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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Η εργασία αυτή εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Αρχαίος Μεσογειακός Κόσμος – Ιστορία και Αρχαιολογία» με 

κατεύθυνση την Προϊστορική Αρχαιολογία. Η κοινωνική ταυτότητα των φύλων είναι 

ένα θέμα διαχρονικά και διατοπικά φλέγον, αφού δεν παύουν να διαφοροποιούνται 

συνεχώς ο προβληματισμός γύρω από αυτό, τα ζητούμενα και γενικώς οι αντιλήψεις 

σε παγκόσμια κλίμακα. Σήμερα, στον δυτικό κόσμο και τη μετά τον φεμινισμό εποχή, 

παρατηρείται ότι α) η γυναικεία απελευθέρωση είναι μύθος - για παράδειγμα το 

γυναικείο σώμα μετατρέπεται, συχνά ασύδοτα, σε σεξουαλικό αντικείμενο β) όλο και 

εντείνεται η κατάρριψη κάθε είδους έμφυλου στερεότυπου και προσέγγισης της 

ουδετερότητας του φύλου (gender neutrality). Οι κατηγορίες «άνδρας» και «γυναίκα» 

θεωρούνται οδυνηρές για μια αύξουσα μερίδα του πληθυσμού, και θεωρείται επείγον 

ζητούμενο να γίνουν πιο «βιώσιμες» ειδικά για τις μειονότητες. Στον ανατολικό 

κόσμο, από την άλλη μεριά, κυριαρχεί ο ισλαμικός σεξισμός, οι ρόλοι των φύλων 

είναι πολύ αυστηρά καθορισμένοι και η γυναικεία θέση είναι εξαιρετικά 

υποβαθμισμένη – οι γυναίκες στερούνται πολλές φορές του δικαιώματος της 

ελευθερίας, ακόμη και της ζωής, και δεν δύνανται να αποκτήσουν βασική νομική 

προστασία. 

Η παρούσα εργασία διαρθρώνεται ως εξής:  

Στην εισαγωγή γίνεται ανάλυση των όρων του τίτλου με έμφαση στη διάκριση 

του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου. Στο πρώτο κεφάλαιο, επιχειρείται αρχικά 

μια επισκόπηση των σπουδών για τα φύλα στον δυτικό κόσμο, καθώς καθρεπτίζουν 

το σχετικό επιστημονικό ενδιαφέρον όπως διαμορφωνόταν σε κάθε δεκαετία του 

20ού αιώνα ανάλογα με τις ιστορικές και εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες· και 

προσεγγίζεται κατόπιν η απήχηση της συζήτησης για τα φύλα στους/στις 

αρχαιολόγους, ιδίως στους/στις μελετητές/τριες της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο.  

Στο δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο προσεγγίζονται οι τοιχογραφίες με 

απεικονίσεις ανδρών και γυναικών στην Κρήτη και τη Θήρα, αντίστοιχα, με 

χρονολογική σειρά κατά το δυνατόν. Έχει δοθεί έμφαση σε αυτές τις δύο θέσεις λόγω 

του πλήθους των ευρημάτων από αυτές - και η ανάλυσή τους δεν είναι εξονυχιστική 

εξαιτίας ακριβώς της τεράστιας βιβλιογραφίας. Οι εκεί τοιχογραφίες περιλαμβάνουν 

πολυάνθρωπες μικρογραφικές συνθέσεις όπου τα φύλα συνυπάρχουν, αλλά και 
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φυσικού μεγέθους μεμονωμένες γυναικείες ή ανδρικές απεικονίσεις, όπως και αμιγώς 

γυναικείες ή ανδρικές, σε χωρική ωστόσο εγγύτητα/συνάφεια των φύλων και κάποιου 

είδους αναλογία στις εκάστοτε δράσεις τους.  

Σε δύο Παραρτήματα αναφέρονται επιλεκτικά στο μεν πρώτο έμφυλες 

δραστηριότητες σε αιγαιακές τοιχογραφίες εκτός Κρήτης και Θήρας, στο δε δεύτερο 

άλλα έργα τέχνης της Ύστερης Εποχής του Χαλκού. Ακολουθούν τα Συμπεράσματα, 

ο Πίνακας Εικόνων και οι Εικόνες, τέλος η Βιβλιογραφία.  

Σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα 

καθηγήτριά μου, Κατερίνα Κόπακα, πρωτίστως για την τόση πολλή ενθάρρυνση, την 

καθοδήγηση, την υπομονή, τις υποδείξεις και τον χρόνο που διέθεσε, ώστε να φέρω 

εις πέρας την παρούσα εργασία και, βέβαια, για την εκπαίδευση που μου παρείχε 

στην αίθουσα και στο πεδίο καθόλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Ευχαριστώ, 

επίσης, τις καθηγήτριες της τριμελούς επιτροπής Ίριδα Τζαχίλη και Νένα Γαλανίδου 

για τη βοήθεια. Να ευχαριστήσω, ακόμη: τους φίλους και συναδέλφους Κατερίνα 

Μανωλούκου και Βαγγέλη Ρωμανάκη για την ανταλλαγή απόψεων και την 

καθοριστική συμπαράστασή τους· τους γονείς μου Σπύρο και Κατερίνα, τον αδελφό 

μου Βασίλη και ειδικά τον σύζυγό μου Χρήστο για την αμέριστη στήριξή τους στο 

εγχείρημά μου και τον κόπο που κατέβαλλε ο καθένας τους ώστε να εξοικονομώ 

χρόνο για μελέτη· και, τέλος, την κόρη μου Αναστασία, που μου έκανε την καλύτερη 

παρέα από όταν γεννήθηκε, το τελευταίο διάστημα της συγγραφής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η έννοια του φύλου  

Το φύλο ως σύστημα σύνθετων και άνισων σχέσεων αποτέλεσε πυρήνα για τη μελέτη 

του στις ανθρωπιστικές επιστήμες από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, όταν η 

επεξεργασία του ως αναλυτικής κατηγορίας θα αμφισβητούσε τις κυρίαρχες έννοιες 

του σχετικού γνωστικού πεδίου της ιστορίας. Στα τέλη της ίδιας δεκαετίας το 

ενδιαφέρον για την προσέγγιση του βιολογικού φύλου μετατοπίστηκε γρήγορα σε 

αυτήν του κοινωνικού φύλου (Scott 1997: 287-288). 

Η εννοιολόγηση του φύλου αφορά ζητήματα ταυτότητας, υποκειμενικότητας, 

εμπειρίας που διατρέχουν τη φεμινιστική θεωρία, ενώ η προσέγγισή τους εκφράζει 

διαφορετικά πεδία ανάλυσης. Η Joan Wallach Scott, η γνωστότερη εκπρόσωπος της 

«γλωσσικής στροφής» στη φεμινιστική ιστοριογραφία, επεξεργάστηκε το φύλο σε 

δύο επίπεδα ανάλυσης: ως συστατικό στοιχείο των κοινωνικών σχέσεων που 

στηρίζεται στις αντιληπτές διαφορές των φύλων και ως πρωταρχικό τρόπο 

νοηματοδότησης των εκάστοτε σχέσεων εξουσίας (όπ.π.: 309-314). 

Στο πρώτο σκέλος του ορισμού της, η Scott αναφέρεται στην κοινωνική και 

πολιτισμική κατασκευή της έμφυλης διαφοράς. Το φύλο περιέχει τέσσερα στοιχεία 

που αφορούν τη διαδικασία κατασκευής σχέσεων: (α) τα διαθέσιμα κοινωνικά 

σύμβολα (όπ.π.: 309), (β) τις αντιλήψεις που διατυπώνουν τα νοήματα των 

συμβόλων, οι οποίες εκφράζονται μέσω θρησκευτικών, νομικών και πολιτικών 

δογμάτων με τη μορφή μιας δυαδικής αντίθεσης που παγιώνει το νόημα του άντρα 

και της γυναίκας, του αρσενικού και του θηλυκού (όπ.π.: 309-310), (γ) εν μέρει το 

σύστημα συγγένειας, αλλά και την οικονομία - την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση 

και το πολίτευμα (όπ.π.: 310-311) και (δ) την υποκειμενική ταυτότητα. Σύμφωνα με 

την ερευνήτρια, οι ιστορικοί οφείλουν να διερευνούν τους τρόπους διαμόρφωσης 

έμφυλων ταυτοτήτων και να συνδυάζουν τα πορίσματά τους με σειρές 

δραστηριοτήτων, κοινωνικών και πολιτισμικών αναπαραστάσεων (όπ.π.: 311). 

Σύμφωνα με το δεύτερο σκέλος του ορισμού του φύλου, αυτό είναι ένα 

πρωταρχικό πεδίο εντός ή μέσω του οποίου αρθρώνεται η εξουσία (όπ.π.: 312). Δομεί 

τις αντιλήψεις και τη συμβολική και υλική οργάνωση όλης της κοινωνικής ζωής, 

κατασκευάζοντας σχέσεις ανισότητας ακόμη και σε πεδία που δεν συνδέονται 

εγγενώς με την έμφυλη διαφορά. Όλες οι εννοιολογικές γλώσσες χρησιμοποιούν, 



5 

 

υποστηρίζει η Scott, τη διαφοροποίηση ως μέσο παραγωγής νοήματος και η 

ταυτότητα του φύλου είναι πρωταρχικός τρόπος νοηματοδότησης. Η ίδια αναρωτιέται 

πώς κατασκευάζονται, νομιμοποιούνται, αμφισβητούνται και διατηρούνται οι 

ιεραρχίες του φύλου και ακολουθεί τη μέθοδο της γενεαλογίας που δεν αναζητά τις 

απαρχές και τις ρίζες της έμφυλης ιεραρχίας σε κάποιο εξωτερικό αίτιο αλλά 

ανιχνεύει τη διαδικασία μέσω της οποίας παράγεται η γνώση για τη διαφορά των 

φύλων (Scott 1997: 313-314). 

Διάκριση βιολογικού και κοινωνικού φύλου 

Οι ορισμοί του βιολογικού και του κοινωνικού φύλου (sex και gender αντίστοιχα) 

ποικίλλουν στο πλαίσιο του κάθε επιστημονικού τομέα. Διαφορετικά τους 

χρησιμοποιούν οι γενετικοί και οι συγκριτικοί και εξελικτικοί βιολόγοι, οι βιο-

ανθρωπολόγοι, οι ψυχοβιολόγοι και οι συμπεριφορικοί οικολόγοι, και διαφορετικά οι 

κοινωνικοί ανθρωπολόγοι (Worthman 1995: 596-600) κ.ο.κ. Oι τελευταίοι θέτουν 

τους δύο όρους σε μια εμφατική αντίστιξη που θεμελιώθηκε από τον φεμινισμό στην 

προσπάθεια να απεμπλακούν έννοιες της βιολογίας από τις κοινωνικές «κατασκευές» 

(όπ.π.: 597-598). 

Η Σιμόν ντε Μπωβουάρ γράφοντας στο Δεύτερο Φύλο το επαναστατικό για 

την εποχή του «Η γυναίκα δεν γεννιέται· μάλλον γίνεται» (Μπωβουάρ 1979: 281) 

ξεχωρίζει το «βιολογικό» από το «κοινωνικό» φύλο και προτείνει ότι το δεύτερο είναι 

μια ταυτότητα που αποκτάται σταδιακά. Η διάκριση ανάμεσα στο βιολογικό και το 

κοινωνικό φύλο υπήρξε για πολλές δεκαετίες κρίσιμη, στο πλαίσιο της μακράς 

φεμινιστικής προσπάθειας απομυθοποίησης του ισχυρισμού ότι η ανατομία είναι 

πεπρωμένο. Το βιολογικό φύλο είναι αμετάβλητο, ενώ το κοινωνικό φέρει τις 

νοηματοδοτήσεις εκείνες που αποκτά το σώμα στη διάρκεια της ζωής και τους 

ποικίλους τρόπους εκπολιτισμού του (Butler 1986: 35).  

H κοινωνιολόγος Γιώτα Παπαγεωργίου (2010: 22) επισημαίνει σχετικά: «Η 

έννοια του φύλου ως μιας αναλυτικής κατηγορίας είναι κεντρικής σημασίας για τις 

φεμινίστριες ερευνήτριες. Η έννοια του «βιολογικού φύλου» (sex) αναφέρεται στις 

βιολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών και διαφοροποιείται από εκείνη 

του «κοινωνικού φύλου» (gender), η οποία αφορά στις κοινωνικές σημασίες που 

δίνονται στη διαφοροποίηση αυτή. Έτσι, η έννοια του κοινωνικού φύλου 

αντιλαμβάνεται τις έμφυλες κοινωνικές ταυτότητες της αρρενωπότητας και της 
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θηλυκότητας ως ένα συνεχές (continuum), συχνά σε συνδυασμό με άλλες ταυτότητες, 

χωρίς να θεωρεί τα φύλα ως δύο αντίθετους πόλους.  

Για τις φεμινίστριες το κοινωνικό φύλο εξετάζει, επιπλέον, τις επιπτώσεις της 

θηλυκότητας και της αρρενωπότητας, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ ανδρών και 

γυναικών στην κοινωνία, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα μιας βαθύτερης ανάλυσης 

των δυναμικών αυτών. Βέβαια, εξαιτίας του συνεχιζόμενου αποκλεισμού των 

γυναικών από τη δημόσια σφαίρα, η φεμινιστική έρευνα επικεντρώνεται περισσότερο 

στις γυναίκες χαρτογραφώντας τις έμφυλες ανισότητες (Παπαγεωργίου 2010: 22).   

Όπως αναφέρει η Naomi Hamilton, «το φύλο (sex) και το γένος (gender) δεν 

είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένα. H ανθρωπολογία έχει δείξει ότι αρκετοί πολιτισμοί 

δεν διαθέτουν το απλουστευτικό διαιρετικό σχήμα των γενών που χρησιμοποιείται 

από τους αρχαιολόγους» (Hamilton 2000: 23, 28 [-η μτφρ. δική μου]), ενώ οι 

κοινωνιολόγοι υποστηρίζουν ότι το φύλο είναι βιολογικό, ενώ το δεύτερο, το 

πολιτισμικό συστατικό του, είναι θέμα της εκάστοτε κουλτούρας (Gilchrist 1999: 9).  

Ο όρος κοινωνικό φύλο (gender) νοηματοδοτείται μόνο όταν αυτό εξετάζεται 

ως προϊόν συγκεκριμένων ιστορικών συμφραζομένων. Το κοινωνικό φύλο μπορεί να 

οριστεί ως η κοινωνική διάκριση που βασίζεται στη διαφοροποίηση του βιολογικού 

φύλου και φέρει διαφορετικές προσδοκίες για τον ρόλο των ανδρών και των 

γυναικών σε διαφορετικούς πολιτισμούς, ενώ λειτουργεί ως μια πρωταρχική, ή 

μάλλον ως η πρωταρχική, ταξινόμηση οργάνωσης σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία. 

Θέτει το πλαίσιο δραστηριοτήτων των ανδρών και των γυναικών, διέπει τους 

μηχανισμούς καταμερισμού των εργασιών και διανομής των αγαθών, θέτει τη 

διαχωριστική γραμμή των πολιτικών, οικονομικών και θεσμικών ρόλων που 

επιτρέπεται, επιβάλλεται ή απαγορεύεται να αποκτήσουν οι άνδρες και οι γυναίκες 

και παρέχει τον ορθολογιστικό κοινωνικό και οικονομικό διαχωρισμό των 

βιολογικών φύλων. Ως τέτοιο, το κοινωνικό φύλο λειτουργεί ως πρωταρχικό, 

καθοριστικό χαρακτηριστικό της πολιτισμικής ταυτότητας, και είναι τόσο κομβικής 

σημασίας όσο η γλώσσα και η θρησκεία (Olsen 2014: 2 [-η μτφρ. δική μου]). 

Πρόκειται για ένα σύστημα κοινωνικών πρακτικών που διαμορφώνει σχέσεις 

ανισότητας στη βάση της διαφορετικότητας των ανθρώπων που περιλαμβάνει 

(Ridgeway and Smith-Lovin 1999: 192). 

Δεν είναι, πάντως, δυνατόν να υπάρξει ένας γενικευμένος ορισμός του 

κοινωνικού φύλου, με καθολική εφαρμογή σε όλες τις εποχές και σε όλους τους 
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τόπους (Meade and Wiesner-Hanks 2004: 2). Πράγματι, η πρώιμη διατύπωση της 

Scott (1986: 1065-1068) ότι πρόκειται για «μια κοινωνική κατηγορία που 

υπαγορεύεται από το βιολογικό φύλο», πριν είκοσι περίπου χρόνια άρχισε να 

αμφισβητείται. Βιολογικοί δείκτες, όπως αναπαραγωγικά όργανα και χρωμοσώματα, 

δεν είναι πλέον αυστηρά διχοτομημένοι αλλά περιλαμβάνουν ασαφείς, ενδιάμεσες 

κατηγορίες. Τα άτομα σε αυτές τις περιπτώσεις με τη βοήθεια της χειρουργικής 

μπορούν να αφαιρούν ή να τροποποιούν τα ακατάλληλα, μη επιθυμητά μέλη του 

σώματός τους. Επομένως, το κοινωνικό φύλο τους καθορίζει το βιολογικό και όχι το 

αντίστροφο (Meade and Wiesner-Hanks 2004: 3).  

Ιστορικές και ανθρωπολογικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν κοινωνίες 

όπου το κοινωνικό φύλο δεν διακρίνεται βάσει ανατομικών χαρακτηριστικών ή 

χρωμοσωμάτων αλλά από τη σχέση του ατόμου με την αναπαραγωγή: Οι ενήλικες 

κατατάσσονται στο αρσενικό ή το θηλυκό φύλο, ενώ τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι 

θεωρούνται διαφορετικά φύλα. Έτσι, στη ζωή του ένα άτομο ανήκει σε διαφορετικές 

έμφυλες κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία του. Σε άλλες κοινωνίες το φύλο 

καθορίζεται από τον ρόλο του ατόμου στην παραγωγική διαδικασία ή σε 

θρησκευτικές τελετουργίες διαφέροντας από εκείνο ατόμων του ίδιου βιολογικού 

φύλου ή ενός τρίτου φύλου (αυτόθι· για ένα αντίστοιχο παράδειγμα κοινωνίας με 

τρία ή περισσότερα φύλα, βλ. Watson 2000). 

Ο δυαδικός έμφυλος χωρισμός και η σημασία του κοινωνικού φύλου 

δέχθηκαν πολλή κριτική από την περιοχή της «διαφυλικής» (transgender) 

μετακίνησης. Τη δεκαετία του 1950 άρχισαν να εφαρμόζονται οι επεμβάσεις αλλαγής 

φύλου στα άτομα που είχαν γεννηθεί με ανατομικά χαρακτηριστικά του ενός φύλου, 

όμως πνευματικά ένιωθαν να ανήκουν στο άλλο, ώστε να έρθουν εγγύτερα στη 

διανοητική τους ταυτότητα του κοινωνικού φύλου (Meade and Wiesner-Hanks 2004: 

3). 

Πέρα από τη διάκριση βιολογικού και κοινωνικού φύλου: Η θεωρία της 

επιτελεστικότητας (perfomativity) 

Οι σπουδές του φύλου, η φεμινιστική και η θεωρία queer
1
 όπως και ο ακτιβισμός για 

την ομοφυλοφιλία επηρεάζονται πολύ από τη δεκαετία του 1990 από την 

                                                           
1
Διατηρείται στα αγγλικά ο όρος «queer», διότι «η μετάφρασή του στα ελληνικά σε «περίεργος, 

αλλόκοτος», που ήδη χρησιμοποιείται από μερικούς ακτιβιστές/στριες, δεν αποδίδει τη βαρύτητα του 
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Αμερικανίδα θεωρητικό Judith Butler. Η επιτελεστικότητα, υποστηρίζει η 

ερευνήτρια, είναι η διαδικασία κατά την οποία τα άτομα γίνονται φέροντες 

οργανισμοί των κοινωνικών δομών και καθορίζουν το φύλο τους ανάλογα με το 

όνομα που έχει δοθεί σε αυτό: «Επί παραδείγματι:  Για κάθε νεογέννητο οι ιατρικές 

αρχές ανακοινώνουν “Είναι αγόρι!” ή “Είναι κορίτσι!”. Η ανακοίνωση αυτή δεν είναι 

απλά μια περιγραφή της ανατομίας του μωρού, αλλά και μια επιτελεστική πράξη που 

κατασκευάζει τη σεξουαλική ταυτότητα του ανθρώπου με το που έρχεται στον κόσμο. 

Αμέσως θα ντυθεί στα ροζ ή στα γαλάζια και θα αρχίσει να διαμορφώνεται στη βάση 

των προσδοκιών του κοινωνικού του περιβάλλοντος. Η σεξουαλική του ταυτότητα είναι 

σε μεγάλο βαθμό προδιαγεγραμμένη πολιτισμικά» (Butler 1993: 2 [-η μτφρ. δική μου]). 

Δράση 

Κατά την απεικόνιση, την αναπαράσταση, μιας δράσης ή ενός γεγονότος υπάρχει ένα 

αφήγημα, μια μετάβαση από ένα προηγούμενο στάδιο στο επόμενο, στο ακόλουθο. 

«Περπατώ» σημαίνει ότι προϋπήρξε ένα σημείο εκκίνησης και θα ακολουθήσει ένα 

σημείο άφιξης (Genette 1988: 19).   

Βεβαίως υπάρχουν κάποιες απεικονίσεις που πλεονεκτούν από την άποψη ότι 

μπορούν να αφηγηθούν περισσότερα για τις απεικονιζόμενες μορφές, τις σχέσεις 

τους, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κ.λπ. -«μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις»- 

όμως οι απεικονίσεις υστερούν σε σύγκριση με τις πληροφορίες που παρέχονται από 

τις γραπτές πηγές, οι οποίες μπορούν να διαλευκάνουν ακριβώς τη διαδοχή των 

δράσεων και των κινήσεων και τις εσωτερικές προθέσεις των χαρακτήρων (Cain 

2001: 32). Για μια απεικόνιση δεν υπάρχουν σαφή «εργαλεία» όπως οι λέξεις, για να 

δηλωθεί ξεκάθαρα το «πριν», το «μετά» κ.τ.λ. Οι αφηγήσεις στις απεικονίσεις είναι 

σε μεγάλο βαθμό ασαφείς και μπορεί το περιεχόμενό τους να γίνει κατανοητό μόνο 

αν συμπληρωθεί από άλλες πηγές (αυτόθι), ενώ ενεργό ρόλο έχει και ο θεατής που 

«αφηγηματοποιεί» την εικόνα (Davis 1993: 52).  

Για να γίνουν κατανοητές η δράση και η επικοινωνία μεταξύ των μορφών 

στον εικαστικό τομέα, απαραίτητη είναι η γνώση των βασικών συμβάσεων που 

συνοδεύουν την απεικόνιση των μορφών μέσα σε ένα κοινωνικό ιδίωμα (Morgan 

2000: 927). Οι πιο δύσκολες αναγνώσεις αφηγήσεων είναι αυτές που σχετίζονται με 

                                                                                                                                                                      
εξοστρακισμού, της δυσφήμησης που περιέχει η λέξη «queer», αλλά και γενικότερα την εννοιολογική και 
πολιτική ιστορία επανοικειοποίησης του αρχικά δυσφημιστικού αυτού όρου» (Γιαννακόπουλος 2006: 

12). 
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τελετουργικές και μάλιστα θρησκευτικές δράσεις: για να γίνει απόλυτα κατανοητό 

ένα τέτοιο δρώμενο, θα πρέπει ο θεατής να έχει ειδική γνώση και εμπειρία από αυτό 

(Cain 2001: 32-33).  

Διάδραση των φύλων 

Η Linda Hurcombe (1995: 87) διατύπωσε ρηξικέλευθα ότι για να είναι βιώσιμος ένας 

ανθρώπινος πληθυσμός χρειάζεται τουλάχιστον δύο βιολογικά φύλα, επαρκή αριθμό 

ατόμων από το καθένα και τη μεταξύ τους διάδραση, ενώ η Κατερίνα Κόπακα (1997: 

525) πρόσθεσε ότι οι βιώσιμοι ανθρώπινοι πληθυσμοί χρειάζονται διαχωρισμό και 

κατανομή των υποχρεώσεων και εργασιών, ανάλογα με την ηλικία, το βιολογικό 

φύλο, τη θέση, τα κοινωνικά ιδανικά και τις κοινωνικές απαγορεύσεις της ομάδας 

τους –και δη οι κοινωνίες του προϊστορικού Αιγαίου δεν θα μπορούσαν να ξεφύγουν 

από αυτούς τους κανόνες επιβίωσης.  Η συμμετοχή των ανδρών και των γυναικών, 

γενικώς του κοινωνικού και του βιολογικού φύλου, σε όλες τις δραστηριότητες της 

ζωής χαρακτηρίζεται από αναγκαστική συμπληρωματικότητα (όπ.π.: 521-523).  

Η συχνή επαφή ανδρών και γυναικών καθιστά τη διάδρασή τους ένα δυναμικό 

πεδίο ενδιαφέροντος εντός του συστήματος του κοινωνικού φύλου και καθορίζει το 

δομικό πλαίσιο της ίδιας της έννοιας «διάδραση» (West and Zimmerman 1987: 127-

129, Ridgeway 1997: 219). Να σημειωθεί ότι, όπως είναι φυσικό, η διάδραση με 

κάποιον άλλον προϋποθέτει τουλάχιστον κάποιου είδους στοιχειώδη κοινωνικό 

ορισμό αναφορικά με το ποιος είναι ο εαυτός μας και ποιος είναι ο άλλος (Ridgeway 

and Smith-Lovin 1999: 192, Ridgeway 1997: 219-20).  

Και οι ρόλοι των φύλων και η κοινωνική εικόνα τους, το «φαίνεσθαι», 

επικεντρώνονται στις συμπεριφορές που υιοθετούν τα άτομα, σε αντίθεση, 

παραδείγματος χάριν, με τις βιολογικές διαφορές τους. H αντίληψη του φύλου ως 

ρόλου συγκαλύπτει το έργο που εμπεριέχεται στην έκφραση του φύλου στις 

καθημερινές δραστηριότητες, ενώ η έννοια του φύλου ως κοινωνικής εικόνας το 

περιορίζει στο πλαίσιο της διάδρασης. Αντίθετα, οι συμμετέχοντες στη διάδραση 

οργανώνουν τις ποικίλες και πολλαπλές δραστηριότητές τους, ώστε να 

αντικατοπτρίσουν ή να εκφράσουν το κοινωνικό φύλο και είναι προδιατεθειμένοι να 

αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά των άλλων υπό παρόμοιο πρίσμα (West and 

Zimmerman 1987: 127). Οι ενδεδειγμένες ή οι ανάρμοστες συμπεριφορές παρέχουν ή 

στερούν κοινωνική αποδοχή αντίστοιχα (Ridgeway and Smith-Lovin 1999: 208). 
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 Σύμφωνα με τους Candance West και Don Zimmerman (1987: 129) το 

κοινωνικό φύλο δεν είναι ένα σύνολο χαρακτηριστικών, ούτε μια μεταβλητή ούτε 

ένας ρόλος, αλλά το προϊόν ορισμένου είδους κοινωνικών πράξεων, ενώ οι Judith 

Gerson και Kathy Peiss (1985: 331) υποστήριξαν ότι η πραγμάτωση του κοινωνικού 

φύλου είναι κάτι περισσότερο από την αέναη δημιουργία της έννοιας του κοινωνικού 

φύλου μέσω των ανθρώπινων δράσεων. Το ίδιο το κοινωνικό φύλο συγκροτείται 

μέσω της έμφυλης διάδρασης (West and Zimmerman 1987: 129). 

Το σύστημα του κοινωνικού φύλου περιλαμβάνει διαδικασίες προσδιορισμού 

της διαφορετικότητας αρσενικών και θηλυκών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και 

δικαιολογούν βάσει αυτής μορφές ανισότητας στο πλαίσιο της οικογένειας και των 

άλλων κοινωνικών ρόλων (Ridgeway and Smith-Lovin 1999: 191). Η μεγάλη 

συχνότητα διάδρασης ανδρών-γυναικών εγείρει σημαντικά ερωτήματα σχετικά με το 

πώς αυτή δημιουργεί εμπειρίες που επιβεβαιώνουν ή ενδεχομένως υπονομεύουν τις 

πεποιθήσεις για τη διαφορά και την ανισότητα των φύλων οι οποίες έγκεινται στο 

σύστημα του κοινωνικού φύλου (αυτόθι). Κάθε ερμηνεία για τη διαφορά και 

ανισότητα των φύλων πρέπει να λάβει υπόψη της τρία θεμελιώδη ευρήματα από την 

έρευνα στη διάδραση: α) οι άνθρωποι θεωρούν τις διαφορές των φύλων διεισδυτικές 

στη διάδραση β) οι μελέτες στη διάδραση ανάμεσα σε ισότιμους με ίδια δύναμη και 

status δείχνουν περισσότερες διαφορές στη συμπεριφορά των φύλων γ) οι 

περισσότερες διαδράσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών απαντώνται σε δομικά 

περιβάλλοντα στα οποία οι σχέσεις ρόλων και status είναι ανισότιμες. Αυτές οι 

διαφορές κοινωνικής θέσης και δύναμης επιδρούν στη διάδραση και συχνά 

συγχέονται με το κοινωνικό φύλο (αυτόθι).  

 Το κοινωνικό φύλο είναι κι αυτό ένα σύστημα ανισότητας και διαφοράς, όπως 

το γένος και η τάξη, όμως διακρίνεται από αυτά αφού τα συναφή δομικά κοινωνικά 

πιστεύω και οι σχετικές επιβεβαιωτικές εμπειρίες πρέπει να συντηρούνται στο 

πλαίσιο της συνεχούς διάδρασης, συχνά με γνώριμους όρους μεταξύ των 

προνομιούχων και μη του συστήματος (Ridgeway and Smith-Lovin 1999: 192). Κατά 

συνέπεια, το διαδραστικό επίπεδο έχει μια ειδική βαρύτητα για το σύστημα του 

κοινωνικού φύλου, καθώς τα διαδραστικά γεγονότα θεσπίζουν έμφυλες σχέσεις σε 

διάφορα περιβάλλοντα, επιβεβαιώνουν ή υπονομεύουν τις αντίστοιχες αντιλήψεις 

γύρω από τα φύλα. Επομένως, η διάδραση έχει κεντροβαρή ρόλο στη διατήρηση ή 

την τροποποίηση συνολικά του συστήματος των κοινωνικών φύλων μέσα στις 
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συνεχώς μεταβαλλόμενες υλιστικές και κοινωνικές συνθήκες (Ridgeway 1997: 118-

220). 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που οδηγούν στη συχνή διάδραση ανδρών και 

γυναικών σε σύγκριση με εκείνη μεταξύ ατόμων διαφορετικής φυλής ή τάξης. Η 

σεξουαλική συμπεριφορά και η αναπαραγωγή αυξάνουν τον βαθμό διάδρασης 

ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, το ίδιο και οι επαφές λόγω συγγένειας –η 

οποία συνδέεται άρρηκτα με το κοινωνικό φύλο  (Ridgeway and Smith-Lovin 1999: 

192). 

Παρόλο που το κοινωνικό φύλο ενέχεται στον σκληρό πυρήνα της διάδρασης, 

οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν, επίσης, ποικιλοτρόπως ανεξάρτητα από το φύλο τους. 

Αυτο- και ετεροπροσδιορίζονται βάσει ηλικίας, εθνικότητας και καθιερωμένων 

ρόλων, ωστόσο η έρευνα έχει δείξει ότι αυτές οι περαιτέρω κατηγοριοποιήσεις 

οικοδομούνται πάνω στη θεμελιώδη αντίληψη περί φύλου (όπ.π.: 193). Ως εκ τούτου, 

η έμφυλη διαδραστική συμπεριφορά εμπλέκεται πάντοτε και με άλλες ταυτότητες και 

δράσεις, χωρίς να μπορεί να διατυπωθεί με ξεκάθαρο, μη περίπλοκο τρόπο. Το 

κοινωνικό φύλο είναι μια ταυτότητα-υπόβαθρο που τροποποιεί άλλες ταυτότητες, 

συχνά είναι πιο σημαντικές μέσα στη συνολική σύνθεση από ό,τι είναι το ίδιο (όπ.π.: 

193). 

Η τέχνη 

Η τέχνη αποτελεί, κατά μια έννοια, υλικό κατάλοιπο και είναι η έμπνευση της 

σύλληψης και της σύνθεσης των στοιχείων της ανθρώπινης δημιουργικότητας και 

καινοτομίας (Kopaka 1997: 521 [-η μτφρ. δική μου]). 

Τα υλικά κατάλοιπα των παρελθόντων πολιτισμών δεν είναι απλώς ύλη. 

Κάποιος τεχνίτης ήταν ο δημιουργός, κατασκευάστηκαν για να εξυπηρετήσουν μια 

λειτουργία. Δεν αντανακλούν, επομένως, παθητικά μια κοινωνία, αλλά μάλλον 

“δημιουργούν κοινωνία” μέσω των δραστηριοτήτων των κοινωνικών παραγόντων 

(Hodder 1986: 6). 

Για τον Gell, η τέχνη είναι μια «ειδική μορφή τεχνολογίας», της οποίας ο 

σκοπός είναι «να εξασφαλίζει τη συγκατάθεση των ατόμων σε ένα δίκτυο 

σκοπιμοτήτων εντός του οποίου εμπλέκονται» (Gell 1998: ix, 3 [-η μτφρ. δική μου]). 

Δεν ενδιαφέρεται για τις αισθητικές αρχές πίσω από τα όμορφα αντικείμενα αλλά για 
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την «ενεργοποίηση των αισθητικών αρχών στη διαδικασία της κοινωνικής 

αλληλεπίδρασης» (Gell 1998: ix, 3 [-η μτφρ. δική μου]). 

Για την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού η Martha Heath Wiencke (1986: 69) 

θεωρεί τέχνη οποιοδήποτε ανθρώπινο κατασκεύασμα «που ενέχει όποιο στοιχείο  

επιλογής στην κατασκευή του». Για παράδειγμα, ένα τμήμα οστού μπορεί να έχει 

ακονιστεί στην άκρη του για να ανοίγει οπές σε δέρματα, αλλά αν τα οστά είναι μόνο 

συγκεκριμένου σχήματος, τότε έχει γίνει μια επιλογή και άρα πρόκειται για τέχνη. Η 

ίδια προχωρεί και σε ένα δεύτερο αξίωμα, ότι δηλαδή «όλες οι σχετικές επιλογές 

συνδέονται με μια λειτουργία και, επομένως, ότι όλες οι τέχνες είναι λειτουργικές· ο 

τεχνίτης έχει ένα λόγο για να κατασκευάσει ένα αντικείμενο», λόγου χάρη να 

εξευμενίσει τους θεούς (όπ.π.: 70) Το τρίτο της αξίωμα είναι ότι τα καλλιτεχνήματα, 

ακόμη και τα πιο στοιχειοθετημένα, δεν μπορούν να κατανοηθούν πλήρως, χωρίς τη 

συνεξέταση του χρόνου, του τόπου και της κοινωνίας όπου παρήχθησαν κατά την 

Πρώιμη Εποχή του Χαλκού (αυτόθι). Επομένως, πρέπει να εξετάζονται εντός του 

σύγχρονικού τους πλαισίου, με τα συνευρήματά τους και, βέβαια, με την επισήμανση 

της λειτουργίας του χώρου στον οποίο βρέθηκαν (Wiencke 1986: 70-71) .   

Χρονολογικός πίνακας της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο (Hemingway 2012: 48) 
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Στην παρούσα εργασία συμπεριλαμβάνονται τοιχογραφίες με κοινές 

απεικονίσεις των φύλων από την Κρήτη, τη Θήρα, την Αγία Ειρήνη Κέας και την 

Τίρυνθα Αργολίδας, η Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας, σφραγιστικά δαχτυλίδια από 

την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα και ένα ειδώλιο από την Κρήτη. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει αν στις απεικονίσεις τα φύλα συμμετέχουν στις ίδιες ή ξεχωριστές 

δράσεις, κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να αναμιγνύονται και αν υπάρχει κάποια 

διάδραση μεταξύ τους. Εξετάζεται, επίσης, αν κάποιο φύλο υπερτερεί αριθμητικά, αν 

οι μορφές ενός φύλου δεσπόζουν με το μέγεθος ή με τη χωροθέτησή τους κ.λπ.  
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Ι. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

Πώς γίνεται σε κάθε εποχή αντιληπτό το «φύλο» και η ίδια η αρχαιολογία των φύλων 

συνδέονται με τα φεμινιστικά κινήματα και διαφοροποιούνται αναλόγως και με τις 

εκάστοτε ιδεολογικές τάσεις που τα διακρίνουν στον δυτικό κόσμο. 

Φεμινισμός  

Η φεμινιστική ιστορία κινήθηκε σε διαδοχικές φάσεις: αρχικά ήταν επικεντρωμένη 

στις «γυναίκες», ύστερα στα «φύλα» και σήμερα στη «μετά τα φύλα» εποχή. Σε 

θεωρητικό επίπεδο σημειώθηκε μετάβαση από τον φιλελεύθερο, μαρξιστικό και 

ριζοσπαστικό φεμινισμό σε μεταδομιστικές θεωρήσεις του φύλου. Το παραπάνω 

ερμηνευτικό σχήμα εμπεριέχει τόσο μια «αφήγηση προόδου», η οποία ξεκινώντας 

από την «απλοϊκή δεκαετία του 1970» περνάει, μέσω της κριτικής των μαύρων και 

των ομοφυλόφιλων φεμινιστριών κατά τη δεκαετία του 1980, στη «δεκαετία της 

διαφοράς», του 1990 (Κάντσα και Παπαταξιάρχης 2010: 7).  

Ενέχει, επίσης, και μια «αφήγηση ήττας», που εστιάζει στη μετατόπιση από το 

έντονα πολιτικοποιημένο δεύτερο κύμα του φεμινισμού στην είσοδό του στα 

πανεπιστήμια τη δεκαετία του 1980 και, τέλος, στη διάσπαση σε πολλαπλούς 

φεμινισμούς και την επιδίωξη προσωπικής επαγγελματικής ανέλιξης με αποτέλεσμα 

την αποδυνάμωση του κοινωνικού και πολιτικού του ερείσματος (αυτόθι, Hemmings 

2005: 115-116· για μια πρόσφατη, διεξοδική επισκόπηση των φεμινιστικών θεωριών 

και των σύνθετων μεταξύ τους σχέσεων βλ. Αθανασίου 2006).  

Τα τελευταία χρόνια, όπως υποστηρίζει η ανθρωπολόγος Henrietta Moore 

(2006: 23), το φύλο αμφισβητήθηκε ως αναλυτική κατηγορία και υπονομεύτηκε η 

σύνδεσή του με τις πολιτικές της ταυτότητας. Το φύλο δεν μπορεί πια να αναλυθεί ως 

κάτι διακριτό από άλλες μορφές διαφοράς και ως βιωμένη εμπειρία είναι ήδη τάξη, 

φυλή ή εθνικότητα. Φαίνεται ότι οι θεωρητικές διεργασίες που κατέστησαν δυνατή τη 

σταδιακή διαφοροποίηση του κοινωνικού από το βιολογικό φύλο δεν ήταν επαρκείς 

για την απεξάρτηση από τον βιολογικό αναγωγισμό ούτε για την αναπαραγωγή της 

κριτικής φεμινιστικής σκέψης. Διαπιστώνεται, δηλαδή, η αποδιάρθρωση όλων 

εκείνων των κριτικών και χειραφετητικών διαθέσεων που συναιρέθηκαν σε γνωστικό, 

ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο στην έννοια του φύλου (Κάντσα και Παπαταξιάρχης 
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2010: 2). Η αναγνώριση ότι το φύλο δεν αποτελεί παρά μια μόνο -και όχι απαραίτητα 

τη σημαντικότερη- από τις πολλαπλές παραμέτρους που συγκροτούν την 

υποκειμενικότητα σήμανε το τέλος του ως προνομιακού τόπου για την ανάλυση της 

διαφοράς.  

Το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε πλέον στην κριτική αποσυναρμολόγηση της 

θέσης του υποκειμένου, με όρους π.χ. φύλου, σεξουαλικότητας, εθνότητας, τάξης 

κ.λπ., και επικεντρώθηκε στην ανάλυση των μη σταθερών μεταξύ τους 

αλληλεξαρτήσεων. Απασχολούν τώρα ζητήματα που αφορούν την «αμοιβαία 

διασύνδεση εξουσίας, διαφοράς και ταυτότητας», διευρύνονται οι κατηγοριοποιήσεις 

μέσα στην κοινωνία και εξετάζονται οι παραδοχές που λανθάνουν πίσω από αυτές τις 

κατηγορίες και τις μεταξύ τους αλληλοσυνδέσεις (Geller and Stockett 2006: 12). Η 

στροφή του ενδιαφέροντος δεν σημαίνει τη ριζική απομάκρυνση των σπουδών και 

της έρευνας από το φύλο, αλλά μάλλον την επανατοποθέτησή του ως παρακαταθήκης 

κριτικού λόγου και διάθεσης χειραφέτησης (Κάντσα και Παπαταξιάρχης 2010: 4). Η 

«μετά το φύλο» νέα συγκυρία μπορεί να μην προσφέρεται για την ανάπτυξη της 

προβληματικής για το φύλο ως αυτοτελές πεδίο σπουδών («γυναικείων» ή «του 

φύλου»), περιέχει ωστόσο το φύλο ως μια σταθερή, δόκιμη υπενθύμιση προς όλους 

τους επιστημονικούς κλάδους σχετικά με τις εξουσιαστικές προεκτάσεις κάθε λόγου 

για την ταυτότητα, με τη νομιμοποιητική λειτουργία των «γλωσσών της φύσης», που 

επιστρατεύτηκαν ιστορικά για να εκφράσουν αυτές τις ταυτότητες, και με τη 

διαφοροποιητική λειτουργία που έχει εντέλει κάθε λόγος (αυτόθι). 

Σπουδές για τον ανδρισμό (Men's studies/men and masculinities) 

Οι σχέσεις μεταξύ του ανδρισμού, των σπουδών για τον ανδρισμό, του φεμινισμού 

και των φεμινιστικών θεωριών είναι ασύμμετρες, διαδραστικές και μεταβαλλόμενες:  

Το γυναικείο απελευθερωτικό κίνημα των δεκαετιών 1960 και 1970 είχε ως δεδομένο 

έναν ανταγωνισμό μεταξύ του φεμινισμού και του ανδρισμού, που αντιστοιχεί σε 

μεγάλο μέρος της επιστημονικής συζήτησης. Ύστερα, η μελέτη για τον ανδρισμό 

μέσα στον ακαδημαϊκό χώρο της δεκαετίας του 1970 και του 1980 ανέπτυξε μια 

εξάρτηση από τις φεμινιστικές θεωρίες και συχνά συνυπήρχε με προγράμματα 

γυναικείων σπουδών και σπουδών για το φύλο (Brod 1987, Franklin 1984, Gardiner 

2001: 2). Τα κινήματα του ανδρισμού της δεκαετίας του 1990, τα οποία θέλησαν να 

αποκαταστήσουν την ανδρική κυριαρχία και να ανατρέψουν τα φεμινιστικά 
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κεκτημένα, αναπτύχθηκαν και πέρασαν· ενώ στον ακαδημαϊκό χώρο οι θεωρίες queer 

τροποποίησαν τις σπουδές για το φύλο και οι φεμινίστριες στράφηκαν προς τον 

ανδρισμό ως ένα επείγον θεωρητικό ζήτημα (Wiegman 2001: 31-59). Τα τελευταία 

χρόνια η κατάσταση εμφανίζεται πιο πολύπλοκη, και ίσως περισσότερο ελπιδοφόρα 

παρά τη ρητορική κρίσης του ανδρισμού και του φεμινισμού ως κοινωνικού 

κινήματος και των εν γένει ακαδημαϊκών σπουδών για το φύλο. Η μελέτη του 

ανδρισμού έχει ωριμάσει ως ανεξάρτητος κλάδος, που επηρεάστηκε από τη θεωρία 

queer, από μεταδομιστικές προσεγγίσεις και από όλο το φάσμα των φεμινισμών. Οι 

σύγχρονες ανδρικές σπουδές κινούνται και αυτές προς την αποδόμηση στατικών 

διπόλων, όπως μεταξύ θυμάτων και καταπιεστών, διαφορετικότητας και κυριαρχίας, 

κοινωνικά επιβεβαιωμένων και εναλλακτικών ανδρισμών (Connell 1995, Robinson 

2001). Εξετάζουν παραλληλισμούς, αλληλεξαρτήσεις και ασυμμετρίες ανδρισμού και 

φεμινισμού, ανδρικών σπουδών και φεμινιστικών θεωριών, κοινωνικού φύλου και 

άλλων φορέων κοινωνικής ισχύος (Gardiner 2001: 2).  

Επιδράσεις του φεμινισμού στην Αρχαιολογία 

Η Αρχαιολογία καθυστέρησε να εγκολπώσει τη φεμινιστική σκοπιά. Προσεγγίσεις 

του φύλου εμφανίστηκαν στο πλαίσιο της Νέας Αρχαιολογίας, που άρχισε να ερευνά 

κατά τις δεκαετίες 1960, του 1970 και κυρίως του 1980 τα κοινωνικά φαινόμενα, τις 

κοινωνικές δομές και τη διαμόρφωση των «τάξεων» ή διαβαθμίσεων, όμως πιο 

δυναμικά εισήλθε πλέον τη δεκαετία του 1980 (Díaz-Andreu 2005: 13). Η 

καθυστέρηση αυτή αποδόθηκε στην απροθυμία των αρχαιολόγων να διευρύνουν το 

φάσμα των ενδιαφερόντων τους και πέραν της μελέτης των υλικών καταλοίπων 

(Wylie 1991). Σταθμός για τη μελέτη του κοινωνικού φύλου υπήρξε η δημοσίευση 

του άρθρου των Conkey και Spector “Archaeology and the study of gender” (Conkey 

and Spector 1984), πήρε όμως χρόνο για να ενσωματωθεί στα ερευνητικά αντικείμενα 

του πεδίου (Díaz -Andreu 2005: 13).   

Σύμφωνα με τις Κοκκινίδου και Νικολαΐδου (2009: 25), αιτίες της απροθυμίας 

των αρχαιολόγων είναι: α) η κυριαρχία, από τη δεκαετία του 1960, της Διαδικασίας 

στην Ανθρωπολογική Αρχαιολογία που προώθησε συμβατικές ερμηνείες της 

ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπως αντικατοπτρίζεται στη διαδικασία προσαρμογής στο 

περιβάλλον και τις κοινωνικοοικονομικές δομές (Wylie 1991), β) η ισχυρή ιστορική 

και φιλοσοφική παράδοση στην Κλασική Αρχαιολογία, η οποία συχνά ενστερνιζόταν 
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με δογματική πίστη τις πληροφορίες από τις γραπτές πηγές χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

τις προκαταλήψεις των αρχαίων συγγραφέων (Spencer-Wood 2006) και γ) η ελλιπής 

αντιπροσώπευση των γυναικών στον κύκλο των επαγγελματιών αρχαιολόγων εν γένει 

και ειδικότερα επιτυχημένων και υψηλά ιστάμενων αρχαιολόγων (Díaz -Andreu and 

Sørensen 1998).  

Από τη δεκαετία του 1980 πολλοί/ές αρχαιολόγοι δεν ήταν ικανοποιημένοι/ες 

από τις υπάρχουσες προσεγγίσεις του παρελθόντος. Ένα ευρύτερο διανοητικό κλίμα 

κριτικής αφύπνισης ευνόησε την ανάπτυξη της Μεταδιαδικαστικής Αρχαιολογίας, η 

οποία μετατόπισε την έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα και τις ιστορικές 

συγκυρίες, αναγνώρισε τις σχέσεις μεταξύ Αρχαιολογίας και πολιτικής και τον 

αντίκτυπο της σύγχρονης εμπειρίας στις θεωρητικές δομές του παρελθόντος. 

Αποκάλυψε, επίσης, τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αντιληπτό από άτομα και 

κοινωνικές ομάδες το παρελθόν και αναγνώρισε τις ανάγκες και τις εμπειρίες των 

αποδεκτών της αρχαιολογικής γνώσης, οι οποίοι μπορούν εντέλει να γίνουν 

παραγωγοί νέων ερμηνειών. Οι προσεγγίσεις τείνουν τώρα στην κατανόηση ειδικά 

των πολιτισμικών εκδηλώσεων της ταυτότητας και της διαφορετικότητας και 

διερευνούν τις δυνατότητες στην εξέταση του παρελθόντος και του παρόντος 

(Kokkinidou and Nikolaidou 2009: 25). 

Τις δεκαετίες του 1990 και του 2000 ο φεμινισμός απολαμβάνει διεθνώς 

περισσότερης αποδοχής από την Αρχαιολογία. Υπάρχει έκρηξη σχετικών 

δημοσιεύσεων, το φύλο ενσωματώνεται στα προγράμματα σπουδών, ενώ αυξάνεται η 

γυναικεία αντιπροσώπευση σε όλες τις βαθμίδες του επαγγέλματος (όπ.π.: 26). Είναι, 

πλέον, γενικώς αποδεκτό ότι το κοινωνικό φύλο αποτελεί εννοιολογικό εργαλείο και 

αναλυτική κατηγορία (Talalay 2005: 130). Το 2003 η Margaret Conkey (2003: 869) 

παραδέχτηκε, ως προς το τι είχε και τι δεν είχε γίνει ως τότε, ότι η μελέτη του φύλου 

παρέμενε ακόμη γυναικεία υπόθεση, που ενέκλειε μια εξισορροπητική ή διορθωτική 

δράση κατά του ανδροκεντρισμού. Δεν είχε αναπτυχθεί ένα στέρεο θεωρητικό 

πλαίσιο προκειμένου να μελετηθούν το κοινωνικό φύλο, η κοινωνική τάξη και η 

εθνικότητα, πέρα από τις εμπειρίες του παραδοσιακού ακαδημαϊκού φεμινισμού, 

δηλαδή αυτού των λευκών λογίων ή ακαδημαϊκών της μεσαίας τάξης (όπ.π.: 875-

876).  

H Ericka Engelstad (2007: 219) περιγράφει ότι η φεμινιστική θεώρηση έχει 

εκχωρήσει μεγάλο μέρος της ακαδημαϊκής σκέψης στο κοινωνικό φύλο ως αναλυτική 
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κατηγορία και ότι παραγκωνίζεται η σχέση μεταξύ φεμινισμού και Αρχαιολογίας του 

φύλου. Η ίδια θεωρεί την αλλαγή φαινομενική, καθώς στη βάση της είναι μια 

διαδικασία για να προστίθενται γυναίκες και παιδιά στις ερμηνείες των κοινωνιών 

του παρελθόντος (Engelstad 2007: 219). Κατά την εν λόγω διαδικασία, η 

Αρχαιολογία του Κοινωνικού Φύλου φαίνεται να έχει γίνει ένας υπο-κλάδος, όπως η 

Οικολογική, η Εξελικτική, η Συμβολική, η Συμπεριφορική, η Διαδικαστική, η 

Μεταδιαδικαστική Αρχαιολογία. Κινδυνεύει, παρά τα οφέλη της έμφυλης έρευνας 

και πρακτικής, να γίνει μια περιορισμένη ειδικότητα, που διατηρεί ελάχιστη από την 

αρχική της κριτική, φεμινιστική και θεωρητική πρωτοπορία (αυτόθι). «Αυτή η τάση 

μπορεί να αποδοθεί σε μια φθίνουσα κατανόηση του πώς είναι να κάνεις Αρχαιολογία 

ως φεμινίστρια, όπως και σε ένα θεσμικό πλαίσιο και έναν κλάδο, που επιβραβεύει 

ακόμη τον ανδροκεντρισμό» (αυτόθι [-η μτφρ. δική μου]). Το κοινωνικό φύλο δεν 

θεωρείται πια θέμα «ειδικού ενδιαφέροντος», δεν παραλείπεται από τη μελέτη κατά 

το δοκούν, αλλά αναγνωρίζεται ως μια δομική αρχή της κοινωνικής ζωής, έτσι ώστε 

η φεμινιστική έρευνα να επιδρά ευρέως εποικοδομητικά (Kokkinidou and Nikolaidou 

2009: 26). 

Φύλα και Αρχαιολογία της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο 

Τα θεμέλια στο οικοδόμημα της μελέτης του κοινωνικού φύλου κατά την Εποχή του 

Χαλκού στην Κρήτη έβαλε ο Arthur Evans, ο οποίος θεώρησε ότι οι γυναίκες έχουν 

την υψηλότερη κοινωνική θέση στη μινωική κοινωνία, όπως αντικατοπτρίζεται στην 

Τοιχογραφία του Τριμερούς Ιερού όπου έχουν καταλάβει τις μπροστινές θέσεις 

(Evans 1930: 227). Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον για τη 

μελέτη των γυναικών της περιόδου, έχουν όμως αλλάξει τα επιστημονικά ερωτήματα 

και η μεθοδολογία. Η διερεύνηση αν η μινωική κοινωνία ήταν μητριαρχική ή αν η 

θρησκεία των Μινωιτών επικεντρωνόταν στη «Μεγάλη Θεά» ή η αποκατάσταση της 

γυναικείας παρουσίας και δράσης στο αρχαιολογικό υλικό από το προϊστορικό Αιγαίο 

(Κοκκινίδου και Νικολαΐδου 1993) έχουν αντικατασταθεί από συζητήσεις για το 

κοινωνικό φύλο, για τη συμμετοχή των γυναικών στη λατρεία, το τελετουργικό και 

τις δημόσιες εικόνες ισχύος και μάλιστα ο προβληματισμός τίθεται διεπιστημονικά 

και σε πολλά επίπεδα –από τα υλικά κατάλοιπα, τη γραπτή παράδοση, τον συμβολικό 

τομέα και τις ανθρωπολογικές αναλογίες  (Hägg and Marinatos 1981, Marinatos Ν. 

1995, 1987a, 1987b, Laffineur and Betancourt 1997, Kopaka 2009). 
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ΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν οι δράσεις και διαδράσεις των φύλων όπως 

προκύπτουν από τις μινωικές τοιχογραφίες, είτε μεμονωμένες είτε ανήκουσες σε 

κάποιο εικονογραφικό πρόγραμμα, δηλαδή μια σειρά ζωγραφικών αναπαραστάσεων, 

οι οποίες συνδέονται θεματικά και διακοσμούν έναν ή περισσότερους χώρους (Hägg 

1985: 209-210, βλ. και Marinatos 1984: 34, Morgan 1978: 624-644, 1983: 85-105). 

Οι τοιχογραφίες, ακόμη κι αν βρίσκονται μεμονωμένες σε έναν τοίχο ή σε ένα 

πλαίσιο, δεν παύουν να είναι μέρη ενός συνολικότερου εικονογραφικού 

προγράμματος.  

Η αποσπασματικότητα των τοιχογραφιών της Κρήτης δεν επιτρέπει πάντα τον 

εντοπισμό ολόκληρων των εικονογραφικών προγραμμάτων (Marinatos 1987a: 28), 

όπως συμβαίνει στη Θήρα. Η συνεξέταση, πάντως, μιας τοιχογραφίας με τα 

συνευρήματα και τις συνάφειές της είναι απαραίτητη, όπως έχει ήδη επισημανθεί, για 

την πληρέστερη δυνατή κατανόηση του νοήματος που φέρει. Ερωτήματα που 

τίθενται είναι μήπως μεταδίδονταν μηνύματα μέσω της εικονογράφησης του χώρου, 

μήπως η χρήση του χώρου σχετιζόταν με τις δράσεις που περιγράφονται στην 

εικονογράφηση κ.ο.κ. 

1. Κνωσός 

Θραύσματα των μικρογραφικών τοιχογραφιών του Τριμερούς Ιερού και του Ιερού 

Άλσους βρέθηκαν σε ένα υπόγειο δωμάτιο στο βόρειο άκρο της κεντρικής αυλής του 

ανακτόρου της Κνωσού, αμέσως δυτικά του διαδρόμου της βόρειας εισόδου στην 

κεντρική αυλή (Evans 1930: 29-31, 43), σε στρώμα με κεραμική που χρονολογείται 

τη Μεσομινωική ΙΙΙ (όπ.π.: 32). Ο Evans πίστευε ότι θα μπορούσαν να κοσμούν το 

υπερκείμενο δωμάτιο, άρα να προέρχονται από το ισόγειο, επομένως η χρονολόγησή 

τους θα ήταν στη Μεσομινωική ΙΙΙΑ και πάντως όχι μετά την Υστερομινωική ΙΙ 

(αυτόθι). Ο ίδιος ερμήνευσε τον χώρο προέλευσής τους ως ιερό (όπ.π.: 31-45). 

Τοιχογραφία του Τριμερούς Ιερού (Εικ. 1) 

Η χρονολόγηση της Τοιχογραφίας του Τριμερούς Ιερού είναι αμφιλεγόμενη και 

ανάγεται στη ΜΜ ΙΙΙΒ  (Evans 1930: 32), την ΥΜ ΙΙΙΒ (Palmer 1969: 75, 79) ή την 

ΥΜ ΙΑ (Immerwahr 1990: 173). Ένα μέρος από τα πολλά θραύσματά της 
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συγκολλήθηκαν και τοποθετήθηκαν με σχετική ασφάλεια στη θέση τους χάρη στις 

αρχιτεκτονικές δομές που αποτέλεσαν έναν επιπλέον οδηγό (Evans 1930: 46, pl. 

XVI).  

Απεικονίζεται ένα τριμερές κτήριο με κίονες στην πρόσοψη και στο κέντρο 

μικρό ιερό που επιστέφουν κέρατα καθοσιώσεως -πιθανώς ως ένδειξη θρησκευτικού 

χώρου, εκατέρωθεν του οποίου υπάρχουν κερκίδες με πέντε καθιστές γυναίκες σε 

κάθε πλευρά –τις «Κυρίες της Αυλής» (Εικ. 1α). Δίπλα σε κάθε πεντάδα υπάρχει από 

ένα κλιμακοστάσιο με εξέδρα, όπου βρίσκονται από τέσσερις όρθιες γυναικείες 

μορφές. Πλήθος ανθρώπων πλαισιώνουν τον κεντρικό τομέα και θα πρέπει να 

βρίσκονται σε μια επίπεδη, μάλλον υπαίθρια περιοχή όπου στέκονται ή κάθονται με 

διαδοχική σειρά. 

Ως προς τις μορφές της παράστασης πιο αναλυτικά, όπως και στην 

Τοιχογραφία του Ιερού Άλσους (βλ. παρακάτω), ομάδες γυναικών βρίσκονται και εδώ 

σε περίβλεπτες θέσεις. Μια ομάδα όρθιες γυναίκες υπάρχει αριστερά του κέντρου, 

αντί καθιστές όπως στην κεντρική πτέρυγα, και, αν διατηρήθηκε η συμμετρία, τότε 

άλλη μια αντίστοιχη ομάδα θα υπήρχε και στα δεξιά. Θραύσματα με καθιστές 

γυναίκες, μερικά φιλοτεχνημένα από έναν τουλάχιστον διαφορετικό ζωγράφο, 

προτείνουν ακόμη δύο ή περισσότερες ομάδες θεατών που θα σχημάτιζαν τα 

περιμετρικά άκρα της σύνθεσης (Evans 1930: 53-58).  

Δύο θραύσματα που βρέθηκαν κοντά (Εικ. 1β), ανήκουν ίσως στην ίδια 

τοιχογραφία -έχουν αποδοθεί στην ίδια κλίμακα και έχουν ίδιο ύφος. Απεικονίζουν 

μια γυναίκα όρθια σε μπαλκόνι πιθανόν περιστοιχισμένη από άνδρες θεατές (όπ.π.: 

fig. 35).  

Οι άντρες, που αποδίδονται μόνο μέχρι το στήθος, φορούν όλοι λευκά 

περιδέραια, βόστρυχοι πέφτουν από τα σγουρά μαύρα μαλλιά μπροστά από τα αυτιά 

τους, όπως συμβαίνει με τις γυναίκες, και φορούν ενίοτε, όπως και αυτές, μια λωρίδα 

υφάσματος ή διάδημα στο κεφάλι. Τα κεφάλια της πιο πίσω και πάνω σειράς 

απεικονίζουν, όπως και στη συνοδή τοιχογραφία του Ιερού Άλσους, νεαρά αγόρια, με 

ψηλούς κότσους και διπλούς βοστρύχους, που δεν χαρακτηρίζουν ενήλικες, και έχουν 

υψωμένα χέρια (όπ.π.: 48). 

Παρότι οι άνδρες ως θεατές είναι περισσότεροι αριθμητικά, στη σύνθεση η 

προσοχή του καλλιτέχνη αναδεικνύει εμφανώς τις γυναικείες μορφές. Απεικονίζονται 

ολόκληρες οι καθιστές ή όρθιες σιλουέτες μερικών, τονίζονται τα χαρακτηριστικά 
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του προσώπου και ειδικά τα μάτια. Οι κομμώσεις αποδίδονται με λεπτομέρεια, όπως 

και τα με ζωηρά χρώματα βαμμένα ενδύματά τους, τα οποία αφήνουν ακάλυπτους 

τους μαστούς. Ο Evans υπογραμμίζει ότι oι γυναίκες καταλαμβάνουν τις μπροστινές 

θέσεις σε αυτές τις παραστάσεις όπου έχουν τον κεντρικό ρόλο και ερμήνευσε τις 

δράσεις τους ως ενδείξεις θηλυκής υπεροχής, χαρακτηριστικής μιας μητριαρχικής 

κοινωνικής βαθμίδας. Ακριβώς αυτό το αίσθημα ανωτερότητας τους επέτρεπε, 

υπέθεσε ο ίδιος, στην περίπτωση του πλήθους από κάτω να αναμιγνύονται ελεύθερα 

με το ανδρικό φύλο. Τα δύο φύλα σκοπίμως βρίσκονται συγκεντρωμένα μαζί εκεί, 

δείχνοντας μια οικεία και χαλαρή σχέση (Evans 1930: 58). 

Το συγκεντρωμένο πλήθος στην τοιχογραφία θα μπορούσε να παρακολουθεί 

κάποιο θέαμα, παραδείγματος χάριν τα ταυροκαθάψια, που θα διαδραματιζόταν στο 

κεντρικό μέρος, στη σκηνή. Μάλλον απίθανο κατά την Davis (1987: 160), καθώς ο 

χώρος αυτός είναι ήδη κατειλημμένος από μια ομάδα θεατών. Η ίδια θεωρεί ότι το 

κεντρικό θέμα της τοιχογραφίας είναι το ίδιο το συγκεντρωμένο πλήθος, στο οποίο 

αρχίζει και τελειώνει η δράση (αυτόθι). 

Η τοιχογραφία θα μπορούσε να εστιάζει στο δρώμενο των γυναικών στη 

σκηνή, οι οποίες χειρονομούν η μία προς την άλλη, όπως σε μια δυναμική συζήτηση 

(Evans 1930: 50-51).   

Τα δύο φύλα δεν φαίνεται να έχουν κάποια μεταξύ τους επικοινωνία στην 

παράσταση. Βρίσκονται σε κοινή ομάδα μόνο στο πλήθος, ενώ οι γυναίκες 

διαντιδρούν, διασταυρώνουν τα βλέμματα, τις χειρονομίες, προφανώς και τα 

αφηγήματά τους. 

Τοιχογραφία του Ιερού Άλσους (Εικ. 2-3) 

Για την επίσης μικρογραφική κνωσιακή Tοιχογραφία του Ιερού Άλσους το εν δυνάμει 

πλαίσιο χρονολόγησης καλύπτει το διάστημα από τη ΜΜ ΙΙΙΒ έως την ΥΜ ΙΙΙΒ 

(Evans 1930: 66, Marinatos 1987b: 141-142, Immerwarhr 1990: 173). Λόγω της 

αρκετά κακής διατήρησης του ευρήματος, ο Evans και οι δύο Gilliérons, πατέρας και 

γιος, προχώρησαν σε μια εκτεταμένη αποκατάσταση της σύνθεσης (Evans 1930: 66, 

pl: XVIII). Αργότερα δημοσιεύτηκαν κι άλλες αποκαταστάσεις, όπως από τον Mark 

Cameron (1967: 67) και τη Ναννώ Μαρινάτου (Marinatos 1987b: 142, fig. 1).   

Το σημείο σύγκλισης των αποκαταστάσεων που έχουν προταθεί είναι η 

παράσταση σε εξωτερικό χώρο ενός δρωμένου που πραγματοποιείται μπροστά σε 
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κοινό από ομάδα γυναικών οι οποίες βρίσκονται στο προσκήνιο. Πομπή από έντεκα 

άνδρες και μια ανδρική μορφή που παριστάνεται δεξιά ή αριστερά από τις γυναίκες 

του προσκηνίου, ενδέχεται να μην ανήκουν στην ίδια τοιχογραφία, καθώς έχουν 

θεωρηθεί ανεξάρτητα θραύσματα από τον Evans (1930: 82, fig. 45a, b) (Εικ. 4).  

Πίσω από τις γυναίκες του προσκηνίου υπάρχουν δύο ή τρία ελαιόδεντρα και πιο 

πίσω απεικονίζεται το κοινό, από γυναίκες και άνδρες θεατές αναμεμιγμένους, που 

έχουν αποδοθεί αφαιρετικά -μόνο τα κεφάλια, των ανδρών με ερυθρό/καστανέρυθρο 

χρώμα και των γυναικών με λευκό. 

 Το θέαμα που παρακολουθεί το κοινό έχει, κατά τη Μαρινάτου (1987a: 23, 

1987b: 138-140), εορταστικό χαρακτήρα και διεξάγεται πιθανότατα στη δυτική αυλή 

του ανακτόρου της Κνωσού, όπως δείχνουν οι ανυψωμένες διαβάσεις ή πομπικοί 

δρόμοι που διατρέχουν την εικόνα και έχουν ακριβή παράλληλα στις δυτικές αυλές 

των μινωικών ανακτόρων (Davis 1987: 157, Marinatos 1987b: 138-140). Πιο 

συγκεκριμένα, το δρώμενο λαμβάνει χώρα στην περιοχή αμέσως βορειοδυτικά της 

αυλής της Κνωσού, όπου οι πομπικοί δρόμοι οργανώνονται σε διπλή σειρά, όπως 

φαίνεται και στην τοιχογραφία (Davis 1987: 157-158). 

Ανάλογα με την εκάστοτε αποκατάσταση, ο αριθμός των γυναικείων μορφών 

στο προσκήνιο διαφέρει· ο Evans (1930: pl. XVIIΙ) πιστεύει ότι πρόκειται για 14, ενώ 

η Μαρινάτου (1987b: fig. 7) για 13. Αυτές προχωρούν προς τα αριστερά της 

παράστασης και κατά τον Evans (1930: 69) χορεύουν - ονόμασε την τοιχογραφία 

“Sacred Grove and Dance”. Η Μαρινάτου (1987a: 25, 1987b: 141) αναφέρεται στις 

αργές και εσκεμμένες χειρονομίες τους και στα μαλλιά τους που ακουμπούν στους 

ώμους αντί να ανεμίζουν στον άνεμο, όπως συνηθίζεται στην αιγαιακή τέχνη όταν 

εικονίζεται ταχεία κίνηση (Marinatos 1960: 642-650). Κατά την Davis (1978:158), τα 

πόδια τους δεν απεικονίζουν έντονη χορευτική, αλλά μάλλον αργή, τελετουργική 

κίνηση, ενώ μπορεί να αποδίδεται και αργός χορός. Ο Evans (1930: 68, fig. 68) 

συγκρίνει την εν λόγω κίνηση των γυναικών με την αντίστοιχη στο δαχτυλίδι των 

Ισοπάτων. 

Σύμφωνα με την αποκατάσταση του Evans (όπ.π.: 67), στην πρώτη σειρά των 

θεατών κάθονται γυναίκες - κάποια από τα θραύσματα εικονίζουν ολόκληρες μορφές. 

Η Μαρινάτου διαφωνεί με την τοποθέτηση αυτή, αφού εκεί θα εμπόδιζαν την πομπή 

των ανδρών, που θεωρεί ότι περπατούν πάνω στον έναν υπερυψωμένο διάδρομο. 

Εφόσον, οι πομπές στην αιγαιακή τέχνη έχουν συνήθως ένα τερματικό σημείο, η ίδια 
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θεωρεί αδύνατη την πρόταση του Evans και τοποθετεί τις καθιστές γυναίκες σε 

τμήμα της σύνθεσης το οποίο λείπει (Marinatos 1987a: 24, 1987b: 141).  

 Κατά τη Μαρινάτου (1987b: fig. 7) η πομπή των ανδρών, που βρέθηκε 

ολόκληρη, τοποθετείται πάνω και δεξιά από τη σκηνή του γυναικείου χορού (Εικ. 3). 

Πρόκειται για δύο σειρές, η πρώτη με τέσσερις και η δεύτερη με επτά άνδρες. Οι 

μορφές της πρώτης φορούν ζώματα και περιδέραια, μάλλον ενδεικτικά κοινωνικής 

τάξης, και κρατούν ακόντια, ενώ από εκείνες της δεύτερης φαίνονται μόνο τα 

κεφάλια, τα χέρια και τα περιδέραια που φέρουν. Οι χειρονομίες τους μοιάζουν 

τελετουργικές και θυμίζουν αυτές στο Αγγείο των Θεριστών, της πομπής των νεαρών 

ανδρών στην Tοιχογραφία του Στόλου της Δυτικής Οικίας (Marinatos 1984: 60-61, 

figs 38, 39) ή/και τη στάση των ανδρικών αναθηματικών ειδωλίων από το ιερό 

κορυφής στον Πετσοφά (Evans 1903: pls IX-X). Η πομπή έχει κατά τη Μαρινάτου 

(1987b: fig. 7) ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο του δρωμένου και δικαιολογεί τη 

μετακίνηση των καθιστών γυναικών που προτείνει από το σημείο όπου τις τοποθετεί 

ο Evans. 

Kατά την Davis, η πομπή των ανδρών ήταν τοποθετημένη αριστερά από τον 

γυναικείο χορό, αφού συνανήκον θραύσμα που ανίχνευσε στο υλικό της Κνωσού ο 

Cameron τού έμοιαζε να εικονίζει μεγάλη, λευκή αρχιτεκτονική δομή, πιθανώς έναν 

υπαίθριο βωμό, ακριβώς αριστερά από το ένα ελαιόδεντρο (Cameron 1967: 67). 

Πρόκειται ίσως για το χαμένο τμήμα στο οποίο επικεντρωνόταν η δράση που 

αναπαριστά η τοιχογραφία. Εφόσον όλοι οι άνδρες της πομπής (πλην ενός) κοιτάζουν 

και κατευθύνονται προς τα δεξιά, τότε θα πρέπει να έρχονταν από τα αριστερά του 

χαμένου κέντρου (Cameron 1967: 67, Davis 1987: 158-159, Marinatos 1987b, fig. 7). 

Με εξαίρεση τους άνδρες της πομπής που κοιτούν δεξιά, η Davis (1987: 158) 

πιστεύει ότι σχεδόν όλες οι άλλες μορφές του Ιερού Άλσους στρέφονται αριστερά και 

επομένως τα τρία θραύσματα που προστέθηκαν από τους Gilliérons και παριστάνουν 

μορφές προς τα δεξιά θα προέρχονται από κάποιο άλλο τμήμα της παράστασης στα 

αριστερά του κέντρου της, προς το οποίο κατευθύνονται τα βλέμματα και οι 

χειρονομίες του πλήθους - και όχι προς τις γυναίκες στο προσκήνιο.   

Οι άνδρες με τα ακόντια στα επιπλέον θραύσματα συνδέονται μάλλον με το 

κύριο γεγονός, ίσως ως μια ενθουσιώδης συμπλήρωση σε αυτό. 

Αφού βασικό μέρος του δρωμένου δεν έχει μάλλον σωθεί, δεν γνωρίζουμε αν 

επρόκειτο για θεϊκή επιφάνεια όπως είχε προτείνει ο Robin Hägg (1983: 184) ή για 
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θρησκευτική τελετή. Θέση των σωμάτων, κατεύθυνση των βλεμμάτων και 

χειρονομίες δείχνουν, πάντως, ότι απεικονίζεται ένα χαρμόσυνο γεγονός. 

Οι ανθρώπινες μορφές της τοιχογραφίας ανήκουν σε τρεις ομάδες: Ι) στην 

ομάδα του κοινού, όπου αναμιγνύονται περιορισμένα άνδρες και γυναίκες ΙΙ) στην 

ομάδα των ανδρών της πομπής όπου δεν υπάρχει καμία γυναίκα και ΙΙΙ) στην ομάδα 

των νεαρών κοριτσιών όπου δεν υπάρχει ανδρική μορφή. Τα δύο φύλα είναι, 

επομένως, ξεκάθαρα διαχωρισμένα και, εκτός από την πρώτη ομάδα, εκτελούν 

διαφορετικές δράσεις. Με τα υπάρχοντα δεδομένα, στη σκηνή υπερτερούν 

αριθμητικά οι γυναίκες. Επίσης, είτε το επίκεντρό της είναι οι μορφές που χορεύουν 

είτε το χαμένο τμήμα με τον βωμό, οι γυναίκες είναι που βρίσκονται στο προσκήνιο 

και αποδίδονται με περισσότερες λεπτομέρειες από ό,τι οι άνδρες. Οι δράσεις στα 

δημόσια μάλλον δρώμενα είναι διαχωρισμένες ανάλογα με το φύλο και πιθανόν η 

γυναικεία και η ανδρική ομάδα να οριοθετούνται σαφέστερα χωρικά σύμφωνα με  τις 

ζωγραφισμένες αρχιτεκτονικές ενότητες, τους πομπικούς δρόμους, που έχουν ίσως 

χρησιμοποιηθεί για να ξεχωρίσουν τις ομάδες με τις γυναίκες, τους άνδρες και το 

κοινό (Davis 1987: 158).  

Είναι αρκετά πιθανό οι τοιχογραφίες του Τριμερούς Ιερού και του Ιερού 

Άλσους να είχαν αλληλένδετο νόημα για τους συγχρόνους τους.  

Μόνο οι μορφές στην Τοιχογραφία Ιερού Άλσους φορούν υφασμάτινες 

λωρίδες στα μαλλιά τους, ενώ αντίστοιχα παιδιά απεικονίζονται με ψηλούς κότσους 

και οι άντρες έχουν βοστρύχους που πέφτουν μπροστά από τα αυτιά τους. Ο Koehl 

(1986: 102) πιστεύει ότι η θέση των βοστρύχων ήταν χαρακτηριστικό των νέων 

ανώτερης κοινωνικής τάξης στην Κρήτη.  

Οι παραπάνω παρατηρήσεις δείχνουν κατά την Davis (1987: 160) ότι αυτό 

που απεικονίζεται στις δύο τοιχογραφίες είναι μια ειδική συγκέντρωση της νεολαίας. 

Το μικρό μέγεθος του χώρου που αυτές κοσμούσαν και η κλίμακα του ζωγραφικού 

διακόσμου υποδεικνύουν ότι δεν προορίζονταν για το ευρύ κοινό, αλλά για πολύ λίγα 

άτομα, τα οποία είχαν ειδικά θρησκευτικά αξιώματα (αυτόθι). 

Τοιχογραφία της Πομπής ή του Πομπικού Διαδρόμου (Εικ. 5) 

Η Τοιχογραφία της Πομπής ή του Πομπικού Διαδρόμου από τον διάδρομο των Νότιων 

Προπυλαίων του ανακτόρου της Κνωσού έχει επίσης ασαφή χρονολόγηση, στην ΥΜ 

ΙΑ/Β (Evans 1928: 734-736) ή στην ΥΜ ΙΙ/ΙΙΙΑ (Immerwahr 1990: 53, 174). Οι 

μορφές που απεικονίζονται χωρίζονται από τον Evans (1928: 720) σε τρεις ομάδες, 
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με μικρά ενδιάμεσα διαστήματα. Προχωρούν σε συστοιχίες των δύο ατόμων -η μια 

μορφή καλύπτει μέρος της άλλης. Η κατάσταση διατήρησης δεν είναι καλή, καθώς 

σώζεται κυρίως η κάτω ζώνη και λίγα τμήματα της μεσαίας. Ο ανασκαφέας υπέθεσε 

την ύπαρξη πολλών εκατοντάδων τέτοιων μορφών σε φυσικό μέγεθος, οι οποίες θα 

διέτρεχαν και τους δύο τοίχους του Διαδρόμου (όπ.π.: 708, 720) σε επάλληλες σειρές 

όπως στις αιγυπτιακές σκηνές από τις οποίες εμπνέονται (Hood 1990: 78). Το 

σωζόμενο τμήμα της σύνθεσης, με τα κενά διαστήματα μεταξύ των ομάδων, κάλυπτε 

περίπου 11 μέτρα. 

Η πρώτη ομάδα έχει επτά μορφές (Εικ. 5: αρ 1-7) που καταλαμβάνουν μήκος 

2,10 μέτρων (Evans 1928: 720). Την αποτελούν άνδρες (αρ. 1-6) και μία μόνο 

γυναίκα (αρ. 7) -σώζεται τμήμα του γυναικείου ενδύματος και το λευκό χρώμα. Οι 

άνδρες φορούν ποδήρες ένδυμα με κάθετη λωρίδα (αρ. 1-6), που αποκαταστάθηκε 

βάσει αντίστοιχου ανδρικής μορφής από την πομπή προσφορών στη σαρκοφάγο της 

Αγίας Τριάδας (όπ.π.: 721). Τρεις μορφές (αρ. 1-3) της πρώτης ομάδας έχουν το 

στόμα ανοικτό, ίσως τραγουδούν, και οι δύο από αυτές κρατούν σείστρα (αρ. 1-2), 

ένας άνδρας παίζει διπλό αυλό (αρ. 4) και ένας ακόμη επτάχορδη λύρα (αρ. 5). Δύο, 

τέλος, μορφές, μια ανδρική και μια γυναικεία, δεν παίζουν μουσικό όργανο ούτε 

τραγουδούν, αλλά έχουν αποκατασταθεί με τα χέρια ανυψωμένα, σε στάση λατρείας 

(αρ. 6-7).  

Τη δεύτερη ομάδα αποτελούν δώδεκα μορφές (αρ. 8-19) που σώζουν μόνο τα 

πόδια και το κάτω ένδυμα και καταλαμβάνουν μήκος 5 μέτρων (Evans 1928: 720). 

Πρόκειται για άνδρες και μία γυναίκα (αρ. 14) που βρίσκεται στο μέσον περίπου όλης 

της παράστασης και απεικονίζεται με το στήθος κατ’ ενώπιον, αλλά, κατά την 

καλλιτεχνική σύμβαση, με τα χέρια και το κεφάλι σε πλάγια όψη. Φέρει το μινωικό 

ένδυμα με την κωδωνόσχημη φούστα με βολάν. Την πλησιάζουν ζεύγη νέων ανδρών, 

τρία από αριστερά (αρ. 8-13) και δύο από δεξιά (15-18), που φορούν ζώμα 

ασύμμετρο -στη μια πλευρά φτάνει μέχρι κάτω από το γόνατο. Η μορφή 18 φέρει 

φούστα που φτάνει σχεδόν μέχρι τους αστραγάλους. Σε κάποια απόσταση 

διακρίνονται τα πόδια μιας ακόμη μορφής (αρ. 19), στραμμένης στα δεξιά, που θα 

μπορούσε να εισάγει το βλέμμα του θεατή στην επόμενη σκηνή ή να ανήκει στην 

επόμενη ομάδα. 

Η τρίτη, τέλος, ομάδα έχει τρεις άνδρες (20-22) και μήκος 2,5 μέτρων (Evans 

1928: 720). Η διατήρησή της είναι καλύτερη, αφού έχει σωθεί μεγαλύτερο μέρος της 
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μέσης ζώνης. Οι ανδρικές μορφές –ανάμεσά τους είναι ο Ρυτοφόρος (όπ.π.: fig. 452, 

col. plate XII) -μεταφέρουν σπονδικά αγγεία και φορούν το μινωικό ζώμα.  

Ο Evans είχε ήδη παρατηρήσει ότι η πομπή από τις δύο πλευρές συναντά 

περίπου στο μέσον μια γυναικεία μορφή, στην οποία μάλλον απευθύνονται τα 

αντικείμενα που κρατούν οι άνδρες (Marinatos 1987a: 25). Η ερμηνεία της ως 

θεότητας ή ιέρειας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, αφού το σημαντικό και πάλι είναι ο 

διαχωρισμός των δύο φύλων. Καμία γυναίκα δεν μετέχει στην ανδρική πομπή που 

φέρουν προσφορές, τις οποίες όμως θα δεχθεί η κεντρική γυναικεία μορφή -

πρόκειται, κατά τη Μαρινάτου, σχεδόν για μια ηθελημένη έμφυλη πόλωση (αυτόθι). 

Στο τμήμα της πομπής με τους άνδρες μουσικούς και τραγουδιστές συμμετέχει, 

ωστόσο, μία γυναίκα, μάλλον με ανάλογο ρόλο παραγωγής μουσικής ή και 

τραγουδιού.  

Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς των Σπονδών (Εικ. 6-9) 

Η Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς των Σπονδών από τον όροφο της 

δυτικής πτέρυγας στην περιοχή των Νοτίων Προπυλαίων του ανακτόρου της Κνωσού 

χρονολογείται μάλλον στην ΥΜ ΙΒ περίοδο (Evans 1935: 379). Η κατάσταση 

διατήρησης των θραυσμάτων ήταν εξαιρετικά κακή –η ανασύσταση ακόμη και μίας 

σκηνής της σύνθεσης (Εικ. 6) και η πρόταση για τις υπόλοιπες ήταν αποτέλεσμα 

μακράς μελέτης (όπ.π.: 381). Απεικονίζονται, κατά τον Evans, 12 μορφές, οι 9 από 

τις οποίες είναι καθιστές, ανάμεσά τους μία γυναίκα (όπ.π.: 385) και, κατά τον 

Νικόλαο Πλάτωνα, 14, εκ των οποίων δύο γυναίκες (Πλάτων 1959: 327-329) (Εικ. 

7).  

Τα ποδήρη ενδύματα και τα λυτά μαλλιά των περισσότερων θα μπορούσαν να 

παραπλανήσουν ότι ανήκουν σε γυναίκες, αλλά το καστανέρυθρο χρώμα δέρματος 

δείχνει ότι πρόκειται για νέους άνδρες (βλ. Chapin 2012: 297-298). Η μορφή με το 

μικρότερο μέγεθος -η D κατά τον Evans (1935: 385) (Εικ. 8)- είναι ξεκάθαρα ένα 

νεαρό αγόρι, με αξιοσημείωτη κατάληξη του ενδύματος στην ωμοπλάτη σε σχήμα 

πτερυγίων. Η μορφή Ε απεικονίζει καθιστή γυναίκα –τη γνωστή «Παριζιάνα» (Evans 

1935: 385, fig. 319) (Εικ. 9). Η κόμμωσή της και τα κόκκινα χείλη είναι ενδείξεις 

υψηλής κοινωνικής θέσης. Το ένδυμά της καταλήγει σε ένα δέσιμο στην ωμοπλάτη 

που παραπέμπει σε ιερό κόμβο (Evans 1935: 385-386) –μοιάζει, αλλά δεν είναι το 

ίδιο σχήμα με αυτό στην πλάτη του αγοριού. Να σημειωθεί ότι δεν σώζεται άλλο 
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τμήμα ενδύματος από την ωμοπλάτη άλλου άνδρα της τοιχογραφίας. Με εξαίρεση 

αυτή τη διαφορά στο ρούχο των δύο μορφών, δεν υπάρχουν άλλες έμφυλες 

διαφοροποιήσεις στην ενδυμασία. Το ρούχο μοιάζει με γυναικείο και η θηλυστολία 

των ανδρών ίσως έχει τελετουργική σημασία. 

Στην ανασύσταση του Evans οι μορφές είναι καθιστές, ανά δύο αντικριστές  

(όπ.π.: col. plate XXXI) (Εικ. 6), με τη μοναδική ένδειξη μικρού θραύσματος κυανού 

χρώματος, που κατά τον Πλάτωνα (1959: 324-325) θα μπορούσε να ανήκει και σε 

άλλα μέρη της τοιχογραφίας. Οι μορφές κάθονται σε δίφρους και υψώνουν υψίποδα 

κύπελλα και κύλικες μάλλον σε ένα τελετουργικό στιγμιότυπο συμποσιακού 

χαρακτήρα. Οι δύο νέοι άνδρες (Β και C), που ανασυστάθηκαν αντικριστά με τα 

γόνατά τους σχεδόν να ακουμπούν, μεταφέρουν την κύλικα από τον έναν στον άλλον, 

σκηνή με μάλλον ιερή σημασία –πιθανόν επισφραγίζεται ενός είδους αδελφοσύνη 

μεταξύ των μορφών, ενώ στη σύνθεση συμμετέχει και γυναίκα ίσως ως ιέρεια της 

Μεγάλης Θεάς (Evans 1935: 389). 

Ο Πλάτων (1959: 327) στην ανασύστασή του αυξάνει το σύνολο των μορφών 

κατά μία, γυναικεία, ανάλογη με την «Παριζιάνα», και σημειώνει ότι η επιπρόσθηση 

των κεφαλών αυξάνει κατά άλλη μία μονάδα το σύνολο του Evans. Αποκλείει να 

ήταν καθισμένες ανά δύο κατέναντι, καθώς τέτοια επάλληλα ζεύγη δεν υπάρχουν σε 

αιγαιακές παραστάσεις - ούτε ανταλλαγές τεχνέργων μεταξύ καθιστών μορφών. 

Αποδίδονται επτά όρθιες μορφές σε ζεύγη και απέναντι με τις επτά καθιστές, που 

δίνουν ή παίρνουν αγγεία τελετουργικού χαρακτήρα (όπ.π.: 338).  

Η συγκριτική μελέτη από τον Πλάτωνα με άλλες παραστάσεις του 

κρητομυκηναϊκού κύκλου (όπ.π.: 342) τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι το θέμα της 

τοιχογραφίας είναι η θρησκευτική τελετουργία της προσφοράς σπονδών και της 

μετάδοσης της ιεράς κύλικας. Αυτό επιβεβαιώνεται, κατά τον ίδιο, από τους ιερούς 

κόμβους και τα πτερύγια των ενδυμάτων των καθιστών μορφών, το είδος των 

προσφερομένων ή λαμβανομένων αγγείων, τη θηλυστολία των ανδρικών μορφών, 

ενώ επιμαρτυρείται και από την αρχική θέση της τοιχογραφίας σε αίθουσα τελετών.  

Ταυροκαθάψια 

Η ζωγραφική σύνθεση των Ταυροκαθαψίων αποτελεί μέρος σειράς πινάκων με 

παρόμοιο θέμα, που βρέθηκαν στην ανατολική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνωσού, 

στην Αυλή του Λίθινου Στομίου, στον βορειοανατολικό τομέα (Evans 1930: 210). 

Κατά την Immerwahr (1990: 90-91) σώθηκαν θραύσματα από τουλάχιστον τρεις 
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ανάλογες παραστάσεις ύψους περίπου 0,78μ., προφανώς μέρη μιας ζωφόρου που 

βρίσκονται σήμερα στο Μουσείο Ηρακλείου και το Ashmolean της Οξφόρδης. 

Αργότερα η Ναννώ Μαρινάτου ανακάλυψε ακόμη ένα κομμάτι στο Βρετανικό 

Μουσείο και μαζί με την Κλαίρη Παλυβού επανεξέτασαν τα θραύσματα και τις μέχρι 

τότε αποκαταστάσεις από τον Evans και τον Cameron (Bietak et al. 2007: 115-135). 

Με τη βοήθεια υπολογιστή προέκυψαν επιπλέον συνδυασμοί που οδήγησαν στην 

υπόθεση ότι υπήρχαν πέντε ανάλογοι πίνακες μιας σύνθεσης με αφηγηματικό 

χαρακτήρα (Marinatos and Palyvou 2007: 115-126, ειδικότερα 116).   

Τα θραύσματα προήλθαν από υψηλό σημείο της επιχώσεως, πάνω από 

τοίχους και δάπεδα πολύ μεταγενέστερης εποχής, ενώ τα συνευρήματά τους δεν ήταν 

στρωματογραφημένα. Βρέθηκαν 1,5 μ. πάνω από στρώμα με γραπτή κεραμική της 

ΥΜ ΙΒ και της ΥΜ ΙΙ περιόδου (Evans 1930: 210, Hood 1993: 70-72, Immerwahr 

1990: 175). Η χρονολόγησή τους παραμένει, επομένως, ασαφής. Ο Evans (αυτόθι) 

την τοποθετεί στην ΥΜ ΙΑ-Β, ο Palmer (1969: 96) στην ΥΜ ΙΙΙΒ, ο Cameron από τη 

ΜΜ ΙΙΙΒ έως την ΥΜ ΙΙΑ -η πιο πρώιμη χρονολόγηση προκύπτει λόγω τεχνοτροπίας, 

η δεύτερη λόγω στρωματογραφίας (Cameron 1974: 442-444),  o Sinclair Hood (1993: 

72-74) στην ΥΜ ΙΙ και η Immerwahr (1977: 175) στην ΥΜ  ΙΙ/ΙΙΙΑ. Οι ανθρώπινες 

μορφές στα κατάλοιπα των τοιχογραφιών της σειράς αυτής είναι ύψους 32 εκ. 

περίπου (Evans 1930: 210, Immerwahr 1977: 175).   

Στις σκηνές ταυροπαιδιάς που απεικονίζονται, παίρνουν μέρος, σύμφωνα με 

τους περισσότερους ερευνητές και άνδρες και γυναίκες ντυμένες σαν άνδρες (π.χ. 

Evans 1930: 211, Immerwahr 1990: 91, Hood 1993: 72, Kontorli-Papadopoulou 

1996: 43), ενώ κατά τη Μαρινάτου μόνο άνδρες (Marinatos 2007: 128). Ο Evans 

παρατήρησε πρώτος ότι οι λευκές μορφές στα ταυροκαθάψια αναπαριστούν γυναίκες, 

παρόλο που έχουν αρκετά μυώδη σωματότυπο και φορούν ένδυμα το οποίο 

απαντάται, με εξαίρεση τα ταυροκαθάψια, σε ανδρικές μόνο μορφές (Evans 1930: 

211). Η Μαρινάτου, υποστήριξε, αντίθετα, ότι οι λευκές μορφές είναι και αυτές 

ανδρικές, καθότι είναι μεγαλύτερες από τις καστανέρυθρες, πιο μυώδεις και, εκτός αν 

έχουν προστεθεί στην αποκατάσταση από τους Gilliérons, ποτέ δεν έχουν μαστούς. 

Παρατήρησε μάλιστα ότι οι λευκές μορφές κοιτούν τους ταύρους κατάματα και άρα 

αναλαμβάνουν πιο ριψοκίνδυνες δράσεις σε σχέση με τις καστανέρυθρες (Marinatos 

2007: 128). 
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Η παράσταση στο Μουσείο Ηρακλείου (Πίνακας 1) είναι η καλύτερα 

διατηρημένη και αποκαταστάθηκε ολόκληρη (Evans 1930: 211, fig. 144, Marinatos 

and Palyvou 2007: 119, fig. 104) (Εικ. 10 και 11 αντίστοιχα). Εικονίζονται μάλλον οι 

διαδοχικές φάσεις της ταυροπαιδιάς, το πιάσιμο από τα κέρατα του ταύρου, το μονό ή 

διπλό κυβίστημα ή άλμα πάνω από την πλάτη του ζώου και η προσγείωση πίσω του 

με την πιθανή υποστήριξη του άλτη από άλλη μορφή. Στο κέντρο της σκηνής 

δεσπόζει ο ταύρος που αποδίδεται στη στάση του «ιπτάμενου καλπασμού», έχει 

έντονο περίγραμμα του σώματος, κυματιστή χαίτη και βλέμμα που δίνει την αίσθηση 

ορμητικής και επιθετικής κίνησής του. Βρίσκεται ανάμεσα σε λευκές μορφές, το 

πιθανότερο γυναίκες: μια κρατάει τα κέρατά του ώστε να προετοιμαστεί για το 

κυβίστημα πάνω από τη ράχη του και μια δεύτερη πίσω του έχει τα χέρια τεντωμένα 

μπροστά, στάση που βοηθά την ισορρόπηση της πρώτης στο δάπεδο. Ένας άνδρας 

βρίσκεται σε θέση ανεστραμμένης στήριξης ή χειροκυβίστησης στην πλάτη του ζώου. 

Η κίνηση του ακροβάτη είναι δυναμική και δείχνει ότι θα καταλήξει με άλμα πίσω 

στη γη, κοντά στη λευκή μορφή που βρίσκεται πίσω από τον ταύρο και έχει 

τεντωμένα μπροστά τα χέρια, ίσως για να δεχθεί, ακριβώς, το αιωρούμενο σώμα του.  

Να αναφερθεί εδώ ότι οι θέσεις και οι κινήσεις των αθλητών 

διαφοροποιούνται ανάλογα με την εκτελούμενη άσκηση και με την τεχνική που 

απαιτείται. Ο Evans (1930: fig. 156) δημοσίευσε ένα σχήμα με διαδοχικά στιγμιότυπα 

του άλματος πάνω από τον ταύρο  (Εικ. 12). Το σχέδιο είναι υπεραπλουστευτικό 

σίγουρα εν γνώσει του, καθώς ο ίδιος έχει μελετήσει πολύ το θέμα και έχει αναδείξει 

θραύσματα τοιχογραφιών με ταυροκαθάψια (όπ.π.: 214-217, figs 143-148) αλλά και 

πλήθος παράλληλων απεικονίσεων από την πλαστική, τη γλυπτική και τη 

μικρογλυπτική της Κρήτης με μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και χειρονομιών των 

ακροβατών (όπ.π.: 218-225, figs 149-155, 157). H Αγνή Ξενάκη-Σακελλαρίου (1958: 

85-89) χώρισε αργότερα τις ασκήσεις του αθλήματος σε τρεις κατηγορίες και ο John 

Younger (1976: 125-137), αφού καταλογογράφησε τις 54 τότε γνωστές απεικονίσεις 

ταυροκαθαψίων, πρόσθεσε μια ακόμη κατηγορία. 

Οι επιμέρους δράσεις προξενούν εύλογα ερωτήματα. Από τη μια η γυναικεία 

μορφή στα αριστερά έχει πιάσει τον ταύρο που παριστάνεται σε πλήρη καλπασμό από 

τα κέρατα και έχει τοποθετήσει το δεξί κέρας κάτω από το αριστερό της χέρι. Η 

κίνησή της ίσως αποσκοπεί στη στήριξη του άνδρα ακροβάτη που εκτελεί συγχρόνως 

την ανάποδη κυβίστηση στην πλάτη του ζώου. Η γυναικεία μορφή στα δεξιά τεντώνει 
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τα δύο της χέρια προς τον ακροβάτη για να τον πιάσει στον αέρα και να τον 

σταθεροποιήσει κατά την επαναφορά του στο έδαφος. Ο Evans (1930: 212) 

παραθέτει τη γνώμη ενός βετεράνου του αθλήματος «Rodeo»: «Δεν υπάρχει 

πιθανότητα κάποιος άνθρωπος να μπορέσει να ισορροπήσει όταν ο ταύρος 

κατευθύνεται εναντίον του», ενώ, όπως προσθέτει, το ζώο όταν τρέχει ανασηκώνει το 

κεφάλι του από τη μια μεριά και τρυπά όποιον βρεθεί μπροστά του.  

Αν όντως ήταν τόσο δύσκολα έως και αδύνατα τέτοια άλματα, μήπως οι 

απεικονίσεις με ταυροπαιδιές παραπέμπουν σε κάποιο μυθολογικό κύκλο με ιδιαίτερα 

συμβολική σημασία, δεδομένης, μάλιστα, και της υψηλής συμβολικής αξίας του 

ταύρου για τον μινωικό πολιτισμό; Από την άλλη, εάν αυτές παριστάνουν 

πραγματικές δράσεις, θα απαιτούσαν εξαιρετική δεξιοτεχνία και πολλή μυϊκή δύναμη 

για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο αγώνισμα. Εντύπωση προκαλεί η συμμετοχή γυναικών 

αλλά και μυωδών μάλλον καλά προπονημένων ανδρών, ο τρόπος απόδοσης των 

οποίων δεν δείχνει όποια δυσκολία στην εκτέλεση των κινήσεων.   

Διαφοροποίηση στο φύλο φαίνεται να αποδίδει το συμβατικό κόκκινο χρώμα 

για τον άνδρα και το λευκό για τις γυναίκες, ο καλλωπισμός των λευκών μορφών, τα 

κοσμήματα στα χέρια και στο κεφάλι τους και η κόμμωση, που έχουν παράλληλα σε 

άλλες απεικονίσεις γυναικών ταυροκαθαπτριών (αυτόθι, Immerwahr 1990: 91). Ο 

τύπος, ωστόσο, του ενδύματος που φορούν είναι ίδιος και για τα δύο φύλα: το 

σύνηθες στις άλλες απεικονίσεις ανδρικό περίζωμα, -μια σύνθετη ένδυση, θα 

εμπόδιζε τις κινήσεις, ίσως εμπλεκόταν στα κέρατα του ταύρου κ.λπ. Το ζώμα των 

δύο γυναικών είναι διακοσμημένο με μαύρες λωρίδες. Οι μη έντονες διαφοροποιήσεις 

στο φύλο των αθλητών ίσως οφείλονται στη μικρή τους ηλικία ή ίσως αγόρια και 

κορίτσια γυμνάζονταν μαζί, όπως στη Σπάρτη που οι νέες φοιτούσαν στα γυμνάσια 

μαζί με τα αγόρια, ασκούμενες σε όλα τα αγωνίσματα και συχνά συναγωνίζονταν 

μαζί τους (Ξενοφών Λακεδαιμονίων Πολιτεία Ι, 4 και Πλούταρχος Λυκούργος XIV, 2 

κ.ε.). Η προπόνηση στην ίδια ομάδα θα μπορούσε να αποδίδεται στην τοιχογραφία με 

παρόμοιο τρόπο ένδυσης όλων των μελών. 

Οι άλλες παραστάσεις της ίδιας σειράς είναι πολύ αποσπασματικές και 

γίνονταν μόνο εικασίες για μεμονωμένες μορφές σε θραύσματα μέχρι το 2007, όταν 

οι Μαρινάτου και Παλυβού έκαναν νέες προσπάθειες ανασυνθέσεων με τη βοήθεια 

υπολογιστή, όπως προαναφέρθηκε. Κομμάτια στο Ashmolean φέρουν μορφές άλλοτε 

σε κίτρινο και άλλοτε πάνω σε κυανό υπόβαθρο (Immerwahr 1990: 91). Μια 
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γυναικεία μορφή σε κίτρινο φόντο (Εικ. 13) προσγειώνεται με φορά προς τα δεξιά σε 

μια αξιοπρόσεκτη στάση, με τον κορμό αποδοσμένο σε στροφή ¾ προς τα πίσω, τα 

πόδια σε πλάγια όψη και τα μαλλιά της στροβιλίζονται ακόμη στον αέρα. 

Αποδίδονται με λεπτομέρεια οι τένοντες των ποδιών, οι μύες των ώμων και τα 

τοιχώματα της θωρακικής της κοιλότητας. Φέρει περικαρπικές δέστρες ώστε να 

παρέχεται ενίσχυση ή κάποια ασφάλεια στους καρπούς. Δεν αποδίδονται στήθη και 

αυτό σε συνδυασμό με το μυώδες σώμα της δείχνουν μια εντατική προπόνηση των 

έφηβων κοριτσιών που συμμετείχαν στο εν λόγω άθλημα.  

Κατά την Immerwahr (1990: 91), αφού το κορίτσι προσγειώνεται στα δεξιά, 

σε κίτρινο υπόβαθρο, μπορεί να σχετίζεται με θραύσμα με άνδρα ακροβάτη στο 

Μουσείο Ηρακλείου. Αυτό το θραύσμα χρησιμοποιήθηκε από τις Μαρινάτου και 

Παλυβού στην ανασύνθεση του Πίνακα 4, που εικονίζει ταύρο και ακροβάτη σε 

ανάποδη κυβίστηση πάνω στη ράχη του ζώου (Εικ. 14) (Marinatos and Palyvou 2007: 

122, fig. 109). 

Δύο ακόμη μορφές διακρίνονται αποσπασματικά, αυτή τη φορά σε κυανό 

υπόβαθρο, σε μια σύνθεση «μοιρασμένη» στο Ashmolean και στο Μουσείο 

Ηρακλείου (Immerwahr 1990: 91). Το κομμάτι στην Αγγλία δείχνει μικρή ανδρική 

μορφή να προσγειώνεται στα δεξιά με προτεταμένα χέρια και κορμό γυρισμένο 

επίσης προς τα εμπρός, περισσότερο ακόμα απ’ ό,τι η παραπάνω γυναίκα ακροβάτις. 

Το θραύσμα στην Κρήτη δείχνει το άνω σώμα μεγάλης γυναικείας μορφής με τον 

στέρνο κατ’ ενώπιον, το κεφάλι γυρισμένο δεξιά και τα μαλλιά στον αέρα σε κάθε 

πλευρά. Έχει πιάσει τα κέρατα του ταύρου και τείνει προς την κυβίστηση στην πλάτη 

του. Με τα δύο αυτά και κάποια ακόμη θραύσματα οι Μαρινάτου και Παλυβού 

ανασυνέθεσαν τον Πίνακα 5 (Εικ. 15), στον οποίο εικονίζονται οι δύο παραπάνω 

μορφές δεξιά και αριστερά από τον ταύρο και μια τρίτη πεσμένη στο έδαφος μπροστά 

από το ζώο (Marinatos and Palyvou 2007: 124, fig. 112), ίσως τραυματισμένη. 

Υπενθυμίζεται ότι η Μαρινάτου διαφωνεί με τη συμμετοχή γυναικών στις 

τοιχογραφίες των ταυροκαθαψίων (Marinatos 2007: 128). 

Παρόλες τις προσπάθειες αποκατάστασης των επιμέρους επεισοδίων της 

συνολικής αφήγησης, δεν είναι μάλλον ορθό να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα ως 

προς τον αρχικό αριθμό των τμημάτων της σύνθεσης. Η γενική σύλληψη φαίνεται 

πάντως να εγγράφει έναν ταύρο που βρίσκεται στη μέση του κάθε πίνακα και δύο ή 
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περισσότερους ακροβάτες και των δύο φύλων να τον πλαισιώνουν (Immerwahr 1990: 

91). 

Ταυροκαθάψια απεικονίζονται και σε άλλες μορφές τέχνης στην Κρήτη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται: πήλινο σφράγισμα από το Ιερό Θησαυροφυλάκιο στην 

Κνωσό, με ακροβάτη που εκτελεί ανάποδη χειροκυβίστηση στην πλάτη του ταύρου 

και μια μορφή στο έδαφος που απλώνει το χέρι πιθανώς για να τον βοηθήσει στην 

προσγείωσή του (Evans 1930: 214, 218, fig. 149), χάλκινο ειδώλιο από την Κνωσό 

(όπ.π.: 220-221, fig. 155), τρία σφραγίσματα από τη Ζάκρο με μορφές που 

ακροβατούν πάνω στις ράχες ταύρων (όπ.π.: 219, figs 151, 152), χρυσό σφραγιστικό 

δαχτυλίδι από τις Αρχάνες (όπ.π.: 220, fig. 154), ρυτό από στεατίτη στην Αγία 

Τριάδα το οποίο εικονίζει τον ακροβάτη ακριβώς ανάμεσα στα κέρατα του ταύρου 

(όπ.π.: fig. 157). Οι παραπάνω μορφές δεν φέρουν ένδειξη φύλου.  

Η θέση των αθλητών στο αγώνισμα δεν φαίνεται έμφυλα ορισμένη. Ανδρικές 

και γυναικείες μορφές απεικονίζονται και στη θέση του αθλητή που πιάνει τα κέρατα 

του ταύρου και εκείνου που εκτελεί την κυβίστηση. Η κοινή συμμετοχή των δύο 

φύλων στο αγώνισμα είναι μια μορφή διάδρασης μάλλον μέσω της συνεργασίας για 

την επίτευξη του άλματος. Υπάρχει μια τάση εξομοίωσης των φύλων, μέσα από την 

αναλογία στην ένδυση, με διαφοροποίηση ωστόσο μέσω των καλλωπιστικών 

στοιχείων και εξαρτημάτων που φέρουν οι γυναίκες. 

2. Τύλισος (Εικ. 16) 

Κατάλοιπα μικρογραφικών τοιχογραφιών (Εικ. 16) ανακαλύφθηκαν στο Δωμάτιο 17 

του Μεγάρου Α από την Τύλισο, μέσα σε ένα μεγάλο αγγείο στο οποίο πιθανόν 

έπεσαν από ψηλότερο όροφο (Shaw 1972: 179). Στις διαφορετικές προτάσεις 

χρονολόγησής τους είναι η ΜΜ ΙΙΙΒ, όπως εκείνες της Κνωσού (Evans 1930: 35), και 

η ΥΜ Ι περίοδος (Shaw 1972: 187-188, Kontorli-Papadopoulou 1996: 52). 

 Στα σωζόμενα θραύσματα εικονίζονται έξι γυναίκες με μακρύ ένδυμα όμοιο 

με αυτό των μορφών στην τοιχογραφία του Ιερού Άλσους και τρεις άνδρες με ζώματα 

και λευκές ζώνες -ο ένας φοράει και μπότες (Shaw 1972: fig. 3), ίσως ως ένδειξη 

διαφοράς κοινωνικής θέσης (όπ.π.: 186). Αποδίδονται, επίσης, θεατές του δρωμένου, 

ένα κτήριο και δύο πιθαμφορείς που μεταφέρονται, μάλλον για μια γιορτή. Η σκηνή 

διαδραματίζεται στο ύπαιθρο, όπως δείχνουν δέντρο και ουρανός απέναντι από τους 

θεατές (Shaw 1972: figs 2, 6). Το ύψος των ανδρικών μορφών είναι περ. 0,062μ., ενώ 
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των γυναικείων δεν μπορεί να υπολογιστεί λόγω της κακής διατήρησής τους (όπ.π.: 

187). 

 Τουλάχιστον ένας άνδρας μεταφέρει ένα αδιάγνωστο αντικείμενο με κοντάρι 

στους ώμους του. Λόγω της απεικόνισης αγγείων στα θραύσματα 6 και 9, στην 

αρχική σύνθεση μάλλον αποδίδεται η μεταφορά τους, πιθανόν σε συγκεκριμένο 

σημείο, όπου θα γίνονταν προετοιμασίες για κάποια ειδική περίσταση -μια γιορτή 

(όπ.π.: 186). Η στάση του σώματος μιας ανδρικής μορφής από συγκόλληση των 

θραυσμάτων 3 και 4 μοιάζει με πυγμάχου (Evans 1930: 35) ή παραπέμπει σε γρήγορο 

περπάτημα ή σε κάποιο αγώνισμα. Κάποιοι από τους άνδρες θα μπορούσαν να είναι 

αθλητές, άλλοι να μεταφέρουν έπαθλα στους νικητές –ίσως αγγεία με πολύτιμο 

περιεχόμενο- και κάποιοι να είναι απλώς θεατές  (Shaw 1972: 186). Οι γυναίκες θα 

μπορούσαν κι εκείνες να έχουν ανάλογους ρόλους στο πλαίσιο μιας τέτοιας 

περίστασης (αυτόθι), π.χ. να εκτελούν, όπως έχει υποστηριχθεί, χορευτικές κινήσεις 

(Immerwahr 1990: 66, Kontorli-Papadopoulou 1996: 52). 

 Εκτός των γυναικείων ενδυμάτων, υπάρχουν και αρκετά άλλα κοινά στοιχεία 

με την κνωσιακή Τοιχογραφία του Ιερού Άλσους, όπως η χειρονομία των γυναικών με 

το ένα χέρι υψωμένο και το άλλο χαμηλότερα και η αναπαράσταση ενός δρωμένου σε 

εξωτερικό χώρο (Shaw 1972: 186, Immerwahr 1990: 66-67, Kontorli-Papadopoulou 

1996: 52). Η μεταφορά από άνδρες αντικειμένων με κοντάρια στερεωμένα στους 

ώμους συναντάται επίσης στην τοιχογραφία από την Αγία Ειρήνη Κέας όσο και στη 

θηραϊκή ζωφόρο, στην πόλη άφιξης του στόλου (Πόλη V), της Δυτικής Οικίας. Η 

σκηνή στην τοιχογραφία της Τυλίσου έχει τα περισσότερα από τα στοιχεία των 

μικρογραφικών σκηνών στην τέχνη του Αιγαίου: δράσεις, θεατές, πολυκοσμία, 

υπαίθριες δραστηριότητες αλλά όχι μακριά από κτήρια (Shaw 1972: 187).  

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΘΗΡΑΪΚΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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1.  Ακρωτήρι Θήρας 

Στην περίπτωση της Θήρας, αντίθετα με της Κρήτης, οι συνθέσεις σώζονται σε 

μεγάλο βαθμό και επιπλέον είναι συχνά γνωστή και η αρχική τους θέση στους 

τοίχους. Πριν την ανακάλυψη του Ακρωτηρίου δεν θα μπορούσαν να μελετηθούν 

συνολικά εικονογραφικά προγράμματα της Εποχής του Χαλκού. 

Πολλές από τις τοιχογραφίες που έχουν βρεθεί στη θέση αυτή είναι 

παλαιότερες από τη μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη στο νησί, της οποίας προηγήθηκε 

μια αρκετά μεγάλη σεισμική καταστροφή που ισοπέδωσε την πόλη, την περίοδο 

εμφάνισης του Υστεροκυκλαδικού Ι κεραμικού ρυθμού και πριν σταματήσει η 

μεσοκυκλαδική κεραμική - στις επιχώσεις του Ακρωτηρίου συνυπάρχουν όστρακα 

και των δύο αυτών περιόδων. Το στρώμα καταστροφής του σεισμού απέδωσε 

κομμάτια από μονόχρωμες επιφάνειες και άλλα με πολύχρωμες ταινίες και στο 

υπόστρωμα προετοιμασίας των νεώτερων τοιχογραφιών βρέθηκαν άλλα θραύσματα, 

άρα η σχετική χρονολόγησή τους είναι βέβαιη (Ντούμας 1992: 19). Η ανοικοδόμηση 

της πόλης φαίνεται ότι διήρκησε μέχρι και την έκρηξη του ηφαιστείου, περίπου το 

1630 π.Χ., οπότε θα ανάγονται οι οψιμότερες τοιχογραφίες (όπ.π.: 30). Αναμφίβολα 

οι τοιχογραφίες ήταν ένας καθιερωμένος τρόπος διακόσμησης των εσωτερικών 

χώρων του Ακρωτηρίου και, μάλιστα, διατηρήθηκαν σχεδόν άθικτες. 

ΔΥΤΙΚΗ ΟΙΚΙΑ  

Από όλα τα οικοδομήματα του Ακρωτηρίου, η Δυτική Οικία, που βρίσκεται στα 

δυτικά της Τριγωνικής Πλατείας, είναι το πιο συστηματικά μελετημένο. Ανασκάφηκε 

από τον Σπυρίδωνα Μαρινάτο το 1971 και το 1972 (Marinatos 1972, 1974a, 1974b). 

Είναι ένα επίμηκες κτήριο μέσου μεγέθους (10 × 5 μέτρα) με ισόγειο, πρώτο και 

τουλάχιστον στην ανατολική του πτέρυγα δεύτερο όροφο (Marinatos 1972: 17-18). 

Στο ισόγειο υπήρχαν οι βοηθητικοί χώροι όπου γίνονταν εξ ολοκλήρου η 

αποθήκευση και η παρασκευή τροφής, υπήρχαν εργαστήρια κ.λπ., όπως μαρτυρούν οι 

εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός τους (Marinatos 1974a: 19-31). Στο κεντρικό τμήμα 

του πρώτου ορόφου υπήρχε το ευρύχωρο Δωμάτιο 3 με πέντε αργαλειούς που διέθετε 

μεγάλο παράθυρο (3,20 μ. μήκος), με θέα στην Πλατεία, και απέδωσε πολλές αγνύθες 

που στηρίζουν την υπόθεση ότι φιλοξενούσε υφαντουργικές δραστηριότητες (όπ.π.: 

21, Ντούμας 1992: 45-46). Στη βορειοδυτική γωνία μια θύρα οδηγούσε στη δυτική 
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πτέρυγα του ορόφου που έφερε λεπτά πήλινα διάχωρα, τα οποία τη διαιρούσαν στους 

Χώρους 4, 4α, 4β και 5 (Marinatos 1974a: 22). Το υπόλοιπο τμήμα της βόρειας 

πλευράς καταλάμβαναν ο Διάδρομος 7, ένα ερμάριο και το Δωμάτιο 6, που βρέθηκαν 

πήλινα σκεύη (όπ.π.: 33-34) (Εικ. 17).  

Εκτός από τον Χώρο 4α, που διέθετε εγκατάσταση λουτρού και τουαλέτα, 

ολόκληρη η δυτική πτέρυγα, δηλαδή τα Δωμάτια 4 και 5 του πρώτου ορόφου, ήταν 

πλούσια τοιχογραφημένη. Οι Χώροι 4 και 4β κοσμούνταν με τις τοιχογραφίες των 

Ικρίων, ενώ στο Δωμάτιο 5 βρέθηκαν οι παραστάσεις της λεγόμενης 

«Ιέρειας» (νοτιοανατολική είσοδος/ανατολική παραστάδα), δύο των Ψαράδων 

(δυτικός και βόρειος τοίχος) και η Μικρογραφική Ζωφόρος που περιτρέχει τους τρεις 

ή τους τέσσερις τοίχους του δωματίου (Marinatos 1974a:  34-35, Ντούμας 1992: 45-

49).  

Το πιθανότερο είναι ότι η επιλογή της ζωγραφικής διακόσμησης στη Δυτική 

Οικία δεν είναι τυχαία, αλλά υπήρξε προσχεδιασμένη και μάλιστα για κάθε ένα 

τμήμα της ξεχωριστά. Λόγω και της πολύ καλής διατήρησής της αποτελεί το πιο 

ολοκληρωμένο θεματικά εικονογραφικό πρόγραμμα στο Αιγαίο (Morgan 1988: 155).  

Tοιχογραφίες του Δωματίου 5   

Το Δωμάτιο 5 έχει πολλά ανοίγματα, τα οποία υπαγορεύουν και τις ζώνες της 

τοιχογράφησης. Χαμηλά η διακόσμηση μιμείται ορθομαρμάρωση, στη μεσαία ζώνη 

ανήκουν οι Ψαράδες και η λεγόμενη «Ιέρεια» και στην ανώτερη, στις στενόμακρες 

επιφάνειες πάνω από τις θύρες και τα παράθυρα, αποδόθηκε η Τοιχογραφία του 

Στόλου.  

Η «Ιέρεια» (Εικ. 18) και οι Νεαροί Ψαράδες (Εικ. 19-20) 

Αν υπάρχει πιθανότητα να συμμετείχαν η «Ιέρεια» και οι Νεαροί Ψαράδες στο ίδιο 

δρώμενο, δεν τοποθετήθηκαν στον ίδιο χώρο, αλλά η πρώτη έξω από το δωμάτιο που 

αυτοί κοσμούν, στο κοντινότερο, βέβαια, σημείο, στον διάδρομο. Αν υποτεθεί ότι ο 

κυκλαδικός πολιτισμός εκλάμβανε ως διαφορετικού κοινωνικού φύλου και άτομα 

διαφορετικών ηλικιακών ομάδων, τότε φαίνεται ότι οι Νεαροί Ψαράδες συμμετέχουν 

σε δραστηριότητα ασφαλώς διαχωρισμένη ή και απομονωμένη από τα άλλα 

κοινωνικά φύλα του συνολικού εικονογραφικού προγράμματος στο Δωμάτιο 5.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B5%CE%B1%CF%81%CE%AE_%CE%99%CE%AD%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1_(%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9_%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
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Η «Ιέρεια» (Εικ. 18) έχει αποδοθεί στην ανατολική παραστάδα της θύρας 

μεταξύ των Δωματίων 5 και 4 (Ντούμας 1992: 47· πρβλ. Marinatos 1972: 43-44, 

όπου η μορφή τοποθετείται στο Δωμάτιο 4). Το ύψος της είναι 1,05 μ. και αντιστοιχεί 

στα 2/3 του φυσικού μεγέθους (Τελεβάντου 1994: 174). Το κεφάλι και τα πόδια είναι 

σε κατατομή και ο κορμός με το ένδυμα παριστάνεται μετωπικά. Φέρει ενώτια, ψέλια 

και περιδέραιο, ενώ το βαρύ ένδυμά της με τα μακριά μανίκια έχει επίσημο 

χαρακτήρα και είναι μοναδικό για τις γυναίκες και τα κορίτσια των θηραϊκών 

τοιχογραφιών (όπ.π.: 177). Το κεφάλι της είναι ξυρισμένο με μόνο μια μαύρη ταινία 

σε σχήμα φιδιού από λίγα μαλλιά, που πιθανότατα παρέμειναν μετά το ξύρισμα. Η 

κόμμωση αυτή είναι εν γένει ενδεικτική του νεαρού της ηλικίας και είναι η 

συνηθέστερη σε μορφές και των δύο φύλων στις θηραϊκές τοιχογραφίες
2
. Βαμμένα 

έντονα κόκκινα είναι τα χείλη και το αφτί. Με το αριστερό χέρι κρατεί πήλινο 

σκεύος, μάλλον ένα πύραυνο, από τη βάση και όχι από τη λαβή του, και με το δεξί 

ένα αντικείμενο, ίσως λαβίδα, με την οποία αγγίζει το κόκκινο περιεχόμενό του, 

μάλλον τα αναμμένα κάρβουνα.  

Η άποψη ότι πρόκειται για νεαρή ιέρεια (Marinatos 1972: 43) δεν έχει επαρκή 

τεκμηρίωση. Είναι, άλλωστε, η μόνη αναπαράσταση ανθρώπινης μορφής που 

συνδέεται με το Δωμάτιο 4 και βρίσκεται εν μέσω θεμάτων σχετικών με τον 

θαλάσσιο διάκοσμο. Η θρησκευτική ερμηνεία ίσως δόθηκε για να θεωρηθεί ότι 

προετοιμάζει για το τελετουργικό δρώμενο στο Δωμάτιο 5. Το περιβάλλον της, 

ωστόσο,  θα μπορούσε να υποβάλει μια περισσότερο πρακτική εξήγηση, ότι δηλαδή 

αρωματίζει τον χώρο δίπλα στο αποχωρητήριο. Αν μάλιστα υποτεθεί ότι τα 

συγκεκριμένα δωμάτια είχαν οικιακή λειτουργία, ίσως αρμόζει στη λεγόμενη 

«Ιέρεια» μια οικιακή δραστηριότητα (Morris 1989: 514).  

 

Οι Νεαροί Ψαράδες (Εικ. 19-20) ήταν φιλοτεχνημένοι στο ανατολικό άκρο 

του βόρειου τοίχου και στο νότιο του δυτικού, στη μεσαία ζώνη.  

Η μορφή στον βόρειο τοίχο (Εικ. 19), στη ΒΑ γωνία του Δωματίου 5, βρέθηκε 

σε αρκετά καλή κατάσταση, διότι, κατά τον Ντούμα (1992: 46), η τοιχογραφία 

αποκολλήθηκε από τον τοίχο με τις δονήσεις που προηγήθηκαν της έκρηξης και 

έπεσε κατακόρυφα στο δάπεδο όπου παρέμεινε ώσπου καλύφθηκε από το στρώμα της 

                                                           
2
 Το μήκος και η εν γένει διευθέτηση των μαλλιών, αλλάζει σε κάθε ηλικιακό στάδιο και αποτελεί 

μέτρο σύγκρισης της ηλικίας στην τέχνη, εκτός της ανάπτυξης του σώματος (Davis 1986). 
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τέφρας, που τη διατήρησε με μικρή μόνο φθορά στο κάτω μέρος της. Για τον ίδιο 

λόγο ο Μαρινάτος είχε θεωρήσει ότι επρόκειτο για φορητό πίνακα (Marinatos 1974a: 

28). Εικονίζει γυμνή νεαρή ανδρική μορφή με το κεφάλι και τα πόδια αποδοσμένα εκ 

του πλαγίου, το στήθος κατ’ ενώπιον και το στομάχι κατά τα ¾. Έχει ύψος 1,075 και 

καστανοκόκκινο χρώμα επιδερμίδας. Το κεφάλι είναι βαμμένο γαλάζιο, μάλλον για 

να αποδώσει συμβατικά τα ξυρισμένα μαλλιά σε ολόκληρη την επιφάνεια του 

τριχωτού εκτός από το μπροστινό και το πίσω μέρος, όπου υπάρχει από ένας μαύρος 

βόστρυχος. Ο νεαρός κρατεί δύο ορμαθούς, έναν στο δεξί χέρι με επτά ψάρια και 

έναν στο αριστερό με πέντε.  

Η δεύτερη μορφή στον δυτικό τοίχο (Εικ. 20), στη ΝΔ γωνία του Δωματίου 5 

δεν διατήρησε αρκετά θραύσματα ώστε να είναι δυνατή η αποδεκτή αποκατάστασή 

της. Έχει ύψος 1,09 μ. και επιδερμίδα καστανοκόκκινου χρώματος. Παριστάνεται όλη 

σε κατατομή και με τα προτεταμένα χέρια κρατεί έναν ορμαθό με τρία μόνο ψάρια. 

Το θέμα του ψαρά και της αρμαθιάς με τα ψάρια απαντά και σε 

μεσοκυκλαδικό αγγείο από τη Φυλακωπή της Μήλου (Atkinson et al. 1904: pl. 

XXII): πρόκειται ίσως απλώς για αναπαράσταση αγαπημένης σκηνής και όχι για 

τελετουργία (Morris 1989: 514); Οι δύο τοιχογραφίες μπορεί να είναι εμπνευσμένες 

από εικόνες του καθημερινού βίου, καθώς για το νησιωτικό περιβάλλον της Θήρας το 

ψάρεμα θα αποτελούσε οικεία ενασχόληση. Ωστόσο, σύμφωνα με την Τελεβάντου, οι 

δύο αυτοί νέοι βρίσκονται σε στάδιο μύησης, στη διαδικασία των «δοκιμασιών και 

συγκεκριμένα στο πετυχημένο αποτέλεσμα της δοκιμασίας του ψαρέματος, της πιο 

αρχαίας από τις δραστηριότητες του ανθρώπου και με ιδιαίτερη σημασία για την 

επιβίωση των νησιωτών» (Τελεβάντου 1994: 185). Κατά τη Μαρινάτου, οι Ψαράδες 

κάνουν προσφορές σε θεότητα, καθώς λόγω της θέσης τους φαίνεται να περπατούν 

προς τη βορειοδυτική γωνία του Δωματίου (Εικ. 21) όπου βρέθηκε μια κυκλική 

χαμηλή τράπεζα προσφορών, διακοσμημένη με δελφίνια και θαλάσσια θέματα. Η ίδια 

πιστεύει ότι η πράξη τους αυτή αναπαριστά κάποια προσφορά που έλαβε χώρα σε 

εκείνο το δωμάτιο και ενέχει μια ευχή για τη διαιώνιση της προσφοράς (Marinatos 

1984: 37). 
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Τοιχογραφία του Στόλου  

Η Τοιχογραφία του Στόλου (Marinatos 1974a: 38) περιέτρεχε και τους τέσσερις 

τοίχους του Δωματίου 5 της Δυτικής Οικίας και θα είχε αρχικά περίπου 16 μέτρα και 

εμβαδόν 4,8 μέτρα (Ντούμας 1992: 47, Τελεβάντου 1994: 187)
3
.  

Πιθανότατα η ζωγραφική αφήγηση ξεκινούσε από τον δυτικό τοίχο, τον οποίο 

πρωτοαντίκριζε ο επισκέπτης του Δωματίου 5 (Τελεβάντου 1994: 187). Δεν υπάρχει 

ομοφωνία ως προς την πλοκή της παράστασης. Η Τελεβάντου (αυτόθι) υποστήριξε 

ότι είχε αφετηρία τον νοτιοδυτικό τοίχο προς τα δεξιά μέχρι τον νοτιοανατολικό, 

όπου η είσοδος που οδηγεί στο συνεχόμενο Δωμάτιο 4. Ο Stucchi (1976: 28) 

θεώρησε ότι η αρχή ήταν ο ανατολικός τοίχος και η κατεύθυνση αριστερόστροφη. Η 

Elen Davis (1983) διέκρινε ένα διηγηματικό και ένα διακοσμητικό μέρος. Το πρώτο 

άρχιζε με φορά προς τα δεξιά από τον νότιο τοίχο, συνέχιζε στον δυτικό και κατέληγε 

στον βόρειο, ενώ το δεύτερο απεικονιζόταν στον ανατολικό τοίχο, παρεμβαλλόταν, 

δηλαδή, «διάλειμμα» ανάμεσα στην αρχή και το τέλος της αφήγησης Ο Ντούμας 

(1992: 47) πιστεύει ότι η πλοκή αρχίζει και τελειώνει στη νοτιοδυτική γωνία του 

δωματίου, ενώ κατά τη Μαρινάτου (1984: 38, 41, 50-51) η νότια ζωφόρος καταλήγει 

στην παράσταση της πόλης του Ακρωτηρίου, όπου εικονίζεται μια γιορτή, και η 

βόρεια ζωφόρος καταλήγει σε μια τελετουργία στην κορυφή ενός λόφου, όπου 

προσφέρονται ευχαριστίες με τη μορφή θυσίας για κάποια νίκη. Τέλος, στο δυτικό 

άκρο και των δύο ζωφόρων παριστάνονται θρησκευτικές τελετές (Εικ. 21).  

Τα επεισόδια της αφήγησης δεν είναι όλα διακριτά, αφού δεν έχουν 

διατηρηθεί σχεδόν καθόλου οι επιμέρους παραστάσεις του δυτικού τοίχου και η αρχή 

και το τέλος του βόρειου τμήματος της ζωφόρου. Γενικά θεωρείται ότι παριστάνεται 

ένα μεγάλο υπερπόντιο ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου ο στόλος επισκέπτεται 

περισσότερα λιμάνια και πόλεις. Αναλυτικότερα:  

Δυτικός τοίχος 

Τα θραύσματα των μικρογραφικών τοιχογραφιών από τον δυτικό τοίχο είναι τα 

περισσότερα χαμένα. O Μαρινάτος (1972: 39) ήλπιζε ότι όταν η ανασκαφή θα 

αποκτούσε πρόσβαση στον δυτικό τομέα της Δυτικής Οικίας, θα έρχονταν στο φως 

                                                           
3
 Άλλοι μελετητές δεν θεωρούν ότι η τοιχογραφία συνεχιζόταν και στον δυτικό τοίχο, καθότι ο τοίχος 

καταστράφηκε και τα εκεί σπαράγματα της σύνθεσης είναι ελάχιστα (π.χ. Morris 1989: 515, Marinatos 

1984). 
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πεσμένα εκεί κάποια από αυτά. Αργότερα, ο Ντούμας αναγνώρισε ζωγραφισμένα 

στοιχεία πόλης πάνω από την τοιχογραφία του Νεαρού Ψαρά, που ονόμασε Πόλη Ι 

και θεώρησε ότι πρόκειται για το Ακρωτήρι, το λιμάνι αναχώρησης του στόλου 

(Ντούμας 1992: 47). 

Βόρειος τοίχος: «Συνάθροιση στον λόφο», «Ποιμενικό τοπίο», «Άγημα στρατιωτών» 

και «Ναυάγιο» (Εικ. 22)  

Στο βόρειο τμήμα της ζωφόρου απεικονίζεται μια παραλιακή πόλη, Πόλη ΙΙ, με 

οχυρωματικό περίβολο, στην οποία πιθανόν φθάνουν τα πλοία, ενώ στα παράλια 

εικονίζεται ένα ναυάγιο. Αριστερά πίσω από την πόλη εικονίζονται συγκεντρωμένοι 

επτά, τουλάχιστον, άνδρες (Ντούμας 1992: 47-48). 

«Συνάθροιση στον λόφο» (Εικ. 22α) 

Στο ανατολικό τμήμα του βόρειου τοίχου, μια ομάδα τριών ανδρών με μακριά άσπρα 

ρούχα στέκονται στραμμένοι προς το λιμάνι μάλλον παρακολουθώντας τη νηοπομπή. 

Οι δύο από αυτούς κάνουν μια χαρακτηριστική χειρονομία με το αριστερό χέρι 

τεντωμένο και με το δεξί με λυγισμένο τον αγκώνα να ακουμπά στον πήχη του 

αριστερού. Από αντίθετη κατεύθυνση τους πλησιάζουν τρεις άνδρες ίσως για να τους 

πουν τι βλέπουν. Στη δεύτερη ανδρική ομάδα υπάρχει μια ακόμη μορφή που 

στρέφεται προς τις δύο τελευταίες με τον πήχη του χεριού προτεταμένο (Boulotis 

2011: 213). Η Μαρινάτου και ο Χρήστος Μπουλώτης θεωρούν πιθανή συνάντηση 

δύο αντιθετικά κινουμένων πομπών στην κορυφή παραθαλάσσιου λόφου (Marinatos 

1984: 40, Boulotis 2011: 263). Οι διαφορετικές ενδυμασίες ερμηνεύονται ως 

ενδείξεις διαφορετικής κοινωνικής θέσης (Boulotis 2011: 263). Κοντά στη 

συνάθροιση η Τελεβάντου (1994: Σχ. 1, αριθ. Α6) αναγνωρίζει δύο ακόμη άνδρες, 

των οποίων τμήματα μόλις διακρίνονται (Εικ. 22α1). Ο Μαρινάτος (1974a: 32) στη 

σκηνή αυτή είδε «τήν ἔξαψιν τῶν πνευμάτων καὶ τό κρίσιμον τῆς ὤρας» στη διαφορά 

ενδυμασίας, τα μεγαλύτερα και μικρότερα παραστήματα και στις ζωηρές χειρονομίες 

των μορφών, θεωρώντας ότι υπάρχει εν δυνάμει πολεμική απειλή από τη θάλασσα, σε 

αντίθεση με την ειρηνική ζωή του «Ποιμενικού τοπίου» (βλ. παρακάτω), ενώ ο Peter 

Warren (1979: 125) θεώρησε ότι απεικονίζεται ένα μινωικό ιερό κορυφής και ότι 

τελείται σε αυτό μια θρησκευτική τελετή.  
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«Ποιμενικό τοπίο» και «Άγημα στρατιωτών» (Εικ. 22β):  

Η σκηνή βρίσκεται στη δυτική γωνία του βόρειου τοίχου. Η ζωή στην ύπαιθρο 

φαίνεται να συνεχίζεται ανεπηρέαστη, όπως δείχνουν οι ειρηνικές εικόνες που ο 

μικρογράφος τοποθετεί σε ένα ψηλότερο επίπεδο. Δύο βοσκοί οδηγούν δύο κοπάδια 

ζώων, ένα βοοειδών και ένα αιγοπροβάτων, σε κυκλικό περίβολο, μια στάνη με δύο 

δέντρα, κοντά στην οποία υπάρχει μια κατασκευή, ένα πηγάδι, από το οποίο 

αποχωρούν δύο γυναίκες που έχουν γεμίσει τις στάμνες τους και απομακρύνονται 

ισορροπώντας τις στο κεφάλι. Μπροστά του βρίσκονται τέσσερις άνδρες που κοιτούν 

αριστερά –ο ένας είναι καθιστός. Τα κεφάλια από άλλες τρεις γυναικείες μορφές 

μόλις διακρίνονται σε θραύσματα που εικονίζουν στέγες (Τελεβάντου 1994: 80-81). 

Προς το λιμάνι διακρίνονται κτίσματα, ίσως λιμενικές εγκαταστάσεις ή πύλες 

της πόλης, μπροστά από τις οποίες στέκεται μια ανδρική μορφή. Στο λιμάνι, οκτώ 

στρατιώτες σε άγημα, είναι πάνοπλοι, με κράνη, ασπίδες και δόρατα, δηλαδή τη 

συνήθη πανοπλία που συναντάται στο Αιγαίο (Ντούμας 1992: 47). Βρίσκονται εκεί 

πιθανόν για να προστατεύσουν τα παράλια που φαίνονται οχυρωμένα (αυτόθι). 

Η Μαρινάτου θεωρεί ότι οι γηγενείς δεν φοβούνται ούτε ενοχλούνται από την 

παρουσία των στρατιωτών, αλλά μάλλον συνεχίζουν τις ειρηνικές τους 

δραστηριότητες χάρη σε αυτούς. Προτείνει ότι οι στρατιώτες –Θηραίοι ή άλλοι 

κάτοικοι του Αιγαίου- έχουν νικήσει εναντίον μη γηγενών (Marinatos 1984: 40). Ο 

Ντούμας παραλληλίζει όλη τη σκηνή με σύγχρονο επεισόδιο της ελληνικής υπαίθρου: 

οι βοσκοί οδηγούν τα ζώα στη στάνη για πότισμα και ξεκούραση κάτω από τη σκιά 

των δύο δέντρων και οι νέοι του οικισμού μαζεύονται στην πηγή, όπου θα 

συναντήσουν τις αγαπητικιές τους, που θα καταφθάσουν, επίσης, για να αντλήσουν 

νερό (Ντούμας 1992: 48). Ωστόσο, οι τέσσερις άνδρες είναι στραμμένοι προς την 

αντίθετη κατεύθυνση από τις γυναίκες. για την ακρίβεια, τους έχουν στραμμένη την 

πλάτη και κοιτούν προς τον λόφο. Η αφηγηματική τους σύνδεση με τις υπόλοιπες 

μορφές της σύνθεσης δεν είναι φανερή.   

Οι δύο γυναίκες με τις στάμνες νερού περπατούν σε αντίθετη κατεύθυνση από 

το πηγάδι και παράλληλα με αυτήν των πολεμιστών, με τους οποίους όμως δεν έχουν 

κάποια σχέση (Morris 1989: 526). Η Morris (αυτόθι) παραλληλίζει τους 

αφικνούμενους πολεμιστές και τις γυναίκες με τα κανάτια με μια εικόνα του Ομήρου: 

Όταν ο Οδυσσέας και οι άνδρες του φτάνουν στη γη των Λαιστρυγόνων και 
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συναντούν μπροστά από την πόλη μια γυναίκα, την κόρη του βασιλέως Αντιφάτη, 

που μεταφέρει νερό (Oδ. ι, 105-108). 

«Ναυάγιο» (Εικ. 22γ):  

Μέσα στη θάλασσα φαίνονται συντρίμμια καραβιών και διακρίνονται γυμνά σώματα 

επτά νεκρών ανδρών. Έχει υποστηριχθεί ότι πρόκειται για εισβολείς που ήρθαν με τα 

πλοία να επιτεθούν στην εγκατάσταση αυτή ή για πειρατές που συμβολίζουν τους 

κινδύνους της θάλασσας ή για τους υπερασπιστές της πόλης (Marinatos 1984: 40). Αν 

αναπαρίστανται εισβολείς και υπερασπιστές, η ταυτότητά τους δεν είναι γνωστή: 

Κατά τον Warren (1979: 128-129), οι εισβολείς είναι πιθανόν Μυκηναίοι που 

εξαπλώνονταν στο Αιγαίο τον 16
ο
 και 15

ο
 αιώνα, ενώ οι υπερασπιστές θα πρέπει να 

ήταν Κρητικοί, αφού το τοπίο, η αρχιτεκτονική των κτηρίων, η ενδυμασία, τα ζώα 

φέρουν εμφατικά μινωικά χαρακτηριστικά. 

Στην αποσπασματικά σωζόμενη τοιχογραφία του βόρειου τοίχου ίσως λείπει 

μια σκηνή αψιμαχίας στα δεξιά των συγκλινουσών γραμμών των βοσκών και των 

πολεμιστών, κάτω από τα χαμένα τμήματα της πόλης. Το κομμάτι της ζωφόρου που 

λείπει ενδέχεται να απεικόνιζε τους υπερασπιστές της πόλης, αν συγκρίνει κανείς 

παρόμοια σκηνή στο μάλλον σύγχρονο (ΥΕ) αργυρό Ρυτό της Πολιορκίας από τον 

Λακκοειδή Τάφο ΙV του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών (Εικ. 22β1). Στο κύριο 

κομμάτι του ρυτού εικονίζεται μια πόλη, κάτω από την οποία άνδρες γυμνοί και με 

ακάλυπτη κεφαλή μάχονται αμυνόμενοι, ενώ οι γυναίκες χειρονομούν και μάλλον 

τους ενθαρρύνουν από ψηλά, πάνω στα τείχη. Κάτω αποδίδεται η θάλασσα και, μέσα 

σε αυτήν, το κεφάλι ενός άνδρα που φέρει κράνος αιγαιακού τύπου με λοφίο και, 

προφανώς, κυβερνά ένα πλοίο. Αριστερά του σώζονται τα κράνη μερικών συντρόφων 

του, ενώ μέσα στη θάλασσα κολυμπούν άνδρες γυμνοί, μάλλον επειδή έχουν ηττηθεί 

(Hood 1993: 196-199). Η σκηνή που απεικονίζεται στο ρυτό θυμίζει εκείνη που 

αναφέρεται για την ασπίδα του Αχιλλέα, με την πόλη που βρίσκεται σε πόλεμο και 

την υπερασπίζονται από τη μια οπλισμένοι στρατιώτες που περιμένουν ενέδρα, και 

από την άλλη πάνω στα τείχη, με αυτοσχέδια όπλα, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι 

(Ιλ, Σ, 513, Morris 1989: 528-529). 

Σε όλες τις δράσεις του βόρειου τοίχου της Δυτικής Οικίας συμμετέχουν μόνο 

άνδρες, εκτός από τις δύο γυναίκες που κρατούν τις στάμνες στη σκηνή του πηγαδιού 

στο «Ποιμενικό τοπίο» και τις τρεις ακόμη που μόλις διακρίνονται στις γειτονικές 
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στέγες. Συνολικά έχουν σωθεί 55 ανθρώπινες μορφές (εκ των οποίων επτά άνδρες 

που πνίγονται, άρα δεν δρουν ενεργά) και πέντε μόνο γυναίκες. Στην ομάδα των δύο 

γυναικών με τις στάμνες, η δράση είναι η μεταφορά νερού από το πηγάδι στην οποία 

δεν εμπλέκονται ανδρικές μορφές, ενώ οι υπόλοιπες δράσεις που παριστάνονται είναι 

αμιγώς ανδρικές, εκτός από την παρακολούθηση των δρωμένων. Σε αυτήν 

συμμετέχουν και τα δύο φύλα, όμως οι άνδρες δίπλα στους άνδρες (οι τέσσερις που 

βρίσκονται πάνω από τα κτήρια στο λιμάνι) και οι γυναίκες δίπλα στις γυναίκες (στα 

κτήρια της πόλης). 

Ανατολικός τοίχος: Το «Ποτάμι» 

Ο ανατολικός τοίχος ήταν εσωτερικός και η μισή ζωφόρος του διατηρήθηκε καλά 

(1,80 μ. μήκος). Εικονίζει ένα τοπίο με ποτάμι, μια εξωτική περιοχή με υποτροπική 

χλωρίδα και πανίδα, ενώ δηλώνεται και η παρουσία ενός μυθικού ιπτάμενου γρύπα. 

Στις όχθες εικονίζονται φοίνικες και πάπυροι, υδρόβια πτηνά και άγρια ζώα –ο 

Ντούμας (1992: 48) επισημαίνει ότι η ανθρώπινη παρουσία δηλώνεται από τα 

κλαδεμένα φοινικόδενδρα. Στο βόρειο άκρο του τοίχου αυτού βρέθηκαν θραύσματα 

με πλοίο και με τμήμα πόλης (Πόλη ΙΙΙ) παραθαλάσσιας και παραποτάμιας (αυτόθι). 

Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι θα μπορούσε η ενδοχώρα να είναι η Λιβύη (Marinatos 

1974a, 53-56, Negbi 1978: 647, 649-650), όμως υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις ως 

προς αυτό (Morgan 1988: 88-91). 

Νότιος τοίχος: «Νηοπομπή» (Εικ. 23):  

Το νότιο άκρο του ανατολικού τμήματος της ζωφόρου, αν και σε καλή κατάσταση, 

δεν συνδέεται άμεσα με το νότιο τμήμα όπου είναι ευδιάκριτη μια πόλη (Πόλη IV) 

παραθαλάσσια και παραποτάμια (Εικ. 23α). Βρίσκεται στο δέλτα του ποταμού -ίσως 

πρόκειται για τον ίδιο τόπο που συνεχίζει από τον ανατολικό. Μια σκηνή λιονταριού 

που καταδιώκει ελάφι φαίνεται να συνδέει θεματικά τον νότιο με τον ανατολικό τοίχο 

και δείχνει κατά τον Ντούμα (1992: 48) την ταύτιση των πόλεων ΙΙΙ και ΙV. Λόγω 

των ποταμών, της θάλασσας και του βουνού γύρω από την πόλη αναχώρησης, έχει 

συγκριθεί με το σημερινό Γάζι δυτικά του Ηρακλείου (Warren 1979: 125). Στην 

παράσταση της ανατολικής πόλης (Πόλη IV) έχουν σωθεί μόνο ανδρικές μορφές.  

       Στο νότιο τμήμα της ζωφόρου παριστάνεται το τέλος της αφήγησης. Ο στόλος 

αποπλέει από την Πόλη IV ανατολικά, αριστερά, και καταπλέει στο λιμάνι της Πόλης 
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V στο δυτικό άκρο του τοίχου (Εικ. 23β). Αποτελείται από ένα μικρό και επτά 

μεγάλα ιστιοφόρα σε δύο σειρές, τρία στην επάνω και πέντε στην κάτω. Τρία έχουν 

ανορθωμένους ιστούς, ένα είναι πλησίστιο και το μικρό μαζί με τα υπόλοιπα τρία από 

τα μεγάλα έχουν ιστούς και ιστία οριζόντια διευθετημένους. Η ναυαρχίδα φαίνεται να 

είναι το μεσαίο πλοίο της πάνω σειράς, είναι το μεγαλύτερο –διακρίνονται περίπου 

22 κουπιά, ενώ στα άλλα μεγάλα 18-20- και δεν προπορεύεται, αλλά βρίσκεται 

ακριβώς στη μέση της νηοπομπής, ενώ είναι και το πιο διακοσμημένο. Το μικρό 

σκάφος μπροστά στην Πόλη IV με πέντε άνδρες στα κουπιά και πηδαλιούχο 

μεταφέρει ένα μάλλον σημαίνον πρόσωπο, το κεφάλι του οποίου προβάλλει μέσα από 

θαλαμίσκο στην πρύμνη. Στο πλησίστιο σκάφος είναι κλειστό το τμήμα επιβατών και 

δεν απεικονίζονται κωπηλάτες, ενώ οι δύο πηδαλιούχοι και η διακόσμησή του με 

περιστέρια ίσως υποδηλώνουν την ιδιότητά του ως ταχύπλοου για την αναγγελία 

νέων μηνυμάτων (Ντούμας 1992: 48).  

Οι επιβάτες είναι όλοι άνδρες, πολλοί από τους οποίους φέρουν στρατιωτική 

εξάρτυση. Πάνω από τα κεφάλια των επιβατών, εκτός του μικρού και του πλησίστιου 

πλοίου, φαίνονται δόρατα στηριγμένα σε στύλους, πάνω στους οποίους στη 

ναυαρχίδα και το προπορευόμενο σκάφος κρέμονται οδοντόφρακτα κράνη. 

Απεικονίζονται καθιστοί, ενώ επί το έργον παριστάνονται 18-20 κωπηλάτες σε κάθε 

πλοίο εκτός του μικρού, όρθιος ο πηδαλιούχος και στο πάνω αριστερά πλοίο ίσως και 

ένας κελευστής όρθιος. Πίσω από κάθε πηδαλιούχο εικονίζεται θαλαμίσκος από τον 

οποίο προβάλλει ανδρικό κεφάλι και δόρυ και αποτελεί ίσως ένα είδος ασπίδας που 

προστατεύει τον πλοίαρχο/πολεμιστή (Marinatos 1974a: 42-45, Ντούμας 1992: 48). 

Ο στόλος διασχίζει τη θάλασσα με τα δελφίνια και προσεγγίζει το λιμάνι του τελικού 

του προορισμού, στην Πόλη V. 

Εορταστική ατμόσφαιρα διακρίνεται στη ζωηρή κινητικότητα των κατοίκων 

της πόλης άφιξης και των περιχώρων της, που κατευθύνονται προς το λιμάνι για να 

υποδεχθούν τον στόλο. Το φυσικό τοπίο, η διαμόρφωση του λιμανιού, τα πολυώροφα 

οικοδομήματα με αιγαιακά χαρακτηριστικά και η υποδοχή από τους κατοίκους 

παραπέμπουν στο συμπέρασμα ότι η δυτική πόλη (Πόλη V) (Εικ. 23β) είναι το 

Ακρωτήρι (Ντούμας 1992: 49, Marinatos 1984: 40-42).  

Στο κέντρο της πόλης και στα περίχωρα του οικισμού διακρίνονται άνθρωποι 

-κάποιοι παρακολουθούν τη νηοπομπή, άλλοι τρέχουν στην κορυφή του λόφου, ίσως 

για να αποκτήσουν καλύτερη θέα των πλοίων, ενώ παράλληλα διεξάγεται ένα 
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επίσημο γεγονός: πέρα από την πύλη της πόλης νεαροί άνδρες περπατούν σε πομπή 

και οδηγούν έναν ταύρο σε θυσία (Marinatos 1984: 43, pls 24, 33). 

Η γυναίκα στο μπαλκόνι στο άκρο της πόλης μοιάζει να δεσπόζει. Το 

μπαλκόνι φέρει κέρατα καθοσιώσεως και ίσως προοριζόταν για εμφανίσεις 

τελετουργικού χαρακτήρα. Η ίδια υψώνει το χέρι της σε μια χειρονομία που μοιάζει 

με χαιρετισμό προς τον στόλο ή, ενδεχομένως, προς τα κέρατα καθοσιώσεως 

μπροστά της (Morgan 1985: 5-19, 1988: 118, 2000: 932). Παρόμοια χειρονομία 

αναγνωρίζεται και στην αιγυπτιακή τέχνη, όπου όμως και τα δύο χέρια της μορφής 

σηκωμένα, και είναι λατρευτική -έχει ίσως ανάλογη σημασία με αυτήν της Δυτικής 

Οικίας (Morgan 2000: 932). 

Πίσω από την εν λόγω γυναίκα διακρίνεται ένα αγόρι. Η εγγύτητα των δύο 

μορφών προτείνει μια στενή μεταξύ τους σχέση, κατά τη Μαρινάτου σχέση μητέρας-

παιδιού (Marinatos 1987a: 28). Μια διαφορά με άλλες γυναικείες μορφές που 

διακρίνονται από το μέγεθός τους ή τις κινήσεις τους πιο πίσω ή σε πιο ψηλά 

κτίσματα της πόλης, είναι ότι αυτή έχει το πλεονέκτημα της θέσης με την ορατότητα 

προς τον στόλο -βρίσκεται ψηλά, στην πρώτη σειρά κτηρίων στο λιμάνι.  

Ο Gösta Säflund (1981: 195) πρότεινε την ερμηνεία ότι η συγκεκριμένη 

γυναίκα είναι νύφη που περιμένει τον μέλλοντα σύζυγο να φτάσει μέσω θαλάσσης, 

ώστε να εορταστεί ένας ιερός γάμος. Η Μαρινάτου (1987a: 28) θεωρεί μεν ότι η 

άποψη του Säflund δεν ερμηνεύει την παρουσία του παράπλευρου αγοριού, συμφωνεί 

όμως ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της εξέχουσας ανδρικής μορφής στη θάλασσα 

και της αντίστοιχης γυναικείας στην Πόλη V, τη δυτική του νότιου τοίχου. O εν λόγω 

άνδρας, υποστηρίζει, είναι ο καπετάνιος της ναυαρχίδας, η οποία βρίσκεται σε 

κεντρική θέση, έχει ιδιαίτερη διακόσμηση, ενώ ο θαλαμίσκος της είναι, επίσης, 

μοναδικός και ζωγραφισμένος με λουλούδια. Αν πράγματι υπάρχει σύνδεση του 

καπετάνιου του μεγαλύτερου πλοίου με την εξέχουσα γυναικεία μορφή της πόλης, 

ίσως απεικονίζεται μια σημαντική –ή ιερή- οικογένεια, από τους δύο συζύγους και 

έναν άρρενα απόγονο (αυτόθι). Προκύπτει, δηλαδή, και πάλι ότι άτομα και ομάδες 

έχουν μια τελετουργική λειτουργία εντός της κοινότητας και ιδιαίτερους ρόλους να 

εκπληρώσουν στο πλαίσιό της, που είναι και εδώ συνάρτηση του φύλου (αυτόθι).  

Εξαιτίας της εγγύτητας της γυναίκας με το αγόρι είναι δυνατό να θεωρηθεί ότι 

υπάρχει ενός βαθμού διάδραση των δύο φύλων, ίσως υπό την ιδιότητα των μελών της 

ίδιας οικογένειας, που καλούνται να φέρουν εις πέρας τον ανειλημμένο στο πλαίσιο 
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της τελετής κοινωνικό τους ρόλο, αν βέβαια πρόκειται για κάποιο τελετουργικό 

δρώμενο. Εξάλλου, εάν η οπτική επαφή και ο χαιρετισμός είναι μια μορφή διάδρασης 

της εξέχουσας γυναικείας μορφής της πόλης με την εξέχουσα ανδρική μορφή στη 

θάλασσα, τότε μάλλον συμμετέχουν από κοινού σε κάποιο δρώμενο που 

διαδραματίζεται κυρίως από αυτούς ή, συμβολικά, προς τιμήν τους. 

 Ανάμεσα στους θεατές των δρωμένων μέσα από την Πόλη V απεικονίζονται 

έξι ή επτά γυναίκες με τον έναν μαστό ακάλυπτο και δύο από αυτές έχουν το ένα χέρι 

υψωμένο σε χαιρετισμό. Παριστάνονται, επίσης, πάνω από δεκαεπτά άνδρες ορατοί 

σε παράθυρα και στέγες των κτηρίων, ενώ μια ομάδα από περίπου είκοσι τέσσερις 

άνδρες κινείται κατά μήκος του λιμανιού με κατεύθυνση τον στόλο -ένας από αυτούς 

μεταφέρει ζώο, ίσως σφάγιο. Θα ήταν τολμηρό να ισχυριστεί κανείς ότι η αριθμητική 

υπεροχή των ανδρών στους δρόμους και η ταυτόχρονη παρουσία μόνο διακεκριμένων 

από το μέγεθος ή/και τη θέση τους γυναικών στα κτήρια δείχνουν μια συνήθη 

κυκλοφορία των ανδρών όλων των τάξεων στον δημόσιο χώρο και έναν περιορισμό 

των γυναικών στον ιδιωτικό.   

Γύρω από την Πόλη V διακρίνονται άνδρες και οι ενδυμασίες, χειρονομίες και 

κάποιες δραστηριότητές τους. Δύο ψαράδες με τα δίχτυα κρεμασμένα στους ώμους 

τους παραπέμπουν σε μια καθημερινή σκηνή της παραλίας και σχετίζονται με τις 

δεμένες βάρκες. Μπορούν να συγκριθούν με τη βουκολική σύνθεση με τους άνδρες 

και τις γυναίκες στον βόρειο τοίχο (Morgan 1988: 162).  Κάτω από το τείχος και την 

πύλη της πόλης, άνδρες στοιχίζονται παράλληλα ο ένας με τον άλλον προς τα πλοία 

που έρχονται. Την πύλη περνούν δύο άνδρες που οδηγούν έναν ταύρο. Η προσοχή 

όλων είναι στραμμένη προς τη νηοπομπή, εκτός από των δύο ψαράδων που είναι 

απασχολημένοι με τις εργασίες τους (αυτόθι).  Άνδρες μόνο είναι και εκείνοι που 

τρέχουν σε υψηλότερο επίπεδο ώστε να έχουν καλύτερη θέα προς το λιμάνι.  

 

Ο Μαρινάτος (1974a: 34-60) ερμήνευσε αρχικά τον ναυτικό χαρακτήρα της 

τοιχογραφικής σύνθεσης στο Δωμάτιο 5 ως σχετικό με τη βιογραφία του ιδιοκτήτη 

της Δυτικής Οικίας, στον οποίο έβλεπε συνάμα έναν ναύαρχο του στόλου και έναν 

ναυτικό βετεράνο μιας επιχείρησης στη Λιβύη. Έχει υποστηριχθεί ότι η Δυτική Οικία 

λειτούργησε ως κέντρο λατρείας (Marinatos 1983: 1-19). Τα τελευταία χρόνια έχουν 

επικρατήσει οι απόψεις που θέλουν το συνολικό τοπίο να είναι αιγαιακό στη 
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Μικρογραφική Ζωφόρο  -πιθανόν η Θήρα και κάποιες άλλες θέσεις (Morris 1989: 

515). 

Μια από τις πολλές ερμηνείες της Μικρογραφικής Ζωφόρου είναι ότι ο 

ζωγράφος ή ο παραγγελιοδότης ήθελαν να αποδοθεί ένα συγκεκριμένο ταξίδι του 

παρελθόντος, και ειδικά μια επιτυχής εκστρατεία Μινωιτών στη Λιβύη ή εν γένει στη 

Βόρεια Αφρική και η επιστροφή στην πατρίδα (Marinatos 1974a: 34-60, Warren 

1979: 120, Hood 1993: 78). Μια δεύτερη αναγνωρίζει μια ιερή θαλάσσια πομπή και 

ένα παραδοσιακό θέμα (Sakellariou 1980: 150-151), ίσως μια τυπική εικόνα ενός 

ταξιδιού στο Αιγαίο (Immerwahr 1977: 183). Έχει προταθεί, ακόμη, ότι επρόκειτο για 

μια εποχική ναυτική γιορτή (Morgan 1978: 629-644) με κάποια θρησκευτικά και 

στρατιωτικά στοιχεία ή για μια γαμήλια πομπή (Marinatos 1984: 52-61). Έχει, 

επίσης, υποστηριχθεί κάποιου βαθμού κοινή θεματολογία με αφήγηση ομηρικών 

επών σχετικά με τον γυρισμό του ξενιτεμένου και την εν λόγω παράσταση, καθότι η 

γυναικεία μορφή που χαιρετάει στο μπαλκόνι με το παιδί πίσω της φέρνει στον νου 

την Πηνελόπη και τον Τηλέμαχο, ενώ και το λιμάνι θυμίζει τυπική ομηρική σκηνή 

άφιξης (Morris 1989: ειδικότερα: 516-518, 522). 

Οι ανθρώπινες μορφές και οι δράσεις τους στο Δωμάτιο 5: Μια σύνοψη 

Όσον αφορά την «Ιέρεια» με το βαμμένο κόκκινο αυτί και στόμα της, οι 

ανθρωπολόγοι γνωρίζουν ότι η ζωγραφική στο σώμα χρησιμοποιείται σε ποικιλία 

τελετουργιών και ως τρόπος να ξεχωρίζει το άτομο και να «απομονώνεται» από την 

ομάδα (Turner 1967: 93-111). Ποιος είναι, όμως, ο ρόλος ενός νεαρού κοριτσιού σε 

ένα εικονογραφικό πρόγραμμα το οποίο εξιστορεί κατεξοχήν τα δρώμενα των 

ανδρών; Είναι δευτερεύουσα η θέση της στο εικονογραφικό πρόγραμμα, αφού 

βρίσκεται στην παραστάδα της θύρας μεταξύ δύο δωματίων και όχι σε διακεκριμένο 

σημείο όπως οι δύο Νεαροί Ψαράδες; Είναι μια περιθωριοποιημένη μορφή; Τα δύο 

φύλα απεικονίζονται μεν, αλλά σε απόσταση, παραπέμποντας σε έναν καλλιτεχνικό 

και μάλλον και κοινωνικό διπολισμό. 

 Οι άνθρωποι στη ζωφόρο είναι αποδοσμένοι κατά κανόνα εξατομικευμένα: 

μπορεί να είναι μέλη κάποιας υποομάδας, έχουν ωστόσο και ατομικά χαρακτηριστικά 

(Morgan 1988: 161). Σχέσεις μεταξύ των σκηνών είναι βέβαιο ότι υφίστανται, όπως 

φαίνεται από την επανάληψη χειρονομιών, στάσεων σώματος, τύπων ενδυμάτων 

κ.λπ. Άρα η συνολική δράση εκτός από πολυάνθρωπη είναι και ενιαία, αν και σε αυτή 
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συμμετέχουν πολλές κοινωνικές ομάδες, φύλα, ηλικίες, θέση αλλά προφανώς από την 

ίδια γεωπολιτισμική ενότητα, το Αιγαίο. Κατά τη Morgan (1988: 163), διακρίνονται 

επιμέρους δράσεις ή προθέσεις για δράση (π.χ. οι στοιχισμένοι πολεμιστές στον 

βόρειο τοίχο περισσότερο προτίθενται να δράσουν παρά δρουν πολεμικά) ή/και 

στάσεις σώματος που δεν συνιστούν ούτε δράση ούτε πρόθεση για δράση (π.χ. οι 

επιβάτες των πλοίων της πομπής είναι παθητικοί). 

Με προσεκτικότερη παρατήρηση φαίνεται ότι έχει καταβληθεί προσπάθεια να 

αποδοθούν ιεραρχίες, σχέσεις μεταξύ των μορφών, δραστηριότητες και τάσεις για 

δράσεις (Morgan 2000: 932). Χειρονομίες, ενδύματα και στάσεις των σωμάτων, 

εκφράσεις των προσώπων είναι ενδεικτικές και της συναισθηματικής κατάστασης. 

Έτσι, μέλη του σώματος, ειδικά το κεφάλι και τα χέρια που κινούνται με 

συγκεκριμένο τρόπο, δηλώνουν έμφαση σε κάτι, απόκριση σε κάποιες άλλες μορφές, 

επιθυμία ή συναίσθημα, όπως στη ζωή έτσι και στην τέχνη (αυτόθι). Εδώ εμπίπτει και 

το διαχρονικό αφηγηματικό μοτίβο της στροφής του κεφαλιού μιας μορφής προς τα 

πίσω ως ένδειξη συνομιλίας, αποχαιρετισμού κ.λπ. (Boulotis 2011: 260).  

Τάση για δράση, όπως την ορίζει η Morgan (2000: 932), από άνδρα προς 

άνδρα φαίνεται στη «Συνάθροιση στον λόφο», όπου κάποιος στρέφεται τεντώνοντας 

το χέρι του, αλλά και στην πόλη άφιξης, στον λόφο, όπου μια ανδρική μορφή κάνει 

μια ανάλογη χειρονομία και, τέλος, σε μια μικρού μεγέθους ανδρική μορφή χαμηλά 

στην ίδια πόλη, ανατολικά του νότιου τοίχου, που ακουμπά ή χτυπά τον ώμο του 

διπλανού της άνδρα. Δύο από τους άνδρες της «Συνάθροισης στον λόφο» και ένας 

τρίτος κοντά στην πρύμνη του πρώτου πλοίου του στόλου εικονίζονται να κάνουν μια 

κοινή χειρονομία, με τεντωμένους τους αγκώνες και το ένα χέρι να ακουμπά το 

μπράτσο του άλλου. 

Οι επιβάτες των πλοίων είναι μόνο άνδρες, κάποιοι πιθανόν υψηλότερου 

status από άλλους. Εφόσον, μάλιστα, πρόκειται για νηοπομπή, ίσως η κοινωνική τους 

θέση καθόριζε  και τη θέση τους στα διαφορετικά της σκάφη (Marinatos 1984: 42).   

Κατά τη Μαρινάτου, οι κάτοικοι της πόλης άφιξης ανήκουν σε όλα τα φύλα, 

πολλές ηλικιακές ομάδες και ίσως διαφορετικά κοινωνικά στρώματα (όπ.π. 43).   

Καμία γυναίκα δεν εικονίζεται να κινείται μέσα σε αυτή την πόλη (Πόλη V) ή 

γύρω της, ούτε να λαμβάνει μέρος στη θυσιαστική πομπή. Οι γυναίκες βρίσκονται 

στη μεγάλη τους πλειονότητα στα μπαλκόνια και τις οροφές των σπιτιών, μάλιστα 

μεγαλύτερες από τις ανδρικές που επίσης διακρίνονται μέσα από παράθυρα των 
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κτηρίων, κατά τη Μαρινάτου για να κυριαρχούν με το μέγεθός τους (Marinatos 

1987a: 28) και να δηλώνεται έτσι το διακριτό τους status. Έχουν, εξάλλου, 

πλεονεκτικές θέσεις ως προς τη θέα προς το λιμάνι και βρίσκονται συχνά κοντά σε 

κέρατα καθοσιώσεως (Morgan 1988: 162). Γυναίκες σε παράθυρα ή σε μπαλκόνια 

είναι ένα οικείο θέμα της αιγαιακής τέχνης. Εδώ ενσωματώνει σημαίνουσες κυρίες 

στις διαδικασίες. Το γεγονός ότι συνοδεύονται και από ανδρικές μορφές είναι μια 

μάλλον ασυνήθιστη συνθήκη, η οποία ίσως αντανακλά μια τοπική εικονογραφική 

ιδέα είτε ένα χαρακτηριστικό του γεγονότος το οποίο οι μορφές παρακολουθούν 

(όπ.π.). 

Μια σύγκριση των γυναικών στα μπαλκόνια της Πόλης V του νότιου τοίχου 

με εκείνες στα περίχωρα της Πόλης II του βόρειου τοίχου προτείνει ίσως ότι στην 

πόλη άφιξης του στόλου, όπου λαμβάνει χώρα ένα επίσημο γεγονός, δεν επιτρέπεται 

να παρευρίσκονται καθόλου γυναίκες ή μάλλον ότι, λόγω εορταστικής, επίσημης 

ατμόσφαιρας, δεν γίνονται οι καθημερινές εργασίες.  

Οι γυναίκες φαίνεται να συμμετέχουν σε εξωτερικές εργασίες στην Πόλη ΙΙ 

του βόρειου τοίχου, όχι όμως όλων των ηλικιών, αλλά ίσως μόνο οι νεαρές, και 

πάντως όχι όσο οι άνδρες ούτε, βέβαια, στις ίδιες εργασίες με αυτούς. Όταν 

παρακολουθούν τελετουργία ή δρώμενα στο πλαίσιο ίσως γιορτής, αναμιγνύονται με 

τους άνδρες, στην ίδια ομάδα, εκείνη των θεατών. Εγγύτητα, ωστόσο, των δύο φύλων 

δεν υπάρχει, με εξαίρεση τη σκηνή με τη γυναίκα που χειρονομεί και το αγόρι πίσω 

της, δηλαδή με τη μητέρα και τον γιο της, αν ισχύει η υπόθεση της συγγένειας.  

Από την παρατήρηση των δράσεων στις συνολικές τοιχογραφίες της Δυτικής 

Οικίας προκύπτει κάποιος συσχετισμός των μικρογραφικών παραστάσεων με τις 

φυσικού μεγέθους τοιχογραφίες του Δωματίου 5 και του γειτονικού Δωματίου 4 της 

Δυτικής Οικίας. Οι Ψαράδες του δυτικού και του βόρειου τοίχου σχετίζονται με τους 

δύο αλιείς με τα δίχτυα στη ζωφόρο (στη δυτική πόλη του νότιου τοίχου, Πόλη V).  

Είναι φανερό ότι όλες οι επιμέρους απεικονίσεις εστιάζουν σε όσα 

διαδραματίζονται στη θάλασσα. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι μορφές αποδίδονται να 

ενδιαφέρονται για τον στόλο, έτσι δείχνει η θέση και η στάση του σώματός τους. Η 

τοιχογραφία δομείται με τρόπο, ώστε κεντρικό θέμα της να έχει τη νηοπομπή: γύρω 

από αυτήν διαδραματίζονται ποικίλες σκηνές με θέματα από τη ζωή σε 

εγκαταστάσεις παραθαλάσσιες. Ενδεχομένως, έχει συμπεριληφθεί και το θέμα της 
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πειρατείας, και, βέβαια, το ναυάγιο, ενδεχομένως η υπεράσπιση της πόλης, αλλά και 

ειρηνικές σκηνές στην ύπαιθρο και στην πόλη πάντα κοντά στη θάλασσα. 

Το βασικό δρώμενο μπορεί να διαδραματίζεται μονάχα από τους άνδρες του 

στόλου, και οι κάτοικοι της πόλης –εκπρόσωποι των δύο φύλων αλλά και ένα παιδί- 

απλώς να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν. Ως θεατές δεν οφείλουν να 

αλληλεπιδρούν. Τα φύλα δεν μοιάζουν να αναλαμβάνουν κοινούς ρόλους σε κάποια 

σκηνή, δεν πλησιάζουν με εξαίρεση τη γυναίκα με το αγόρι στο μπαλκόνι της πόλης 

άφιξης. Ούτε και αυτοί, όμως, εμφανίζονται ως ενότητα, όπως συμβαίνει συχνά στην 

αιγυπτιακή τέχνη, και σε περιπτώσεις του ζωγραφικού διακόσμου των τάφων αλλά 

και στα βασιλικά ανάγλυφα της περιόδου της Αμάρνα. Μήπως, οι πρωταγωνιστές 

είναι οι άνδρες και η ικανότητά τους ως πολεμιστών, όπως πιστεύει η Μαρινάτου, 

ενώ οι γυναίκες, αν και δεν είναι ασήμαντες, βρίσκονται, πάντως, στο περιθώριο της 

συγκεκριμένης τελετής με μόνο ρόλο σε αυτήν να γιορτάσουν μια ναυτική νίκη και 

τα ανδρικά ανδραγαθήματα (Marinatos 1987a: 28); Δεν συμβαίνει έτσι, καθώς οι 

συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των φύλων είναι λανθάνοντες και όχι εύκολοι στην 

αποκρυπτογράφησή τους. 

ΞΕΣΤΗ ΙΙΙ (Εικ. 24) 

Η Ξεστή 3 είναι το δεύτερο καλύτερα ανεσκαμμένο και μελετημένο κτίσμα του 

Ακρωτηρίου μετά τη Δυτική Οικία. Είναι ένα οικοδόμημα μεγάλων διαστάσεων και 

κατά το δυτικό του ήμισυ τουλάχιστον ήταν τριώροφο. Το ισόγειο είχε δεκατέσσερα 

δωμάτια που συνεχίζονταν τουλάχιστον έως τον πρώτο όροφο (Ντούμας 1992: 127-

128). Παρουσιάζει μινωικά ανακτορικά χαρακτηριστικά και έχει μια τράπεζα 

προσφορών ως κέντρο, στο Δωμάτιο 3 (Marinatos 1987: 31). 

Στη βορειοανατολική γωνία του κτηρίου βρέθηκε η λεγόμενη «δεξαμενή 

καθαρμών» ή «άδυτο», το Δωμάτιο 3. Με εξαίρεση μερικούς πίθους, από το κτήριο 

απουσίαζαν παντελώς οικιακά σκεύη και εργαλεία. Σε αυτό ήρθε, όμως, στο φως το 

μεγαλύτερο ως τότε τοιχογραφικό σύνολο σε ένα μόνο συγκρότημα. Λόγω των 

μεγάλων διαστάσεών του, των επιβλητικών προσόψεων, της εσωτερικής 

διαρρύθμισης, της «δεξαμενής καθαρμών», του πλήθους των τοιχογραφιών και της 

σχεδόν παντελούς έλλειψης οικιακών σκευών, το κτήριο χαρακτηρίστηκε δημόσιο 

(Ντούμας 1992: 126) ή ημι-δημόσιο (Palyvou 2005: 92). Τοιχογραφίες βρέθηκαν 

στους χώρους 2, 3, 4, 5, 8 (;) και 9, αλλά δεν έχουν συντηρηθεί, παρά μόνο αυτές των 
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χώρων 3 και 4. Ωστόσο, εξαιτίας της θεματολογίας των τοιχογραφιών που βρέθηκαν 

στην περιοχή της «δεξαμενής καθαρμών», εικάζεται ως πιθανή η χρήση του κτηρίου 

για την τέλεση μυητικών/διαβατηρίων τελετών (Ντούμας 1992: 126). Επιπλέον, η 

απομόνωση του Δωματίου 3α συνηγορεί σε τέτοιου είδους χρήση του χώρου, καθώς 

κατά κανόνα, σύμφωνα με ανθρωπολογικές μελέτες, οι μυούμενοι χωρίζονταν από 

την κοινότητα μέχρι να φέρουν επιτυχώς σε πέρας τις εκάστοτε δοκιμασίες και 

ύστερα να ξαναενσωματωθούν σε αυτή (Kopaka 2009: 186-188). 

Στο Δωμάτιο 3, όπου υπήρχε η τράπεζα προσφορών, τα πολύθυρα 

διαμορφώνουν δύο επιμέρους μεγάλους χώρους: έναν στη βόρεια πλευρά του 

Δωματίου (3α) και έναν στη δυτική (3β). Η ίδια διαρρύθμιση, που επαναλαμβάνεται 

και στον πρώτο όροφο, άφησε διαθέσιμους προς τοιχογράφηση τον ανατολικό και 

τον βόρειο τοίχο του 3α Χώρου και τον δυτικό του 3β, οι οποίοι βρέθηκαν 

διακοσμημένοι και στο ισόγειο και στον όροφο (Ντούμας 1992: 128) (Εικ. 25).  

«Λατρεύτριες» (Εικ. 26) 

 Παρόλο που η τοιχογραφία του ανατολικού τοίχου της «Δεξαμενής Καθαρμών», 

δηλαδή του Δωματίου 3α στο ισόγειο, σώζεται σε σπαράγματα, θεωρείται βέβαιο ότι 

απεικονίζει βωμό ή ιερό, προς το οποίο στρέφονται με κατεύθυνση από τον βόρειο 

τοίχο τρεις γυναικείες μορφές, οι λεγόμενες «Λατρεύτριες» (όπ.π.: 129). Η πιο δυτική 

φορεί αραχνοϋφαντο χειριδωτό περικόρμιο, έχει ακάλυπτο το αριστερό στήθος και 

κινείται προς τη μεσαία γυναίκα και τον βωμό προτείνοντας με το αριστερό της χέρι 

περιδέραιο με ψήφους από ορεία κρύσταλλο. Η μορφή στη μέση είναι καθισμένη 

στον βράχο, φορεί ένδυμα με διάφανο περικόρμιο και λυτή ζώνη και στηρίζει το 

μέτωπο με το χέρι της, μάλλον σε ένδειξη πόνου. Η ανατολικότερη μορφή έχει τους 

βραχίονες τεταμένους, κινείται προς τα δυτικά, και στρέφει την κεφαλή της προς τα 

πίσω, προς τον βωμό. Φορεί περικόρμιο με μακριά μανίκια, φούστα και διάφανο 

πέπλο, που ανασύρει και αποκαλύπτει το πρόσωπο και το κεφάλι της, το οποίο είναι 

βαμμένο γαλάζιο, ένδειξη ότι είναι κουρεμένο ή ξυρισμένο.  

Τα κομψά ενδύματα, οι περίτεχνες κομμώσεις και τα ποικίλα κοσμήματα που 

φέρουν οι μορφές είναι ενδεικτικά της θέσης των γυναικών στην κοινωνία του 

Ακρωτηρίου, αλλά και του εορταστικού/τελετουργικού χαρακτήρα της σύνθεσης: μια 

τελετουργία (Ντούμας 1987: 154-158) ή ένας συνδυασμός διαβατηρίων τελετών στη 

ζωή των γυναικών (Kopaka 2009: 185). 
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Νεαροί γυμνοί άνδρες (Εικ. 27-28) 

Στο ισόγειο της ίδιας πτέρυγας της Ξεστής ΙΙΙ τρεις παράλληλοι πηλότοιχοι 

διαμόρφωναν ισάριθμους διαδρόμους προς το πολύθυρο, που συνέδεαν τον Χώρο 3 

με το Κλιμακοστάσιο 8 ο νότιος και με τον Χώρο 3β οι άλλοι δύο. Οι τοιχογραφίες 

του Χώρου 3β αντιστοιχούσαν στο νότιο ήμισυ του δυτικού τοίχου, στη νότια παρειά 

του μεσαίου και στη βόρεια του βόρειου διαδρόμου (Ντούμας 1992: 130). Στον 

μεσαίο διάδρομο εικονίζονται δύο νεαροί γυμνοί άνδρες με ξυρισμένο κεφάλι (Εικ. 

27) και στον βόρειο διάδρομο ένας ακόμη με ανάλογη εμφάνιση (Εικ. 28). Από τους 

δύο του μεσαίου διαδρόμου, ο μεγαλύτερος κρατεί κομμάτι υφάσματος 

διακοσμημένου με έγχρωμες ταινίες και στρέφει το κεφάλι προς τα πίσω, και ο, 

μικρότερων διαστάσεων, άλλος, που αποδίδεται με κίτρινη ώχρα, σε αντίθεση με όλες 

τις γνωστές ανδρικές μορφές, κρατεί μικρό ανοικτό αγγείο, μια φιάλη, αν διακρίνεται 

σωστά το περίγραμμά της. Ο νεαρός άνδρας του βόρειου διαδρόμου φέρει μόνωτη 

φιάλη ή πύραυνο. Στο νότιο άκρο του δυτικού τοίχου, μια τέταρτη μορφή είναι 

καθιστή και ανήκει σε άνδρα πιο ώριμης ηλικίας (Εικ. 29), με λευκό μινωικό ζώμα. 

Προτείνει με τα δύο χέρια ένα μεγάλο κλειστό σκεύος ως εάν προτίθεται να αδειάσει  

το περιεχόμενό του: έχει μάλλον την κεντρική θέση στην παράσταση, και οι τρεις 

νεαροί γυμνοί άνδρες κινούνται προς αυτόν. Πρόκειται πιθανόν για διαβατήρια 

τελετή, κατά την οποία ένας από αυτούς αναγορεύεται ενήλικος άνδρας και 

παράλληλα θα φορά το κατάλληλο για την περίσταση ζώμα (Ντούμας 1992: 130).  

«Κροκοσυλλέκτριες» 

Στον πρώτο όροφο του Δωματίου 3α οι τοίχοι που προσφέρονται για τοιχογράφηση 

είναι, όπως και στο ισόγειο, ο ανατολικός και ο βόρειος. Το εικονογραφικό 

πρόγραμμα είναι σαφές, καθώς έχει ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του. Θέμα της 

σύνθεσης είναι η κροκοσυλλογή και η προσφορά κρόκων. Σε αυτήν δεν 

απεικονίζονται καθόλου άνδρες. 

«Κροκοσυλλέκτριες» στον ανατολικό τοίχο (Εικ. 30):  

Δύο γυναικείες μορφές συλλέγουν κρόκους σε βραχώδες τοπίο. Με το δεξί χέρι η μία 

νέα γυναίκα συλλέγει τα άνθη και με το αριστερό κρατεί καλάθι, στο οποίο προφανώς 

βάζει τους κρόκους. Η άλλη είναι πολύ νεαρότερη από την πρώτη και έχει την 
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κεφαλή κατά το πλείστον ξυρισμένη. Προσπαθεί και με τα δύο της χέρια να συλλέξει 

τα άνθη, ενώ κοιτάζει με μάλλον ανήσυχο βλέμμα τη μεγαλύτερη γυναίκα, ίσως με 

αγωνία αν είναι ικανοποιητική η προσπάθειά της.  

«Κροκοσυλλέκτριες και Πότνια Θηρών» στον βόρειο τοίχο (Εικ. 31):  

Στο κέντρο δεσπόζει γυναικεία μορφή μεγαλύτερου μεγέθους από τις υπόλοιπες, 

καθισμένη ψηλά σε βαθμιδωτή εξέδρα. Μπροστά και πίσω από τη γυναίκα 

εικονίζονται κυανοπίθηκος και γρύπας. Έχει ερμηνευτεί ως θεότητα (Marinatos 1984: 

61-62, Ντούμας 1992: 131) ή ως «Πότνια Θηρῶν» (Marinatos 1976: 33).  Οι κοπέλες 

με τους κρόκους είναι δύο, μία στο δυτικό και η άλλη στο ανατολικό μέρος του 

τοίχου. Η πρώτη, πίσω από τον πίθηκο, αδειάζει το καλάθι με τους κρόκους που 

κρατάει σε ένα μεγάλο καλάθι στο έδαφος μπροστά της. Είναι σκυμμένη ελαφρά και 

κοιτάζει την Πότνια. Η δεύτερη, πέρα από το παράθυρο, φέρει καλάθι στον αριστερό 

ώμο και το στηρίζει με τα δάχτυλα του αριστερού χεριού.  

Αν οι τοιχογραφίες στους δύο ορόφους περί το «άδυτο» θεωρηθούν ως 

ενότητα, είναι εύλογο να υποτεθεί ότι αφηγούνται μια γιορτή στην οποία 

πρωταγωνιστούν γυναίκες, ειδικότερα νεαρά κορίτσια (Marinatos 1984: 64), μάλλον 

διαβατήριες τελετές που σηματοδοτούν την ανάληψη νέων ρόλων τους στην 

κοινότητα (αυτόθι). Οι νεαρές θα μυούνταν για να αναλάβουν ως σύζυγοι και 

μητέρες· αναλόγως και οι νεαροί θα μπορούσαν να είναι μυούμενοι (Ντούμας 1987, 

Τελεβάντου 1994: 185, 371-374). Σε τέτοιες τελετές συμμετέχουν και άλλα μέλη της 

κοινότητας, παραδείγματος χάριν ωριμότεροι άνδρες και γυναίκες, και έτσι 

αντιπροσωπεύονται πολλές ηλικίες και τα δύο φύλα. Κατά τη Μαρινάτου, τα νεαρά 

αγόρια/άνδρες δεν είναι μυούμενοι, αλλά συμμετέχουν δευτερευόντως, όπως οι 

ωριμότερες ανδρικές και γυναικείες μορφές, μεταφέροντας, δηλαδή, προσφορές στο 

άδυτο. Πιστεύει, επομένως, ότι τα νεαρά κορίτσια/γυναίκες έχουν τον 

πρωταγωνιστικό ρόλο (Marinatos 1984: 64, 73-84, 1993: 203-211).  

Ενδιαφέρουσα είναι η ερμηνευτική υπόθεση της Morgan (2000: 941) που 

διακρίνει ηλικιακά τις μορφές στις τοιχογραφίες της Ξεστής ΙΙΙ κατατάσσοντάς τις σε 

ένα ηλικιακό εύρος από την προεφηβεία ως την πρώιμη νεότητα. Όλες οι μορφές 

μεταφέρουν ή ένα δοχείο (καλάθι, αγγείο) ή κάτι που φοριέται στο σώμα (ρούχο, 

περιδέραιο). Το καλάθι του κοριτσιού περιέχει κρόκους, τους οποίους το άλλο 

κορίτσι είχε συλλέξει ως προσφορά -κρόκοι είναι και το συστατικό της βαφής που 
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χρησιμοποιήθηκε για το ρούχο. Τα αγόρια μεταφέρουν φιάλες και ύφασμα/ένδυμα, 

ενώ η κεντρική ανδρική μορφή κρατάει μια μεγάλη υδρία, ένα σύνολο πιθανόν 

σχετικό με τη βαφή του ρούχου; Το νεαρό κορίτσι που απομακρύνεται από τον βωμό 

και πλησιάζει από τα δεξιά την πληγωμένη καθιστή νεαρή γυναίκα, φοράει και 

κρατάει ένα πέπλο στο χρώμα του κρόκου με κόκκινες στιγμές και στρέφει πίσω το 

κεφάλι. Αναλόγως, το νεαρό αγόρι πλησιάζει από τα αριστερά προς την κεντρική 

ανδρική μορφή, που είναι επίσης καθιστή, κρατάει ένα ύφασμα και έχει και αυτό 

στραμμένο πίσω το κεφάλι, κοιτάζοντας πάνω από τους ώμους. Τα μαλλιά και των 

δύο αυτών μορφών είναι ξυρισμένα με τον ίδιο τρόπο και δηλώνουν ότι βρίσκονται 

στο ίδιο ηλικιακό στάδιο. Εν ολίγοις οι δράσεις τους είναι ανάλογες, αντιστοιχούν σε 

τελετές μύησης/διάβασης και συνδέονται με τον κρόκο: Υπάρχουν καθιστές 

κεντρικές μορφές των δύο φύλων, μεταφορά υφάσματος ή ενδύματος με παράλληλη 

στροφή του κεφαλιού του κοριτσιού και αγοριού, μεταφορά αγγείων/σκευών και 

διαφορετικά ηλικιακά στάδια (Marinatos 1993: 141-145, Morgan 2000: 941). Οι 

άνδρες, τέλος, έχουν και οι ίδιοι αντίστοιχες δικές τους δραστηριότητες, τελετές 

μύησης/διάβασης σχετικές με την εφηβεία και την ωριμότητα (Morgan 2000: 940-

941).  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΑΙΓΑΙΑΚΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ 

  

1. Αγία Ειρήνη, Κέα (Εικ. 32-35) 

Από τα τοιχογραφημένα κτήρια της Αγίας Ειρήνης στην Κέα κοινή απεικόνιση 

ανδρών και γυναικών βρέθηκε κατά μήκος του εσωτερικού τοίχου των Δωματίων Ι 

και ΙΙ, στο υπόγειο του βορειοανατολικού οχυρού (Περιοχή Μ). Πρόκειται για 

θραύσματα μιας μικρογραφικής τοιχογραφίας, που χρονολογούνται στην Ύστερη 

Εποχή του Χαλκού  (Abramovitz 1980: 69, Kontorli-Papadopoulou 1996: 59). 

Ανήκουν σε μια ενιαία ζωφόρο, που απεικόνιζε μια πόλη σε λόφο με τους κατοίκους 

της, σε μια σειρά επεισοδίων: χορό, πομπή, κυνήγι, προετοιμασία του κρέατος για 

ψήσιμο, γιορτή (Abramovitz 1980: 57, 68 κ.εξ, Immerwahr 1990: 82). 

Αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον 56 ανδρικές μορφές και 6 γυναικείες που έχουν 

φιλοτεχνηθεί κατά τα μινωικά πρότυπα απόδοσης με κάποιες μόνο αποκλίσεις στα 

πρόσωπα (Abramovitz 1980: 57, Kontorli-Papadopoulou 1996: 59): Οι άνδρες είναι 

πάντοτε κόκκινου χρώματος, αλλά δεν έχουν τόσο στρογγυλά «μινωικά» πρόσωπα, 

αφού οι μύτες τους είναι γαμψές και τα πιγούνια τους γωνιώδη, ενώ, με λίγες 

εξαιρέσεις, τα μαλλιά τους είναι κοντά και ακόσμητα. Οι γυναίκες που διακρίνονται 

στα θραύσματα είναι, κατά την καλλιτεχνική σύμβαση, βαμμένες με λευκό χρώμα και 

έχουν τα μαλλιά τους περίτεχνα χτενισμένα. Όλες οι μορφές είναι ανυπόδητες με 

ενδύματα κατάλληλα για την εκάστοτε δραστηριότητά τους, πέρα μάλλον από 

κοινωνικά κριτήρια  (Abramovitz 1980:  57-59, 69-70). Καμία μορφή δεν σώζεται 

ακέραιη, όμως το ύψος τους μπορεί να υπολογιστεί από 0,059μ. έως 0,087μ. βάσει 

της αναλογίας 1:6 κεφαλιού και σώματος (όπ.π.: 58). 

Οκτώ μορφές φαίνεται να χορεύουν, έξι άνδρες και δύο γυναίκες (Εικ. 32). 

Μερικοί άνδρες έχουν το στόμα ανοιχτό, σαν να τραγουδούν, και τα δύο χέρια 

υψωμένα, εκτελώντας κάποια χειρονομία. Δύο γυναίκες και τέσσερις άνδρες 

κινούνται προς τα αριστερά –ο ένας έχει το κεφάλι στραμμένο δεξιά, αλλά δεν σώζει 

τα πόδια. Οι μορφές εκτελούν μάλλον χορευτική κίνηση σε σειρά και όχι σε κύκλο, 

και έχουν πίσω μαύρο βάθος που ίσως δηλώνει το έδαφος που έχει εκχερσωθεί ώστε 

να καταστεί κατάλληλο για χορό (αυτόθι).  

Η Katherine Abramovitz χαρακτήρισε «καρικατούρα» μια ανδρική μορφή από 

τους χορευτές, επειδή έχει δυσανάλογο μέγεθος κεφαλιού σε σχέση με το αλλόκοτο 
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σώμα και περίεργα χαρακτηριστικά προσώπου, ενώ επιπλέον είναι εντελώς γυμνή. 

Θεώρησε ότι η απόδοση αυτή είναι σκόπιμη και δείχνει ίσως έναν θρησκευτικό ρόλο 

της μορφής στη σκηνή του χορού (Abramovitz 1980: 58). Η Λίτσα Κοντορλή-

Παπαδοπούλου (Kontorli-Papadopoulou 1996: 153) αναγνωρίζει την παράσταση 

αυτή ως τελετουργική, συγκρίνοντάς τη με παρόμοιες σκηνές σε σφραγίδες και 

σφραγιστικά δαχτυλίδια. 

Στα τοιχογραφικά θραύσματα διακρίνονται τουλάχιστον 19 άνδρες που 

συμμετέχουν σε πομπή προσφορών, με αγγεία στα χέρια τους ή κρεμασμένα σε 

επιμήκη κόκκινη ράβδο. Φορούν λευκούς ποδήρεις χιτώνες που αφήνουν τον έναν 

ώμο ακάλυπτο. Μερικοί αλληλοεπικαλύπτονται. Έξι τουλάχιστον κινούνται προς τα 

αριστερά και οκτώ προς τα δεξιά.  

Δύο γυναίκες εμφανίζονται σε ανοίγματα παραθύρων ή θυρών ή ίσως και σε 

μπαλκόνι –τα δύο θραύσματα που τις εικονίζουν έχουν καταστραφεί χαμηλά (Εικ. 

33). Σύμφωνα με το μινωικό θηλυκό πρότυπο, φορούν ενδύματα με ανοιχτό 

περικόρμιο και έχουν περίτεχνη κόμμωση με τα μαλλιά στερεωμένα στην κορυφή του 

κεφαλιού (Evans 1928: 602, fig. 375-376, Abramovitz 1980: 61). Η μία (Εικ. 33, αρ. 

θραύσματος 56) έχει το χέρι μπροστά στο πρόσωπο, ενώ η άλλη (αρ. θραύσματος 55) 

ισορροπεί ίσως ένα καλάθι στο κεφάλι της. Άλλο θραύσμα (αρ. 57) σώζει ένα ακόμη 

τεντωμένο χέρι γυναίκας. Οι μορφές αυτές ίσως συνδέουν τις εικονιζόμενες 

αρχιτεκτονικές δομές με τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στον εξωτερικό χώρο, τις 

οποίες και παρακολουθούν (Abramovitz 1980: 61). Το θραύσμα 58 σώζει την 

απεικόνιση του ποδιού μιας γυναικείας μορφής.  

Άλλη ομάδα θραυσμάτων (Εικ. 34) απεικονίζει επτά άνδρες με λευκούς 

χιτώνες μέχρι το γόνατο σε σκηνή κυνηγιού, να σκαρφαλώνουν σε βράχους και να 

κινούνται μεταξύ δύο ποταμών –δηλώνονται με κυανή ταινία (ό.π.π.: 62). Τρεις 

κινούνται προς τα δεξιά και τρεις προς τα αριστερά. Ένας άλλος φέρει ίσως ακόντιο 

διαγώνια πάνω από τον έναν ώμο και ισορροπεί στον άλλο οριζόντια ένα κοντάρι από 

το οποίο κρέμεται ένα αντικείμενο σε σχήμα ημισελήνου. Κοντά στον ποταμό 

διακρίνονται τα πόδια δύο ανδρών που τείνουν προς έναν λέβητα και ο κορμός ενός 

τρίτου (Εικ. 35) που τους φέρνει ένα καστανόχρωμο αντικείμενο. Άλλοι άνδρες 

πλησιάζουν από τα αριστερά. 

Άλλη μια σκηνή αμιγώς ανδρική εικονίζει τρεις άνδρες με λευκά ζώματα (Εικ. 

35, αρ. θραύσματος 96) να κλίνουν τα γόνατα μέσα σε σκάφος με κουπιά, ενώ το 
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θραύσμα 99 (Εικ. 34) εικονίζει ίσως ένα ιστίο, πίσω από το κεφάλι ενός τέταρτου 

άνδρα.  

Σύμφωνα με τη Morgan, η ζωφόρος διέτρεχε τους τρεις από τους τοίχους και 

απέδιδε μια γιορτή, στην οποία οι περισσότεροι μετέχοντες ήταν άνδρες και 

διεξαγόταν δίπλα στη θάλασσα, όπως στη Θήρα (Morgan 1988: 94, 98). 

Τα θραύσματα από τη ζωφόρο της Αγίας Ειρήνης παριστάνουν συνολικά 56 

άνδρες και μόνο 6 γυναίκες. Στην ενότητα του χορού συμμετέχουν και τα δύο φύλα, 6 

άνδρες και 2 γυναίκες, αλλά μόνο άνδρες μοιάζουν να τραγουδούν. Την πομπή 

προσφορών πραγματοποιούν μόνο άνδρες, με μία μόνο γυναικεία μορφή που 

μεταφέρει ένα καλάθι ισορροπώντας το στο κεφάλι της (Εικ. 33, αρ. θραύσματος 55). 

Δεν είναι σαφές αν κάποια δράση είναι κεντρική ή υπάρχει μια διαδοχική 

ακολουθία σκηνών –κυνήγι, προετοιμασία κρέατος για κατανάλωση, γιορτή, λόγω 

της αποσπασματικότητας της σύνθεσης. Πάντως φαίνεται να περιγράφεται παρά να 

εξωραΐζεται ένα γεγονός και μάλλον η περιγραφή είναι κάποιου πραγματικού παρά 

φανταστικού γεγονότος. 

2. Τίρυνθα Αργολίδας (Εικ. 36) 

Στις μυκηναϊκές τοιχογραφίες παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια συνύπαρξη των 

φύλων στην ίδια τοιχογραφία. Παραδείγματος χάριν οι πομπές αποδίδονται ως 

αμιγώς γυναικείες (Immerwahr 1990:  114), εκτός από την ανδρική της Πύλου, ενώ οι 

σκηνές μάχης ως αμιγώς ανδρικές. Εξαίρεση αποτελεί η Σκηνή Κυνηγιού της 

Τίρυνθας (όπ.π.: 129). Από τα 250 σπαράγματα της τοιχογραφίας αυτής, φυσικών 

διαστάσεων, που προήλθαν από την επίχωση του δυτικού τείχους της πόλης, 

αποκαταστάθηκαν τρεις σκηνές.  

 Η πρώτη αποδίδει κυνηγούς να πεζοπορούν, συχνά ακολουθούμενους από 

μεγάλα σκυλιά. Απεικονίζονται με κοντά ζώματα και στα πόδια περικνημίδες ή ψηλά 

παπούτσια με δεμένους ιμάντες να μεταφέρουν ένα ή δύο ακόντια στους ώμους. 

Λευκά πόδια προτείνουν ότι ανάμεσα στους άνδρες κυνηγούς υπήρχε και γυναικεία 

συμμετοχή. Γυναίκες συμμετείχαν στο κυνήγι, όπως προκύπτει από σκηνές με άρμα, 

όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση ανακύπτει το ερώτημα αν παρακολουθούσαν τη 

σκηνή ή συμμετείχαν κιόλας στην κύρια δράση (Immerwahr 1990: 129).  

 Στη δεύτερη σκηνή απεικονίζονται δύο γυναίκες (Εικ. 36) με χιτώνες 

διαφορετικού χρώματος η καθεμία και στέκονται δίπλα-δίπλα σε άρμα με δύο άλογα. 
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Αυτή με τον ανοιχτόχρωμο χιτώνα κρατάει τα ηνία του άρματος. Η Immerwahr 

αναφέρει την άποψη ότι το άρμα περιοριζόταν στη μετάβαση στο πεδίο μάχης ή στο 

κυνήγι (Immerwahr 1990: 129), όπως δείχνουν τα άλογα στην Τίρυνθα που βαδίζουν 

ήρεμα και οι οδηγοί τους που δεν συμμετέχουν στη δράση για την οποία μεταβαίνουν 

κάπου, και διαπιστώνει ότι χωρίς δόρατα και άλλα σχετικά στοιχεία, οι γυναίκες της 

παράστασης μπορούν να ιδωθούν ως παριστάμενες παρά ως ενεργές συμμετέχουσες 

στη δράση του κυνηγιού (αυτόθι).  

Στην τρίτη, τέλος, σκηνή της ζωφόρου, περίπου στο μέσον της, παριστάνεται 

η καταδίωξη, σύλληψη και θανάτωση κάπρου που εικονίζεται σε ιπτάμενο καλπασμό 

και συλλαμβάνεται από κυνηγετικά σκυλιά χωρίς τη συμμετοχή ανδρών ή γυναικών. 

Στη συνολική αυτή τοιχογραφία, οι δράσεις είναι πιο δυναμικές απ’ ό,τι σε 

συνθέσεις όπου το κεντρικό θέμα είναι μια επαναλαμβανόμενη τελετουργική κίνηση, 

ενώ δείχνει επιρροή από τα κρητικά ταυροκαθάψια (Immerwahr 1990: 166). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ 

ΥΣΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ 

1. Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας (Εικ. 37, 37α) 

Η ασβεστολιθική σαρκοφάγος από τον θαλαμωτό Τάφο 4 της Αγίας Τριάδας στην 

Κρήτη χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΑ. Ζωγραφικές παραστάσεις που την κοσμούν 

σχετίζονται με το ταφικό τελετουργικό και με τη λατρεία των νεκρών (Immerwahr 

1990: 100, Hood 1993: 84, Marinatos 1993: 31, Younger 1998: 67).  

Διάκριση των έμφυλων ρόλων ανιχνεύεται και στη σαρκοφάγο της Αγίας 

Τριάδας.  

Στη μία επιμήκη πλευρά είναι ζωγραφισμένη πομπή από τρεις άνδρες που 

κρατούν προσφορές και κατευθύνονται προς έναν τέταρτο, πιθανόν τον νεκρό που 

στέκεται μπροστά στον τάφο του (Immerwahr 1990: 100, Hood 1993: 84-85, 

Marinatos 1993: 31), ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση κινείται πομπή από δύο γυναίκες 

που φέρουν αγγεία με υγρό περιεχόμενο προς μετάγγιση και σπονδή συνοδεία 

μουσικής από άνδρα με λύρα –δεν συμμετέχει ενεργά στην τελετουργία, αλλά 

βρίσκεται με τις γυναίκες με την ιδιότητα του μουσικού.  

Στην άλλη μακρά πλευρά παριστάνεται πομπή γυναικών και θυσία ταύρου 

από γυναικεία μορφή υπό τους ήχους άνδρα αυλητή, καθώς και προσφορά από νεαρή 

γυναίκα σε βωμό μπροστά από διπλό πέλεκη και δίπλα σε ιερό με επίστεψη κεράτων 

καθοσιώσεως που περικλείει ιερό δένδρο.  

Στις στενές πλευρές της σαρκοφάγου εικονίζονται από δύο γυναίκες σε 

άρματα που σέρνουν άλογα και γρύπες αντίστοιχα. 

 Στο πλαίσιο της ταφικής τελετουργικής σύνθεσης που κοσμεί τη σαρκοφάγο 

υπάρχουν αναλογίες αλλά και διαφορετικές δράσεις (πομπές, μουσική, θυσία, 

προσφορές) για κάθε φύλο που εκτελούνται κατά κανόνα ξεχωριστά από ανδρικές και 

γυναικείες ομάδες. Στις περισσότερες σκηνές γυναίκες είναι που πρωταγωνιστούν, 

όμως οι προσφορές στον νεκρό γίνονται από άνδρες. Υπάρχει μια ισορροπία στους 

ρόλους των φύλων (Marinatos Ν. 1987: 25).  
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2. Σφραγιστικά δαχτυλίδια και σφράγισμα «Ορείας Μητρός» (Εικ. 38-42) 

Μεγάλος αριθμός απεικονίσεων στην τέχνη της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στο 

Αιγαίο εγγράφονται στη σφραγιδογλυφία -σε σφραγίδες, σφραγίσματα και 

σφραγιστικά δαχτυλίδια. Έχει υπολογιστεί ότι το 15% περίπου από αυτά 

περιλαμβάνουν ανθρώπινες δράσεις (Cain 2001: 27). Η πλειονότητα των ευρημάτων 

προέρχεται από ταφικά σύνολα στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα και 

χαρακτηρίζονται από υψηλή εν γένει ποιότητα, που δείχνει το κύρος τους (Betts 

1993: 14). Η χρήση τους αποδίδεται σε άτομα των ελίτ της Ύστερης Εποχής του 

Χαλκού, όμως είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με ακρίβεια ποιες ήταν οι 

λειτουργίες τους (γραφειοκρατικές, θρησκευτικές, διακοσμητικές κ.ά.) (Cain 2001: 

28).  

Οι σκηνές στις σφραγίδες περιλαμβάνουν ταυροκαθάψια, σκηνές μάχης, 

πομπές προς καθιστή γυναικεία μορφή, χορό και άλλες συνθέσεις, πιθανώς 

τελετουργικού περιεχομένου, π.χ. άνδρα ή γυναίκας που αγκαλιάζει ογκόλιθο, 

μάλλον βαίτυλο, ή να σείει τα κλαδιά δέντρου κ.λπ. (Younger 2009: 43). Κάποτε και 

περισσότερες σκηνές συνυπάρχουν στην ίδια απεικόνιση, λίγες είναι όμως οι σκηνές 

με παρουσία και των δύο φύλων.  

Χρυσό δαχτυλίδι από τον Θολωτό Τάφο Α στο Φουρνί Αρχανών (Εικ. 38) 

Δύο φύλα αποδίδονται  στο χρυσό δαχτυλίδι από τον Θολωτό Τάφο Α στο 

νεκροταφείο στο Φουρνί Αρχανών, που χρονολογείται στην ΥΜ ΙΙΙΑ1 περίοδο 

(Sakellarakis 1964: 280). Ένας άνδρας με περίζωμα σείει το δέντρο που προβάλλει 

από ένα κτίσμα, ίσως βωμό. Μια επιβλητική κεντρική γυναικεία μορφή εικονίζεται 

κατά μέτωπο, με το αριστερό χέρι λυγισμένο προς τα πάνω όπως για να αγγίξει το 

μέτωπο. Ένας δεύτερος άνδρας, ντυμένος όπως ο πρώτος, γονατίζει εμπρός από έναν 

βαίτυλο, ενώ στο βάθος αιωρούνται κάποια δυσδιάγνωστα αντικείμενα. Η ισοδομική 

βάση στην οποία πατούν οι μορφές ίσως υποδηλώνει επίσημο χώρο. Η κεντρική 

γυναίκα έχει ερμηνευθεί ως θεότητα από τον ανασκαφέα (αυτόθι) και άλλους 

μελετητές (π.χ. Niemeier 1990: 168) και συσχετίστηκε με σκηνή επιφάνειας, όμως η 

στάση, οι κινήσεις και τα περιβάλλοντα στοιχεία μαρτυρούν ίσως ότι πρόκειται για 

ιέρεια (Marinatos Ν. 1993: 184). 
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Δαχτυλίδι από τον Τάφο 11 των Καλυβίων Φαιστού 

Ο Τάφος 11 των Καλυβίων Φαιστού απέδωσε δαχτυλίδι από συνάφειες της ΥΜ ΙΙΙΑ2 

περιόδου.  Εικονίζει άνδρα να γονατίζει και να σκύβει προς βαίτυλο και μια γυναίκα 

να σείει τα κλαδιά δέντρου που προβάλλει μέσα από κτίσμα (CMS II.3, no. 114).  

Δαχτυλίδι από το Βαφειό Λακωνίας (Εικ. 39) 

Παρόμοια παράσταση είναι και αυτή στη σφενδόνη χρυσού δαχτυλιδιού από τον 

τάφο στο Βαφειό Λακωνίας της ΥΕ ΙΙΑ περιόδου. Το δαχτυλίδι θεωρείται μινωικής 

προέλευσης, λόγω της τεχνοτροπίας του και της παράστασής του (Niemeier 1990: 

169, Marinatos 1993: 185).  

Στο κέντρο εικονίζεται γυναικεία μορφή με φαρδιά φούστα σε εμφανή κίνηση 

με τα δύο χέρια υψωμένα -το ένα λυγισμένο στο ύψος του κεφαλιού και το άλλο 

οριζόντια τεταμένο, στο ύψος του στήθους. Αριστερά, μια ημίγυμνη ανδρική μορφή 

πατά σε βραχώδες έδαφος και τραβάει κλαδί δένδρου που φύεται πίσω ή μέσα σε 

έναν πίθο. Στο δεξί άκρο διακρίνεται μια οκτώσχημη ασπίδα και επάνω της ένα 

ύφασμα στερεωμένο με ένα ξίφος, ενώ στο επάνω μέρος αποδίδονται ένας διπλός 

πέλεκης συνδυασμένος με ιερό κόμβο, κλαδί και χρυσαλλίδα.  

Δαχτυλίδι από τον Τάφο 91 των Μυκηνών (Εικ. 40) 

Στο χρυσό σφραγιστικό ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ δαχτυλίδι από τον Θαλαμωτό Τάφο 91 των 

Μυκηνών εικονίζονται τρεις μορφές: Μια γυναίκα στο κέντρο με τα χέρια στη μέση ή 

τους γοφούς, ένας άνδρας αριστερά σείει τα κλαδιά δέντρου και αποστρέφει από αυτό 

το πρόσωπό του και μια γυναίκα δεξιά που λυγίζει το σώμα και ακουμπάει σε μια 

δομή.  

Δύο αρχιτεκτονικές κατασκευές πλαισιώνουν την παράσταση: η μια στα 

αριστερά έχει δύο κίονες και έναν ομφαλό στο εσωτερικό της, ενώ το δέντρο που 

σείει ο άνδρας φαίνεται να φυτρώνει από το επάνω της μέρος· και η κατασκευή στα 

δεξιά εγγράφει επίσης οβελίσκο, γιρλάντες και κάτι που μοιάζει με οκτώσχημη 

ασπίδα. Η πρώτη έχει ερμηνευτεί ως ιερό, η δεύτερη ως βωμός και πιθανόν 

αντιστοιχεί σε συντομογραφική περιγραφή του εσωτερικού ενός ιερού (Βασιλικού 

1997: 56). 
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Η γυναίκα δεξιά μοιάζει να θρηνεί (Βασιλικού 1997: 56) και η κεντρική 

ερμηνεύεται μάλλον ως ιέρεια παρά ως θεότητα (Marinatos Ν. 1993: 185). Εξάλλου, 

ίσως δεν αναπαρίσταται καν επίκληση στη θεότητα, αλλά μια τελετουργία στην οποία 

υπεισέρχεται χορός και έχει σχέση με τη γονιμότητα και την εναλλαγή των εποχών 

(Βασιλικού 1997: 56). Κατά τη Βασιλικού (αυτόθι), ο χορός συνδέεται με τη λατρεία 

της φύσης και ενέχει επιπλέον το μαγικό στοιχείο: το ρυθμικό χτύπημα των ποδιών 

ξυπνά δυνάμεις της γης και προκαλεί την ευφορία. Εν προκειμένω αποδίδεται η 

έκσταση που φέρνει η επαφή με το δέντρο, λείπει όμως, υποστηρίζει η ίδια, το 

μυστηριακό στοιχείο και τα περίπλοκα σύμβολα. Αυτό συμβαίνει γιατί αντιγράφονται 

μινωικά πρότυπα μιας τελετής, η βαθύτερη έννοια της οποίας ίσως ήταν ξένη προς 

τους Μυκηναίους. 

Το τράνταγμα των δέντρων, το αγκάλιασμα βράχων ή βαιτύλων, που 

επαναλαμβάνονται συχνά θεωρείται ότι παραπέμπουν σε τελετουργικές δράσεις, με 

σκοπό να καλέσουν τη θεότητα σε επιφάνεια (Warren and Hankey 1989: 16-20, 

Marinatos 1993: 175-192, Younger 2009). Επομένως, η κεντρική μορφή πιθανόν 

εικονίζει τη θεότητα που μόλις έχει εμφανιστεί ή την ιέρειά της (Evans 1930: 68, 

Marinatos Ν. 1993: 185-186). Το μεγάλο μέγεθος και η κεντρική της θέση σε τέτοιες 

απεικονίσεις καθώς και η ύπαρξη ενίοτε «αιωρούμενων αντικειμένων» ενισχύουν την 

ερμηνεία της επιφάνειας θεότητας (Kyriakidis 2005: 147).  

Η ασπίδα έχει θεωρηθεί ένα από τα σύμβολα της θεότητας, έχει συνδεθεί με 

την πολεμική της υπόσταση και έχει την έννοια της προστασίας (Marinatos 1986: 56), 

ενώ το ύφασμα ή ένδυμα θεωρείται σύμβολο της ανανέωσης και σημαντικό στοιχείο 

στις τελετές -μια από τις συνήθεις προσφορές στη θεότητα, όπως συνάγεται και από 

τις τοιχογραφίες της Θήρας (Marinatos 1984: 102). Ασπίδα, ένδυμα και ξίφος είναι 

χρηστικά αντικείμενα, πιθανόν σύνεργα λατρείας και ίσως το ένδυμα ενέχει θέση 

αφιερώματος (Βασιλικού 1997: 50). Το δένδρο συμβολίζει τη φύση και τις δυνάμεις 

της γης και περικλείει θεϊκή δύναμη -το τράνταγμά του θα παρακινήσει τη θεότητα να 

φανερωθεί (αυτόθι). 

Σφράγισμα της «Ορείας Μητρός» από την Κνωσό (Εικ. 41) 

Στο YM III A1/2 σφράγισμα της «Ορείας Μητρός» από πτέρυγα της κεντρικής αυλής 

του ανακτόρου της Κνωσού απεικονίζεται γυναικεία μορφή στην κορυφή βραχώδους 

υφώματος με τεταμένο το αριστερό χέρι, στο οποίο κρατά ένα ραβδί. Πλαισιώνεται 
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από δύο εραλδικούς λέοντες και κοιτάζει μπροστά, όπου στέκεται μια ανδρική μορφή 

σε στάση σεβίζοντος. Πίσω της υπάρχει κατασκευή που επιστέφεται από κέρατα 

καθοσιώσεως.  

Σύμφωνα με τον Evans (1935: 607) πρόκειται για θεότητα και έναν άνδρα 

λατρευτή. Το τεταμένο χέρι που κρατά ραβδί ή δόρυ αποδίδεται σε παραστάσεις 

τελετουργικού χαρακτήρα, αν και όχι απαραίτητα θρησκευτικού κατά τον Cain 

(2001: 40). Δηλώνει θεϊκή ή θνητή κυριαρχία και εξουσία.  

Την ίδια χειρονομία κάνει ο άνδρας στο «Κύπελλο της Αναφοράς» από την 

Αγία Τριάδα (Koehl 1986), ένα ζεύγος ανδρικών μορφών στη Μικρογραφική 

Ζωφόρο της Δυτικής Οικίας στη Θήρα (Morgan 1988: 117-118) και η ανδρική μορφή 

στο «Σφράγισμα του Δεσπότη» από το Καστέλι, την αρχαία Κυδωνία, δηλαδή τα 

Χανιά (Hallager 1985: fig. 11). Επομένως δεν χαρακτηρίζει αποκλειστικά κάποιο 

φύλο, αλλά συνήθως άνδρες, όμως και μια γυναίκα.  

Δαχτυλίδι από τον Τάφο 66 των Μυκηνών (Εικ. 42) 

Σφραγιστικό δαχτυλίδι της ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙΑ1 από τον Θαλαμωτό Τάφο 66 των Μυκηνών 

φέρει μεγάλη γυναικεία μορφή με φούστα ως το γόνατο που κάθεται σε χαμηλό 

σκίμποδα, πίσω από τον οποίο φυτρώνει θάμνος. Απέναντί της, μια λεπτή, όρθια 

ανδρική μορφή που κρατά δόρυ την αγγίζει στο χέρι. Συμβολικά η σκηνή έχει 

ονομαστεί sacra conversazione, δηλαδή ιερή συνομιλία μεταξύ θεϊκής μορφής και 

λατρευτού ή μεταξύ δυο θεϊκών μορφών (Βασιλικού 1997: 42). Στις σκηνές του 

τύπου αυτού η καθιστή γυναίκα ερμηνεύεται ως θεότητα ή ιέρεια που την υποκαθιστά 

(Hägg 1983: 184). 

Η μινωική επίδραση είναι εμφανής στην τεχνική όσο και στην τεχνοτροπία, 

όμως η χρονολόγηση, ο τύπος του καθίσματος και τα συνευρήματα στον Τάφο 66 

δηλώνουν μυκηναϊκό έργο (Βασιλικού όπ.π.). 

Συγκεφαλαιώνοντας, οι γυναίκες στις σφραγιστικές παραστάσεις είναι συχνά 

αποδοσμένες στο κέντρο. Στέκονται ή κάθονται, χορεύουν, λυγίζουν τα κλαδιά 

δέντρου, ενώ οι άνδρες αντίστοιχα σείουν δέντρο, γονατίζουν μπροστά σε βαίτυλο ή 

αγκαλιάζουν λίθο ή πίθο.  

Εκτός από το λύγισμα των κλαδιών δέντρου, που γίνεται και από τα δύο φύλα, 

οι υπόλοιπες είναι δράσεις κατά κανόνα είτε ανδρικές είτε γυναικείες. Πολλή 

συζήτηση έχει γίνει εξαιτίας των παραπάνω παραστάσεων για τα θέματα της 
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δενδρολατρείας (Παπαποστόλου 1977: 74) και του ιερού γάμου στην Κρήτη (όπ.π.: 

83). Εκείνο που μπορεί να πει κανείς με ασφάλεια είναι ότι οι τελετουργικές δράσεις 

που εικονίζονται στα δαχτυλίδια εμπλέκουν και τα δύο φύλα.  

3. Ειδώλια κουροτρόφων (Εικ. 41) 

Στη Νεολιθική περίοδο και κατά τους ιστορικούς χρόνους οικείο στην τέχνη είναι το 

θέμα της κουροτρόφου. Δεν συμβαίνει το ίδιο την Πρώιμη και τη Μέση Εποχή του 

Χαλκού, ενώ αυτό εμφανίζεται περιορισμένα στην ειδωλοπλαστική της όψιμης 

Ύστερης (Olsen 1998: 384-385). Στην υστερομινωική τέχνη, η συντριπτική 

πλειονότητα των γυναικών αποδίδονται να δρουν σε περιβάλλοντα εκτός οικιών, ενώ, 

αντίθετα, στη μυκηναϊκή εικονογραφία προβάλλεται πολύ περισσότερο το πρότυπο 

της οικουρού και κουροτρόφου γυναίκας (όπ.π.: 380).  

Στη μινωική τέχνη η εν γένει αναπαράσταση γυναικών με παιδιά μοιάζει 

απούσα μέχρι την ΥΜ ΙΒ, οπότε εμφανίζονται οι πρώτες κουροτρόφοι, 

σηματοδοτώντας τη μυκηναϊκή παρουσία στην Κρήτη (όπ.π.: 388). Προφανώς, η 

μινωική τέχνη δεν πριμοδοτεί ρητά τη σχετική με τη μητρότητα γυναικεία 

απεικόνιση, που είναι, ωστόσο, κατεξοχήν τομέας των γυναικών στη ζωή και σπάνια 

αμφισβητήθηκε από τους άνδρες (Kopaka 2009: 183). 

Μυκηναίες κουροτρόφοι πρωτοεμφανίζονται την ΥΕ ΙΙ περίοδο και 

πληθαίνουν την ΥΕ ΙΙΙ. Ανήκουν στους τύπους «Φι», «Ταυ», «Ψι» και το ύψος τους 

κυμαίνεται συνήθως μεταξύ 10 και 20 εκατοστών. Προέρχονται από ποικίλα 

περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των σπηλαίων, οικιστικών εγκαταστάσεων και 

αναθηματικών αποθέσεων (Olsen 1998: 385-386).  

Ίσως η μόνη γνωστή απεικόνιση κουροτρόφου ακόμα και στη μυκηναϊκή 

Κρήτη είναι η «Θεά του Μαυροσπήλιου», της ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ1 που βρέθηκε σε τάφο στο 

Μαυροσπήλιο  (Ρεθεμιωτάκης 1998: 62, πίν.: 14δ, 15α, β). Η μεγαλύτερη μορφή, η 

γυναικεία, έχει πτηνόσχημο πρόσωπο, ο κορμός είναι τριγωνικός και το ανώτερο 

τμήμα του αποδίδεται δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με το κατώτερο, το οποίο στην 

πραγματικότητα είναι ένας χαμηλός κύλινδρος. Το περικόρμιο του ειδωλίου φέρει 

γραπτά άνθη ίριδας και κρόκου. Η κουροτρόφος με λυγισμένα τα χέρια και τους 

αγκώνες σε έκταση ανασηκώνει το βρέφος, το οποίο πιάνει από τους μηρούς, και το 

φέρνει ως το ύψος του κεφαλιού της. Το βρέφος είναι αρσενικού γένους, αποδοσμένο 

πολύ σχηματικά, έχει πλάτη στη μεγάλη μορφή και τα χέρια του είναι επίσης 
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λυγισμένα και ανασηκωμένα ως το ύψος του κεφαλιού του, με τους αγκώνες σε 

έκταση. Χωρίς να κρατά κάτι το βρέφος, οι δύο μορφές εκτελούν την ίδια χειρονομία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το φύλο συνδυάζει βιολογικά και πολιτισμικά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά τα 

οποία καθρεπτίζονται με ποικίλους τρόπους στην τέχνη του Αιγαίου της Εποχής του 

Χαλκού. Μερικές από τις απεικονίσεις των φύλων και ιδίως των κοινών ετερόφυλων 

(δια)δράσεών τους μελετήσαμε στην εργασία –επιλεκτικά και όχι εξαντλητικά 

εξαιτίας κυρίως του όγκου και της ποικιλίας του θέματος. Ακολουθούν κάποια 

συμπεράσματα.  

Εορταστικές δράσεις και καθημερινή ζωή 

Εορταστικές σκηνές επίσημου και δημόσιου χαρακτήρα φαίνεται ότι απεικονίζονται 

στις μικρογραφικές τοιχογραφίες από την Κνωσό και την Τύλισο, που απέχει μόνο 12 

χιλιόμετρα από την Κνωσό. Οι κινήσεις των γυναικείων μορφών της Τυλίσου 

μοιάζουν αρκετά με αυτές στην παράσταση του Ιερού Άλσους και δεν αποκλείεται να 

απεικονίζουν ανάλογα τελετουργικά δρώμενα με βασικές πρωταγωνίστριες 

γυναικείες ομάδες. Στη δράση του χορού δεν συμμετέχουν άνδρες. Και τα δύο φύλα 

συμμετέχουν στα δρώμενα, αλλά με διαφορετικούς ρόλους και σε διαφορετικές 

επιμέρους δράσεις. 

Οι θεατές είναι και των δύο φύλων στην Κνωσό, ακόμη και η γυναίκα που 

παρακολουθεί μόνη της σε μπαλκόνι (Εικ. 1β) περιστοιχίζεται από άνδρες θεατές. Η 

προσοχή του μικρογράφου φαίνεται εστιασμένη στην απόδοση των γυναικών, που 

έχουν φιλοτεχνηθεί με περισσότερη λεπτομέρεια. Στην Τύλισο τα θραύσματα με 

απεικόνιση κοινού είναι λίγα για να συμπεράνουμε οτιδήποτε για την ανάμιξη ή όχι 

των φύλων στα δρώμενα.  

Στα δρώμενα που το πλήθος παρακολουθεί, οι περισσότερες δράσεις είναι 

ετερόφυλες –τα φύλα δεν συγχέονται μεταξύ τους. Οι δράσεις αυτές έχουν επίσημο 

και συχνά εορταστικό και συλλογικό χαρακτήρα. Τα φύλα συμμετέχουν ισότιμα –το 

καθένα στους ρόλους του.  

Ανδρική δράση είναι η μεταφορά αντικειμένων με κάποιο βάρος με τη χρήση 

κονταριού στερεωμένου στους ώμους. Στις τοιχογραφίες της Τυλίσου και της Αγίας 

Ειρήνης μεταφέρονται αγγεία, και στην περίπτωση του Ακρωτηρίου, στην πόλη 

άφιξης του στόλου (Πόλη V), μεταφέρεται ένα ζώο ίσως για σφαγή.  
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Στη Δυτική Οικία στη Θήρα, γυναικείες είναι οι δράσεις της λεγόμενης 

«Ιέρειας», που παραμένει, ωστόσο, ασαφής, της μεταφοράς νερού από το πηγάδι και 

της παρακολούθησης των δρωμένων στη θάλασσα μέσα από το δομημένο 

περιβάλλον. Όλες οι υπόλοιπες δράσεις είναι αποκλειστικά ανδρικές σε ολόκληρη τη 

μικρογραφική ζωφόρο: διακρίνονται σε ζεύγη αλλά κυρίως ομάδες –των 

συναθροισμένων στον λόφο, των ναυαγών, των βοσκών, των ψαράδων, των ναυτικών 

και επιβατών των πλοίων, των πάνοπλων στρατιωτών, των ανδρών μπροστά στο 

πηγάδι, εκείνων στις λιμενικές εγκαταστάσεις (ίσως σκοπών;) και αυτών που οδηγούν 

ένα ζώο σε θυσία. Γυναίκες μαζί με νεαρούς άνδρες βρίσκονται μόνο στην τελευταία, 

όμως οι άνδρες παρακολουθούν δίπλα στους άνδρες και οι γυναίκες δίπλα στις 

γυναίκες. Ίσως μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι στα αστικά δρώμενα, στον δημόσιο 

χώρο αποδίδονται άνδρες περισσότερων κοινωνικών στρωμάτων αλλά μόνο 

δεσπόζουσες στον οικιακό χώρο γυναικείες μορφές, ενώ στις σκηνές καθημερινής 

ζωής στην ύπαιθρο οι γυναίκες αναλαμβάνουν ενδεχομένως εξωτερικές εργασίες, 

όπως τη μεταφορά νερού από την πηγή ή το πηγάδι.  

Εορταστικά, πιθανότατα, δρώμενα δίπλα στη θάλασσα αναπαρίστανται και 

στη ζωφόρο της Αγίας Ειρήνης στην Κέα, χωρίς να είναι γνωστό το κεντρικό συμβάν 

στο οποίο εστιάζει το ενδιαφέρον της σύνθεσης. Η πομπή είναι ανδρική, ενώ στη 

σκηνή του χορού συμμετέχουν/χορεύουν και τα δύο φύλα -έξι άνδρες και δύο 

γυναίκες. Οι δράσεις των μορφών έχουν εν γένει αρκετές ομοιότητες με τη θηραϊκή 

μικρογραφική ζωφόρο της Δυτικής Οικίας, π.χ. τις γυναίκες που στέκονται στα 

παράθυρα ή στις πόρτες, τη γυναίκα της Αγίας Ειρήνης που ισορροπεί ένα καλάθι στο 

κεφάλι, όπως ισορροπούν τις υδρίες εκείνες οι δύο στον βόρειο τοίχο του 

Ακρωτηρίου και έναν άνδρα με κοντάρι για μεταφορά αντικειμένου ή κρέατος στον 

ώμο όπως εκείνους στην πόλη άφιξης (Πόλη V) στον νότιο τοίχο της Τοιχογραφίας 

του Στόλου, αλλά και στην Τύλισο. Από το σωζόμενο σκηνικό της Αγίας Ειρήνης 

απουσιάζουν οι στρατιωτικές δράσεις.  

Στην Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς Σπονδών ίσως αναπαρίσταται 

ένα τελετουργικό ή θρησκευτικό στιγμιότυπο συμποσιακού χαρακτήρα, στη δράση 

του οποίου συμμετέχουν και τα δύο φύλα, με λίγες μόνο έμφυλες διαφοροποιήσεις 

στην ενδυμασία –το ρούχο μοιάζει γυναικείο και η θηλυστολία των ανδρών ίσως έχει 

τελετουργική σημασία. 
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Εικόνες οικογενειακής ζωής απουσιάζουν από τη μινωική εικονογραφία, 

καθώς η συντριπτική πλειονότητα των μορφών αποδίδονται να δρουν σε 

περιβάλλοντα εκτός οικιών, ενώ, αντίθετα, στη  μυκηναϊκή τέχνη προβάλλεται πολύ 

περισσότερο το πρότυπο της οικουρού και κουροτρόφου γυναίκας.   

Πομπές 

Στις τοιχογραφίες που αναπαριστούν πομπές τα φύλα αναμιγνύονται σπάνια, σε 

ειδικές μάλλον δράσεις. Στην Κνωσό οι πομπές είναι κατά κανόνα ανδρικές: στη 

μικρογραφική αυτή του Ιερού Άλσους συμμετέχουν μόνο άνδρες, ενώ σε εκείνη 

φυσικών διαστάσεων του Πομπικού Διαδρόμου από τις 22 σωζόμενες μορφές μόνο οι 

δύο είναι γυναικείες, η κεντρική γυναίκα είναι το τιμώμενο πρόσωπο, θεότητα ή 

ιέρεια, πάντως η αποδέκτης των προσφορών, και η δεύτερη, ανάμεσα στους άνδρες 

μουσικούς, ίσως επειδή και αυτή συμβάλλει στη μουσική και το τραγούδι. Καμία από 

τις δύο δεν φέρει προσφορές, όπως κάνουν οι άνδρες της πομπής. 

Στη μία επιμήκη πλευρά της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας υπάρχει 

παράσταση πομπής από δύο γυναίκες που μεταφέρουν αγγεία για σπονδή και έναν 

άνδρα που παρεισφρέει όχι ως ενεργός συμμετέχων αλλά ως μουσικός. Το ίδιο και 

στην άλλη πλευρά -παριστάνεται πομπή γυναικών και θυσία ταύρου από γυναικεία 

μορφή υπό τους ήχους άνδρα αυλητή, καθώς και προσφορά από νεαρή γυναίκα σε 

βωμό. 

Στη Θήρα, στον βόρειο τοίχο του Δωματίου 5 της Δυτικής Οικίας, στη 

«Συνάθροιση στον λόφο», αν όντως παριστάνονται δύο πομπές από αντίθετη 

κατεύθυνση που συναντιούνται, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία γυναίκα μέσα σε 

αυτές. 

Εάν στην Κρήτη τα δύο φύλα συμμετέχουν υπό προϋποθέσεις σε πομπές, στη 

Θήρα αυτές μοιάζουν μόνο ανδρική υπόθεση, ενώ στη μυκηναϊκή Ελλάδα η πομπική 

δράση εικονίζεται γενικά αμιγώς γυναικεία, με εξαίρεση αυτήν στην Πύλο που είναι 

αμιγώς ανδρική. 

Ταυροκαθάψια 

Στις σκηνές ταυροπαιδιών στην Κρήτη συμμετέχουν, σύμφωνα με τους 

περισσότερους, και τα δύο φύλα και μάλιστα χωρίς οι επιμέρους δράσεις τους στο 

αγώνισμα να είναι έμφυλα ορισμένες. Και άνδρες και γυναίκες πιάνουν τον ταύρο 
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από τα κέρατα είτε εκτελούν το άλμα πάνω από τη ράχη του. Υπάρχει κοινή δράση 

και διάδραση των φύλων και μάλιστα μια εξισωτική τάση, αφού η ανατομία και η 

ένδυσή τους είναι ίδιες.  

Διαβατήριες τελετές 

Ο τελετουργικός χαρακτήρας των συνθέσεων στο Δωμάτιο 3 της Ξεστής ΙΙΙ 

θεωρείται από τους περισσότερους μελετητές ως σχετικός με διαβατήριες μυήσεις 

που σηματοδοτούν την ανάληψη νέων ρόλων μέσα στην κοινότητα από τα νεαρά 

αγόρια και κορίτσια. Αντιπροσωπεύονται και τα δύο φύλα, αν και ξεχωριστά, σε 

άλλες χωρικές ενότητες, με τα άτομα ίδιου φύλου, και μάλιστα σε διαφορετικές 

ηλικίες –ηλικιακά περάσματα ανά φύλο. 

Ούτε η «Ιέρεια» και οι Νεαροί Ψαράδες βρίσκονται στον ίδιο χώρο και δεν 

φαίνεται να υπάρχει κάποια επικοινωνία μεταξύ τους. Πιθανότατα απεικονίζονται, 

επίσης, σε τελετουργικά διάβασης, όπως εντέλει μάλλον και οι περισσότερες δράσεις 

στις τοιχογραφίες στο Ακρωτήρι – και όχι μόνο. 

Σκηνές πολέμου και κυνηγιού 

Σε πολεμικές σκηνές ή τις σκηνές κυνηγιού -συχνά το ένα θέμα δεν διακρίνεται από 

το άλλο στη συχνή τέτοια εικονογραφία της μυκηναϊκής Ελλάδας- κυριαρχεί το 

ανδρικό φύλο, με κάποιες εξαιρέσεις συμμετοχής γυναικών ίσως σε δευτερεύοντα 

ρόλο, όπως στην τοιχογραφία της Τίρυνθας, όπου μάλλον οδηγούν το άρμα. Σκηνή 

κυνηγιού από άνδρες απεικονίζεται και στην Αγία Ειρήνη Κέας και ομάδα 

στρατιωτών στη μικρογραφική ζωφόρο της Δυτικής Οικίας, στο Ακρωτήρι. 

Σκηνές στη σφραγιδογλυφία 

Οι δράσεις των δύο φύλων όταν αυτά απεικονίζονται μαζί στη σφραγιδογλυφία δεν 

φαίνεται να εκτελούνται πάντα αποκλειστικά από άνδρες ή από γυναίκες. Το τίναγμα 

του δέντρου εκτελείται και από τα δύο φύλα, η κάμψη του κορμού του σώματος προς 

ένα τραπέζι ή βαίτυλο επίσης. Στις δράσεις που αναπαρίστανται ιεροπραξίες ή άλλες 

δράσεις συμμετέχουν και τα δύο φύλα. Η χειρονομία στο σφράγισμα της «Ορείας 

Μητρός» και του «Δεσπότη από το Καστέλι» των Χανίων δεν μονοπωλείται από 

κάποιο φύλο, όμως στις περιπτώσεις που εκτελείται δεν είναι σαφής η διάδραση 
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μεταξύ των δύο φύλων. Σκηνές με ταυροκαθάψια στη σφραγιδογλυφία δεν θα 

αναφερθούν, αν και υπάρχουν, καθότι οι μορφές δεν φέρουν ενδείξεις φύλου.  

 

Η ευρύτερη θεματολογία της αιγαιακής τέχνης χαρακτηρίζεται από δράσεις σε 

επίσημες και μάλλον δημόσιες συνάφειες και από έλλειψη πιο χαλαρών καθημερινών 

στιγμιοτύπων, αλλά ελάχιστα υπάρχουν –γυναίκες στην πηγή, βοσκοί με τα κοπάδια, 

ψαράδες κ.λπ.. Στον βαθμό που γίνονται αντιληπτές οι νόρμες των υπό εξέταση 

κοινωνιών μέσω των εικόνων της τέχνης που άφησαν πίσω τους φαίνεται μια 

αναλογία και παραπληρωματικότητα των έμφυλων ρόλων αλλά και ένας συχνός 

διαχωρισμός τους, τουλάχιστον στον χώρο: τα δύο φύλα επικοινωνούν και 

διαντιδρούν ελεγχόμενα στην τέχνη. Η επικοινωνία μεταξύ των φύλων, η ανάληψη 

κάποιας από κοινού δράσης, η εκάστοτε χωρική τους ένταξη, ακόμη ίσως και ο 

αριθμός, το μέγεθος και η ηλικία τους και, βέβαια, οι κινήσεις τους δεν είναι καθόλου 

τυχαία όπως τα αποτυπώνουν οι καλλιτέχνες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

 

Εικ. 1: Τοιχογραφία του Τριμερούς Ιερού (Evans 1930: col. plate XVI), ΜΜ ΙΙΙΒ – 

ΥΜ ΙΙΙΒ. 

Εικ. 1α: Οι «Κυρίες της Αυλής», λεπτομέρεια της Tοιχογραφίας του Τριμερούς Ιερού 

(Evans 1930: col. plate XVII). 

Εικ. 1β: Όρθια γυναικεία μορφή σε μπαλκόνι (Evans 1930: 59, fig. 35). 

Εικ. 2: Τοιχογραφία του Ιερού Άλσους (Evans 1930: col. plate XVIIΙ), ΜΜ ΙΙΙΒ – 

ΥΜ ΙΙΙΒ. 

Εικ. 3: Τοιχογραφία του Ιερού Άλσους (Marinatos 1987b: 142, fig. 7), ΜΜ ΙΙΙΒ – 

ΥΜ ΙΙΙΒ. 

Εικ. 4: Θραύσματα μικρογραφικών τοιχογραφιών, με άνδρες που φέρουν ακόντια. 

Από την απόθεση με τις μικρογραφικές τοιχογραφίες (Evans 1930: 82, fig. 45a, b). 

Εικ. 5: Τοιχογραφία της Πομπής ή του Πομπικού Διαδρόμου (Evans 1928: 723, fig. 

450), ΥΜ ΙΑ –ΥΜ ΙΙΙΑ.  

Εικ. 6: Δύο καθιστές αντικριστά ανδρικές μορφές από την Τοιχογραφία του Δίφρου ή 

της Προσφοράς Σπονδών (Evans 1935 Pl XXXI) YM IB. 

Εικ. 7: Η Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς Σπονδών (Πλάτων 1959: Πίναξ 

ΛΓ), ΥΜ ΙΒ. 

Εικ. 8: Νεαρό αγόρι (μορφή D) από την Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς 

Σπονδών (Evans 1935: 385), ΥΜ ΙΒ. 

Εικ. 9: «Η Παριζιάνα» (μορφή Ε) από την Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς 

Σπονδών (Evans 1935: 385), ΥΜ ΙΒ. 

Εικ. 10: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων. Ύψος της εικόνας μετά την 

αποκατάσταση: 78,2 εκ. (Evans 1930: 213, fig. 144, βλ. και http://history-

pages.blogspot.gr/2012/02/blog-post_19.html), ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 

Εικ. 11: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων, Πίνακας 1 (Marinatos and Palyvou 2007: 

119, fig. 104), ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 

Εικ. 12: Σχήμα με διαδοχικά στιγμιότυπα του ακροβατικού άλματος πάνω από τον 

ταύρο (Evans 1930: fig. 156). 

Εικ. 13: Άλτρια που έχει προσγειωθεί στο έδαφος (Evans 1930, pl. XXI), ΜΜ ΙΙΙΒ – 

ΥΜ ΙΙΙΑ. 

Εικ. 14: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων, Πίνακας 4 (Marinatos and Palyvou 2007: 

122, fig. 109), ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 

Εικ. 15: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων, Πίνακας 5 (Marinatos and Palyvou 2007: 

124, fig. 112), ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 

Εικ. 16:  Μικρογραφική τοιχογραφία, Τύλισος (Shaw 1972: 184, fig. 13), ΜΜ ΙΙΙ – 

ΥΜ ΙΙ. 

http://history-pages.blogspot.gr/2012/02/blog-post_19.html
http://history-pages.blogspot.gr/2012/02/blog-post_19.html
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Εικ. 17: Κάτοψη  πρώτου ορόφου της Δυτικής Οικίας (Marinatos 1984: 35, fig. 16). 

Εικ. 18: Η «Ιέρεια», ανατολική παραστάδα, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, ύψος 

1,50 εκ., πλάτος 34-35 εκ. (Marinatos 1972: pl. J). 

Εικ. 19: Νεαρός Ψαράς, ΒΑ γωνία Δωματίου 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, ύψος: 1,075 

(Marinatos 1974b: pl. 6). 

Εικ. 20: Νεαρός Ψαράς, ΝΔ γωνία Δωματίου 5, Δυτική Οικία., ΥΚ Ι, ύψος: 1,09 

(Marinatos 1974b: pl. 6). 

Εικ. 21: Κάτοψη που δείχνει πού βρέθηκε η τράπεζα προσφορών και πώς 

«διαβάζεται» η Μικρογραφική Ζωφόρος κατά τη Μαρινάτου, Δωμάτιο 5, Δυτική 

Οικία (Marinatos 1984: 35, fig. 16). 

Εικ. 22: Βόρειος τοίχος, ανώτερη ζώνη, «Συνάθροιση στον λόφο», «Ποιμενικό 

τοπίο», «Άγημα στρατιωτών» και «Ναυάγιο», Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, ύψος 

45 εκ., μήκος 86 εκ. των διατηρημένων θραυσμάτων, αρχικό μήκος περίπου 4μ. 

(Marinatos 1974b: pl. 7). 

Εικ. 22α: «Συνάθροιση στον λόφο», λεπτομέρεια από τη Μικρογραφική Ζωφόρο του 

βόρειου τοίχου, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, (Marinatos 1974b: pl. 7). 

Εικ. 22α1 : Σχεδιαστική απόδοση της «Συνάθροισης στον λόφο»  (Τελεβάντου 1994: 

αναδ. σχ. 1, αριθ. Α6). 

Εικ. 22β: «Ποιμενικό τοπίο» και «Άγημα στρατιωτών», λεπτομέρεια από τη 

Μικρογραφική Ζωφόρο του βόρειου τοίχου, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι 

(Marinatos 1974b: pl. 7). 

Εικ. 22β1: Το ασημένιο Ρυτό της Πολιορκίας, Λακκοειδής Τάφος IV, Ταφικός 

Κύκλος Α των Μυκηνών, πιθανόν ΥΕ Ι,  αποκατάσταση του W. S. Smith (Hood 

1993: 197) Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 

Εικ. 22γ: «Ναυάγιο», λεπτομέρεια από τη Μικρογραφική Ζωφόρο του βόρειου 

τοίχου, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι (Marinatos 1974b: pl. 7). 

Εικ. 23: Μικρογραφική Ζωφόρος της «Νηοπομπής», ανώτερη ζώνη νότιου τοίχου, 

Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, μήκος: 4μ. περίπου (των διατηρημένων 

θραυσμάτων) (Marinatos 1974b: pl. 9). 

Εικ. 23α: Η πόλη αναχώρησης του στόλου (Πόλη ΙV), ανώτερη ζώνη νότιου τοίχου, 

ανατολικό άκρο, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, (Marinatos 1974b: pl. 9). 

Εικ. 23β: Η πόλη άφιξης του στόλου (Πόλη V), ανώτερη ζώνη νότιου τοίχου, δυτικό 

άκρο, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, (Marinatos 1974b: pl. 9). 

Εικ. 24: Κάτοψη της Ξεστής ΙΙΙ (Marinatos 1984: 72, fig. 51). 

Εικ. 25: «Δεξαμενή Καθαρμών» ή «άδυτο» και υπερκείμενος όροφος, βόρειος και 

ανατολικός τοίχος Δωματίου 3α, Ξεστή ΙΙΙ (Ντούμας 1982: 295).   

Εικ. 26: «Λατρεύτριες», Δωμάτιο 3α, ισόγειο, Ξεστή ΙΙΙ (Ντούμας 1992: εικ. 100). 

Εικ. 27: Δύο γυμνά νεαρά αγόρια, μεσαίος διάδρομος, Δωμάτιο 3β, ισόγειο, Ξεστή 

ΙΙΙ, ύψος: 1,92, μήκος: 1,93 (Ντούμας 1992: εικ. 109). 
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Εικ. 28: Γυμνός νεαρός άνδρας, βόρειος διάδρομος, Δωμάτιο 3β, ισόγειο, Ξεστή ΙΙΙ, 

ύψος: 1,75, μήκος: 1,24 (Ντούμας 1992: εικ. 111). 

Εικ. 29: Ώριμος άνδρας, δυτικός τοίχος, νότιο άκρο, Δωμάτιο 3β, ισόγειο, Ξεστή ΙΙΙ, 

ύψος: 1,93, μήκος 1,82  (Ντούμας 1992:  εικ. 110). 

Εικ. 30: «Κροκοσυλλέκτριες» στον ανατολικό τοίχο, Δωμάτιο 3α, πρώτος όροφος, 

Ξεστή ΙΙΙ, ύψος 2,44, πλάτος 2,60 (Ντούμας 1992:  εικ. 116). 

Εικ. 31: «Πότνια θηρών» και Κροκοσυλλέκτρια, βόρειος τοίχος, Δωμάτιο 3α, πρώτος 

όροφος, Ξεστή ΙΙΙ, ύψος: 2,30, μήκος: 3,22 (Ντούμας 1992: εικ. 122). 

Εικ. 32: Θραύσματα μικρογραφικής τοιχογραφίας, Αγία Ειρήνη Κέας, Περιοχή Μ – 

Δωμάτια 1, 2, ΥΜ ΙΒ (Abramovitz 1980, plate 4). 

Εικ. 33: Θραύσματα μικρογραφικής τοιχογραφίας, Αγία Ειρήνη Κέας, ΥΜ ΙΒ. 

Θραύσμα αρ. 55: Γυναίκα που ισορροπεί καλάθι στο κεφάλι της. Θραύσμα αρ. 56: 

Γυναίκα που φέρει το χέρι στο πρόσωπό της (Abramovitz 1980: plate 3e). 

Εικ. 34: Θραύσματα μικρογραφικής τοιχογραφίας, Αγία Ειρήνη Κέας, Περιοχή M, 

ΥΜ ΙΒ (Abramovitz 1980: plate 5). 

Εικ. 35: Θραύσματα μικρογραφικής τοιχογραφίας, Αγία Ειρήνη Κέας, Περιοχή Μ, 

ΥΜ ΙΒ (Abramovitz 1980,  plate 6). 

Εικ. 36: Γυναίκες που οδηγούν άμαξα. Κυνήγι αγριογούρουνου, Τίρυνθα (Immerwahr 

1990, plate 69). 

Εικ. 37: Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας, Θαλαμωτός Τάφος 4, Αγία Τριάδα, 

ασβεστόλιθος, η μια μακρά πλευρά, ΥΜ ΙΙΙΑ (Immerwahr 1990, plate 50, βλ. και 

https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/). 

Εικ. 37α: Σαρκοφάγος Αγίας Τριάδας, Θαλαμωτός Τάφος 4, Αγία Τριάδα, 

ασβεστόλιθος, η άλλη μακρά πλευρά, ΥΜ ΙΙΙΑ (Immerwahr 1990, plate 5, βλ. και 

https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/). 

Εικ. 38: Σφραγιστικό δαχτυλίδι, Θολωτός Τάφος Α στο Φουρνί Αρχανών, ΥΜ ΙΙΙΑ1, 

χρυσός, μήκος σφενδόνης 2 εκ., Ηράκλειο, Αρχαιολογικό Μουσείο, 989 (Μανδαλάκη 

2004: 18, εικ. 6). 

Εικ. 39: Σχέδιο σφραγιστικού δαχτυλιδιού από τον θολωτό τάφο στο Βαφειό, ΥΕ ΙΙ, 

χρυσός, σφενδόνη: 2,15x1,8 εκ, διάμετρος κρίκου: 1,2 εκ. Αθήνα, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, 1801 (CMS I, 219, Βασιλικού 1997: 49). 

Εικ. 40: Σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον θαλαμωτό τάφο 91 στις Μυκήνες ,ΥΕΙΙ-ΙΙΙ, 

χρυσός, σφενδόνη 3x1,18 εκ., διάμετρος κρίκου 1,5 εκ., Αθήνα, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, 3179 (CMS I, 126) και (Marinatos 1993: 185, fig. 187). 

Εικ. 41: Σφράγισμα της «Oρείας Mητρός», YM III A1/2, Κνωσός, 3x2 εκ.  (Evans 

1935: 607, fig. 597). 

Εικ. 42: Σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον Θαλαμωτό Τάφο 66 των Μυκηνών, ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ 

Α1, σφενδόνη: 2,7x1,75 εκ., διάμετρος κρίκου 1,4 εκ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, 2971 (CMS I, 101) και (Βασιλικού 1997: 43). 

https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/
https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/
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Εικ. 43α και 43β:   Η «Θεά του Μαυροσπήλιου», ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ1 (Ρεθεμιωτάκης 1998, 

55, πιν. 14δ, 15α). 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

 

Εικ. 1: Τοιχογραφία του Τριμερούς Ιερού (Evans 1930: col. plate XVI), ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΒ. 

 

 

Εικ. 1α: Οι «Κυρίες της Αυλής», λεπτομέρεια της Tοιχογραφίας του Τριμερούς Ιερού (Evans 1930: 

col. plate XVII). 
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Εικ. 2: Τοιχογραφία του Ιερού 

Άλσους (Evans 1930: col. 

plate XVIIΙ), ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ 

ΙΙΙΒ. 

Εικ. 1β: Όρθια γυναικεία μορφή σε μπαλκόνι (Evans 

1930: 59, fig. 35). 

 

Εικ. 3: Τοιχογραφία του 

Ιερού Άλσους (Marinatos 

1987b: 142, fig. 7), ΜΜ 

ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΒ. 

 

 

Εικ. 4: Θραύσματα μικρογραφικών 

τοιχογραφιών, με άνδρες που 

φέρουν ακόντια. Από την απόθεση 

με τις μικρογραφικές τοιχογραφίες 

(Evans 1930: 82, fig. 45a, b). 
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Εικ. 6: Δύο καθιστές αντικριστά ανδρικές μορφές από την Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς 

Σπονδών (Evans 1935: Pl XXXI) ΥΜ ΙΒ. 

Εικ. 5: 

Τοιχογραφία 

της Πομπής 

ή του 

Πομπικού 

Διαδρόμου 

(Evans 1928: 

723, fig. 

450), ΥΜ ΙΑ 

–ΥΜ ΙΙΙΑ.  
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Εικ. 7: Η Τοιχογραφία του Δίφρου ή της Προσφοράς Σπονδών (Πλάτων 1959: Πίναξ ΛΓ), ΥΜ ΙΒ. 

 

 

 

                                                    
 

 

 

 

                                                    
 

 

                                               

Εικ. 9: «Η 

Παριζιάνα» 

(μορφή Ε) από 

την Τοιχογραφία 

του Δίφρου ή της 

Προσφοράς 

Σπονδών (Evans 

1935: 385), ΥΜ 

ΙΒ. 

 

Εικ. 8: Νεαρό 

αγόρι (μορφή D) 

από την 

Τοιχογραφία του 

Δίφρου ή της 

Προσφοράς 

Σπονδών (Evans 

1935: 385), ΥΜ 

ΙΒ. 
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Εικ. 10: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων. Ύψος της εικόνας μετά την αποκατάσταση: 78,2 εκ. 

(Evans 1930: 213, fig. 144, βλ. και http://history-pages.blogspot.gr/2012/02/blog-post_19.html), ΜΜ 

ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 

 

Εικ. 11: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων, Πίνακας 1 (Marinatos and Palyvou 2007: 119, fig. 104), 

ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 

 

http://history-pages.blogspot.gr/2012/02/blog-post_19.html
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Εικ. 12: Σχήμα με διαδοχικά στιγμιότυπα του ακροβατικού άλματος πάνω από τον ταύρο (Evans 1930: 

fig. 156). 

 

 

                      

Εικ. 13: Άλτρια 

που έχει 

προσγειωθεί στο 

έδαφος (Evans 

1930, pl. XXI), 

ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ 

ΙΙΙΑ. 
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Εικ. 14: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων, Πίνακας 4 (Marinatos and Palyvou 2007: 122, fig. 109), 

ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 

 

 

Εικ. 15: Τοιχογραφία των Ταυροκαθαψίων, Πίνακας 5 (Marinatos and Palyvou 2007: 124, fig. 112), 

ΜΜ ΙΙΙΒ – ΥΜ ΙΙΙΑ. 
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 Εικ. 16:  Μικρογραφική τοιχογραφία, Τύλισος (Shaw 1972: 184, fig. 13), ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ ΙΙ. 

 
 

   

                  

Εικ. 17: Κάτοψη  πρώτου ορόφου της 

Δυτικής Οικίας (Marinatos 1984: 35, 

fig. 16). 

 

Εικ. 18: Η «Ιέρεια», ανατολική παραστάδα, 

Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, ύψος 1,50 εκ., 

πλάτος 34-35 εκ. (Marinatos 1972: pl. J). 
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Εικ. 20: Νεαρός Ψαράς, ΝΔ γωνία Δωματίου 5, 

Δυτική Οικία., ΥΚ Ι, ύψος: 1,09 (Marinatos 

1974b: pl. 6). 

 

Εικ. 21: Κάτοψη που δείχνει πού βρέθηκε η τράπεζα 

προσφορών και πώς «διαβάζεται» η Μικρογραφική 

Ζωφόρος κατά τη Μαρινάτου, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία 

(Marinatos 1984: 35, fig. 16). 

 

Εικ. 19: Νεαρός Ψαράς, ΒΑ γωνία Δωματίου 5, 

Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, ύψος: 1,075 (Marinatos 

1974b: pl. 6). 
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Εικ. 22: Βόρειος τοίχος, ανώτερη ζώνη, «Συνάθροιση στον λόφο», «Ποιμενικό τοπίο», «Άγημα 

στρατιωτών» και «Ναυάγιο», Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, ύψος 45 εκ., μήκος 86 εκ. των 

διατηρημένων θραυσμάτων, αρχικό μήκος περίπου 4μ. (Marinatos 1974b: pl. 7). 

 

 

 

Εικ. 22α: «Συνάθροιση στον λόφο», λεπτομέρεια 

από τη Μικρογραφική Ζωφόρο του βόρειου 

τοίχου, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι, 

(Marinatos 1974b: pl. 7). 

 

Εικ. 22α1 : Σχεδιαστική απόδοση της 

«Συνάθροισης στον λόφο»  (Τελεβάντου 

1994: αναδ. σχ. 1, αριθ. Α6). 
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Εικ. 22β: «Ποιμενικό τοπίο» και «Άγημα στρατιωτών», λεπτομέρεια από τη Μικρογραφική Ζωφόρο 

του βόρειου τοίχου, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι (Marinatos 1974b: pl. 7). 
 

 

 

 

 

 

Εικ. 22γ: «Ναυάγιο», λεπτομέρεια από τη 

Μικρογραφική Ζωφόρο του βόρειου τοίχου, 

Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, ΥΚ Ι (Marinatos 

1974b: pl. 7). 

 

 

Εικ. 22β1: Το ασημένιο Ρυτό της Πολιορκίας, 

Λακκοειδής Τάφος IV, Ταφικός Κύκλος Α των 

Μυκηνών, πιθανόν ΥΕ Ι,  αποκατάσταση του W. S. 

Smith (Hood 1993: 197) Αθήνα, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο. 
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Εικ. 23: Μικρογραφική Ζωφόρος της «Νηοπομπής», ανώτερη ζώνη νότιου τοίχου, Δωμάτιο 5, Δυτική 

Οικία, ΥΚ Ι, μήκος: 4μ. περίπου (των διατηρημένων θραυσμάτων) (Marinatos 1974b: pl. 9). 

 

 

  

 

 

 

Εικ. 23β: Η πόλη άφιξης του στόλου (Πόλη V), ανώτερη ζώνη νότιου τοίχου, δυτικό άκρο, Δωμάτιο 5, 

Δυτική Οικία, (Marinatos 1974b: pl. 9). 

 

 

 

 

Εικ. 23α: Η πόλη αναχώρησης του στόλου 

(Πόλη ΙV), ανώτερη ζώνη νότιου τοίχου, 

ανατολικό άκρο, Δωμάτιο 5, Δυτική Οικία, 

(Marinatos 1974b: pl. 9). 
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Εικ. 24: Κάτοψη της Ξεστής ΙΙΙ (Marinatos 1984: 72, fig. 51). 

 

 

Εικ. 25: «Δεξαμενή Καθαρμών» ή «άδυτο» και υπερκείμενος όροφος, βόρειος και ανατολικός τοίχος 

Δωματίου 3α, Ξεστή ΙΙΙ (Ντούμας 1982: 295). 
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Εικ. 26: «Λατρεύτριες», Δωμάτιο 3α, ισόγειο, Ξεστή ΙΙΙ (Ντούμας 1992: εικ. 100). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 28: Γυμνός νεαρός άνδρας, βόρειος 

διάδρομος, Δωμάτιο 3β, ισόγειο, Ξεστή ΙΙΙ, 

ύψος: 1,75, μήκος: 1,24 (Ντούμας 1992: εικ. 

111). 

 

Εικ. 27: Δύο γυμνά νεαρά αγόρια, μεσαίος διάδρομος, 

Δωμάτιο 3β, ισόγειο, Ξεστή ΙΙΙ, ύψος: 1,92, μήκος: 1,93 

(Ντούμας 1992: εικ. 109). 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικ. 29: Ώριμος άνδρας, δυτικός 

τοίχος, νότιο άκρο, Δωμάτιο 3β, 

ισόγειο, Ξεστή ΙΙΙ, ύψος: 1,93, 

μήκος 1,82  (Ντούμας 1992:  εικ. 

110). 

 

 

Εικ. 30: «Κροκοσυλλέκτριες» στον 

ανατολικό τοίχο, Δωμάτιο 3α, 

πρώτος όροφος, Ξεστή ΙΙΙ, ύψος 

2,44, πλάτος 2,60 (Ντούμας 1992:  

εικ. 116). 
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Εικ. 31: «Πότνια θηρών» και 

Κροκοσυλλέκτρια, βόρειος τοίχος, 

Δωμάτιο 3α, πρώτος όροφος, Ξεστή 

ΙΙΙ, ύψος: 2,30, μήκος: 3,22 

(Ντούμας 1992: εικ. 122). 
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Εικ. 32: Θραύσματα μικρογραφικής τοιχογραφίας, Αγία Ειρήνη Κέας, Περιοχή Μ – Δωμάτια 1, 2, ΥΜ 

ΙΒ (Abramovitz 1980, plate 4). 
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Εικ. 33: Θραύσματα μικρογραφικής τοιχογραφίας, 

Αγία Ειρήνη Κέας, ΥΜ ΙΒ. Θραύσμα αρ. 55: 

Γυναίκα που ισορροπεί καλάθι στο κεφάλι της. 

Θραύσμα αρ. 56: Γυναίκα που φέρει το χέρι στο 

πρόσωπό της (Abramovitz 1980: plate 3e). 

 

 

 

Εικ. 34: 

Θραύσματα 

μικρογραφικής 

τοιχογραφίας, 

Αγία Ειρήνη Κέας, 

Περιοχή M, ΥΜ 

ΙΒ (Abramovitz 

1980: plate 5). 
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Εικ. 35: Θραύσματα μικρογραφικής τοιχογραφίας, Αγία Ειρήνη Κέας, Περιοχή Μ, ΥΜ ΙΒ 

(Abramovitz 1980,  plate 6). 
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Εικ. 36: Γυναίκες που οδηγούν άμαξα. Κυνήγι αγριογούρουνου, Τίρυνθα 

(Immerwahr 1990, plate 69). 
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Εικ. 37: Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας, Θαλαμωτός Τάφος 4, Αγία Τριάδα, ασβεστόλιθος, η μια 

μακρά πλευρά, ΥΜ ΙΙΙΑ (Immerwahr 1990, plate 50, βλ. και https://smarthistory.org/hagia-triada-

sarcophagus/). 

 

Εικ. 37α: Σαρκοφάγος Αγίας Τριάδας, Θαλαμωτός Τάφος 4, Αγία Τριάδα, ασβεστόλιθος, η άλλη 

μακρά πλευρά, ΥΜ ΙΙΙΑ (Immerwahr 1990, plate 51, βλ. και https://smarthistory.org/hagia-triada-

sarcophagus/). 

 

https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/
https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/
https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/
https://smarthistory.org/hagia-triada-sarcophagus/
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Εικ. 38: Σφραγιστικό δαχτυλίδι, 

Θολωτός Τάφος Α στο Φουρνί 

Αρχανών, ΥΜ ΙΙΙΑ1, χρυσός, μήκος 

σφενδόνης 2 εκ., Ηράκλειο, 

Αρχαιολογικό Μουσείο, 989 

(Μανδαλάκη 2004: 18, εικ. 6). 

 

Εικ. 39: Σχέδιο σφραγιστικού 

δαχτυλιδιού από τον θολωτό τάφο στο 

Βαφειό, ΥΕ ΙΙ, χρυσός, σφενδόνη: 

2,15x1,8 εκ, διάμετρος κρίκου: 1,2 εκ. 

Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 

1801 (CMS I, 219) και (Βασιλικού 

1997: 49). 

 

 

Εικ. 40: Σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον 

θαλαμωτό τάφο 91 στις Μυκήνες ,ΥΕΙΙ-

ΙΙΙ, χρυσός, σφενδόνη 3x1,18 εκ., 

διάμετρος κρίκου 1,5 εκ., Αθήνα, Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, 3179 (CMS I, 

126) και (Marinatos 1993: 185, fig. 187). 
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Εικ. 43α και 43β:   Η «Θεά του Μαυροσπήλιου», ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ1 (Ρεθεμιωτάκης 1998, 55, πιν. 14δ, 15α). 

 

 

 

 

Εικ. 42: Σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον 

Θαλαμωτό Τάφο 66 των Μυκηνών, ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙ 

Α1, σφενδόνη: 2,7x1,75 εκ., διάμετρος κρίκου 

1,4 εκ., Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, 2971 (CMS I, 101, Βασιλικού 1997: 

43). 

 

Εικ. 41: Σφράγισμα της «Ορείας Μητρός», 

YM III A1/2, Κνωσός, 3x2 εκ.  (Evans 

1935: 607, fig. 597). 
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