτοι108 φυτικό  κόσμημα. 

                                                           
101 Ένας μύθος, που διασώθηκε από τον Μηνόδοτο το Σάμιο και παραδίδεται από τον Αθήναιο (ΧV. 672), 
αναφέρει, ότι άποικοι που ήρθαν από το Άργος, έφεραν τη λατρεία της Ήρας μαζί τους. Στο ιερό που ήδη 
υπήρχε στο νησί, το οποίο ήταν ὑπό λελεγῶν και νυμφῶν πρότερον καθιδρυμένον, εγκατέστησαν οι άποικοι τη 
λατρεία της Ήρας. Έτσι η προηγούμενη λατρεία της θεάς των Λελεγών, αρχικών κατοίκων του νησιού, και 
της αργείας Ήρας συγχωνεύθηκαν. Οι Αργείοι, σύμφωνα με την παράδοση, όταν έμαθαν ότι το ξόανο της 
θεάς βρίσκεται στη Σάμο αποφάσισαν να το κλέψουν. Σκέφτηκαν λοιπόν να συνεργαστούν με Τυρρηνούς 
πειρατές, οι οποίοι θα άρπαζαν το ξόανο από τη Σάμο και στη συνέχεια θα τους το παρέδιδαν. Οι πειρατές 
άρπαξαν το ξόανο εύκολα, αφού ο ναός δεν είχε θύρα. Το έβαλαν στο πλοίο και άρχισαν να κωπηλατούν, 
ώστε να ανοιχθούν στην πλατιά θάλασσα. Όσο όμως και αν προσπαθούσαν τα πλοία τους παρέμεναν στην 
ίδια θέση. Έτσι, τρομοκρατημένοι και φοβούμενοι την οργή της θεάς, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το 
ξόανο. Μάλιστα, για να εξευμενίσουν την Ήρα άφησαν μαζί με το είδωλο της γλυκίσματα Την άλλη μέρα 
οι κάτοικοι της περιοχής βρήκαν το ξόανο στην παραλία. Νομίζοντας πως το άγαλμα είχε μετακινηθεί 
μόνο του, το έδεσαν με βέργες λυγαριάς. Η Άδμητη, κόρη του Ευρυσθέα και θεωρητικά η πρώτη ιέρεια της 
θεάς, το έλυσε και αφού το έπλυνε στην ακρογιαλιά και το εξάγνισε, το επανέφερε στον λατρευτικό χώρο. 
Από τότε κάθε χρόνο έκαναν γιορτή κατά την οποία έπλεναν το ξόανο στην παραλία και του πρόσφεραν 
γλυκίσματα. Η ετήσια αυτή εορτή ονομάστηκε Τόναια, δηλαδή γιορτή των δεσμών. 
102 Η.Kyrieles, Το Ηραίο της Σάμου (1983) 17. 
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 Ο Κοντολέων109 θεωρεί ότι η σαμιακή Ήρα είχε σαφέστατα όμοιο στεφάνι με 
αυτό που βλέπουμε στο τηνιακό θραύσμα. Ο μελετητής δεν διευκρινίζει αν το ξόανο είχε 
κλαδιά που πρόβαλλαν από το στεφάνι, αλλά αφήνει να εννοηθεί ότι μάλλον κάτι τέτοιο 
θα συνέβαινε. Βασίζεται επιπλέον στην παράδοση του Καλλίμαχου που αναφέραμε. Ο 
Κοντολέων είναι ο μόνος που συνδέει το λατρευτικό αυτό άγαλμα με την απεικόνιση των 
ανάγλυφων πίθων από τη Βοιωτία και την Τήνο. Ένα άλλο έργο που σχετίζεται από τον ίδιο μελετητή με 
τα δύο ανάγλυφα των πίθων, είναι ένας αμφορέας από τη Δήλο, τον οποίο θα δούμε αναλυτικά τώρα.  
 
Β. 2.  Ανατολίζων αμφορέας από τη Δήλο Βc 19. (εικ.11) 
 
 Ο αμφορέας Bc αρ.19 κατατάσσεται από το μελετητή του, Dugas, 110 στα 
ανατολίζοντα έργα από τη Δήλο. Ο αμφορέας φέρει στο λαιμό του δύο 
ανθρωποκεντρικές παραστάσεις.111 Στη μια πλευρά ο μελετητής θεωρεί ότι απεικονίζεται 
ένα θέμα επικό. Η Θέτις παραδίδει στον Αχιλλέα τα όπλα που έφτιαξε ο Ήφαιστος γι’ 
αυτόν. Στην άλλη πλευρά του αγγείου παρουσιάζεται μια γυναικεία μορφή, μια Πότνια 
Θηρών, όπως την ονομάζει, η οποία κρατά από τα πόδια δύο λιοντάρια. Η μορφή φέρει 
φτερά, τα οποία συμβολίζουν την θεϊκή της φύση. Τα φτερά φυτρώνουν από το στήθος 
της μορφής.112 Στο κεφάλι της εμφανίζονται δύο έλικες, οι οποίοι καταλήγουν σε ένα 
φύλλο.113 Το κόσμημα του ενδύματος της μορφής είναι από τα πλέον διαδεδομένα κατά 
τον 7ο και 6ο αιώνα και θεωρείται κόσμημα επιφανείας.114 Οι δύο λέοντες εμφανίζονται 
με ανεστραμμένο το σώμα τους προς το κάτω μέρος του αγγείου.115 Όπως αναφέραμε 
και παραπάνω η θεά τους κρατά από το ένα πόδι, ενώ με το άλλο ακουμπούν πάνω στις 
πλευρές του ενδύματός της. Το κεφάλι του αριστερού λέοντα στρέφεται προς την πάνω 
μεριά του αγγείου, ενώ του δεξιού δεν σώζεται· θα πρέπει να υποθέσουμε ότι είχε μια 
αντίστοιχη στάση. 
 Όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι πρόκειται για μια Πότνια Θηρών. Δεν φαίνεται 
όμως να δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ελικοειδές φυτικό κόσμημα που εμφανίζεται στο 
κεφάλι της Πότνιας. Έτσι, ο μόνος, ο οποίος συνδέει την παράσταση αυτού του αμφορέα 
με τις ανάγλυφες παραστάσεις είναι ο Κοντολέων.116 Δυστυχώς η αναφορά του 
συνοψίζεται σε υποσημείωση.  
 
 
Β. 3.  Σιτο-Πότνια, Δωματιο 31, θρησκευτικό κέντρο Μυκηνών. (εικ.12) 
  

Μια από τις παλαιότερες παραστάσεις που παρουσιάζει μια γυναικεία μορφή με 
κάποιο είδος φυτού στο κεφάλι, ανήκει σε μια τοιχογραφία των Μυκηνών. Η 
τοιχογραφία εντοπίστηκε κατά τις ανασκαφές του 1968-69 στο ονομαζόμενο δωμάτιο 31 
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από τον Άγγλο αρχαιολόγο λόρδο W. Taylour.117 Η τοιχογραφία αυτή δεν ήταν 
μεμονωμένη αλλά κατά πάσα πιθανότητα τμήμα μιας ευρύτερης εικονογραφικής 
παράστασης όπως προκύπτει από τα ανασκαφικά δεδομένα.118 Το τμήμα αυτής της 
παράστασης με το οποίο θα ασχοληθούμε εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά μιας 
εξέδρας, στο ίδιο ύψος μ’ αυτήν. Η εξέδρα φαίνεται ότι χρησιμοποιείτο για την 
εναπόθεση προσφορών.119  Πρόκειται για την πιο καλοδιατηρημένη παράσταση από το 
σύνολο της τοιχογραφίας και απεικονίζει μια γυναικεία μορφή που φορά ένα γκρίζο 
ένδυμα δεμένο πάνω από τον δεξί ώμο. Δεν φέρει υποδήματα. Στο κεφάλι φοράει ένα 
σκούφο με ψηλό, βλαστόσχημο λοφίο.120 Στα δύο της χέρια κρατά δεμάτια φυτών από 
κάποιο είδος σιτηρών.121 Ο μελετητής ονομάζει τη γυναίκα αυτή αρχικά ιέρεια122 και 
μετέπειτα θεά κατώτερης θέσης. 123 Η θεά-ιέρεια συνοδεύεται από ένα ζώο το οποίο δεν 
σώζεται. Διακρίνονται μόνο οι οπλές του, στο κάτω δεξί μέρος της τοιχογραφίας, και 
ίχνη της ουράς του στο πάνω αριστερό. Ο ανασκαφέας ονομάζει το ζώο λιοντάρι.124  

Η Μαρινάτου125 διαφωνεί με τον Taylour όσον αφορά στην ταύτιση της μορφής 
με θεότητα. Αναγνωρίζει στο ζώο τον γρύπα, ένα μυθικό ον το οποίο συνήθως συνοδεύει 
θεότητες. Η μελετήτρια θεωρεί την μορφή ιέρεια και όχι θεότητα. Ονομάζει το φυτό που 
εντοπίζεται στο κεφάλι, βλαστό από στάχυ.126  

Η Κ. Κόπακα,127 διατηρώντας επιφυλάξεις, θεωρεί ότι η μορφή της τοιχογραφίας 
θα μπορούσε να ταυτιστεί με την σιτο-πότνια των πινακίδων της γραμμικής Β΄.   

Τέλος η L. Morgan128 θεωρεί ότι το αντικείμενο που ξεπροβάλλει από το κεφάλι 
της μορφής είναι μεγάλο φτερό και όχι φυτό. Θεωρεί, ότι το φτερωτό «καπέλο» σε 
συνδυασμό με το ένδυμα αποδεικνύουν την ιερατική ταυτότητα της μορφής και όχι τη 
θεία.129 Παρόλ΄ αυτά η μελετήτρια προβάλλει και κάποιους σημαντικούς λόγους για τους 
οποίους η μορφή θα μπορούσε να θεωρηθεί θεότητα.130 Κατ’ αρχάς παρατηρεί ότι η 
πινακίδα γραμμικής Β την οποία ο J. Chadwick131 ταύτισε με τη Πότνια των Σίτων, 
βρέθηκε  στα ανατολικά του θρησκευτικού κέντρου, χώρου όπου ανήκει η τοιχογραφία. 
Ένας δεύτερος λόγος που θα μπορούσε να αποδείξει την θεία υπόσταση της μορφής είναι 
οι τρεις δίσκοι προσφορών που ανακαλύφθηκαν πάνω στην εξέδρα και που αριθμητικά 
αντιστοιχούν στις τρεις μορφές που απαρτίζουν το εικονογραφικό σύνολο του δωματίου. 

Η αναφορά στο τελευταίο αυτό έργο δεν έχει ως στόχο να συσχετίσουμε την 
τοιχογραφία με τις συγκεκριμένες παραστάσεις που διερευνούμε. Υπάρχουν βέβαια 
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κάποια κοινά στοιχεία, αλλά και κάποια άλλα που τη διαφοροποιούν από τον βοιωτικό 
πίθο και το τηνιακό θραύσμα. Σταθήκαμε όμως εδώ, γιατί θέλουμε να δείξουμε πως σε 
μια ερμηνεία δεν υπακούμε μόνο στα «αυστηρά» αρχαιολογικά τεκμήρια αλλά 
συνεκτιμούμε και κάποιες άλλες παραμέτρους που συντελούν στη διαμόρφωση ενός 
έργου· δηλαδή αν με ορθολογικό τρόπο υπολογίσουμε τη μετεξέλιξη των κοινωνιών, την 
επικοινωνία των τόπων, τις μυθολογικές δοξασίες που παραλλάσσονται από περιοχή σε 
περιοχή και από εποχή σε εποχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο δημιουργός αντλεί από 
όλα αυτά, ποικιλία στοιχείων τα οποία ενσωματώνει στο έργο του για να επιτύχει το 
σκοπό του. 

Ενδεχομένως κάτι τέτοιο θα εννοούσε και ο Blome όταν ανέφερε ότι πρόκειται 
ίσως για ένα είδωλο μυκηναϊκής προέλευσης, που ξαναπήρε σάρκα και οστά στο 
χωροχρόνο της Δήλου,132 μιλώντας για τις δύο ανάγλυφες παραστάσεις των πίθων.  

Με τέτοια λοιπόν συλλογιστική θα προσεγγίσουμε την ερμηνεία των δύο 
παραστάσεων στους πίθους, συνεκτιμώντας τη χρονολόγησή τους, τα εικονογραφικά 
στοιχεία και τις μυθολογικές δοξασίες στις οποίες  μας παραπέμπουν. Γι αυτό, στο 
κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφερθούμε σε μιξογενείς μορφές ανθρώπων –φυτών 
υποδηλώνοντας έτσι την οπτική γωνία  απ’ την  οποία θα δούμε  την κεντρική μορφή των 
αναγλύφων.   
 

    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
132 S.Hiller στο R.Hägg, The Greek Renaissance of the Eighth Century B.C. 91983) 93. 



 
                                   
                  
                               
                                   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 
   ΟΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 
 
  

Οι παραστάσεις με τις οποίες ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο 
συνθέτουν την εικόνα μιας γυναικείας μορφής, μάλλον θεότητας, η οποία φέρει κλαδιά, 
που εντοπίζουμε στο διάδημα της. Τα στοιχεία των φυτών στις τρεις από τις τέσσερις 
παραστάσεις (το βοιωτικό και το τηνιακό ανάγλυφο καθώς και το θώρακα από την 
Ολυμπία) μας παραπέμπουν αφενός στον ακαλλιέργητο χώρο και αφετέρου μας 
υποψιάζουν σε μια ερμηνεία ίσως αιρετική. Ότι δηλαδή οι αναπαριστώμενες μορφές 
αναφέρονται σε μιξογενείς υπάρξεις ανθρώπων-φυτών. Στην περίπτωση της μίτρας η 
προβολή του φοίνικα από το χάσμα παίρνει κατά τη γνώμη μας μια συμβολική διάσταση. 
Το φυτό αυτό εκφράζει την άλλη υπόσταση της θεάς, δηλαδή τη φυτική. Τέτοιες 
μιξογενείς μορφές απαντούν συχνά στην ελληνική μυθολογία. Απόκοσμες υπάρξεις, που 
άλλοτε  διάκεινται επιθετικά προς τον άνθρωπο και άλλοτε φιλικά. Όντα τα οποία ζουν 
μακριά από την οργανωμένη κοινωνία και συχνά διάγουν νομαδικά, όπως οι Κένταυροι 
και οι Σιληνοί· όντα που σκοτώνει ο εκάστοτε ήρωας σε κάποιο άθλο, όπως η Χίμαιρα, ο 
Μινώταυρος, η Λερναία Ύδρα. Σε άλλες περιπτώσεις, οι μορφές αυτές σχετίζονται 
περισσότερο με θεότητες του Ολύμπιου κύκλου, όπως οι Νύμφες.133 Οι Νύμφες με τις 
μεταμορφώσεις τους δίνουν ψυχή στα δέντρα και τα φυτά, τα οποία χρησιμοποιούν ως 
κατοικίες, υποδηλώνοντας με αυτό τον τρόπο μια δισυπόστατη ύπαρξη.  

«Οι  νύμφες  δεν  είναι  ούτε  θνητές,  ούτε  αθάνατες.  Ζούνε  πολύ,  τρέφονται  
με  αμβροσία  και  σέρνουν  το  χορό  με  τους  θεούς. Μαζί τους κάνουν έρωτα οι 
Σιληνοί και ο Ερμής στις γωνιές της όμορφης σπηλιάς. Πεύκα έλατα και δρύες 
γεννιούνταν με τη γέννησή τους, μεγάλωναν και ζούσαν όσο και αυτές. Δυνατά είναι τα 
δέντρα. Τα λένε θεϊκά άλση και οι θνητοί δεν τολμούν να τα αγγίξουν με πέλεκυ. Αλλά, 
όταν η μοίρα τους φέρνει το θάνατο, τα όμορφα δέντρα πρώτα μαραίνονται, χάνουν τη 
φλούδα τους, σπάζουν τα κλαδιά τους και έτσι η ψυχή των Νυμφών τους, χάνει το φως 
του ήλιου.»134 Στην Ιλιάδα αναφέρεται,135 ότι οι Νύμφες  ζούσαν σε άλση. Αργότερα ο 
Οβίδιος136 προχώρησε σε συγκεκριμένο συσχετισμό δέντρων και Νυμφών. 

Αθάνατες Νύμφες ήταν οι Νηρηίδες, όπως αιώνιο ήταν και το στοιχείο τους η 
θάλασσα. Οι Ναϊάδες, οι Νύμφες των νερών των πηγών, ζούσαν όσο και οι πηγές τους. 
Οι νύμφες των αλσών και των μεμονωμένων δέντρων, οι λεγόμενες Αμαδρυάδες, 
πέθαιναν μαζί με τις δρυς τους. Υπήρχε ένας τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι υπολόγιζαν 
τη ζωή των Νυμφών, σύμφωνα με τον Ησίοδο.137 Ο  υπολογισμός αυτός ακολουθούσε 
τον εξής συλλογισμό: εννέα φορές όσο ζει ο άνθρωπος, ζει η καρακάξα, το ελάφι ζει 
                                                           
133 Real Encyclopadie XVII2  (1937) στ. 1527-1599  λήμμα «Νύμφαι» (H.Herter, F. Heichelheim), LIMC 
VIII (1997) στ. 891-902 λήμμα «Νύμφες»  (G. Siebert). 
134 Ομηρικός ύμνος στην Αφροδίτη, 259. 
135 Όμηρος Ιλιάδα, Υ.8-9. 
136 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 8.771. 
137 Ησίοδος, απόσπασμα 171. 



τόσο όσο τέσσερις καρακάξες, τρεις φορές όσο ένα ελάφι φτάνει το κοράκι, εννέα φορές 
όσο ζει το κοράκι ζει ο φοίνικας και δέκα φορές όσο ζει ο φοίνικας ζουν οι καλλίκομες 
Νύμφες κόρες του Διός. 

Παραπάνω φαίνεται μια πρώτη σύνδεση των Νυμφών με τα δέντρα. Αργότερα, 
εμφανίζονται  επώνυμες Νύμφες  που  διώκονται  και  αντιστέκονται  στις  θεότητες και 
γι αυτό τελικά μεταμορφώνονται  σε  φυτά.  Τα  φυτά  σε  αντίθεση  με  τα  ζώα  δεν  
έχουν γενετήσιες ορμές.  Η  αναπαραγωγή  τους  δεν  εξαρτάται  από  τη  σωματική  
επαφή.  Άρα,  αφού οι Νύμφες αυτές αρνούνται  τη  σεξουαλικότητα  και  
μεταμορφώνονται  σε  φυτά,  υποδηλώνεται  η  ανάγκη  διατήρησης  της  αγνότητας  
τους. 

Η  μεταμόρφωσή τους  σε  φυτό  βοηθά  τη Νύμφη  να  είναι  ερωμένη  του  θεού  
διατηρώντας  την  παρθενία  της.  Επιτυγχάνεται  λοιπόν μ΄ αυτόν τον τρόπο ένας  
συμβιβασμός.  Τα  δέντρα και τα φυτά  χρησιμοποιούνται  για  να  υπογραμμίσουν  μια  
σειρά  εντάσεων.  Εντάσεων  ανάμεσα  στον έρωτα  και  την  αγνότητα,  ανάμεσα  στους  
ζωντανούς  και  τους  νεκρούς,  ανάμεσα  στους  θνητούς  και  τους  θεούς.  Αν  και  
είναι  τραγικές φιγούρες,  δεν  μπορεί  παρά  η  συμβολική  τους  ερμηνεία  να  αφορά  
στην  αναγέννηση  σε  μια  νέα  ζωή.138

Οι  ιστορίες  αυτές  σχηματοποιούν  την  αιτία  ανάδειξης  ενός  φυτού  σε  
αγαπημένο κάποιου θεού.  Αυτή  είναι  η  νέα  μορφή  ζωής  για  τη  μεταμορφωμένη  
Νύμφη.   

Ενδεχομένως  λοιπόν,  να  μην   πρέπει  να  θεωρήσουμε  τη  σχέση  θεού-φυτού  
ως  μια  μορφή  λατρείας  κάποιου  θείου  φυτού,  αλλά  μάλλον  την  ανάδειξη  κάποιου 
φυτού  ως λατρευτικού  αντικειμένου,  απαραίτητο  για  τη  θεότητα,  στην οποία  
αναφέρεται  κάθε  φορά. 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα δούμε αναλυτικά τις παραδόσεις που αφορούν 
στα μιξογενή όντα, τα οποία σχετίζονται με φυτά. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι 
κάποιες από αυτές τις οντότητες αντιπροσωπεύουν μια εποχή που είναι προγενέστερη 
των Ολυμπίων με χαρακτηριστικά που δεν προσιδιάζουν στη νέα τάξη πραγμάτων της 
κυριαρχίας του Δία. Η κατηγοριοποίηση η οποία θα ακολουθηθεί αφορά στην 
χρονολογική εξέλιξη των μύθων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
138 Ι.Forbes Metamorphosis in Greek Myths (1990) 137-138. 



 
Α. Γεννήσεις ανθρώπων από μιξογενείς μορφές ανθρώπων-φυτών. 
 
Α. 1. Μελίες  Νύμφες  και  το  χαλκό  γένος 
  

Ο Ησίοδος αναφέρει ότι θεοί και άνθρωποι προήλθαν από την ίδια πηγή.139 Η  Γη  
αφού  μάζεψε  το  αίμα  του  Ουρανού,  γονιμοποιήθηκε  και  γέννησε  τις  Ερινύες,  τους  
Γίγαντες  και  τις  Νύμφες,  που λέγονταν  Μελίες ή Μελιάδες. Οι  νύμφες   Μελίες  
ταυτίζονται με τα δέντρα του  πολέμου,  που  ορθώνονται σαν λόγχες  στον  ουρανό. Το 
όνομα Μελία σημαίνει «φράξο», ένα φυλλοβόλο δέντρο, από το οποίο κατασκεύαζαν 
λόγχες, γιατί το ξύλο τους ήταν εύκαμπτο και πολύ σκληρό.140 Σύμφωνα πάντα με τον 
Ησίοδο,141 το πολεμοχαρές γένος του χαλκού προήλθε από τις Μελίες. Ήταν ο καρπός142 
αυτών των Νυμφών-δέντρων που έπεσε στη γη και απ’ αυτόν φύτρωσαν οι φοβεροί 
πολεμιστές, γι’ αυτό και ο ποιητής τους αναφέρει ως μελίους.143 Στην Κρήτη οι Δικταίες 
Μελίες, που ήταν τρεις, φρόντισαν τον νεαρό Δία. Ήταν οι γυναίκες των Κορυβάντων 
που προστάτευαν το θεϊκό βρέφος. Οι Κορύβαντες της Φρυγίας ήταν οι πρώτοι άνθρωποι 
που ξεπετάχτηκαν από τη γη σαν τα δέντρα.144   

Οι  μύθοι   για  τις  νύμφες  Μελίες  σχετίζονται  με  τις  παραδόσεις  των  
αρχέγονων ανθρώπων.  Κάποιοι απ αυτούς  θέλουν  τους  πρώτους  ανθρώπους  να  
ξεπετάγονται  από  τη  γη,  να  φυτρώνουν  δηλαδή.145  Άλλοι,  να  είναι  καρποί  των  
Μελιάδων.146  Άλλες πάλι παραδόσεις αναφέρουν μια μόνο Μελία, που παίζει πολλούς 
διαφορετικούς ρόλους. 

Σύμφωνα  με  μια  παράδοση  του  Άργους,147 ο  πρώτος   άνδρας  ο  Φορωνέας,  
κατάγεται  από  μια  Μελία  Νύμφη. Πατέρας του ήταν ο Ίναχος, θεός- ποταμός. Ο 
Φορωνέας συνδέεται με την άνοιξη, δηλαδή την αρχή του έτους.148 Η μητέρα του είναι η 
νύμφη της μελίας, ένα δέντρο το οποίο τραβάει τον κεραυνό.149 Κατά τους Αργείους,150 
ο Φορωνέας  έφερε τη φωτιά από τους ουρανούς στους ανθρώπους. Η θεά στην οποία 
θυσίαζε ο Φορωνέας και της  πρόσφερε τα σιδερένια όπλα που έφτιαχνε, ήταν η Ήρα.151 
Γι αυτό θεωρείται εισηγητής  της λατρείας της Ήρας στην Πελοπόννησο. Ο Φορωνέας 
υπήρξε ο πρώτος άνθρωπος που οργάνωσε ανθρώπινη κοινωνία, το επονομαζόμενο 
Φορωνικό Άστυ.152   
                                                           
139 Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, 108, Θεογονία, 183. 
140 J.P.Vernant,  Μύθος και σκέψη στην Αρχαία Ελλάδα (1985) 39. 
141 Ησίοδος, Έργα και Ημέραι, 145, Vernant, ό.π. (1985) 39κε. 
142 Σχολ. Ησίοδος, Θεογονία, 563. 
143 Ησίοδος, Θεογονία, 563. 
144 Κ.Kerenyi, Η  μυθολογία  των  Ελλήνων (1966) 199. Θεωρούνται δαίμονες της βλάστησης και ήταν 
ακόλουθοι της φρυγικής μεγάλης Μητέρας, της Ρέας-Κυβέλης. Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος 
Περιήγησις Αρκαδικά τόμος 4ος , 340, σημ.1.  
145 Όπως η παράδοση των Σπαρτών της Θήβας, που ξεφύτρωσαν πάνοπλοι από τη γη. Παυσανίας, 9.5.3, Ν. 
Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις Βοιωτικά-Φωκικά, τόμος 5ος.  
146 Ιστορία Ησιόδου για την προέλευση του χαλκού γένους των θνητών. 
147 Κλήμης Αλεξανδρεύς, Στρωματείς, 1.21, Real Encyclopadie ΧΧ1 (1941) στ. 645-646 λήμμα 
«Φορωνεύς» (J. Schmidt), Vernant, ό.π. (1985) 39. 
148 R. Graves, Ελληνικοί μύθοι (1955) vol.I 6,2. 
149 Graves ό.π. vol. I 6,2. 
150 Παυσανίας, 2.19.5. 
151 Υγίνου, Fabulae, 274.8, Κerenyi, ό.π. 296. 
152 Παυσανίας, 2.15.5. 



Μια άλλη Μελία, αδερφή του Κάανθου, ζούσε με τον Ισμήνιο Απόλλωνα στη 
Θήβα. Μαζί της ο θεός απέκτησε δυο γιους, τον Τήνερο και τον Ισμηνό, κατά τον 
Παυσανία. 153 Μια τρίτη Μελία έκανε με τον Ποσειδώνα τον Άμυκο. Λέγεται ότι στη 
διάρκεια της αργοναυτικής εκστρατείας οι Αργοναύτες έφτασαν στη Βιθυνία στην ακτή 
του Μαρμαρά. Εκεί ο Πολυδεύκης απέδειξε ότι ήταν ο δυνατότερος στις γροθιές γιατί 
νίκησε τον Άμυκο, κυρίαρχο της περιοχής και κάτοχο της πηγής από την οποία ήθελαν οι 
ήρωες να πάρουν νερό. Ίσως να μην τον φόνευσε αλλά να τον έβαλε να ορκιστεί στον 
πατέρα του τον Ποσειδώνα ότι δεν θα ξαναενοχλούσε τους ξένους που πέρναγαν από την 
περιοχή του.154  

Στην Κέα, σύμφωνα με τον Καλλίμαχο, 155 μια  Μελία είναι η μητέρα του Κέω, 
που έχει πατέρα τον Απόλλωνα. Στη Θήβα η παράδοση αναφέρει ότι η Νιόβη, η πρώτη 
γυναίκα, γέννησε εφτά Μελίες.156  
  Οι παράδοξες αυτές γεννήσεις των Μελιάδων Νυμφών μας οδηγούν στη 
συγκρότηση μιας αιτιολογίας που αφορά στην εμφάνιση του ανθρωπίνου γένους. Οι 
πρώτοι άνθρωποι φαίνεται ότι φύτρωσαν σαν τα δέντρα στον περιβάλλοντα χώρο, από 
θηλυκές μιξογενείς υπάρξεις οι οποίες φαίνεται να κυοφόρησαν δίχως κάποια ερωτική 
επαφή. Στην περίπτωση του Φορωνέα παρατηρούμε κάποια εξέλιξη. Αυτός φύτρωσε και 
ακολούθως συγκρότησε  την πρώτη οργανωμένη κοινωνία στην ιστορία των ανθρώπων.  
  Η παράδοση των Ορφικών θεωρεί ότι το ανθρώπινο γένος προήλθε από τους 
Τιτάνες. Αυτή η παράδοση έρχεται σε αντιπαράθεση προς την Ησιόδεια Θεογονία η 
οποία ως προς τους θεούς θεωρεί τους Τιτάνες κυρίαρχους του κόσμου πριν τους 
Ολύμπιους και ως προς τους ανθρώπους διαφοροποιείται από τις δοξασίες των Ορφικών. 

Οι αναφορές για την δημιουργία του ανθρώπινου γένους είναι πολλές. Εδώ ήδη 
εξετάσαμε δύο. Θα σταθούμε όμως στην Ησιόδεια παράδοση επειδή είναι η πιο 
ολοκληρωμένη Οι άνθρωποι και η δημιουργία τους δεν ανάγονται στην εποχή των 
Ολυμπίων. Το ανθρώπινο γένος φαίνεται να ήταν αυτόνομο και να διένυσε διαφορετικές 
φάσεις εξέλιξης. Φαίνεται να ξεκινά από την εποχή του Κρόνου και να καταλήγει στην 
εποχή του Δία. Στην περίπτωση των Μελιάδων, οι άνδρες του χαλκού γένους είναι 
καρποί που πέφτουν. Θα πρέπει όμως να λάβουμε υπ’ όψη και την αναφορά στην Μελία 
νύμφη που η παράδοση την εμφανίζει ως μεμονωμένη ύπαρξη και ως μητέρα διαφόρων 
ηρώων-οικιστών πόλεων. Ο Ν. Φαράκλας157 αναφερόμενος στον ήρωα-οικιστή της 
Κέας, τον Κέω από μητέρα Μελία, λέει ότι ο ήρωας αυτός συνδέεται με το τρίτο κατά 
σειρά ανθρώπινο γένος και με τις δραστηριότητες των ανθρώπων που δούλευαν τον 
χαλκό.  

Σε μια εποχή κατά την οποία η εισαγωγή χαλκού διακόπτεται158 και συνεπώς 
σπανίζουν τα αντικείμενα που κατασκευάζονται από αυτόν, δεν μπορούμε παρά να 
υποθέσουμε ότι στον αλληλένδετο χαρακτήρα   των μυθολογικών δεδομένων, το γένος 
που ακολουθεί, είναι αυτό που με τα ανδραγαθήματά του θα σημάνει την αφετηρία μιας 
νέα εποχής της ανθρώπινης κοινωνίας· την εποχή των Ηρώων. 

Από τις μυθολογικές αναδρομές βλέπουμε ότι η παράδοση ξεκινώντας από 
πολλές μορφές των Μελιάδων ως γυναικών-φυτών, σταδιακά τις αφομοιώνει σε μία, με 
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154 Απολλώνιος Ρόδιος, 2.1 και Θεοκρίτου Βουκολικά, 22.27, Κerenyi, ό.π. 499. 
155 G.Huxley, “Xenomedes of Keos,” GRBS 6, (1965), σελ.235.  
156 Σχολ. Ευριπίδης, Φόνισσαι, 159, Vernant, δες σημ. 139, (1985)  39 
157 Ν. Φαράκλας, «Παρατηρήσεις στην «Αρχαιολογία» του Ξενομήδη,» Μελετήματα  27 (1998)  73-79.  
158 Φαράκλας, ό.π., σελ.76. 



την οποία συνάπτουν σχέσεις θεότητες ενός εξελιγμένου θρησκευτικού πανθέου. Οι 
Μελιάδες Νύμφες από τις οποίες προέρχεται το χαλκό γένος αντιπροσωπεύουν μια 
κοινωνία παλαιότερη του Ησιόδου. Με την εξέλιξη της κοινωνίας και την επικράτηση 
των Ολυμπίων, που αντιπροσωπεύουν τη νέα τάξη πραγμάτων, οι Μελιάδες 
παραγκωνίζονται σε ένα δευτερεύοντα ρόλο υποταγμένο στα νέα δεδομένα. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η αναπαραγωγική διαδικασία στα παλαιότερα 
χρόνια γίνεται χωρίς κανέναν ερωτικό σύντροφο, ως υποδήλωση μιας αυτάρκειας αλλά 
παράλληλα και μιας μη-κανονικής διαδικασίας. Το γένος που προέρχεται απ’ αυτές, το 
χαλκό γένος υπερσκιάζεται από το γένος των Ηρώων. Σύμφωνα με το σκεπτικό του J. P. 
Vernant159 το χαλκό γένος της ύβρεως δεν είναι παρά η αντίπαλη όψη του γένους των 
Ηρώων, της δίκης. Αν λοιπόν οι ήρωες διέπρεψαν με τα ανδραγαθήματα τους, τότε οι 
άνθρωποι του χαλκού γένους ήταν οι «αντιήρωες» της εποχής. Οι ήρωες ήταν πολεμιστές 
της οργανωμένης κοινωνίας ενώ οι άνδρες του χαλκού γένους ήταν η «βάρβαρη» γενιά 
του μη κανονικού κόσμου, που αν και μπορεί να «σταθεί» με την δύναμη των όπλων, η 
έλλειψη θεσμών και κοινωνικής δομής τούς οδηγεί τελικά στον αφανισμό.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
159 Vernant, ό.π. (1985) 41 κε. 



 
Β. Γεννήσεις ανθρώπων από φυτά. 
 
 Β. 1. Μύρρα-Άδωνις 
 

Ο μύθος  αυτός  συνδέεται  με  τον  αραβικό  θάμνο,  που  ονομάζεται  μύρα  ή  
σμύρνα, από το οποίο οι αρχαίοι έπαιρναν το αρωματικό του ρετσίνι, το μύρο.160  Ο 
μύθος είναι  σημιτικής  καταγωγής  και  υιοθετήθηκε από τους Έλληνες στην αρχαϊκή 
περίοδο.161 Παραδίδονται διαφορετικές γενεαλογικές καταγωγές για τον Άδωνι. 

 Ο Ησίοδος162 τον θεωρεί γιο του Φοίνικα και της Αλφησιβοίας, άλλοι163 τον 
ονομάζουν γιο του βασιλιά της Πάφου, Κινύρα και της συζύγου του Μεθάρμης, τρίτοι  
διηγούνται,164  πώς  η  Μύρρα ή Σμύρνα,165 μητέρα του Αδώνιδος, ήταν  κόρη  του 
Ασσύριου βασιλιά Θείαντος ή του βασιλιά Κινύρα.  Η παράδοση λέει ότι η κοπέλα  
ερωτεύτηκε  παράφορα  τον  ίδιο  της  τον  πατέρα,  τιμωρούμενη  από  την  Αφροδίτη,  
επειδή  θεώρησε  την κόμη  της  ομορφότερη  από εκείνη  της  θεάς. Μέσα  στο  
παραλήρημα  της  κατάφερε  να  παρασύρει  τον  πατέρα  της  σε  ερωτικές  περιπτύξεις 
για δώδεκα νύχτες.  Τελικά  ο  πατέρας  της  αντιλήφθηκε την ταυτότητα της κόρης του,  
την οποία εν συνεχεία καταδίωξε.  Η  Μύρρα,  που  ήταν  ήδη  έγκυος,  ντροπιασμένη  
ζήτησε  να  την  σπλαχνιστούν  οι  θεοί.  Ο  Δίας  ή  η  ίδια  η  Αφροδίτη,  τη  
μεταμόρφωσε  σε  δέντρο  που κλαίει  με  αρωματισμένα  δάκρυα.  Από  το  δέντρο  αυτό  
γεννήθηκε  ένας νέος, ο  Άδωνις. 

Ο  Άδωνις,  πανέμορφος νέος,  γίνεται    αντικείμενο    πόθου  για  την  Αφροδίτη, 
που τον  κρύβει σε  μια  σαρκοφάγο  και  τη  δίνει  στην  Περσεφόνη  να  την  προσέχει.  
Σκοπός  της  είναι να  κρύψει  τον  Άδωνι  από  κάθε  πιθανή  αντίζηλο.  Η  Περσεφόνη  
όμως  ανοίγει  το  κουτί  και  θαμπώνεται  και  αυτή  από  την  απαράμιλλη  ομορφιά  
του.  Τώρα  και  οι  δύο  διεκδικούν  τον  Άδωνι.  Ο  Δίας  δίνει  λύση  στη  διαμάχη  
μοιράζοντας  το  χρόνο  του  Αδώνιδος  στον  πάνω  και  στον  κάτω  κόσμο.166  Ο  
θάνατος  του  νέου προκαλείται  από  έναν κάπρο κατά το κυνήγι και έτσι μεταβαίνει 
στον Κάτω Κόσμο, στο βασίλειο της Περσεφόνης . Από το αίμα του νέου φύτρωσαν 
κόκκινες ανεμώνες και σύμφωνα με την παράδοση  το ρυάκι του Αδώνιδος στη Συρία 
είχε κόκκινα νερά.167 Μια άλλη εκδοχή είναι ότι το θάνατο προκαλεί η Άρτεμις ή ο 
Άρης.168   Υπάρχει  μια  αναφορά  από  τον  Αλεξανδρινό  ποιητή  Νίκανδρο  του  
Κολοφόνου,169  όπου,  καθώς  μιλά  για  ένα  είδος  μαρουλιού  της  Κύπρου,  σημειώνει  
ότι  ο  θάνατος  βρίσκει  τον  Άδωνι  ξαπλωμένο  μέσα  σε  ένα  μαρούλι.  Μια  εκδοχή  

                                                           
160 Κerenyi, δες σημ. 143,  83. 
161 W.Burket, Ελληνική  μυθολογία  και  τελετουργία (1979) 170. 
162 Ησίοδος, απόσπασμα 139, Burket, ό.π. (1979) 170 κε.  
163 Πανύασις, ποιητής του 5ου αιώνα, γνωστός από τον Απολλόδωρο, 3.14.4. 
164 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη μυθολογική, 1.7.10, Αντωνίνος Μυθογράφος, Μεταμορφώσεων συναγωγήν, 
34, Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 10.298, Υγίνου, Fabulae, 58, σχολ. α. Θεοκρίτου, Βουκολικά, 1.107, 
β.Βιργιλίου, Εκλογαί, 10.18.   
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166 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη μυθολογική, 3.14.4. 
167 Λουκιανός, Περί Συρίης θεού, 6-8 
168 Σχολ. Λυκόφρων, 831. 
169 Νίκανδρος, απόσπασμα 120, Burket, ό.π. (1979) 170 κε . 



που  παραδίδεται  από  τον  Καλλίμαχο170  θέλει  την  Αφροδίτη  να  προσπαθεί  να  
σώσει  τον  Άδωνι,  κρύβοντας  τον  σε  ένα  μαρούλι,  τέλος  μια  τρίτη  εκδοχή που  
απαντά  σε  μια  κωμωδία  του  Ευβούλου,171  θέλει  τη  θεά  να  εναποθέτει  το  νεκρό  
πλέον  σώμα  του  νέου σε  ένα  κρεβάτι από μαρούλια. 

Τα  φυτά,  που  αναφέρονται  σ  αυτό  το  μύθο  είναι  τρία:  η  μύρα  ή  σμύρνα, 
κοινώς  το  βαλσαμόδεντρο, οι κόκκινες ανεμώνες  και  το  μαρούλι.  Όσον  αφορά  στο  
πρώτο  φυτό  έχουμε  τη  γέννηση  ενός  μυθικού  προσώπου  απ  αυτό.  Η  μητέρα  
μεταμορφώνεται  σε  δέντρο  πριν  γεννήσει.  Ο  καρπός  της  μητέρας-δέντρου  είναι  ο  
Άδωνις. Το δύο επόμενα φυτά δεν θα μας απασχολήσουν, αφού δεν παίζουν κάποιο ρόλο 
άμεσα συσχετιζόμενο με το μύθο της γέννησης. 

Η μεταμόρφωση της Μύρρας που γεννά διαφέρει σαφέστατα από το μοτίβο της 
μιξογενούς μορφής που καρποφορεί. Η ηρωίδα αυτού του μύθου αν και άνθρωπος, 
τιμωρείται για την ανόσια πράξη της αιμομιξίας και αποπέμπεται από την ανθρώπινη 
κοινωνία. Οι θεοί τη μεταμορφώνουν σε φυτό και μ αυτήν πλέον τη μορφή γεννά τον 
Άδωνι. Η περίπτωσή της λοιπόν είναι μια μετάπτωση από ανθρώπινο ον σε μιξογενές. 
Από τη Μύρρα-φυτό γεννιέται ο Άδωνις-άνθρωπος. 
 Ο Άδωνις δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Φορωνέα ή τον Κέω αν και η γέννηση 
τους προκύπτει από μιξογενείς μορφές γιατί ο μύθος του έχει εισαχθεί σε μια ήδη 
διαμορφωμένη κοινωνία με θεσμούς. Μια κοινωνία από την οποία η μητέρα του 
αποπέμπεται γιατί παραβαίνει αυτούς τους θεσμούς.  
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Γ. Η ξεχωριστή ιστορία του Διονύσου. 
 
 Σώζονται αποσπάσματα ενός ορφικού μύθου172 σύμφωνα με τον οποίο ο Δίας με 
μορφή φιδιού συγκατοικούσε με τη Δήμητρα και την Περσεφόνη. Συνευρέθη ερωτικά με 
μια από τις δύο και γέννησε το Διόνυσο.173 Κατά μια εκδοχή174 η Δήμητρα επέστρεφε 
από την Κρήτη, όταν ανακάλυψε στη Σικελία μια σπηλιά, κοντά στην πηγή Κυάνη και 
μέσα έκρυψε την Περσεφόνη αφήνοντας δύο φίδια να την προστατεύουν. Η Κόρη στη 
σπηλιά άρχισε να υφαίνει έναν πέπλο, όπως συνήθιζαν να κάνουν οι νεαρές Αθηναίες.175 
Ο Δίας ενώθηκε μαζί της με τη μορφή φιδιού, με αποτέλεσμα να γεννήσει η θεά τον 
Διόνυσο, ο οποίος κατά τους Ορφικούς θεωρείτο ο διάδοχος του Δία, ο έκτος κυρίαρχος 
του κόσμου. Κατά την ίδια παράδοση δεν ασκήθηκε βία στην Περσεφόνη, αλλά όλα 
έγιναν με την συναίνεσή της. Ο τοκετός έγινε στη σπηλιά. 176 Ο μύθος στη συνέχεια λέει 
πως το παιδί έπαιζε με τα παιχνίδια του, τους κύβους, τα τόπια, τις σβούρες, τα χρυσά 
μήλα, το δαδί και το μαλλί, όλα μεταγενέστερα σύμβολα του θεού.177 Ξαφνικά 
εμφανίστηκαν δύο Τιτάνες,178 τους οποίους είχε στείλει η Ήρα γιατί ζήλευε  το 
βρέφος.179 Αφού έβαψαν τα πρόσωπα τους με γύψο,180 για να μοιάζουν με νεκρούς από 
τον Κάτω Κόσμο,181 έπεσαν πάνω στο παιδί και το διαμέλισαν,182 ή κατά μια άλλη 
εκδοχή το τεμάχισαν σε εφτά κομμάτια τα οποία πέταξαν σε ένα καζάνι 183 που στεκόταν 
πάνω σε έναν τρίποδα. Όταν έβρασαν τα κομμάτια, τα πέρασαν σε εφτά σούβλες και 
άρχισαν να τα ψήνουν στη φωτιά. Η αφήγηση184 αναφέρει ότι εμφανίστηκε ο Δίας, ο 
οποίος χτύπησε τους Τιτάνες με αστραπή και τους πέταξε στα Τάρταρα. Οι Ορφικοί τούς 
θεωρούσαν υπόγειους προγόνους του ανθρωπίνου γένους.185 Μια άλλη διήγηση 
αναφέρει πως οι Τιτάνες είχαν ήδη φάει τα μέλη, όταν εμφανίστηκε ο Δίας.186 Η αρχική 
εκδοχή συνεχίζει λέγοντας ότι τα μέλη κάηκαν, εκτός από ένα, και από τη στάχτη τους 
ξεφύτρωσε το αμπέλι.187 Το κομμάτι που δεν κάηκε, το φύλαξε σε ένα καλάθι η Αθηνά 
που ήταν παρούσα στο δείπνο.188 Ο Δίας το πήρε και έτσι δημιουργήθηκε η παράδοση 
για τον Διόνυσο Κραδαίο, κατά την οποία ο Δίας έδωσε το κομμάτι στην θεά Ίπτα, ώστε 
να τον κουβαλά στο κεφάλι της.189 Η λέξη κραδαίος, όπως επισημαίνει ο Κ. Kerenyi,190 
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μπορεί να αναφέρεται είτε στην καρδιά, αν ήταν αυτή το διασωθέν όργανο, είτε στη λέξη 
κράδη, δηλαδή τη συκιά και να σημαίνει κάποιο αντικείμενο κατασκευασμένο από ξύλο 
συκιάς. Το αντικείμενο μέσα στο καλάθι της Ίπτας ήταν ένας φαλλός τον οποίο οι οπαδοί 
έφεραν πάνω στο κεφάλι τους στις λιτανείες. Τον φαλλό υποτίθεται ότι τον κατασκεύασε 
ο ίδιος ο Διόνυσος από ξύλο συκιάς.191  
 Μια μεταγενέστερη παράδοση για την καταγωγή του Διονύσου βρίσκουμε στη 
Θήβα. Ο Δίας ενώθηκε με τη Σεμέλη και την άφησε έγκυο. Το συμβάν εξόργισε την Ήρα 
που αποφάσισε να εκδικηθεί. Μεταμορφώθηκε σε τροφό της κοπέλας και την παρότρυνε 
να ζητήσει από τον Δία να της παρουσιαστεί με την θεϊκή του μορφή. Η Σεμέλη 
δέσμευσε πρώτα τον Δία με τον ιερό όρκο της Στύγας  και ο θεός αναγκάστηκε να 
εκπληρώσει την επιθυμία της. Η νέα κάηκε από τη λάμψη του θεού. Ο Δίας την 
τελευταία στιγμή έσωσε το έμβρυο που κυοφορούσε και το έραψε στο μηρό του. Από κει  
γεννήθηκε ο Διόνυσος.192

 Στην ορφική παράδοση από τις στάχτες του Διονύσου αναφύεται η άμπελος. Η 
γνώση όμως της καλλιέργειάς της υποδηλώνεται από τον μεταγενέστερο μύθο κατά τον 
οποίο ο Διόνυσος μεταφέροντας την τεχνική γνώση του πατέρα του στους ανθρώπους, 
τους διδάσκει την καλλιέργεια και την εκμετάλλευση του φυτού. Διαπιστώνουμε ότι ο 
Δίας, ως έκφραση της νέας τάξης πραγμάτων, κληροδοτεί στα τέκνα του, θεούς και 
ανθρώπους, τη μήτιδα, δηλαδή την τεχνική γνώση που συμβολίζει τις εξελιγμένες μορφές 
οικονομίας και κοινωνικής οργάνωσης του καλλιεργημένου χώρου.    
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Δ. Μεταμορφώσεις ανθρώπων σε φυτά. 
 
 Οι μύθοι αυτής της κατηγορίας δεν εμφανίζονται πριν τους Ελληνιστικούς 
χρόνους. Συχνά, πρόκειται για αναπροσαρμογές του ίδιου μυθικού μοντέλου είτε της 
Δάφνης είτε του Υακίνθου, με εναλλαγή προσώπων ηρώων και θεών.  
 
Δ. 1. Δάφνη 
 

Η  Δάφνη  ήταν  μια   νύμφη,  κόρη  του  ποτάμιου  θεού  Λάδωνα  και  της  
Γης.193  Άλλοι  αφηγητές  παραδίδουν  πως  η  Δάφνη  ήταν  κόρη  του  Πηνειού, που 
βρίσκεται στην κοιλάδα των Τεμπών.194  Η  Δάφνη  ήταν  μια  παρθένα-κυνηγός  
παρόμοια  με  την  Άρτεμη.195 Ο Απόλλωνας καταδίωξε την παρθένα για να την κάνει 
ερωμένη του. Αυτή αντιστάθηκε και έτρεξε να του ξεφύγει. Επικαλέστηκε τη βοήθεια 
της μητέρας Γης και εκείνη για να την βοηθήσει, την μεταμόρφωσε στο φυτό της 
δάφνης. Ο Απόλλωνας από τότε φοράει πάντοτε ένα δάφνινο στεφάνι σε ανάμνηση του 
ανεκπλήρωτου έρωτά του. Στην κοιλάδα του Ορόντη στην Αντιόχεια υπάρχει προάστιο 
με μεγάλο άλσος, που ονομαζόταν Δάφνη. Στο άλσος υπήρχε τέμενος και ναός του 
Απόλλωνα και της Αρτέμιδος, σεβαστό και ως άσυλο. Μια πηγή με άφθονο νερό είχε το 
όνομα της νύμφης και οι κάτοικοι της περιοχής έδειχναν ένα φυτό δάφνης, που πίστευαν 
ότι ήταν η μεταμορφωμένη παρθένα.196  Ο Παυσανίας197 αναφέρει έναν άλλο έρωτα της 
Δάφνης. Ο νέος λεγόταν Λεύκιππος και προσπάθησε να κερδίσει την αγάπη της αλλά 
εκείνη απέφευγε όλους τους άνδρες. Έτσι ο Λεύκιππος έπλεξε τα μαλλιά του σαν 
γυναίκα και φόρεσε γυναικεία ρούχα. Κατόπιν παρουσιάστηκε στη νύμφη και αφού της 
είπε ότι είναι η κόρη του Οινομάου, της εξέφρασε την επιθυμία του να συμμετάσχει στο 
κυνήγι μαζί της. Έτσι κατάφερε να συνδεθεί μαζί της με φιλία. Όταν κάποια μέρα η 
Δάφνη και οι άλλες παρθένες θέλησαν να κολυμπήσουν στον Λάδωνα, ο Λεύκιππος 
προσπάθησε να το αποφύγει. Όμως αυτές τον έγδυσαν με το ζόρι και τότε ανακάλυψαν 
το φύλο του. Θύμωσαν και σκότωσαν τον φτωχό νέο με τα ακόντια και τα μαχαίρια τους.   
 
Δ. 2. Λευκή 
 

Οι  αρχαίοι  συγγραφείς198   αναφέρουν δύο μόνον ερωτικές  περιπέτειες  του  
θεού  του  Κάτω  Κόσμου.  H μια απ αυτές αφορούσε  στην  κόρη  του  ωκεανού,  
Λευκή,  την  οποία ο Άδης  έφερε  στο  βασίλειο  του.  Όταν  αυτή  πέθανε  την  
μεταμόρφωσε  σε  δέντρο,  το  μοναδικό δέντρο το οποίο φύτρωνε  στα  Ηλύσια  Πεδία. 

                                                           
193 Ο Ρ.Decharme, Ελληνική Μυθολογία, (1884), τόμος Α, σελ.122, αναφέρει ότι η νύμφη Δάφνη ήταν εκ 
παραδρομής προφητική νύμφη του Παρνασσού, ερμηνεύτρια του μαντείου της Γης, κόρη του Τειρεσία, 
κόρη του Λάδωνα και τέλος κόρη του Πηνειού. Real Encyclopadie IV2 (1901) στ. 2138-2140 λήμμα 
«Δάφνη» (Waser), LIMC III (1986) στ.344-348 λήμμα «Δάφνη» (Ο.Palagia). 
194 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 1.452. 
195 Η  Άρτεμις  ως  Δαφναία  ή  Δαφνία  κατείχε  τα  ομώνυμα ιερά  δέντρα. Ο Παυσανίας, 3.24.8-9, 
αναφέρει ιερό της θεάς με αυτό το όνομα στη θέση Ύψοι, της Λακωνίας. 
196 Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις Αρκαδικά, τόμος 4ος, σελ 252, σημ.2. 
197 Παυσανίας, 8.20.2-4. 
198 Στράβων, Γεωγραφία, 8.3.14. Σέρβιος σχολ. στο Βιργίλιο, Εκλογές, VII.61. 



Πρόκειται για την ασημιά λεύκα, που από τα  φύλλα  της ο Ηρακλής έπλεξε ένα στεφάνι 
όταν  γύρισε  από  τον  Κάτω  Κόσμο. Η παράδοση αναφέρει ότι τα φύλλα του 
στεφανιού που ήταν στραμμένα προς τα έξω παρέμειναν σκούρα, γιατί αυτό ήταν το 
χρώμα του βασιλείου των νεκρών. Τα φύλλα όμως της στεφάνης που ήταν κοντά στο 
πρόσωπο του Ηρακλή, ευθύς φωτίστηκαν. Γι αυτό τον λόγο η λεύκα αφιερώθηκε στον 
Ηρακλή και το διπλό της χρώμα συμβόλιζε την δράση του ήρωα και στους δύο 
κόσμους.199  

 
 Δ. 3. Μίνθη 
 

Η  δεύτερη ερωτική ιστορία του Άδη ήταν με τη Μίνθη.200 Η Μίνθη μια 
ευνοούμενη του θεού, παραγκωνίστηκε από την Κόρη και μεταμορφώθηκε στην κηπαία 
Μίνθη, την οποία κάποιοι αποκαλούσαν ηδύοσμο.201 Ο δυόσμος θεωρείτο ιερό φυτό της 
βασίλισσας του Κάτω Κόσμου. Ο Άδης είχε ιερό στο όρος Μίνθη της Τριφυλλίας.202

 
Δ. 4. Πίτυς 
 

Ο  Πάν  ήταν  τελικά  ο θεός  που  προτίμησε  η  Πίτυς,  αντί  του  Βορέα,  ο  
οποίος  ήταν  επίσης  ερωτευμένος  μαζί  της.  Ο  Βορέας  έξαλλος  από  την  επιλογή  
της  Νύμφης,  αφού  την  μαστίγωσε,  τη  γκρέμισε  από  ένα  βράχο.  Η  Γαία  
συμπόνεσε  το  άτυχο  θύμα  και  τη  μεταμόρφωσε  στο  δέντρο πεύκο.203

 
Δ. 5. Σύριγξ 
 

Πολλοί  είναι  οι  μύθοι,  που  θέλουν  τον  Πάνα  κυνηγό  Νυμφών  με σκοπό τις  
ερωτικές  περιπτύξεις.  Ένας  από  αυτούς204  κάνει λόγο  για  τη  νύμφη  Σύριγγα.  Η  
Σύριγξ,  για  να  αποφύγει  τον  Πάνα,  άρχισε  να  τρέχει,  έφθασε  στην  όχθη  του  
Λάδωνα,  όπου συνειδητοποίησε  ότι  θα  πέσει  στα   χέρια  του  διώκτη  της.  Ικέτευσε 
λοιπόν  τον  ποταμό  να  τη  σώσει  και  έτσι  τη  στιγμή  που  ο  Πάνας  άπλωνε  το  χέρι  
του για  να  την  πιάσει,  αυτή  μεταμορφώθηκε  σε  καλαμιά.  Ο  Πάνας  θρήνησε  για  
το  συμβάν,  μέχρι  που  παρατήρησε  τον  μαγευτικό  ήχο,  που  κάνει  ο  άνεμος  
σφυρίζοντας  στα  καλάμια.  Έκοψε λοιπόν  κάμποσα  καλάμια και  αφού  τα  ένωσε  
έφτιαξε  τη σύριγγα. 
 
Δ. 6. Υάκινθος 
 

Υπάρχουν  διαφορετικές  εκδοχές  για  το  μύθο  του  Υακίνθου.  Η  πιο  κοινή  
από  αυτές πρόκειται  για  το  γιο  του  Αμύκλα ή  του  Οίβαλου, βασιλέων  της  Σπάρτης, 

                                                           
199 Σέρβιος σχολ. στο Βιργίλιο, Αινειάδα VIIΙ.276, Εκλογές, VII.61 
200 Real Encyclopadie XV2 (1932) στ. 1934-1935 λήμμα «Μίνθη» (Pley). 
201 Στράβων, Γεωγραφία, 8.344. 
202 Ν. Παπαχατζής Παυσανίου Έλλαδος Περιήγησης Μεσσηνιακά-Ηλιακά, τόμος 3ος, 224. 
203 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 1.689, Real Encyclopadie XX2 (1950) στ. 1881-1882 λήμμα «Πίτυς» (R. 
Hanslik). 
204 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 3.356, Real Encyclopadie IV2 (1931) στ. 1777-1778 λήμμα «Σύριγξ» (S. 
Eitrem). 



και της Διομήδης.205  Ο  Υάκινθος  είναι  ο  νεότερος  και  ο  ομορφότερος  από  τους  
γιους  του  βασιλιά.206  Τον  ερωτεύτηκε  ο Απόλλωνας, κατά άλλους ο Βορέας ή ο 
Ζέφυρος,207 και μαζί διασκέδαζαν στα δάση. Μια  μέρα  και  ενώ  ο  Υάκινθος  έπαιζε  
με  τον  Απόλλωνα  δίσκο,  ο  θεός  σκότωσε  κατά  λάθος  τον  εραστή  του,  είτε  επειδή  
ο  δίσκος   χτύπησε  σε  κάποιο  βράχο  και  άλλαξε  κατεύθυνση,  είτε  γιατί  κάποιος  
άνεμος,  προφανώς  από  ζήλια,  φύσηξε  και  του  άλλαξε    κατεύθυνση.  Απελπισμένος  
ο  Απόλλωνας  από  το  θάνατο  του  αγαπημένου  του,  έκανε  να  φυτρώσει  από  το  
αίμα  της  πληγής  ένα  φυτό,  ο  υάκινθος.  Το  φυτό  αυτό  έχει  βαθυγάλαζα  άνθη  και  
φυτρώνει  μόνο  σε  αγριότοπους.208 Ο τάφος του Υακίνθου βρισκόταν σύμφωνα με την 
παράδοση στις Αμύκλες κάτω από το άγαλμα του Απόλλωνα.209

 Ο  Υάκινθος  αλλού  αναφέρεται  ως  γιος  της  μούσας   Κλειούς  και  του  
πατέρα  των  Μουσών  Πιέρου. Ο ποιητής Θάμυρις ερωτεύθηκε τον νέο, σύμφωνα με  
μια παράδοση.210   Σε  μια  τρίτη  διήγηση  ο  Υάκινθος  παρουσιάζεται,  όπως και  ο  
Απόλλων,  να  έχει  μια  αδερφή,  την  Πολύβοια που πεθαίνει παρθένα·  μαζί  πηγαίνουν  
στον  Όλυμπο μετά το θάνατό τους.211

Ο Παυσανίας212 περιγράφει τη μορφή του ήρωα την οποία είδε στο βωμό του 
Υακίνθου στις Αμύκλες, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν γενειοφόρο άνδρα, ο οποίος 
συνοδεύεται από την αδερφή του Πολύβοια. Μάλιστα τη συγκρίνει με την εικόνα του 
Αθηναίου ζωγράφου Νικία που απέδωσε τον Υάκινθο σε νεαρή ηλικία, στο δεύτερο 
τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.213 Η Πολύβοια ήταν γνωστή κατά τους ιστορικούς χρόνους 
ως θεά του Κάτω Κόσμου και ίσως μαζί με τον Υάκινθο να σχημάτιζαν ένα χθόνιο 
δίδυμο.214 Ενδεχομένως η φύση της λατρείας της καθώς και η όψη του Υακίνθου να 
μεταβλήθηκαν με την έλευση του Απόλλωνα.215 Πάντως οι Σπαρτιάτες και ιδίως οι 
Αμυκλαίοι θεωρούσαν τη γιορτή προς τιμή του Υακίνθου πολύ σημαντική και δεν την 
αγνοούσαν ακόμα και σε καιρό πολέμου.216

 
Δ. 7. Κυπάρισσος 
 

Ανάμεσα στις ποικίλες περιπέτειες του  Απόλλωνα  αναφέρεται και αυτή, που 
αφορά σ  έναν άλλο νέο,  τον  Κυπάρισσο.217  Ο  Κυπάρισσος,  ο  γιος  του  Τηλέφου,  
                                                           
205 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη μυθολογική, 3.1.3, Real Encyclopadie IX1 (1914) στ. 7-16 λήμμα 
«Yάκινθος» (S. Eitrem). 
206 Παυσανίας, 3.1.3. 
207 Β.Sergent, Η ομοφυλοφυλία στην ελληνική μυθολογία  (1984) 83, αναφέρει ότι οι αττικοί αγγειογράφοι 
συχνά αποδίδουν τον Υάκινθο με τον Ζέφυρο σε ερωτικές στάσεις. 
208 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 10.162. 
209 Παυσανίας, 3.1.3. 
210 Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη, 1.3.3. Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, Χ.162.  
211 Παυσανίας, 3.19.3 
212 Παυσανίας, 3.19.3 
213 Ν. Παπαχατζής,  Παυσανίου Έλλαδος Περιήγησης  Κορινθιακά-Λακωνικά, τόμος 2ος,  388, σημ.2. 
214 W.Burket,  Αρχαία Ελληνική Θρησκεία (1977) 60. 
215 Παπαχατζής, ό.π. τόμος 2ος, 387, σημ.2. 
216 Ξενοφώντας, Ελληνικά, 4.5.11 κε.. Εξάλλου αυτό φαίνεται και από την 40ήμερη ανακωχή τους, με τους 
Μεσσηνίους, κατά τον επί Αριστομένη πόλεμο, Παυσανίας, 4.19.4, καθώς και από τη χρονοτριβή τους να 
στείλουν στρατό βοηθείας στους Αθηναίους εναντίον του Μαρδόνιου, Ηρόδοτος, 9.7 κε.  
217 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 10.106-142, Σέρβιος σχολ. στο Βιργίλιο, Αινειάδα, 3.64, 680, Γεωργικά, 1.20, 
Εκλογαί, 10.26, Νόννος Πανοπολίτης, Διονυσιακά, 11.364, Real Encyclopadie XII1  (1924) στ. 51 λήμμα 
«Κυπάρισσος» (Tambornino).  



κατοικούσε στην  Κέα  και  τον  διέκρινε  μια  απαράμιλλη  ομορφιά.  Τον  ερωτεύτηκε  
ο  Απόλλωνας,  ή  ο  Ζέφυρος.  Ο  Κυπάρισσος  είχε  ως  σύντροφο,  ένα  εξημερωμένο  
ελάφι  που  ήταν  αφιερωμένο  στον  Απόλλωνα  και  την  Άρτεμη. Μια  καλοκαιρινή  
μέρα,  κατά  τη  διάρκεια  του  κυνηγιού,  ο  Κυπάρισσος  σκότωσε  το  ελάφι  κατά  
λάθος.  Ήταν  τόσο  απελπισμένος  που  ζήτησε  από  τους  θεούς  τον  θάνατο  και  τη  
χάρη  να  μπορεί  να  κλαίει  αιώνια. Πέθανε και μεταμορφώθηκε σε κυπαρίσσι, το 
δέντρο της θλίψης. 

 
 
Δ. 8. Νάρκισσος 
 

Η  ιστορία  του  Νάρκισσου218   είναι  παρόμοια  με  αυτή  του  Υακίνθου. Ο νέος 
ήταν γιος του Κηφισού. Ο Κόνωνας παραδίδει την εξής εκδοχή: ο Νάρκισσος, ωραίο 
αγόρι από τις Θεσπιές, αρνιόταν τον έρωτα. Ένας άλλος νέος ο Αμεινίας τον 
ερωτεύθηκε, αλλά ο Νάρκισσος τον απωθούσε διαρκώς. Μια μέρα ο Νάρκισσος του 
έστειλε ειρωνευόμενος ένα σπαθί. Ο Αμεινίας πήγε μπροστά στο σπίτι του Νάρκισσου 
και αυτοκτόνησε, αφού τον καταράστηκε. Λίγο αργότερα ο νέος είδε το είδωλο του και 
το ερωτεύτηκε, σε μια πηγή του Ελικώνα, τον Δονάκωνα,219. Αυτή η ανυπόφορη 
κατάσταση τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Από το αίμα του φύτρωσε το ομώνυμο φυτό. 

  Παραδίδεται και μια άλλη εκδοχή του μύθου220 που αναφέρει ότι τον νεαρό 
πόθησε η νύμφη Ηχώ. Και σ αυτή την εκδοχή ο νεαρός ήρωας αρνείται τον έρωτα.  Μια  
ημέρα  ο  Νάρκισσος  έσκυψε  πάνω  από  μια  λίμνη,  είδε  το  είδωλο  του  και  το  
ερωτεύθηκε  παράφορα.  Η τραγική κατάληξη είναι η ίδια με την προαναφερθείσα.  

Τέλος, ο Παυσανίας221 παραδίδει μια τρίτη εκδοχή για την ιστορία του 
Νάρκισσου. Λέει ότι ο νέος είχε μια αδερφή δίδυμη με μαλλιά όμοια με τα δικά του, ότι 
κυνηγούσαν μαζί κι ότι  την είχε ερωτευθεί. Όταν αυτή πέθανε, ο Νάρκισσος πήγαινε 
στην πηγή και κοιτάζοντας  μέσα στα νερά σκεφτόταν ότι την έβλεπε. Ένιωθε παρηγοριά 
πιστεύοντας ότι αντί για το δικό του είδωλο έβλεπε τη μορφή της νεκρής αδερφής του. Ο 
περιηγητής αναφέρει, ότι το άνθος υπήρχε πολύ πριν απ’ αυτήν την ιστορία και ότι η 
Περσεφόνη έπαιζε με νάρκισσους τη στιγμή της απαγωγής της. 

Δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω σε αυτές τις παραδόσεις, γιατί αφενός ανήκουν 
στην ελληνιστική εποχή και αφετέρου δεν παρουσιάζουν μιξογενή όντα. Παρατηρούμε 
μόνο ότι οι Νύμφες έχουν πλέον καθαρά ανθρωπόμορφη όψη και οι μεταμορφώσεις τους  
σε φυτά συνδέονται με κάποιο συγκεκριμένο θεό. Γι αυτές τις μορφές ανδρικές και 
θηλυκές θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι είναι νεαρά παρθένα όντα που δεν 
θέλουν να ακολουθήσουν ένα συγκροτημένο κοινωνικό πρότυπο. Επιθυμία τους είναι να 
διατηρήσουν τα χαρακτηριστικά της εφηβείας.  
 
 
 
 

                                                           
218 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 3.339-346, Κόνων, Διηγήσεις, 24,  Real Encyclopadie XVI2  (1935) στ. 1721-
1733 λήμμα «Νάρκισσος» (S. Eitrem).  
219 Παυσανίας, 9.31.7. 
220 Οβίδιος, Μεταμορφώσεις, 3.341. 
221 Παυσανίας, 9.31.7-9. 



 
 
 
 
Ε. Παράδοξες γεννήσεις στην ελληνική μυθολογία. 
 
  Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με γεννήσεις που γίνονται με παράδοξο τρόπο. Η 
ελληνική μυθολογία προσφέρει αρκετά παραδείγματα αλλόκοτων συμβάντων, που καμία 
σχέση δεν έχουν με την ανθρώπινη φύση, παρ’ όλο που σχετίζονται με τους 
ανθρωπόμορφους θεούς του Ολύμπου.  
 
Ε. 1. Ο Κρόνος και τα παιδιά του 
 
  Η Θεογονία του Ησιόδου222 παρουσιάζει περιληπτικά την κοινωνία των θεών 
κατά την κυριαρχία του ηγεμόνα Κρόνου. Ο Κρόνος, γιος της Γης και του Ουρανού ήταν 
ένας Τιτάνας που με τη βοήθεια της μητέρας του ευνούχισε τον πατέρα του και του 
έκλεψε την ηγεσία. Ο Κρόνος παντρεύτηκε την αδερφή του Ρέα και μαζί άρχισαν να 
αποκτούν παιδιά. Τρεις κόρες και τρεις γιους· την Εστία, τη Δήμητρα, την Ήρα, τον Άδη 
τον Ποσειδώνα και το Δία.  Αυτά τα παιδιά, βρέφη ακόμα, καταβρόχθιζε ο άρχοντας των 
ουρανών, γιατί φοβόταν μήπως χάσει την εξουσία. Η γυναίκα του Ρέα απελπισμένη 
αποφάσισε να ζητήσει την βοήθεια της μητέρας της, Γης. Η Γη τη συμβούλεψε να 
παραπλανήσει το σύζυγο της. Η Ρέα λοιπόν, όταν ετοιμαζόταν να γεννήσει τον Δία, το 
τελευταίο της παιδί, φάσκιωσε μια πέτρα και την έδωσε στον σύζυγο της να τη φάει. 
Κατόπιν έτρεξε στην Κρήτη και εκεί, στο όρος Αιγαίο223 ή κατ’ άλλους στο όρος Ίδη,224 
γέννησε τον Δία, κατά τρίτους,225 η Ρέα γέννησε στο όρος Λύκαιο της Αρκαδίας και 
αφού έπλυνε το βρέφος στη Νέδα το έδωσε στη μητέρα της και εκείνη το μετέφερε στη 
Λύκτο, που βρίσκεται στο όρος Αιγαίο, στην Κρήτη. 
  Ο μύθος της γέννησης του νεαρού Δια στην Κρήτη αναφέρει ότι η Ρέα, όταν την 
έπιασαν οι πόνοι, γονάτισε και ακούμπησε τα χέρια της στη γη. Από τα σημάδια που 
άφησαν τα δάχτυλά της ξεπετάχτηκαν οι Κουρήτες ή Κορύβαντες ή Ιδαίοι Δάκτυλοι.226 
Σε άλλη παράδοση αναφέρεται ότι οι Τελχίνες ήταν αυτοί, που ήρθαν να αναθρέψουν το 
μικρό Δία στην Κρήτη.227 Αυτοί οι ακόλουθοι της Ρέας, οι Κορύβαντες ή Κουρήτες, 
φυλούσαν και φρόντιζαν το βρέφος και κάλυπταν τα κλάματά του με τον ήχο των όπλων 
τους. 
  Έτσι μεγάλωνε ο μικρός Δίας και τρεφόταν με μέλι και έπινε γάλα από την 
Αμάλθεια, την ιερή αίγα. Όταν πια μεγάλωσε, θέλησε να εκδικηθεί τον πατέρα του 
Κρόνο. Με τη βοήθεια της μητέρας του έγινε οινοχόος του, και αφού τον πότισε ένα 
βοτάνι, ο Κρόνος άρχισε να «γεννάει» από το στόμα ένα-ένα τα παιδιά του. Πρώτα την 
πέτρα και μετά τα άλλα πέντε παιδιά που είχε καταπιεί.228 Ο Δίας ελευθέρωσε και τα 
αδέρφια του πατέρα του, τους Κύκλωπες και αυτοί από ευγνωμοσύνη του χάρισαν τη 
                                                           
222 Ησίοδος, Θεογονία, 453-506. 
223 Ησίοδος, Θεογονία, 484. 
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βροντή και τον κεραυνό. Στη συνέχεια συσπειρωμένος πια με τα αδέρφια του ξεκίνησε 
τον πόλεμο για την εξουσία ενάντια στους Τιτάνες. 
  Η παράδοξη γέννηση που παρατηρούμε εδώ, αφορά στα αδέρφια του Δία που 
αναγεννιώνται  από το στόμα του πατέρα τους Κρόνου. Ο μύθος είναι σαφής: ο Κρόνος, 
ναι μεν καταπίνει τα παιδιά του, όμως δεν τα χωνεύει, τα κυοφορεί, έως ότου αυτά 
απελευθερωθούν από τον αδερφό τους. Το παράδοξο είναι ότι τα αδέρφια του Δία έχουν 
ήδη μεγαλώσει στην κοιλιά του πατέρα τους και μετά την αναγέννησή τους είναι έτοιμα 
να συσπειρωθούν με τον αδερφό-λυτρωτή και να ξεκινήσουν μάχη ενάντια στο δυνάστη 
πατέρα και τους Τιτάνες.229

  Αυτή η μαγική ιδιότητα της γέννησης μετά την κατάποση, εμφανίζεται και στον 
ίδιο το Δία με κάποια παραλλαγή, όπως θα δούμε παρακάτω. 
 
Ε. 2. Η γέννηση της Αθηνάς 
 
  Ο Δίας πήρε ως πρώτη του γυναίκα τη Μήτιδα, την θεά της σοφίας.230 Η Μήτις 
ήταν σοφότερη από θεούς και θνητούς. Η Γη και ο Ουρανός συμβούλεψαν το Δία να μην 
αφήσει τη θεά να γεννήσει παιδιά. Έτσι, όταν αυτή ήταν έγκυος στην Αθηνά, ο Δίας από 
φόβο για την εξουσία του κατάφερε με δόλο να την ξεγελάσει και να την καταπιεί 
κρατώντας γι’ αυτόν όλη τη σοφία της. Ο Δίας κυοφόρησε  την Αθηνά  ή Τριτογένεια, 
όπως την ονομάζει ο Ησίοδος που την χαρακτηρίζει φοβερή στρατηγό, δυνατή στη μάχη 
που προκαλούσε θόρυβο.231

  Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις η γέννηση της Αθηνάς έγινε με τον εξής 
παράδοξο τρόπο. Σε βοήθεια του εγκύου Δία ήρθε είτε ο Ήφαιστος232 είτε ο 
Προμηθέας233 είτε ο Παλαμάων, ένα άλλο όνομα που παραδίδεται για τον Ήφαιστο.234 
Αυτός βοήθησε τον Δία χτυπώντας τον στο κεφάλι με έναν διπλό πέλεκυ ή ένα σκεπάρνι. 
Από ‘κεί ξεπήδησε η Αθηνά με μια τρομερή κραυγή, από την οποία σείστηκε το σύμπαν. 
Φορούσε αστραφτερή πανοπλία καμωμένη από χρυσάφι.235 Η Αθηνά στάθηκε έτοιμη για 
μάχη μπροστά στον πατέρα της. Η γη παλλόταν, η θάλασσα είχε φουρτουνιάσει και το 
άρμα του Ήλιου σταμάτησε να κινείται. Όταν η θεά κατέβασε τα όπλα της το σύμπαν 
ηρέμησε και ο Δίας χάρηκε. 
 Υπάρχει μια παράδοση236 που συνδέει αυτό τον μύθο με τον επόμενο που αφορά στη 
γέννηση του Ηφαίστου. 
 
Ε. 3. Η γέννηση του Ηφαίστου 
 
  Η παράδοση αναφέρει ότι η Ήρα και ο Δίας βρίσκονταν σε αντιπαράθεση. Η Ήρα 
γέννησε μόνη της και κρυφά τον Ήφαιστο, ενώ ο Δίας έκανε ερωμένη του την Μήτιδα 
και απέκτησε, με τον τρόπο που προαναφέραμε την Αθηνά. Ο μύθος της γέννησης του 
Ηφαίστου έχει ως εξής: η Ήρα εξοργισμένη από τη γέννηση της Αθηνάς γεννά τον 
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Ήφαιστο μόνη της.237 Η θεά βλέποντας το δύσμορφο μωρό απογοητεύεται και το πετά 
στη θάλασσα. Ο Ήφαιστος σώζεται από δύο Νηιρίδες, οι οποίες τον παίρνουν υπό την 
προστασία τους και τον φροντίζουν μέχρι την ενηλικίωσή του. Υπάρχουν κι άλλες 
εκδοχές για τη γέννηση του νεαρού τεχνίτη. 238 Λέγεται ότι η σύλληψή του έγινε στο 
διάστημα  που η Ήρα συζούσε με το Δία εκτός γάμου και η κακή γέννα ήταν ακριβώς 
αποτέλεσμα της μη νομιμοποιημένης σχέσης τους. Γι αυτό το λόγο ο Ήφαιστος 
γεννήθηκε από το μηρό της Ήρας και όχι κανονικά όπως όλα τα βρέφη. 
  Ο Ήφαιστος δεν είναι ο μόνος θεός που γεννιέται από το μηρό του γονέα. Το ίδιο 
συμβαίνει και στην παράδοση για τη γέννηση του Διονύσου, την οποία αναφέραμε 
προηγουμένως.    
  
Ε. 4. Ο μύθος της Γαλινθιάδος 
 
  Ένας τελευταίος μύθος239 για τις παράδοξες γεννήσεις είναι και αυτός της 
Γαλινθιάδος. Η Γαλινθιάς ήταν η τροφός του Ηρακλή, κατ άλλους μια φίλη της 
Αλκμήνης. Η Αλκμήνη είχε μείνει έγκυος από τον Δία. Όταν ήρθε η ώρα να γεννήσει, ο 
Δίας κατά το συμπόσιο των θεών μην μπορώντας να κρύψει τη χαρά του, ανακοίνωσε 
πως το παιδί που θα γεννιόταν εκείνη την ημέρα θα κυριαρχούσε σε όλους τους 
ανθρώπους. Η Ήρα κατάλαβε ευθύς ότι επρόκειτο για δικό του παιδί και αποφάσισε να 
τον εκδικηθεί. Απαγόρευσε στην Ειλείθυια να επιτρέψει τη γέννηση αυτή. Η θεά του 
τοκετού κάθισε λοιπόν με σταυρωμένα τα πόδια και τα χέρια κι έτσι η Αλκμήνη δεν 
μπορούσε να γεννήσει. Ο μύθος240 λοιπόν αναφέρει ότι η πονηρή Γαλινθιάς 
σκαρφίστηκε ένα τέχνασμα για να βοηθήσει την Αλκμήνη. Τρέχοντας βγήκε από την 
κάμαρη της βασίλισσας και ανακοίνωσε ότι η Αλκμήνη είχε γεννήσει αγόρι, κατά τη 
θέληση του Δία. Η Ειλείθυια τότε πετάχτηκε όρθια από την έκπληξη της, λύθηκαν έτσι 
τα χέρια και τα πόδια της, και η Αλκμήνη κατάφερε να γεννήσει. Η Γαλινθιάς όμως δεν 
έμεινε ατιμώρητη για το τέχνασμά της. Οι θεοί την μεταμόρφωσαν σε νυφίτσα και την 
υποχρέωσαν να γεννά τα μικρά της από το στόμα. Αργότερα ο Ηρακλής τής αφιέρωσε 
ιερό στο πατρικό του σπίτι, όπου την τίμησε με ιεροπραξίες, τις οποίες οι Θηβαίοι 
διατηρούσαν μέχρι τον 2ο αιώνα μ.Χ.241

 
   Οι περίεργες γεννήσεις τις οποίες προαναφέραμε χαρακτηρίζουν δύο πολύ 
κοντινές εποχές της μυθολογίας. Ο Κρόνος, πατέρας του Δία, γεννά τα παιδιά του από το 
στόμα. Αυτή η παράδοξη γέννηση είναι ένας συμβολισμός της παραχώρησης της 
εξουσίας. Η παλαιά φύση παραχωρεί τη θέση της στη νεότερη. Η καταδίκη της 
Γαλινθιάδος αναφέρθηκε μόνο, για να τεκμηριωθεί η γέννηση από το στόμα, ως 
μυθολογική αναφορά. Οι γεννήσεις δύο θεών εκπροσώπων της τεχνικής γνώσης, του 
Ηφαίστου και της Αθηνάς, είναι ένας τομέας που θα πρέπει να μας προβληματίσει. Οι 
δύο αυτές γεννήσεις θα πρέπει να συμβολίζουν την εξέλιξη των τεχνικών μέσων που 
παραδόθηκαν από τους δύο θεούς-γονείς. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο Φορωνέας 
θεωρείται φορέας της φωτιάς. Με την επεξεργασία του μετάλλου παράγει όπλα που 
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αφιερώνει στην Ήρα. Η Ήρα γεννά τον Ήφαιστο μόνη και ο θεός γίνεται ο άριστος 
τεχνίτης του μετάλλου. Η Αθηνά με τη σειρά της λατρεύεται και αυτή ως Εργάνη και η 
γέννηση από το κεφάλι του Δία δεν μπορεί, παρά να συμβολίζει την πνευματική εξέλιξη 
(Μήτιδα) του ίδιου, η οποία ενσαρκώνεται σ ένα άλλο πρόσωπο, εξίσου σημαντικό στην 
Ολύμπια κοινότητα των θεών, την Αθηνά. Ο μητίετα Ζευς είναι ο πατέρας της Αθηνάς. 
Εκείνος έχει την τεχνική γνώση την οποία παραδίδει στους θνητούς μέσω της κόρης του 
Αθηνάς. Με αυτή τη γνώση οι θνητοί μαθαίνουν να φτιάχνουν όπλα δυνατά, να 
καλλιεργούν τη γη, να μεταποιούν την τροφή, να κυνηγούν, να φτιάχνουν εργαλεία. Να 
έχουν δηλαδή τάξη και ιεραρχία, θεσμούς που ορίζουν τη συγγένεια και την 
αναπαραγωγή. Να ελέγχουν δηλαδή τον αποκαλούμενο καλλιεργημένο χώρο. Τον χώρο 
που ανήκει στο άστυ και συνεπώς στους γηγενείς κατοίκους του.  
 
  Από την παρουσίαση που προηγήθηκε για τις μιξογενείς μορφές και γι άλλες 
μυθολογικές οντότητες διαπιστώνουμε ότι η θρησκεία του παρελθόντος δεν φαίνεται 
ξεκομμένη από την νεοσύστατη Ολύμπια κοινωνία. Φαίνεται καθαρά η εξελικτική 
πορεία όχι μόνο σε εικονογραφικό και θρησκευτικό επίπεδο αλλά και σε κοινωνικό, 
όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω. Στην εικονογραφία οι παραστάσεις των θεοτήτων με 
τα περίεργα κλαδιά, που φυτρώνουν από τα κεφάλια τους δεν επανεμφανίζονται μετά το 
πέρας της αρχαϊκής εποχής. Αυτό θα πρέπει να συμβαίνει γιατί έχει πλέον καθιερωθεί 
ένας συγκεκριμένος μυθολογικός κύκλος, ο οποίος με τη σειρά του εμφανίζει μια πορεία 
εξέλιξης που εντοπίζεται στους μύθους της τέταρτης κατηγορίας  που προαναφέραμε, 
δηλαδή στις μεταμορφώσεις ανθρώπων σε φυτά.  
  Τα μιξογενή όντα στην ελληνική μυθολογία σχετίζονται με τον κατ’ εξοχήν 
ακαλλιέργητο χώρο, τον χώρο πέρα από τα όρια του άστεως καθώς και το χώρο των 
νεκρών, αφού συχνά είναι φύλακες των πυλών του Άδη.242 Ενδεχομένως λοιπόν θα 
πρέπει να αναζητήσουμε τον ρόλο των μορφών των παραστάσεών μας, στην άγρια φύση, 
πέραν των ορίων που το άστυ καθορίζει. 
  Δεν είναι λίγες οι αναφορές στα αδέρφια των Μελιάδων Νυμφών, τους Γίγαντες, 
οι οποίες τους ορίζουν προγόνους διαφόρων κοινοτήτων. Οι Σπαρτοί της Θήβας, 
ξεφύτρωσαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, που εμφανίστηκαν στη γη οι Γίγαντες. Οι 
Αρκάδες, οι αὐτόχθονες ὑβρισταί,243 ονομαστοί για τα δόρατα τους, 244 σύμφωνα με μια 
παράδοσή τους, κατάγονταν από τους Γίγαντες και συγκεκριμένα από μια φυλή 
Γιγάντων με αρχηγό τον Οπλόδαμο. Το ίδιο περιστατικό με την ιστορία του Κάδμου και 
των Σπαρτών συμβαίνει και στην περίπτωση του Ιάσονα, που καλείται να σπείρει ένα 
χωράφι με τα δόντια δράκοντα από το οποίο ευθύς ξεπηδούν πάνοπλοι άντρες. Ο 
Vernant,245 παρατηρεί, ότι ο Ιάσονας εκτελεί την αποστολή πάνοπλος και σε χώρο που 
δεν ανήκει στον καλλιεργήσιμο χώρο της γης του Αιήτη, αλλά έξω από αυτόν. Για αυτό 
το λόγο ο χώρος αυτός δεν θεωρείται έκταση της Δήμητρας, της κατ’ εξοχήν θεάς του 
καλλιεργήσιμου χώρου, αλλά του Άρη. Οι Γίγαντες και οι αδερφές τους Μελιάδες καθώς 
και το Χαλκό γένος των ανθρώπων συμβαδίζουν στην γενναιότητα και στην πολεμική 
διάθεση. Αυτό το γένος, όπως προαναφέραμε, χαρακτηρίζεται από ύβρη. Συνεπώς η 
ένταξη του σε ένα χώρο έξω από αυτόν που υπόκειται στους νόμους των θνητών, είναι 
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μάλλον αναγκαία παρά υποθετική· γιατί ως υβριστές δεν υπακούουν στους θεσμούς των 
ανθρώπων του καλλιεργήσιμου χώρου οι οποίοι είναι ευσεβείς, και δεν προκαλούν την 
οργή των θεών τους οποίους λατρεύουν μέσα στα όρια του καλλιεργημένου χώρου. 
 Προς επίρρωση του παραπάνω σχολιασμού θα παρουσιάσουμε την παράσταση 
ενός άλλου ανάγλυφου πίθου από την Τήνο, τον επονομαζόμενο πίθο της Γέννησης, 
(εικ.13) της ίδιας χρονικής περιόδου με τον βοιωτικό πίθο και το θραύσμα της Τήνου.   

Ο πίθος βρέθηκε ακέραιος στην Τήνο από τον Κοντολέοντα το 1953 και 
χρονολογείται στα 700/680 π.Χ.246. Ο Κοντολέων 247 περιγράφοντας το αγγείο αναφέρει 
ότι στο λαιμό του εικονίζεται η καθήμενη θεά, η οποία φέρει πτερά στους ώμους και έχει 
τα χέρια ανασηκωμένα σε σχήμα ευλογίας. Από το κεφάλι της ξεπροβάλλει ένας γυμνός 
αλλά οπλισμένος θεός που φέρει κράνος, δόρυ στο δεξί χέρι και ενδεχομένως κεραυνό 
στο αριστερό. Ο μελετητής θεωρεί ότι η μορφή στα δεξιά της θεάς, η οποία κρατά μια 
άρπα, είναι μια φτερωτή Ειλείθυια. Αριστερά στο κάτω άκρο της παράστασης υπάρχει 
ένας τρίποδας. Μπροστά απ αυτό το λατρευτικό αντικείμενο υπάρχει ένας φτερωτός 
δαίμων που κρατά ένα καλάμι με το οποίο ανάβει τη φωτιά κάτω από τον τρίποδα. 
Τέλος, πάνω από τον τρίποδα στέκει σε ανάγλυφη γραμμή μια πέμπτη μορφή επίσης 
φτερωτή και γυμνή. Η μορφή ανήκει σε νεαρό άνδρα που είναι στραμμένος προς το 
νεογέννητο. Ο Κοντολέων248 θεωρεί ότι η καθιστή θεά είναι η Γη ως μητέρα και ο θεός 
που ξεπετιέται από το κεφάλι της είναι ο Δίας. Πιστεύει ότι η παράσταση αποδίδει μια 
θεματική σκηνή μιας προ-ολυμπιακής θρησκείας, υπογραμμίζοντας ότι η καθιστή μορφή 
δεν μπορεί να είναι ο Δίας και ότι η νεογέννητη μορφή είναι  ανδρική.249

 Η άποψη αυτή συζητήθηκε πολύ. Ο F. Brommer250 θεώρησε ότι η καθιστή μορφή 
είναι η Μήτις και η μορφή που γεννιέται από το κεφάλι της η Αθηνά. Ο Schefold,251 ο 
Fittschen252 και η Simon253 θεωρούν ότι η παράσταση αναφέρεται στην γέννηση της 
Αθηνάς από το κεφάλι του Δία. Η Simon υποστηρίζει, ότι η καθιστή μορφή έχει ένα 
αμυδρό γένι, το οποίο ξεπροβάλει μυτερό από το πηγούνι και γι’ αυτό το λόγο ονομάζει 
την καθιστή μορφή Δία και συνεπώς με μυθολογικά δεδομένα καταλήγει στο γνωστό 
μύθο της γέννησης της Αθηνάς από το κεφάλι του πατέρα της. Η E. Κοντολέων-
Bolanacchi,254 σε ένα  άρθρο της ερμηνεύει την παράσταση ως τη γέννηση του Διονύσου 
από το κεφάλι του Δία. Η ερμηνεία της δεν είναι απόλυτη, αφού δέχεται την πιθανότητα 
οι δύο μορφές να είναι οποιεσδήποτε θεότητες, αρσενικού όμως πάντα γένους. Τέλος 
λέει ότι η μορφή δεν ξεπετάγεται από το κεφάλι της καθιστής θεότητας αλλά πρόκειται 
για μια ιστάμενη θεότητα στο πίσω μέρος της παράστασης. Η Caskey255 αποφεύγει να 
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δώσει μια ερμηνεία στην παράσταση, παρ’όλο που στην περιγραφή της αναφέρει την 
καθιστή μορφή ως γυναικεία και την νεογέννητη ως ανδρική. 

Παρατηρούμε ότι οι μορφές φέρουν όλες φτερά, ένας τρόπος υποδήλωσης της 
θεϊκής τους φύσης και ότι η στάση της κεντρικής μορφής είναι με υψωμένα χέρια, όπως 
και στα ανάγλυφα από τη Βοιωτία και την Τήνο. Η μορφή που ταυτίζεται με την 
Ειλείθυια δεν αγγίζει την κεντρική μορφή. Τέλος υπάρχει ένας τρίποδας έτοιμος για τον 
εξαγνισμό του νεογέννητου, πράγμα που λείπει από τις δικές μας παραστάσεις. Θα 
πρέπει να συμφωνήσουμε με τον Κοντολέοντα ότι η κεντρική μορφή είναι γυναικεία 
πράγμα το οποίο προδίδει η στάση των υψωμένων χεριώνπου σπάνια χαρακτηρίζει 
ανδρικές φιγούρες, όπως παρατήρησε ο Αλεξίου.256 Αν η καθήμενη μορφή είναι η Γη και 
η ανδρική μορφή που απομακρύνεται ο Ήφαιστος, η πορεία του μύθου θα πρέπει να είναι 
ως εξής. Η Γη γεννά το Δία, ως φυτό, γι αυτό το λόγο ξεπροβάλλει από το κεφάλι της. Ο 
Ήφαιστος, ως θεός της φωτιάς συνδέεται με τους Τελχίνες, τους κατ’ εξοχήν χειριστές 
του μετάλλου. Οι Τελχίνες με τη σειρά τους συνδέονται με το Χαλκό γένος των 
ανθρώπων και προφανώς με την εποχή του χαλκού.257 Συνεπώς, ο νέος θεός της 
καινούριας τάξης πραγμάτων, ο Δίας, ως τέκνο της προηγούμενης ηγετικής θεότητας έχει 
ανάγκη τον εξαγνισμό, ώστε να μπορέσει να αποστασιοποιηθεί από την δεδομένη 
κατάσταση της καταγωγής του, κατάσταση που  τείνει προς την αλλαγή, ώστε  να 
θεσμοθετήσει στη συνέχεια την τάξη των Ολύμπιων.  

Αν και οι ερμηνείες αυτές φαίνονται υποθετικές, όμως η προσέγγιση του 
Κοντολέοντα για την προ-ολυμπιακή φάση φαίνεται πιο ορθολογική από τις υπόλοιπες 
ερμηνείες, γιατί προσβλέπει σε μια καθολική ερμηνεία της μυθολογίας των ελληνικών 
χρόνων, η οποία δεν στέκει αποκομμένη από το παρελθόν των ανθρώπων του Αιγαιακού 
περιβάλλοντος. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι η αποκρυσταλλωμένη εικόνα 
της ελληνικής μυθολογικής εικονογραφίας του 6ου αιώνα  θα πρέπει να πέρασε κάποια 
στάδια αναζήτησης της βασικής της ταυτότητας στις τοπικές δοξασίες και αντιλήψεις. 
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   ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
                             
           ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 
Α. Τελετουργικές πρακτικές που αφορούν στον ακαλλιέργητο χώρο. 
 
Α. 1. Κρήτη. 
 

Στοιχεία258 για μια παλαιά μορφή τελετής μύησης απαντούν στην Κρήτη. Οι 
πηγές αναφέρουν ότι, όταν τα μικρά αγόρια δεν είχαν πλέον την ανάγκη της μητρικής 
φροντίδας, συνόδευαν τους πατεράδες τους στα κοινά συσσίτια. Ο ρόλος τους  σ αυτά 
ήταν βοηθητικός. Κάθονταν στο πάτωμα και προσέφεραν φαγητό στα τραπέζια των 
ενηλίκων. Εκεί διδάσκονταν μουσική, γραφή και ανάγνωση, και προπονούνταν από τους 
παιδονόμους σε γυμνάσια. Στην ηλικία των δεκαεφτά ετών οι παίδες οργανώνονταν με 
άλλους συνομηλίκους τους σε ομάδες, τις ονομαζόμενες αγέλες. Αρχηγός της αγέλης 
ήταν συνήθως ο πατέρας του παιδιού που αναλάμβανε την οργάνωση της αγέλης. 
Καθήκοντα του αρχηγού ήταν η εκπαίδευση των παιδιών.  Περίπου στην ηλικία των 
εικοσιεφτά ετών, οι νέοι θεωρούνταν πλέον άνδρες και μπορούσαν να συμμετάσχουν στα 
γεύματα των ενηλίκων και να μένουν με άλλους ενήλικες στο ανδρείον.  

Η ομοφυλοφιλική σχέση ανάμεσα σε αγόρια και άνδρες ήταν προϋπόθεση για την 
ένταξή τους στον κύκλο των ενηλίκων ανδρών.  Οι πληροφορίες που έχουμε 
περιγράφουν μια δραστηριότητα, κατά την οποία ένας ενήλικας άνδρας μπορούσε να 
αρπάξει ένα αγόρι, όπως ο Δίας είχε αρπάξει το νεαρό Γανυμήδη. Ο άνδρας έπρεπε εκ 
των προτέρων να γνωστοποιήσει την επιλογή του στους φίλους του νεαρού που ήθελε να 
απαγάγει. Αυτοί με τη σειρά τους αποφάσιζαν, αν η απαγωγή θα γινόταν αποδεκτή. 
Συνήθως η απόφαση βασιζόταν στην κοινωνική θέση του άνδρα. Θα έπρεπε να είναι ίσος 
ή ανώτερος κοινωνικά από το αγόρι. Στην περίπτωση που η επιλογή γινόταν αποδεκτή, ο 
άνδρας με τη βοήθεια φίλων του άρπαζε το αγόρι. Η εθιμοτυπία προέβλεπε την 
αντίδραση των συγγενών του αγοριού, που ήταν μια προσποίηση καταδίωξης του 
απαγωγέα. Ο άνδρας, το αγόρι και η συνοδεία τους κατέφευγαν στην ύπαιθρο, όπου 
προσπαθούσαν να επιβιώσουν κυνηγώντας, επί δύο μήνες.259 Με το πέρας των δύο 
μηνών, επέστρεφαν στην κοινότητα. Εκεί,  ο μεν άνδρας έδινε στο αγόρι ως δώρα μια 
πανοπλία, ένα βόδι και ένα κύπελλο,260 ο δε νέος άρχιζε να επιδίδεται στο κυνήγι, στην 
άθληση, στις τελετές και στους αγώνες που τελούνταν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες 
και με τη συνοδεία μουσικής. 261 Σημείο διάκρισης για κάθε νέο που είχε περάσει απ΄ 
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260 G. Cambiano, “Becoming an Adult”, στο The Greeks (1995) 86-119. 
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αυτή δοκιμασία ήταν το ένδυμα που φορούσε, και  ήταν  δώρο του εραστή του.262 Η 
αποχώρηση κάθε νέου από τη φάση  αυτή, συνέπιπτε με το γάμο του.263

 
 
Α. 2. Σπάρτη. 
 

Η Σπάρτη θεωρείται ότι είχε υιοθετήσει αρκετές από τις πρακτικές των Κρητών 
στις διαβατήριες τελετές των εφήβων της.264 Στη Σπάρτη απαντά η Κρυπτεία, διαδικασία 
κατά την οποία οι έφηβοι έφευγαν από το άστυ και ζούσαν στην έξω χώρα. Κάλυπταν 
μια ευρύτερη περιοχή εκτός των ορίων της πόλεως, στα σύνορα με τις όμορες χώρες.265 
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι στο χώρο αυτό οι νέοι δεν έφεραν οπλισμό.266 Άλλοι λένε ότι 
είχαν μόνο ένα εγχειρίδιο267. Συνεπώς η επιβίωση τους στον άγριο φυσικό χώρο 
εξαρτιόταν από την ικανότητά τους να επινοούν τεχνάσματα και τρόπους για να ζήσουν. 
268 Την ημέρα κρύβονταν, και τη νύχτα ενέδρευαν και επιχειρούσαν κατά των 
ειλώτων.269   Οι πολεμικές τους πρακτικές θεωρούνταν εκ διαμέτρου αντίθετες προς 
εκείνες των οπλιτών και των μελών της φάλαγγας, αφού δεν υπάκουαν σε κανόνες κα 
δεν ήταν οργανωμένοι. 270 Επιπλέον, η Κρυπτεία λάμβανε χώρα κατά τη διάρκεια του 
χειμώνα, ενώ οι κανονικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εξελίσσονταν κατά τους ζεστούς 
μήνες.271 Οι έφηβοι στην ύπαιθρο δεν οργάνωναν συσσίτια, όπως οι άνδρες στη Σπάρτη, 
γιατί προφανώς δεν είχαν τα μέσα για να παρασκευάσουν τα γεύματά τους. Θα πρέπει να 
τους φανταστούμε σαν ανθρώπους σε ημι-άγρια κατάσταση, στην κατάσταση του ωμού, 
σε αντίθεση με τους άνδρες του άστεως που ανήκουν στο χώρο του μαγειρεμένου,272  
ανθρώπους που ανήκουν στη φύση και υποτάσσονται στους δικούς της νόμους και όχι 
στο δίκαιο τους άστεως και της κοινότητας.273 Αυτή η διαδικασία αφορούσε σε έφηβους 
που προετοιμάζονταν για τη μετέπειτα ζωή του οπλίτη. Εξ άλλου στη Σπάρτη, ο οίκος 
δεν έπαιζε σημαντικό ρόλο. Η ένταξη του νέου στην κοινωνία δεν γινόταν με το κριτήριο 
της δημιουργίας οικογένειας, αλλά με την ένταξή στους οπλίτες.274 Με την επιστροφή 
τους λοιπόν στην πόλη ήταν έτοιμοι να ενταχθούν στην τάξη των οπλιτών και να  
συμμετέχουν  πλέον  στις  κοινωνικές  δραστηριότητες.  

Φαίνεται ότι η Κρυπτεία δεν ήταν η μόνη τελετή διάβασης που απαντά στο 
σκληρό σύστημα της Σπάρτης. Η διαδικασία ένταξης στον ενήλικο κοινωνικό βίο 
περιελάμβανε και άλλες τελετουργικές δραστηριότητες μύησης. Θα αναφέρουμε ένα 
τελετουργικό παιχνίδι λατρευτικής μορφής που γινόταν στα σκαλιά του ιερού της 
Αρτέμιδος Ορθίας.275 Η διαδικασία απαιτούσε να προηγηθεί μια μακρά περίοδος 
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παραμονής των νέων στην ύπαιθρο χώρα, που την ονόμαζαν περίοδο της αλεπούς. 276 
Μετά απ΄ αυτήν, οι νέοι συμμετείχαν σ ένα τελετουργικό παιχνίδι κλοπής. 
Προσπαθούσαν να κλέψουν από την Ορθία, όσο το δυνατόν περισσότερο τυρί που το 
φύλαγαν άνθρωποι. Οι κλέφτες, αν συλλαμβάνονταν, μαστιγώνονταν αλύπητα στα 
σκαλιά του ιερού της θεάς.  

Μια άλλη δραστηριότητα277 με μυητικό χαρακτήρα που απαντά στη Σπάρτη 
γινόταν στη θέση Πλατανιστάς. Εκεί συγκεντρώνονταν δύο ομάδες εφήβων που είχαν 
θυσιάσει από βραδύς στο Φοιβαίο.278 Την επομένη μαζεύονταν στην περιοχή όπου 
υπήρχε μια γέφυρα με δύο ανδριάντες, ένα σε κάθε πλευρά της. Ο  ένας  απεικόνιζε  τον 
Ηρακλή και ο άλλος τον Λυκούργο. Οι δύο ομάδες πάλευαν πάνω στη γέφυρα, με σκοπό 
η καθεμιά να ρίξει την άλλη στο νερό. Όποια το κατάφερνε κέρδιζε.  

Θα μείνουμε για λίγο στο συμβολισμό των ανδριάντων. Ο Ηρακλής ήταν κατ’ 
εξοχήν ήρωας του ακαλλιέργητου χώρου που μόνος του πάλεψε με πολλά απόκοσμα 
όντα, έξω από τα όρια του άστεως. Ο Λυκούργος ήταν ο  μεγάλος  θεσμοθέτης που όρισε 
τους κανόνες συγκρότησης την σπαρτιατικής κοινωνίας. Σε αυτό λοιπόν το τελετουργικό 
παιχνίδι που περιγράψαμε, οι δύο ομάδες φαίνεται να ακροβατούν ανάμεσα στον 
καλλιεργημένο και τον ακαλλιέργητο χώρο.   
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πάσα πιθανότητα σημαίνει εξαγνισμός 



 
 
 
 
 
 
Α. 3. Αθήνα. 

 
Δραστηριότητες που αφορούν στην εκτός άστεως χώρα απαντούν και στη Αθήνα. 

Οι έφηβοι ήταν υποχρεωμένοι να φυλάνε τα όρια της πόλης τους επί δύο χρόνια,279 ώστε 
να μπορούν να ενταχθούν στην συνέχεια στον κύκλο των ενηλίκων και να αναλάβουν 
ευθύνες που αφορούσαν στους Αθηναίους πολίτες. Φυσικά οι νέοι εκτελούσαν τη θητεία 
τους πριν από το γάμο. Μετά την εκπαίδευση τους κατατάσσονταν στους οπλίτες. Οι 
δραστηριότητές τους στον υπαίθριο χώρο αφορούσαν σε κυκλωτικούς ελέγχους των 
συνόρων της Αττικής γης.280 Μετά την επιστροφή τους στο άστυ και κατά τη διάρκεια 
της ορκωμοσίας τους ανέφεραν ονομαστικά τις πέτρες-όρια της Αττικής γης. 
Περιέκλειαν δηλαδή τον καλλιεργημένο χώρο και γι΄ αυτό τις συνέδεαν με καρπούς 
σιτηρών, ελιές και συκιές.281

Το τελετουργικό των Απατουρίων, γιορτή προς τιμήν των νέων που επέστρεφαν 
στο άστυ της Αθήνας, διαρκούσε τρεις ημέρες282 και γιορταζόταν κατά το μήνα 
Πυανεψίωνα. Την πρώτη μέρα, τη Δόρπια όπως την ονόμαζαν, όλα τα μέλη μιας 
φρατρίας έτρωγαν μαζί. Ήταν, θα λέγαμε, μια μέρα συνεύρεσης. Κατά τη δεύτερη μέρα, 
την Ανάρρυσιν, γινόταν η θυσία. Η τρίτη μέρα λεγόταν Κουρεώτις, που ετυμολογικά 
παραπέμπει στους κούρους (νέους) και στην κουρά της κόμης τους, γιατί τη μέρα αυτή οι 
νέοι προσέφεραν τα μαλλιά τους στη θεά Άρτεμη, 283  αποχαιρετώντας με τον τρόπο 
αυτόν την εφηβεία τους. 284 Εισάγονταν έτσι στη φρατρία, ως ενήλικοι πλέον και ως 
πολίτες του άστεως, με υποχρεώσεις και δικαιώματα.  Οι τελετουργικές δραστηριότητες 
αυτών των ημερών ήταν αφιερωμένες στον Δία Φρατρίο και στην Αθηνά Φρατρία τους 
προστάτες των φρατριών της Αθήνας. Η γιορτή των Απατουρίων είχε ιωνικές ρίζες.Ο 
Ηρόδοτος αναζητά τη γιορτή σε Ιωνικές πόλεις και επιβεβαιώνει την καταγωγή τους.285 
Επομένως δεν αποτελεί ένα αμιγώς αθηναϊκό δρώμενο αλλά απαντά σε πολύ 
αρχαιότερες πρακτικές ιωνικής καταγωγής, και σε διαδικασίες του μακρινού 
παρελθόντος, πριν τη συγκρότηση των θεσμών της πόλης-κράτους των Αθηνών.     

Η ετυμολογική προέλευση των Απατουρίων ανάγεται στη λέξη απάτη.286 Ένας 
αττικός μύθος μας εξηγεί για πιο είδος απάτης πρόκειται. Λέγεται, ότι οι Αθηναίοι και οι 
Βοιωτοί είχαν αψιμαχίες στην συνοριακή τους γραμμή. Ο βασιλιάς της Θήβας Ξάνθος 
και ο στρατηγός της Αθήνας Μέλανθος αποφάσισαν να μονομαχήσουν για διευθετηθεί 
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το ζήτημα. Κατά τη διάρκεια της μονομαχίας ο Μέλανθος με πρόθεση να εξαπατήσει τον 
αντίπαλο του, του είπε ότι ο αγώνας δεν ήταν δίκαιος γιατί έβλεπε κάποιον να μάχεται 
στο πλευρό του Ξάνθου. Καθώς ο Ξάνθος γύρισε να δει τον υποστηρικτή του, ο 
Μέλανθος του επιτέθηκε και τον σκότωσε.287  

Ο H.W. Parke288 υποστηρίζει ότι αυτός ο αιτιολογικός μύθος είναι παράλογος 
όσον αφορά στην ερμηνεία της γιορτής, γιατί είναι ένας αττικός μύθος για μια ιωνική 
γιορτή.  

Ο Ρ.Vidal-Naquet289 υπογραμμίζει την αιτιολογική φύση του μύθου 
αποκόπτοντας τον από τα αττικά χαρακτηριστικά του. Υπογραμμίζει ότι η μάχη 
λαμβάνει χώρα στην περιοχή των συνόρων των δύο πόλεων ανάμεσα στο σκοτεινό 
(Μέλανθος) και το ανοιχτό (Ξάνθος). Επομένως λέει ότι αυτό είναι ένας συμβολισμός. 
Το όνομα του Μελάνθου ανήκει σε μια ευρεία μυθολογική οικογένεια με πρωταγωνιστή 
το Δόλο (Απάτη). Θεωρεί λοιπόν ότι ο Μέλανθος κατατροπώνει τον αντίπαλο του με 
δόλο δηλαδή με απάτη. Εξού και η λέξη Απατούρια.  

Επομένως η σύνδεση της γιορτής με τους νέους, όπως προκύπτει από το μύθο, 
υποδηλώνει μια υπόδειξη δράσης προς τους εφήβους-φρουρούς των συνόρων, ώστε να 
αποβαίνει αποτελεσματική η περιφρούρηση του καλλιεργημένου χώρου. Για να 
επιτευχθεί αυτό πρέπει να είναι ελαφρά οπλισμένοι για να έχουν ευχέρεια κινήσεων και 
να επινοούν τεχνάσματα όταν βρίσκονται σε δυσκολία. Είναι προφανή τα παράλληλα της 
αθηναϊκής τελετουργίας με τη σπαρτιατική Κρυπτεία. Η επιβράβευση των νέων της 
Αθήνας για τις δίχρονες κακουχίες μακριά από το άστυ γίνεται με την ένταξή τους σ΄ 
αυτό. Όπως παρατήρησε ο Ρ. Roussel,290 η εφηβεία είναι η περίοδος της μετάβασης από 
την παιδική ηλικία στην ηλικία της ολοκληρωμένης συμμετοχής στη ζωή και την 
κοινωνία καθεαυτή.  
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Β. Η θέση των θεών στους δύο χώρους.
 
Β. 1. Ο καλλιεργημένος χώρος. 
 
 Η Δήμητρα291 είναι θεά που αναφέρεται κατεξοχήν στον καλλιεργημένο χώρο. 
Ήταν κόρη του Κρόνου και της Ρέας αδερφή της Ήρας. Το όνομα Δημήτηρ ή Δαμάτηρ 
έχει συγγένεια  με το μητέρα, αν και δεν έχει ακόμη ερμηνευθεί με σαφήνεια σε 
τελετουργικό επίπεδο αυτή της η ιδιότητα.292 Η Δήμητρα συνοδεύεται από την Κόρη. Οι 
δύο τους θεωρούνται θεότητες των δημητριακών. Η  πρώτη των φυτών, η δεύτερη των 
καρπών. Ο  Nilsson,293 ερμήνευσε την κάθοδο της Κόρης στον Άδη ως συμβολισμό της 
προφύλαξης του σπόρου από τη ζέστη του καλοκαιριού. Με την άφιξη του φθινοπώρου 
και των πρώτων βροχών, ο σπόρος έρχεται και πάλι στο φως και ο κύκλος της 
βλάστησης ξαναρχίζει.  Η Δήμητρα δεν εκπροσωπεί γενικά τη βλάστηση, αλλά  είναι η 
θεά που συνδέεται συγκεκριμένα με την καλλιέργεια των δημητριακών.294Σε διάφορα 
μέρη λατρεύεται με τα επίθετα Καρποφόρος.295 Στην Αθήνα και στη Μύκονο είναι 
γνωστή ως Χλόη296 . Μια άλλη ονομασία της θεάς είναι Μαλοφόρος, μια προσωνυμία την 
οποία ο Παυσανίας297 ερμηνεύει σε συσχετισμό με τα κοπάδια των οικόσιτων ζώων . Με 
την κτηνοτροφία σχετίζεται η θεά και στον ύμνο του Καλλίμαχου.298  Ο Ησίοδος299σε 
ποίημά του για την αγροτική ζωή, τη μνημονεύει συχνά. Λέει χαρακτηριστικά πως 
πιάνοντας κανείς το αλέτρι πιάνει το χέρι της Δήμητρας και πρέπει να πει σ΄ αυτήν και 
στον χθόνιο Δία μια προσευχή, για να είναι ο σπόρος του Δία βαρύς και γεμάτος, ώστε 
να γίνει καρπός της Δήμητρας. Τη σπορά, το όργωμα, το θερισμό και τις άλλες αγροτικές 
δραστηριότητες τις αποδίδει στη Δήμητρα και τις χαρακτηρίζει ως έργα της.  

Οι αγροτικές εργασίες συνοδεύονταν από γιορτές προς τιμήν της θεάς. Στη σπορά 
γιόρταζαν τη μεγάλη γιορτή της Δήμητρας τα Θεσμοφόρια. Το χειμώνα θυσίαζαν στη 
Δήμητρα Χλόη για την ευόδωση της σοδειάς των δημητριακών. Όταν αλώνιζαν 
γιόρταζαν τα Θαλύσια και τα Σκιροφόρια. 300  
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300 Μ.Nilsson, Ελληνική λαϊκή θρησκεία (1940)  22-23. 



 
 
 
 
 
Β. 2. Μια θεά στη μέση των δύο χώρων. 
 
Η Ήρα 
 
 Η Ήρα301 κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις γυναικείες θεότητες του 
Ολύμπου. Είναι η προστάτιδα του ιερού θεσμού του γάμου. Η Ήρα, κατά το ομηρικό 
πορτραίτο της, παρουσιάζεται ως ζηλότυπη σύζυγος, διαρκώς εκνευρισμένη για τις 
απιστίες του συζύγου της.302 Ενίοτε, μας δίνει την εντύπωση της υστερικής. Υπάρχει 
όμως κι ένα άλλο προφίλ της θεάς. Σύμφωνα με τα αρχαιολογικά δεδομένα πρόκειται για 
μια θεά με μεγάλη δύναμη και σημασία για τους πιστούς της· το μαρτυρεί το εξαιρετικά 
σημαντικό ιερό της στο Άργος και στη Σάμο, καθώς και η προγενέστερη του Δία λατρεία 
της Ήρας στην Ολυμπία. Η άρνηση της να υποταχθεί στο νέο βασιλιά του Ολύμπου, έχει 
ερμηνευθεί303 ως άρνηση μιας θεότητας που έχει την ίδια βαρύτητα με τον βασιλιά των 
θεών. 

Υπάρχουν τρία μεγάλα ιερά της Ήρας στον Αιγαιακό χώρο. Αρχαιότερο 
θεωρείται του Άργους. Ο Νilsson304 θεωρεί ότι αυτή η θεά με το όνομα Ήρη, το θηλυκό 
του ήρως, που σημαίνει κυρίαρχη, είναι η μυκηναϊκή ανακτορική θεότητα που 
εξακολούθησε να λατρεύεται και στην ελληνική θρησκεία.  

Στη Σάμο υπάρχει ένα άλλο ιερό της θεάς.  Οι ανασκαφές έδειξαν ότι στο χώρο 
του τεμένους υπήρχε ένας βωμός του 10ου αιώνα π.Χ, ο οποίος αντικαταστάθηκε από 
έναν μεγαλύτερο στα μέσα του 9ουπ.Χ. Στην ίδια εποχή χρονολογείται και ένας μικρός 
σηκός στον οποίο πιθανόν να στεγαζόταν  το ξόανο της θεάς. Ο σηκός εξελίχτηκε σε 
περίπτερο ναό τον 8ο αιώνα π.Χ. Από τότε ανθίζει  η λατρεία και το τέμενος της θεάς. 
Στον 6ο αι. παρατηρείται μεγάλη ακμή του ιερού. 

Η γιορτή των Τοναίων της Σάμου προς τιμήν της Ήρας συνδέεται από τους 
μελετητές με την έναρξη του νέου έτους και την ανανέωση της φύσης. 

  Το Ηραίο της Ολυμπίας θεωρείται το πρωιμότερο ιερό στην Άλτη.305 Η λατρεία 
της Ήρας ήταν διαδεδομένη πριν τη λατρεία του Δία. Ο Παυσανίας306 αναφέρει ότι τα 
Ηραία, γιορτή προς τιμή της Ήρας, τελούνταν στο χώρο κάθε πέντε χρόνια.  

Γενικά η θεά λατρεύεται με τρεις όψεις. Της παρθένου, της τελείας και της χήρας. 
Ως Παρθένος, λατρεύεται από τα κορίτσια που είναι έτοιμα για γάμο και τεκνοποίηση. 
Ως τελεία, λατρεύεται από τις παντρεμένες γυναίκες και ως χήρα, από τις γυναίκες που 
ζουν δίχως το άντρα τους. Η λατρεία της λοιπόν αφορά σε όλες τις γυναίκες, έγγαμες ή 
μη.   
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Η θέση της Ήρας στο χώρο της λατρείας ως προστάτιδα των  παρθένων που ήταν 
έτοιμες για γάμο των  έγγαμων γυναικών και των χηρών, μας παραπέμπει σε ένα 
συμβολισμό. Ως παρθένος αφορά στις νεαρές μελλόνυμφες κοπέλες που δεν έχουν 
ακόμη ενταχθεί στη συγκροτημένη  κοινωνία για να αναλάβουν τον κοινωνικό ρόλο της 
έγγαμης. Ως τελεία, η θεά είναι η προστάτιδα ενός θεσμού σημαντικού για τη συνοχή του 
κοινωνικού ιστού.307 Όσον αφορά στις χήρες, επιβάλλει τον εξαγνισμό τους από την 
παρελθούσα ύπανδρη κατάσταση, ώστε με την εξαγνισμένη χηρεία τους  να 
επανενταχθούν στο σύνολο. 

Ο γάμος της Ήρας με το Δία σηματοδοτεί ένα νέο κύκλο της ελληνικής 
μυθολογίας. Τον κύκλο των Ολύμπιων θεών και των περιπετειών τους. Φυσικά οι νέοι 
θεοί δεν μπορούν να εξαφανίσουν προηγούμενες δοξασίες και τελετουργικές πρακτικές 
που συγχωνεύονται στη νεοπαγή λατρεία των Ολυμπίων. Σα να πρόκειται για 
αλληλένδετους κρίκους. Η ελληνική μυθολογία παρουσιάζει μια εξελικτική μορφή στις 
παραδόσεις της. Στόχος είναι η υπογράμμιση της συνέχειας και της εξέλιξης, πράγμα που 
διαφαίνεται και από τους μύθους για τα γένη, και τα γενεαλογικά δέντρα των ηρώων. 

Η Ήρα ήταν η κυρίαρχη θεότητα στο Άργος και στη Σάμο. Το ιερό της στον χώρο 
της Ολυμπίας ήταν αρχαιότερο του Δία. Οι κατακτητές που περνούν από τη Δωδώνη 
στην υπόλοιπη Ελλάδα, φέρνουν μαζί τους το Δία και αυτός σύμφωνα με τις πρακτικές 
του κατακτητή ηγεμόνα παντρεύεται την Ήρα.308 Ο γάμος αυτός μπορεί να 
παρουσιάζεται με μεγαλοπρέπεια, όμως τα δρώμενα του έγγαμου βίου τους 
υπογραμμίζουν ακριβώς αυτή τη διαφορετικότητα. Η Ήρα είναι η εκτοπισμένη θεά από 
τη νέα τάξη πραγμάτων, η παραγκωνισμένη βασίλισσα που δεν μπορεί  να αποδεχθεί την 
ηγεμονία του άντρα της γι αυτό και δεν θα μπορέσει ποτέ να υποταχθεί στην ηγεμονία 
του κατακτητή της. Για το λόγο αυτό το μοτίβο της παρθενογένεσης συναντάται αρκετές 
φορές στις ιστορίες της Ήρας με πρώτο και καλλίτερο το παράδειγμα του Ηφαίστου. 
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Β. 3. Ο ακαλλιέργητος χώρος 
  
Η Άρτεμις 
  
 Οι μύθοι309 για το γένος των παιδιών της Λητούς μας παρέχουν αρκετές 
πληροφορίες ώστε μπορούμε να αναχθούμε στον ακαλλιέργητο χώρο. Η μητέρα τους 
Λητώ ήταν κόρη του Τιτάνα Κοίου και της Τιτανίδας Φοίβης. Αδερφή της ήταν η 
Αστερόη. Η Λητώ και η Αστερόη δεν θεωρούνταν υποδεέστερες θεότητες. Η Αστερόη 
θεωρείτο μητέρα της Εκάτης. Η Λητώ ήταν η μητέρα του Απόλλωνα και της Άρτεμης, 
δίδυμα παιδιά του Δία. Ο μύθος αναφέρει ότι ο Δίας συνευρέθη ερωτικά με τη Λητώ και 
εκείνη έμεινε έγκυος. Η Ήρα έξαλλη από την απιστία του συζύγου της απαγόρευσε σε 
όλες τις πόλεις να δεχθούν την ετοιμόγεννη Λητώ. Εκείνη περιπλανιόταν ώσπου ο Δίας 
για να τη βοηθήσει σταθεροποίησε τη Δήλο που μέχρι τότε επέπλεε, και εκεί γέννησε η 
Λητώ. Έφερε στη ζωή  την Άρτεμη με εύκολο τοκετό.310 Δυσκολευόταν όμως στη 
γέννηση τον Απόλλωνα, γιατί απουσίαζε η Ειλείθυια, στην οποία η Ήρα είχε 
απαγορεύσει να παρίσταται στη γέννα Όλες οι υπόλοιπες θεές ήταν παρούσες για να 
βοηθήσουν τη Λητώ. Τελικά η Ειλείθυια δελεάστηκε με δώρα και ήρθε στη Δήλο. Ο 
μύθος λέει ότι η Λητώ πιάστηκε από έναν φοίνικα και γέννησε τον Απόλλωνα.  

 Η λατρεία της Άρτεμης θεωρείται κατά βάση ελληνική, παρ’ όλο που σε κάποια 
μέρη εντοπίζονται ανατολικά στοιχεία. Η ένταξη της λατρείας της απαντά σε 
προϊστορικούς οικισμούς που βρίσκονται στη Βοιωτία, στην Εύβοια, στην  Ηλεία, στην 
Αργολίδα, στην Αττική, στη Λακωνία, στην Αρκαδία και αλλού.311  Όσον αφορά σε 
παλαιότερες αναφορές για την καταγωγή της Άρτεμης από την Αττική και την Αρκαδία, 
γίνεται λόγος για μια θεότητα συνδεδεμένη με τον ακαλλιέργητο χώρο.312 Θα πρέπει να 
επισημανθεί  ότι δεν απαντούν δέντρα του καλλιεργημένου χώρου που να συνδέονται με 
τη θεά.313 Υπάρχουν διάφορες ονομασίες της θεάς που τη συνδέουν με δέντρα και  φυτά, 
όπως στην Λακωνία που η θεά λατρεύεται με το επίθετο Καρυᾶτις.314 Ως 
Δαφναία315λατρεύεται στην Ολυμπία και στη θέση Ύψοι των Λακωνικών ορέων. Στη 
Σπάρτη εκτός από Ὀρθία την αποκαλούν και Λυγοδέσμα.316 Στις Βοίαις της Λακωνίας 
συνδέεται με τη μυρτιά και λατρεύεται με την ονομασία Σώτειρα,317και στην Κνίδο με 
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την επωνυμία Υακινθοτρόφος.318 Υπάρχουν ενδείξεις για τη λατρεία της Αρτέμιδος 
Ἔνδέδρου, με τη μορφή της μυρτιάς.319

Στην Αρκαδία λατρεύεται ως Κεδρεᾶτις,320 και στην Αχαΐα Νεμυδία.321 Ως 
Αγροτέρα,322 λατρευόταν στην Αθήνα323, Λακωνία324, Μέγαρα325, Ολυμπία326, 
Μεγαλόπολη,327 καθώς και σε  άλλα μέρη328 ανά τον ελλαδικό χώρο. 

Ενδιαφέρουσες είναι οι τελετουργικές δραστηριότητες για την Αγροτέρα, σε 
Σπάρτη και Αθήνα. Στην πρώτη οι ιεροτελεστίες σχετίζονταν με την εκκίνηση του 
στρατού για πόλεμο,329 στη δεύτερη οι ιεροτελεστίες τιμούσαν τη νίκη των Αθηναίων 
στο Μαραθώνα.330  Στην τελετουργική δραστηριότητα της Αθήνας οι έφηβοι της πόλης 
έφθαναν  ένοπλοι έως το ιερό της θεάς,331 που βρισκόταν εκτός των τειχών της πόλης 
στην Άγρα, στις όχθες του ποταμού Ιλισού.332

Από τις τελετουργικές δραστηριότητες που προαναφέραμε  μπορούμε  να δούμε 
πώς εξευμενίζεται  η θεότητα του ακαλλιέργητου χώρου, όταν ο στρατός της πόλης 
πρόκειται να διασχίσει τον χώρο της για εκστρατεία.  
 Η Άρτεμις εκτός από θεά συνδεδεμένη με την άγρια φύση, σχετίζεται και με τους 
εφήβους. Αναφερθήκαμε στις δραστηριότητες των εφήβων που διαδραματίζονταν στο 
ιερό της Ορθίας στη Σπάρτη. Μιλήσαμε και για την Κουρεώτιδα, την τρίτη μέρα των 
Απατουρίων στην Αθήνα.  

Η θεά αναφέρεται και ως προστάτιδα των νεαρών κοριτσιών. Σε τελετουργίες 
προς τιμή της θεάς, τα νεαρά άγαμα κορίτσια χορεύουν ως Καρυάτιδες και έρχονται για 
πρώτη φορά σε κοινωνική επαφή με τα έφηβα αγόρια.333   

Μια άλλη παράδοση αναφέρει ότι τα κορίτσια πήγαιναν στο ιερό της Βραυρώνιας 
Αρτέμιδος για να περάσουν εκεί το μεταβατικό στάδιο ανάμεσα στην παιδική ηλικία και 
την εφηβεία.334 Η ηλικία των κοριτσιών κυμαινόταν από τα πέντε έως  τα δέκα 
χρόνια.335 Οι νεαρές παρθένες ντύνονταν με μια κιτρινωπή μακριά στολή, που έμοιαζε 
με προβιά αρκούδας και χόρευαν στην τελετή που ονομαζόταν αρκτεία και γινόταν στο 
ιερό της θεάς κάθε πέντε χρόνια. κατά το μήνα Μουνιχιώνα.336 Ο αιτιολογικός μύθος 
που απαντά σε αυτή την τελετή αφορά στο φόνο μιας ιερής αρκούδας της Άρτεμης από 
νεαρά κορίτσια, στη Βραυρώνα. Η θεά θύμωσε από το συμβάν και έστειλε λοιμό στους 
Αθηναίους. Εκείνοι καθιέρωσαν αυτή τη γιορτή για να την εξευμενίσουν και 
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αποφάσισαν με ψήφο  ότι καμιά κοπέλα δεν θα μπορούσε να παντρευτεί, αν δεν έπαιρνε 
μέρος στη ιεροτελεστία.337 Η αρκτεία λοιπόν ήταν μια τελετή η οποία ουσιαστικά 
σηματοδοτούσε  την είσοδο των κοριτσιών στην εφηβική ηλικία  πριν το γάμο.338   

Εκτός από την άρκτο, η θεά σχετίζεται και με το λιοντάρι. Το βλέπουμε σε μια 
αναφορά του Θεόκριτου339 που αφορά σε ένα έθιμο των Συρακουσών κατά το οποίο μια 
λέαινα θυσιαζόταν προς τιμήν της θεάς. Άλλη μια απόδειξη συσχετισμού της θεάς με τον 
ακαλλιέργητο χώρο. 

Η Άρτεμις είναι η προστάτιδα των δασών, καθώς και των ζώων που κατοικούν 
εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι η λατρεία της θεάς, αφορά συχνά στο «έξω από το κανονικό», 
σε ηλικίες οι οποίες θεωρούνται εκτός ενηλίκου βίου, αφού τα παιδιά και οι νέοι 
θεωρούνται τμήματα του «άλλου», του μη κανονικού κόσμου. Για να  γίνουν μέλη του 
κανονικού, θα πρέπει να περάσουν από κάποιες διαδικασίες και τελετές μύησης. 
Αργότερα, στη μετα-ομηρική κοινωνία, η θεά παίρνει τη μορφή της θεάς-κυνηγού, και 
γίνεται η αδερφή του Απόλλωνα. Παρατηρούμε όμως  ότι οι πρωιμότερες τελετουργικές 
δραστηριότητες προς τιμήν της διατηρούνται. 
 
    

Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ελληνική θρησκεία είναι αποσπασματικά 
δομημένη. Το κύριο χαρακτηριστικό της, όπως διαπιστώσαμε από τις διάφορες 
τελετουργικές πρακτικές που παραθέσαμε παραπάνω, ήταν η συνέχεια. Η Θεογονία του 
Ησιόδου επιβεβαιώνει αυτή τη διαπίστωση, αφού στο έργο του αναφέρεται  ξεκάθαρα 
στη γενεολογία  των θεών και των προγόνων τους, που ορίζουν τον κόσμο των 
ανθρώπων αυτής της εποχής. Προφανώς, μέσα από το μύθο ο ποιητής  αποτυπώνει τη 
φιλοσοφική απορία για την προέλευση του ανθρώπου και του φυσικού του 
περιβάλλοντος.  

  Βέβαια θα ήταν μάλλον άτοπο να θεωρούμε ότι πριν απ΄ αυτήν την πρώτη 
συστηματική καταγραφή κάποιων μύθων, που η Ησιόδεια Θεογονία εντάσσει σε μια 
πλασματική χρονολογική σειρά,  υπήρχε στον Αιγαιακό χώρο μία και μοναδική θρησκεία  
με μύθους κοινούς για όλους τους τόπους. Πολλές  τοπικές  δοξασίες παραγκωνίσθηκαν 
και μεταπλάστηκαν σε απόκοσμες τερατόμορφες οντότητες ώστε ως τέτοιες να 
αφομοιωθούν σταδιακά, σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε ελληνική μυθολογία.  Μ’ αυτό 
το σκεπτικό θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε τις ιδιότητες που εκδηλώνουν οι  ολύμπιες 
μορφές, χαρακτηριστικά κληροδοτημένα  από το απώτερο  μυθολογικό  παρελθόν.  

Η Γη γεννά τους Γίγαντες και τις Μελιάδες Νύμφες δίχως ερωτική επαφή. 
Επομένως μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι θεότητες που εξέφραζαν μια προγενέστερη 
κοινωνική δομή παρουσιάζονται σα να  έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγονται μόνες. 
Τα παιδιά τους είναι τέρατα, ή καρποί φυτών.. Η μυθολογική αναφορά τους σημαίνει τη 
διατήρηση του παρελθόντος στο παρόν και τη μετάδοση του στο μέλλον. Έτσι, οι 
Μελιάδες  γεννούν το χαλκό γένος, ένα γένος πολεμιστών, το οποίο  προκύπτει από  
άγαμες οντότητες, πράγμα παράδοξο και μη κανονικό για τα δεδομένα μιας οργανωμένης 
κοινωνίας. Γι΄ αυτό το λόγο της ασυνέχειας και της απόκλισης από τη συμμετοχή και τη 
συνεύρεση καταστρέφεται το χαλκό γένος. Σε αντίθεση μ’ αυτό, οι νεαροί ήρωες-
οικιστές πόλεων όπως ο Φορωνέας ή ο Κέως, αν και γεννιούνται ως καρποί της νύμφης 
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Μελίας, επειδή έχουν πατέρα διαφοροποιούνται από το χαλκό γένος, συγκροτούν τις 
πρώτες κοινωνίες και καθιερώνουν θεσμικό πλαίσιο, αιτιολογώντας μυθολογικά τη 
γέννηση της πόλης..340  Η λατρεία των Ολυμπίων θεών αντικατοπτρίζει σε κοινωνικό 
επίπεδο την εξέλιξη των κοινωνιών από την οικονομία του οίκου στην οικονομία της 
πόλης. Πράγμα το οποίο επιβάλλει και την καθιέρωση θεσμών που να ανταποκρίνονται 
στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Η μυκηναϊκή κοινωνία χαρακτηριζόταν  από ένα 
συσσωρευτικό και απογραφικό μοντέλο διακυβέρνησης αλλά και εμπορίου το οποίο 
εκτείνεται στον Αιγαιακό χώρο.341 Σταδιακά ο Μυκηναϊκός πολιτισμός παρακμάζει. 
Μαζί μ΄ αυτόν  φαίνεται να χάνονται και όλα τα κατακτημένα επίπεδα πολιτισμού. Εν 
τούτοις, κατά τους Σκοτεινούς Αιώνες, οι άνθρωποι αρχίζουν να βάζουν τα θεμέλια για 
τη συγκρότηση κοινωνιών με θεσμούς και νομικό πλαίσιο. Νέες κοινωνικές δυνάμεις 
έρχονται στο προσκήνιο και διεκδικούν την εξουσία από τους άριστους που 
εκπροσωπούν την οικονομία του οίκου. Νέες τεχνικές πολέμου εισάγονται και νέες 
διεκδικήσεις, όπως η καταγραφή των νόμων που θα εξασφάλιζε ισονομία για τους 
πολίτες και θα καθόριζε τις σχέσεις τους.342 Έτσι σταδιακά  συγκροτείται το οικοδόμημα 
της πόλης-κράτους, του πλέον ανεπτυγμένου πολιτικού μοντέλου της αρχαίας ελληνικής 
ιστορίας. 

Αν και η υπό ανάπτυξη νέα κοινωνική πραγματικότητα εδραιώνεται μέσα από 
νόμους και θεσμούς, φαίνεται ότι τα μέλη αυτής της κοινωνίας δεν ζουν αποκομμένα από 
το άγριο περιβάλλον του ακαλλιέργητου χώρου. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε γιατί 
επιβιώνουν στους θρησκευτικούς θεσμούς και στις τελετουργίες τους οι μυθολογικές 
παραδόσεις και οι γενεαλογίες των νέων Ολύμπιων θεών τους, είτε για τον πιο 
ρεαλιστικό λόγο ότι ο έξωθεν των άστεων χώρος εκφράζει την αναγκαιότητα της 
προστασίας των συνόρων τους.  Έτσι η ομαλή έκβαση της καθημερινότητας εξαρτάται 
από την κατανόηση της απόκοσμης κατάστασης. Η χώρα έξω από την καλλιεργήσιμη γη 
αποτελεί την πρόκληση για τα νεοσύστατα μέλη της κοινωνίας, τους εφήβους. Η γνώση 
των γηραιότερων έχει αποκτηθεί σε συνδυασμό  με την φύση από την οποία 
προέρχονται, θα πρέπει λοιπόν και οι νεότεροι να κατανοήσουν και να διδαχθούν από 
τέτοιου είδους εμπειρία, πριν ενταχθούν ως ολοκληρωμένοι πολίτες στους ενήλικες του 
άστεως. Έτσι εύστοχα παρουσιάζεται η εξέλιξη αυτή από το Θουκυδίδη όταν λέει:343 
Φαίνεται γάρ ἡ νῦν Ἑλλάς καλουμένη οῦ πάλαι βεβαίως οἰκουμένη, ἀλλά μεταναστάσεις τε οὖσαι 
τά πρότερα και ῥᾳδίως ἓκαστοι την ἑαυτῶν ἀπολείποντες, βιαζόμενοι ὑπό τινων αἰεί πλειόνων. τῆς 
γάρ ἐμπορίας οὐκ οὒσης οὐδ’ ἐπιμειγνύντες ἀδεῶς ἀλλήλοις οὒτε κατά γῆν οὒτε διά θαλάσσης, 
νεμόμενοι τε τά ἑαυτῶν ἓκαστοι ὅσον ἀποζῆν και περιουσίαν χρημάτων οὐκ ἒχοντες οὐδέ γῆν 
φυτεύοντες, ἄδηλον ὂν ὁπότε τις ἐπελθών, και ἀτειχίστων ἅμα ὂντων, ἄλλος ἀφαιρήσεται, τῆς τε 
καθ’ ἡμέραν ἀναγκαίου τροφῆς πανταχοῦ ἄν ἡγούμενοι ἐπικρατεῖν οὐ χαλεπῶς ἀπανίσταντο, και 
δι’ αὐτό οὒτε μεγέθει πόλεων ἲσχυον οὒτε τῇ ἄλλῃ παρασκευῇ.  
  Μύθος, τελετουργία, εικαστική αναπαράσταση: αυτοί είναι οι τρεις τρόποι. 
Λόγος, δράση, εικόνα, μέσω των οποίων δηλώνεται η θρησκευτική εμπειρία των 
Ελλήνων. Ο καθένας απ’ αυτούς συγκροτεί μιαν ιδιαίτερη γλώσσα, η οποία μέσω της 
σύνδεσής της με τις άλλες  ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του δημιουργού που 
αναλαμβάνει μια αυτόνομη δημιουργία είτε με έργο λόγου, είτε με θρησκευτικό δρώμενο 
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είτε με εικαστικό έργο.  Ακόμα κι αν φαίνεται ότι  ο δημιουργός επινοεί τα πάντα στο 
έργο του,  ουσιαστικά και ο ίδιος ακολουθεί το νήμα μιας μυθολογικής παράδοσης η 
οποία έχει το δικό της τρόπο λειτουργίας, τη δική της εσωτερική αναγκαιότητα και 
συνοχή. Έτσι οι παλαιότερες εκδοχές για να αποκτήσουν νόημα είτε συνυφαίνονται με 
τις καινούργιες είτε αποδίδονται ως αντιπαράθεση μ΄ αυτές  για να οδηγηθούν εν τέλει 
στη σύνθεση. 344Αυτή η διαλεκτική σχέση  είναι άλλωστε το διακριτικό γνώρισμα της 
αρχαίας μυθικής παράδοσης η οποία εξελίσσεται για να μπορεί να ανταποκρίνεται σε 
κάθε νέο μοντέλο κοινωνίας.345  
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                                                                 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέραμε ότι η στάση των μορφών στους δύο πίθους 
αποπνέει οικειότητα ανάμεσα στην κεντρική μορφή και τις δύο μικρότερες. Δώσαμε 
αυτήν την ερμηνεία γιατί οι μικρότερες μορφές εμφανίζονται σε μια στάση περίπτυξης 
προς την κεντρική, αγγίζοντάς την τρυφερά στο στήθος και στην κοιλιά. Καταλήξαμε 
στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μητέρα με τις δύο κόρες της. Την κεντρική μητρική 
μορφή την εντάξαμε στον ακαλλιέργητο χώρο με στοιχεία τα κλαδιά που φέρει στο 
διάδημά της και τους λέοντες συνοδούς. Ερμηνεύσαμε τη μορφή ως θεά εξ αιτίας του 
διαδήματος που φέρει. Αυτή η θεά σύμφωνα με τις προσεγγίσεις των μελετητών, που 
θεωρούν τα έργα τηνιακής προέλευσης, θα πρέπει να αναχθεί στον ευρύτερο χώρο της 
Δήλου. Με δεδομένη τη χρονολόγηση των έργων στις αρχές του 7ου αιώνα, καθώς και τα 
μινω-μυκηναϊκά στοιχεία της απεικόνισης, θα μπορούσαμε να αναζητήσουμε την 
ταυτότητα της σε μυθολογικές παραδόσεις που παραπέμπουν στην προ-Ολύμπια τάξη 
πραγμάτων. Απ’ όλα αυτά τα στοιχεία προσανατολιστήκαμε στη γενεαλογία της  
Λητούς, αφού λατρεύεται ως σημαντική θεότητα στον Δηλιακό χώρο. Η ένσταση μας ως 
προς την ταύτιση της μορφής με τη Λητώ έγκειται στις δύο μικρότερες μορφές, που 
έχουν πανομοιότυπη απόδοση χωρίς κανένα στοιχείο που να διακρίνει τη 
διαφορετικότητα του φύλου τους, ώστε δεν μπορούμε να τις ταυτίσουμε με την Άρτεμη 
και τον Απόλλωνα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι η κεντρική μορφή παριστά τη Φοίβη με τις 
δύο κόρες της, Λητώ και Αστερόη. Η Φοίβη ως θεότητα τιμάται όπως είδαμε σε 
δρώμενα που παραπέμπουν στον ακαλλιέργητο χώρο πράγμα που επιβεβαιώνεται από 
την ύπαρξη του Φοιβαίου, ιερού αφιερωμένου σ’ αυτήν. 

Μυθολογικά η Φοίβη ανήκει στους Τιτάνες. Συμβολικά αυτοί εκπροσωπούν την 
αντίπαλη κατάσταση των Ολυμπίων, που συγκρούσθηκαν μαζί τους για την κυριαρχία 
του κόσμου. Η έκπτωση τους στα Τάρταρα είναι ο συμβολισμός της αποπομπής τους από 
έναν χώρο, ο οποίος διαθέτοντας τη μήτιδα του Δία, την τεχνική γνώση, τείνει να 
εξελιχθεί. Επιβιώνουν όμως ως μυθολογικές αναφορές γιατί εκπροσωπούν φυσικά 
στοιχεία που δεν παύουν να ξυπνούν στους ανθρώπους αρχέγονους φόβους. Η νέα τάξη 
πραγμάτων φαίνεται να επιβάλει θεσμούς εκπαίδευσης στους εφήβους για να 
δοκιμαστούν και να υπερνικήσουν τέτοιου είδους φόβους, ώστε να αντεπεξέλθουν στους 
κανόνες που θέτει η κοινωνική ανάγκη. Βιώνοντας λοιπόν την ανάγκη στην άγρια φύση 
θεωρούνται πλέον εκπαιδευμένοι και ικανοί για την υπεράσπιση του καλλιεργημένου 
χώρου στον οποίο διαβιώνουν. Πρέπει να δοκιμαστούν στην επιβίωση για να εκτιμήσουν 
τη διαβίωση.  Αυτό το νόημα παίρνουν οι διαβατήριες τελετές των εφήβων.  

Η ύπαρξη του Φοιβαίου αποδεικνύει τη διατήρηση στον ακαλλιέργητο χώρο 
μυθολογικών μορφών που ανάγονται σε μια προγενέστερη των Ολυμπίων τάξη 
πραγμάτων και λειτουργούν ως αντίποδας αυτών, στον χώρο έξωθεν της κυριαρχίας των 
Ολυμπίων, δηλαδή το άστυ. Έτσι θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την Φοίβη, όπως και 
τις δύο μορφές των επόμενων έργων ως μιξογενείς μορφές ανθρωπόμορφων θεών-



δέντρων. Με τη μίξη των δύο εννοιών υποδηλώνεται η θέση τους που αντιδιαστέλλεται 
με τα σαφή ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά  των Ολυμπίων.  

Η θεά λοιπόν στον θώρακα από την Ολυμπία είναι μια τέτοια μιξογενής μορφή 
που υποδέχεται τους εφήβους στο περιβάλλον της. Η αντίστροφη διαδικασία, η 
επιστροφή τους δηλαδή στο άστυ, θεωρήσαμε ότι απεικονίζεται στη μίτρα από το 
Ρέθυμνο, πράγμα που υποδηλώνεται με την απόδοση της θεάς με σύμβολο επιφάνειας 
και με την παράσταση των γεννητικών οργάνων που φέρει στους νέους ως υποδήλωση 
της ενηλικίωσής τους. Από το χάσμα αναδύεται ένας φοίνικας που υποδηλώνει την 
προέλευση της θεάς από τον ακαλλιέργητο χώρο.  

Με αυτή τη λογική, η εικονογραφία μας παύει να έχει τη μορφή ξεχωριστών, 
ασύνδετων εικόνων, αποκτά έναν ειρμό και μια συνέχεια. Αναλυτικότερα, οι δύο πρώτες 
παραστάσεις στους πίθους συνθέτουν την εικόνα μιας μιξογενούς μορφής, θεάς του 
ακαλλιέργητου χώρου. Εν συνεχεία ο θώρακας και η μίτρα μάς παρουσιάζουν δύο 
διαφορετικές στιγμές μιας τελετουργικής δραστηριότητας που αφορούν σε τέτοιου 
είδους μορφή.  

Η έννοια λοιπόν θεά-δέντρο προσωποποιεί όλες τις μορφές των παραστάσεων που 
αναλύσαμε ανεξαρτήτως του συμβολισμού που αποπνέει η κάθε μια ξεχωριστά.  
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