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ΠΠρρόόλλοογγοοςς  

  
Το θέµα «‘Μινωική Θρησκεία’: Κριτική προσέγγιση µιας θεωρητικής 

κατασκευής του 19ου και του 20ού αιώνα» εγκρίθηκε ως ερευνητική πρόταση τον 

Οκτώβριο του 2003 και η εκπόνηση του έγινε στο πλαίσιο του Προγράµµατος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ο Αρχαίος Μεσογειακός Κόσµος – Ιστορία & 

Αρχαιολογία», του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης. Μέλη της τριµελούς επιβλέπουσας επιτροπής ορίστηκαν 

οι καθηγήτριες Κατερίνα Κόπακα (επιβλέπουσα – Πανεπιστήµιο Κρήτης), Ίρις 

Τζαχίλη (µέλος – Πανεπιστήµιο Κρήτης) και ο καθηγητής Χρήστος Μπουλώτης 

(µέλος – Ακαδηµία Αθηνών). 

Η επιλογή του συγκεκριµένου θέµατος υπήρξε αποτέλεσµα δύο παραµέτρων. 

Η πρώτη ήταν η συµµετοχή µου στην ανασκαφή της ‘µινωικής’ πόλης του 

Παλαικάστρου, το καλοκαίρι του 2003, υπό την διεύθυνση των J. A. MacGillivray, J. 

M. Driessen και L. H. Sackett. Κάτω από τη σκιά του ιερού κορυφής στον Πετσοφά, 

και στην εγκατάσταση όπου βρέθηκε ο ‘Κούρος του Παλαικάστρου’, µια µελέτη για 

τη ‘Μινωική θρησκεία’ έµοιαζε ιδιαίτερα σαγηνευτική. Προπαντός αφού, ήδη τότε, 

το µεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον µου για την «αρχαιολογία της θρησκείας» είχε 

οδηγήσει σε µια «δυσανεξία» και µία ανάγκη κατανόησης και επαλήθευσης της 

θεωρητικής αυτής κατασκευής. Επιχείρησα λοιπόν να την τοποθετήσω καταπέναντι 

και να επιδιώξω µια κατά το δυνατόν συστηµατική και κριτική προσέγγισή της. 

 

Προεκτείνοντας µια διαπίστωση του R. Treuil1, κατέληξα στο ότι, για να 

κατανοήσουµε καλύτερα το αντικείµενο της µελέτης µας, οφείλουµε να βρισκόµαστε 

διαρκώς σε δύο παράλληλα στάδια «ψυχαναλυτικής εγρήγορσης»: ένα προσωπικό, 

που θα θέτει συνεχώς σε δοκιµασία τα κίνητρα και την εν γένει ατοµική ιδεολογική 

τοποθέτηση µας απέναντί του˙ και ένα ευρύτερο επιστηµολογικό, που θα εξετάζει 

κατά το δυνατόν ουδέτερα αλλά κριτικά τις προηγούµενες επιστηµονικές απόψεις, 

που το έχουν «δοµήσει» και διαµορφώσει. 

                                                 
1 «…ένα από τα έργα που θα έπρεπε να αναλάβουν οι αρχαιολόγοι κατά προτεραιότητα είναι να γράψουν 
την κριτική ιστορία του ίδιου του γνωστικού τους αντικειµένου» (Treuil 2004, 34). 
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Να «εξοµολογηθώ», εδώ, κάποια συµπεράσµατα της δικής µου αντίστοιχης 

εµπειρίας. Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτήν την εργασία είχα µια εντελώς 

αποδοµητική – σχεδόν «κατεδαφιστική» – διάθεση, ως προς όποια παλαιότερη 

υπόθεση για τη ‘Μινωική θρησκεία’ που χρησιµοποιήθηκε στο παρελθόν, 

αξιωµατικά, και απέκτησε χαρακτήρα βεβαιότητας – σε απόλυτη ανακολουθία µε τα 

λιγοστά «σηµαίνοντα» συναφή αρχαιολογικά κατάλοιπα. Όσο και εάν αυτή η στάση 

φαίνεται να στερείται επιστηµονικής νηφαλιότητας, µπορώ να πω ότι στάθηκε µια 

καλή αρχή! Υπήρξε δε συχνά καταλυτική, αφού βοήθησε να αποφεύγω την άκριτη 

αποδοχή παλαιότερων, κατά τη γνώµη µου αβάσιµων, ερµηνειών. Ενώ µε οδήγησε, 

συγχρόνως, σε µια περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση και στην αναγνώριση 

του µεγάλου βαθµού «θεοκρατικής» ιδεολογικής φόρτισης που φέρει κάθε 

αρχαιολογικό εύρηµα που έχει συσχετισθεί µε τη µινωική λατρεία. Στην πορεία, 

ωστόσο (µε ισχυρά «µαστιγώµατα» της κας Κόπακα!), κατανόησα ότι κάθε 

προηγούµενος ερευνητής υπήρξε – και αυτός, όπως και εγώ, προϊόν των καιρών του, 

και της ατοµικής επιστηµονικής του συγκρότησης και είναι άδικο να (κατα)κρίνεται 

µε βάση τη δική µας εποχή και αρχαιολογική γνώση. 

Έτσι, η προσέγγισή µου έχει πλέον κυρίως ιστοριογραφικό χαρακτήρα, µε 

κριτική ωστόσο στάση απέναντι στις παλαιότερες βεβαιότητες, που έχουν εµπεδωθεί 

µέσα από την «αβασάνιστη», µακραίωνη και ενίοτε σχεδόν αυτολεξεί επανάληψή 

τους στην αρχαιολογική βιβλιογραφία. Πιστεύω ότι µόνο έτσι µπορούν να 

προκύψουν νέες αναγνώσεις των λίγων και αποσπασµατικών διαθέσιµων δεδοµένων. 

Αυτό δε σηµαίνει ότι επιχειρώ να αποδοµήσω ένα «υποκειµενικό» παρελθόν, 

µέσα από όποια «αντικειµενικότερη» σύνθεση, στο πλαίσιο της σηµερινής 

µεταδιαδικαστικής επιχειρηµατολογίας. Αφού αποδέχοµαι ότι και οι δικές µου 

προσεγγίσεις είναι, κατά βάση, υποκειµενικές, µε πολλά στοιχεία από την ιδεολογία, 

τις προσλαµβάνουσες και τα βιώµατά µου. Γνωρίζω – και ελπίζω – ότι θα κριθώ και 

εγώ, ίσως επειδή δεν έχω ακόµη ισχυρές αντιπροτάσεις για τις απόψεις που, ωστόσο, 

κρίνω εκτενώς. Ακριβώς, όµως, επειδή «δεν υπάρχει θεωρία που να συµφωνεί µε όλα 

τα γεγονότα του πεδίου εφαρµογής της» 2 , η εργασία αυτή δεν αποτελεί µια νέα 

πραγµατεία ή σύνθεση για τη ‘Μινωική θρησκεία’. Αλλά µάλλον έναν κριτικό 

αναστοχασµό των θεωρητικών προσεγγίσεων που τη διαµόρφωσαν. Σκοπός µου είναι 

να ξεκινήσω απλώς µια σχετική συζήτηση, γνωρίζοντας πλέον ότι όποια έντονη 

                                                 
2 Feyerabend 1983 (1975), 88. 
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κριτική του υποκειµενισµού των άλλων µπορεί εύκολα να µετατραπεί σε ίδια 

µεροληπτική ερευνητική στάση. Κυρίως όταν ο όγκος της βιβλιογραφίας για τη 

‘Μινωική θρησκεία’ και τα στενά περιθώρια µιας διπλωµατικής εργασίας κάνουν τη 

γνώση και την προσέγγιση ελλειπτική. Εύχοµαι να καταφέρω να επανέλθω στο 

µέλλον και, µε µεγαλύτερη βιβλιογραφική και επιστηµονική εµπειρία, να 

επεξεργαστώ µε µεγαλύτερη επάρκεια το  πραγµατικά γοητευτικό αυτό θέµα. 

 

Ευχαριστώ θερµά τα µέλη της τριµελούς επιτροπής, κκ. Κ. Κόπακα, Ι. 

Τζαχίλη και Χ. Μπουλώτη, για την πολύτιµη βοήθειά τους στην αντιµετώπιση των 

ποικίλων βιβλιογραφικών και µεθοδολογικών ζητηµάτων που προέκυψαν κατά την 

εκπόνηση της εργασίας. Ιδιαίτερα τη «µαστιγώτρια» Κ. Κόπακα, που µε επανέφερε 

συνεχώς στην «τάξη» και µε τη νηφάλια σκέψη της τιθάσευε τον «εκστασιασµένο» 

µου λόγο. Ευχαριστώ, επίσης, τον John Bennet, καθηγητή στο Πανεπιστήµιο του 

Sheffield, για τις άκρως διαφωτιστικές συζητήσεις µας, κατά την παραµονή µου στο 

Sheffield ως Erasmus postgraduate student. Θερµές ευχαριστίες οφείλω και στην κ. 

Νένα Γαλανίδου, καθηγήτριά µου στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, για το θάρρος να ζητώ 

τη γνώµη της ανά πάσα στιγµή.  

 

Εκφράζω, τέλος, την ευγνωµοσύνη µου στη σύντροφό µου, Λένα, για την 

υποµονή της, επί τόσα χρόνια, ακόµη και κατά τη θητεία µου ως ναύτης. Αντί για τη 

συνήθη «γκρίνια του φαντάρου», εκείνη άκουγε «παραληρήµατα» για Μητέρες Θεές 

και φιλιππικούς ενάντια σε χριστιανικές – µινωικές  θεωρητικές κατασκευές.   
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ΕΕιισσααγγωωγγήή    
 

Στη σύγχρονη σύλληψή του, ο ‘Μινωικός πολιτισµός’ αφορά βέβαια την 3η 

και κυρίως τη 2η χιλιετία π.Χ., είναι όµως, στην ουσία, θεωρητικό κατασκεύασµα των 

αρχών του 20ου αιώνα µ.Χ., και έχει τις ρίζες του στον 19ο αιώνα µ.Χ.  

Η διατύπωση ‘Μινωική θρησκεία’ (στο εξής ΜΘ) παρατίθεται σκόπιµα σε 

εισαγωγικά και χαρακτηρίζεται «θεωρητική κατασκευή» στο πλαίσιο αυτής της 

εργασίας 3 . Σκοπός µου είναι, ακριβώς, να επιχειρηµατολογήσω ως προς την 

υποκειµενικότητα της σύλληψης, ως έννοιας και ως ολόκληρου ερευνητικού τοµέα, 

µε βάση τις προηγούµενες σχετικές συνθέσεις – και λιγότερο ως προς τα συναφή 

υλικά κατάλοιπα αυτά καθεαυτά, τα οποία αποτελούν µόνο έµµεσα αντικείµενα 

αναφοράς. Αφού η ισχύουσα γνώση για την ‘Κρητο-µυκηναϊκή θρησκεία’4 οφείλεται, 

πιστεύω, όχι τόσο στα στενά αντίστοιχα ανασκαφικά δεδοµένα αλλά περισσότερο σε 

εύστοχες αναλύσεις και σε ευφάνταστες εµπνεύσεις µιας σειράς σοβαρών µελετητών 

του 19ου και 20ου αιώνα που γοητεύθηκαν από το θέµα αυτό. Κατά πόσον οι 

συγκεκριµένες απόψεις προσεγγίζουν – έστω και σε κάποιο βαθµό – τις θρησκευτικές 

εµπειρίες και πεποιθήσεις των ίδιων των προϊστορικών κατοίκων της Κρήτης και του 

υπόλοιπου Αιγαίου, θα παραµείνει, πιστεύω, για πάντα άγνωστο. 

Η εργασία οργανώνεται σε τέσσερις βασικές ενότητες. Η πρώτη εισάγει 

απευθείας στον κόσµο του πρωτεργάτη ανασκαφέα και θεωρητικού εµπνευστή και 

δηµιουργού του ‘Μινωικού Πολιτισµού’, του Sir Arthur John Evans, και στα  

επιστηµολογικά βασικά ρεύµατα στις ανθρωπιστικές σπουδές του 19ου αιώνα, που 

τον επηρέασαν. Στη διάρκεια της διερεύνησης της Κνωσού, η ΜΘ αναδύθηκε ως  

κεντρικό ζήτηµα στο πρώτο κιόλας θρησκειολογικό πόνηµα του ανασκαφέα της 

(“Mycenaean Tree and Pillar Cult”). Προσεγγίζονται, έτσι, συνοπτικά ο κλασικός 

πολιτισµικός εξελικτισµός και οι πρωτοπόροι ανθρωπολόγοι µελετητές της 

‘πρωτόγονης θρησκείας’. Γίνεται αναφορά στη διαµόρφωση της θεωρίας της ‘Αρίας 

Φυλής’ και του ιδεαλιστικού κλασικισµού, στην «οµηροκεντρική» του έκφανση 

µάλιστα, κατά την περίοδο γένεσης της προϊστορικής αιγαιακής αρχαιολογίας και 

ακολουθεί ένα ερευνητικό ιντερµέδιο. 

                                                 
3 Το ίδιο ισχύει και για τους εξίσου συµβατικούς όρους ‘Μινωίτης’ και ‘Μυκηναίος’ και εν γένει 
‘Μινωικός Πολιτισµός’. 
4 Βλ., ενδεικτικά, Πλάτων 1967 και Μαρινάτος 1976. 
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Η δεύτερη ενότητα της εργασίας περιλαµβάνει τη συµβολή της «τριάδας» M. 

Nilsson, A. Persson και C. Picard. Όπως είναι γνωστό, οι ερευνητές αυτοί υπήρξαν 

καταλυτικοί για τις µετέπειτα προσλήψεις της ΜΘ. 

Η τρίτη ενότητα συνοψίζει τις µέχρι σήµερα σχετικές απόψεις, µέσω ενός 

δεύτερου ιντερµεδίου και µιας σύντοµης παράθεσης µερικών πτυχών της συναφούς 

βιβλιογραφίας. Έµφαση δίνεται στη χρήση της γλώσσας, τη συλλογιστική, τον 

συγκερασµό παλαιών και νέων τάσεων. 

Στην τέταρτη και τελευταία ενότητα, επιχειρείται µια γενική συζήτηση. Οι 

προηγούµενες παρατηρήσεις οδηγούν, έτσι, σε µια περιληπτική επέκταση των 

κριτικών επισηµάνσεων ως προς τις τρέχουσες ερευνητικές στάσεις και νοοτροπίες. 

Αλλά και σε κάποιες προτεινόµενες εναλλακτικές ερµηνευτικές υποθέσεις. 

Όλες αυτές οι προτάσεις δεν είναι εντελώς πρωτότυπες, αφού ενυπάρχουν έως 

ένα βαθµό και σε µελέτες άλλων ερευνητών. Ούτε µπορούν να θεωρηθούν 

τελειωτικές, δεδοµένης της µερικής γνώσης του συναφούς υλικού που διαθέτω, και 

του περιορισµένου χαρακτήρα της διπλωµατικής αυτής εργασίας. Εξάλλου, δεν είναι 

εν γένει δόκιµη η διατύπωση όποιων οριστικών συµπερασµάτων σε ένα παρόµοιο 

θέµα, που βρίσκεται στο όριο της αρχαιολογικής, της θρησκειολογικής και της 

ιστοριογραφικής προσέγγισης. Αποτέλεσε δε και αποτελεί τόσο κεντρικό ζήτηµα της 

αιγαιακής – όσο και της παγκόσµιας – προϊστορικής έρευνας και ιστορίας του 

πολιτισµού.  

Έστω και έτσι, ωστόσο, ελπίζω ότι µέσα από τις σελίδες που ακολουθούν 

αναδύεται η µεγάλη πολυπλοκότητα του θέµατος, η οποία ξεπερνά κατά πολύ τις 

δυνατότητες των σύγχρονων µελετητών να αποκωδικοποιήσουν τις ιδεολογικές 

στάσεις τόσο µακρινών στον χρόνο κοινωνιών, και µάλιστα χωρίς σηµαντικά 

αξιοποιήσιµη γραφή. Έτσι, η εργασία αυτή τελειώνει µε µερικές σηµερινές και 

επίκαιρες εκφάνσεις της θρησκείας ως διαχρονικού, αναπόσπαστου µέρους της ζωής 

των ανθρώπων και των κοινωνιών. Ευχαριστώ τους αναγνώστες που θα φτάσουν 

µέχρι εκεί για την υποµονή τους. 

Συµβάσεις: Στο κείµενο, κάθε πρώτη αναφορά στο όνοµα κάθε ερευνητή 

γίνεται σε πλάγια ή/και έντονη γραφή. Τα µονά εισαγωγικά (‘ ’) εµπεριέχουν φράσεις, 

εκφράσεις ή λέξεις που είναι γενικά αποδεκτές στο πλαίσιο της µινωικής 

αρχαιολογίας και θρησκείας, κυρίως από τη θρησκευτική θεµατολογία (π.χ. 

‘ανάκτορο’, ‘ιερό κορυφής’, ‘Μητέρα Θεά’, ‘προελληνικός’, ‘κέρατα καθοσιώσεως’, 

‘πρωτόγονη ανεικονική θρησκεία’). Ενώ, τα ελληνικά και ξένα διπλά εισαγωγικά («», 
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“”), µαζί µε πλάγια γραφή είναι για την κατά προσέγγιση µεταφρασµένη από εµένα ή 

την αυτούσια µεταφορά µεταφρασµένων ή πρωτότυπων αποσπασµάτων (π.χ. «Σχεδόν 

το 90% του ‘ανακτόρου’ της Κνωσού…καταγραφή των δεδοµένων της ανασκαφής»5, 

“the most important…of this religion”6). Τα ελληνικά διπλά εισαγωγικά µε απλή 

γραφή είναι κυρίως παροµοιώσεις ή νεολογισµοί. 

Για έµφαση, κάποιοι όροι ή φράσεις στο κυρίως κείµενο και τις 

υποσηµειώσεις είναι µε έντονη γραφή ή/και υπογράµµιση. Μερικές από τις 

βιβλιογραφικές παραποµπές που παρατίθενται ενηµερωτικά, ως απλές αναφορές, και 

δεν χρησιµοποιούνται ουσιαστικά στη µελέτη, έχουν ενσωµατωθεί στις 

υποσηµειώσεις. Σε όποιες, τέλος, εκδόσεις αναγράφεται διπλή χρονολογία [π.χ. 

Feyerabend 1983 (1975), 88], η πρώτη είναι εκείνη που χρησιµοποιώ, και η εντός 

παρενθέσεως η πρώτη έκδοση. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 
5 Βλ. παρακάτω, σελ. 19. 
6 Βλ. παρακάτω, σελ. 47. 
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ΙΙσσττοορριικκόό  ππλλααίίσσιιοο  κκααιι  θθεεωωρρηηττιικκόό  υυππόόββααθθρροο  

  

  Ο ‘Αιώνας των Φώτων’ και του ∆ιαφωτισµού (18ος αι.), έθεσε στο επίκεντρό 

του τον άνθρωπο και επιστέγασε τη Φιλοσοφία του µε ένα «εκρηκτικό» ιστορικό 

γεγονός, τη Γαλλική Επανάσταση, το 1789 7 . Στο πλαίσιό του, αναπτύσσεται η 

ουµανιστική κοσµοθεωρία του Jean Jacques Rousseau (1712-1778). Στο Κοινωνικό 

Συµβόλαιο, το 1762, ο ίδιος καταλήγει, µεταξύ άλλων, στο συµπέρασµα ότι οι 

άνθρωποι είχαν υπάρξει ευτυχέστεροι στο παρελθόν και ότι η ανθρωπότητα θα 

έπρεπε να θρηνεί για την εξαφάνιση του ευγενούς πρωτογονισµού8. Η κεντρική θέση 

του ότι «ο άνθρωπος γεννιέται ελεύθερος, αλλά παντού είναι αλυσοδεµένος», 

συνέβαλε στη δηµιουργία ή θεµελίωσε µια ροµαντική αντίληψη για την 

ανθρωπότητα 9 . Στην προσπάθεια να αναπαραστήσει θεωρητικά το παρελθόν, ο 

Rousseau χρησιµοποίησε τους αποικιοκρατούµενους «αγρίους» της εποχής του ως 

υπόδειγµα για τους «πρωτόγονους» του παρελθόντος. Την ίδια εποχή, εισάγονται νέα 

πρότυπα για την ανάγνωση των περασµένων πολιτισµικών σταδίων. Έτσι, ο William 

Robertson (1721-1793) πρότεινε, αντίστοιχα, το τρίπτυχο αγριότητα, βαρβαρότητα και 

πολιτισµός (savagery, barbarism and civilization) 10 . Στην προέκταση παρόµοιων 

προβληµατισµών θα µπορούσε ίσως να δει κανείς τη θεωρία του κλασικού 

πολιτισµικού εξελικτισµού, που µεσουράνησε κατά την τριακονταετία 1860-189011. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
7  Κατά κάποιο τρόπο ο ∆ιαφωτισµός αποτέλεσε συνάρτηση και συνέχεια της λεγόµενης 
Επιστηµονικής Επανάστασης, καθώς οι στοχαστές του ήταν τόσο γοητευµένοι από τις επιτυχίες 
επιστηµόνων όπως ο Isaac Newton στο φυσικό πεδίο, που εξέτειναν τις βασικές τους αρχές και στο 
κοινωνικό πεδίο (Erickson & Murphy 2002, 50). 
8 Όπ. π. 52. 
9 MacGillivray 2002 (2000), 26. 
10 Erickson & Murphy 2002, 53. 
11 Όπ. π. 64. Πρβλ. Trigger 1989, 110, 148.  
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OO  1199οοςς  ααιιώώννααςς::  ΟΟ  ππννεευυµµααττιικκόόςς  κκόόσσµµοοςς  ττοουυ  SSiirr  AArrtthhuurr  JJ..  EEvvaannss  
  
Ανθρωπολογικές και γλωσσολογικές συνάφειες 

Το ρεύµα του κλασικού πολιτισµικού εξελικτισµού επικρατεί στον κόσµο των 

διανοούµενων όταν ο Sir Arthur J. Evans, που είχε γεννηθεί στις 8 Ιουλίου του 1851, 

έζησε, έδρασε, επηρέασε και επηρεάστηκε από τον κοινωνικό και πνευµατικό 

περίγυρό του. Η εποχή αυτή ξεκινά ουσιαστικά µε τη δηµοσίευση του The Origin of 

Species του C. Darwin (1859). Ο πολιτισµικός εξελικτισµός επηρεάζεται, αλλά δεν 

αποτελεί άµεση εφαρµογή των βιολογικών ιδεών του τελευταίου στη σφαίρα του 

πολιτισµού (αγγλ. culture). Τα ενδιαφέροντα των πολιτισµικών εξελικτιστών 

στρέφονται περισσότερο προς την εθνογραφία, την αρχαιολογία και προς µία 

ευρύτερη οπτική της ανθρώπινης ιστορίας. Η πρόοδος του ανθρώπινου είδους που 

τους απασχολεί είναι κυρίως εκείνη των προϊστορικών, µη ∆υτικών κοινωνιών, πριν 

από την εµφάνιση της γραφής.  

Με κάποιες εξαιρέσεις, όπως ο Γερµανός J. Bachofen και ο Αµερικανός L. H. 

Morgan, οι περισσότεροι εκπρόσωποι του ρεύµατος αυτού ήταν Βρετανοί, και η 

επιρροή που άσκησαν στη µελέτη των αρχαίων θρησκειών υπήρξε σηµαντικότατη. Ο 

E. B. Tylor, έδωσε τον πρώτο «επαγγελµατικό» ανθρωπολογικό ορισµό του 

πολιτισµού στο έργο του Primitive Culture (1871). Ο ίδιος µελέτησε εκτενώς την 

εξέλιξη των µαγικοθρησκευτικών πεποιθήσεων και θεσµών, ως στοιχείων µιας 

συσσώρευσης ορθολογικών απαντήσεων σε λογικά ερωτήµατα για τον φυσικό 

κόσµο12. Ένα χρόνο πριν, ο J. Lubbock είχε προτείνει στη µελέτη του The Origin of 

Civilization (1870), ένα σχήµα για την εξέλιξη της µαγείας και της θρησκείας. 

Ξεκινώντας από τον αθεϊσµό, τελείωνε µε τη µονοθεϊστική πίστη σε ένα 

παντοδύναµο Θεό. Παρόµοια είναι η προσέγγιση του Η. Spencer, στο βιβλίο του 

Principles of Sociology (1876). Η σύνθεση των απόψεων των Tylor και Spencer δίνει 

µε αρκετή σαφήνεια την εικόνα που είχαν οι πολιτισµικοί εξελικτιστές για τη 

θρησκεία. Σύµφωνα µε αυτήν, το θρησκευτικό φαινόµενο ξεκίνησε, ως 

πρωτοθρησκεία, όταν οι πρώτοι-προϊστορικοί άνθρωποι προσπάθησαν να λύσουν τα 

αινίγµατα της φύσης. 

                                                 
12 Erickson & Murphy 2002, 73. 
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Τα τελευταία χρόνια αναδείχθηκαν δύο ακόµη µελετητές της εποχής. Ο 

Γερµανός διανοούµενος και λαογράφος W. Mannhardt (1875/77)13, τάχθηκε υπέρ 

µιας φυσιολατρικής θρησκείας, µε κύριο χαρακτηριστικό τον βλαστικό κύκλο της 

αναγέννησης, γύρω από ένα ‘δαίµονα του σίτου’14. Ακόµη ενωρίτερα, το 1849, ο 

συµπατριώτης του αρχαιολόγος F. W. E. Gerhard, είχε υποστηρίξει τη θεωρία 

κάποιας συνέχειας από τη ‘µία µεγάλη θεά’ της προϊστορίας έως τις θεές των 

Ελλήνων της κλασικής περιόδου15. 

Ένα άλλο έργο που ενσωµάτωσε την προηγούµενη σχετική παράδοση, υπήρξε 

το ρηξικέλευθο, οικείο και διαχρονικό «εγχειρίδιο» των κάθε λογής 

θρησκειολογούντων στα προϊστορικά. Ο Χρυσός Κλώνος (The Golden Bough) του J. 

G. Frazer πρωτοεκδόθηκε το 1890, και πέτυχε να γίνει ταχύτατα κλασικό. Έννοιες 

σταθερές στο λεξιλόγιο της ΜΘ, όπως ‘Ιερέας-Βασιλέας’, ‘∆ενδρολατρεία’, ‘Νεαρός 

Θεός’, χρωστούν πολλά ως προς την προέλευσή τους σε αυτό το έργο. Εδώ 

παγιώθηκε και η θεώρηση της µαγείας ως προ-επιστηµονικού εργαλείου διαχείρισης 

της φύσης 16, και ενισχύθηκε το προηγουµένως διάχυτο στερεότυπο του αδαούς και 

απολίτιστου προϊστορικού «αγρίου». Ο Evans, έστω «σιωπηλά», χωρίς δηλαδή να το 

παραδεχτεί ποτέ στη βιβλιογραφία του, αντλεί µεγάλο µέρος της συλλογιστικής του 

από εκείνη του ανθρωπολόγου από τη Γλασκώβη. Αυτός όµως δεν υπήρξε ο µόνος 

«πυλώνας» που στήριξε τις υποθέσεις του. 

Παράλληλα µε τις παραπάνω ανθρωπολογικές µελέτες, στους κύκλους των 

διανοούµενων εµπεδώνονται, από τα µέσα περίπου του 19ου αιώνα, κάποιες θεωρίες 

µε γλωσσολογική αφετηρία, που θα οδηγήσουν στον µύθο της ‘Αρίας Φυλής’17 . 

Μέσω της αναγωγής της στους µύθους των αρχαίων Ινδών, η εθνική καταγωγή των 

Αρίων µετατρέπεται σε ιστορική πραγµατικότητα18. Ως γενέτειρά τους ορίζεται ο 

Καύκασος, και ως απόγονοί τους τα µέλη της σηµερινής γερµανικής φυλής. Είναι 
                                                 
13 Marinatos 1993, 8-9 (βλ. και  W. Mannhardt, Wald und Feldkulte, Berlin 1857-77). 
14 Ο οποίος θα επηρεάσει τη λίγο µεταγενέστερη ιδέα της J. E. Harrison για τον ‘Ενιαυτό ∆αίµονα’. 
Μάλιστα, όπως αναφέρει η ίδια, και ο Frazer δείχνει να έχει υιοθετήσει τη θεωρία του Mannhardt (βλ. 
J. Harrison Themis: A study of the social origins of Greek religion, Cambridge 1912, xvii).  
15 Marinatos 1993, 8-9 (πρβλ. Burkert 1993 (1977), 28)˙ Peatfield 2000, 140-41 (πρβλ. Hutton 1997, 
91-99). 
16 Frazer 1998 (1890), 45. 
17 Έτσι, για παράδειγµα, στην Οξφόρδη ανατίθεται το 1868 στον Γερµανό φιλόλογο M. Müller να 
µεταφράσει το αρχαίο ινδικό κείµενο της Ριγ Βέδα, για να προβληθεί έτσι η ιστορία των Αρίων στα 
µάτια των Βρετανών. 
18 MacGillivray 2002 (2000), 71. Ενωρίτερα, ένας εκ των αδερφών Grimm, ο Jacob, καταλήγει στο 
γλωσσολογικό συµπέρασµα ότι η µετανάστευση Ευρωπαίων προς τις σηµερινές περιοχές τους 
ξεκίνησε από την Ασία. Άλλωστε ο Müller είχε αναπτύξει παρόµοιες ιδέες στο έργο του History of 
Ancient Sanskrit Literature (1859), όπου αναφέρεται στην παρόρµηση των Αρίων να κατευθυνθούν 
προς τη ∆ύση. 
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γνωστό πόσο το µύθευµα των Αρίων χρησίµευσε (και χρησιµεύει) ως λάβαρο της 

επιβολής της ιδέας περί ανωτερότητας της λευκής φυλής. Το παζλ συµπλήρωσε ο J. A. 

de Gobineau, ο οποίος τα έτη 1853-55 διακήρυξε καθαρά στο έργο του την ανισότητα 

των ανθρώπινων φυλών και τη γερµανική υπεροχή (Essai sur l’ inégalité des races 

humaines). ∆εν είναι, λοιπόν, τυχαίο ότι, ήδη το 1869, ο Γερµανός µουσικός R. 

Wagner εκφράζει την εθνική του υπερηφάνεια, ανασύροντας για τις όπερές του 

τευτονικές ιστορίες19 από τα παραµύθια των αδερφών Γκριµ, καθώς και από τους 

γερµανικούς και νορβηγικούς µύθους που επικεντρώνονται σε µία ιερή φλαµουριά 

(Yggdrasil). Η δενδρολατρεία των Αρίων θα καταλάβει αργότερα µια κεντρική θέση 

σε πιο θερµά και νησιωτικά κλίµατα, µεσογειακά και αιγαιακά, από τον νεαρό ακόµη 

Evans. 

  

Αρχαιογνωστικές συνάφειες 

Ο Arthur Evans γεννήθηκε στο απόγειο της βικτοριανής περιόδου (1837-

1901), µιας εποχής που χαρακτηρίστηκε ‘χρυσή’, εξαιτίας της ακµάζουσας 

βρετανικής αυτοκρατορίας και θαλασσοκράτειρας υπερδύναµης, και µε την 

αυτοπεποίθηση των πολιτών της στα ύψη, τουλάχιστον όσων είχαν την οικονοµική-

κοινωνική εκείνη θέση που επέτρεπε τέτοιες συνειδησιακές τέρψεις20. Μέλος αυτής 

της πληθυσµιακής οµάδας, ο Evans, όπως και χιλιάδες άλλοι «ανθοί» της αγγλικής 

κοινωνίας, µεγάλωσε διαβάζοντας τους Ήρωες του Charles Kingsley21, τους οποίους 

θεώρησε µέρη µιας ιστορικής πραγµατικότητας. Και θα αφιέρωνε ολόκληρη τη ζωή 

του για να το αποδείξει. 

Την ίδια περίοδο, η κυρίαρχη βρετανική θεώρηση για την αρχαιότητα 

αποθέωνε τον κλασικό πολιτισµό22. Το 1764, ο J. Winckelmann είχε ταυτίσει την 

αρχαία ελληνική παράδοση µε το αιώνιο πρότυπο οµορφιάς που είναι η βάση κάθε 
                                                 
19 Οι Τεύτονες  ήταν µία βορειοευρωπαϊκή φυλή, που επιτέθηκε στη ρωµαϊκή δηµοκρατία το 110 π.Χ. 
Το όνοµα στη συνέχεια αναφερόταν στα µέλη ενός ευρύτερου ‘τευτονικού έθνους’, που ήταν οι 
Γερµανοί (T. Darvill, The Concise Oxford Dictionary of Archaeology, New York 2002, 426). Τους 
µεσαιωνικούς χρόνους, και συγκεκριµένα στα τέλη του 12ου αιώνα, το όνοµα συνδέθηκε µε το 
Τευτονικό Τάγµα (ή αλλιώς Τεύτονες ιππότες), που σχηµατίστηκε στην Άκρα της Παλαιστίνης από 
Γερµανούς ιππότες και έπαιξε πολύ σηµαντικό ρόλο στις Σταυροφορίες και στους µεταγενέστερους 
ευρωπαϊκούς πολέµους (http://en.wikipedia.org/wiki/Teutonic_Knights). Ο συνδυασµός αυτών των 
δύο διαφορετικών παραδόσεων αποτέλεσε πηγή για ένα µεγάλο µέρος της γερµανικής λαογραφίας 
αλλά και του γερµανικού ροµαντισµού.  
20 MacGillivray 2002 (2000), 37. 
21 Πρόκειται για µια εκλαϊκευτική αφήγηση των ελληνικών µύθων, µε πρωταγωνιστές, µεταξύ άλλων, 
τον βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, την κόρη του Αριάδνη και το χοροστάσι της, τον µυθικό αρχιτέκτονα 
∆αίδαλο που έκτισε τον Λαβύρινθο, και το ταυροκέφαλο τέρας, τον Μινώταυρο, που ήταν 
φυλακισµένος εντός του. 
22 MacGillivray 2002 (2000), 67. 
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γνώσης23. Ο Evans, από τη φύση του αµφισβητίας, αντέδρασε σε αυτήν τη θεώρηση. 

Το ενδιαφέρον του θα κερδίσει, αντίθετα, η µελέτη της ‘προ-ιστορίας’, µιας έννοιας 

σχετικά νεωτερικής, που εισήχθη το 1833 από τον Γάλλο φαρµακοποιό Paul Tournal 

και έφθασε στο βρετανικό κοινό µέσω των D. Wilson (1851) και J. Lubbock (1865)24. 

Αργότερα όµως, τόσο ο «πρύτανης» Evans, όσο και άλλοι πρωτοπόροι της επιστήµης 

µας, της Μινωικής αρχαιολογίας, θα συνταιριάξουν αυτά τα δύο φαινοµενικά 

διακριτά ερευνητικά πεδία, δηλαδή το κλασικό και το προϊστορικό παρελθόν.  

Τα έτη 1871 και 1874, στο λόφο του Χισαρλίκ, στην Τροία, και στη ΒΑ 

Πελοπόννησο, στις Μυκήνες, ο Γερµανός έµπορος Heinrich Schliemann είχε ταχθεί 

να αποδείξει ότι η αρχαιολογική µελέτη αυτής της προϊστορίας θα αποκάλυπτε την 

καταγωγή των Ελλήνων, και δη των Αχαιών του Οµήρου25. Ο Evans διασκεδάζει 

καταρχήν µε την οµηρική «εµµονή» αυτού του άνδρα26, και το 1883 τονίζει ότι «η 

αρχαιολογία δεν πρέπει να συσχετίζεται… µε την ποιητική τοπογραφία»27. 

Ακολούθησαν δύο σηµαντικές ανακαλύψεις και υποθέσεις από τον ιδρυτή της 

αιγυπτιακής αρχαιολογίας W. M. Flinders-Petrie. Το 1888, µέσα από τις ανασκαφές 

στην περιοχή του Φαγιούµ, ο Petrie πίστεψε ότι ανακάλυψε τον πολυθρύλητο 

‘Αιγυπτιακό Λαβύρινθο’ που αναφέρει ο Ηρόδοτος. Για τον Evans, που θαύµαζε τον 

Petrie, αυτό αποδείκνυε αντιστοίχως την ύπαρξη και του Κρητικού Λαβυρίνθου, 

εκείνου που κατά την παράδοση έκτισε ο ∆αίδαλος28. Μια δεύτερη διαπίστωση του 

Petrie υπήρξε καθοριστική για το µέλλον της προϊστορίας του Αιγαίου. Στην 

προσπάθειά του να ερµηνεύσει τα ‘µυκηναϊκά’ αρχαιολογικά ευρήµατα σε 

αιγυπτιακές εγκαταστάσεις, ο ίδιος υποστήριξε ότι «οι αιγαιακοί πολιτισµοί είχαν 

ευρωπαϊκές ρίζες», και αναζήτησε στο «µεγάλο, θαµπό παρελθόν» τους άγνωστους 

εκείνους προπάτορες που είχαν δώσει, κατ’ επέκταση, τα φώτα τους στους 

Μυκηναίους29. 

  

  

                                                 
23 MacGillivray 2002 (2000), 69. 
24 Όπ. π. 61. 
25 Όπ. π. 105. 
26 Όπ. π. 116. 
27 Η δική του πολιτισµική οπτική για το παρελθόν ήταν ήδη ευρύτερη, αφού αναζητούσε την ‘αρχική 
κληρονοµιά των Αρίων λαών’ από το Χισαρλίκ µέχρι τη Βόρεια Ευρώπη (όπ. π. 118). 
28 Όπ. π. 141-43. 
29 Όπ. π. 145 (Flinders - Petrie 1890, 275-77). 
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ΗΗ  ‘‘ΜΜιιννωωιικκήή  θθρρηησσκκεείίαα’’  

ππρριινν  κκααιι  µµεεττάά  ττηηνν  αανναακκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ‘‘ΜΜιιννωωιιττώώνν’’  

  

Ήδη το 1889, ο Evans έχει αρχίσει να «θρησκειολογεί» στα γραπτά του, 

πάντοτε µέσα από την «ευρύτερη οπτική» για την προϊστορία που χαρακτηρίζει τη 

σκέψη του. Σε µια διάλεξή του τότε, στο Ashmolean, αναφέρεται στο Stonehenge, και 

συνδυάζει την ‘ινδο-άρια’ και την ‘τευτονική’ θρησκεία για να εξηγήσει τον µεγάλο 

κύκλο των όρθιων ογκόλιθων του µνηµείου αυτού, υποστηρίζοντας ότι προορίζονταν 

να περιβάλουν ένα ιερό δένδρο30. Η λατρεία των δένδρων και ο λίθινος πεσσός  

γοήτευαν ιδιαίτερα τον Evans, αφού για τη βρετανική διανόηση αποτελούσαν 

κειµήλια της ‘αρίας καταγωγής’. Στην οµιλία του τα χαρακτηρίζει σύµβολα-κλειδιά 

στο θρησκευτικό σύστηµα της προϊστορικής Ευρώπης και προσπάθησε σταθερά να 

τα επαληθεύσει αρχαιολογικά µε τις έρευνές του. Λίγα χρόνια αργότερα, τον 

Σεπτέµβρη του 1893, σε µια επιστολή του στους Times του Λονδίνου, θα συνδέσει 

«το απόγειο της αρχαίας βρετανικής ή ύστερης κελτικής τέχνης» µε «το αρχαιότερο 

σύστηµα διακόσµησης του ελληνικού κόσµου, την τέχνη των Μυκηνών»31. 

Η ανακοίνωση του Evans για το Stonehenge θα είναι η τελευταία µε θέµα την 

ευρωπαϊκή λατρεία, πριν από την «αιγαιακή στροφή» στη ζωή του32. Στο εξής όµως 

θα µεταφέρει ευλαβικά, ως µόνιµη νοητική αποσκευή του, την ιδέα περί κοινής ρίζας 

της ‘κελτικής – τευτονικής’ και ‘µυκηναϊκής’ θρησκείας, υπό τη σκέπη µίας 

«νεφελώδους» αρχαίας πανευρωπαϊκής φυλής. 

 

Η «κληρονοµιά» του Hoeck  

Από το 1893 είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αυτή η «ευρεία οπτική» και οι σχετικές 

αναζητήσεις του Evans επικεντρώνονται στην Κρήτη.  Το νησί είχε, βέβαια, κινήσει 

το ενδιαφέρον και πολλών παλαιότερων ερευνητών. Εβδοµήντα περίπου χρόνια 

νωρίτερα, το 1823, ο Ολλανδός φιλόλογος K. Hoeck συγκέντρωσε τις αρχαίες 

φιλολογικές µαρτυρίες για την Κρήτη, από την πρωιµότερη ελληνική ποίηση µέχρι 

                                                 
30 MacGillivray 2002 (2000), 131 (Evans A. J., “Stonehenge”, Archaeological Review 2, 1889, 312-30). 
31 MacGillivray 2002 (2000), 202 (Evans A. J., “Greek and Italian Influences in Prae-Roman Britain” 
Times, Σαβ. 23 Σεπτ. 1893). 
32 ∆ύο µήνες µετά την «κελτο-µυκηναϊκή» του σύνθεση, θα δηµοσιεύσει την πρώτη του εργασία 
αποκλειστικά για τους ‘Μυκηναίους’, µε αφορµή τον «µυκηναϊκό θησαυρό» από την Αίγινα, (Evans A. 
J., “A Mykênæan Treasure from Ægina”, JHS 13 (1893), 195-226). 
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τους Ρωµαίους συγγραφείς. Προέκυψε, έτσι, το τρίτοµο έργο του µε τίτλο Kreta, που 

εκδόθηκε από το 1823 έως το 182933. Ο δεύτερος τόµος (Das Minoische Kreta), 

βασίζεται στις διηγήσεις του Ηροδότου και του Θουκυδίδη, και περιέχει τους πιο 

αγαπηµένους µύθους του Evans. Επιπλέον, ο συγγραφέας αναφερόταν σε 

µυθολογικές περιόδους τις οποίες θεωρούσε ιστορικές, κάτι που έβρισκε επίσης 

απολύτως σύµφωνο τον Evans. Στην ουσία, αν για την άποψη του Evans για τη ΜΘ ο 

ένας «πεσσός/θεµέλιο» ήταν ο Χρυσός Κλώνος του Frazer, ο δεύτερος υπήρξε το 

Kreta του Hoeck. 

Οι συγγένειες και ο βαθµός της «µαθητείας» του Evans στο έργο αυτό είναι 

τόσο προφανείς που δεν χρειάζεται καν να σχολιαστούν 34 . Να αναφερθεί µόνο 

συνοπτικά εκείνο που αποκαλύπτει και αναλύει διεξοδικά ο Α. Ζώης. Σε µια 

‘προελληνική’ και εν συνεχεία ‘µινωική’ Κρήτη, ο φιλόλογος Hoeck θρησκειολογεί, 

µε πυρήνα την φρυγική οργιαστική λατρεία της φύσης, που έχει κεντρική µορφή την 

Κυβέλη, Μητέρα Θεά-κυρίαρχο της φύσης, την οποία συνοδεύει ο Κρηταγενής Ζευς, 

ως θεότητα της φύσης (Natur Zeus)35. Ο ιερός λίθος ή ‘βαίτυλος’ παρουσιάζεται στο 

βιβλίο ως φετίχ-πρωιµότερη ανεικονική αναπαράσταση των θεών36, σε µια κρητική 

θρησκεία που ήταν, εποµένως, µονοθεϊστική37. 

Νοµίζω ότι ο Hoeck είναι επίσης εκείνος που κάνει τη θεµελιώδη πρώτη 

αναφορά στον ‘λάβρυ’ (ως τον διπλό πέλεκυ των Λυδών), για να τον συνδέσει µε το 

∆ία, ως πολεµικό θεό της βροχής και της καταιγίδας38.  

 

                                                 
33 MacGillivray 2002 (2000), 151. Πρβλ. Ζώης 1996, 417-86. Το απόσπασµα από τον Ζώη, που 
παρατίθεται εδώ, αποκαλύπτει και  αναδεικνύει τη συµβολή αυτού του παλαιού έργου του Hoeck στη 
δηµιουργία και τη διαµόρφωση του ‘Μινωικού Πολιτισµού’ ευρύτερα, και της ‘Μινωικής Θρησκείας’, 
από τον Evans. 
34 Ήδη, το 1901, στο Mycenaean Tree and Pillar Cult µνηµονεύει τον Hoeck στη βιβλιογραφία του και 
αναπαράγει τις θεωρίες του (βλ., ενδεικτικά, MTPC, 121). 
35 Ζώης 1996, 260-61, 418, 425-27, 435-37, 446, 449, 453, 463. Ο απροσδιορίστως διαχρονικός Ζευς 
πρωταγωνιστεί κατά τον Hoeck σε δύο αγαπητές λόγιες παραδόσεις, της γέννησης και του θανάτου - 
ταφής του στην Κρήτη (αυτόθι, 433, 451, 482-83). 
36 Όπ. π. 434. Επιπλέον, γίνονται αναφορές στον Ταύρο/Μινώταυρο (ως ηλιακή θεότητα, αυτόθι, 460, 
464) και στην ερµαφρόδιτη φύση των θεοτήτων (αυτόθι, 465). 
37 Όπ. π. 439. 
38 Ζώης 1996, 473. Πρβλ. MTPC, 109, όπου ο Evanς, παραπέµπει στον φιλόλογο M. Mayer και 
αναφέρεται στον ∆ία Λαβρανδέα, τον όποίο είχε προηγουµένως χρησιµοποιήσει και ο Schliemann 
(Schliemann 1878, 252-54). Ο Άγγλος αρχαιολόγος θα προεκτείνει, ωστόσο, την ιδέα αυτή, 
υποστηρίζοντας επαγωγικά, µε ετυµολογικά κριτήρια, ότι ο ‘Κρητικός Λαβύρινθος’ «είναι κατά βάση 
ο Οίκος των ∆ιπλών Πελέκεων».  
Αναµενόµενη βέβαια είναι η µόνη ριζική διαφωνία που θα έχει ο Evans µε τον Hoeck. Στο αρχικό 

σχήµα οι ‘µινωικοί’ Κρήτες είναι ‘βάρβαροι’, ‘προέλληνες’, ενώ από την αρχή ο ανασκαφέας της 
Κνωσού τους εξευγενίζει οµηρικά, κατά το Ζώη, κάνοντας τους ‘προέλληνες’ – «Ετέοκρήτες» (Ζώης 
1996, 261, 450, 453). 
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Από το φιλολογικό «καύσιµο» στην αρχαιολογική θρυαλλίδα 

  Το 1878-9 ο Μίνως Καλοκαιρινός, εύπορος Ηρακλειώτης έµπορος, 

αρχαιόφιλος και οραµατιστής, επιλέγει τον λόφο της Κεφάλας του Τσελεβή, στην 

Κνωσό, και πραγµατοποιεί εκεί ανασκαφές. Τα ευρήµατά του είναι τα πρώτα 

προϊστορικά αντικείµενα από τη διάσηµη Κνωσό των αρχαίων πηγών39. Η αξία της 

θέσης ανεβαίνει ραγδαία στο αρχαιολογικό «χρηµατιστήριο» και πολλοί επίδοξοι 

µνηστήρες στρέφονται πλέον µε επιµονή προς την Κρήτη40. Στο θεωρητικό επίπεδο, 

νέες αναγνώσεις παλαιότερων ερµηνειών επιδρούν στην αρχαιολογία και τη 

λατρευτική της ερµηνευτική, στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα. Έτσι, για 

παράδειγµα, ο Ζευς του -λησµονηµένου;- Hoeck πρόκειται να συναντηθεί µε  το 

Μητρικό ∆ίκαιο του J. Bachofen (Das Mutterrecht, 1861), που πρεσβεύει την αρχαϊκή 

κοινωνική οργάνωση µε πυρήνα τη γυναίκα, και ειδικότερα τη µητρική καταγωγή. 

Η φιλολογία για τη Μητέρα Θέα, που διαµορφώνεται την περίοδο αυτή σε 

πολλά ανεξάρτητα επίπεδα, από διάφορους ερευνητές, θα µπορούσε να θεωρηθεί 

προέκτασή της συγκεκριµένης άποψης41. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Άγγλος W. M. 

Ramsay, επιτόπιος ερευνητής της ιστορικής τοπογραφίας περιοχών της ∆. Μ. Ασίας, 

δηµοσιεύει ένα Φρυγικό ανάγλυφο, γνωστό ως Arslan Kaya (Βράχος του Λιονταριού), 

και το παραλληλίζει µε τον αρχαιοελληνικό τύπο της Πότνιας Θηρών (το αποκαλεί 

‘Περσική Άρτεµη’) 42 . Η κεντρική µορφή στην εραλδική σύνθεση θα ονοµασθεί 

Μητέρα-Θεά Κυβέλη, χωρίς όµως να συνδεθεί ακόµη µε τον ‘Μυκηναϊκό πολιτισµό’ 

και το Αιγαίο. Αυτό θα γίνει αργότερα, από τον F. Adler, στον πρόλογο του στο 

βιβλίο Tiryns του Schliemann, το 1885, όπου θα διατυπώσει την ευρύτερη πρότασή 

του περί ανατολικής καταγωγής του ‘µυκηναϊκού πολιτισµού’. Εποµένως, το 1893, ο 

πρωτοπόρος Έλληνας αρχαιολόγος Χ. Τσούντας θα βρει πρόσφορο έδαφος για την 

εισαγωγή της ‘µεγάλης µητέρας θεάς’ στη ‘µυκηναϊκή’ «θεολογία»43. 

                                                 
39 MacGillivray 2002 (2000), 164-66. Βλ. και. Κόπακα Κ., «Ο Μίνως Καλοκαιρινός και οι πρώτες 
ανασκαφές στην Κνωσό», Παλίµψηστον 9-10 (Ηράκλειο 1990), 5-69. 
40 Ήδη το 1883, ο Γερµανός ιστορικός τέχνης A. Milchhöfer ήταν βέβαιος: οι λεγόµενοι ‘νησιωτικοί 
σφραγιδόλιθοι’, που ανασύρονται από το χώµα ή τις αποθήκες παλαιοπωλών και τα δίκτυα εµπόρων 
αρχαιοτήτων σε όλο το Αιγαίο, κατάγονται από την Κρήτη [MacGillivray 2002 (2000), 132]. 
41 Παρά ταύτα, τέτοιου είδους άµεσες συσχετίσεις δεν πρέπει να καταλαµβάνουν τη µέγιστη δυνατή 
βαρύτητα στο σκεπτικό µας, καθώς δεν γνωρίζουµε το βαθµό της απήχησης των απόψεων του 
Bachofen στους ερευνητές που ανέδειξαν το ιδεολόγηµα της Μητέρας Θεάς. Ίσως, εν τέλει, αυτή η 
σύνδεση να είναι δική µας κατασκευή, θέλοντας έτσι να «διακρίνουµε» γενικότερες «τάσεις» και 
«συµµαχίες». 
42 Ζώης 1996, 319-20. 
43  Όπ. π. 321-23. Κατά το συγγραφέα, ο Τσούντας, όπως και άλλοι σύγχρονοι του ερευνητές, 
αναγνωρίζει µητριαρχικά στοιχεία στον ‘µυκηναϊκό πολιτισµό’. Η κεντρική θεότητα είναι κατ’ αυτόν 
η Άρτεµις, «…µεγάλη θεά της φύσεως, η κυρία των ανθρώπων και των ζώων…πότνια θηρών˙ κατά τον 
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Όπως σηµειώνει ο Ζώης, η ‘µεγάλη µητέρα θεά’ του Τσούντα, µε το 

«τονισµένο» της φύλο, έχει περισσότερες αντιστοιχίες µε τη ‘µεγάλη µητέρα θεά’ του 

Frazer, παρά µε τη µεταγενέστερή της εκείνη του Evans. Γιατί πράγµατι, στη ΜΘ, η 

κληρονοµιά του Frazer υπήρξε καταλυτική (και) στη διαµόρφωση της ‘Μητέρας 

Θεάς’, εντός ενός µητριαρχικού πλαισίου44. Πέρα όµως από την αναπαραγωγική, 

«σαρκική» ‘Μητέρα Θεά’ – Ishtar/Αστάρτη/Παφεία Αφροδίτη45, την οποία δεν θα 

προτιµήσει ο Evans, υπάρχει και µια άλλη θεώρηση που επίσης εισάγεται από τον 

Frazer: η χριστιανική θεώρηση του παραπάνω µορφώµατος, που αυτή θα ταιριάζει 

περισσότερο στον δηµιουργό των ‘Μινωιτών’. «Πρωτιά» του Frazer, και όχι του 

Evans είναι, εποµένως, και η «προχριστιανική Madonna», η Παρθένος Μαρία, την 

οποία ο ανθρωπολόγος είχε προβάλει στην Ίσιδα46. 

 

Το ξεκίνηµα της κατασκευής της ‘Μινωικής θρησκείας’ 

Μετά την αγορά ενός χρυσού σφραγιστικού δακτυλίου που είχε πιθανή 

προέλευση την Κνωσό (Εικ. 1), ο Evans δηµοσιοποιεί στους Times του Λονδίνου στις 

29ης Αυγούστου 1894 τις πρώτες του διαπιστώσεις/εµπνεύσεις 47 : η εγχάρακτη 

παράσταση στο δαχτυλίδι αυτό «εικονίζει µια λατρεία του λίθου, που επιβιώνει ακόµη 

στην Ινδία και αλλού... Ο θεός, µε τελετουργίες και ύµνους, φαίνεται να κατεβαίνει στον 

ιερό οβελίσκο, που γίνεται η προσωρινή κατοικία του, ή, στη βιβλική γλώσσα, ένα 

‘Μπεθέλ’» (‘βαίτυλος’). Αριστερά του ‘οβελίσκου’, ο ίδιος διέκρινε ένα κτίσµα σαν 

ιερό, που περιέκλειε ένα δένδρο, «ίσως σαν την ιερή φλαµουριά Yggdrasil», όπως 

υποθέτει σχολιάζοντας ο MacGillivray48.  

Άσχετα µε την αµεσότητα της διασύνδεσης αυτής µε τους ‘τευτονικούς 

µύθους’, η πορεία στους συλλογισµούς του Evans είναι ήδη εµφανής. ∆ιαφαίνονται, 

δηλαδή, κιόλας τα ψήγµατα µιας σκέψης, που είχε εν τη γενέσει της την προδιάθεση 

να είναι χαλύβδινη και απόλυτη υπέρ ενός δυτικού (βικτοριανού;) τρόπου 

τεκµηρίωσης, και που εµµένει στο πρότυπο ενός αρσενικού θεού, κατ’ εικόνα του 

∆ιός του Hoeck. ∆ιατυπώνεται, επίσης, η πρόταση της ‘επιφάνειας’ της θεότητας ως 

                                                                                                                                            
Όµηρον, θεά της βλαστήσεως και της γεννήσεως». Η θεά του Τσούντα δεν είναι παρθένος (όπως η 
χριστιανική), αλλά «…εύκαρπος µήτηρ…έχουσα µαστούς προέχοντας και λαγόνας ανεπτυγµένας» 
(αυτόθι).  
44 Frazer 1998 (1890), 390-95. 
45 Όπ. π. 302, 308, 312-14. 
46 Όπ. π. 389. 
47 MacGillivray 2002 (2000), 210. 
48 Όπ. π. 211. 
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φαινοµένου πρωταρχικής σηµασίας για την κρητική θρησκεία. Ενώ, χαρακτηριστική 

είναι και η πρώιµη παρουσία της λιθολατρείας – πεσσολατρείας, µε τις βιβλικές 

προεκτάσεις (Bethel /’βαίτυλος’) που τις προσδίδονται. 

Αξίζει να γίνει εδώ µια µικρή παρέκκλιση προς µία ακόµη παραγωγή-

προέκταση των ιδεών του Hoeck: εκείνων που σχετίζονται µε τον διπλό πέλεκυ, που 

εισάγεται στο πεδίο της κρητικής αρχαιολογικής έρευνας, και ουσιαστικά επαναφέρει, 

από µία άλλη δίοδο, τον ∆ία. Πιο αναλυτικά, την άνοιξη του 1895, ο Evans παίρνει 

τυχαία µέρος σε µια λαθρανασκαφή στο σπήλαιο του Ψυχρού. Μεταξύ των 

«λαφύρων» της υπήρχαν και µικροί χάλκινοι διπλοί πελέκεις49, οι οποίοι, κατά τον 

Evans, συµβόλιζαν τον ∆ία Λαβρανδέα 50 , µια από τις παλαιότερες µορφές της 

κορυφαίας αυτής ελληνικής θεότητας, µε την οποία λατρευόταν κυρίως στην 

Ανατολία. Είναι έτσι φανερή η πηγή της «έµπνευσής» του, δηλαδή ο Hoeck. Τα 

ευρήµατα από το Ψυχρό, και ο υποτιθέµενος υπαινιγµός τους στην πρώιµη λατρεία 

του ∆ία, οδήγησαν τον Εvans στο συµπέρασµα ότι το συγκεκριµένο σπήλαιο ήταν 

στην πραγµατικότητα το ∆ικταίο Άντρο, όπου, κατά τον Ησίοδο, γεννήθηκε ο Ζευς. 

Όµως ο θεός του κεραυνού µπορούσε να περιµένει, καθώς η ∆υτική 

πρωτοπορία της έρευνας αναζητούσε ακόµη τη «Μητέρα των Ευρωπαίων»51. Τον 

Σεπτέµβριο του 1895, ο Evans παρουσιάζει στη Βρετανική Εταιρεία µια ανακοίνωση 

µε τίτλο «Για τα Πρωτόγονα Ευρωπαϊκά ‘Ειδώλια’ υπό το φως των Νέων 

Ανακαλύψεων»52, συµβάλλοντας και αυτός στο γενικότερο θέµα που απασχολεί επί 

µακρόν, περί της παλαιότητας των Ευρωπαίων και των θεών τους. Συνυπολογίζει 

πλέον τα καινούργια προϊστορικά δεδοµένα από τον ελλαδικό χώρο και τα νησιά, 

µεταξύ των οποίων βέβαια και την Κρήτη. Ο ίδιος προσπάθησε να συγκεντρώσει 

όλες τις γυµνές γυναικείες µορφές στην τέχνη του νησιωτικού Αιγαίου και της 

ηπειρωτικής Ελλάδας για να αξιολογήσει την ανατολική καταγωγή τους και να δείξει 

πώς διείσδυσαν στην Ευρώπη. Η άποψη αυτή ερχόταν σε ευθεία αντίθεση µε εκείνη 

του S. Reinach, διευθυντή του Αρχαιολογικού Μουσείου του St. Germain στη 

Γαλλία και διεθνούς αυθεντίας της ευρωπαϊκής προϊστορίας, που είχε ισχυριστεί 

                                                 
49  MacGillivray 2002 (2000), 245, [Βλ. και Evans A. J., “Explorations in Eastern Crete. I. A 
Mycenaean Dedication”, Academy 1.258 (13 Ιουν. 1896)]. Παρόµοιοι πελέκεις είχαν βρεθεί στο Ιδαίο 
Άντρο, στον Ψηλορείτη, από τον Halbherr, αλλά και στις Μυκήνες από τον Schliemann. 
50 Αναπαράγοντας, έτσι, την άποψη του Schliemann (1878, 252-254). 
51 Η οποία θα «συγκάλυπτε», εξάλλου, την εµφανή απουσία του άνδρα-θεού στα µετέπειτα σκάµµατα 
της Κνωσού. 
52 MacGillivray 2002 (2000), 250, βλ. και Evans A. J., “On Primitive European ‘Idols’ in the Light of 
New Discoveries”, Proceedings of the British Association (London 1895), 834-35. 
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πρόσφατα ότι οι παλαιολιθικές ευρωπαϊκές «Αφροδίτες» ήταν εκείνες που είχαν 

εµπνεύσει τα µεσογειακά προϊστορικά ειδώλια53. 

Όπως σηµειώνει ο MacGillivray, ο Evans αλληλογραφούσε από το 1888 µε 

τον Reinach, και µοιραζόταν µαζί του την αντιπάθεια για την εµµονή της 

πλειονότητας των λογίων της εποχής µε οτιδήποτε είχε σχέση µε την κλασική 

Ελλάδα54. Οι διαφορές στα κίνητρα των δύο δεν είναι το θέµα µας εδώ. ∆εν µπορεί 

να αµφισβητηθεί, ωστόσο, η επιρροή του Reinach στον Evans, στο επίπεδο της 

κοινής πίστης σε µια «αρχαία ευρωπαϊκή κοινωνία» που πάλευε να 

αυτοπροσδιοριστεί ενάντια στις δυνάµεις των µεγάλων αυτοκρατοριών της 

Ανατολής55. Σε αυτή τη βάση, η ιδέα µιας αρχέγονης Ευρωπαίας θεάς, η οποία, 

ασχέτως της εγχώριας ή έξωθεν καταγωγής της, αποτέλεσε µία από τις ρίζες της 

ευρωπαϊκής λατρείας, ήταν αρεστή και στους δύο ερευνητές. 

Ο  Άγγλος αρχαιολόγος λαµβάνει διαρκώς υπ’ όψη του την έννοια της 

θήλειας θεότητας στις ερµηνευτικές του προσπάθειες. Το 1896, εν µέσω µίας από τις 

περιηγήσεις του στην Κρήτη, διανυκτερεύει στο µουσουλµανικό χωριό Λιγ(κ)ορτίνο, 

στο νότιο τµήµα του νησιού. Εκεί, ενώ περιεργάζεται ένα φακοειδή σφραγιδόλιθο 

που είχε βρει στα περίχωρα ο ντόπιος δάσκαλος, αναφέρεται στην «…απεικόνιση 

γυναίκας λατρεύτριας, σε υπαίθριο ιερό που περιλάµβανε ιερό δένδρο κάτω από 

µισοφέγγαρο…», και τη συνδέει µε την Αστάρτη και την Πασιφάη56. ∆ιακρίνονται, 

εδώ, τρία στοιχεία που είναι ενδεικτικά του τρόπου σκέψης του Evans: 

- Το ‘υπαίθριο ιερό’ συναντά και εγκολπώνεται την έννοια του ‘ιερού 

δένδρου’ στη δηµιουργία του «ιερού σκηνικού». 

- Υπό µια ευρύτερη σκοπιά, η έννοια της κεντρικής γυναικείας θεότητας 

(Μητέρα/Μεγάλη Θεά κλπ.) εµφανίζεται και στην Κρήτη, µε το ένδυµα της 

Αστάρτης, δηλαδή µε ανατολική καταγωγή. Η παρουσία της αποτελεί µια υπόθεση 

βασισµένη σε δύο παραδοχές: πρώτα από όλα, ότι ο χώρος παραπέµπει σε ένα ιερό 

και, κατόπιν, ότι το ιερό αυτό ανήκει σε µία θεότητα, και µάλιστα γυναικεία. 

                                                 
53 Reinach S., La sculpture en Europe avant les influences Gréco-romaines, Angers, Burdin 1895. 
54 MacGillivray 2002 (2000), 250-52. Ο Reinach υποστήριζε µια θεωρία περί αυτοχθόνου ευρωπαϊκής 
κοινωνικής και καλλιτεχνικής ανάπτυξης, χωρίς επιρροή από την κλασική Ελλάδα. Σε αντίθεση όµως 
µε τον Evans, αυτός ήταν ενάντιος στις φυλετικές θεωρίες και στην ‘αναβίωση των Αρίων’ που 
κέρδιζε συνεχώς έδαφος στην Ευρώπη. Πάντως, όπως αναφέρει ο MacGillivray, οι ιδέες του Evans 
έµοιαζαν τόσο πολύ µε τις αντίστοιχες του Reinach σε κάποια σηµεία, που ο τελευταίος τον 
κατηγόρησε για λογοκλοπή. 
55 Όπ. π. 252. 
56 MacGillivray 2002 (2000), 262.Βλ. και MTPC, 185, Fig. 59. 
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- Στην προέκταση του προηγούµενου συλλογισµού, η ανατολική θεά 

«εξελληνίζεται» αµέσως. Η αναδροµή στηρίζεται και πάλι στις αρχαίες ελληνικές 

παραδόσεις. Εικάζεται ότι Πασιφάη, σηµαίνει κατά λέξη «αυτή που λάµπει», γράφει 

ο MacGillivray˙ ο Evans έκανε τη σύνδεση ανάµεσα στη Βαβυλώνια Αφροδίτη και τη 

σύζυγο του Μίνωα και µητέρα του Μινώταυρου. Αν και αυτοανακηρυγµένος 

πολέµιος του ελληνοκεντρισµού, ο ίδιος παραµένει, συγχρόνως, δέσµιος της ιδέας της 

ενιαίας αρχαίας ευρωπαϊκής φυλής και, συνεπώς, αρνητικός απέναντι σε κάθε 

«αφιλτράριστη» επιρροή εξ ανατολών. Ανατρέχει, έτσι, σε ελληνικές µεταφορές, τις 

οποίες προσαρµόζει σε ένα απροσδιόριστο -ακόµα- ‘προελληνικό’ πριν.  

 

Οι Μυκηναίοι-Τεύτονες Κρήτες (I) 

Ήδη τον Σεπτέµβριο του 1896, στη συνάντηση της Βρετανικής Εταιρίας  στο 

Λίβερπουλ, ο Evans νιώθει αρκετά έτοιµος για να διατυπώσει µια πρώτη θεωρία του 

για την αιγαιακή λατρεία57, κάτω από τον γενικό τίτλο ανακοίνωσης “Pillar and Tree 

Worship in Mycenaean Greece”. Εδώ, ο ίδιος επιχειρεί µια πρώτη µεταφορά στο 

Αιγαίο αυτούσιας της ευρωπαϊκής/άριας θρησκευτικής σηµειολογίας, που 

περιλαµβάνει πολλά φετιχιστικά στοιχεία58. Αυτό που λείπει ακόµα είναι η επαρκής 

αρχαιολογική τεκµηρίωση. Πέρα από τα σκόρπια ευρήµατα από την Κρήτη (π.χ. το 

δαχτυλίδι που αγόρασε στο Ηράκλειο, ή ο σφραγιδόλιθος από το Λιγορτίνο) και τις 

άριες «εµπνεύσεις», ο Evans προσβλέπει ήδη στον λόφο της Κεφάλας του Τσελεβή, 

όπου ελπίζει να βγάλει από το χώµα την προσωπική του επαλήθευση. 

Μέχρι αυτό το σηµείο, η θρησκεία µοιάζει να είναι µια παράπλευρη 

ενασχόληση για τον ανασκαφέα της Κνωσού, µια έκφανση των αναζητήσεών του για 

µία πρωτόγονη ευρωπαϊκή γραφή και τη φυλή πίσω από αυτήν. Στο πλαίσιο, όµως, 

των ανακαλύψεων του τα έτη 1900 και 190159, το ενδιαφέρον για τη θρησκεία των 

‘προελλήνων’ που έρχονται στο προσκήνιο θα προχωρήσει ταχύτατα. Τότε (το 1901), 

λοιπόν, ο ίδιος αρχαιολόγος θα επανέλθει για να ορίσει και αυτό το πεδίο, 

δικαιώνοντας µε την «ευρεία οπτική» του εκείνους που επενδύουν στη σκαπάνη του. 

                                                 
57 MacGillivray 2002 (2000), 267. 
58 Αυτόθι. Οι συσχετισµοί που µπορούν να γίνουν ανάµεσα στην πρώτη αυτή προσέγγιση του Evans 
και την άρια θεµατολογία είναι πολλοί. Η λατρεία των ‘φετίχ’ (φετιχισµός), των άψυχων δηλαδή 
αντικειµένων στα οποία αποδίδονται µαγικές ιδιότητες, όπως τα απολιθώµατα οι ‘βαίτυλοι’ και οι 
‘µετεωρίτες’, είχε προταθεί ως µέρος της ‘λατρείας των Αρίων’, και είχε αποκτήσει µάλιστα 
επιστηµονική βαρύτητα ήδη τον 19ο αιώνα (Taylor 1890, 310).  
59 Βλ. σχετικά παρακάτω, σελ. 22, την αναφορά στην τελική δηµοσίευση του MTPC, καθώς και το ίδιο 
το άρθρο για αναλυτική περιγραφή και εικονογράφηση των ευρηµάτων. 
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Ο άνθρωπος του πεπρωµένου  

Η έννοια του πεπρωµένου είναι στον τύπο και την ουσία της µοιρολατρική. 

Βασίζεται σε ένα προδιαγεγραµµένο µέλλον, και ταυτίζεται συχνά µε ένα ιστορικό 

δικαίωµα (π.χ. όταν έχει να κάνει µε τον προσδιορισµό της εθνικής ταυτότητας). 

Αυτός ακριβώς ο λόγος την καθιστά πρόσφορη στα «επιληπτικά» παραληρήµατα των 

εθνικιστών όπου γης.  

Στην Κρήτη, ο 20ος αιώνας µπαίνει µε τα χρώµατα του µίσους60, του οποίου 

παράπλευρη απώλεια θα αποτελέσει εν µέρει, κατά τον MacGillivray, και ο 

‘Μινωικός πολιτισµός’, που βρίσκεται εν τη γενέσει του. Οι χριστιανοί Κρήτες, 

νικητές του εσωτερικού πολέµου ενάντια στους µουσουλµάνους Κρήτες, γίνονται οι 

διαχειριστές και δηµιουργοί της ιστορίας τους, και επιζητούν το εθνικό δικαίωµά τους 

στο ελληνικό παρελθόν της µεγαλονήσου, υποστηρίζοντας, έτσι, εν πολλοίς και τη 

σύγχρονη διεκδίκηση για ελληνική εξουσία πάνω σε αυτή. Παροµοίως, η ευρωπαϊκή 

διανόηση αναζητούσε τους πρώτους πολιτισµένους προγόνους της. Με λίγα λόγια, η 

‘προελληνικότητα’ των Μινωιτών είναι στα 1900 µ.Χ. µια ιστορική αναγκαιότητα. 

Εποµένως, ο Arthur Evans είναι ο άνθρωπος του πεπρωµένου, το κατάλληλο 

πρόσωπο, µε τις κατάλληλες ιδέες, στην κατάλληλη στιγµή και στον κατάλληλο τόπο, 

για να εκπληρώσει µια διπλή «αποστολή»: από τη µία, να νοµιµοποιήσει το ιστορικό 

δικαίωµα των χριστιανών Κρητών για ένα ελληνικό παρελθόν, και από την άλλη, να 

συναντήσει τη δική του µοίρα, που είναι συνυφασµένη µε εκείνη της Κρήτης των 

µύθων. Με τις πρώτες ανακαλύψεις του στην Κνωσό, θα επιταχύνει, συγκαλυµµένα 

και µεθοδικά, τη µετατροπή των ‘Μυκηναίων’ Κρητών σε ‘Μινωίτες’ 61.  

 

Αρχαιολογία Blitzkrieg  

«Σχεδόν το 90% του ανακτόρου της Κνωσού σκάφτηκε τα τρία πρώτα έτη µε 

εκατοντάδες εργάτες και χωρίς επαρκή καταγραφή των δεδοµένων της ανασκαφής»62. 

Τα εντυπωσιακά κνωσιακά ευρήµατα αναζωπυρώνουν το ζήτηµα της µητριαρχίας και 

της ‘Μητέρας Θεάς’, που είχε ήδη τότε ηλικία τεσσάρων δεκαετιών. Η ανάγκη 

πειστηρίων γίνεται επιτακτική. Πριν προλάβει καλά-καλά να εξοικειωθεί µε τη θέση 

που σκάβει, ο Evans έχει, ήδη το 1900, µια σαφή εικόνα επί του θέµατος, για όλη την 

                                                 
60 MacGillivray 2002 (2000), 298-300. 
61 Ζώης 1996, 259-61. Συγχρόνως, οι ‘προέλληνες – βάρβαροι’ του Hoeck θα µετατραπούν µε το 
πέρας των χρόνων στους εξευγενισµένους «προέλληνες - Ετεοκρήτες» του Οµήρου (βλ. και παραπάνω, 
σελ 13, σηµ. 38). 
62 Ζώης 1996, 258. 
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(ακόµα) ‘µυκηναϊκή’ κοινωνία63. «Ο κεντρικός ρόλος τον οποίον παίζουν θέαινες και 

λατρεύτριες στις σκηνές λατρείας είναι δυνατόν να οφείλεται στη µακρότερη επιβίωση 

στην περιοχή της θρησκείας ιδεών συνδεόµενων µε το µητριαρχικό σύστηµα. Αυτή η 

θρησκευτική επιβίωση της µητριαρχίας ήταν, όπως είναι καλώς γνωστό, ένα ευδιάκριτο 

γνώρισµα µεταξύ Φρυγών σε πολύ νεώτερη εποχή»64. 

Πρόκειται για µία πρώιµη αναφορά στη µητριαρχία, από την πρώτη έκθεση 

του Evans για τις ανασκαφές στην Κνωσό, το 190065. Σε γενικές γραµµές, άλλωστε, η 

διετία 1900-1901 είναι περίοδος θεωρητικής ζύµωσης γύρω από το σχετικό θέµα. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο Adolf Furtwängler, σεβαστός µελετητής της κεραµικής 

της Εποχής του Χαλκού και βοηθός διευθυντή στο Μουσείο του Βερολίνου, 

δηµοσιεύει µητριαρχικές απόψεις παρόµοιες µε αυτές του Evans66. Στο πλαίσιο της 

«οµογνωµοσύνης» του µε λογίους της εποχής εντάσσεται η ερµηνεία που προτείνει ο 

Evans για τα νεολιθικά ειδώλια που έρχονται στο φως στην Κνωσό. Μέσα από την 

κοινή θεώρηση που µοιράζεται µε τον S. Reinach, για παράδειγµα, ονοµάζει ένα από 

αυτά ‘Αφροδίτη της Κνωσού’ 67. Η παραποµπή στα ‘αρχέγονα ευρωπαϊκά ειδώλια’ 

του 1895 είναι µεν έµµεση, αλλά σαφής.  

 

Μια άλλη «ανάγνωση» του Evans αφορά ένα σύµβολο. Υπερεκτιµώντας, 

πράγµατι, ένα θραύσµα µικρογραφικής τοιχογραφίας68, θεώρησε βέβαιο ότι αυτό 

αποτελούσε πιστή απεικόνιση ‘µυκηναϊκού ιερού’. Η πεσσολατρεία επανερχόταν, 
                                                 
63 Θυµίζουµε ότι και η Κνωσός θεωρείται ακόµη τότε ‘µυκηναϊκή’. 
64 Ζώης 1996, 174. Ο Evans δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να αναπαράγει ένα ευρύτερο sine 
qua non της εποχής του, χωρίς φυσικά να µπαίνει καν στον κόπο να µοιραστεί µε τους αναγνώστες του 
τις πηγές που κάνουν «ευρέως γνωστό» το συµπέρασµά του. Εξάλλου, οι διατυπώσεις του 
διατρέχονται, εκούσια ή ακούσια, από µια διπλή σύγχυση, ανάµεσα στη Φρυγία και τη Λυκία από τη 
µία πλευρά, και τη ‘Μεγάλη Θεά’ και τη Μητριαρχία από την άλλη. Όπως σηµειώνει ο Ζώης, στο 
Μητρικό ∆ίκαιο του Bachofen, η Λυκία παίζει τον κύριο ρόλο της µητριαρχικής κοινωνίας, ενώ η 
Φρυγία αναφέρεται µόνο για τη λατρεία της Κυβέλης, της εγχώριας µητρικής αναπαραγωγικής 
θεότητας, που είναι τµήµα της µητριαρχικής παράδοσης της Ανατολής (Ζώης 1996, 217-18). Καθώς 
αυτό αποτελεί κυρίαρχο µοτίβο στο ‘µοντέλο Hoeck’, είναι αναγκαία η µεταφορά από τη Φρυγία στην 
Κρήτη της οργιαστικής λατρείας της Κυβέλης µε τη µορφή της οργιαστικής λατρείας Ρέας – ∆ιός (όπ. 
π. 219). 
65 Evans A. J., Hogarth D. G., Welch F. B., “Knossos. Summary Report of the Excavations in 1900” 
BSA 6 (1899-1900), 1-93. 
66 Ζώης 1996, 178. Κατά τον Furtwängler, η ύπαρξη µητριαρχικών καταλοίπων στους Μυκηναίους 
αποδεικνύει την πρωτοκαθεδρία του θηλυκού στοιχείου στο ‘πρωτόγονο στάδιο ανάπτυξης των 
Ελλήνων’, και εποµένως οι θηλυκές θεότητες προφανώς είναι οι αρχαιότερες. Όπως µάλιστα 
σηµειώνει ο Ζώης, η µόνη διαφορά µεταξύ Evans και Furtwängler έγκειται στα κίνητρα πίσω από την 
αναζήτηση της καταγωγής της µητριαρχίας. Στραµµένος προς το ‘µοντέλο Hoeck’, ο πρώτος κοιτάζει 
προς τη Φρυγία. Ενώ, ο δεύτερος αναζητά τα κατάλοιπα της µητριαρχίας στην ελληνική πλαστική 
τέχνη, µε ελληνοκεντρική προοπτική, που αποκλείει κάθε σύνδεσή της µε τις θεωρίες περί ανατολικής 
επιρροής και σχέσης. Ο Furtwängler κινείται, δηλαδή, στη λίγο παλαιότερη γραµµή του Τσούντα. 
67 MacGillivray 2002 (2000), 311. 
68 Όπ. π. 338-39, σηµ. 38. Βλ. και MTPC, 192-93, Fig. 66. 
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αυτή τη φορά µέσα από το «λατρευτικό κερασφόρο αντικείµενο» στις κορυφές των 

πεσσών της παράστασης, το οποίο επιβεβαίωνε, κατά τη γνώµη του, το θρησκευτικό 

τους χαρακτήρα. Το συγκεκριµένο αντικείµενο τού ήταν ήδη γνωστό, από ένα τµήµα 

ανάγλυφου λίθινου αγγείου που είχε αποκτήσει το 1894. Έτσι προέκυψαν τα ‘κέρατα 

καθοσιώσεως’. 

Στις 30 Οκτωβρίου του 1900 ο Evans εξέθεσε ξανά στην Ελληνική Εταιρεία 

στο Λονδίνο τις απόψεις του για τη ‘∆ενδρολατρεία’ και την ‘Πεσσο-Λατρεία’, τις 

οποίες όµως είχε πλέον εφαρµόσει στο υλικό από την Κνωσό69. Πριν από την τελική 

δηµοσίευση των σχετικών ιδεών του, ο ίδιος θα ξαναπεράσει την πένα του πάνω από 

τη ‘Μητέρα Θεά’, αυτή τη φορά σε µια ‘µινωική’ της έκφανση: µε αφορµή το γνωστό 

σφράγισµα από την Κνωσό, που είναι άτυπα γνωστό ως ‘Ιδαία’ ή ‘Ορεία Μητέρα’  

(Εικ. 2)70. Η γυναικεία µορφή στην παράσταση του εν λόγω ευρήµατος ερµηνεύθηκε 

από τον Evans ως θεά. Ο  ίδιος της επεφύλασσε τη θέση της Ρέας, της µητέρας του 

∆ιός 71 . Είναι, λοιπόν, ενδιαφέρον ότι, εδώ, η παρουσία του άρρενα θεού, και 

συγκεκριµένα του ∆ιός του Κρηταγενούς, υπονοείται. ∆εν αναφέρεται άµεσα, αλλά η 

παρουσία του είναι εµφατική, µέσω της µητέρας του. Προς το παρόν πάντως, όταν ο 

Evans σχολιάζει ευρήµατα δείχνει να είναι πιο φειδωλός για την αρσενική θεότητα 

απ’ ό,τι όταν θεωρητικολογεί γενικά. Η ύπαρξη του θεού αυξάνει εξάλλου την αξία 

της ‘Μινωικής Θέας’, είτε ως «δούρειου ίππου» του θεού, είτε ως αυτόνοµης 

κατασκευής. 

 

 

                                                 
69 MacGillivray 2002 (2000), 350-51. Αυτή τη φορά, η εικόνα ήταν ξεκάθαρα διαµορφωµένη: στο 
‘ανάκτορο-ιερό’ που ανακάλυψε  επιβεβαιωνόταν, κατά τη γνώµη του, ο ‘αληθινός χαρακτήρας της 
µυκηναϊκής θρησκείας’. 
70 Στις 24 Απριλίου 1901 ο Evans έγραφε ενθουσιασµένος στον πατέρα του ότι «από πέντε διαφορετικά 
πήλινα κοµµάτια µιας πήλινης σφραγίδας, που ανήκαν σε ανάλογες διαφορετικές αποτυπώσεις, 
συµπληρωµατικές ωστόσο µεταξύ τους στο σχέδιο, κατάφερα να ανακατασκευάσω µια θαυµάσια 
θρησκευτική σκηνή… µια Θεά πάνω σε ιερό βράχο ή κορυφή, µε ένα λατρευτή της µπροστά, µε δυο 
λιοντάρια εραλδικά τοποθετηµένα σε κάθε πλευρά της και το ιερό της από πίσω» [MacGillivray 2002 
(2000), 362-63. Βλ. και Evans J., Time and Chance: The Story of Arthur Evans and His Forebears, 
London 1943, 337]. Και η ‘πεσσολατρεία’ όµως επανεπιβεβαιώνεται εδώ: πίσω από τη ‘θεά’ 
βρίσκονταν τα ‘κέρατα καθοσιώσεως’, µπροστά από τους κίονες στο ‘ιερό’, οι οποίοι «εδώ 
αναπαριστούν το τεχνητό σχήµα του πεσσού, του αντικειµένου της λατρείας, σε αντιπαραβολή µε το ίδιο 
το ιερό βουνό, που πάνω του στέκεται η θεά» [Evans A. J., “The Palace of Knossos”, BSA 7 (1901), 30]. 
71 Σε σχετικό γραµµατόσηµο της αυτόνοµης Κρητικής Πολιτείας, οι Κρήτες προτίµησαν να βαφτίσουν 
Άρτεµη την ‘προελληνική’ πρόγονο της µετέπειτα ελληνικής θεάς του κυνηγιού. Η σύγχρονή ιστορία 
και εξουσία, σε αγαστή συνεργασία µε την αρχαιολογική σκαπάνη, αναζητά τη δικαίωση στο 
παρελθόν της, αναπλάθοντάς το συχνά µε υστεροβουλία. 
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Μυκηναίοι-Τεύτονες Κρήτες (II) – Η τελική δηµοσίευση του Mycenaean Tree 

and Pillar Cult  

Τον Σεπτέµβριο του 1901, στη συνάντηση της Βρετανικής Εταιρείας στη 

Γλασκόβη72, ο Evans αναπτύσσει την ευρεία του σχετική οπτική. Η αναζήτηση της 

προέλευσης των νεολιθικών ειδωλίων που είχε ανακαλύψει, µεταξύ των οποίων ήταν 

και αυτό της ‘Αφροδίτης της Κνωσού’, τον οδηγεί στη Βαβυλωνιακή Μητέρα Θεά. 

Την ίδια χρονιά θα δηµοσιεύσει στο Journal of Hellenic Studies µια πιο 

ολοκληρωµένη έκδοση της ‘Μυκηναϊκής δενδρο-/πεσσολατρείας’ (MTPC, µε το 

συνολικό κείµενο και τις υποσηµειώσεις)73. 

Αξίζει να παρατηρήσουµε µια διαφαινόµενη αδυναµία του συγγραφέα, σε 

αυτή την «αυγή του ‘Μινωικού πολιτισµού’», να εξισορροπήσει τις θεωρητικές 

απόψεις του µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα, ως προς την αρχική ‘Άρια ανεικονική 

λατρεία’ και την ανθρωποκεντρική σύλληψη της ‘Μητέρας Θεάς’ και του ‘άρρενος 

θεού’. Αυτό δεν παραξενεύει, αφού ήδη σχεδόν πριν από την Κνωσό, ο ίδιος είχε 

µέσα του την ακλόνητη πίστη ότι «τα λατρευτικά αντικείµενα της µυκηναϊκής εποχής 

αποτελούνταν σχεδόν αποκλειστικά από ιερούς λίθους, πεσσούς και δένδρα»74.  

Όµως οι κύριες βλέψεις του Evans είναι αλλού. Στην προσπάθειά του να 

εισαγάγει τον άρρενα θεό – τον ‘πρωτόγονο ∆ία’ του Hoeck – στη µινωική λατρεία, ο 

ίδιος δοµεί ένα τρόπον τινά «εξελικτικό σχήµα», στην αρχή του οποίου βρίσκεται ο 

‘ανεικονικός βαίτυλος’ ή ο λάβρυς/πέλεκυς 75 , που αναγνωρίζεται στα εγχάρακτα 

‘τεκτονικά σηµεία’ στους πεσσούς της Κνωσού, στο µέσον η έννοια της ‘αρχαίας 

γηγενούς θεότητας’, και στο τέλος η µετεξέλιξή της στον Κρηταγενή ∆ία, που έχει ως 

σύµβολο και πάλι τον διπλό πέλεκυ76. Παράλληλα, στη βάση ελληνικών παραλλήλων, 

όπως ο ∆ιόνυσος και ο Υάκινθος, εισάγεται και η επιπλέον πρόταση ότι ο Κρητικός 

Ζευς ή Μίνως είναι ένας θνητός θεός. Οι ιεροί πεσσοί και λίθοι δεν είναι µόνο 
                                                 
72 MacGillivray 2002 (2000), 377. 
73 MTPC, 99-204. Να σηµειωθεί ότι το 1901 εκδίδεται επίσης το La découverte de la Crète 
préhellénique του S. Reinach. Ξεκινώντας από διαφορετική αφετηρία, το έργο αυτό ενισχύει, όπως 
προαναφέρθηκε, την ίδια άποψη: ότι δηλαδή οι βάσεις του ‘Ευρωπαϊκού πολιτισµού’ βρίσκονται εντός 
της ‘Ευρώπης’. 
74  MTPC, 106. Στο έργο αυτό οι προϊστορικοί Κρήτες χαρακτηρίζονται µεν ακόµη ‘Μυκηναίοι’, 
αρχίζουν ωστόσο να µετασχηµατίζονται, προσεκτικά, σε ‘Μινωίτες’. Βλ. και Ζώης 1996, 261. 
75 Η καταγωγή του οποίου ανάγεται µεν στο αιγυπτιακό Ankh, «σύµβολο της ζωής και της θεότητας», 
µέσω όµως ενός χιττιτικού υποστρώµατος. Επιτυγχάνεται, έτσι, η ινδοευρωπαϊκή «κάθαρση» από την 
άµεση σχέση µε τον αιγυπτιακό πολιτισµό (MTPC, 178-79).  
76 Όπ. π. 99. Το φύλο της ‘αρχαίας γηγενούς θεότητας’ µένει αδιευκρίνιστο από τον Evans στην πρώτη 
σελίδα του άρθρου. Αυτή η ανθρωποκεντρική «πορεία» προς ένα πολεµικό θεό εντείνεται µέσω της 
σύµφωνης γνώµης του Evans µε την άποψη του Schliemann στην ιδέα ότι ο διπλός πέλεκυς σχετίζεται 
µε τον καρικό όρο λάβρυς και, εποµένως, µε τον ∆ία Λαβρανδέα (MTPC, 108-109, 123-24˙ πρβλ. 
Schliemann 1878, 252-54). 
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κατοικία, αλλά γίνονται και ο τάφος του θεού, ενώ υπογραµµίζεται και το στοιχείο 

του θρήνου77. Όλα τα παραπάνω στοιχεία εγγράφονται σε µια καλά εµπεδωµένη 

βορειοευρωπαϊκή, άρια παράδοση78. 

 

Σε αυτό το ερµηνευτικό πλαίσιο που κατασκεύασε, ο Evans ενέγραψε τα 

ευρήµατά του στην Κνωσό. Αξίζει να τονισθεί εδώ η καθιέρωση διαχρονικών 

«αξιών» για τη ΜΘ. Θεσµοθετείται, έτσι, η ‘επιφάνεια της θεότητας’, η άποψη 

δηλαδή ότι και οι ‘Μινωίτες’ διέθεταν, όπως και οι Χριστιανοί Κρήτες, µια θρησκεία 

«µετ’ αποκαλύψεως» του θείου79. Συγχρόνως, καταξιώνεται η µορφή της ‘Μεγάλης 

Θεάς’ στον µητρικό, και όχι στον ερωτικό τύπο σχέσης µε τον νεαρό θεό υιό και 

συνοδό της, και κατ’ επέκταση µε τους πιστούς της 80.  Γεννιέται, εποµένως, και η 

έννοια του ‘Μινωικού Θείου Ζεύγους’, στο οποίο ενσωµατώνεται και ο λεγόµενος 

‘Νεαρός Θεός’. Η επιρροή των ιδεών του Frazer είναι πασιφανής, καθώς και η διόλου 

τυχαία «ανάπλαση» τους 81 . Εδώ η θεά περνά ξεκάθαρα σε δεύτερη µοίρα, ως 

«δούρειος ίππος» για την αρσενική θεότητα. Η Φρυγική Μητέρα Κυβέλη δεν είναι 

παρά το alter ego της Κρητικής Ρέας, που δίνει/γεννά τον υιό-Κρηταγενή ∆ία. 

Αναφερόµενος στον «…πολεµικό θεό και τη Συνοδό του» 82 , ο συγγραφέας 

αντιστρέφει πλήρως το σχήµα του Frazer για τα θεία ζεύγη83. Αν και η ‘πρωτόγονη 

ανεικονική θρησκεία’ αναφέρεται στην τελική έκδοση του MTPC, δεν είναι πλέον το 

επίκεντρο, αλλά το πρόσχηµα, δηλαδή ο συνδετικός κρίκος µε τις παλαιότερες 

τοποθετήσεις του Evans. Χρησιµοποιείται ως «όχηµα – πασπαρτού», ένα πρώιµο 

στάδιο στη θρησκεία των προϊστορικών Κρητών, πριν τη µετάβαση σε πιο 

                                                 
77 MTPC, 119-21 (όπου και παραποµπή στο Kreta του Hoeck), 180. 
78Αυτή περιλαµβάνει τους ιερούς λίθους τύπου menhir και dolmen των Κελτών, τα ‘πρωτόγονα 
µεγαλιθικά ιερά-τάφους’ της Μάλτας και των Βαλεαρίδων Νήσων, έως και την ‘πρωτόγονη ταφική 
αρχιτεκτονική’ των Μυκηνών (MTPC, 106, 120, 123). 
79 Όπ. π. 169. 
80 Όπ. π. 168 («Ρέα, όχι Ήρα, και Ζευς, Άδωνις, όχι Άρης, και Αφροδίτη»). 
81 Ο Frazer ακολουθεί τη γραµµή του Bachofen. Αλλάζει, στην έκδοση του Χρυσού Κλώνου των ετών 
1906-15, τον όρο του τελευταίου ‘mother right’ σε ‘mother-kin’, που υποδηλώνει περισσότερο 
οικογενειακή και όχι πολιτική εξουσία [Frazer 1998 (1890), 391, σηµείωση µε αστερίσκο]. Πέραν 
αυτού, οι έννοιες ‘µητριαρχία’ και ‘Μητέρα Θεά’ είναι αλληλένδετες στο έργο του. Πρόκειται όµως 
για τη θεά της συνεύρεσης, της ερωτικής υπερβολής και της ιερής πορνείας (αυτόθι 302, 308, 312. Βλ. 
και Ζώης 1996, 200, 207-8), την οποία µετά πλήρους αποστροφής θέλει να διαφοροποιήσει ο Evans. 
82 MTPC, 175 κ. ε. 
83 Παρά ταύτα, όπως σηµειώνει και ο Ζώης (1996, 326), ο Evans δείχνει ακόµη κάποια στοιχεία 
ωριµότητας. Στην παράσταση του δακτυλίου από ήλεκτρο, από τις Μυκήνες, που χαρακτηρίστηκε από 
τον Evans Sacra Conversazione, το 1901, ο ίδιος αποφεύγει τις ελληνοκεντρικές ταυτίσεις. Αντιθέτως, 
ο Furtwängler σπεύδει πανηγυρικά να αναγνωρίσει τον ιερό γάµο του Άρη και της Αφροδίτης (A. 
Furtwängler, Antike Gemmen, 1900. Πλήρης παραποµπή στο Ζώης 1996, 326, 513). 
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ανθρωποκεντρικές εστιάσεις. Με άλλα λόγια, ο ανθρωποµορφισµός, ως ερµηνευτική 

προσέγγιση, έχει αρχίσει να κερδίζει τον Evans ήδη από το 1901. 

Για τον Evans, υπήρχε ευρύτερη «αναγκαιότητα» ενός πανθέου στη ‘µινωική’ 

Κρήτη.  Οι γειτονικές αρχαίες θρησκείες, µε τις οποίες ερχόταν, κατά κάποιο τρόπο, 

σε «επιθετική σύγκριση» η δική του ‘µυκηναϊκή’, είχαν – και εξαιτίας της συµβολής 

των γραπτών πηγών – ήδη να επιδείξουν ένα αναγνωρίσιµο αριθµό και πλαίσιο 

οργάνωσης των θεοτήτων τους. Η κρητική ‘µυκηναϊκή’ θρησκεία δεν µπορούσε έπ’ 

ουδενί να υστερεί σε αυτόν τον τοµέα. Από την άλλη, οι αντιλήψεις του Evans 

εντάσσονταν στο πλαίσιο της συγκριτικής µελέτης των προϊστορικών κοινωνιών (µε 

αφετηρία την προσέγγιση του Petrie, το 1888). Η σύγκριση µε τις γειτονικές 

πολιτισµικές οµάδες έµοιαζε «νοµότυπη» και, µάλιστα, επιτακτική, έστω και για την 

κάλυψη των εικονογραφικών κενών στη θεωρία του. Ωστόσο, ο ίδιος δείχνει µια 

εµµονή για καθαρότητα της κρητικής ενότητας. Είναι αξιοσηµείωτο, πράγµατι, σε 

πόσα σηµεία ο συγγραφέας δηλώνει µε ζήλο την επιφανειακή ή έµµεση φύση των 

σχέσεων µε την Ανατολή και την Αίγυπτο. Παροµοίως, πλείστες είναι οι συγκρίσεις 

µέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η ανωτερότητα των ‘Μυκηναίων’, που κλίνουν 

περισσότερο προς µια ‘πανευρωπαϊκή’ αρχέγονη παράδοση84, στο καλλιτεχνικό και 

το θρησκευτικό στάδιο85. Ο Evans φαίνεται να βρήκε τη χρυσή τοµή ανάµεσα στις 

ιδέες του και σε εκείνες του Reinach. 

«Παράπλευρη απώλεια» αυτής της προσέγγισης, όπως παρατηρεί ο 

MacGillivray, είναι οι µορφές εκείνες που δεν εντάσσονται στα σχήµατα του Evans. 

Για τη στήριξη της ‘ανεικονικής λατρείας’, για παράδειγµα, ανθρώπινα ειδώλια όσο 

και πλήθος άλλων ‘µινωικών’ ανθρωπόµορφων παραστάσεων χαρακτηρίστηκαν 

µαζικά ‘θνητοί λάτρεις’ (ή ‘αναθήµατα’, ως µία προβολή χριστιανικών ορθόδοξων 

πρακτικών) 86. ∆ηµιουργήθηκε έτσι, κατά τον MacGillivray,  ένα αφηρηµένο πλαίσιο 

απόδοσης λατρείας µέσω προσφορών, θυσιών και ‘τελετουργικών σπονδών’. 

Άλλη µια ενδιαφέρουσα παράµετρος διακρίνεται και στα σχήµατα της θεϊκής 

‘επιφάνειας’, και κάποιων θρησκευτικών συµβόλων, στα οποία, πλάι στον ιδιότυπο 

ελληνοκεντρισµό του, ο Evans συστηµατοποιεί και παραλληλισµούς χριστιανικής 

                                                 
84 MTPC, 120, για τα dolmen. 
85 Βλ., ενδεικτικά, όπ. π. 125, n. 2, 130-31, 134, 152, 162. 
86 MacGillivray 2002 (2000), 269. Πρβλ. MTPC 107 και PM IV, ix. Είναι σαφές, βέβαια, βέβαια ότι τα 
αναθήµατα (τάµατα) δεν είναι συστατικά µόνο της χριστιανικής λατρείας [Βλ. Durkheim 1995 (1912), 
360 για µια γενική αναφορά στο ρόλο τους σε µια τελετουργία]. 
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εµπνεύσεως87. Οι σχέσεις της ΜΘ µε τον Χριστιανισµό είναι ένα ακανθώδες ζήτηµα 

που θα µας απασχολήσει στη συνέχεια στο MTPC. Εδώ να προστεθεί µόνο ότι αν η 

σύγχρονη θρησκεία έχει ένα σύµβολο, τον σταυρό, ο Evans έδωσε στη ΜΘ δύο, τον 

διπλό πέλεκυ, και τα ‘κέρατα καθοσιώσεως’, των οποίων την ιερότητα παγίωσε ad 

hoc88. 

Παρόλο που το γνωστό θεωρητικό στήριγµα του Evans, η ιδεατή ‘θρησκεία 

των Αρίων’ 89 , θα ατονήσει αργότερα, το πρωτόγονο όµως στοιχείο έχει µια 

διαχρονικότερη αξία και αποτελεί µια ανθεκτική λέξη-κλειδί. Πράγµατι, ο ίδιος είναι 

τέκνο µιας εποχής γεµάτης σχετικών θεωριών, τις οποίες πυροδοτεί ένα ιδιότυπο 

ενδιαφέρον της ∆ύσης για την κατανόηση και ταξινόµηση του αφελούς 

«βαρβάρου» 90 . Η Ν. Μαρινάτου πιστεύει ότι αυτή ακριβώς η αποτύπωση του 

‘πρωτόγονου νου’ υποφώσκει στη σύλληψη της ανεικονικής λατρείας, στο MTPC. 

Ωστόσο, συµπληρώνει η µελετήτρια, ο Evans δεν θεώρησε ποτέ τους ‘Μινωίτες’ 

«βάρβαρους», και εποµένως η έννοια αυτή ταιριάζει µάλλον περισσότερο ως 

αφετηρία και συγχρόνως ως δικλείδα ασφαλείας, στο ξεκίνηµα της διερεύνησης των 

πολιτισµένων ‘Μινωιτών’. Εξάλλου, οι επικρατούσες θεωρίες του 19ο αιώνα όριζαν 

ότι ένας «ευγενής» και «πολιτισµένος» λαός της προϊστορίας είχε πλέον µόνο 

κατάλοιπα από τη «βαρβαρότητα» του απώτερου παρελθόντος του. Μόνο έτσι 

νοµιµοποιείται το «πρωτόγονο» στους ‘Μινωίτες’, όσο και τα συναφή ‘µητριαρχικά 

κατάλοιπα’. Σε αυτό το πλαίσιο εγγράφονται και τα εθνολογικά παράλληλα µε 

σύγχρονες «πρωτόγονες» φυλές, όσο και τα παραδείγµατα από τη λατρευτική 

λειτουργία αρχαίων λαών. Όλα παραπέµπουν σε αυτήν την τυπική για το 19ο αιώνα 

αντίληψη περί µίας ‘οικουµενικής ψυχικής ενότητας’ των ανθρώπων, µε διαφορετικά 

εξελικτικά λατρευτικά στάδια. Με αυτόν τον τρόπο, η ΜΘ θα γίνει µια «πολιτισµένη» 

                                                 
87 Στην εµφατική προβολή µιας «λατρείας του περιστεριού στην πρωτόγονη Ελλάδα» (MTPC, 105) δεν 
υπάρχει µια ξεκάθαρη αναφορά στο Άγιο Πνεύµα.  Όµως το εκκλησάκι του Αυθέντη Χριστού στο 
γειτονικό της Κνωσού όρος Γιούχτα «σηµατοδοτεί εδώ µε ένα εξέχοντα τρόπο την παραλλαγµένη αλλά 
διαρκή ιερότητα του σηµείου». Γίνεται, επίσης, αναφορά σε αγίες τριάδες δένδρων και πεσσών, σε 
τριαδικούς θεούς του σηµιτικού και του ελληνικού αρχαίου κόσµου, αλλά και των σύγχρονων 
Αρµενίων, καθώς και σε µια πρωτόγονη λατρεία του σταυρού (αυτόθι, 138-41). 
88  Όπ. π. 136. Η επιλεκτική όµως θεώρησή του τον οδηγεί σε χτυπητές αντιθέσεις: δεν 
προβληµατίζεται λοιπόν καθόλου όταν στις αιγυπτιακές παραστάσεις που σχολιάζει τα ‘κέρατα’ 
συµβολίζουν τον ορίζοντα όπου ξεπροβάλλει ο ήλιος (αυτόθι, 162). Άλλο ένα σύµβολο, ο ‘ιερός 
κόµβος’, καθιερώνεται ως ιερό σε αυτή τη δηµοσίευση (αυτόθι, 160). 
89 Προσθέτω εδώ και τη σύνδεση των ‘ιερών λίθων’ του µε το ‘πρωτόγονο µετεωρικό στοιχείο’, µε τον 
Evans να παραπέµπει σε σχετικό έργο του καθηγητή H. A. Miers (MTPC, 119, n. 1), αλλά έχοντας 
ξεκάθαρα στο µυαλό του τους Αρίους του Taylor (Taylor 1890, 310) . 
90 Peatfield 2000, 140-41 (πρβλ. Marinatos 1993, 8-9). 
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θρησκεία καταλοίπων 91 : των καταλοίπων ενός «πρωτόγονου» παρελθόντος που 

περικλείει, των καταλοίπων από τις γειτονικές, «µη Άριες» (δηλαδή «βάρβαρες») 

θρησκείες της Ανατολής και της Αιγύπτου, αλλά και της ίδιας ως καταλοίπου της 

αρχαίας ελληνικής θρησκείας. 

 Συνοψίζοντας, σε µια δική µας «εξελικτική µετά-κλίµακα» κατασκευής της 

ΜΘ, το MTPC θα έµπαινε στην αρχή, µε προοίµιό του τη δυτική ερευνητική 

παράδοση που προϋπήρχε, την οποία το έργο αυτό συγκεκριµενοποιεί στον χώρο και 

τον χρόνο. Ο Evans έχει την οξυδέρκεια να γνωρίζει ότι βρίσκεται στο ξεκίνηµα της 

προσπάθειάς του, που δε µπορεί να οδηγήσει ακόµα σε µια συστηµατοποιηµένη 

εικόνα της θρησκείας 92 . Ούτε διαθέτει, εξάλλου, ακόµα το απαιτούµενο εύρος 

κρητικών ευρηµάτων 93 , αλλά αντικείµενα που είναι κατά µεγάλο µέρος τους 

ελλαδικά 94 . Στις αρχές του 20ου αιώνα, ο ίδιος καταθέτει για κατοχύρωση και 

επικύρωση το MTPC, ως «λεξικό όρων» του, µε µία εκ των πραγµάτων αδύναµη 

σχετική αρχαιολογική τεκµηρίωση. Αυτό είναι που τον απασχολούσε κυρίως σε αυτή 

τη φάση, σε ένα έργο που αποτέλεσε τη θεµελιώδη πρώτη – και τελευταία – 

ολοκληρωµένη  θρησκειολογική πραγµατεία του για τη ‘µινωική’ Κρήτη. 

   

Ψήγµατα «αντιλόγου» και «επαίνου» από ερευνητές της εποχής 

Θα ήταν λάθος να επικρίνουµε σήµερα ένα αναντίρρητα πρώιµο έργο του 

νεοφώτιστου «αιγαιολόγου» και «θρησκειολόγου» Evans. Τόσο αυτοί που 
                                                 
91 Μια θρησκεία, δηλαδή, που µεταφέρει εντός της δάνεια από τις λατρείες των γειτονικών πολιτισµών, 
αλλά ως «ακίνδυνα», πλέον, κατάλοιπα, καθώς έχει περάσει από την φάση ενσωµάτωσης ή απόρριψής 
τους σε ένα άλλο, «ανώτερο» στάδιο θρησκευτικής εξέλιξης.  
92 Το ‘Μυκηναϊκό βαιτυλικό ιερό’ και η έννοια του ‘ανακτόρου – ιερού’ είναι άλλωστε οι µόνες 
αναφορές σε χώρους λατρείας που γίνονται στο βιβλίο. Ενώ, ως προς τις σχετικές τελετουργικές 
συνάφειες, γίνονται αµυδρές µνείες σε ‘τράπεζες προσφορών’ και σε φορητά ‘κέρατα καθοσιώσεως’. 
93 Πράγµατι, για µια µελέτη που επικεντρώνεται στην Κρήτη, τα κρητικά ευρήµατα είναι δυσανάλογα 
λίγα* σε αναλογία µε το εύρος των συµπερασµάτων˙ και πώς να µην είναι λίγα, άλλωστε, σε ένα 
χρόνο ανασκαφής, ακόµη και µε την εντατική µέθοδο του Evans. Εξάλλου, η προέλευση και η 
αυθεντικότητα πολλών από τα αντικείµενα εκτός ανασκαφής που σχολιάζονται κάθε άλλο παρά 
ξεκάθαρη ήταν. Ελλείψει αρχαιολογικού πλαισίου, η ερµηνεία τους εξαρτιόταν εν πολλοίς από το 
θεωρητικό πλαίσιο στα οποία τα ενέτασσε ο συγγραφέας.  

*Κρητικά ευρήµατα στο βιβλίο: βλ. MTPC, 103, Fig. 2˙ 110, Fig. 5˙ 114, Fig. 7˙ 116, Fig. 10˙ 125, 
Fig. 15˙ 129, Fig. 17 («παιδί και κερασφόρο πρόβατο», όπως αναφέρει κατά λέξη ο Evans, για να 
τροφοδοτήσει έτσι τη θεωρία για τον θηλασµό του Κρηταγενούς ∆ιός, µαζί µε ελληνικά και ρωµαϊκά 
παράλληλα θηλασµού ηρώων και θεών, όπως του Κύδωνα και του Μιλήτου από τη µία, και του Άρη/ 
Λυκείου Απόλλωνα από την άλλη, αντίστοιχα). Άλλα κρητικά ευρήµατα από τη δηµοσίευση αυτή: βλ. 
αυτόθι, 136, Figs. 18-19˙ 142, Fig. 25˙ 154, Figs. 31-32˙ 160, Fig. 40-41˙ 163, Fig. 43˙ 170, Fig. 48˙ 
174, Fig. 50˙ 185, Fig. 59˙ 193, Fig. 66.  
94  Κυρίως από τις ανασκαφές των Schliemann και Τσούντα (Μυκήνες, Βαφειό), µαζί µε αρκετά 
‘κυπρο-µυκηναϊκά’ κοµµάτια. Με άλλα λόγια, η κοινή αντιµετώπιση και αξιολόγηση ελλαδικών, 
νησιωτικών και κρητικών αρχαιολογικών καταλοίπων, µέσω χωροχρονικών αλµάτων, αποτελεί άλλη 
µια κληρονοµιά του Evans στην έρευνα  της ‘Μινωικής Θρησκείας’, που θα ακολουθηθεί πιστά από 
τους διαδόχους του αρχαιολόγους. 
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συµµερίζονται, όσο και εκείνοι που διαφωνούν µε τις απόψεις του συγκλίνουν στο ότι, 

το MTPC είναι το έργο που θεµελίωσε και καθόρισε τη ΜΘ, τουλάχιστον στη 

διάρκεια του 20ου αιώνα, αν όχι και ως τις µέρες µας, αφού τροφοδότησε ολόκληρες 

γενεές ερευνητών του συγκεκριµένου χώρου95.  

Αµέσως µετά τη δηµοσίευση του 1901, ο αντίλογος δεν αργεί να έρθει. Είναι, 

µάλιστα, αξιόλογος, αν και όχι επιζήµιος για τις απόψεις του Evans96. Ο W. H. D. 

Rouse, φιλόλογος στη Σχολή Perse του Cambridge, ξεκινά το άρθρο του (“The 

Double Axe and the Labyrinth”) επικρίνοντας τον H. R. Hall 97 , υπεύθυνο του 

τµήµατος Αιγυπτιακών και Ασσυριακών Αρχαιοτήτων στο Βρετανικό Μουσείο, που 

ήταν ο συγγραφέας του The Oldest Civilization of Greece (1901), του πρώτου βιβλίου 

που λάµβανε υπόψη του τις ανακαλύψεις του Evans στην Κνωσό. Επικρίνει έτσι, 

έµµεσα, τις απόψεις του ίδιου του Evans περί λατρείας. 

 O Rouse επικέντρωσε την επίθεσή του στη ραχοκοκαλιά της 

«θρησκειολογίας» του Evans, και διαφώνησε µε: 

- την απόδοση θρησκευτικής λειτουργίας στους διπλούς πελέκεις 

- την ερµηνεία τους ως συµβόλων του ∆ιός 

- τη λατρεία των πεσσών που φέρουν εγχάρακτα τα σύµβολα αυτά 

- την ετυµολογική ερµηνεία του Λαβυρίνθου από τον καρικό όρο λάβρυς = διπλός 

πέλεκυς  

- την ταύτιση του Λαβυρίνθου µε το ‘ανάκτορο’ της Κνωσού, ως του ‘Οίκου των 

∆ιπλών Πελέκεων’. 

 Παρόλο που και η δική του θρησκειολογική ερµηνευτική είναι 

ελληνοκεντρική και δεν στερείται εξελικτικών κριτηρίων [π.χ. ως προς το αντιθετικό 

ζεύγος εννοιών βαρβαρότητα και ελληνική διάνοια (intellect)], ο Rouse κάνει ωστόσο 

µια ενδιαφέρουσα απόπειρα να αποσαφηνίσει την έννοια του συµβόλου, όταν αυτό 

αποδίδεται σε µια θεότητα. Υποστηρίζει ότι αν και ιερό, το θρησκευτικό σύµβολο δεν 
                                                 
95  Αν µη τι άλλο η συνθετική µατιά του και η διαρκής σύγκριση µε τις γειτονικές πολιτισµικές 
ενότητες εµπλουτίζουν τη µεθοδολογία και είναι πρωτοποριακές για την εποχή του, που αναζητά µε 
άγχος τη «καθαρή» ευρωπαϊκή παράδοση. Αυτό το «βλέµµα προς τους γείτονες» θα κληροδοτηθεί, ως 
ένα βαθµό, στους «µινωιστές» του 20ου αιώνα. Παροµοίως, τα εθνολογικά του παράλληλα είναι 
άκρως ενδιαφέροντα, µερικές φορές µάλιστα µεταδίδουν ένα παιδικό ενθουσιασµό για δίψα και γνώση. 
Όµως είναι τα κίνητρα και ο τρόπος προσέγγισης του Evans που πάσχουν. Προσωπικές αγωνίες και 
ιδεολογίες επιβλήθηκαν συχνά και άκοµψα πάνω στο αρχαιολογικό υλικό. Σε πολλές περιπτώσεις, η 
ανάγνωση του τελευταίου στερούταν ουσιώδεις κανόνες επιστηµονικής δεοντολογίας. Τη θέση τους 
έπαιρναν άλλες προσεγγίσεις, όπως η επαγωγική εξαγωγή συµπερασµάτων εντός ενός 
προαποφασισµένου ερµηνευτικού πλαισίου (π.χ. παραλληλισµός χώρων του ‘ανακτόρου’ ή ευρηµάτων 
µε ένα µύθο). 
96 MacGillivray 2002 (2000), 374. 
97 Rouse 1901, 268, n. 1. 
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λατρεύεται πάντοτε αυτό καθαυτό, επιχειρώντας έτσι ένα πλήγµα στην ανεικονική 

βάση των ιδεών του Evans, και κυρίως στην ιερότητα του διπλού πέλεκυ98. Έχω 

µάλιστα την εντύπωση ότι ο ίδιος είναι από τους πρώτους που τονίζουν ότι όταν ο 

πέλεκυς εµφανίζεται µε ανθρώπινη µορφή, αυτή είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναικεία. 

Θεωρεί, έτσι, κάθε σχέση της κρητικής θρησκείας µε το ∆ία ως µια αναχρονιστική 

σύνδεση µε την προϊστορία, όπως εξάλλου βλέπει και τα ετυµολογικά πειράµατα 

τύπου Λάβρυς = ‘Οίκος των ∆ιπλών Πελέκεων’ 99 . Αστήριχτη αρχαιολογικά και 

ερµηνευτικά βρίσκει και την πεσσολατρική θεωρία 100 , ενώ πιστεύει ότι γίνεται 

προνοµιακή µεταχείριση του πέλεκυ µεταξύ των άλλων εγχάρακτων ‘τεκτονικών 

σηµείων’ στην Κνωσό101, όσο και µεταξύ των υπόλοιπων ευρηµάτων, από τα κρητικά 

σπήλαια102. 

 Έχοντας «προετοιµάσει αναλόγως το έδαφος», ο Rouse θέτει στη συνέχεια 

µια σειρά πολύ σηµαντικών ερωτηµάτων, δηλαδή: 

1. Τι αποδεικνύει ότι ο Ζευς Λαβρανδεύς ονοµαζόταν έτσι επειδή είχε ένα 

Λάβρυ; Το Λαβρανδεύς µπορεί να εξαχθεί µόνο από τον Λάβρανδα, δηλαδή 

τον τόπο λατρείας του. 

2. Τι απόδειξη υπάρχει για τη σχέση της κρητικής µε την καρική λατρεία; 

3. Τι απόδειξή υπάρχει ότι στην προϊστορική Κνωσό λατρευόταν ο ∆ίας 

γενικότερα103;  

4. Γιατί να θεωρείται ο διπλός πέλεκυς ιερός όπου και όπως και εάν 

απεικονίζεται, και γιατί να µην ισχύουν τα ίδια και για άλλα σύµβολα, όπως 

«το κεφάλι του θυσιαζόµενου βοδιού», τη ‘σουπιά’ ή το άνθος του λωτού;  

 Το κυριότερο όµως, όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο Rouse, είναι η 

παραµέληση του µεγαλύτερου µέρους των αποδείξεων, που κάνει αναπόφευκτες τη 

σχετικότητα και τη µειωµένη εγκυρότητα των συµπερασµάτων του Evans. Πρόκειται 

                                                 
98 Rouse 1901, 269-70. 
99 Όπ. π. 274. 
100 Όπ. π. 272˙ πρβλ. MTPC, Fig. 61 και 193, Fig. 66. 
101 Πράγµατι, όταν στα αρχιτεκτονικά µέλη της Κνωσού εντοπίζονται τουλάχιστον άλλα 11 
διαφορετικά σύµβολα, γιατί επιλέγεται ο πέλεκυς ως το κατεξοχήν θρησκευτικό σύµβολο; Και γιατί να 
µην είναι και η Φαιστός, που ανασκάπτεται τον ίδιο καιρό, και έχει παρόµοιο αρχιτεκτονικό σχέδιο, 
άλλος ένας ‘Οίκος των ∆ιπλών Πελέκεων’; 
102  Τα υποβαθµισµένα συνευρήµατα των πελέκεων στα κρητικά σπήλαια, µεταξύ των οποίων 
υπάρχουν και λόγχες, εγχειρίδια, µαχαίρια, τριχολαβίδες, ειδώλια ανθρώπων και ζώων, κάνουν τη 
θεώρησή τους ως λατρευτικών χώρων παντού και πάντοτε αρκετά υποκειµενική. 
103 Παρόλο που ο αποκλειστικά ‘µετα-µυκηναϊκός Ζευς’ της θεώρησης του Rouse προηγείται, βέβαια, 
της µετέπειτα ανίχνευσης του ονόµατος αυτού στη Γραµµικής Β, ωστόσο είναι ευφυέστατη η 
παρατήρησή του ότι σε κνωσιακή τοιχογραφία όπου ο Evans βλέπει «ιερό µε ‘ιερούς πεσσούς’ (γιατί 
ιερούς;) δεν περιλαµβάνεται ούτε ∆ίας, ούτε διπλός πέλεκυς, αλλά µια γυναικεία θεότητα». 
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πράγµατι, για µια τόσο έγκυρη αρχαιολογική παρατήρηση ως προς την επιστηµονική 

δεοντολογία, που απευθύνει ένας φιλόλογος σε ένα αρχαιολόγο. 

  

 Όπως και άλλοι µετά από αυτόν, ο Rouse υπήρξε µια διαφωνούσα φωνή που 

χάθηκε µέσα σε ένα γενικότερο κλίµα γεµάτης θαυµασµού οµοφροσύνης προς την 

αυθεντία του Evans104. Στη δυναµική επιχειρηµατολογία, ο Rouse επηρεάζεται συχνά 

από τον William Ridgeway, καθηγητή αρχαιολογίας στο Cambridge, επίσης 

«ελληνοκεντρικό/Οµηριστή», ο οποίος τάχθηκε υπέρ της αυτόνοµης ελληνικής 

ανάπτυξης, και υπήρξε ο πρώτος µεγάλος θεωρητικός αντίπαλος του Evans105. Ο 

Ridgeway, ηγετική προσωπικότητα της εποχής, εκπροσωπούσε τις ανησυχίες των 

Ευρωπαίων διανοούµενων για το παρελθόν των Ελλήνων (ποιοι ήταν και από πού 

ήρθαν;). Το ερώτηµα βέβαια για την καταγωγή των Ελλήνων είχε και αµέτρητα 

επικρεµάµενα «υποερωτήµατα», µε ένα από τα πιο κρίσιµα να είναι η καταγωγή της 

θρησκείας τους. Αν η ελληνική θρησκεία των κλασικών χρόνων ήταν µια θρησκεία 

Ευρωπαίων Αρίων, τότε και η «προγονική» της µορφή όφειλε να τεθεί στις βάσεις, αν 

όχι της Αρίας, τουλάχιστον της ‘αρχαίας ευρωπαϊκής οικογένειας’.  

 Ο Evans συνειδητοποίησε πολύ νωρίς ότι οι περιστάσεις είναι πρόσφορες για 

µια κονταρίδα (όπως λένε στην Κρήτη την παράκαµψη), την οποία στο παρελθόν 

περιφρονούσε: το ‘προελληνικό’ σχήµα δίνει ένα πιο απτό και ανθρωποκεντρικό 

πλαίσιο ένταξης. Με άλλα λόγια, θα αφήνεται πλέον να εννοηθεί ότι οι προϊστορικοί 

Κρήτες είναι µεν «Ευρωπαίοι», αλλά επειδή είναι πρόδροµοι των Ελλήνων (δηλαδή 

µεταλλασσόµενοι από ‘Μυκηναίοι’ σε ‘Μινωίτες’), δεν είναι Άριοι. Μπήκε, έτσι, στη 

– µισητή κατά την εφηβεία του106 – «λέσχη των Ελλήνων» και άρχισε να τιµά την 

‘επική/ποιητική τοπογραφία’, γεγονός για το οποίο περιγελούσε προηγουµένως τον 

Schliemann107. Με τον τρόπο αυτό κέρδιζε περισσότερα από όσα εκ των αξιωµάτων 

του έχανε. Τα µελλούµενα έκτοτε προδιαγράφονται καλύτερα. Όταν, δηλαδή, δει 

κανείς τον Evans όχι απλώς ως «µοναχικό και ρηξικέλευθο πρωτοπόρο (pioneer)», 

αλλά ως την αρχαιολογική αιχµή µιας «φιλολογίζουσας» δυτικής παράδοσης, 

                                                 
104 Πρβλ. ενδεικτικά Hall 1905, 320 - 337, όπου ο πιστός συνάδελφος του Evans σπεύδει να στηρίξει 
τη θεωρία της ύπαρξης του Κρητικού Λαβυρίνθου, πλάι στον Αιγυπτιακό, ως ‘Οίκου των ∆ιπλών 
Πελέκεων’.  
105 MacGillivray 2002 (2000), 372. 
106 Όπ. π. 69. 
107 MacGillivray 2002 (2000), 118 [πρβλ. την κριτική του Evans στο έργο Troja του Schliemann, στο 
τεύχος 24 του περιοδικού Academy (29 ∆εκ 1883, 437-439)].  
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πρωτίστως εκείνη των θεωρητικών της αρχαίας ελληνικής θρησκείας 108. Η παράδοση 

αυτή πρόκειται να στηρίξει τον δηµιουργό της θεωρίας της ΜΘ, όσο και θα µπολιάσει 

τις ιδέες του, αποδεχόµενη παράλληλα το αρχαιολογικό υλικό και τις συναφείς ιδέες 

που εκείνος της προσφέρει. 

  

 Ενδεικτικά της ελληνοκεντρικής στροφής του Evans προς πιο «ευγενείς» 

λατρευτικές ερµηνείες είναι τρία άρθρα που σχετίζονται µε δύο αρχαιολογικές 

ανακαλύψεις της περιόδου 1901-1908, οι οποίες έγιναν δεκτές µε ανάµικτα 

συναισθήµατα από τους ειδικούς. Πρόκειται αφενός για την ανακάλυψη από τον D. G. 

Hogarth109, το 1901, ενός ‘ιερού’ στη Ζάκρο της Ανατολικής Κρήτης. Κοντά στην 

είσοδο ενός µικρού δωµατίου, του λεγόµενου ‘Κτιρίου Α’, βρέθηκαν σχεδόν 

πεντακόσιοι καλά διατηρηµένοι πήλινοι στρογγυλοί σβόλοι, µε αποτυπώσεις 

σφραγιδόλιθων, σφραγίσµατα δηλαδή, που έµοιαζαν µάλιστα µε εκείνους στην 

Κνωσό, αλλά έφεραν συχνά «εξαιρετικά παράδοξες εικόνες τεράτων»110. 

 Ο Hogarth, ίσως κάπως αµήχανα, αναζήτησε στις παραστάσεις αυτές τις 

«ασφαλείς ψηφίδες», δηλαδή τα στοιχεία εκείνα που εντάσσονται «ορθώς» στην 

παράδοση της ‘µυκηναϊκής δενδρο-/πεσσολατρείας’ 111 . Αντιθέτως, οι άλλες, πιο 

«αλλόκοτες» µορφές112, θεωρήθηκε ότι ανήκουν στη σφαίρα του γκροτέσκου και της 

φαντασίας (fancy)113 – είναι «τέρατα», όπως πολύ συχνά αναφέρει ο συγγραφέας – 

και ως τέτοια «περιθωριοποιούνται», και αποκαθαίρονται από οποιαδήποτε 

                                                 
108 Οι οποίοι αναζητούσαν την ‘προγονική λατρεία των Ελλήνων’ σε µία προϊστορική Ρέα, και, µέσω 
αυτής, σε ένα ‘προελληνικό’ - ‘µινωικό’ Κρηταγενή ∆ία. Οι ίδιοι αυτοί οι βλαστοί της Εσπερίας είχαν 
διδαχθεί στα πανεπιστήµιά τους, πέρα από τον «πρωτογονισµό», και για το µετασχηµατισµό και την 
εξιδανίκευση του ανθρώπου ως µέτρου των πάντων, για τις ελληνικές αξίες, και, τώρα, 
«εξελικτολογούντες» επιζητούσαν να εντοπίσουν τις απαρχές τους. 
109 Ο Hogarth υπήρξε πρώην ∆ιευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών, ο 
ανασκαφέας της Φυλακωπής στη Μήλο, και ο σχεδόν καταστροφέας µε δυναµίτη του σπηλαίου στο 
Ψυχρό. Ήρθε στην Κρήτη µε τον στόχο να ανακαλύψει στα ανατολικά το ανάκτορο των αυτοχθόνων 
Ετεοκρητών του Οµήρου [MacGillivray 2002 (2000), 280, 332,365]. 
110 Όπ. π. 365-67. 
111 Εδώ, βέβαια, το «ορθώς» υπονοεί τη δυνητική συµφωνία των σχετικών θεωριών του Evans µε 
κάποιες από τις παραστάσεις στα σφραγίσµατα, όπως µία λατρευτική σκηνή µπροστά σε ‘ιερό’ µε 
‘κέρατα καθοσιώσεως’ και µε δύο πεσσούς (Hogarth 1902, 78), ένα ‘ιερό-πύλη’ µε λέοντες 
‘µυκηναϊκής τεχνοτροπίας (αυτόθι, 87, Fig. 28˙ πρβλ. MTPC, 181), ασπίδες (Hogarth 1902, 88) και 
ταυροκαθάψια (αυτόθι, 86). Ο ‘Μινώταυρος’ που εντοπίστηκε µε ανακούφιση στις παραστάσεις των 
σφραγισµάτων της Ζάκρου (αυτόθι, 79) δεν µπορούσε, βέβαια, παρά να σχετίζεται µε τη λατρεία 
(αυτόθι, 91). 
112 Όπως η ‘Κυρία - Αετός’, ο ‘φτερωτός άνθρωπος – Κριός’ (Hogarth 1902, 80, Fig. 12) και άλλα, 
κυνοκέφαλα ή λεοντοκέφαλα όντα. 
113 Όπ. π. 91. 
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λατρευτική υπόσταση114. Η σχετική «ταφόπλακα» πάνω σε αυτή την προοπτική για 

τα σφραγίσµατα της Ζάκρου θα µπει οριστικά 19 χρόνια αργότερα, από τον 

κατεξοχήν δηµιουργό και ερµηνευτή της ΜΘ, A. Evans115. 

 Επιπλέον, το 1902, τη χρονιά της δηµοσίευσης των σφραγισµάτων της 

Ζάκρου, ο διάδοχος του Hogarth στη Βρετανική Σχολή, και συνεργάτης του στη 

Φυλακωπή, καθηγητής στο Cambridge R. C. Bosanquet, ξεκινά ανασκαφές στο 

Παλαίκαστρο, στο ανατολικό άκρο της Κρήτης116. Κατά την τρίτη περίοδο των εκεί 

εργασιών, το 1904, στα υπολείµµατα ενός κτίσµατος που αναγνωρίσθηκε ως 

ελληνικός ναός του ∆ικταίου ∆ιός, δίπλα στα ερείπια της ‘µινωικής’ πόλης, 

ανακαλύφθηκαν τµήµατα της επιγραφής που περιείχε τον λεγόµενο ‘Ύµνο των 

Κουρητών’ 117. Παρόλο που η επιγραφή χρονολογείται πιθανόν στον 2ο και 3ο αιώνα 

µ.Χ., από πολύ νωρίς υποστηρίχθηκε ωστόσο, χωρίς επιχειρήµατα, ότι ο ύµνος 

απηχούσε επιβιώσεις αρχαίων τελετών προς τιµήν του ∆ικταίου ∆ιός, που 

κατάγονταν  από την Εποχή του Χαλκού118.  

 Η σύνδεση του ύµνου µε τον χορό των Κουρητών στο Ιδαίο Άντρο και τους 

λεγόµενους ‘δαίµονες της φύσης’ έγινε από τον ίδιο τον ανασκαφέα119 όσο και από 

άλλους επιφανείς θρησκειολόγους. Υπήρξε αυτή ακριβώς που, στην επικρατούσα 

συλλογιστική της εποχής, «νοµιµοποιούσε», µε την «πρωτόγονη» χροιά της, την 

αναπόληση της προϊστορίας. Σε άρθρο της στο ίδιο τεύχος του περιοδικού όπου και η 

δηµοσίευση του Bosanquet, η J. E. Harrison120 επένδυσε, ακριβώς, στην αγαπητή 

της «δαιµονολογία». Υπογράµµισε τις σχέσεις µε τον ∆ιόνυσο/Ζαγρέα του Ιδαίου 

Άντρου121, παρουσιάζοντας έτσι ένα διαχρονικό ‘θείο βρέφος της βλάστησης’ και 

                                                 
114 Ο ίδιος απορρίπτει επίσης και την υπόθεση περί παραστάσεων ιερέων ή/και πιστών σε 
θηριοµορφικές λατρείες, σύµφωνα µε το σχετικό σχήµα που είχε προτείνει ο A. B. Cook το 1894 
(“Animal Worship in the Mycenaean Age”, JHS 14, 81-169). Κρατά όµως και µια απόσταση 
ασφαλείας από τις όποιες αιγυπτιακές επιρροές, τις οποίες πάντως δεν απορρίπτει ολοκληρωτικά 
(Hogarth 1902, 92). 
115 PM I, 707-708. 
116 MacGillivray 2002 (2000), 350. 
117  Εξαιτίας του πρώτου σωζόµενου στίχου: ΙΩ, ΜΕΓΙΣΤΕ ΚΟΥΡΕ, ΧΑΙΡΕ ΜΟΙ, 
ΚΡΟΝΙΕ…(Bosanquet 1908-1909, 339-40). 
118 Bosanquet 1908-1909, 351, 353-54. Υποστηρίζεται, για παράδειγµα, ότι η γαλήνη της φύσης, που 
θεωρείται ότι αναφέρεται στον ύµνο, επιβίωσε από την προϊστορία µέσω της φυτοφαγίας, η οποία 
διατηρήθηκε επίσης από τους ιερείς του Ιδαίου Άντρου. Ο ανασκαφέας βάσισε τη θεωρία αυτή πάνω 
στην ερµηνεία της αποσπασµατικά σωζόµενης τραγωδίας Κρήτες του Ευριπίδη (αυτόθι, 354-56). 
Επιτυγχάνεται έτσι και µια υπαινικτική συνάφεια µε το Ιδαίο, τον άλλο κατεξοχήν συνδεδεµένο µε τον 
‘προελληνικό ∆ία’ τόπο. 
119 Όπ. π. 351-53. 
120 Harrison 1908-1909, 308-338. 
121 Όπ. π. 313-14. ∆εν είναι τυχαίο ότι, µέχρι τότε ο µόνος υποσχόµενος χώρος για την επιβεβαίωση 
της λατρείας ενός «παλαιικού» ∆ιός ήταν το Ιδαίον Άντρο. Είκοσι χρόνια πριν από την ανακάλυψη της 
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των ‘πρωτόγονων τελετών φυλετικής µύησης’122 . Μέσω της τοτεµικής-φυλετικής 

ερµηνευτικής, κατά την παράδοση του Durkheim, η πρόσληψη του Κούρου και της 

«πρωτόγονης» του αύρας από τη Harrison κυοφόρησε µηνύµατα προϊστορικά, για µια 

λατρεία ενός ακόµη πιο αρχαίου θεού. Ο ∆ικταίος Ζευς παρέπεµπε στο µόρφωµα που 

θα γινόταν γνωστό ως ‘Μινωικός θεός της βλάστησης’/‘Νεαρός Θεός’123. 

 Συνοψίζοντας, και στις δύο παραπάνω αρχαιολογικές ανακαλύψεις, 

διακρίνεται ο ανθρωποµορφισµός υπό ένα συνεχές και ελληνοπρεπές πέπλο 

ευνοιοκρατίας, να αποτελεί το εχέγγυο για τη διαµόρφωση µιας «κανονικής» 

προϊστορικής θρησκείας µε διακριτά θεϊκά µέλη, κυρίως τον ∆ία, στο πάνθεόν της.  

 Υπάρχουν όµως και άλλα παραδείγµατα αυτής της «αλληλοβοήθειας» µεταξύ 

προϊστορικών αρχαιολόγων και θεωρητικών της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Από 

τους πρώτους χρόνους της ανασκαφής στην Κνωσό, οι ανακαλύψεις του Evans και 

των άλλων πρωτοπόρων της ‘µινωικής’ αρχαιολογίας στην Κρήτη τράβηξαν την 

προσοχή επιφανών ερευνητών της εποχής που αναζητούσαν την αρχαιολογική 

«απόδειξη» των αρχαίων πηγών. Ένας εξ αυτών υπήρξε ο Arthur Bernard Cook, 

καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Cambridge και επίµονος µελετητής της 

λατρείας του ∆ία. Ο ίδιος θα στραφεί πλέον και στην Κρήτη, στο πλαίσιο µιας σειράς 

άρθρων του, µε τίτλο “Zeus, Jupiter and the Oak”124. Άλλοτε συµφωνώντας και 

άλλοτε όχι µε πολλές από τις εµπνεύσεις του Evans, θα αναδείξει ωστόσο τις απόψεις 

του και θα τους προσδώσει κύρος. Στον ∆ία-Μίνωα-ηλιακή θεότητα κατά τον 

ανασκαφέα της Κνωσού125, αντιπροτείνει έναν ‘ιερέα-βασιλέα’126, µια συµβιβαστική 

δηλαδή λύση που, όπως θα φανεί, επέπρωτο να τύχει ευρείας αποδοχής στο µέλλον. 

Επιπροσθέτως, πριµοδοτεί τη σύνδεση των διπλών πελέκων της Κνωσού µε τον 

ελληνικό θεό του κεραυνού και µε τα εγχάρακτα ‘τεκτονικά σηµεία’ του 

‘ανακτόρου’127. Ο «διάλογος» του µε τον Evans σταθεροποιεί ποικιλοτρόπως και σε 

                                                                                                                                            
επιγραφής του Παλαικάστρου είχαν αρχίσει να έρχονται στο φως τα πρώτα σηµαντικά ευρήµατα από 
το σπήλαιο αυτό στον Ψηλορείτη (βλ. παρακάτω, σελ. 72) και, αναµφίβολα, η επιστηµονική κοινότητα 
ανυποµονούσε να τεκµηριώσει και αρχαιολογικά τις θεωρητικές σχετικές προσδοκίες της. 
122 Harrison 1908-1909, 323. 
123 Βλ. και παρακάτω, σελ. 95. Όντας τότε εν πολλοίς αµορφοποίητος ακόµα, ο ∆ικταίος Ζευς έπρεπε 
να περιµένει την αιγαιακή προϊστορική θρησκειολογία του ΄40 και την ανακάλυψη του ‘µινωικού 
Κούρου’ του Παλαικάστρου, το ΄80, για να κάνει τον κύκλο του ως θεωρία στη θέση αυτή (πρβλ. 
MacGillivray-Sackett 2000β, 167-69). 
124 Βλ., κυρίως, Cook 1903, 403-21. 
125 MTPC, 181. 
126 Cook 1903, 406. 
127 Σε συνδυασµό, µάλιστα, και µε τη χθόνια σχέση του ∆ιός µε τα σπήλαια στο Ιδαίο και το ∆ικταίο 
Άντρο, ο Cook βλέπει της τρεις εκφάνσεις του θεού (ουράνια-ηλιακή, θαλάσσια και χθόνια) να 
συνυπάρχουν σε µια διαχρονική κρητική λατρεία. 
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τεράστιο βαθµό τη διαχρονική παρουσία του βασιλέα του ελληνικού πανθέου στην 

Κνωσό128. 

  

Όπως είδαµε συνοπτικά και πιο πάνω, άλλη µια εξέχουσα µορφή από τον ίδιο 

κύκλο στον οποίο ανήκε ο Cook, ήταν η Jane Ellen Harrison, κλασική διανοούµενη 

και φεµινίστρια, η οποία επίσης συνειδητοποίησε νωρίς τη χρησιµότητα των 

ανακαλύψεων του Evans. Αν και η ίδια δίδασκε στην Οξφόρδη, υπήρξε, µαζί µε τον 

Cook, και µε την ανάλογη σαφή επιρροή από τον ∆αρβίνο και τον Frazer, µέλος της 

οµάδας που έµεινε γνωστή ως οι ‘Τελετουργιστές του Κέιµπριτζ’ (Cambridge 

Ritualists). Ενώ, παράλληλα, διακρίθηκε για τις µάχες της υπέρ των γυναικείων 

δικαιωµάτων (εξ ου προφανώς και η τάση της προς τη µητριαρχία). Όπως και µε τον 

Frazer, ο Evans διατήρησε στενές σχέσεις αλληλεπίδρασης µε τη Harrison. Τη χρονιά 

που ο Cook αρθρογραφούσε για τον ∆ία, η ίδια δηµοσιεύει το θεµελιώδες έργο της 

Prolegomena to the Study of Greek Religion. Η µέθοδός της, η οποία θα αποτελέσει 

θεµέλιο για µια νέα γενιά επιστηµόνων, βασίζεται εν µέρει στην ανθρωπολογική 

ανάλυση της προέλευσης της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων, αλλά πάντα µε 

επίκεντρο τα αρχαία κείµενα, τα οποία θεωρούσε φορείς αρχέγονων τελετουργικών 

καταλοίπων και αντιλήψεων129. 

 Στη µελέτη της για τις πρωτόγονες ρίζες των ελληνικών θεών επαφίεται συχνά 

στις ιδέες του Evans. Όπως σηµειώθηκε ήδη, ήταν εµφανής η προτίµηση της στον 

κερασφόρο Ζαγρέα, ο οποίος, µέσω του Μινώταυρου του Evans, έφερε τις επιβιώσεις 

ενός προϊστορικού ‘ταυροθεού’ 130 . Αλλά και η παράσταση στο σφράγισµα της 

‘Ορείας Μητέρας’ είναι για αυτήν δηλωτική της αρχέγονης ‘µητριαρχικής Θεάς’ στην 

προϊστορική Κρήτη (ο θεός-υιός είναι µεταγενέστερος) 131 . Όµως η Harrison 

προχώρησε ακόµη παραπέρα, συµβάλλοντας στην έρευνα για τη φύση της Μητέρας 

Θεάς µε την «παρθενοποίηση» και την αποκάθαρσή της από την ερωτική συσχέτιση 

µε έναν άρρενα θεό (σε αντιπαράθεση µε τη θεά του Frazer). Το στοιχείο αυτό, που 

                                                 
128 Νοµίζω ότι ο Cook είναι, επίσης, από τους πρώτους που θα µιλήσουν για µεταµφιέσεις–
ενσαρκώσεις, όχι όµως κάποιας ιέρειας σε θεά (πρβλ. Marinatos 1993, 171), αλλά του βασιλιά σε ∆ία. 
129  Αναγνωρίζοντας, µάλιστα, τη λειτουργία της αρχαίας λογοτεχνίας ως «διαµέσου» για την 
ανάγνωση των θρησκευτικών και µυθολογικών φαινοµένων, επικεντρώνεται δηλωτικά σε αυτήν, 
επιδιώκοντας µια πληρέστερη κατανόησή της, µέσω -και- της µελέτης των διαθέσιµων αρχαιολογικών 
καταλοίπων (Harrison 1980, vii-viii). 
130 Όπ. π. 482, Fig. 144. 
131 Όπ. π. 497, Fig. 145. Η θεά γίνεται πιο συγκεκριµένη σε άλλα σηµεία, και µάλιστα ελληνιστί. Όταν 
αναφέρεται, για παράδειγµα, σε ειδώλιο γυναίκας µε περιστέρι, που βρέθηκε από τον Evans σε ‘ιερό’ 
της Κνωσού, βλέπει σε αυτό µια Αφροδίτη (αυτόθι, 266, n. 1) 
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αναλύεται διεξοδικά από τον Ζώη132, θα επιδράσει στην όλη πορεία του ζητήµατος, 

µέχρι και στη δηµοσίευση του The Palace of Minos at Knossos του Evans (1921-

1935). 

 

Σύνοψη 

Για µια καλύτερη κατανόηση του πνευµατικού πλαισίου αλληλοεπίδρασης, 

επηρεασµού και ανταλλαγής απόψεων για τη ΜΘ, είναι χρήσιµη η ανακεφαλαίωση 

κάποιων σηµείων της σχετικής συζήτησης. Στα Prolegomena, η Harrison αποδίδει 

φόρο τιµής στους Frazer και Ridgeway. Θεωρεί µάλιστα πηγή έµπνευσής της ένα 

άρθρο του δευτέρου 133 , που αποτελεί κατ’ αυτήν «υπόδειγµα» εφαρµογής των 

οµηρικών-µυθολογικών παραδόσεων στα αρχαιολογικά ευρήµατα. Νοµίζω, λοιπόν, 

πως, ήδη την περίοδο 1900 – 1903, η ΜΘ είναι όχι µόνο ανθρωποκεντρικά 

προσανατολισµένη θεωρητικά, αλλά και ελληνοκεντρική. Βρίσκεται, δηλαδή, κιόλας 

µακριά από τους «πρωτογονικούς» πειραµατισµούς των αρχικών της επιρροών, µε 

την ‘ανεικονική λατρεία’ να χρησιµοποιείται προσχηµατικά, ως στάδιο µιας εξέλιξης 

από τον «πολιτισµένο» ‘προέλληνα Μινωίτη’ προς τον αρχαίο Έλληνα δωδεκαθεϊστή. 

Οι δρόµοι που ανοίγονται, σε αυτό το ακόµα ρευστό και ενθουσιώδες στάδιο, είναι 

πολλοί, όµως η αφετηρία και ο προορισµός παραµένουν ίδια. Ο Evans θέλει ένα 

‘µινωικό’-Κρηταγενή ∆ία, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, αλλά αφήνει σκοπίµως (;) 

θολό το τοπίο της ιδέας µιας ‘Μητέρας Θεάς’, ακόµη και 20 χρόνια αργότερα134. 

Μάταια, βέβαια, αφού ακόµη και σήµερα, για διάφορους λόγους που θα αναλυθούν 

παρακάτω, αυτή η µορφή είναι που θα «αντιπροσωπεύσει» ουσιαστικά τη ΜΘ. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, ο Rouse επικρίνει ευφυέστατα τον Evans, επιµένοντας και ο 

ίδιος στην ύπαρξη µιας αρχέγονης Θεάς, η οποία, στην ελληνοκεντρική του σύλληψη, 

θα οδηγεί στις ελληνικές κλασικές «απογόνους» της (µια σύνδεση που έκανε και ο 

Gerhard, 50 χρόνια πριν135). Ο Cook κλίνει σαφώς προς τον ∆ία στο ‘µινωικό’ του 

στάδιο. Ενώ η Harrison συµβάλλει στην ιδέα του «σεµνού» ‘Θείου Ζεύγους’, την 

οποία δοµεί ήδη, υποµονετικά, ο Evans. 

 

 

 
                                                 
132 Harrison 1980, 273˙ πρβλ. Ζώης 1996, 208. 
133 Ridgeway W., “What People Produced the Objects Called Mycenaean”, JHS 16 (1896), 77-119. 
134 Στη δηµοσίευση του The Palace of Minos at Knossos. 
135 Βλ. παραπάνω, σελ. 9. 
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Σε αυτό το ενδιάµεσο σηµείωµα, παρατίθενται συνοπτικά κάποιες ενδιαφέρουσες 

εξελίξεις που έπονται της πρώτης φάσης οργάνωσης της ΜΘ από τον Evans, στις αρχές του 
αιώνα και φτάνουν µέχρι την επόµενη περίοδο-σταθµό για τη µελέτη µας. 
- 1903: Στο ‘Κεντρικό Ιερό’ της Κνωσού (στους αποθέτες που έγιναν γνωστοί ως 

‘Θησαυροφυλάκια του Ιερού’), ο Evans ανακαλύπτει τη διάσηµη σήµερα ‘θεά των 
όφεων’ (Εικ. 3), ένα ειδώλιο από φαγεντιανή και ένα δεύτερο αντίστοιχο που θεωρήθηκε 
‘συνοδός-λατρεύτρια’ της πρώτης. Η µορφή αυτή εντάσσεται στο επίκεντρο του 
σχήµατός του για τη ‘Μεγάλη Μητέρα – Μινωική Θεά’136. 

- 1905: Σε δηµοσίευση του Evans, υποβαθµίζεται το ιδεολόγηµα του ισχυρού άρρενα θεού 
– ‘βαιτύλου’. Προκύπτει µια νέα εικόνα, µε την απαρχή της εγκαθίδρυσης του σχήµατος 
της ‘µητέρας θεάς και του αναγεννώµενου παιδιού’137. 

- 1909: Ανακάλυψη του ‘δακτυλίου των Ισοπάτων’ και εισαγωγή της ‘εκστατικής 
λατρείας’ στη συζήτηση για τη ΜΘ (Εικ. 4)138. 

- 1912 – 1916: ∆ύο άρθρα του Evans, στο διάστηµα αυτό, συνδέουν τον ‘Μινωικό 
Πολιτισµό’ – και τη ΜΘ – µε την αρχαιοελληνική και ευρωπαϊκή ιδεαλιστική θεώρηση 
του παρελθόντος, µέσα από µία διπλή θεωρία της µεταξύ τους συνέχειας139. 

- 1921: ∆ηµοσίευση του πρώτου τόµου του The Palace of Minos at Knossos: A 
Comparative Account of the Successive Stages of the Early Cretan Civilization as 
Illustrated by the Discoveries at Knossos (στο εξής, PM). Ο Bosanquet αποθεώνει το 
έργο, ενώ ο Hogarth επικρίνει τη σύγχυση µεταξύ δεδοµένων και εικασιών140. Η έκδοση 
του µνηµειακού πονήµατος θα ολοκληρωθεί το 1935, µε τον τέταρτο τόµο. Σε αυτό το 
χαώδες, από κάθε άποψη, σύγγραµµα θα κατακυρωθούν και θα σχηµατοποιηθούν οι 
περισσότερες από τις υποθέσεις που προαναφέρθηκαν. Κυρίως, εκείνη του ‘Θείου 
Ζεύγους’ θα λάβει πλέον την κεντρική θέση στην κατασκευή της ΜΘ. 

- 1925: ∆ηµοσιεύεται από τον Evans ο αµφίβολης γνησιότητας ‘∆ακτύλιος του Νέστορα’, 
από το Κακόβατο, κοντά στην Πύλο, που δίνει µια νέα ευκαιρία στον συγγραφέα για τις 
προσφιλείς του συνδέσεις µε την Ιερή Φλαµουριά (Yggdrasil) των Βορείων141. 

- 1930 – 1936: Στο διάστηµα αυτό, ο Evans καθιερώνει τις χριστιανικές ρίζες της 
προϊστορικής Κρήτης µέσω της ‘ευπρεπούς Μινωικής Madonna’ και του ‘Μινωικού 
Θείου Βρέφους’142.  

 
  

                                                 
136 MacGillivray 2002 (2000), 393 κ. ε. Βλ. και Evans A. J., “The Palace of Knossos. Provisional 
Report for the Year 1903”, BSA 9 (1902-1903), 74-87, καθώς και Panagiotaki M., “The Temple 
Repositories of Knossos: New Information from the Unpublished Notes of Sir Arthur Evans”, BSA 88 
(1993), 54. 
137 MacGillivray 2002 (2000), 417. Πρβλ. Evans A., “The Palace of Knossos and Its Dependencies”, 
BSA 11 (1905), 9-11. 
138  MacGillivray 2002 (2000), 447-48. Πρβλ. Evans A., “The ‘Tomb of the Double Axes’ and 
Associated Group and Pillar Rooms with Ritual Vessels of the ‘Little Palace’ at Knossos”, 
Archaeologia 65 (1914), 12.  
139 Evans A., “The Minoan and Mycenaean Element in Hellenic Life”, JHS 32 (1912), 277-97˙ id., 
“New Archaeological Lights on the Origin of Civilization in Europe. II”, Science, New Series, 44, No. 
1135 (1916), 448-56 (ενδεικτικός της εξελικτικής θεώρησης και του απώτερου στόχου του ο τίτλος). 
140 MacGillivray 2002 (2000), 481-82. 
141 Evans A., “The ‘Ring of Nestor’”: A Glimpse into the Minoan After-World and A Sepulchral 
Treasure of Gold Signet-Rings and Bead-Seals from Thisbe, Boeotia”, JHS 45, prt. 1 (1925), 51. 
142 PM III, 468-69 (πρβλ. Ζώης 214-15, 335)˙ MacGillivray 2002 (2000), 537-39. Βλ. και Βρετανική 
Σχολή Αθηνών, Ετήσιος απολογισµός για την περίοδο 1936-37, 14-15 (τελευταία ανακοίνωση του 
Evans πριν πεθάνει). 
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ΟΟιι  ααρρχχέέςς  ττοουυ  2200οουυ  ααιιώώνναα::  

ΗΗ  ‘‘ΜΜιιννωωιικκήή  θθρρηησσκκεείίαα''  µµεεττάά  ττηηνν  ΚΚννωωσσόό    

  

Σε αυτήν την ενότητα, επιχειρείται µία σκιαγράφηση της επίδρασης τριών 

καταξιωµένων ερευνητών στη θεωρητική σύνθεση της ΜΘ. Όπως σηµειώθηκε ήδη, 

µετά τον ενθουσιασµό των πρώτων χρόνων από τις ανασκαφές στα κρητικά 

‘ανάκτορα’ και τα ευρήµατά τους, ο Evans προχώρησε πέρα και διαµέσου της 

αρχικής και αρκετά ρευστής ‘Αρίας οπτικής’ του. Στο ευρύτερο πλαίσιο της δυτικής 

διανόησης, µελετητές της αρχαίας ελληνικής θρησκείας στήριξαν τις σχετικές 

θεωρίες του και, βέβαια, στηρίχθηκαν σε αυτές. Εκείνα τα χρόνια έµοιαζαν, 

εποµένως, ώριµα για ένα οργανωµένο εγχείρηµα «ενσωµάτωσης» της ΜΘ στην 

αρχαία ελληνική αντίστοιχη, την οποία επιχείρησαν, µε λιγότερο ή περισσότερο 

επιτυχή αποτελέσµατα, ερευνητές που γνώριζαν µεν τις δυσκολίες, ήταν όµως 

πεπεισµένοι για την ορθότητα της άποψής τους και θέλησαν να πάρουν το ρίσκο. Την 

παρουσίαση του έργου τους , που ακολουθεί, συνοδεύουν και οι σχετικές κριτικές της 

εποχής τους, σε µια προσπάθεια να κατανοήσουµε, έστω µερικώς, τη θέση και τον 

αντίκτυπό τους, τις περιόδους της δηµιουργίας και της επαναδιαπραγµάτευσής τους. 

 

Martin P. Nilsson: Η Μινωική-Μυκηναϊκή θρησκεία και οι επιβιώσεις της στην 

Ελληνική θρησκεία 

Τις απαρχές της νέας αυτής τάσης σηµατοδοτεί το βιβλίο The Minoan-

Mycenaean Religion & its Survival in Greek Religion (στο εξής MMR) του Σουηδού 

Martin P. Nilsson, το οποίο είναι περίπου σύγχρονο του PM 143. Ο Nilsson ήταν 

καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας και Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήµιο του 

Lund144. Στην πρώτη έκδοσή του βιβλίου του, το 1927, ο Nilsson παραθέτει µια 

σύνθεση θεωριών και αρχαιολογικών ευρηµάτων για τη ΜΘ, που είναι πολύ πιο 

περιεκτική από εκείνη του MTPC του Evans. Ενώ ενσωµατώνει τον πυρήνα των 

                                                 
143 Ειδικότερα, στην αναθεωρηµένη δεύτερη έκδοση του έργου (1949), η οποία χρησιµοποιείται στην 
παρούσα µελέτη, ο συγγραφέας έχει τη µοναδική ευκαιρία να συναξιολογήσει όχι µόνο ολόκληρη τη 
σειρά του πονήµατος του Evans, αλλά και τα συναφή βιβλία των Persson και Picard που θα µας 
απασχολήσουν εδώ. 
144 Μέλος, συν τοις άλλοις, της Βασιλικής Ακαδηµίας, τόσο στη Σουηδία όσο και στη ∆ανία, ο Nilsson 
θεωρείτο, ακόµη και όσο ζούσε, ένας µεγάλος της κλασικής διανόησης, µε τεράστια συνεισφορά στη 
µελέτη της αρχαίας ιστορίας και θρησκείας, της κλασικής αρχαιολογίας και φιλολογίας, αλλά και της 
λαογραφίας.  
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ιδεών του τελευταίου, π.χ. ως προς τα ‘κέρατα καθοσιώσεως’, τον διπλός πέλεκυ, την 

πεσσο-/δενδρολατρεία κ.ά., φροντίζει ωστόσο να αφήσει ικανό χώρο και στις δικές 

του ιδέες, τις οποίες επιχειρεί να επαληθεύσει, π.χ. ως προς την ηρωολατρεία και τη 

µετά θάνατον ζωή. Η σκέψη του Nilsson ήταν, και αυτή, στη βάση της εξελικτική. Ο 

ίδιος ήταν πεπεισµένος ότι συνέβαλλε µε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της αρχαίας 

ελληνικής θρησκείας, όπως και ο Evans πρόσθεσε µια νέα πτυχή στον αρχαίο 

ελληνικό πολιτισµό145 . ∆ηλώνει, εξάλλου, την επιθυµία του να «συµβιβάσει», να 

«φιλτράρει» την παλαιά (προϊστορική αιγαιακή) µε τη µετέπειτα (κλασική ελληνική) 

λατρεία, και να φτιάξει µια σύνθεση/συγχώνευση των δύο (fusion)146. ∆ιαχωρίζει, 

εποµένως, την υψηλού επιπέδου θρησκεία των ‘γηγενών’, δηλαδή το παλαιό 

(‘µινωικό’) στοιχείο, το οποίο θεωρεί ότι διαρκώς κρύβεται/καταπιέζεται, αλλά 

επανέρχεται, στη σταθερή πορεία του προς το τελικό «τρόπαιο», δηλαδή τη 

‘γονιµοποίηση’ της αρχαίας ελληνικής θρησκείας 147 . Με αυτές τις µετέωρες 

εγγυήσεις, η θρησκευτική «συνέχεια» ήταν για τον Nilsson µία πίστη εκ των ουκ 

άνευ148. 

 

Χώροι λατρείας 

Η άλλη «εξέλιξη» που διακρίνει ο συγγραφέας αφορά την πορεία της λατρείας 

εντός του ‘µινωικού’ πλαισίου. Έτσι, ξεκινά από την ΠΜ - ΜΜ λατρεία της Μητέρας 

Φύσης και των ∆αιµόνων της σε σπήλαια149, συνεχίζει µε τα ‘ιερά κορυφής’, κυρίως 

εκείνα του Πετσοφά και του Γιούχτα, συνοδεύοντας το δεύτερο µε αναφορές στη 

σχετική εποποιία για τον τάφο του ∆ιός150. Η κατεξοχήν θεότητα και κύρια έκφανση 

της ‘Θεάς Φύσης’ είναι φυσικά η ‘Ορεία Μητέρα’ 151 , η γυναικεία µορφή στο 

σφράγισµα από την Κνωσό. Τέλος, αναφέρεται στα ‘οικιακά ιερά’, η ύπαρξη των 

                                                 
145 MMR, 2. 
146 Όπ. π. 3-4 και 7. 
147  Το σκηνικό αυτών των εναλλαγών αποτελείται από µια σύνθεση βίας, όπου εισβολές και 
µετακινήσεις φύλων και φυλών εισάγουν διαρκώς καταλυτικές αντιδράσεις στην πολιτισµική 
ραχοκοκαλιά των κατοίκων του προϊστορικού Αιγαίου (όπ. π. 11-16, 23-27). Ο ίδιος διακρίνει, στο 
πλαίσιο του συγκεκριµένου χωροχρόνου, τη διαµόρφωση δύο θρησκειών: την «υψηλή», εκείνη της 
ανώτερης, πολεµοχαρούς τάξης, και τη «χαµηλή», η οποία ενσωµάτωνε τα ντόπια πληθυσµιακά 
στοιχεία, που ήταν από τη φύση τους δαιµονολατρικά και µυστικιστικά. 
148 Όπ. π. 29-33. 
149 Όπ. π. 53. 
150 Όπ. π. 71. 
151 Όπ. π. 76. 
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οποίων δικαιολογείται εν µέρει από την αξιωµατική του παραδοχή, ότι στον 

‘Μινωικό πολιτισµό’ δεν εντοπίζονται ανεξάρτητοι ναοί όπως στα ελληνικά χρόνια152. 
 

Τελετουργικός ‘εξοπλισµός’ 

Ο Nilsson ξεκινά την ανίχνευση των λειτουργικών στοιχείων της ΜΘ µε ένα 

δεύτερο αξίωµα: ότι, δηλαδή, µία λατρεία χρειάζεται απαραιτήτως και ένα βωµό153. 

Εκφράζει, συγχρόνως, τον ευρύτερο προβληµατισµό του για τη – συχνά βιαστική – 

απόδοση ιερών χαρακτηριστικών σε οµάδες σκευών, όπως τα ρυτά. Εισάγει στον 

τοµέα αυτό, την έννοια της πολυχρηστικότητας, και διευρύνει το πεδίο των 

ερωτηµάτων και της επαλήθευσης του ρόλου ενός κινητού αρχαιολογικού 

ευρήµατος154. 

Ό,τι ακολουθεί στο βιβλίο θα µπορούσε να θεωρηθεί µια κριτική προσέγγιση 

στο MTPC, στον άξονα της θρησκειολογίας του Εvans. Για τα ‘κέρατα καθοσιώσεως’, 

ο Nilsson καταλήγει ότι δεν λατρεύονταν, ούτε αποτελούσαν στοιχεία του βωµού, 

αλλά απλώς όριζαν ένα οικοδόµηµα ως ιερό 155 . Ένα δεύτερο αντιπροσωπευτικό 

σηµείο της ‘Μινωικής’ λατρείας βλέπει στον διπλό πέλεκυ 156 . Ενώ, αντίθετα, 

                                                 
152 MMR, 77. Έκανε µάλιστα την υπόθεση ότι σε αυτούς τους χώρους η λατρεία ίσως επικεντρωνόταν 
σε θεότητες διαφορετικές από εκείνες των σπηλαίων. Προφανώς στη βάση αυτής της 
«διαφοροποίησης», ο ίδιος επικεντρώνεται σε θέµατα όπως η ‘θεά των όφεων’ και το ‘ιερό των φετίχ’ 
(Fetish Shrine) στην Κνωσό (αυτόθι, 84, 90, όπου διατυπώνεται µια κάπως άστοχη ιδέα περί 
οφιολατρίας˙ πρβλ. 325-26 για εθνογραφικούς παραλληλισµούς µε στοιχεία του ‘Ευρωπαϊκού 
φολκλόρ’). Αναφορικά, πάντως, µε τις λεγόµενες ‘δεξαµενές καθαρµών’ (lustral basins) του Evans, ο 
Nilsson παραµένει διστακτικός απέναντι στις εκπεφρασµένες ερµηνείες, δηλώνοντας όµως ανίκανος 
να θέσει µια νέα πρόταση υπό διαπραγµάτευση (αυτόθι, 93˙ πρβλ. PM IV, 937). 
153 MMR, 117. Με αυτό το σκεπτικό, εισάγεται και η επιχειρηµατολογία για τις κινητές ‘τράπεζες 
προσφορών’ αλλά και για τη λειτουργία του λεγόµενου κέρνου. Ο κέρνος είναι ένα σύνθετο σκεύος µε 
περισσότερες από µία κοιλότητες, µε αντιπροσωπευτικό δείγµα εκείνο στο Ν∆ άκρο της κεντρικής 
αυλής του ανακτόρου των Μαλίων. Τόσο το όνοµα όσο και ο ρόλος του, που θεωρήθηκε ότι σχετίζεται 
µε τις προσφορές πανσπερµίας, στηρίζουν την ελληνοκεντρική θεσµοποίηση της πρακτικής συνέχειας 
της προϊστορικής λατρείας ανά τους αιώνες. 
154 Όπ. π. 143. Αυτό συµβαίνει ακόµη και όταν, τυπολατρικά, ο ίδιος θεωρεί τη µη-χρηστικότητα και 
το σχήµα αρκετά για να αποδώσουν ένα δυνητικό θρησκευτικό ρόλο σε µια οµάδα αγγείων. 
Παροµοίως, αποδίδει τελετουργικό/λατρευτικό ρόλο αποκλειστικά και µάλλον κοντόφθαλµα στις 
υδρίες µε ψηλό λαιµό και λαβές, µέσω κυρίως της δαιµονικής εικονογραφίας στις σφραγίδες. 
155 Όπ. π. 184. Προεκτείνοντας µάλιστα βεβιασµένα τον συλλογισµό για τον ρόλο των κεράτων, τα 
οποία ως άλλος χριστιανικός σταυρός, συµβολίζουν την ιερότητα, φαίνεται να έρχεται πιο κοντά στις 
απόψεις του Evans σχετικά µε το ‘ανάκτορο’ της Κνωσού ως ιερό χώρο. 
156 Όπ. π. 216. Όσον αφορά τη σηµασία του, βρίσκει τις ερµηνείες στη βάση των ‘φετίχ’ απλοϊκές. 
Παροµοίως, είναι ενάντιος στις παλιότερες ερµηνείες του πέλεκυ ως όπλου-κεραυνού από τον Evans 
και τον Picard, και τις ετυµολογικές αλχηµείες τύπου λαβύρινθος ↔ λάβρυς = πέλεκυς ↔’Οίκος των 
∆ιπλών Πελέκεων’ (αυτόθι, 226˙ RP, 190). Ο ίδιος κλίνει περισσότερο προς ένα θυσιαστικό µοτίβο. 
∆υστυχώς και το µοντέλο του υστερούσε επίσης στο επίπεδο της επαλήθευσης. Η πληθώρα τέτοιων 
αντικειµένων δεν παραπέµπει απαραίτητα και στην ιδέα ή ανάγκη ενός κοινού συµβόλου για όλη τη 
λατρεία, η οποία, µε τον τρόπο αυτό, θεωρείται κάπως αυθαίρετα ενιαία και συγκεντρωµένη. Επιπλέον, 
ο θυσιαστικός ρόλος του πέλεκυ είναι σχετικά αδύναµος στην εικονογραφία. Για παράδειγµα, στη 
σχετική µονογραφία της, η N. Μαρινάτου, υποθέτει ότι οι θυσίες γίνονταν µε ‘συριακούς πελέκεις’, 
και όχι µε διπλούς (Marinatos 1986, 22). 
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απορρίπτει µε ψυχραιµία τη θεωρία του ανεικονικού ‘πεσσού-θεού’ του Evans157. 

Παρατηρεί εύστοχα την ανακολουθία ανάµεσα στα «ταπεινά», µικρά δωµάτια που 

θεωρήθηκαν ιερά κατά τις ανασκαφές, και τις παραστάσεις µε τα κτίρια µεγάλων 

διαστάσεων που ερµηνεύτηκαν αναλόγως158. Το σχόλιο αυτό συµπυκνώνει το µείζον 

θέµα του κατά πόσον είναι δόκιµες οι άµεσες ερµηνευτικές µεταφορές από την 

καλλιτεχνική απεικόνιση στην υλική πραγµατικότητα στο κεφάλαιο της λατρείας, και 

υπογραµµίζει τον ανασταλτικό ρόλο που µπορεί να έχει µια τέτοια προσέγγιση. Με 

το ίδιο πνεύµα, βέβαια, ο Nilsson θα ενισχύσει την ιδέα του µιας ‘µινωικής οικιακής 

λατρείας’, περιχαρακωµένης και σχετικά αποκοµµένης εντός του οικοδοµικού 

ιστού159. 

Οι θετικές απόψεις του Nilsson για τη δενδρολατρεία δε διαφέρουν πολύ από 

τις αντίστοιχες του Evans160 , καθώς θεωρεί πιθανή µια ‘µινωική’ λατρεία δίχως 

εικονικές αναφορές σε προσωποποιηµένους θεούς 161 . Χρησιµοποιεί, ωστόσο, 

ποµπώδεις λέξεις και έννοιες, όπως το εκστατικό, το οργιαστικό στοιχείο κ.λπ.,  δίχως 

περαιτέρω εµβάθυνση. Η αποφυγή ανθρωποκεντρικών ερµηνειών δεν αποτελεί, 

εξάλλου, µια φυγή από τον «θεοκεντρισµό», αλλά εγγράφεται στο πνεύµα του MTPC, 

και στο εξελικτικό πλαίσιο σκέψης. Όταν, στη συνεχεία, ο ίδιος αναφέρεται στα 

ειδώλια εν γένει και στις λατρευτικές τους χρήσεις, τότε διαπιστώνει ότι, κάποια 

στιγµή, οι ‘Μινωίτες’ περνούν στο ανθρωποµορφικό στάδιο της θρησκείας τους162. 

Εκτός, πάντως, µερικών παρόµοιων αξιωµατικών τοποθετήσεών του, η σκέψη 

και η κρίση του Nilsson είναι αρκετά ώριµες για να εκφράσουν ισχυρές αµφιβολίες 

γύρω από τις γενικευτικές «εξάρσεις» του Evans περί µητριαρχικών θρησκευτικών 

                                                 
157  MMR, 244-48. Σχετικά µε τα ‘τεκτονικά σηµεία’ είναι εξίσου προσγειωµένος, αν και αφήνει 
ανοιχτή τη «θρησκευτική» παράµετρο της σηµασίας τους για την ‘ιερή προστασία’ του κτιρίου στα 
λίθινα µέλη του οποίου σκαλίζονται. 
158 Όπ. π. 259-60. 
159 ∆εν βρίσκει επαρκείς ενδείξεις για τον εξολοκλήρου ιερό χαρακτήρα του ‘ανακτόρου’ και υποθέτει 
ότι, ίσως, µόνο κάποια από τα τµήµατά του είχαν ιερό χαρακτήρα. Υποστηρίζει έτσι την άποψή του ότι 
ο ‘µινωικός ναός’ δεν ήταν αυτόνοµος, αλλά µέρος ενός ευρύτερου συνόλου, και διερωτάται αν οι 
µικρές διαστάσεις αυτών των χώρων αποτελούσαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ‘µινωικής’ περιόδου. 
160 Όπ. π. 262 (“one of the best known features of primitive religion and modern folklore”). Αυτόθι, 
268, Fig. 134, 277 (“That we see here an ecstatic or orgiastic scene of the tree cult together with 
dancing may safely be assumed”). 
161 Εδώ ο Nilsson τιµά τη θεωρητική συµβολή του Frazer και των άλλων πρώιµων µελετητών της 
‘πρωτόγονης θρησκείας’, την οποία ανιχνεύει στις αρχαιολογικές «επαληθεύσεις» του Evans. Ο ίδιος 
είναι πρόθυµος να συµφωνήσει ότι στη ‘µινωική’ Κρήτη υπήρξε µια «πραγµατική λατρεία αφιερωµένη 
στους κλώνους» (boughs), την οποία προεκτείνει και στις ανάλογες µαρτυρίες της κλασικής Ελλάδος. 
Σε αντίθεση µε τον πεσσό, στο δέντρο βλέπει µια ενσάρκωση/προσωποποίηση της θεότητας. 
162 Όπ. π. 289. 



 40

ερµηνειών – του τύπου της ‘Μεγάλης Μητέρας’ – στα γυναικεία ειδώλια163. Τον 

απασχολεί, κυρίως, η λεγόµενη ‘οικιακή λατρεία της θέας των όφεων’164. Το φίδι έχει 

κοµβικό ρόλο στη «θεολογία» του: αυτό του επιτρέπει, µεταξύ άλλων, να αναπτύξει 

τις ελληνοκεντρικές «παραβολές» του165. Εκ του σύνεγγυς, για τον Nilsson, η σχετική 

‘Μινωική Θεά των Όφεων’ δεν ήταν χθόνια, αλλά οικιακή166. 

 
Θεότητες 

Ήδη στην ενότητα περί ειδωλίων, ο Nilsson αναφέρεται στις µορφές τις 

οποίες θεωρεί αποδέκτες της λατρείας, δηλαδή θεότητες. Στη συνέχεια, όµως, 

επικεντρώνεται στο θέµα αυτό, για παράδειγµα όταν υποστηρίζει τη ‘θεϊκή 

επιφάνεια’ και ενσάρκωση µέσω των πτηνών167. Κατ’ αυτόν, αποτελεί αξιωµατική 

αλήθεια ότι ο άνθρωπος έχει από τη φύση του, στο θρησκευτικό και καλλιτεχνικό του 

φαντασιακό, την ανθρωποµορφική εικόνα των θεών του168. ∆ίνει µάλιστα έµφαση 

στις γυναικείες θεότητες και, ιδιαίτερα, στη λεγόµενη ‘πότνια θηρών’, στην οποία θα 

στηρίξει µεγάλο µέρος της υπόθεσής του για τη θρησκευτική συνέχεια ως τα 

ελληνικά χρόνια169. Ως προς τους λεγόµενους ‘Μινωικούς ∆αίµονες’, ο Nilsson δεν 

πρωτοτυπεί ιδιαίτερα, καθώς τους κατατάσσει και αυτός στη σφαίρα της ‘Μινωικής’ 

φαντασίας170. 

                                                 
163 MMR, 291. Παρόλο που τονίζει ότι κάθε ειδώλιο δεν αποτελεί αυτοµάτως και µία θεά (µητέρα ή 
όχι), κάνει όµως και αυτός µε τη σειρά του µια αρκετά αστήριχτη θεωρητική κατηγοριοποίηση, όταν 
αναφέρεται στην ‘παλαιά’ και τη ‘νέα’ θρησκεία: στην πρώτη, βλέπει τη νεολιθική της όψη, όπου 
µαγεία, δαίµονες, και ίσως θεοί, επικρατούν της όποιας πιθανής ‘Μητέρας Θεάς’, και πρεσβεύουν την 
ανθρώπινη γονιµότητα (human fecundity). Στη δεύτερη, µε τη βλάστηση (vegetation) πλέον 
συνδέονται οι όψιµες θεές, η Μητέρα θεά της Μ. Ασίας, η Ιστάρ και η Ίσις.    
164 Όπ. π. 321, 324-29. Πρόκειται για το ελληνικό «αντίβαρο» στα αιγυπτιακά παράλληλα του Evans, 
µε τον οικουρό όφι ως προστάτη της οικίας. 
165 Για παράδειγµα, γίνονται συγκρίσεις µε τον Αγαθό ∆αίµονα της Harrison και τη λατρεία του ∆ιός 
στο Παλαίκαστρο (βλ. παραπάνω, σελ. 31). Βλέπουµε, λοιπόν, ότι οι περισσότερες ερµηνευτικές 
υποθέσεις διατέµνονται και διαντιδρούν. ∆εν απουσιάζουν, βέβαια, και οι συγκρούσεις. Για 
παράδειγµα, η θέση του Nilsson υπέρ µιας οικιακής οφιολατρίας τον έφερε σε σύγκρουση µε τον 
Picard, ο οποίος υποστήριζε µια χθόνια-νεκρική (και επίσης ελληνοκεντρική) σύλληψη για τα φίδια 
(RP, 113). 
166 MMR, 328 (πρβλ. PM IV, 187 και RP, 113). 
167 MMR, 330, 338. Είναι, ωστόσο, αρκετά οξύνους ώστε να διαχωρίσει τη θέση του από την ισχύουσα 
τάση να αποδίδονται –αρχαιοελληνιστί- συγκεκριµένα είδη πουλιών σε συγκεκριµένες θεότητες. 
Συγχρόνως, αντικρούει την υπόθεση της Harrison για έναν Ιερό Γάµο στον οποίο παραπέµπουν τα 
πτηνά, ως σύµβολα του Ουρανού και οι πεσσοί, ως σύµβολα της Γης, στην παράσταση της 
σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδος. Κάτι τέτοιο έρχεται σε αντίθεση µε το εξελιγµένο θρησκευτικό 
στάδιο όπου ο ίδιος κατατάσσει τους ‘Μινωίτες’. 
168 Όπ. π. 341. 
169 Όπ. π. 354-60. Ο Nilsson αναγνωρίζει την πενία του διαθέσιµου υλικού για µια αντίστοιχη ανδρική 
θεότητα, µολονότι επιχειρεί κάποιες διστακτικές αναφορές σε κάποιον ‘πόσι θηρών’. 
170 Όπ. π. 381. 
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Στη σύνθεση που ακολουθεί, ο Nilsson αναφέρεται στο ‘Μινωικό-Μυκηναϊκό 

Πάνθεον’, ως µια εκδοχή του ‘Ιερού Γάµου’, που αν και όχι ιδιαίτερα πρωτότυπη, 

συνοδεύεται όµως από µερικά καταλυτικά σχόλια. Πρόκειται για µία κριτική στις 

υπεραπλουστεύσεις που θέλουν µια κατά βάση ενιαία λατρεία της ‘Μεγάλης 

Μητέρας’, που ξεκινά από τη Μ. Ασία, και, συν τοις άλλοις, εκτείνεται µέχρι την 

Κρήτη και τη ‘µινωική’ της θεά. Η άποψή του είναι αποπεµπτική για κάποιες τάσεις 

που καλά κρατούν µέχρι σήµερα171. 

Η προβληµατική του περί της παρουσίας ή απουσίας ενός άρρενος θεού στο 

µινωικό πάνθεο είναι, αντίθετα, συνοπτική: αν και «εξαιρετικά σπάνιος», ακόµη και 

ως ‘πόσις θηρών’, αυτός εκφράζει ωστόσο µία γενικότερη ιδέα που κάνει πιθανή την 

ύπαρξη του172. Παρόλο που ο ίδιος είναι υποστηρικτής του πολυθεϊσµού, δε διακρίνει 

στη ΜΘ παρά δύο µόνο θεότητες, µία θηλυκή, την Πότνια, και µία αρσενική, τον 

Πότνιο Θηρών, οι οποίες πηγάζουν από τους ∆αίµονες της Φύσης173. Η αντίφαση 

αυτή αποδυναµώνει από µόνη της τη θέση του, που καταλήγει έτσι να συµφωνεί µε 

τον ‘διπλό µονοθεϊσµό’ των Hogarth και Evans. Η υποστήριξη, λοιπόν, του 

πολυθεϊσµού από τον Nilsson µοιάζει «ατελής», ίσως επειδή οφείλεται, κυρίως, στη 

χρήση της θεωρίας αυτής προς υποστήριξη της συνέχειας της ΜΘ στην αρχαία 

ελληνική θρησκεία, και όχι τόσο στην ενδελεχή αναζήτηση της τεκµηρίωσης της. 
 

Η σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας. Προς µία θρησκευτική συνέχεια; 

Κοµβικό σηµείο στις σελίδες που αφιερώνει ο Nilsson στο τόσο σηµαντικό 

εύρηµα της σαρκοφάγου από την Αγία Τριάδα (Εικ. 5) αποτελεί η ιδέα της 

θεοποίησης ενός νεκρού ήρωα και η υπέρβαση των ορίων µεταξύ ανθρώπων και 

θεών 174 . Σε αυτήν, η ‘µυκηναϊκή’ και η αιγυπτιακή νεκρική παράδοση 

                                                 
171 Βλ. για παράδειγµα παρακάτω (το ‘Κίνηµα της Θεάς’, σελ. 89). Ας µην ξεχνάµε ότι η κριτική αυτή 
γίνεται µε κάποια υστεροβουλία, και έχει σκοπό την έµφαση στην ‘πότνια θηρών’. Το θέµα εµπίπτει 
στη «διαµάχη» της εποχής, αν δηλαδή οι ΄Μινωίτες’ ήταν µονοθεϊστές, όπως υποστήριξε ο Evans, ή 
όχι. Ο Nilsson θεωρεί τους ‘Μινωίτες’ «πολιτισµένο» λαό, οπότε και, επαγωγικά, πολυθεϊστικών 
προτιµήσεων (MMR, 393). Όπως φαίνεται από την πληθώρα των αντίθετων απόψεων που ο ίδιος 
παραθέτει, η γνώµη του αυτή δεν υπερίσχυσε. Ως µόνη «αλλαγή πλεύσης» προς την άποψη του 
αναφέρεται από τον ίδιο η περίπτωση του Picard (RP, 74), ο οποίος, αναθεωρώντας, χαρακτηρίζει 
πολυθεϊστές τους προϊστορικούς Κρήτες, ενώ, ακόµη, πιστεύει ότι η λατρεία ενός άρρενος νεαρού 
θεού µαρτυρείται έµµεσα (βλ. και παρακάτω, σελ 59). Ο Nilsson γίνεται συµβατικότερος όταν 
υποστηρίζει, µαζί µε άλλους σύγχρονούς του, το δίπολο ‘µητέρα θεά και άρρεν πάρεδρος’ που 
θεµελιώθηκε από τον Evans. 
172 MMR, 403. Στον άξονα της υπεραπλούστευσης αυτής, ο ίδιος θα διακρίνει την ανδρική θεότητα 
στην παράσταση του χρυσού σφραγιστικού δακτυλίου από την ακρόπολη των Μυκηνών, που θεωρεί 
ότι παραπέµπει στο ‘Μινωικό-Μυκηναϊκό Πάνθεον’. 
173 Όπ. π. 412. 
174 Όπ. π. 443. 
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συναξιολογούνται µε τη ‘µινωική’ θρησκευτική και καλλιτεχνική άποψη. Κατά τον 

συγγραφέα, οι παραστάσεις στη σαρκοφάγο δείχνουν πόσο τα µετέπειτα ελληνικά 

µυστήρια έλκουν την καταγωγή τους από τη ΜΘ. Η συγκεκριµένη πρόταση 

εντάσσεται στη γενικότερη υπόθεση, ότι αν εξακριβωθεί η συνέχεια της λατρείας 

στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, από τη ‘µινωική-µυκηναϊκή’ µέχρι και την ελληνική 

περίοδο, τότε είναι πολύ πιθανό η παλαιά λατρεία να συνεχίζεται αυτούσια175. Ο 

Nilsson επενδύει σηµαντικά στις λειτουργίες της µνήµης, για παράδειγµα ως προς την 

ιερότητα ενός τόπου, η οποία, έστω και αφηρηµένη, στο συλλογικό υποσυνείδητο, 

µπορεί να διατρέχει κάθετα περισσότερες γενιές και να υπερβαίνει τις όποιες 

πληθυσµιακές, κοινωνικές και πολιτισµικές αλλαγές. Στο επίκεντρο της θεώρησής 

του, ίσως και λόγω των κλασικών καταβολών του, υποστηρίζει τις ‘µινωικές’ 

καταβολές κάποιων από τις µετέπειτα ελληνικές γυναικείες θεότητες 176  και των 

µύθων της γέννησης και του θανάτου του ∆ιός 177 . Μάλιστα, η πληθώρα των 

µεταγενέστερων παραλλήλων ελληνικών ‘θνητών θεών’ και η έµφαση που δίνει ο 

Nilsson στον Ορφικό ∆ιόνυσο, δείχνουν να επαρκούν για την ad hoc νοµιµοποίηση 

των πιστεύω του γύρω από τη συνέχεια178. Με την ίδια νοοτροπία ενισχύει και τις 

ιδέες του για µια ενδεχόµενη ‘ηρωολατρεία’, και για τις αντιλήψεις των ‘Μινωιτών’ 

γύρω από τη µετά θάνατον ζωή, τον ‘Άλλο Κόσµο’179. Εν τέλει, η ευρύτερη σύνθεσή 

                                                 
175  MMR, 482. Ως πειστική περίπτωση αναφέρεται η συνέχεια της λατρείας στο ‘σπήλαιο της 
Ειλείθυιας’ στην Αµνισό (αυτόθι, 460-61). Ενώ, αντίθετα, απορρίπτεται κατηγορηµατικά η 
παραφιλολογία γύρω από τον ‘Τάφο του ∆ιός’ στο όρος Γιούχτας (“it is impossible to put any 
confidence in the tradition”, αυτόθι, 462). Τις ελπίδες του για την επαλήθευση της θεωρίας του θα 
στρέψει εν τέλει ο Nilsson προς τα ηπειρωτικά, σε «ηχηρά» ονόµατα του κλασικού ελληνικού ιερού 
χάρτη, όπως η Ελευσίνα, η ∆ήλος και οι ∆ελφοί. Συγχρόνως, θα υπερεκτιµήσει (και αυτός, όπως και 
άλλοι πριν και µετά από αυτόν) τις αλλαγές στην κεραµική και την τέχνη, για να δει στον 
‘Μεταβατικό’ ρυθµό µεταξύ Μυκηναϊκής και Γεωµετρικής περιόδου να διασώζεται η «πνοή του 
παλαιού κόσµου». 
176 Όπ. π. 485. Έτσι, για παράδειγµα, η Αθηνά προέρχεται από την ‘Οικιακή Θεά’, ενώ η Άρτεµις και η 
Ειλείθυια από την ‘πότνια θηρών’. Προκύπτει, εποµένως, µια «επαλήθευση» των θεϊκών 
κατηγοριοποιήσεών του στο πλαίσιο της ‘µινωικής’ περιόδου, και, συγχρόνως, η «πολιτισµένη», 
πολυθεϊστική θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων εξασφαλίζει µία ανάλογου κύρους καταγωγή. 
177 Όπ. π. 542, 555-57, 572. 
178 Όπ. π. 576-77, 680-81. Να διευκρινιστεί εδώ ότι, σε κάποιο σηµείο του έργου του Nilsson (αυτόθι, 
579-80) η ∆ιονυσιακή λατρεία χαρακτηρίζεται ισχνή στη δωρική Κρήτη. Αυτό όµως εξηγείται µέσα 
από την υπόθεση ότι ο ∆ιόνυσος ήταν «αχρείαστος», καθώς οι θρησκευτικές ιδέες τις οποίες 
αντιπροσώπευε είχαν ήδη αποδοθεί στον Κρηταγενή ∆ία. Ο Nilsson συνεχίζει, λέγοντας ότι η λατρεία 
του ∆ιονύσου, αυτή καθαυτή, εντοπίζεται µόνο όψιµα, µε τον ορφισµό. Ο ίδιος θεωρεί ότι αυτό το 
θρησκευτικό ρεύµα φέρνει πιο κοντά τη λατρεία του ∆ιονύσου µε αυτή του ∆ία. Βεβαίως, δεν ήταν 
γνωστή η πινακίδα KH Gq 5 από την Κυδωνία, που προσέθεσε ιδιαίτερο κύρος στις υποθέσεις για µια 
κοινή λατρεία ∆ιός και ∆ιονύσου στο ‘µυκηναϊκό’ αυτό κέντρο της ∆υτικής Κρήτης (βλ. παρακάτω, 
σελ. 128, σηµ. 604). 
179  Επιστρέφοντας στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας, ο ίδιος αναφέρεται σε δύο διαφορετικές 
παραδόσεις διαχείρισης των νεκρών, αυτή του ‘Μινωικού Φωτός’ και της ‘Γης των Μακάρων’, αλλά 
και εκείνη του σκοτεινού Άδη (όπ. π. 625). Είναι βέβαιος, λοιπόν, ότι οι ορφικές αντιλήψεις 
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του Martin Nilsson περιλαµβάνει δύο θρησκείες: την ‘αριστοκρατική - ιπποτική’ του 

Οµήρου (πάντα επίκαιρος) και τις λαϊκές θρησκείες του Μίνωα, που συγχωνεύτηκαν 

για να δηµιουργήσουν την αρχαία ελληνική θρησκεία180.  

 
Σχολιασµός 

Στόχος του κειµένου που προηγήθηκε δεν είναι η εκτενής βιβλιοκριτική της 

Μινωικής-Μυκηναϊκής Θρησκείας του Nilsson – και, εποµένως, πολλά είναι τα 

σηµαντικά σηµεία του έργου που έµειναν εκτός. Αξίζει, ωστόσο, να γίνει εδώ µία 

προσπάθεια ένταξης του βιβλίου στο ευρύτερο πλαίσιο της εποχής του, όπου ποικίλες 

ιδέες για τη ΜΘ διατυπώθηκαν, έγιναν λιγότερο ή περισσότερο αποδεκτές ή 

πολεµήθηκαν αγρίως. Σε αυτές τις διαφορετικές ιστορίες ανθρώπων, ιδεολογιών και 

αρχαιολογικών ευρηµάτων, συχνά ο ερευνητικός υποκειµενισµός επιβλήθηκε, 

πιστεύω, δυσανάλογα πολύ στα τελευταία.  

Πέρα από την προσκόλλησή του στη διερεύνηση της ορφικής διαχείρισης του 

θανάτου, ο Nilsson ξεπέρασε µε την οξυδέρκειά του µεγάλους θεωρητικούς της 

αρχαίας ελληνικής θρησκείας, όπως η Harrison και ο Cook, οι οποίοι περιορίστηκαν 

σε πολύ πιο αποστεωµένους «φιλολογισµούς». Από πολύ νωρίς αντιλαµβάνεται τη 

διάκριση ‘Μινωικής’ και ‘Μυκηναϊκής’ θρησκείας και αποµακρύνεται από τα 

συµψηφιστικά ‘κρητοµυκηναϊκά’ µορφώµατα 181 . Ο ίδιος είναι ο πρώτος που 

περιόρισε αισθητά, αν και όχι καταλυτικά, την ακατάσχετη φιλολογική φλυαρία, 

«οµηροκεντρική» ή µη, που χαρακτήριζε το πεδίο της ΜΘ, και επικεντρώθηκε, µε το 

δικό του πάντα υπόβαθρο, στην αρχαιολογική µαρτυρία. Ακόµη και όταν γράφει 

υποκειµενικά, για να εξυπηρετήσει τις προσωπικές του θεωρίες, είναι και πάλι, τις 

περισσότερες φορές, συγκρατηµένος. Τα παρακινδυνευµένα «άλµατά» του 

περιορίζονται σε ένα κύκλο παραδοχών και συµβάσεων τις οποίες, όπως δείχνει το 

συνολικό έργο του, δεν επιτρέπεται να υπερβεί. Οι ‘µινωικές’ ρίζες του ορφισµού και 

γενικά του ελληνικού µυστικισµού, και η ‘µυκηναϊκή’ καταγωγή της ελληνικής 

µυθολογίας182 υπήρξαν στόχοι ζωής για τον Nilsson, και η επίλυσή τους στο πλαίσιο 

του έργου του για τη ‘Μινωική-Μυκηναϊκή Θρησκεία’ ήταν αποφασιστικής 

σηµασίας για τη θεµελίωση και των άλλων έργων του. 

                                                                                                                                            
αποτέλεσαν µια «µεγάλη επιστροφή» στο προσκήνιο των ‘µινωικών’ προσδοκιών για τη θεοποίηση 
του ανθρώπου. 
180 MMR, 628-32. 
181 Όπ. π. VIII. 
182 Όπ. π. 34-40. 
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Είναι ενδιαφέρον να διευκρινιστεί κατά πόσον ο Nilsson στήριξε της 

κεντρικές ιδέες που διατύπωσε ο Evans στο MTPC, καθώς και αν παρουσίασε 

κάποιες νέες προσεγγίσεις – και ποιες. Ο ίδιος είναι, για παράδειγµα, ενθουσιώδης ως 

προς τη δενδρολατρεία. Αν και δεν είναι καθόλου απίθανο τα δένδρα ή κάποια άλλα 

φυτά να ήταν µέρος κάποιου «θρησκευτικού»/µαγικού συστήµατος των 

προϊστορικών δοξασιών και πρακτικών,  η υπόθεση της λατρείας τους δεν παύει, 

πιστεύω, να είναι µια ανεπαλήθευτη υπόθεση, ίση µε οποιαδήποτε άλλη (όπως π.χ. 

αυτή του ‘πεσσο-θεού’ του Evans). Ο κατά τα άλλα ορθολογιστής Nilsson 

επιβεβαιώνει µε την «εµµονή» του αυτή τον γενικότερο συντηρητισµό της 

θρησκειολογούσας επί του παρελθόντος διανόησης της εποχής. Η ισχυρή κληρονοµιά 

του Frazer (αυτόνοµη, αλλά και όπως µεταφέρθηκε από τον Evans), µπορεί σήµερα 

να φαίνεται υπερβολική, τότε, όµως, είχε φαίνεται µεγάλη, «πιλοτική» (υπερ)αξία, 

αφού παρείχε ακόµη και στον Nilsson τον ασφαλή µίτο για τη συγγραφή, όπως ο 

ίδιος παραδέχεται, ενός «εικονογραφηµένου βιβλίου δίχως κείµενο»183. 

Εντούτοις, ο συγγραφέας είχε το θάρρος και την καθαρή σκέψη να επισηµάνει, 

µεταξύ άλλων, την απόσταση ανάµεσα στα µνηµεία της τέχνης και της εικονογραφίας 

και την αρχαιολογική τους επαλήθευση, που κάνει δυσδιάκριτα τα όρια µεταξύ του 

φαντασιακού και της πραγµατικότητας των ανθρώπων της προϊστορικής περιόδου. 

Υπογραµµίζει, επιπλέον, τις εξίσου δυσδιάκριτες ανοχές της αρχαιολογικής 

δεοντολογίας, όταν, για παράδειγµα, κάνει ειδική µνεία στο πρόβληµα των κίβδηλων 

κοµµατιών που αναλύονται από τον Evans, και της νεφελώδους προέλευσης πολλών 

από τους «στυλοβάτες» της ισχύουσας θεωρίας για τη ΜΘ 184 . Είναι, εποµένως, 

ειρωνεία το γεγονός ότι, εν τέλει, ο ίδιος θα γίνει ο «πεσσός» που θα στηρίξει τον 

θιασώτη της άκριτης χρήσης πλαστών κοµµατιών, δηλαδή τον Evans. ∆ιότι, όσο 

οξύµωρο κι αν ηχεί, ο Nilsson θα δώσει τροφή και σε αυτούς που θέλουν να δουν τη 

ΜΘ µε κριτικό βλέµµα, αλλά και στους «τυφλούς» εκείνους υποστηρικτές των 

απόψεων του Sir Arthur. Πράγµατι, µέσα από το έργο του Σουηδού µελετητή, πολλές 

από τις αδύναµες υποθέσεις του Evans εκµηδενίστηκαν µε την ορθολογιστική του 

κριτική, άλλες όµως «αναστυλώθηκαν» και ενισχύθηκαν µε το κύρος και τα σχόλια 

του επιφανούς θρησκειολόγου. 

                                                 
183 MMR, 7. 
184 Όπ. π. 40 (όσο κι αν οι αµφιβολίες αυτές ενοχλούν ακόµη και σήµερα κάποιους ερευνητές – και τις 
συνθέσεις τους. 
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Η «µισή εικόνα», αυτή της στήριξης των απόψεων του Evans, εµπλουτίζεται 

από τον Nilsson µε ευρύτερες θεωρητικές παραδοχές. Για παράδειγµα, εκείνη την 

περίοδο, Πολιτισµός, Θρησκεία και Τέχνη αποτελούσαν ένα τρίπτυχο, του οποίου οι 

οριακές αλληλεπικαλύψεις οδήγησαν συχνά σε εντελώς ανεπεξέργαστες ιδέες για τη 

διαµόρφωση της θρησκευτικής παράδοσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

‘µινωική µεγαλοφυΐα’ έρχεται σε επαφή µε το ‘χαµηλό’, για να το µετατρέψει 

σταθερά σε ‘υψηλό’. Περιτριγυρισµένοι από ‘ξένους’, οι ‘προέλληνες Μινωίτες’ 

δανείζονται πάντα εκλεκτικά από αυτούς (ας όψεται η ευρωπαϊκή καθαρότητα!). Ως 

κονίαµα στα αναπόφευκτα κενά που αφήνουν οι χρονικές αποστάσεις µπαίνει η τέχνη, 

που γίνεται φορέας συµβολικών κωδίκων και αξιών, εξασφαλίζοντας και αυτή, µε τις 

κατάλληλες αναγνώσεις, την επιθυµητή συνέχεια. Πράγµατι, λοιπόν, έχει βάση η 

διαπίστωση του Nilsson ότι η ανταλλαγή καλλιτεχνικών τύπων, ιδίως στον τοµέα της 

εικονογραφίας, µεταξύ Κρήτης και Ανατολής/Αιγύπτου θα µπορούσε να αποκαλύψει 

αρκετά για τις ‘ξένες σχέσεις’ της ΜΘ 185. ΄Όµως, µάλλον ξεχνά ότι δυστυχώς, ή 

ευτυχώς, το ίδιο σηµαίνον δεν παραπέµπει πάντοτε και παντού στο ίδιο σηµαινόµενο. 

 

Συνολικά, το έργο του Nilsson, αν και σε µεγάλο βαθµό ξεπερασµένο σήµερα 

από τις µετέπειτα αρχαιολογικές ανακαλύψεις και την πρόοδο στον τοµέα των 

επιστηµονικών ιδεών, παραµένει ένα σεβαστό σηµείο αναφοράς – ‘µνηµειακό’ είναι   

ο χαρακτηρισµός που το συνοδεύει συνήθως. Αποτέλεσε, εξάλλου, σταθµό ήδη στις 

της µέρες του: “This book destroys many old shibboleths, and it opens out new vistas 

in every direction” έγραφε ο W. R. Haliday ξεκινώντας την κριτική του για την 

πρώτη έκδοση του MMR186. Ενώ, ο F. R. Walton επαινεί τον συγγραφέα, µεταξύ 

άλλων επειδή, στη δεύτερη έκδοση (1950), ενσωµατώνει τις απόψεις των Persson και 

Picard, και προσφέρει έτσι µία σύνθεση των συναφών ιδεών, αποφεύγοντας 

συγχρόνως τον επιθετικό διάλογο 187 . ∆εν έλειψαν, εντούτοις, και κάποιες 

καλοπροαίρετες αλλά ευθύβολες παρατηρήσεις, όπως εκείνη του C. Bonner για την 

απουσία ενός χρονολογικού πίνακα που θα συνέδεε τα αιγαιακά ευρήµατα188.   

 

 

 
                                                 
185 MMR, 386-88. 
186 Haliday 1927, 218. 
187 Walton 1952, 44. 
188 Bonner 1951, 425. 
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A. W. Persson: Η θρησκεία της Ελλάδας στα προϊστορικά χρόνια 

 Το έργο του A. W. Persson The Religion of Greece in Prehistoric Times (στο 

εξής RGPT) δηµοσιεύθηκε το 1942, ανάµεσα δηλαδή στην πρώτη και τη δεύτερη 

έκδοση του MMR. Ο συγγραφέας του είναι συµπατριώτης του Nilsson, και είχε ήδη 

καταξιωθεί ως αρχαιολόγος – ανασκαφέας των ‘βασιλικών τάφων’ στα ∆ενδρά 

(1926-27), της ‘µυκηναϊκής’ ακρόπολης στην Ασίνη (1922-30) και της ακρόπολης 

των ∆ενδρών (1939). 

 Χωρίς να είναι «ειδικός» θρησκειολόγος στον τοµέα της ΜΘ, ο Persson 

βρισκόταν στην ίδια ελληνοκεντρική σφαίρα θεώρησης µε τον Nilsson, διέθετε όµως 

µια διαφορετική προσέγγιση. Στο πλαίσιο του προϊστορικού κόσµου που µελετά, ο 

Persson υποστηρίζει τη ‘θεωρία της διάδοσης’ του Oscar Montelius, και την υπεραξία 

της ιστορικής–πολιτισµικής προσέγγισης, την οποία εισάγει το όραµα του V. G. 

Childe για τον ευρωπαϊκό πολιτισµό189. Όπως θα φανεί παρακάτω, η αποδοχή µιας 

κοινής πολιτισµικής συνισταµένης για όλη την προϊστορική Ευρώπη αποτέλεσε το 

όχηµα για τη διατύπωση κάποιων από τις βασικές ιδέες του Persson. Εξάλλου, σε 

αντίθεση µε τους θρησκειολογικά «πολιτισµένους Μινωίτες» του Nilsson, ο ίδιος 

ξεκινά µε βάση την αντίληψη του, ας µου επιτραπεί, “savage moron” («ηλίθιος 

άγριος»), που αναδύεται από τα γραπτά του Frazer. Στη σκέψη του προϊστορικού 

αυτού πλάσµατος, η µαγεία και η πρωτόγονη λατρεία επιβάλλονται για την επίτευξη 

των στοιχειωδών αναγκών της επιβίωσης, επειδή απουσιάζει η επιστήµη και 

κυριαρχεί η άγνοια του φυσικού κόσµου190. 

 Για το προϊστορικό Αιγαίο και τη θρησκεία των κατοίκων του, ο Persson θα 

επεξεργαστεί µια θεωρία χρησιµοποιώντας τα σχετικά «δηµοφιλή» εργαλεία της 

εποχής, δηλαδή τα αρχαιολογικά ευρήµατα και τους µύθους. Σε αντίθεση µε τον 

Nilsson, που αναζητούσε στοιχεία της ύστερης παράδοσης στα προϊστορικά υλικά 

κατάλοιπα, ο Persson προχωρεί αντίστροφα191. Ξεκαθαρίζει από την αρχή ότι η δική 

του έρευνα είναι µερική και δεν διαθέτει την ευρύτητα του υλικού των παραπάνω 

έργων. ∆ηλώνει, έτσι, ότι προτίθεται να επιβάλλει µια θεωρία σε µια οµάδα 

                                                 
189  RGPT, 1. Για παράδειγµα, όταν ο Persson διακρίνει “intercultural influences in any culture 
pattern”, κατά τη µελέτη µιας αρχικής “Afrasian uniform culture” η οποία διαχύθηκε στη συνέχεια. 
Βλ. και Trigger 1989, 158, 168-70, όπου σηµειώνεται ότι ο Childe είχε επηρεαστεί από τους Myres και 
Evans στην αντίληψή του για τους Ινδοευρωπαίους και τη διαµόρφωση από αυτούς ενός διακριτού, 
«ανώτερου» τρόπου ζωής και πολιτισµού (culture). 
190 Frazer 1998 (1890), 46. 
191 RGPT, 5. Ενώ µάλιστα αναγνωρίζει τον πρωτοποριακό ρόλο του MTPC και του MMR, ο ίδιος 
επικρίνει τον Nilsson για την αυστηρότητα µε την οποία απορρίπτει υποθέσεις, τις οποίες αυτός δεν 
θεωρεί καθόλου χίµαιρες. 
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αρχαιολογικών ευρηµάτων, γεγονός για το οποίο επικρίθηκε ήδη στην εποχή του192. 

Αντικείµενό του είναι οι αιγαιακοί σφραγιστικοί δακτύλιοι, “the most important 

pieces of evidence bearing upon our knowledge of this religion”193. Αυτή βέβαια είναι 

µία υποκειµενική διαπίστωση και µια γενίκευση, που όµως, κατά τον συγγραφέα, 

νοµιµοποιεί, ακριβώς, κάθε διεύρυνση σε άλλα πεδία και οµάδες υλικών και 

πληροφοριών. Το αρχαιολογικό υπόβαθρο είναι πλέον αδιάφορο: η µελέτη της 

εικονογραφίας, που αποσπάται από τις ανασκαφικές της συνάφειες κατ’ 

εξακολούθηση ήδη από το 1901, «αυτονοµείται» µε κορυφαίο και απολύτως 

συνειδητό τρόπο στο RGPT. 

Ο πυρήνας της επιχειρηµατολογίας του Persson δεν διαφέρει πολύ από 

εκείνον του «πρώιµου» Evans. Με πρωταγωνιστή τον ανεικονικό ‘βαίτυλο’/θεό194, η 

θεώρησή του είναι κατεξοχήν «µυθοκεντρική», και επικεντρώνεται σχεδόν ευλαβικά 

στην ιστορία του θανάτου και της αναγέννησης του Γλαύκου, υιού του Μίνωα195. 

Επειδή το αρχαιολογικό, αλλά και το φιλολογικό σχετικό υλικό είναι πενιχρό196, 

επιστρατεύονται τα υπόλοιπα, συνήθη «εξαρτήµατα» της ΜΘ, όπως ο ζωοδότης  

ή/και καταστροφέας όφις, οι αδερφοί Grimm και οι sagas τους197. Με συνοπτικές 

διαδικασίες, ο Persson «ανακαλύπτει», µέσα από τα στοιχεία αυτά, µια ‘αρχαία 

                                                 
192 Riess 1944, 192. 
193 RGPT, 6. 
194 Όπ. π. 7 (“Minoan religion lacked genuinely aesthetic representations of its divinities”). Παρά 
ταύτα, ο συγγραφέας παραµένει σε γενικές γραµµές αµέτοχος στη διαµάχη της εποχής σχετικά µε τον 
‘µινωικό’ πολυθεϊσµό ή τον µονοθεϊσµό. Κλίνει µάλλον, και αυτός, προς ένα µοντέλο διπλού 
µονοθεϊσµού, καθώς το λεγόµενο ‘Θείο Ζεύγος’ εξυπηρετεί συχνά τις ερµηνείες του. 
195 Όπ. π. 9, 11. Όπως αναφέρει ο ίδιος, ο µύθος αυτός σώζεται µε τη µορφή που «ταιριάζει» στο 
σχήµα του µόνο σε δύο ύστερες πηγές, στον Απολλόδωρο και τον Υγίνο. Επειδή διαβλέπει όµως, 
«αρκετή παλαιότητα» στον συγκεκριµένο µύθο, επιλέγει να τον προεκτείνει στο παρελθόν. 
196Στα αρχαιολογικά του επιχειρήµατα, περιλαµβάνονται οι πιθοταφές από τον Σφουγγαρά στην 
Ανατολική Κρήτη, όσο και κάποιες υπερβολικές εικασίες για µια «ταριχευµένη µούµια» που βρήκε ο 
Schliemann, το 1867, στον ‘Κάθετο Λακκοειδή Τάφο IV’ των Μυκηνών. Και όχι µόνο. Στην ουσία, 
επιχειρείται µια παραπλανητική χωροχρονική διεύρυνση του συγκεκριµένου τρόπου ταφής, χωρίς 
σαφές χρονολογικό και γεωγραφικό πλαίσιο. Οι σχετικές αναφορές καλύπτουν τη Μ. Ασία, τις 
Κυκλάδες, την ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και την κεντρική Ευρώπη (RGPT, 13-14). Είναι σαφές ότι 
εδώ εφαρµόζεται ένα άκοµψο σχήµα διάχυσης. 
Ειδικά σε ότι αφορά τη «µούµια» από τις Μυκήνες (αυτόθι, 13, 16), επιχειρείται ένα άλµα από τον 

πίθο µε το µέλι, που είναι συστατικό στοιχείο του µύθου του Γλαύκου, σε σχετικές λογοτεχνικές 
αναφορές (π.χ. Στον Ηρόδοτο, τον Όµηρο) που αναφέρουν την ταρίχευση µε µέλι. Όπως και να έχει, 
τα ίδια τα σχόλια του Schliemann για το εύρηµα αυτό είναι θολά. Ο Dickinson παρατήρησε πρόσφατα 
(Dickinson 2005, 302, n. 12) ότι, η πιθανότατη προσπάθεια του βιογράφου του Schliemann, E. Ludwig, 
για µια «δραµατική βελτίωση» του αυθεντικού τηλεγραφήµατος του Γερµανού ανασκαφέα, µε την 
περιγραφή και την κατάσταση του συγκεκριµένου νεκρού, µειώνει ακόµη περισσότερο την αξιοπιστία 
των όποιων ταριχευτικών υποθέσεων. Αλλά ακόµη και αν είχε πράγµατι γίνει ταρίχευση, είναι 
άγνωστο πώς ο Persson θα τη «µετέφερε» στον µύθο για να οργανώσει γύρω της τη θρησκεία που 
επιθυµούσε µε επαρκή τεκµήρια και επιχειρήµατα. 
197 RGPT, 21. 
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θρησκεία της βλάστησης’ 198  και του θρήνου για τον νεκρό και περιοδικά 

αναγεννώµενο αντίστοιχο νεαρό θεό199. 

Και όµως, στη µελέτη του Persson µπορούν να ανιχνευθούν κάποια 

ερωτήµατα που παραµένουν και σήµερα καίρια. Όπως, το αν διαφορετικές σκηνές 

που απεικονίζονται πάνω στον ίδιο δακτύλιο200 ήταν αυτόνοµες ή αποτελούσαν ένα 

σύνολο, ή αν τα αντικείµενα αυτά ήταν λειτουργικά ως σφραγίδες ή αποτελούσαν 

κοσµήµατα201. Μια βασική αδυναµία του είναι η υποκειµενική «εικονική ακολουθία» 

που δηµιουργεί, δηλαδή µια αφήγηση µε σκόρπιες εικόνες, νόηµα εκκρεµές και 

υπερεκτιµηµένες µεταξύ τους αναλογίες. Προκύπτει, έτσι, ένας ‘κύκλος βλάστησης’ 

που αναγνωρίζεται σε 25 σφραγιστικά δακτυλίδια από την Κρήτη και την ηπειρωτική 

Ελλάδα. Μερικά από αυτά δε διαθέτουν πειστήρια γνησιότητας. 

 
Λατρευτικός κύκλος  

Πρόκειται για ένα εποχικό σχήµα, στο οποίο ο χειµώνας κυριαρχείται από τον 

θρήνο, τη νεκρή φύση που συµπάσχει µε τον νεκρό – δηλαδή τον ‘ανεικονικό πεσσό-

θεό’ – και µε χριστιανικής έµπνευσης στοιχεία ‘θεοφάνειας’, ενώ το σείσιµο των 

κλαδιών των δένδρων παίρνει τη µορφή της επίκλησης προς το θεό202. Ο Persson 

συµφωνεί, εποµένως, σε µεγάλο βαθµό µε τον Nilsson ως προς την ανάγνωση του 

τελετουργικού «σκηνικού»203, προσθέτει όµως και έναν υστερόβουλο παραλληλισµό 

µε τον παγωµένο Σκανδιναβικό Βορρά204. Η επόµενη εποχή, η άνοιξη, ξεκινά µε 

συγκεχυµένα χαρακτηριστικά, αφού η ‘επιφάνεια’ της θεότητας είναι παρούσα και 

στη φάση αυτή205. ∆ίπλα της, ο κλώνος – ή “potent force of vegetation” – συµβολίζει 

τον ετησίως αναγεννώµενο θεό-∆αίµονα της Φύσης206. Η «ανεικονικότητά» του, σε 

συνδυασµό µε το ταίρι του, τη ‘µινωική θεά’, διαφαίνεται στο ζεύγος ‘βαίτυλος’-

δένδρο, ενώ παράλληλα, η επιφάνεια του θεού λαµβάνει µια ηλιολατρική τροπή. Το 

θέρος, δηλαδή η επόµενη εικονογραφική οµαδοποίηση, διακρίνεται επίσης δύσκολα 

                                                 
198 RGPT, 23. 
199 Αν και ο ίδιος παραβλέπει τον ελάχιστα σηµαντικό ρόλο που παίζει ο θρήνος στην εκδοχή του 
µύθου που παραθέτει (όπ. π. 9, µε βάση το κείµενο του Απολλόδωρου). 
200 Αποκαλούµενες αρχαιοελληνιστί ‘φρίζες’. 
201 Όπ. π. 30-31. 
202 Όπ. π. 32, 36, 42. ‘Επιφάνειες’ πτηνών/ενσαρκώσεων του θείου παραβάλλονται µε το Άγιο Πνεύµα. 
Εντύπωση προκαλεί η σχετική αδιαφορία για τον διπλό πέλεκυ (αυτόθι, 38), ο οποίος παραλληλίζεται 
απλά µε το Αιγυπτιακό σύµβολο Ankh, µια ιδέα-δάνειο από τον Evans (MTPC, 178). 
203 Για παράδειγµα, ως προς την οργιαστική τελετή και τον χορό. Γίνεται, επίσης, µία νύξη στην 
‘επιφάνεια’ θήλειας θεότητας που φέρει ‘ηλιακό δίσκο’. 
204 RGPT, 46. 
205 Όπ. π. 47-49.  
206 Ευδιάκριτος είναι και εδώ ο δανεισµός όρων από τους Frazer και Harrison. 
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από την άνοιξη, µε τη θεία – ηλιακή ‘επιφάνεια’, που αναφέρεται σε συνάρτηση µε 

θεωρίες συνέχειας, σχετικές µε τον Απόλλωνα 207 . Ενώ, ο Persson συνεχίζει την 

επιχειρηµατολογία του για ‘Θείο Ζεύγος’, κλίνοντας και αυτός µε τη σειρά του προς 

το ‘διπλό µονοθεϊσµό’ των Hogarth και Evans. Στη γενικότερη όµως σύγχυση, δεν 

είναι ξεκάθαρο πότε λατρεύεται ένας θεός ή µια θέα, και πόσο κατανοεί και ο ίδιος ο 

συγγραφέας την ακολουθία αυτής της λατρείας. Το πιθανότερο είναι ότι εντάσσει 

αφαιρετικά και τις δύο µορφές σε µια κοινή λατρεία ενός φασµατικού ‘Θείου 

Ζεύγους’.  Η εφαρµογή αυτής της ιδέας καταδεικνύει την υπερβολική παρεµβολή και 

επιβολή των θεωριών του Persson στην ανάγνωση της εικονογραφίας208. 

Μια άλλη ιδιαίτερη κατηγοριοποίηση, εκτός εποχικού σχήµατος, δίνει 

περισσότερα στοιχεία για έναν από τους βαθύτερους στόχους του συγγραφέα και της 

έρευνάς του. Οι ‘σκηνές µε πλοιάρια’ (Εικ. 6) 209  του χρησιµεύουν για να 

ξανακαταλήξει, µέσω ανατολικών και κυρίως αιγυπτιακών παραλλήλων (πρβλ. τους 

Ίσις – Όσιρις), στο κρητικό ‘Θείο Ζεύγος’. Παράλληλα, ως ανεικονικό επίσης ζεύγος 

δένδρου-‘βαιτύλου’, εισάγονται η Κυβέλη και ο Άττις, καθώς και µία Σκανδιναβική 

«παρέκκλιση-παράλληλο» µε νόηµα, ο θεός Nerthus210 . Ως µονάδα, η ‘µινωική’ 

θήλεια θεότητα, είναι η ‘οικουµενική Θέα της Γονιµότητας’, µια πρώιµη 

Αριάδνη/Ελένη που χάνεται στη θάλασσα όταν χάνει τον αγαπηµένο της, για να 

επανέλθει µε αυτόν211. Πριν φτάσει στα συµπεράσµατά του212, ο Persson παραθέτει 

µερικές ακόµη χριστιανικές «κορώνες», σχετικές, για παράδειγµα, µε την ασπίδα ως 

σύµβολο της θείας προστασίας σε παραβολή µε απόσπασµα από τους Ψαλµούς213. 

Συγχρόνως, επιδιώκοντας ίσως να αναδείξει και να ενισχύσει τα κεντρικά σηµεία της 

µέχρι τούδε ασαφούς «θεολογίας» του, υιοθετεί ένα µαξιµαλιστικό και ποµπώδες 

πνεύµα. Ο Ταύρος αποκαλείται, έτσι, ‘Ιερό Θηρίο του Ουρανού και της 

                                                 
207 RGPT, 68-69. Η ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται στο βιβλίο ‘θρεπτικό στοιχείο για το µεγάλωµα 
του θεού’. 
208 Για παράδειγµα, όταν αναλύει τον δακτύλιο µε την παράσταση της λεγόµενης Sacra Conversazione 
από τις Μυκήνες, συµπεραίνει ad hoc την ιερότητα της σκηνής, µόνο µέσα από την άρτια καλλιτεχνική 
της απόδοση (όπ. π. 70: “The very rendering of such a scene attests sufficiently its sacred character”). 
Αντίστοιχα, η άλλη γνωστή παράσταση από τις Μυκήνες, µε το ‘Μινωικό Πάνθεον’, είναι για τον 
συγγραφέα η ‘γραφική αποτύπωση’ του ‘Μεγάλου Ιερού’ της πόλης, και πέρα για περά αληθινή. Εδώ 
φαίνεται η παραπλανητική δύναµη της ιδιότυπης προοπτικής που εφαρµόζει ο Persson στις αναγνώσεις 
του (“bird’s eye perspective”), ενώ παράλληλα επανέρχεται στο µυαλό ο ορθός προβληµατισµός του 
Nilsson για τα επικίνδυνα ερµηνευτικά όρια της εικονογραφίας και της πραγµατικότητας. 
209 RGPT, 80-81. 
210 Όπ. π. 86. 
211 Όπ. π. 99. 
212 Όπ. π. 100. 
213 Όπ. π. 92. 
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Βλάστησης’214. Ο ίδιος απορρίπτει την εκδοχή του Nilsson που βλέπει το ζώο ως 

σφάγιο για θυσίες.   

 
Η ιδέα της λατρευτικής συνέχειας 

Ο Persson έχει προϊδεάσει, ήδη µε την επικέντρωσή του στο µύθο του 

Γλαύκου 215 , ότι θα µιλήσει για τη συνέχεια της ΜΘ, την οποία χαρακτηρίζει 

‘σύγκριση’: 1ον. µε τις γειτονικές θρησκείες της Μ. Ασίας, Συρίας, Βαβυλωνίας και 

Αιγύπτου216, και 2ον. µε την ελληνική θρησκεία των κλασικών χρόνων217. Όπως 

συνέβη και µε τον Nilsson, στο µέρος αυτό του βιβλίου οι στόχοι του συγγραφέα 

συγκεκριµενοποιούνται. Επίκεντρο της θεωρίας του είναι επίσης η ‘Ορεία 

Μήτηρ/Πότνια Θηρών’, στα χνάρια των σχετικών απόψεων του Evans και της 

παράδοσης των µελετητών του 19ου και πρώιµου 20ου αιώνα218. Η ελληνική όψη της 

συνέχειας–σύγκρισης θεωρείται ότι κατοχυρώνεται από τις µεταγενέστερες 

επικλήσεις στους θεούς 219 , όπου µέσα από τις διαφορετικές προσφωνήσεις 

υποφώσκει η διάσπαση της µίας ‘Μεγάλης Κρητικής Θεάς’. Αυτή εµφανίζει 

συγγένειες µε µια Κυβέλη/Άρτεµη, που δεν διαφέρει πολύ από εκείνη του Nilsson220. 

Ο ‘Μινωικός θεός’/Υάκινθος/Κρηταγενής Ζευς συµπληρώνει το διαχρονικό ‘Θείο 

Ζεύγος’, το οποίο ο Persson προεκτείνει µέχρι τα Ελευσίνια Μυστήρια (το «φετίχ» 

όλων ανεξαιρέτως των θιασωτών της θρησκευτικής συνέχειας, τότε και τώρα). 

Φαίνεται, έτσι, ότι το ‘Ζεύγος’ αποτελεί απλό «όχηµα» για τη συνέχεια και όχι 

επεξεργασµένο σχήµα. Ο µύθος–πρότυπο ‘Γλαύκος/Νήπιος θεός – µετέπειτα 

Κρηταγενής Ζευς’, υπάρχει µόνο για την «επιστέγαση» του εποχικού λατρευτικού 

κύκλου στις αναγνώσεις των σφραγιστικών παραστάσεων. 

 
 

                                                 
214 RGPT, 93. 
215 Όπ. π. 9. 
216 Όπ. π. 105. 
217 Όπ. π. 125. 
218 Όπ. π. 106. Όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη ενότητα, έγκριτοι ερευνητές, όπως ο Frazer, η 
Harrison, ο Evans και άλλοι, διαµόρφωσαν σταδιακά µια «µεταφορά» της Μητρός Θεών Κυβέλης στη 
‘µινωική’ Κρήτη (Ζώης 1996, 318-31). Άλλες ιδεολογικές αναλογίες µπορούν ίσως να αντληθούν από 
τις παραποµπές του Person στη ‘Λατρεία της Μητέρας’ του S. Reinach (RGPT, 122). Υπενθυµίζεται 
ότι ο Reinach υποστήριζε µια γηγενή θρησκευτική ανάπτυξη των Ευρωπαίων, µε πυρήνα µια αρχαία 
λατρεία της Μητέρας Θεάς. Έτσι δικαιολογούνται και οι σχετικές µητριαρχικές αναφορές του Persson, 
στην ανώτερη, λόγω του µητριαρχικού υποβάθρου της, ‘µινωική’ θεά. 
219 RGPT, 124. Εδώ, δυστυχώς, ο Persson παραλείπει να προσθέσει σχετικά παραδείγµατα. 
220 Όπ. π. 128-30. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ µια ενδιαφέρουσα αναφορά στη ‘σεµνοτυφία’ της κρητικής 
θεάς, την οποία προσωπικά δεν µπορώ παρά να εντάξω στη ίδια «πουριτανική» τάση του Evans και 
της Harrison, που, έβλεπαν στη ‘Μινωική Θεά’ µια προϊστορική Παρθένο Θεοτόκο (Ζώης 1996, 187). 
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Σχολιασµός 

Σε σύγκριση µε το έργο του Nilsson, µε τον οποίο ο Persson ισχυρίζεται ότι 

µοιράζεται την ίδια θεµατική ατζέντα, το δικό του έργο µπορεί να αδικείται, αλλά 

αποδεικνύεται κοντόφθαλµο, και σαφώς λιγότερο ορθολογιστικό. Ο πρώτος γράφει 

το MMR µε πολλούς δισταγµούς και προσωπικά «στοιχήµατα» που αγωνιά να 

επαληθεύσει, µέσα από µερικές «αυτόφωτες» προτάσεις ή/και κριτικές σε ευρύτερες 

απόψεις, που έχουν αναµφισβήτητη αξία. Αντιθέτως, ο δεύτερος παραθέτει έναν 

αυτοσχεδιασµό πάνω σε µια µεµονωµένη κατηγορία υλικού, την εικονογραφία των 

σφραγιστικών δακτυλιδιών της 2ης χιλιετίας π.Χ., µε µία προκαθορισµένη και πολύ 

συγκεκριµένη κεντρική ιδέα/µύθο, στην οποία «υποτάσσει» τη θεωρία του. Υπάρχει, 

εποµένως, πλήθος προαπαιτούµενων που δεν τηρούνται και πολλά ευάλωτα σε 

κριτική σηµεία στο βιβλίο και τη σκέψη του. Η όλη εποχική κατηγοριοποίηση της 

λατρείας «πάσχει», ο δε διαχωρισµός των δρωµένων βασίζεται σε θολά κριτήρια και 

οι ίδιες οι ερµηνείες των «θρησκευτικών» σκηνών δεν καταλήγουν παρά σε 

υποθέσεις επί υποθέσεων. Η προσπάθεια οριοθέτησης στον ‘βλαστικό κύκλο’ της 

αλλαγής από τα «µαραµένα» στα ανθισµένα φυτά θεωρήθηκε, ήδη στα χρόνια της 

δηµοσίευσης, ακραίο σενάριο 221. Η ίδια η τεχνητή «ακολουθία» των 25 δακτυλιδιών 

οδήγησε τις σχετικές ερµηνευτικές προσπάθειες του Persson σε αδιέξοδο222.  

Στον πυρήνα αυτής της λανθάνουσας θεωρίας βρίσκεται η «επιβολή» του 

µύθου του Γλαύκου στη ΜΘ, η οποία µάλιστα βασίστηκε στην εύθραυστη 

αρχαιολογική υπόθεση περί ‘µινωικής µουµιοποίησης’, η οποία επίσης 

αµφισβητήθηκε σφόδρα 223 . Ανάλογες αδυναµίες χαρακτηρίζουν και το ζεύγος 

Κυβέλη και Άττις. Η ‘οικουµενικότητα’ είναι εδώ µια λέξη-κλειδί, καθώς, στην 

προσπάθεια σύνδεσης της Κυβέλης µε την ‘προελληνική Ρέα’ 224 , ο Persson 

συµβάλλει µε τη σειρά του στην «εποποιία» της ‘Μεγάλης Μητέρας’, όπως αυτή 

προσαρµόσθηκε στη ‘µινωική’ Κρήτη. Στο πνεύµα αυτό επιχειρείται η ανάγνωση των 

σκηνών στους δακτυλίους, µε αναµφισβήτητο οδηγό την ιδέα του Frazer για τους 

νεαρούς θνήσκοντες θεούς, στη συγκεκριµένη περίπτωση τον Άττι225. 

                                                 
221 Riess 1944, 193. 
222 Smith 1945, 189. Η Smith φέρνει ως παράδειγµα την αντιφατική ακολουθία στις ‘αποδείξεις’ του 
Persson περί ενός «φανού»/πυρσού σε κάποια από τις απεικονίσεις και την προτεινόµενη σχέση του µε 
την ‘ηλιακή µαγεία’. Τη ρευστότητα των ερµηνειών των σκηνών στους δακτυλίους δείχνει, κατά την 
ίδια, η µετά βεβαιότητας αναγνώριση του ίδιου αντικειµένου από τους Evans και Nilsson ως 
‘αυτόνοµα ιστάµενης κολώνας’ (free-standing column).  
223 Riess 1944, 192, 196. 
224 RGPT, 139. 
225 Frazer 1998 (1890), 346. 
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Οι διαπιστώσεις αυτές οδηγούν ξανά στο ζήτηµα της ευρύτερης επιρροής του 

Frazer στην κατασκευή και την τυφλή πίστη στο µοντέλο του «αδαούς πρωτόγονου 

ανθρώπου», που είναι έρµαιο της «Υπέρτατης Φύσης» και του επαναλαµβανόµενου 

θανάτου της κάθε φθινόπωρο και χειµώνα. Αυτή η σχηµατοποίηση δεν συνεκτιµά, 

για παράδειγµα, τη φυσική παρατηρητικότητα του ανθρώπου, που αποτελεί ένα 

διαχρονικό χαρακτηριστικό του, σύµφωνα µε τον Wittgenstein, κατά την 

εκµετάλλευση του φυσικού του περίγυρου226. Στο έργο του Persson εξακολουθούν να 

δραµατοποιούνται προηγούµενες θεωρήσεις για τις µεταβατικές ανησυχίες του genus 

homo, που προέκυψαν όταν παλαιότεροι µελετητές άρχισαν να αναζητούν αυτό το 

«προϊστορικό αγροτικό απόθεµα» στο εθνογραφικό αρχείο της Ευρώπης της εποχής 

τους. Στο ίδιο πνεύµα εντάσσονται και οι αναφορές του συγγραφέα στη µητριαρχία 

του Frazer αλλά και του Evans227, µια ιδέα που εκ της κριτικής νοµίζω ότι είχε χάσει 

πολλή από την παλιά λάµψη της ήδη στη δεκαετία του 1940228. 

Τον πεπερασµένο και αποσπασµατικό ρόλο του βιβλίου του Persson δηλώνει 

αυτόµατα ο επιλεκτικός και περιορισµένος χαρακτήρας των τεχνέργων που εξετάζει. 

Αγνοήθηκε, έτσι, ένα µεγάλο κοµµάτι των σχετικών ή σχετιζόµενων οµάδων του 

αρχαιολογικού υλικού και των συναφών πληροφοριών, γεγονός που δεν έµεινε ήδη 

τότε ασχολίαστο229. Εάν, ωστόσο, αντιµετωπιστεί απλώς ως µια τοπική θεµατικά 

µελέτη, το RGPT παρέχει µια χρήσιµη κατηγοριοποίηση µιας σηµαντικής οµάδας 

υλικού που συνδέθηκε µε τη θρησκεία, και αναγνωρίσθηκε ως τέτοια230. Ακόµη όµως 

και µέσα από αυτήν την οπτική, προσκρούει κανείς σε –συνήθεις για την εποχή και το 

πεδίο– δεοντολογικές ελλείψεις, π.χ. στην αµφισβητούµενη γνησιότητα πολλών από 

τα δακτυλίδια που απαρτίζουν το υπό µελέτη υλικό. Είναι σχεδόν ενοχλητικό, και 

επικρίνεται στη βιβλιογραφία, το ότι ο Persson αντιµετωπίζει όλους τους δακτυλίους 

του ως µέρη ενός ενιαίου χωροχρονικού συνόλου231. ∆ε γίνεται πουθενά έλεγχος της 

εντοπιότητας ή της στρωµατογραφικής συνάφειας. 

Άλλο ένα θέµα που αξίζει να αναφερθεί είναι η γενικότερη µέθοδος που 

χρησιµοποιείται για τη διερεύνηση της συνέχειας. Πραγµατικά, ενώ ο Nilsson 

                                                 
226 Wittgenstein 1990, 11, 40. 
227 RGPT, 123. 
228 Rose 1943, 36. Πάντως, ένα σηµείο όπου ο Persson συµπορεύεται µε τον Evans και δεν επικρίθηκε 
τόσο σφόδρα για αυτό ήταν οι χριστιανικές «παρωπίδες» σε διάφορες ερµηνείες του. Αντιθέτως, 
αυτή η τάση ήταν δραστικά µειωµένη στο έργο του Nilsson. 
229 Riess 1944, 195: “Persson’s intensive study of a group of gold rings, together with his conception of 
a ‘vegetation cycle’, has closed his eyes to all objections and obstacles”.  
230 Όπ. π. 196. 
231 Όπ. π. 193. 
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επιδιώκει τη διατήρηση έστω και κάποιων προσχηµατικών επαφών µε το ‘µινωικό’ 

αρχαιολογικό απόθεµα, ο Persson αντίθετα εισέρχεται στη συγκεκριµένη περιοχή 

µεστός µυθολογικών εµπνεύσεων, αλλά µε σαφώς παραµεληµένη υλική µαρτυρία, η 

οποία ήταν προφανώς «ολισθηρή» για κάθε επαληθευτική χρήση. 

 

Όσα προαναφέρθηκαν αποτελούν µόνο µια συνοπτική κριτική, που βασίζεται 

και σε σχετικά άρθρα της περιόδου της δηµοσίευσης του RGPT. Αυτό που δεν 

σχολιάσθηκε όπως του αξίζει είναι το τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο εξηγεί και ένα 

συχνό «φαινόµενο» της συνολικής θεώρησης του Persson. Στη Σκανδιναβική 

θρησκεία (Nordic religion), ο συγγραφέας βρίσκει “a surprising agreement on our 

Minoan-Mycenaean gold rings, namely those which picture boat scenes, and the 

Scandinavian rock engravings, especially in the province of Bohus”232. Ουσιαστικά, 

τον δρόµο για αυτήν την τελευταία ενότητα του βιβλίου είχαν ανοίξει οι εισαγωγικές 

αναφορές στην πολιτισµική διάχυση, το δανεισµένο από τον Βορρά λεξιλόγιο που 

εφαρµόζει στην αιγαιακή θεµατολογία (βλ. π.χ. τη χρήση του όρου saga), και τα 

φαινοµενικά άστοχα υπερβόρεια «παράλληλα» που χρησιµοποιεί. 

Από µια ευρύτερη σκοπιά, αξίζει τον κόπο να θυµηθούµε κάποια πράγµατα. 

Τη χρονιά που εξεδόθη για πρώτη φορά το MMR, δηλαδή το 1927, σε ένα τιµητικό 

τόµο για τον Evans, ο R. Farnell ευχαριστούσε τον Βρετανό αρχαιολόγο για τη 

συµβολή του στην αποκάλυψη του ‘αρχαίου Ευρωπαϊκού πολιτισµού της Μεσογείου’ 

(“to reveal and illuminate the ancient European culture of the Mediterranean”)233, 

παραπέµποντας, προφανώς, στον ‘πολιτισµό των Αρίων’, που αποτελούσε µια κοινώς 

αποδεκτή τότε φυλετική µυθοπλασία. Είναι µάλιστα ουσιώδες το γεγονός ότι, για 

κάποιο διάστηµα, ‘Άριος’ και ‘Βόρειος’/Σκανδιναβός (Nordic) ήταν ταυτόσηµοι 

όροι234. Με αυτές τις ιδέες πήγε ο Evans στην Κνωσό, και τη ‘θρησκεία των Αρίων’ 

επεδίωξε235, όπως είδαµε, να υλοποιήσει. Την εποχή που ήρθαν στο φως τα πρώτα 

κνωσιακά ‘τεκτονικά σηµεία’ των διπλών πελέκων, ο Σουηδός «πρύτανης της 

αρχαιολογίας», O. Montelius, ανέπτυσσε τον οραµατισµό του για ένα ευρύτερο 

αρχαίο σκηνικό, που ξεκινούσε από τον ‘Πέλεκυ του Θεού Ήλιου’ και έφτανε µέχρι 

τη ‘Σφύρα του Θωρ’236. 

                                                 
232 RGPT, 153. 
233 Αναφέρεται στο Casson 1927, v. 
234 Field 1977, 523. 
235 MacGillivray 2002 (2000), 131, 267-68 (Taylor 1890, 310). 
236 Montelius 1910, 60-78. 
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Πάνω και πέρα από αυτόν το ροµαντικό αρχαιοδιφισµό, και τη 

θρησκειολογική του έκφανση, ανέτειλε ωστόσο µία νέα σύνθεση, που στηριζόταν µεν 

σε παλαιές ιδέες, αλλά είχε οργανωθεί και υποστηριζόταν από ένα λαµπρό 

αρχαιολογικό µυαλό. Πράγµατι, στον ίδιο τον τόµο όπου ο Farnell ευγνωµονούσε τον 

Evans, ο Αυστραλός προϊστοριολόγος V. G. Childe δηµοσιοποιούσε τις σκέψεις του 

για µία ‘Μινωική επιρροή στον ∆ούναβη κατά την Εποχή του Χαλκού’237 . ∆ύο 

χρόνια ενωρίτερα, είχε συνεπάρει την αρχαιολογική κοινότητα µε το έργο του The 

Dawn of Civilization και είχε θέσει στο τραπέζι µια ιδέα που πολλοί υποστήριζαν, 

όµως κανείς δεν γνώριζε πώς να τεκµηριώσει µέσα από την υλική παραγωγή: την 

ιδέα του ‘Ευρωπαϊκού Πολιτισµού’. Πριν από αυτόν, ένας σύγχρονος Φάουστ της 

αρχαιολογίας238, ο Γερµανός υπερεθνικιστής Gustaf Kossinna είχε διακηρύξει ότι οι 

«πολιτισµικές περιοχές, αυστηρά προσδιορισµένες αρχαιολογικά, αντιστοιχούν 

αναντίρρητα σε περιοχές συγκεκριµένων λαών ή φυλών»239. Ο Childe προχώρησε, 

ακριβώς, στην ενδεικτική ταύτιση των υλικών καταλοίπων µε αντίστοιχές τους 

‘αρχαιολογικές πολιτισµικές περιοχές’240. Υπήρξε, εποµένως, ο πρώτος που συνέθεσε 

µια µεθοδολογία (κι όχι απλά µια θεωρία) που υποστήριζε ότι τα στοιχεία των 

πολιτισµών της Εγγύς Ανατολής και της Μεσογείου διαδόθηκαν βορείως προς την 

υπόλοιπη ευρωπαϊκή ήπειρο241. 

Η λέξη Άριος δεν υπάρχει, βέβαια, στο ευρετήριο του Persson. Εξάλλου ούτε 

και ο πρώτος διδάξας στο σχετικό πεδίο, δηλαδή ο Evans, παρέµεινε για πολύ 

εκτεθειµένος στη θεώρηση αυτή, αλλά στράφηκε, ενωρίς, σε πιο ‘προελληνικούς’ 

ορισµούς. Για τους διανοούµενους της εποχής, η πορεία ανάγνωσης της ιστορίας 

ήταν  αντίστροφη. Είχε αφετηρία τους Ευρωπαίους και έφθανε  στους προϊστορικούς 

κατοίκους του Αιγαίου, µεταξύ των οποίων οι ‘Μινωίτες’ αντιπροσώπευαν το ‘φως’, 

ενώ οι ‘Μυκηναίοι’ τη ‘φυλή’242.  

                                                 
237 Childe 1927, 1-4. 
238 Ο παραπάνω χαρακτηρισµός τίθεται σε αυτό το κείµενο µε αφορµή τη χρήση της εθνοκεντρικής 
θεωρίας του Kossinna από τη ναζιστική Γερµανία για τη θεωρητική κάλυψη της επεκτατικής της 
πολιτικής (Arnold 1990, 464). Η  Arnold  χρησιµοποιεί τον όρο “Faustian bargain” για να περιγράψει 
τη συνεργασία των προϊστοριολόγων µε το ναζισµό τις δεκαετίες του 1930 και 1940 (αυτόθι, 467). 
Μάλιστα, η απάρνηση των υπερεθνικιστικών θεωριών του Kossinna κατά τη διάρκεια της ναζιστικής 
διακυβέρνησης σήµαινε απόλυση για κάποιους επιστήµονες (αυτόθι, 472). 
239 Gustaf Kossinna, The Origin of the Germani: On the Settlement Archaeological Method, 1911. 
240 Childe 1944, 7-24. 
241 Rouse 1958, 82. 
242 Με άλλα λόγια, οι ‘Μινωίτες’ ήταν οι «µη-Άριοι» φορείς του πολιτισµού, τον οποίο 
µεταλαµπάδευσαν στους ‘Αρίους Μυκηναίους’, που ήταν και οι προϊστορικοί πρόγονοι των 
σύγχρονων Ευρωπαίων. Βλ. ενδεικτικά Blegen 1928, 150-51, 154, όπου ο σεβαστός αυτός 
αρχαιολόγος εντοπίζει στην Ύστερη Ελλαδική Περίοδο ένα γλωσσολογικά και αρχαιολογικά 
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Ο Persson αναφέρεται σε “mutual connection” ανάµεσα στις λατρευτικές 

παραδόσεις των προϊστορικών Σουηδών και Κρητών243, και όχι για το αν και πώς οι 

τελευταίοι επηρέασαν τους πρώτους. Η «σύνδεση» που υποστηρίζει είναι έγκυρη 

καθώς έχει ως φορέα τη διάχυση της γεωργίας, από την Ανατολή, τόσο στη νότια 

Ευρώπη244 όσο και στη Σκανδιναβία245. Με µια τέτοια παρακαταθήκη, ο Persson 

ακολουθεί µάλλον τον Childe, όταν ερµηνεύει τις προϊστορικές βραχογραφίες της 

πατρίδας του µε την αρωγή της διάχυσης των «Ανατολικών Μεσογειακών» (βλ. 

‘µινωικών’) τους παραλλήλων246. 

Αυτό όµως που δηµιουργεί τα περισσότερα ερωτηµατικά είναι η 

συγκεκριµένη εποχή που ο ίδιος επέλεξε να εκδηλωθεί υπέρ ενός παρόµοιου 

συγκρητισµού. Καθότι η ευρωπαϊκή διανόηση δεν βρίσκεται πλέον στο 1920 ή το 

1930, µε τις ροµαντικές συζητήσεις για τις Eddas των Βίκινγκς. Αλλά στο 1940, µετά 

την επικράτηση των Ναζί στη Γερµανία και την επακόλουθη αναβίωση και επιβολή 

των ιδεών περί ανωτερότητας της ‘Αρίας φυλής’, όταν η Βέρµαχτ βρίσκεται 

µεσούσης της πορείας της προς την κατάκτηση της γηραιάς ηπείρου. Κάθε προσθήκη 

νέου ‘ζωτικού χώρου’ στο Γ΄ Ράιχ νοµιµοποιούταν και προπαγανδιζόταν µέσω µιας 

θεωρίας περί επανένωσης της ‘Αρχαίας Ευρωπαϊκής Φυλής’, µε το κοινό παρελθόν, 

τους δεσµούς αίµατος και κουλτούρας. Ελάχιστες επικρίσεις συνάντησα στη  

βιβλιογραφία για αυτήν την, πολιτικά «ένοχη» στα µάτια µας σήµερα, συνάφεια των 

ιδεών του Persson247. Η απουσία κριτικής θα µπορούσε, ίσως, να παραπέµπει σε µια 

αντίστοιχα «ένοχη σιωπή» των λογίων, καθώς οι περισσότερες σχετικές δηµοσιεύσεις 

γίνονται στα τέλη του πολέµου ή/και στα µεταπολεµικά χρόνια248. Θα µπορούσε, 

όµως, να αποτελεί και άλλη µια εκδήλωση «ακαδηµαϊκού στρουθοκαµηλισµού», ή 

                                                                                                                                            
αποφασιστικό σηµείο µεταβολής. Τότε, πιστεύει, µια νέα οµάδα ανθρώπων, “the first Hellenic stock”, 
εγκαθίσταται στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο. Έκτοτε, “The islands and the mainland were surely 
occupied by two different peoples”. Το πρώτο Ινδοευρωπαϊκό φυλετικό απόθεµα “influenced by its 
heritage from the Early Helladic times and even more powerfully by its contact with the Minoan world, 
moulded by environment and climate, and gradually tempered by struggles and vicissitudes of the 
following centuries, ultimately became the producer and bearer of Hellenic civilization”. 
243 RGPT, 153. 
244 ∆ηλαδή – και – στα ‘µινωικά’ και ‘µυκηναϊκά’ εδάφη και πληθυσµούς. 
245 Όπ. π. 155. 
246 Όπ. π. 154. Έτσι ανακαλύπτει, για παράδειγµα, µια ‘Μητέρα Γη των Βορείων’, ενωµένη δια ‘Ιερού 
Γάµου’ µε ένα σεξουαλικά ακρωτηριασµένο «Σκανδιναβό Άττι-Nerthus» (αυτόθι, 158). Ο σκηνικός 
χώρος είναι µια αγροτική κοινότητα, οι Ινδοευρωπαϊκές ρίζες της οποίας επιβεβαιώνονται µέσω 
κοινών γλωσσικών τεκµηρίων, ενώ οι λατρευτικές πρακτικές της αποτελούν «οδηγίες προς χρήση» για 
την ευλογηµένη εσοδεία της γης (αυτόθι, 164). 
247 Βλ. για παράδειγµα Riess 1944, 195, όπου ο συγγραφέας διαφωνεί, λέγοντας όµως απλώς ότι οι 
σχετικές αναλογίες είναι ‘παρατραβηγµένες’ (far-fetched). 
248 Οπότε και το στυγερό πρόσωπο του ναζισµού και η νοσηρότητα των ‘αρίων’ ιδεολογηµάτων είχαν 
αποκαλυφθεί σε όλη τους την έκταση.  
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µια ανοχή προς τέτοιες ιδεολογικές διασυνδέσεις, στο πλαίσιο της θεωρητικής 

ευρωπαϊκής «κληρονοµιάς», που προαναφέρθηκε. Η εικόνα που προκύπτει είναι, 

εποµένως, αποσπασµατική. Και εγώ ο ίδιος δεν µπορώ να εικάσω περαιτέρω, καθώς 

αγνοώ σε µεγάλο βαθµό τα περί της προσωπικότητας και των βιωµάτων του A. 

Persson. Πολλές φορές, πολιτική και επιστηµονική περιρρέουσα ατµόσφαιρα 

µπορούν να διαχωριστούν. Αλλά, κατά κανόνα, αυτές συµπλέουν προκλητικά. 

 

Εν κατακλείδι, το έργο του Persson, που δηµοσιεύθηκε 41 χρόνια µετά την 

πρώτη ολοκληρωµένη διατύπωση των ιδεών του A. Evans για τη ΜΘ, αποτελεί ένα 

σχετικά όψιµο µεν, αλλά παλαιό στις βασικές του ιδέες πόνηµα. Βρίσκεται πιο κοντά 

στις πρώιµες αντιλήψεις του MTPC, παρά στις πιο προχωρηµένες, ορθολογιστικές 

προσεγγίσεις του Nilsson. Συγχρόνως, όµως, αποτελεί ένα δείγµα γραφής, από έναν 

αρχαιολόγο που επιδιώκει να ενσωµατώσει τις σύγχρονές του αρχαιολογικές τάσεις 

(π.χ. ‘Ευρωπαϊκός πολιτισµός’ του Childe) στις θεωρίες του. Νοµίζω ότι υπεράνω 

όλων, το βιβλίο είναι ενδεικτικό µίας συνειδητής επιλογής του συγγραφέα: ότι, 

δηλαδή, η «προϊστορική θρησκεία είναι συντηρητική»249. Η ειρωνεία, νοµίζω, είναι ότι, 

στην ουσία, η αντίληψη αυτή «παρήγαγε» συντηρητικούς αρχαιολόγους (και λοιπούς 

µελετητές του πεδίου αυτού). Με άλλα λόγια, η απαρχαιωµένη αντίληψη του 

‘βλαστικού κύκλου’, από τον Mannhardt µέχρι τον Persson, ενδεδυµένη το 

ελληνοπρεπές της πέπλο, θα αποτελούσε στο εξής το κατεξοχήν, το απολύτως 

κατοχυρωµένο και επίσηµο πλαίσιο της ΜΘ. 

  

C. Picard: Οι Προελληνικές θρησκείες (Κρήτη και Μυκήνες) 

 Όταν, το 1948, ο Charles Picard εκδίδει το βιβλίο του Les Religions 

Préhelléniques (στο εξής, RP), ο ίδιος είναι ήδη ένας “distinguished scholar of broad 

attainments” 250 . Το επιβεβαιώνουν οι ανασκαφικές δραστηριότητές του στους 

∆ελφούς (1928), η ανθρωποκεντρική του θεώρηση εκπεφρασµένη στο βιβλίο του για 

την ιδιωτική ζωή στην κλασική Ελλάδα (1930), καθώς µια σειρά δηµοσιεύσεων για 

την αρχαϊκή και την κλασική γλυπτική (1935-66), πριν δηλαδή και µετά τις 

Προελληνικές Θρησκείες. Το θεωρητικό του υπόβαθρο άπτεται, εποµένως, της 

                                                 
249 RGPT, 157. 
250 Walton 1950, 433. 
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αρχαίας ελληνικής ιστορίας και της κλασικής αρχαιολογίας251. Στην ουσία, το υπό 

µελέτη έργο του αποτελεί την πιο ελληνοκεντρική προσέγγιση από όσες 

παρουσιάζονται στην εργασία µας. 

 Ο Picard έχει αναγνωριστεί και τιµηθεί, ήδη στις µέρες του 252 , επειδή 

συγκέντρωσε ολόκληρη τη συναφή βιβλιογραφία, µε τις παλαιές και τις νέες 

συζητήσεις, προτάσεις και πολεµικές, σε µία µοναδική σύνθεση, για τις αιγαιακές 

θρησκείες, που έχει το µέγεθος και την αξία ενός κλασικού πλέον εγχειριδίου. 

Έβλεπε και ο ίδιος τη ΜΘ ως έναν πρόλογο της θρησκείας των Ελλήνων της 1ης 

χιλιετίας π.Χ., ενώ έδωσε βάρος στις σχετικές διαµάχες και συλλογιστικές, 

παρέχοντας έτσι µια σφαιρική εικόνα στον αναγνώστη253 . Ωστόσο, η στάση του 

µοιάζει συχνά αντιφατική, και προδίδει ίσως έναν ευρύτερο προβληµατισµό του 

επιστήµονα απέναντι στο αντικείµενο του. Παρόλο που ξεπέρασε προσεκτικά τον 

«ενθουσιασµό» του Persson και απέφυγε να κάνει µια απλή επανάληψη των θέσεων 

του Nilsson, αποδυνάµωσε όµως, εντέλει και αυτός, τις ιδέες του µέσα από τις 

βασικές προκαταλήψεις, τις οποίες αναγκαστικά µοιράζεται µαζί τους, ως µέλος µιας 

ευρύτερης τάσης της ευρωπαϊκής διανόησης. Η µέθοδος που ακολουθεί είναι κράµα 

µιας ειλικρινούς οµολογίας βάσιµων αµφιβολιών του, αναµεµιγµένης µε υπερβολικές 

παραδοχές και µυθολογικές χίµαιρες. Ο ίδιος προχώρησε, ωστόσο, την 

επιχειρηµατολογία της εποχής, µέσα από την ανθρωπολογική και κοινωνιολογική 

οπτική που εισήγαγε στη µελέτη της θρησκείας 254 . Επισήµανε, επιπλέον, τους 

κινδύνους που εγκυµονεί η, ιδιαιτέρα αγαπητή (ακόµη και σήµερα), interprétation 

analogique, δηλαδή η άκριτη ερµηνευτική οµαδοποίηση των ευρηµάτων βάσει των 

αναλογιών τους, όταν χρησιµοποιείται ως απόδειξη υποθέσεων για τη δηµιουργία 

ενός υποθετικού θρησκευτικού υποβάθρου. 

 Ο συγγραφέας συµβαδίζει µε τους Nilsson και Persson ως προς τη συνοπτική 

απόδοση των ιδεολογικών διαδράσεων της περιόδου και των ερευνητών που 

αναζητούσαν το παρελθόν των Ευρωπαίων, αναφέροντας µάλιστα την καταλυτική 

                                                 
251 Ακόµη και ο υπότιτλος της σειράς στην οποία εκδίδεται το RP (Les Religions De L’ Europe 
Ancienne) είναι ενδεικτικός του ιδεολογικού πλαισίου του βιβλίου. Εξάλλου, ο ίδιος ο τίτλος του 
πονήµατος προαναγγέλλει την interpretatio Hellenica µε την οποία ο συγγραφέας θα επεξεργασθεί το 
θέµα. 
252 Rose 1949, 98. 
253  Ο Picard καινοτοµεί όταν παραθέτει ένα εκτενές ιστορικό της έρευνας γύρω από τη σχετική 
θρησκειολογική και αρχαιολογική έρευνα, από την Αναγέννηση µέχρι τις µέρες του (RP, 21-37), 
υπερεκτιµώντας όµως, και αυτός, την «προσαρµογή» της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, έως και την 
ελληνιστική περίοδο, στα προϊστορικά λατρευτικά του οράµατα (αυτόθι, 13). 
254 Όπ. π. 8. 
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επιρροή του Frazer 255 . Αποτέλεσµα του γνωστού «υποερωτήµατος» για την 

προέλευση των Ελλήνων, που είναι περισσότερο από ποτέ έξεργο σε αυτό το έργο, 

υπήρξε η δηµιουργία µιας «προϊστορικής» ιδεολογικής κατασκευής, ως θεµέλιο µιας 

άλλης: µε άλλα λόγια, πριν από τους χρόνους όπου τοποθετείτο το, εξιδανικευµένο 

από την ευρωπαϊκή διανόηση, ιδεώδες του ‘Ελληνισµού’, υπήρχε ο Προελληνισµός, 

που εκπορεύεται από το ιδεώδες αυτό και συγχρόνως το στηρίζει256. 

Η πλατφόρµα στην οποία ο Picard βασίζει τις επιµέρους ιδέες του για τα υλικά 

κατάλοιπα αποτελεί µια σύνοψη της αντίστοιχης προσέγγισης του Nilsson257. Στο 

επίκεντρό της τοποθετεί τη µεταβολή µέσα από αυτό που αποτελεί  

‘ευρωπαιοποίηση’ (europeanization) της Κρήτης, της ηπειρωτικής Ελλάδας και του 

υπόλοιπου Αιγαίου, και χρονολογεί στο 1200 π.Χ.258. Οι ιεροί τόποι που αναγνωρίζει 

στην Κρήτη πριν από αυτήν τη µεταβολή, αναλύονται εξελικτικά όπως και στο MMR, 

ξεκινώντας από τα σπήλαια και φθάνοντας στα ανάκτορα259, ενώ καθοριστικός είναι 

για τον Picard ο ρόλος που παίζει στα θρησκευτικά δρώµενα της ‘προελληνικής’ 

κοινωνίας η οικιακή λατρεία, οργανωµένη από τον πατέρα – ιερέα260. Συγχρόνως, ο 

ίδιος υπογραµµίζει τη σηµασία ενός «αγαπηµένου» του αρχαιολογικού αντικειµένου: 

της ελεφάντινης σύνθεσης (τριάδας) που ανακαλύφθηκε το 1939 στις Μυκήνες και 

περιλαµβάνει δύο καθιστές γυναίκες και ένα όρθιο παιδί, που ερµηνεύεται ως αγόρι, 

(Εικ. 7) 261 . Ενώ, το εορταστικό µέρος της θρησκείας που διακρίνει αναλώνεται 

(καθόλου αναπάντεχα) σε ποµπές και χορούς µε «τελετουργική οικοσκευή» διπλούς 

πελέκεις και ρυτά262. 

Στο ζήτηµα της διαµάχης περί πολυθεϊσµού ή µονοθεϊσµού, ο Picard τείνει 

προς τον πρώτο όσον αφορά τους ‘προέλληνες’. Χρησιµοποιεί, όµως, το ιδεολόγηµα 

του ‘πολυσυµβολισµού’, µιας βασικής έννοιας που αφήνει ανοιχτές διόδους για 

εναλλακτικές ερµηνείες 263 . Πιο απρόσεχτος φαίνεται όταν, για παράδειγµα, 

                                                 
255 RP, 29. Μια σηµαντική ιστοριογραφική πληροφορία που δίνει ο Picard ως προς τη βασική διαφωνία 
της εποχής του, µονοθεϊσµός ή πολυθεϊσµός (αυτόθι, 25), είναι η αναφορά στον G. Welcker, ο οποίος, 
ήδη το 19ο αιώνα, υποστήριξε έναν ‘πρωτόγονο αιγαιακό µονοθεϊσµό’. 
256 Όπ. π. 33. 
257  Παράλληλα, όµως, θέτει για πρώτη φορά ένα σαφές χρονολογικό πίνακα των µινωικών και 
ελλαδικών περιόδων (Minoen ancien, Helladique ancien κ.ο.κ.), που συνδέει τα αιγαιακά ευρήµατα 
µεταξύ τους (όπ. π. 50). Όπως είδαµε παραπάνω, ο C. Bonner είχε επικρίνει τον Nilsson για την 
απουσία ακριβώς ενός τέτοιου βοηθητικού εργαλείου από το βιβλίο του (Bonner 1951, 425). 
258 RP, 52. 
259 Όπ. π. 60. 
260 Όπ. π. 3. 
261 Όπ. π. 64. 
262 Όπ. π. 69. 
263 Όπ. π. 56. 
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αποδέχεται άκριτα την ύπαρξη ταυρολατρείας που απορρέει από τον µύθο του 

Μινώταυρου, ή όταν βλέπει «ολόκληρον τον κρητικό κύκλο – λατρευτικό και 

µυθολογικό» – να επιβιώνει στους κλασικούς χρόνους. Η δική του ‘θεά’ είναι εκείνη 

µιας σύνθετης θρησκείας της φύσης και χαρακτηρίζει, αρκετά σοφά, παραπλανητική 

την αναλογία µε το Ολύµπιο δωδεκάθεο και τις όποιες ενδεχόµενες προϊστορικές του 

προεκτάσεις264 . ∆ηλώνει και αυτός την πίστη του, έστω και ως ένα βαθµό, στη 

σχετική φιλολογία περί της εισαγωγής της ιδέας της ‘Μητέρας Θεάς’ από την 

Ανατολία, την οποία τοποθετεί γύρω στα 2000 π.Χ. Προσθέτει, όµως, και κάποιους 

ενδιαφέροντες προβληµατισµούς του γύρω από τη σχέση της γυναικείας γυµνότητας 

µε τη µαγεία, οι οποίοι ξεφεύγουν από τις µέχρι τότε πουριτανικές σχετικές 

αποσιωπήσεις 265 . Απέναντι στο ‘πρόβληµα του θεού’, όπως το χαρακτηρίζει, 

παραµένει διστακτικός266. Ενώ λογικά αποδέχεται την έλλειψη επαρκών τεκµηρίων 

για την ανίχνευση µιας τέτοιας λατρείας, την υποστηρίζει ωστόσο µέσω των γενικών 

προκαταλήψεων της εποχής267. 

Αυτή η αµφιταλάντευσή του, δεν µειώνει την αξία του τόσο καίριου σχολίου 

του, ότι είναι «επικίνδυνη» η αναζήτηση στη ‘µινωική’ Κρήτη µιας λατρείας 

‘Μητέρας και Τέκνου’, παρόµοιας µε εκείνη της Κυβέλης και του Άττι 268 . 

Αναµφίβολα, η συγκεκριµένη παρατήρηση, όσο και η επισήµανσή του ότι το σχήµα 

της θεϊκής ‘επιφανείας’ είναι υπερτιµηµένο και δεν υποστηρίζεται ικανοποιητικά 

ούτε απαραίτητα από τις κρητικές ‘θρησκευτικές παραστάσεις’269, ξεπερνούν την 

κυρίαρχη τάση, των καιρών του – και, ως ένα βαθµό – και των δικών µας καιρών. 

Αντίθετα, τα σχόλιά του για τα ‘ιερά ταυροκαθάψια’, τις αγροτικές τελετές και τις 

προϊστορικές λατρευτικές αδελφότητες (σχεδόν µοναστικά τάγµατα) θα βρέθηκαν 

αναµφίβολα πιο κοντά στις επικρατούσες απόψεις.  

Η ευρύτερη κριτική θεώρηση του Picard είναι τέτοια, που ενίοτε αντιτίθεται 

ακόµη και σε δικές του, πιο παραδοσιακές απόψεις. Πρωτοπορεί, για παράδειγµα, 

όταν εκφράζει τις σοβαρές του αµφιβολίες για τον ‘βλαστικό κύκλο’ των Mannhardt 
                                                 
264 RP, 74. 
265 Όπ. π. 76. 
266 Όπ. π. 80. 
267 Το ‘µητριαρχικό’ υπόβαθρο και η έµµεση παρουσία του άρρενος, για παράδειγµα, στα όπλα, τον 
ταύρο και τα ‘φαλλικά σύµβολα’, του παρέχουν µία «νέα», αλλά στην πραγµατικότητα πολύ παλαιά 
προσέγγιση σε ένα από τη φύση του αδύναµο σε µαρτυρίες θέµα. Ίσως γι’ αυτό ο ίδιος επιστρέφει 
στην “émotivité passionnelle”, εξυµνώντας τη γλώσσα του Evans για τη ‘Μινωική Μητέρα Θεά’ και, 
συγχρόνως, σε ένα δικό του ‘θηλυκό, παθιασµένο και µυστικό χαρακτήρα’ της ΜΘ, που αποτέλεσε το 
κλειδί για τον αρχαίο ελληνικό µυστικισµό (όπ. π. 84, 89). 
268 Όπ. π. 111. 
269 Όπ. π. 179. 
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και Spencer, θεωρία µε σαφέστατη επιρροή σε ένα ευρύ φάσµα ερευνητών, από τον 

Frazer µέχρι τον Persson270. Επιπλέον, δεν διστάζει να επικρίνει τις χριστιανικές 

«εµµονές» του Evans αλλά και την «αδυναµία» του να διακρίνει τα πλαστά ή 

αµφιβόλου προέλευσης αντικείµενα, τα οποία συναξιολογεί στις ερµηνείες του. 

Όσον αφορά τη διαχείριση του θανάτου, ο Γάλλος ερευνητής, που έδωσε και 

αυτός έµφαση στο συγκεκριµένο πεδίο, τάχθηκε υπέρ της θεωρίας του Nilsson περί 

«αποθέωσης» 271. Με συγγενικό τρόπο σκέψης, αναζήτησε τη θρησκευτική συνέχεια 

µέσα από τη διατήρηση αρχιτεκτονικών στοιχείων της Εποχής του Χαλκού που 

θεωρεί προδροµικές µορφές του αρχαίου ελληνικού ναού272. Συµφωνεί και αυτός µε 

την επικράτηση του πατριαρχικού αρσενικού στοιχείου/θεού κατά τη ‘µυκηναϊκή’ 

περίοδο 273  και µε την ‘προελληνική’ καταγωγή της ηρωολατρείας. Άλλη µια 

συγγένειά του µε τον Nilsson ήταν η πίστη του στη ‘µυκηναϊκή’ προέλευση της 

ελληνικής µυθολογίας274. Παρόµοιες συνιστώσες οδήγησαν, κατά τη γνώµη του, σε 

µία θρησκεία πιο ανθρωποκεντρική, λιγότερο συµβολική, αλλά και πιο 

ειδωλολατρική, δηλαδή εκείνη της κλασικής Ελλάδας275.  

Κατά την έκδοση του RP, αδύναµο θεωρήθηκε ακριβώς το κοµµάτι αυτό της 

συνέχειας 276 . Η διάκριση που επιχείρησε µεταξύ κρητικών και ηπειρωτικών 

στοιχείων είναι αναµφίβολα «θολή», κυρίως επειδή δεν αποφεύγει την επικάλυψη του 

συνόλου από το ‘προελληνικό’ ιδεολόγηµα. Η υποβάθµιση στο έργο του των όποιων 

ινδοευρωπαϊκών παραµέτρων ερµηνεύεται από σύγχρονούς του κριτικούς όπως ο F. 

R. Walton ως αντίδραση στο ‘ινδογερµανικό’ κίνηµα του 1930277, στο οποίο άλλωστε 

επιτίθεται ανοικτά ο Picard278. Η στάση του µπορεί, πράγµατι, να εγγράφεται στη 

µεταπολεµική και αντιναζιστική εχθρότητα προς τις άριες εµπνεύσεις που 

                                                 
270 RP, 21 (βλ. και παραπάνω, σελ. 9). 
271 Όπ. π. 161. 
272 Όπ. π. 283. Ο Picard παραθέτει ως παράδειγµα το ναό της Ήρας στην Τίρυνθα, καθώς θεωρεί ότι 
εγκαθιδρύθηκε πάνω σε προγενέστερο ‘µυκηναϊκό’ µέγαρο, καθώς και παρόµοιες περιπτώσεις στις 
Μυκήνες και τη ∆ήλο.  
273 Όπ. π. 248. 
274 Όπ. π. 286. 
275 Όπ. π. 274. Έχω, επιπλέον, την εντύπωση ότι ο Picard κάνει µια από τις πρώτες αναφορές στην 
ανθρωποθυσία, αν και καταλήγει θεωρώντας αµφίβολη την παρουσία της πρακτικής αυτής στη 
‘µινωική’ Κρήτη. 
276 Walton 1950, 433. 
277 Αυτόθι (βλ. και RP, 221-22). 
278 RP, 276-79. 
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αποζητούσαν κύρος στην προϊστορία της Ευρώπης και, αναπόφευκτα, στρέφονταν – 

και – στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού279. 

 
Σχολιασµός 

Όπως και στην περίπτωση του Nilsson, είναι και στον Picard φανερό ένα 

αντίστοιχο παράδοξο: οι υπερβολικές και κοινότυπες υποθέσεις του280 συνυπάρχουν 

µε τις λογικές, νηφάλιες και πρωτοποριακές διαπιστώσεις 281 . ∆εν τον αναλύω 

εκτενώς. Ο Charles Picard ξεχωρίζει, ίσως περισσότερο από τους Nilsson και Persson, 

επειδή σε αυτόν το παράδοξο είναι πιο προφανές. Ο ίδιος θα µπορούσε να 

χαρακτηρισθεί ταυτόχρονα επιρρεπής στις ροµαντικές θεωρήσεις, όταν για 

παράδειγµα πιστεύει αναντίρρητα στην ιστορικότητα του Τρωικού Πολέµου και 

αναζητά τη χρονολογία όπου µπορεί να τον εντάξει 282 , ή όταν επινοεί την 

ερµηνευτική φόρµουλα «Κρήτη Μήτηρ πάντων» για να ορίσει την κρητική 

κληρονοµιά που θεωρεί ότι φέρουν οι Πρωτογεωµετρικές πολιτισµικές εκδηλώσεις283. 

Πρόκειται όµως, συγχρόνως, για ένα επίµονο «άπιστο Θωµά» του ορθολογισµού. Η 

δυναµική του, ως διανοητή αλλά και ανθρώπου της εποχής του, κρίνεται εξαιρετικά 

θετική. Κατάφερε να αποφύγει τον δογµατισµό, διατήρησε µια στάση διορατική, 

ανήσυχη και τολµηρή στην  αποστασιοποίηση και την κριτική θεώρηση284. 

Στις «αδυναµίες» ή καλύτερα στις «εµµονές» του Picard εγγράφεται, κατά τη 

γνώµη µου, η κεντρική σύνδεση του σκεπτικού του µε την «τριάδα των Μυκηνών», 

όπως έχει «πολιτογραφηθεί» το ελεφαντοστέινο σύµπλεγµα από τις Μυκήνες285. Για 

τον ίδιο, είναι φανερή η λειτουργία των µορφών αυτών ως συνδετικού κρίκου της 

Ελευσίνας µε τις ‘προελληνικές’ ρίζες της. Στα µάτια του, οι µορφές παραπέµπουν 

                                                 
279 Αυτό δεν σηµαίνει µάλλον ότι ο ίδιος διέφυγε απόλυτα από τον φυλετικά εξιδανικευµένο τρόπο 
σκέψης. Στο βιβλίο του, εξακολουθεί, για παράδειγµα, να χρησιµοποιεί τον όρο nordique, για να 
χαρακτηρίσει τους ‘νεοφερµένους Μυκηναίους’ (RP, 231). 
280 Π.χ. περί της ‘προελληνικής’/‘µινωικής’ παράδοσης των Κρητών εξορκιστών και ‘καθαρτών’ (όπ. π. 
210). 
281 Όταν, για παράδειγµα, διαχωρίζει τη θέση του από την ευρύτερα ισχύουσα τάση της σύγκρισης, µε 
όρους µονοδιάστατα συγκρουσιακούς και ανταγωνιστικούς, της ‘µινωικής’ Κρήτης µε τον ηπειρωτικό 
‘µυκηναϊκό’ κόσµο (όπ π. 210). 
282 Όπ. π. 276. 
283 Αυτή η νέα παράδοση προέρχεται, όπως υποστηρίζει, από τα «βαθύτερα σκότη» (όπ. π. 291-92), 
από την πτώση του ‘παλαιού πολιτισµού’ (του ‘µινωικού’) µέχρι την ανάδυση του επόµενου (του 
κλασικού ελληνικού). Επιπλέον, ο ίδιος πιστεύει στην ύπαρξη ενός λίκνου για τους Ινδοευρωπαίους 
(αυτόθι, 278), και παράλληλα σε µια ‘κρητική θρησκεία’ (όπως αυτολεξεί την αναφέρει) φτιαγµένη 
από και για ανθρώπους που γεννήθηκαν για να είναι καλλιτέχνες (αυτόθι, 86). ∆ιακρίνεται καθαρά, 
εδώ, η µεγάλη αφοσίωση του Picard στην αρχαία ελληνική γλυπτική. 
284 Rose 1949, 98. 
285 RP, 81, 89, 109, 111. Βλ., αντίστοιχα, την «κλίση» του Nilsson για τον ‘µινωικό’ «προ-Ορφισµό», 
και του Persson για τον µύθο του Γλαύκου. 
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στο προγονικό σχήµα της αρχαίας ελληνικής τριάδας, της ∆ήµητρας, της Περσεφόνης 

και του ∆ιονύσου, και το ενισχύουν µε ένα κρητικό (‘µινωικό’) υπόβαθρο, δηλαδή µε 

ένα αξιόπιστο «πιστοποιητικό παλαιότητας»286. Έτσι, παρακάµπτοντας ακόµη και 

τους ίδιους τους ενδοιασµούς του, κατασκευάζει ένα ‘µινωικό’ «προγονικό µοντέλο» 

της θεάς ∆ήµητρας. Η σύλληψή του αυτή εκτιµήθηκε δεόντως από τους σύγχρονούς 

του – και εγγράφεται στις επικρατούσες απόψεις των καιρών µας287. 

Παρά ταύτα, στον ασταθή µικρόκοσµο των επιστηµονικών συµφωνιών και 

διαφωνιών, όπου συχνά το µικρό γίνεται µέγα και αντιστρόφως, πολλές ακαδηµαϊκές 

συγκρούσεις πηγάζουν από τις λεπτοµέρειες, ενώ πάσχουσες ευρύτερες συνθέσεις 

γίνονται αντικείµενο αέναου µηρυκασµού. Για παράδειγµα, ο Walton ουσιαστικά 

ταυτίζεται µε τον Picard όταν τοποθετεί το ελεφάντινο τριαδικό σύµπλεγµα των 

Μυκηνών στο πλαίσιο ενός θεωρητικού προ-Ελευσίνιου λατρευτικού συστήµατος. 

Επικρίνει, όµως, αργότερα τον Γάλλο στοχαστή για τους υπερβολικούς 

παραλληλισµούς του µε την Κρήτη, που τον οδήγησαν να θεωρήσει ‘µινωικό’ αυτό 

το εύρηµα που είναι, κατά τη γνώµη του, καθαρό προϊόν της ‘Μυκηναϊκής 

κουλτούρας’288. Ο Rose είναι αντίθετα πολύ πιο ουσιαστικός και νηφάλιος στην 

ερµηνευτική προσέγγιση της τριάδας (“I cannot find proof that the subject is not 

purely human… though equally there seems to be no proof that the figures are not 

divine”)289. 

Ένα ενδιαφέρον και νεωτερικό στοιχείο στην θεώρηση του Picard είναι ότι ο 

ίδιος κάνει λόγο περισσότερο για Κρήτες. Το επίθετο ‘µινωικός’ µοιάζει να 

παραµερίζεται, µάλλον για να ανοίξει ο δρόµος προς ακόµη µια έµµεση διασύνδεση 

της προϊστορικής και της όψιµης µυθικής, δηλαδή της ∆ωρικής Κρήτης των 

ιστορικών χρόνων. Αυτό το «άνοιγµα» θα φανεί ανεκτίµητο σε µελετητές όπως ο R. 

F. Willetts290, οι οποίοι, στα επόµενα χρόνια, θα (δια)χειριστούν τις θρησκευτικές 

πρακτικές των κατοίκων της νήσου ως ένα διαχρονικό και αδιάσπαστο συνεχές. 

Επιπλέον, η συµβολή του Picard έγκειται και σε άλλη µία ουσιαστική «πρωτιά», που 
                                                 
286 RP, 244. 
287 Πρβλ., ενδεικτικά, Mylonas 1961, 16-18, για µια πιο συγκρατηµένη στάση. Εδώ, ο Μυλωνάς 
αναφέρει τους ενδοιασµούς του, λόγω της µη ύπαρξη αρχαιολογικής ή γλωσσολογικής απόδειξης, και 
κάποιας παράδοσης που να υποδεικνύει µια κρητική ή ‘µινωική’ καταγωγή της λατρείας της ∆ήµητρας. 
288 Walton 1950, 433. Για τον Walton, ενώ «η πολιτισµική συνέχεια µεταξύ της µινωικής και της 
µυκηναϊκής σφαίρας είναι αληθής και ζωτικής σηµασίας», ωστόσο, η ‘µινωική’ Κρήτη και η Ελλάδα 
των ιστορικών χρόνων ήταν “two strikingly different worlds”. Με τον τρόπο αυτό περιφρουρείται, 
πιστεύω, ο ρόλος των ‘Μυκηναίων’ ως «γεφυροποιών» κατά τη ‘διαδικασία της αλλαγής και της 
προσαρµογής’ στους αµιγώς ελληνικούς χρόνους. 
289 Rose 1949, 98. 
290 R. F. Willetts, Cretan Cults and Festivals, New York 1962. 
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δείχνει ότι ο ίδιος έχει πιάσει τον µίτο από εκεί που τον άφησαν οι Nilsson και 

Persson. ∆ηµιουργεί, δηλαδή, έναν λαό, τους ‘Προέλληνες’, και µιλάει για ένα 

φαινόµενο, τον ΄Προελληνισµό’. ∆ιαβάζει, έτσι, προς τα πίσω, και τοποθετεί τις 

ανθρώπινες δράσεις στο προϊστορικό Αιγαίο σε ένα νέο πλαίσιο, έστω και αν αυτό 

φαίνεται ότι υπήρξε µόνο για να δώσει ταυτότητα στους διαδόχους του. 

 

Συνοπτικά, η µελέτη του Charles Picard είναι ίσως η πρώτη σοβαρή 

θεωρητική προσέγγιση της ‘µινωικής’ και αιγαιακής θρησκείας, η οποία επιπλέον 

στηρίζεται εκτενώς σε πολλές οµάδες αρχαιολογικών καταλοίπων. Πρόκειται για µια 

προσέγγιση χαρακτηριστική του σφαιρικού γαλλικού/ουµανιστικού πνεύµατος της 

εποχής της. Τα αντιφατικά, χιµαιρικά και συνάµα ορθολογιστικά στοιχεία που 

περιέχει την τοποθετούν σαφώς πιο κοντά στο έργο του Nilsson και την 

αποµακρύνουν από εκείνο Persson. Οι ιδέες του τελευταίου υπήρξαν, ακόµη και στην 

εποχή του, οι λιγότερο «πειστικές», στην άτυπη ακολουθία των δηµοσιεύσεων που 

σφράγισαν το κεφάλαιο της ΜΘ. 

  
Μάθηµα κατανοητόν: Τα χρόνια της «πλαισίωσης» 

“Picard has for his subject one of the most thorny and hazardous departments 

of the antiquity and one concerning which it is peculiarly possible to make wild 

statements and indulge in ill-founded theorizing”291. 

Το παραπάνω απόσπασµα προέρχεται από την κριτική του Rose για το RP, το 

1949, και είναι ενδεικτικό των δυσκολιών που έπρεπε να αντιµετωπίσουν οι 

θρησκειολόγοι ερευνητές της εποχής (όσο και εκείνοι του παρόντος). Η γραπτή 

παραγωγή της περιόδου υπήρξε, ωστόσο, ουσιώδους σηµασίας για την έρευνα που 

ακολούθησε. Σε διάστηµα 21 χρόνων, εκδόθηκαν τα τρία βασικά βιβλία, που 

παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια. Μέσω αυτών θεσµοθετήθηκε και 

νοµιµοποιήθηκε ο τοµέας της προϊστορικής, «προµυκηναϊκής», ‘µινωικής’ και 

‘προελληνικής’ αιγαιακής θρησκείας, στη βάση κυρίως της αρχαίας ελληνικής 

γραµµατείας και µυθολογίας, στις οποίες προσαρµόσθηκαν, ουσιαστικά, τα 

αρχαιολογικά ευρήµατα. 

Την περίοδο αυτή, κάποιες από τις βασικές τοποθετήσεις του Evans πέρασαν 

στη λήθη, ενώ άλλες, όπως ο ‘ιερός κλώνος’, ο ‘ιερός κόµβος’, ο ‘βλαστικός κύκλος’ 

και οι ‘θνητές θεότητες’, ενισχύθηκαν και κέρδισαν σε αξιοπιστία, ακόµα και όταν 
                                                 
291 Rose 1949, 98. 
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προσεγγίσθηκαν µε κριτική διάθεση. Τα τρία βιβλία, µε το συναφές περιεχόµενο 

αλλά και µε τις χτυπητές διαφορές, παρουσίασαν µια συµπαγέστερη εικόνα της µέχρι 

τότε ρευστής ΜΘ, η οποία, τραγική ειρωνεία αν θυµηθούµε τη διάσηµη ρήση του 

Nilsson292, στην ουσία ήταν ταγµένη να γίνει µια «θρησκεία του βιβλίου», όπως ο 

Χριστιανισµός293. Η γνώση που συγκεντρώθηκε έτσι και αναπαράχθηκε διεξοδικά 

έκτοτε, µε περισσότερες ή λιγότερες εξάρσεις, έγινε η έγκυρη και επίσηµη πηγή και 

αφετηρία για κάθε νέο ενδιαφερόµενο που θα «καταδυόταν» στο πεδίο. Εντούτοις, η 

αντίδραση ενάντια στο «µονολιθικό» µοντέλο του ‘βλαστικού κύκλου’, αλλά και 

άλλες «βεβαιότητες» των πρωτοπόρων, άνθισε µέσα από την κριτική που ενυπάρχει 

στα ίδια τα βιβλία, µε επακόλουθο ένα µωσαϊκό πνευµατικής παραγωγής ασταθώς 

µοιρασµένο ανάµεσα στον ορθολογισµό και τον ροµαντισµό. 

Η λέξη contextualization, που αποδίδεται εδώ ως «πλαισίωση», δηλαδή 

ένταξη σε (ένα) οργανωµένο πλαίσιο, αποτελεί, πιστεύω, µια λέξη-κλειδί για την 

περίοδο αυτή. Ό,τι είχε γίνει αποσπασµατικά, χωρίς εµφανή ένταξη σε κάποιο 

ευρύτερο σκηνικό χώρο από τον Evans και τους λογίους της κλασικής ελληνικής 

θρησκείας στις αρχές του 20ου αιώνα, αναβαθµίστηκε σε ένα αξιόπιστο πεδίο έρευνας, 

από πρωτοπόρους διανοητές που γνώριζαν τις δυσκολίες και τα αναπόφευκτα κενά, 

αλλά πίστευαν ότι ήταν (και, πράγµατι, ενίοτε ήταν) ικανοί να τα ξεπεράσουν µε το 

εκάστοτε σύστηµα που εφάρµοζαν και τα µεθοδολογικά-ιδεολογικά εργαλεία που 

χρησιµοποιούσαν. 

 Η τρεις αυτοί ερευνητές επιχείρησαν προσεγγίσεις που θα µπορούσαν να 

χαρακτηριστούν προσεγγίσεις – αναγνώσεις προς τα πίσω. Το κοινό τους αποτέλεσµα 

υπήρξε µία interpretatio Hellenica των προϊστορικών ευρηµάτων. Πρόκειται, κατά 

κάποιον τρόπο, για µια θριαµβευτική εδραίωση και κατοχύρωση ενός 

«καταχρασµένου» δικαιώµατος λόγου για τους θεωρητικούς της αρχαίας ελληνικής 

θρησκείας. 

Τα πρώτα, µετέωρα βήµατα στον τοµέα της ΜΘ πραγµατοποιήθηκαν αµέσως 

µετά τα πρώτα χρόνια των ανασκαφών του Evans στην Κνωσό, από διακεκριµένους 

διανοούµενους όπως η Harrison και ο Cook. Όµως τα χρόνια πέρασαν, το 

                                                 
292 MMR, 7. Αναφέροµαι στον παραλληλισµό της ΜΘ µε ένα εικονογραφηµένο βιβλίο δίχως κείµενο 
(“…a picture book without text”). 
293 Με τη ριζική διαφορά ότι το κατεξοχήν ιερό βιβλίο του Χριστιανισµού, η Καινή ∆ιαθήκη, ξεκίνησε 
να γράφεται κατά τους πρώτους χρόνους ζωής της θρησκείας, από ανθρώπους που συµµετείχαν στην 
οργάνωση του νέου δόγµατος και ολοκληρώθηκε ενόσω ο Χριστιανισµός ήταν (και είναι) ακόµη ζώσα 
θρησκεία. Αντιθέτως, το «βιβλίο» της ΜΘ συνετέθη αιώνες µετά το θάνατο του τελευταίου «πιστού» 
της, και δίχως να έχει σωθεί ως βάση οποιοσδήποτε «ιερός λόγος»! 
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προϊστορικό αρχαιολογικό ευρετήριο εµπλουτίσθηκε και οι δυνητικές ερµηνείες 

αυξήθηκαν, παράλληλα µε την προϊούσα «ανυποµονησία» να βρεθούν οι οριστικοί 

«προπάτορες» των αρχαίων ελληνικών θεοτήτων. Στην ουσία δηλαδή, επρόκειτο για 

δύο «εξελικτικά προγράµµατα» στην ιστορία των θρησκειών τα οποία συναντήθηκαν 

στην Κρήτη. Το πρώτο αφορά την εµφάνιση της λατρείας και την πορεία της από τα 

σπήλαια έως τα ‘µινωικά ανάκτορα’, ενώ το δεύτερο µε τη συνέχιση της ίδιας 

λατρείας (µε ποικίλους προτεινόµενους τρόπους) από τα ‘ανάκτορα’ ως και τους 

αρχαίους ελληνικούς ναούς. Βασικός δίαυλος υπήρξαν µερικά «πρωτόγονα» 

διαχρονικά µοτίβα και σύµβολα στην τέχνη, που επιβίωσαν εξαιτίας ενός πανταχού 

παρόντος ερευνητικού συντηρητισµού, ο οποίος προέβαλε µια ιδεατή ακαµψία της 

θρησκείας ανά τους αιώνες. 

Σε όλα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να συνυπολογισθεί το γεγονός ότι η 

Γραµµική Β γραφή παρέµενε αναποκρυπτογράφητη. Την περίοδο εκείνη είχαν 

αποκαλυφθεί τα ανακτορικά αρχεία της Κνωσού και της Πύλου, τα οποία 

κυοφορούσαν µεταβολές αλλά και σύγχυση στον κόσµο των ειδικών της ΜΘ. 

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο του Nilsson για την καταγωγή των 600 περίπου πινακίδων 

που βρέθηκαν στην Πύλο το 1939294. Οι νέες σχέσεις µεταξύ των δύο ‘πολιτισµών’, 

του ‘Μινωικού’ και του ‘Μυκηναϊκού’, που θα αποκάλυπτε η αποκρυπτογράφηση 

του Ventris και η φιλολογική ανάλυση του Chadwick, εµέλλετο να εγείρουν 

καινούργιες µεγάλες συζητήσεις και πολλές διαφωνίες295. 

 

Εν κατακλείδι, ενώ πολλά ερωτήµατα για τη ΜΘ παραµένουν αναπάντητα, 

στα τέλη της δεκαετίας του 1950, η επικρατούσα εντύπωση είναι ότι το ευρύτερο 

σύµπαν της έχει γίνει κατανοητό, και ότι, ενδεχοµένως, µια πιο λεπτοµερής 

προσέγγιση θα ήταν αποπροσανατολιστική. Πιστεύω ότι, µετά τα ρηξικέλευθα έργα 

των τριών πρωτεργατών ερευνητών που εξετάστηκαν, όσο και πολλών άλλων, που 

δεν εξετάστηκαν αλλά που συνέβαλαν σε µικρότερο, όµως, ενίοτε σηµαντικό βαθµό, 

                                                 
294 MMR, 18-19. Ο Nilsson αναφέρει την γνωστή παραδοχή (“The Minoan script was used extensively 
in Crete”) και στη συνέχεια συµφωνεί µε τον Persson στο ότι τα 19 στοιχεία Γραµµικής γραφής πάνω 
σε ένα αγγείο από την Ασίνη είναι ελληνικά. Στη συνέχεια όµως, δηλώνει την έκπληξή του για το 
εύρος του αποθέτη πήλινων πινακίδων Γραµµικής Β που ανακάλυψε ο Blegen στην Πύλο, κυρίως για 
το γεγονός ότι η γραφή είναι όµοια µε αυτή που χρησιµοποιείτο στην Κνωσό «κατά την δεύτερη 
περίοδο της Υστεροµινωικής». Εφόσον, όπως λέει, τα συνευρήµατα των πινακίδων στο αποθέτη της 
Πύλου χρονολογούνται στους «ύστατους Μυκηναϊκούς χρόνους», καταλήγει στο εξής: “In view of the 
absence of inscribed clay tablets in other Mycenaean centres I have ventured the guess that these 
tablets were brought from Knossos”. 
295 Βλ., ενδεικτικά, Immerwahr 1963, 308. 
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θα πρέπει να επικρατούσε µια αίσθηση του κατέχειν για τα θεµελιώδη σηµεία της ΜΘ, 

η οποία µετά την περίοδο της «πλαισίωσης», θα περνούσε σε εκείνη της εξειδίκευσης.  
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ΟΟιι  δδεεκκααεεττίίεεςς  11996600--11999900::  ΑΑφφααίίρρεεσσηη  κκααιι  κκαατταακκεερρµµααττιισσµµόόςς  
σσττηηνν  εεπποοχχήή  ττωωνν  ββεεββααιιοοττήήττωωνν    

 
 Σε µια δηµοσίευσή του, ο Peter Warren αναφέρεται στις «µετά τον Nilsson 

ανακαλύψεις»296, υπογραµµίζοντας έτσι το µεγάλο, ειδικό βάρος του έργο του στη 

συνολική έρευνα για τη ΜΘ, αλλά και τη σηµαντική καµπή που το ακολούθησε. 

Πράγµατι, έως τα τέλη της δεκαετίας του 1950, στα χρόνια από την «ανακάλυψη» 

του ‘Μινωικού Πολιτισµού’ περιλαµβάνεται το σύνολο σχεδόν της σχετικής 

θεωρητικής παραγωγής «πρώτου βαθµού». Ό, τι ακολουθεί είναι, σε µεγάλο αν και 

όχι απόλυτο βαθµό, επανάληψη ή επαναδιαπραγµάτευση επί των σηµείων. 

Σηµαίνουσες αρχαιολογικές εξελίξεις υπήρξαν, βέβαια, πολλές. Εδώ θα αναφερθούν 

συνοπτικά αυτές που θεωρούνται καταλυτικές για τη ΜΘ, αδικώντας αναπόφευκτα 

πολλές άλλες. Εφόσον δεν φιλοδοξώ να καλύψω όλο το εύρος του θέµατος, πιστεύω 

ότι κάθε αναφορά που ακολουθεί λειτουργεί εν δυνάµει ενδεικτικά. Εκτός από τις 

καθεαυτές πληροφορίες, έµφαση θα δοθεί στη γλώσσα που χρησιµοποιεί ο εκάστοτε 

ερευνητής, καθώς. µέσα από συγκεκριµένες εκφράσεις βεβαιότητας, συµπερασµατικά 

άλµατα ή άλλες ενδείξεις, διαφαίνεται, ίσως καθαρότερα, το υποκειµενικό στοιχείο, 

τόσο του συγγραφέα, όσο και των «προπατόρων» του, οι οποίοι, µπολιάζοντας τη 

σκέψη του, συµµετέχουν, εµµέσως, και στη νεώτερη παραγωγή ιδεών.  

 

Ραγδαίες εξελίξεις στα αρχαιολογικά δρώµενα 

 Μιλώντας για γλώσσα, υπήρξε άραγε πιο αποφασιστική στιγµή -και- για τη 

µελέτη της ΜΘ από εκείνη της αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής Β από τον M. 

Ventris το 1951-52297; Βέβαια, όπως εύγλωττα τονίζει ο J. T. Hooker, «παρά το έργο 

που έχει συντελεσθεί, δε µπορεί να υποστηριχθεί ότι είµαστε σε θέση να ‘διαβάσουµε’ 

τα κείµενα της Γραµµικής Β, όπως για παράδειγµα, µπορούµε να διαβάσουµε πολλές 

επιγραφές αιγυπτιακών ιερογλυφικών»298. Ωστόσο, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε 

λιγότερο συστηµατικά, κορυφαίοι µελετητές προσπάθησαν, έκτοτε, να βρουν τον 

«µίτο» που συνδέει γνωστές ή/και άγνωστες ελληνικές θεότητες µε τα διάφορα 

ονόµατα των πινακίδων της Κνωσού και άλλων αρχείων299. Οι αναγνώσεις ενισχύουν 

                                                 
296 Warren 1988, 4. 
297 Βλ. Ventris M. & Chadwick J., Documents in Mycenaean Greek, Cambridge 1956. 
298 Hooker 1996 (1980), 74. 
299 Για µια εκτενή µελέτη των θρησκευτικών στοιχείων στις πινακίδες της Γραµµικής Β, βλ. Gérard – 
Rousseau 1968 (βλ. και παρακάτω, σελ. 128). 
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τους υποστηρικτές του πολυθεϊσµού στη ‘µυκηναϊκή’ θρησκεία, η οποία εκφράζεται  

µέσα από τη Γραµµική Β. Η αποκρυπτογράφηση υπήρξε καταλυτική και για τη 

διαµάχη µεταξύ Wace και Evans, υπέρ του πρώτου, και τροφοδότησε νέες θεωρίες 

περί συνέχειας από τη ‘µυκηναϊκή’ στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Ως προς τις 

σχέσεις του ‘µινωικού’ µε το ‘µυκηναϊκό’ τελετουργικό, δεν αργούν να αναδυθούν οι 

υποθέσεις ενός θρησκευτικού συγκρητισµού, αλλά και µιας interpretatio mycenaea 

της ΜΘ 300 . Προκύπτει, επίσης, µέσα στον ενθουσιασµό των υποστηρικτών της 

αποκρυπτογράφησης και µια µονόπλευρη χρήση των γραπτών πηγών που παραµελεί 

τις αρχαιολογικές ενδείξεις για τη θρησκεία – ενώ βέβαια ισχύει και το αντίστροφο301. 

 Οι ζυµώσεις αυτές συντελούνται σε µία περίοδο σηµαντικών ανασκαφικών 

ανακαλύψεων, η ερµηνεία των οποίων τάραξε αρκετά την έως τότε έξωθεν καλή 

µαρτυρία των ‘Μινωιτών’. ∆ύο συγκεκριµένες ιδέες εµπλούτισαν αλλά και 

συγχρόνως «θόλωσαν» την ισχύουσα αντίληψή για αυτούς. Οι ενστάσεις που 

προκάλεσαν υπήρξαν πολλές, καθώς πολλά ήταν και τα αδύνατα σηµεία τους.  

 Το 1979, στη θέση Ανεµόσπηλια, στον Γιούχτα, περίπου 3 χιλιόµετρα Β–Β∆ 

των Αρχανών, στον «πρώτο αυτοτελή ναό της Μινωικής Κρήτης»302, ο Γιάννης και η 

Έφη Σακελλαράκη ανέσκαψαν, όπως το διατυπώνουν, ένα ‘δράµα θανάτου’303: τρεις 

ανθρώπινοι σκελετοί, ένας νεαρός/εξιλαστήριο θύµα πάνω σε µία τραπεζοειδή 

κατασκευή/βωµό, ένα µεσήλικας ‘ιερέας’ και µια γυναίκα/‘ιέρεια’ (;), και µαζί ένα 

‘τελετουργικό µαχαίρι’, και πολλά άλλα εντυπωσιακά ευρήµατα. Κατά τους 

ανασκαφείς, συνθέτουν µάλλον σκηνικό ανθρωποθυσίας, σε ένα τριµερές 

αρχιτεκτονικό σύµπλεγµα που χαρακτηρίζεται ‘ιερό’304. Με δραµατικούς, πράγµατι, 

τόνους και µε την εγκληµατολογική-ιατροδικαστική συµβολή, ο Σακελλαράκης 

επιχειρηµατολόγησε µε τόλµη προς µία υπόθεση που ξεσήκωσε, όπως ήταν 

αναµενόµενο, ηχηρές συζητήσεις και αντιδράσεις305. 

                                                 
300 Hägg 1997, 166. Ο συγγραφέας είναι αρνητικός στην ιδέα µιας διαδεδοµένης τέτοιας αντίληψης. 
Πρβλ. Hooker 1983, 140 (“…or we might think that the appearance of Greek divine names reflects 
some degree of syncretism of the Mycenaean and the Minoan religion;”). Βλ. και παρακάτω, σελ. 98. 
301 Laffineur 2001, 392. 
302 Σακελλαράκη Γ. & Ε., 1979, 347. 
303 Sakellarakis & Sakellaraki, 1981, 205-22. 
304 Σακελλαράκη Γ. & Ε., 1979, 388-89. Κατά τους συγγραφείς, η πράξη αυτή, που ονοµάζουν “the 
most desperate rite of all”, αποτελεί µία ‘ύστατη θυσία’, προς αποτροπή ενός επερχόµενου 
καταστροφικού σεισµού, µάλλον εκείνου του τέλους της Παλαιοανακτορικής περιόδου. 
305Βλ., ενδεικτικά, Σακελλαράκη Γ. & Ε., 1979, 390, το σχόλιο του ανασκαφέα, ο οποίος ισχυρίζεται 
ότι οι επικριτές του θα έπρεπε να λάβουν «υπόψη τα ανασκαφικά στοιχεία, και µάλιστα όλα 
ανεξαιρέτως, πράγµα που δεν έγινε συχνά».   
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 Είναι δόκιµη κάθε επιφύλαξη σχετικά µε αυτό που, προς το παρόν, αποτελεί 

ένα ερµηνευτικό unicum. Να σηµειωθεί µόνο ότι πράγµατι, η τοπογραφία, το κτίριο 

και τα ευρήµατα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, και πρωτότυπα, και κάνουν πιθανή 

τη συµµετοχή τους σε µια υπερβατική κατάσταση, ο χαρακτήρας, όµως, της οποίας 

δεν στοιχειοθετείται, κατά τη γνώµη µου, επαρκώς. Την ιδέα της ‘µινωικής’ 

ανθρωποθυσίας είχε πρωτοδιατυπώσει, ήδη από το 1970, ο Ν. Πλάτων, στον οποίο, 

άλλωστε ο ανασκαφέας αποδίδει και τη σχετική τιµή της προχωρηµένης αυτής 

σύλληψης 306 . Τότε είχε, βέβαια, ακόµη τη µορφή της αστήριχτης εικασίας, που 

υποστηρίχθηκε ανασκαφικά από τα ευρήµατα στα Ανεµόσπηλια. 

Η δεύτερη «ερµηνευτική βόµβα» υπήρξε εκείνη του τελετουργικού 

κανιβαλισµού, η οποία διατυπώθηκε σχεδόν συγχρόνως µε την προηγούµενη307, από 

τον P. Warren308. Η ιδέα, εξαρχής δοµηµένη µε θολά κριτήρια, αντιµετωπίστηκε και 

αυτή µε µεγάλη δυσπιστία. ∆εν είναι µάλιστα απίθανο να επηρεάστηκε ο Warren από 

τη θεωρία της ανθρωποθυσίας στα Ανεµόσπηλια. Η αρχαιολογική της πλαισίωση 

είναι η ακόλουθη: µία οµάδα οστών, που βρέθηκαν στη κατεστραµµένη ΥΜ IB 

‘Βόρεια Οικία’ της Κνωσού, έφεραν ίχνη από κοψίµατα και γλυφές από αιχµηρό 

αντικείµενο, µάλλον µαχαίρι, τα οποία, κατά τον ανασκαφέα, υποδήλωναν 

προετοιµασία φαγητού. Πρόκειται και εδώ για µία µοναδική στο είδος της 

ανακάλυψη, την οποία ενισχύουν τα ανασκαφικά της συνευρήµατα, δηλαδή η 

κεραµική που χαρακτηρίζεται τελετουργική, τα οστά αιγοπροβάτου που είχαν, 

φαίνεται, θυσιαστεί και φαγωθεί επιτόπου, και τα άδεια κελύφη καταναλωµένων 

σαλιγκαριών. Η πραγµατική έκπληξη προήλθε από τα πορίσµατα της ανθρωπολόγου 

J. Musgrave, η οποία κατέληγε ότι επρόκειτο για τα οστά 2 παιδιών309. Γνωρίζοντας 

εξαρχής το ρηξικέλευθο της θέσης του, ο Warren προσέτρεξε άµεσα στην 

                                                 
306 Σακελλαράκη Γ. & Ε., 1979, 389, σηµ. 1. Ο Σακελλαράκης παραπέµπει στο Ν. Πλάτων (πρβλ. 
Πλάτων 1967, 165), που πίστευε ότι η αντικαταστάσεις έτοιµων προς θυσία ανθρώπων µε ζώα, όπως 
στην περίπτωση της Ιφιγένειας στην Αυλίδα, πριν την αναχώρηση της αχαϊκής στρατιάς για την Τροία, 
ήταν ως περιστατικά ιστορικά αληθή και ενδεικτικά του ότι, ναι µεν οι ανθρωποθυσίες είχαν πάψει, 
γίνονταν όµως σε περιπτώσεις µεγάλων κινδύνων, ως αυτοθυσίες. Ο Ν. Πλάτων υπέθετε ότι τέτοιας 
µορφής ανθρωποθυσία/αυτοθυσία ήταν και τα ‘ταυροκαθάψια’. Για µια πρώιµη αναφορά σχετικά µε 
‘προελληνικές’ ανθρωποθυσίες, ίσως την πρώτη, από τον Picard, βλ. RP, 288. 
307 Η σχετική αρχαιολογική ανακάλυψη έγινε το 1979-80, λίγο µετά τα Ανεµόσπηλια (για πρώτη 
εκτενή αναφορά βλ. Warren 1980-81, 89-92). 
308 Warren, 1984, 48-55 ۠ Wall, Musgrave & Warren 1986, 333-88.    
309 Warren 1980-81, 91. Βλ. και Wall, Musgrave & Warren 1986, 378, όπου βάσει των οδοντοστοιχιών 
εικάζεται ότι ίσως τα παιδιά να ήταν τελικά περισσότερα από δύο. 
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«ασφάλεια» της αρχαϊκής και κλασικής µυθολογικής παράδοσης για την Κρήτη310. 

 

Οι άλλες σηµαίνουσες ανασκαφικές δραστηριότητες στην ορεινή Κρήτη 

διασφαλίζουν τη συνέχεια µε προηγούµενες απόψεις για τη ΜΘ. Επειδή, µία θέση 

όπως το ‘ιερό κορυφής’ στον Γιούχτα, το οποίο είχε εντοπίσει ενωρίς και διερευνήσει 

σύντοµα ο Evans311, υπήρξε, πράγµατι, στη µεταφορική «κορυφή» των κρητικών 

µυθοκεντρικών εµπνεύσεων ολόκληρων γενεών θρησκειολόγων, πριν και µετά το 

MTPC. Στο πλαίσιο της συστηµατικής ανασκαφής του ιερού, που ξεκίνησε το 1974 

από την Α. Καρέτσου, είναι φυσικό να επαναλαµβάνονται, στις ανασκαφικές 

εκθέσεις, παλαιότερες αξιωµατικές, και εν πολλοίς αστήρικτες, διατυπώσεις312. 

Να τονισθούν µόνο τρία χαρακτηριστικά σηµεία στα σχετικά κείµενα της 

ανασκαφέως που επιδέχονται κριτική, ένα αρχαιολογικό, και δύο ερµηνευτικά. Το 

πρώτο αφορά στα ‘αναθήµατα’ από το ιερό, ιδίως τα πήλινα ζωόµορφα ειδώλια και 

τους χάλκινους διπλούς πελέκεις, των οποίων ο αριθµός και οι συνάφειες οδηγούν 

στον αναστοχασµό του ρόλου τους στις σχετικές θέσεις. Τα ειδώλια ζώων, αν και 

φαίνεται ότι κατέχουν σηµαντική θέση στη λειτουργία του χώρου, περιορίζονται ως 

αναθηµατική περιβολή µιας «θεοκεντρικής» ανάλυσης. Εν τούτοις, µπορούµε να 

µάθουµε περισσότερα από αυτά. Για παράδειγµα, το δίκτυο κεραµικής παραγωγής 

πολλών από τα ειδώλια αυτά συνδέει το ‘ιερό’ του Γιούχτα µε τα εργαστήρια της 

Κνωσού και των Αρχανών, και αποκαλύπτει µια οικονοµική όψη της λατρείας, ως 

πολύπλευρου κοινού σηµείου αναφοράς για τους γύρω πληθυσµούς313. Μάλιστα, η 

                                                 
310  Με τους µύθους του Κρηταγενή ∆ία, του Ζαγρέα, του ∆ιονύσου και του Ορφέα συνδέονται 
περιπτώσεις θεοκτονίας και θεοφαγίας. Παρόµοια υποστηρικτικά παράλληλα αναζητήθηκαν και σε 
άλλες περιοχές της Κρήτης και της Ελλάδος (Wall, Musgrave & Warren, 1986, 387). 
311 PM Ι, 154-59. 
312 Για παράδειγµα, η ιδέα του Evans για την ανθρωπόµορφη πλάγια όψη γιγαντιαίου κεφαλιού που 
έχει το βουνό (PM I, 1921, 151-163), και τη µακραίωνη «παράδοση» για την ύπαρξη του τάφου του 
∆ιός σε αυτό (Karetsou 1981, 137. Για µια σχετική κριτική, βλ. Ζώης 1996, 371, 398). 
Επαναλαµβάνεται, επίσης, η σύνδεση από τον Evans της ‘Ορείας Μητρός’ – στο σφράγισµα της 
Κνωσού – µε το ‘ιερό όρος της Κνωσού’, δηλαδή τον Γιούχτα (Karetsou 1981, 151). Η εγκατάσταση 
πολιτογραφείται ως το ‘δηµόσιο υπαίθριο ιερό της Κνωσού’ κατά την Παλαιοανακτορική και, κυρίως, 
τη Νεοανακτορική περίοδο (αυτόθι, 145). Η Καρέτσου θεωρεί αυτή τη σχέση δεδοµένη, και πιο 
ξεκάθαρη κατά τη ΜΜ III, για διάφορους λόγους. Μεταξύ άλλων: 1. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα του 
ιερού είναι «µνηµειώδη», σε σύγκριση µε άλλα σύγχρονα ‘ιερά κορυφής’ που έχουν ανασκαφεί, 2. ο 
χαρακτήρας και η ποιότητα των ευρηµάτων θεωρούνται ‘ανακτορικού’ χαρακτήρα, και 3. η 
διασύνδεσή του ιερού µε το κνωσιακό ‘ανάκτορο’, καθώς και µε τα Ανεµόσπηλια (που το 1981 
ανασκάπτονται ακόµα) θεωρείται δεδοµένη, λόγω γεωγραφικής γειτνίασης (ένας αρχαίος δρόµος 
φαίνεται να ενώνει τις τρεις θέσεις) και χρονολογικής σύµπτωσης. 
313 Zeimbeki 2004, 352-53. Πέραν δηλαδή από τη συµβολική αξία, κάποιοι άνθρωποι, που µάλιστα, 
όπως φαίνεται, δεν είχαν εξειδικευτεί αποκλειστικά στην κατασκευή τέτοιων ειδωλίων (αυτόθι, 354), 
εξαρτιόνταν επαγγελµατικά από τη λειτουργία του ‘ιερού’.   
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συγκεκριµένη παραγωγή παρουσιάζει συγκεντρωτικές τάσεις, ήδη από την MΜ II314. 

Για εκείνη την περίοδο, Η Μ. Ζεϊµπέκη υποθέτει την ύπαρξη µιας ‘ιερατικής ελίτ’ 

από την Κνωσό, που διαχειριζόταν την τελετουργική και υλική οργάνωση αυτού του 

χώρου λατρείας, η οποία µε τη σειρά της εξαρτιόταν, πιθανότατα, από την πολιτική 

οικονοµία του Κνωσιακού ‘ανακτορικού’ κέντρου 315 . Μάλιστα, όπως είδαµε 

παραπάνω, η άρχουσα τάξη της Κνωσού είχε «επενδύσει» αρχιτεκτονικά στο ‘ιερό’ 

του Γιούχτα316, και ένας από τους λόγους, πέραν από τα συµβολικά κέρδη, ήταν τα 

οικονοµικά οφέλη από τον έλεγχο µιας, κατά τα φαινόµενα, εξαιρετικά 

προσοδοφόρας θέσης. 

Εφόσον ξεκαθαρίσουµε αυτήν την πτυχή της παρουσίας των ζωόµορφων 

ειδωλίων στη θέση, µπορούµε, ίσως, να διακρίνουµε καλύτερα τη θέση τους στην 

ιδεολογική σκέψη που τα «ενδύει»: ήταν, εν τέλει, περιφερειακά συστατικά της 

λατρείας, ως απλά ‘αναθήµατα’, ή τα περιέκλειε µία «ιερότητα» που µας είναι ακόµη 

ακατανόητη, και που τα έθετε πιο κοντά στο προσκήνιο των δρωµένων και των 

πιστεύω που αφορούσαν τη θέση317; 

Τα υπόλοιπα δύο σχόλια αφορούν αφενός το συµπερασµατικό πεδίο και 

αφετέρου τις προλογικές «δικλείδες ασφαλείας» στις οποίες προστρέχει η 

ανασκαφέας του Γιούχτα. Για παράδειγµα, η εισαγωγική φράση «[Συνεχίστηκε για 

έκτο χρόνο] η ανασκαφική έρευνα στο ιερό κορυφής του Γιούχτα που χωρίς 

αµφιβολία συνδέεται µε την ελληνική παράδοση του τάφου του ∆ιός» 318 λειτουργεί αν 

µη τι άλλο, φύσει και θέσει, ως µια τέτοια δικλείδα, η οποία µπορεί να χαρακτηριστεί 

από περιττή έως και αβάσιµη. Αφού, προφανώς, δεν επαρκούν τα ευρήµατα για να 

συνδέσουν, µε όποιον τρόπο, τη συγκεκριµένη θέση µε τον ∆ία – και τον τάφο του. 

Ενδεικτικό της ίδιας νοοτροπίας είναι και το σχετικό συµπέρασµα, που ακολουθεί 

πιστά τους Evans, Cook και Nilsson, και συνδέει τη ‘Μινωική Θεά’ και τον ‘νεαρό 

συνοδό’ της, όσο βέβαια και τον τάφο του ∆ιός µε τη συγκεκριµένη θέση. Παρέχει 

έτσι, αβίαστα, τα απαραίτητα αρχαιολογικά «διαπιστευτήρια» σε µια καθαρά 

λογιογενή παράδοση, ηλικίας 80 και πλέον χρόνων. Προσωπικά, αδυνατώ να 

διακρίνω τον επιστηµονικό συνδετικό κρίκο µεταξύ των ευσεβών πόθων και του 

                                                 
314 Zeimbeki 2004, 353-54. 
315 Όπ. π. 356-57 (βλ. και παρακάτω, σελ. 117-19). 
316 Όπ. π. 357. 
317 Πρβλ., ενδεικτικά, Aravantinos, Godart & Sacconi 2001, 321, για αναφορές σε «ιερά ζώα» στις 
πινακίδες Γραµµικής Β που βρέθηκαν στη Θήβα. Βλ. και παρακάτω, σελ. 129. 
318 Καρέτσου 1979, 280-81. 



 72

αρχαιολογικού υλικού. Για παράδειγµα, το φυσικό χάσµα που εντοπίστηκε στο 

‘ιερό’, και χρησιµοποιείται (ευφυώς) ως ultimum testimonium της λατρείας του 

‘Θείου Ζεύγους’ και της ύπαρξης του ταφικού σήµατος του ∆ιός σε αυτό 319 . 

Αναµφίβολα, το χάσµα αποτελεί ένα σηµαντικό στοιχείο του χώρου, µε εν πολλοίς 

άγνωστες σε εµάς τελετουργικές συνιστώσες. Η προβολή του όµως ως συµβολικού 

τάφου το ελληνικού θεού είναι περισσότερο δική µας ευχή και συνήθεια, παρά 

κληροδότηµα των ‘Μινωιτών’. Έτσι, η, οικεία από το παρελθόν, θέση του ∆ιός στα 

‘µινωικά’ λατρευτικά τεκταινόµενα διαιωνίζεται αξιωµατικά και προκαθορίζει 

ερµηνευτικά σηµαντικούς προϊστορικούς τόπους, όπως ο Γιούχτας, των οποίων η 

ιστορική τύχη, θα ήταν µάλλον διαφορετική, δίχως τις εµπεδωµένες παρωπίδες που 

«επιβάλλει» η λόγια δυτική παράδοση320. 

 

 Ανάλογα φορτισµένος από τον µύθο και τις αρχαιολογικές προσδοκίες είναι ο 

χώρος του Ιδαίου Άντρου, σε υψόµετρο 1500 µέτρων, στον Ψηλορείτη. Η σύγχρονη 

συστηµατική ανασκαφή ξεκίνησε το 1982,  από τον Γιάννη Σακελλαράκη, ο οποίος 

πραγµατοποίησε, αναµφισβήτητα, έναν αρχαιολογικό άθλο, µε χρήση προχωρηµένων 

τεχνικών µέσων, σε δύσκολο φυσικό και ερευνητικό περιβάλλον. Το αποτέλεσµα 

έµοιαζε, ωστόσο, και αυτό, προκαθορισµένο, και µάλιστα «από καιρό»: τουλάχιστον 

από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα, δηλαδή τις έρευνες των Ι. 

Χατζιδάκι, F. Halbherr, Σ. Ξανθουδίδη και Σ. Μαρινάτου321, που αποκάλυψαν τον 

λατρευτικό χαρακτήρα του σπηλαίου κατά τη Γεωµετρική και Αρχαϊκή περίοδο322.  

 Η ίδια η γλώσσα των εκθέσεων των ανασκαφών δηλώνει, και πάλι, ότι η 

σύγχρονη διερεύνηση του Ιδαίου εµέλλετο να εξελιχθεί σε µια ανασκαφική 

πραγµάτωση της θεωρίας της συνέχειας. Για τον ανασκαφέα, βασικό δέλεαρ υπήρξε 

«…φυσικά και το αλλόκοτο θέµα της λατρείας του ετήσιου θανάτου και της 

αναγέννησης ενός αθάνατου θεού…» που «…κάνουν το θέµα ενδιαφέρον σαν 

                                                 
319 Καρέτσου 1981, 141, 153. 
320 Άραγε, θα περιτριγύριζαν τη θέση αυτή Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι µε τη σκαπάνη ανά χείρας 
επί δεκαετίες, δίχως το ειδικό βάρος των µαρτυριών παλαιότερων περιηγητών και φιλολόγων (πρβλ. 
αναφορές και σχετικό σχολιασµό στο Ζώης 1996, 337-59), αλλά και την πρώιµη, ιδεολογικά 
φορτισµένη, ανασκαφή του Evans; Και, άραγε ο ίδιος θα χαρακτήριζε το χώρο αυτό ‘ιερό κορυφής’, 
εισάγοντας έτσι µια νέα κατηγορία ιερών τόπων στη ΜΘ;  
321 Σχετικές δηµοσιεύσεις: Χατζηδάκις Ι., Ιστορία του Κρητικού Μουσείου και των αρχαιολογικών 
ερευνών εν Κρήτη, Αθήνα 1931˙ Halbherr F. & Orsi P., Antichita del’ Antro di Zeus Ideo, Firenze 
1888˙ Ξανθουδίδης Σ., «Ιδαίον Άντρον», Α∆ 1918, Παρ. 23˙ Μαρινάτος Σ., «Εργασίαι εν Ιδαίω 
Άντρω», ΠΑΕ 111 (1956), 224-25˙ id. «Το οροπέδιον της Νίδας και το Ιδαίον Άντρον», ΕΕΦΣΠΑ 7 
(1956-57), 231-254. 
322 Σακελλαράκης 1987, 244. 
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αγώνισµα» 323. Ως προς τη χρονολογική ακολουθία των ευρηµάτων, ο ίδιος τοποθετεί 

µε βεβαιότητα την παρουσία ‘µινωικής’ λατρείας στο σπήλαιο µετά το 1600 π.Χ.324. 

«Κι αυτό έχει φυσικά µεγάλη σηµασία», προσθέτει, «γιατί δε µπορεί παρά να είναι η 

λατρεία του Μινωίτη, ετήσια αναγεννώµενου θεού της βλάστησης, που διαδέχθηκε 

αµέσως φυσιολογικά για τους Κρήτες ο Έλληνας ∆ίας»325.  

 ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι βρισκόµαστε στην «εποχή των βεβαιοτήτων» για 

τη ΜΘ. Ας παρακολουθήσουµε τη σχετική συλλογιστική, που, όπως πάντα, είναι ο 

καλύτερος µάρτυρας των εκάστοτε προθέσεων και προσδοκιών. Τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα326 µπορεί πράγµατι να δείχνουν λατρευτική δραστηριότητα πίσω στη 2η 

χιλιετία π.Χ. Αυτό, όµως, απέχει πολύ από το να πιστοποιούν ένα ‘Μινωίτη’ θεό, και 

µάλιστα τον ∆ία, στο Ιδαίο, µια υπόθεση που παραµένει στη βάση της ατεκµηρίωτη – 

αποτελεί, ουσιαστικά, µία αντίστροφη χρονολογική επαγωγή. Όπως άλλωστε θυµίζει 

και ο ίδιος ο ανασκαφέας, ο Κρηταγενής Ζευς είχε προκαθοριστεί ως «‘µινωικά’ 

παρών», µέσα από παλαιές ερµηνείες θρησκειολόγων, δίχως τη συµβολή 

αρχαιολογικού υλικού. Υπό το βάρος δε της κατά πολύ µεταγενέστερης ελληνικής 

λατρείας, έπρεπε εποµένως να βρεθεί ένας συναφής θεός και κατά τη ‘Μινωική’ 

εποχή, στη συγκεκριµένη θέση. Και αυτό, ενώ το 1981, ένα χρόνο πριν από την 

έναρξη των νέων ανασκαφών, ένας ερευνητής έµοιαζε προφητικός. Αν και 

βασιζόµενος στα παλαιά ανασκαφικά στοιχεία, ο H. Verbruggen παρουσίασε, παρά 

ταύτα, µία επίκαιρη και στιβαρή συλλογιστική, κόντρα στις συµψηφιστικές 

‘µινωικές’ προβολές που περιστοίχιζαν το µύθο της γέννησης του Κρηταγενή ∆ία327. 

                                                 
323 Σακελλαράκης 1987, 239. 
324 Όπ. π. 247. 
325 Αυτόθι. 
326 Αυτόθι. Από την ώριµη ΜΜ περίοδο (γύρω στο 1800 π.Χ.), πέραν της κεραµικής, ο ανασκαφέας 
αναφέρεται στην εύρεση προσωπικών αντικειµένων, όπως µια σφραγίδα από ορεία κρύσταλλο, µε 
απόδοση αρχιτεκτονικών θεµάτων. Στα τέλη της ΜΜ µε αρχές της ΥΜ (1600 π.Χ.) έχουµε εντονότερη 
ανθρώπινη παρουσία, όπως µαρτυρεί, κατά τον Σακελλαράκη, άλλη µία σφραγίδα από ορεία 
κρύσταλλο, µε παράσταση γυναικείας µορφής που κρατάει το κοχύλι ενός τρίτωνα, µπροστά σε ένα 
αµφίκοιλο βωµό µε κλαδιά και ‘κέρατα καθοσιώσεως’. Από την ΥΜ περίοδο (µετά το 1600 π.Χ.) 
έχουµε µια σειρά από µεγάλους πίθους, που υποδηλώνουν, σύµφωνα µε τον ανασκαφέα, φροντίδα για 
αποθήκευση προµηθειών, και, συνεπώς, µια δυναµικότερη και διαρκέστερη παρουσία στη θέση. 
Επίσης, για πρώτη φορά, έχουµε χάλκινα ειδώλια, όχι µόνον ανθρώπων, αλλά και ζώων (π.χ. ένα 
ειδώλιο ταύρου). Ανευρίσκονται ακόµη ‘σκεύη λατρείας’ (τµήµατα ενός ρυτού καθώς και λίθινων 
‘τραπεζών προσφορών’ ή κέρνων), ανάλογα µε αυτά που ανακαλύπτονται και σε άλλα ‘µινωικά ιερά’. 
Τέλος, ένας χάλκινος διπλός πέλεκυς πείθει τον Σακελλαράκη ότι «…η Μινωική λατρεία βεβαιώνεται 
στο Ιδαίο µετά το 1600 π.Χ.» (αυτόθι).  
327 Verbruggen 1981, 220, 223-25, 235, Fig. 7 (χάλκινο αναθηµατικό τύµπανο µε παράσταση ανδρικής 
θεότητας). Πρβλ. Γκαλανάκη 2001, 40, για µία ερµηνεία της παράστασης του τυµπάνου µέσα από την 
αναπαραγωγή των παλαιών απόψεων περί συνέχειας. 
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Τις θεωρούσε αφερέγγυες και επισφαλείς για την ορθή αξιολόγηση των προϊστορικών 

ευρηµάτων που είχαν βρεθεί (ή θα βρίσκονταν στο µέλλον) στο Ιδαίο Άντρο. 

 Είναι λοιπόν ενδιαφέρον το πώς κάποιοι καταξιωµένοι από την παράδοση 

αρχαίοι τόποι µοιάζουν να αποκτούν, µέσα θαρρείς από το σύγχρονο ανασκαφικό και 

ερµηνευτικό τους πεπρωµένο, µία «δεύτερη χρήση». Πράγµατι, θέσεις όπως ο 

Γιούχτας και το Ιδαίο διανύουν, εκατό και πλέον χρόνια τώρα, ένα νέο «βίο», έχουν 

ενταχθεί σε καινούργια θρησκευτικά συστήµατα, που είναι ιδεολογικά εξίσου ισχυρά, 

παραµένουν, ωστόσο, σε µεγάλο βαθµό αξιωµατικά και άκαµπτα, όπως και τα 

παλαιά328. 

  

 Μία σηµαντική ορεινή ανακάλυψη των τελευταίων δεκαετιών του 20ου αιώνα 

είναι και το ‘ιερό’ στην Κάτω Σύµη της Βιάννου στο Λασίθι, που ανασκάπτεται 

συστηµατικά και νηφάλια από το 1972, από την Αγγελική Λεµπέση και την οµάδα 

της329. Στον χώρο ανιχνεύεται ή πιστοποιείται λατρευτική δραστηριότητα κυρίως στη 

‘Μινωική’, την Αρχαϊκή αλλά και τη Ρωµαϊκή περίοδο, υποστηρίζοντας έτσι τη 

συνέχεια της λατρείας στην ίδια τη θέση αλλά και στην Κρήτη γενικότερα330. 

 Η Σύµη συνδέθηκε µε την ακµαία λατρεία του Κεδρίτη Ερµή, δηλαδή µιας 

θεότητας δενδρικής φύσης, και της Αφροδίτης, τουλάχιστον από την ελληνιστική 

περίοδο331, µε δυνατότητα προέκτασης της λατρείας αυτής ως τον 6ο και τον 7ο αιώνα 

π.Χ. 332 . Με την ‘κρητοµυκηναϊκή’ παράδοση συνδέεται στη βάση, κυρίως, 

θυσιαστικών αναλογιών που προκύπτουν από τα ανασκαφικά/θυσιαστικά δεδοµένα333, 

αλλά και υποθέσεων για ιδεολογικές επιβιώσεις ή/και αναβιώσεις334. 

 Η Λεµπέση υποστηρίζει ότι το ιερό της Κάτω Σύµης λειτούργησε για 19 

τουλάχιστον αιώνες, δηλαδή από τη Νεοανακτορική περίοδο έως και τον 3ο αιώνα 

µ.Χ., χωρίς την παρεµβολή ορισµένων χρονικών διαστηµάτων που θα ήταν δυνατό να 

                                                 
328 Βλ. και παρακάτω, σελ. 109-13.   
329 Εκθέσεις της ανασκαφής στα ΠΑΕ 1972-1997. 
330  Η ανασκαφή ήλθε, ακριβώς, σε µια περίοδο όπου κάποιοι είχαν αρχίσει να απορρίπτουν τη 
συνέχεια της λατρείας, δηµιουργώντας έτσι ένα θετικό πεδίο δηµιουργικής διαφωνίας και ζύµωσης για 
ένα ζήτηµα που έµοιαζε γαλήνια διευθετηµένο επί δεκαετίες (Λεµπέση 1981, 1, σηµ. 2). 
331 Όπ π. 4. 
332 Όπ. π. 8, 10. 
333 Π. χ. το κοινό σφάγιο, το αγρίµι. 
334 Όπως είναι, κατά την ανασκαφέα, η πιθανή εξοικείωση των κατά καιρούς παροικούντων το ιερό µε 
ευρήµατα παλαιότερων χρόνων. Αυτό ίσως είχε ως αποτέλεσµα τη µορφοποίηση νέων λατρευτικών 
σχηµάτων, µε την εµφύσηση νέων νοηµάτων σε παλαιά σύµβολα, των οποίων η αρχική σηµασία είχε 
λησµονηθεί (όπ. π. 16). 
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υπάρχει υποψία εγκατάλειψης 335 . Πιο συγκεκριµένα, η ανασκαφέας διακρίνει 

«περιόδους ακµής», που τις διαδέχονται «περίοδοι ύφεσης»336. Για παράδειγµα, στην 

ΠΜ περίοδο δεν εντοπίζεται ανθρώπινη παρουσία ενώ, αντιθέτως, από την ΜΜ III 

έως και την ΥΜ I, αυτή είναι ξεκάθαρη στα ευρήµατα του ιερού οικοδοµήµατος της 

θέσης337. Η ΥΜ II είναι µια «περίοδος ύφεσης», καθώς δεν έχει δώσει στοιχεία για 

τον τρόπο λειτουργίας του ‘ιερού’338. Όµως θα ήταν ρίσκο, σύµφωνα µε την Λεµπέση, 

να υποστηριχθεί ως ιδέα η εγκατάλειψη του, καθώς έχουµε ένα σπάνιο εύρηµα, για 

την ακρίβεια τρία ξίφη, που χρονολογούνται από την ανασκαφέα στην ΥΜ II 

περίοδο339. Ανιχνεύεται, πάντως, η µετάβαση από την ΥΜ II στην ΥΜ IIIA340, ενώ 

εντοπίζονται ευρήµατα από την ΥΜ IIIΒ και την ΥΜ IIIΓ341, αλλά και από την 

Υποµινωική, τη Γεωµετρική και την Αρχαϊκή περίοδο 342 . Ακόµη, υπάρχει 

αποσπασµατικά υλικό από τις περιόδους του 11ου–12ου, του 9ου–10ου343, του 8ου344, 

αλλά και του 6ου και 7ου αιώνα π.Χ.345. Η εικόνα, κατά τη Λεµπέση, είναι ανάλογη µε 

τις προηγούµενες εναλλαγές: µετά την ΥΜ II ακολουθούν πάλι «περίοδοι ύφεσης», 

όπως µία στην Πρωτογεωµετρική και µία στην Κλασική περίοδο346. 

 Τίθεται όµως το εύλογο ερώτηµα: ποια είναι η βαρύτητα αυτών των 

«περιόδων ύφεσης» για τη ‘συνέχεια της Κρητοµυκηναϊκής θρησκείας’ που αναζητά 

η Λεµπέση; Πάντως, η συνέχεια, όχι της λατρείας, αλλά της «λειτουργίας» του ιερού, 

για όλο αυτό το διάστηµα, είναι αµφισβητήσιµη, ιδίως αν εννοούµε µε αυτήν τη 

διαρκή παρουσία ‘ιερατείου’ σε αυτήν. Ένας ορεινός locus sacer εξυπηρετεί τον 

πιστό, «δεχόµενος» την προσφορά του, ακόµη και όντας έρηµος, δηλαδή δίχως 

«λειτουργό». Το επόµενο, λοιπόν, ερώτηµα είναι: ένας αριθµός κινητών ή ακίνητων 

αρχαιολογικών καταλοίπων που βρίσκονται στη θέση εξυπακούεται και τη λειτουργία 

του ‘ιερού’ κατά την εποχή που αυτά τοποθετήθηκαν εκεί; Όχι απαραιτήτως. 

Κρατώντας τα παραπάνω, περνάµε στο τρίτο ερώτηµα: όταν υπήρχαν «λειτουργοί», 

αυτοί φρόντιζαν να παραδίδουν «αυτούσια» την ιδεολογία τους στους συνεχιστές 

                                                 
335 Λεµπέση 1981, 18-19. 
336 Όπ. π. 19. 
337 Όπ. π. 12. 
338 Όπ. π. 15. 
339 Αυτόθι. 
340 Αυτόθι. 
341 Όπ. π. 14. 
342 Αυτόθι. 
343 Αυτόθι. 
344 Όπ. π. 13. 
345 Αυτόθι. 
346 Όπ. π. 19. 
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τους; ∆ιότι, ίσως, αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη νεαρών µυηµένων µαθητευόµενων, 

ώστε η µεταφορά του «ιερού λόγου», των κανόνων και των απαγορεύσεων, αλλά και 

των τελετουργικών τυπικών να είναι αδιάλειπτη από γενιά σε γενιά, συγκεκριµένα επί 

19 συναπτούς αιώνες. 

 Σαφώς, το παραπάνω είναι ένα τραβηγµένο παράδειγµα. Η απάντηση στο αν η 

«θρησκευτική» ιδεολογία διασώθηκε για τόσο µεγάλο χρονικό διάστηµα δε µπορεί να 

είναι µονολεκτική. ∆εν πρέπει όµως να διακρίνεται και από ερµηνευτική ακαµψία, 

όπως στα σηµεία του κειµένου όπου η ανασκαφέας τοποθετεί, ως συνεκτικό δεσµό 

των όποιων προτεινόµενων λύσεων, τον παλαιό, οικείο, γραµµικό εξελικτικό τρόπο 

σκέψης. Ή όταν, στο χρονικό βάθος της εµπεδωµένης λατρείας του Ερµή και της 

Αφροδίτης των ιστορικών χρόνων αναζητούνται – και «εντοπίζονται» – «…τα  

σταθερά εκείνα στοιχεία της µινωικής λατρείας»347, η κοινή ρίζα, το αρχέγονο θεϊκό 

ζεύγος, δηλαδή η ‘Μεγάλη Θεά’ και ο ‘πάρεδρός’ της.  

 Οφείλω εδώ να ξεκαθαρίσω κάτι: αυτοί οι συνειρµοί είναι θεµιτοί. Και, στο 

βαθµό που υπάρχει η σχετική παράδοση στην αρχαιολογία της ΜΘ, αναµενόµενοι. 

∆εν µπορούν, όµως, να διατυπώνονται ως βεβαιότητες εάν δεν υπάρχουν άµεσα 

αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πινακίδες Γραµµικής Β). Αλλά, µε τη µορφή υποθέσεων, 

δύνανται να θέτονται στο τραπέζι για διαπραγµάτευση. Η ένστασή µου, λοιπόν, 

έγκειται στο ότι, κατά τη γνώµη µου, η υπόθεση έχει εκχωρήσει υπέρ του δέοντος 

δικαιώµατα στη βεβαιότητα, τόσο στο σκεπτικό της Λεµπέση, όσο και των 

προηγούµενων ερευνητών αυτής της περιόδου.    

 Στο επίπεδο της γλώσσας και της διατύπωσης των συµπερασµάτων, 

διακρίνεται, και εδώ, σχεδόν έτοιµη η ισχυρή ερµηνευτική κλίση προς την 

παλαιότερη επιχειρηµατολογία της αρχαιολογικής και ιστορικής συνέχειας της 

λατρείας. Αναρωτιέται, όµως, κανείς αν αυτή προκύπτει από την πραγµατική 

συναξιολόγηση και των «περιόδων ύφεσης», ή µόνο από µία «τεκµηρίωση» που 

τείνει, αναµφισβήτητα, να τις υποβαθµίζει. Η ανασκαφέας αναφέρεται στις ευρύτερες 

ιστορικές αλλαγές που επισυµβαίνουν στη διάρκεια της διαχρονικής χρήσης του 

ορεινού αυτού ιερού τόπου, και στις αντίστοιχες µεταβολές αλλά και επιβιώσεις και 

αναβιώσεις στη λατρευτική δραστηριότητα. Τις αξιολογεί, ωστόσο, εντός ενός 

προκαθορισµένου πλαισίου, από το οποίο είναι οµολογουµένως δύσκολο να ξεφύγει 
                                                 
347 Λεµπέση 1981, 19, όπου επιπλέον διευκρινίζεται ότι η µετέπειτα έµφαση στον Ερµή προέκυψε µε 
«αντιστροφή του ρόλου των µορφών του αρχικού θεϊκού ζεύγους προς όφελος της αντρικής θεότητας». 
Οι κυνηγετικές µάλιστα ιδιότητες του Ερµή ανιχνεύονται στο υπόστρωµα του ‘µινωικού πότνιου 
θηρών’. 
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κανείς. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί, ίσως, τροχοπέδη στην πλήρη ανάπτυξη της 

δυναµικής µιας µεταλλασσόµενης συνέχειας, που φαίνεται ότι υπάρχει στη Σύµη. 

 Αν όµως, αντί της συνέχειας κάποιου θείου ζεύγους, αναζητήσουµε την, 

πιθανότατα διαχρονική, σηµασία του ‘ιερού’ στις τοπικές, περιφερειακές ή 

παγκρητικές τελετές διάβασης των νέων, τότε ίσως, πράγµατι, να έχουµε ένα είδος 

συνέχειας από την προϊστορική έως τη ∆ωρική Κρήτη348. Σε αυτό το, θρησκευτικά 

ενδεδυµένο, κοινωνικό τελετουργικό, η λατρεία παίζει πρωταρχικό ρόλο, αλλά δεν 

είναι απαραίτητο να µένει απαράλλαχτη 349 . Η αποµόνωση, λοιπόν, της 

«θρησκευτικής» συνιστώσας και η εξύψωσή της σε ρυθµιστικό παράγοντα για τη 

διαχρονική ταυτότητα της αρχαιολογικής αυτής θέσης, είναι άστοχη, αν όχι 

παραπλανητική. Ο Κεδρίτης Ερµής και η Αφροδίτη, ζεύγος «προστατών» που 

«ευλογούσε» τα δρώµενα στην Κάτω Σύµη κατά τους ελληνιστικούς χρόνους350, δεν 

είναι απαραιτήτως συνεχιστές κάποιου σκιώδους ‘µινωικού θείου ζεύγους’. Το 

κεντρικό νόηµα των τελετών µπορεί να παραµένει το ίδιο, τη στιγµή που ο 

θρησκευτικός «µανδύας», είτε ως Ερµής, είτε ως κάποια παλιότερη, ίσως «δενδρική» 

ιερή οντότητα351, µεταλλάσσεται και εµπλουτίζεται στους αιώνες που περνούν, από 

νέους πληθυσµούς και ιδεολογίες που ριζώνουν γύρω από τους λόφους της ∆ίκτης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
348 Λεµπέση 1981, 15. Βλ. και Koehl 1986, 107. 
349 Βλ. και παρακάτω, σελ. 98-100. 
350 Λεµπέση 1981, 5. 
351 Ή ακόµη και σχετική µε την πηγή που από την αρχαιότητα υπήρχε στη θέση (όπ. π. 2) 
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ΙΙΝΝΤΤΕΕΡΡΜΜΕΕ∆∆ΙΙΟΟ  22  
 Συνοπτικά, µε επίγνωση του πόσου αδικείται έτσι, να αναφερθεί εδώ καταρχήν η εξαιρετικά 

σηµαντική ανακάλυψη του ‘ανακτόρου’ και της πόλης της Ζάκρου (1963-1989) από τον Ν. 

Πλάτωνα352 και την οµάδα του. Το τέταρτο αυτό σε µέγεθος ‘ανάκτορο’ περιλάµβανε αρχιτεκτονικές 

δοµές και πληθώρα αντικειµένων που παραπέµπουν, µε διαφορετικούς βαθµούς βεβαιότητας σε 

λατρευτικές δραστηριότητες353. Τον ανασκαφέα της Ζάκρου απασχόλησε έντονα το ζήτηµα της ΜΘ 354. 

Ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της θεοκρατικής θεώρησης της ‘µινωικής’ κοινωνίας355, η οποία συµφωνούσε 

στις γενικές της γραµµές µε εκείνη του Evans και των άλλων παλαιότερων διανοητών356. 

 Άλλη µία ανακάλυψη στην Ανατολική Κρήτη επρόκειτο να εµπλουτίσει τη γνώση µας για τη 

λατρεία στην ΠΜ περίοδο. Το 1967, σε ένα λόφο λίγο έξω από το σύγχρονο χωριό Μύρτος, ο P. 

Warren άρχισε να ανασκάπτει έναν ΠΜ II (2200 π.Χ.) οικισµό357, που έµεινε γνωστός ως Μύρτος – 

Φούρνου Κορυφή358. Εκεί, στο δωµάτιο 92, που θεωρήθηκε ότι λειτουργούσε ως ‘ιερό’, ανάµεσα σε 

«…αγγεία για προσφορές» και πολύ κοντά σε ένα λίθινο ‘βωµό’, ο ανασκαφέας ανακάλυψε ένα 

«λατρευτικό ειδώλιο» το οποίο πίστευε ότι αναπαριστούσε µια γυναικεία θεότητα359. Με αυτή την 

                                                 
352  Έλληνας αρχαιολόγος, ιστορική µορφή της ελληνικής αρχαιολογίας. Έφορος Αρχαιοτήτων 
Ανατολικής Κρήτης και διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου το 1939˙ το 1945 η ιδιότητά του ως 
Έφορος επεκτείνεται σε όλη την Κρήτη, θέση την οποία κατέχει έως το 1962. Στις προσωπικές του 
προσπάθειες οφείλεται η διάσωση των εκθεµάτων του Μουσείου του Ηρακλείου, το κτίριο του οποίου 
έπαθε µεγάλες ζηµιές κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Επίσης κατόρθωσε να κηρυχθεί 
η Κνωσός ουδέτερη ζώνη και έτσι δεν βοµβαρδίστηκε το ‘ανάκτορο’. Από το 1960 έως και το 1962, 
εκτός από τις θέσεις που κατείχε, ήταν και Έφορος της αρχαιολογικής περιφέρειας Αθηνών και 
διευθυντής του Μουσείου της Ακροπόλεως (το 1962 ανέλαβε την αρχαιολογική περιφέρεια της 
Βοιωτίας κι πραγµατοποίησε σηµαντικές ανασκαφές στη Θήβα). ∆ίδασκε επίσης ως καθηγητής 
προϊστορικής αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλονίκης από το 1965 (όταν η 
«κυβέρνηση» της 21ης Απριλίου τον διόρισε πρύτανη, αυτός παραιτήθηκε). Το 1974 ο Ν. Πλάτων 
γίνεται καθηγητής του νεοσύστατου τότε Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, στο οποίο και τέλεσε 
το µεγαλύτερο µέρος της πανεπιστηµιακής του δράσης και των ερευνών του, µέχρι το 1981. Σηµαντική 
είναι και η συµβολή του στην επιστηµονική έρευνα: το 1958 πρότεινε ένα σύστηµα χρονολόγησης, 
διαφορετικό από αυτό του Evans – µε βάση την ίδρυση και καταστροφή των ‘ανακτόρων’ 
(Προανακτορική, Παλαιοανακτορική, Νεοανακτορική και Μετανακτορική κ.ο.κ.), που έγινε αµέσως 
αποδεκτό (Πλάτων 1978, 9). 
353 Για παράδειγµα, ο Ν. Πλάτων ανέσκαψε στη δυτική πτέρυγα του Νεοανακτορικού συγκροτήµατος 
ένα χώρο αποτελούµενο από 11 δωµάτια, τον οποίο ονόµασε ‘Κεντρικό Ιερό’, κυρίως λόγω των 
ευρηµάτων εντός αυτού (Platon 1971, 115). Μέσα στο ‘θησαυροφυλάκιο’ του βρέθηκαν, µεταξύ 
άλλων, ‘λατρευτικά σκεύη’, όπως ένας τετράωτος αµφορέας, διακοσµηµένος µε διπλούς πελέκεις 
(αυτόθι, 120), ‘σπονδικά ρυτά’, ‘τελετουργικές πρόχοι’ και ‘ποτήρια ιεράς διακονίας’ (αυτόθι, 133-35). 
Ακόµη, βρέθηκαν δύο πολύ σηµαντικά ρυτά από χλωρίτη στην ‘αίθουσα τελετών’, ένα µε ανάγλυφη 
παράσταση ‘ιερού κορυφής’ και ένα σε πλαστική µορφή ταύρου (αυτόθι, 161), καθώς και άλλα τρία 
πλαστικά ρυτά από φαγεντιανή, τα δύο ταυρόµορφα και το τρίτο µε µορφή λεαίνης (αυτόθι, 147). Την 
πλούσια εικόνα συµπλήρωναν τρεις µεγάλοι χαυλιόδοντες ελέφαντα και δύο πολύ µακριά χάλκινα 
ξίφη (αυτόθι, 120). Ένα ακόµη στοιχείο που απεδείκνυε, κατά τον ανασκαφέα, την ιερότητα του 
χώρου, ήταν η ύπαρξη πλησίον του ‘ιερού’ µιας ‘καθαρτηρίου δεξαµενής’ (αυτόθι, 126-127). 
354 Βλ., ενδεικτικά, Πλάτων 1967. 
355 Platon 1971, 257, 261-62. 
356 Βλ. παραπάνω, σελ. 32, για τις πρώτες αναφορές σε έναν ‘ιερέα-βασιλιά’ της Κνωσού.  
357 Warren 1977, 137. Βλ. και id., Myrtos: An Early Bronze Age settlement in Crete, London 1972. 
358 Καθώς, µόλις 1.7 χλµ. πιο πέρα, στο διπλανό λόφο, ανασκάφηκε το 1970 από τον G. Cadogan άλλη 
µια ‘µινωική’ θέση, η οποία, λόγο του βενετικού πύργου που είχε κτιστεί στο σηµείο, ονοµάστηκε 
Μύρτος – Πύργος. 
359 Warren 1977, 137, 142. Το ειδώλιο είναι πλέον γνωστό ως ‘Θεά του Μύρτου’. 
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ανακάλυψη ως βάση και κάποια – όπως θεωρούσε – παράλληλα από την Κουµάσα, τα Μάλια, το 

Μόχλο κ.α.360, ο Warren κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µερικά από τα βασικά στοιχεία της ΜΘ ήταν 

διακριτά ήδη από την ΠΜ περίοδο361. Τοποθετούσε, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακόµη πιο πίσω χρονικά 

την αφετηρία της θεωρίας για την αδιάκοπη συνέχεια της ΜΘ. 

 

 Εκτός Κρήτης, δύο κυκλαδικές θέσεις συνδέθηκαν άµεσα µε τον ‘Μινωικό πολιτισµό’ και τη 

ΜΘ. Το 1960 η Αµερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών αρχίζει, υπό τη διεύθυνση του, καθηγητή στο 

πανεπιστήµιο του Cincinnati, J. I. Caskey, την ανασκαφή της θέσης Αγία Ειρήνη στην Κέα, όπου και 

ανακαλύπτονται τα πασίγνωστα, σήµερα, ιερά αινιγµατικά, πήλινα γυναικεία αγάλµατα362. 

 Οµολογουµένως δε, οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1967 στο Ακρωτήρι 363 στη Θήρα, από 

τον Σπ. Μαρινάτο364, έµελλαν να έχουν πιο εντυπωσιακά ευρήµατα. Ο ιστορικός συγχρωτισµός του µε 

τη ‘Μινωική’ Κρήτη υπήρξε τεράστιας σηµασίας για το συνολικό αιγαιακό αρχαιολογικό πεδίο. Η 

µεγάλη σηµασία της ανασκαφής για τη ΜΘ αποτέλεσε και αποτελεί αντικείµενο πολλών 

δηµοσιεύσεων από τη θρησκειολόγο κόρη του ανασκαφέα, Ν. Μαρινάτου365. 

 Άλλη µια σηµαντική ανακάλυψη στο Αιγαίο έλαβε χώρα στη νήσο των Κυθήρων, το 1991. 

Στη θέση Άγίου Γεωργίου στο Βουνό ο Γ. Σακελλαράκης ανέσκαψε ένα ασύλητο, ‘µινωικό’ σε 

χαρακτήρα, ‘ιερό κορυφής’, το «…πρώτο ιερό κορυφής εκτός Κρήτης»366. Το πιο γνωστό και πολύ 

σηµαντικό εύρηµα βρέθηκε το 1993 σε αδιατάραχτο ΥΜ I στρώµα: επρόκειτο για ένα πλήρως 

                                                 
360 Warren 1977, 138-39. 
361 Όπ. π. 147. Το ειδώλιο απεικόνιζε, κατά τον ανασκαφέα, τη λεγόµενη ‘Household Goddess’ (µε ένα 
εκ των χαρακτηριστικών της, το φίδι). Η θεά αυτή ήταν φρουρός του σπιτιού, είχε την αφετηρία της 
στην ΠΜ II περίοδο, και αποτελούσε µια όψη – προποµπό της ‘µινωικής Πότνιας Θηρών’, δηλαδή της 
γονιµικής ‘Μεγάλης Θεάς της Φύσης’ που συναντάµε και στις επερχόµενες περιόδους στη ‘µινωική’ 
Κρήτη (αυτόθι).   
362 Βλ., ενδεικτικά, Caskey M. E., Caskey J. L., Boutaki S. & Maniatis Y., Keos II, The Temple at Ayia 
Irini Part I: The Statues, Princeton 1986˙ Caskey 1981, 127-135˙ id. 2004, 21-28. 
363 Πρόκειται για έναν προϊστορικό οικισµό, θαµµένο κάτω από ηφαιστειακή τέφρα, και για αυτό 
διατηρηµένο σε πολλή καλή κατάσταση. Παρουσιάζει έντονα ‘µινωικά’ στοιχεία σε όλες τις εκφάνσεις 
της ανθρώπινης παρουσίας. Ήκµασε κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. Βλ., ενδεικτικά, Marinatos S., 
Excavations at Thera I-III, 1967-1969 Seasons, Athens 1999˙ id., Excavations at Thera IV-V, 1970-
1971 Seasons, Athens 1999˙ id., Excavations at Thera VI-VII, 1972-1973 Seasons, Athens 1999˙ 
Doumas C., Thera, Pompeii of the ancient Aegean : Excavations at Akrotiri, 1967-79, New York 1983˙ 
Ντούµας Χ., Ακρωτήρι Θήρας: Είκοσι χρόνια έρευνας (1967-1987) : Συµπεράσµατα – Προβλήµατα – 
Προοπτικές, Αθήνα 1992. 
364 Έλληνας αρχαιολόγος, από τις εµβληµατικές µορφές της ελληνικής αρχαιολογίας. Πανίσχυρος ως 
Γενικός Επιθεωρητής Αρχαιοτήτων στο ΥΠΠΟ επί επταετίας (1967-1974), σχεδόν τρεις δεκαετίες 
διδάσκων καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο Αθηνών (1939-1968), Επιµελητής και Έφορος 
Αρχαιοτήτων Κρήτης (1919-1929), διευθυντής του Μουσείου Ηρακλείου (1929-1937), µέλος του 
αρχαιολογικού και του διοικητικού συµβουλίου της Αρχαιολογικής Εταιρείας, ανασκαφέας δεκάδων 
θέσεων: αναµφισβήτητα, µαζί µε τον Ν. Πλάτων, υπήρξαν δύο από τους σηµαντικότερους 
διαµορφωτές της αρχαιολογικής νοοτροπίας και πολιτικής στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Με την 
ανασκαφή στο Ακρωτήρι άνοιξε ένα τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του προϊστορικού Αιγαίου, ενώ 
σηµαντική ήταν και η συµβολή του στη µελέτη της ΜΘ (Βλ. παρακάτω, σελ. 83).  
365 Μέσα από τις ερµηνευτικές της προσεγγίσεις κυρίως στην εικονογραφία (στις τοιχογραφίες, τις 
σφραγίδες κλπ.), αλλά και στην αρχιτεκτονική και την τελετουργική «οικοσκευή», η Μαρινάτου 
τάσσεται, στη σύνθεσή της για τη ΜΘ, υπέρ µιας λατρείας «φυσιοκεντρικής», που αποτελεί το 
επίκεντρο µιας αντιστοίχως οργανωµένης κοινωνίας στο Ακρωτήρι, µε σαφές προβάδισµα του 
ιερατείου (Marinatos 1984, 117) – Πρβλ. Marinatos & Hägg 1983, 196, για µια παλαιότερη και πιο 
συγκρατηµένη άποψη αναφορικά µε τη δύναµη του ‘µινωικού’ ιερατείου. 
366 Sakellarakis 1996, 83. 
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διατηρηµένο λίθινο αγγείο, µε παράλληλα από τα κρητικά ‘ιερά κορυφής’, όπως στη θέση Τρούλος 

στις Αρχάνες, όπου πάνω του ήταν χαραγµένη µία επιγραφή Γραµµικής Α γραφής367. Το αγγείο αυτό 

χρονολογήθηκε βάσει της κεραµικής που βρέθηκε µαζί του στη ΜΜ III – ΥΜ Ι περίοδο 368 . Η 

επιγραφή (da – ma – te) ονοµάστηκε KY Za 12369, και προκάλεσε εντύπωση, καθώς το da – ma – te 

θύµιζε στους ερευνητές που την µελέτησαν τη ∆ΑΜΑΤΗΡ, δηλαδή τη αρχαία ελληνική θεά ∆ήµητρα370. 

Έγιναν εικασίες για την πιθανή ‘µινωική’ καταγωγή της 371, όµως το τελικό συµπέρασµα απέπνεε 

αβεβαιότητα, µαζί µε τη διαπίστωση ότι ίσως επρόκειτο για την πρώτη καταγραφή θεωνυµίου σε 

Γραµµική Α και ότι ήταν µια αξιόπιστη µαρτυρία για την παρουσία της ΜΘ στα Κύθηρα372. 

 

 

Σύνοψη και ενσωµάτωση στο θεωρητικό σύνολο  

 Τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις που προαναφέρθηκαν πλαισίωσε, όπως είναι 

φυσικό, µια θεωρητική παραγωγή που συνεξετάζει τα νέα δεδοµένα για τη ΜΘ. Σε 

µεγάλο βαθµό, η παραγωγή αυτή θα είναι χαρακτηριστική κληρονόµος της 

προηγούµενης παράδοσης του ηµίσεως του 20ου αιώνα. Αγαπητά θέµατα του 

παρελθόντος προσεγγίζονται εκ νέου στη βάση παλαιότερων επιχειρηµατολογιών, 

ενώ προκύπτουν και περαιτέρω ή/και συστηµατικότερες οµαδοποιήσεις, όπως το 

σύνολο των ‘ιερών κορυφής’373, στο πλαίσιο των σπουδών της ΜΘ. Σταδιακά, από τη 

δεκαετία του 1970, στον απόηχο του θεωρητικού ρεύµατος της Νέας Αρχαιολογίας374, 

η θρησκεία παύει να µονοπωλεί το αρχαιολογικό ενδιαφέρον και βρίσκει τη θέση της 

ως ένα κεφάλαιο σε ευρύτερες συνθέσεις που προσβλέπουν πλέον στο συνολικότερο 

κοινωνικό, οικονοµικό και ιδεολογικό σύστηµα στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού. 

 Η ενότητα της ΜΘ υπάρχει σε δηµοφιλή γενικά έργα των δεκαετιών 1960-70, 

όπως τα Μινωικός Πολιτισµός του Στυλιανού Αλεξίου (1964), The Minoans. Crete in 

the Bronze Age του S. Hood (1971), La Vie Quotidienne En Crete Au Temps De 

Minos 1500 Av. J.-C. του Paul Faure (1973) και Προϊστορική Αρχαιολογία: Μινωικός 

                                                 
367 Sakellarakis 1996, 83. 
368 Sakellarakis & Olivier 1994, 345. 
369 Όπ. π. 346. 
370 Όπ. π. 349. 
371 Υπήρχαν άλλωστε, σύµφωνα µε τους ερευνητές, παράλληλα αυτού του «ονόµατος» στις επιγραφές 
AR Zf 1 και AR Zf 2, σε δύο πελέκεις από το Αρκαλοχώρι (αυτόθι). Όµως, από την άλλη, όπως 
παραδέχονται, το da – ma – te δεν συναντάται, τουλάχιστον µε βεβαιότητα, στα θεωνύµια της 
Γραµµικής Β (Sakellarakis & Olivier 1994, 349˙ βλ. και Gérard – Rousseau 1968, 54). 
372 Sakellarakis & Olivier 1994, 351. 
373 Βλ. την αναγνωρισµένη µονογραφία του καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήµιο 
της Βαρσοβίας, B. Rutkowski, Cult Places of the Aegean (1986), που επικεντρώνεται στα ‘ιερά 
κορυφής’, καθώς και το σχόλιο του Ζώη (1996, 378), για την κύρια συµβολή του Evans, ο οποίος 
γράφοντας για την ανασκαφή του Γιούχτα στο PM αναγνώρισε πρώτος την ύπαρξη και τη σηµασία 
αυτών των λατρευτικών χώρων. 
374 Βλ., ενδεικτικά, Trigger 1989, 294. 
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Πολιτισµός του Νικολάου Πλάτωνος (1978) 375 . Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι 

συγγραφείς τους στηρίζονται στις υποθέσεις του παρελθόντος, στις οποίες 

πρωταγωνιστούν ο ‘ιερός γάµος του Θείου Ζεύγους’, δηλαδή της ‘Ορείας Μητέρας’ ή 

‘Μεγάλης Θεάς’ ή ‘Πότνιας Θηρών’ και του ‘Νεαρού Θεού της βλάστησης’, γιου και 

παρέδρου της, που πεθαίνει και αναγεννιέται ετησίως, συµµετέχοντας έτσι και αυτός 

στα ‘Μινωικά Θεοφάνεια’ 376 . Βασικός συνεκτικός κρίκος των απόψεων αυτών 

νοµίζω, έστω και σιωπηλά, παραµένει η θρησκειολογική ανάλυση του Frazer, µε τον 

κεντρικό της savage moron, ευγενή και εν προκειµένω ‘υµνητή του χαριτωµένου’ της 

φύσης377.  

 ∆εν εκπλήσσουν στα έργα αυτά οι ελληνοκεντρικές ταυτίσεις, στο πλαίσιο 

του επίσηµου ‘Μινωικού πανθέου’ όσο και των ‘λαϊκών δοξασιών’378. Ούτε και οι 

χριστιανικές και φολκλορικές συγκρίσεις, που ίσως αφήνουν να φανεί η βαθιά 

επιρροή του θρησκευτικού υποβάθρου των συγγραφέων πάνω στην ερµηνεία του 

αντικειµένου τους. Έτσι, για παράδειγµα, η προτεινόµενη ‘µινωική’ ποµπική 

περιφορά ειδώλου συγκρίνεται µε την περιφορά των εικόνων στις λιτανείες379, ενώ τα 

‘µινωικά ιερά κορυφής’ και τα τελετουργικά δρώµενα σε αυτά παραλληλίζονται µε 

τα ορεινά χριστιανικά εξωκκλήσια και τα ανάλογα προσκυνήµατα – πανηγύρια 

τους380. Είναι άραγε τυχαίο ότι έτσι αναπαράγεται σταθερά ο κυρίαρχος εθνικός 

µύθος της «αδιάκοπης πορείας» του ελληνικού έθνους από την αρχαιότητα µέχρι 

σήµερα, µε τον οποίο γαλουχήθηκε κάθε Έλληνας πολίτης από την ίδρυση του 

ελληνικού κράτους381; 

  

                                                 
375  Βλ. από τον ίδιο και το Platon 1981. Για την ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως τις Μυκήνες, βλ., 
ενδεικτικά, Mylonas G. E., Ancient Mycenae: the capital city of Agamemnon, London 1957˙ id., 
Mycenae and the Mycenaean Age, Princeton 1966˙ Μυλωνάς Γ. Ε., Το θρησκευτικόν κέντρον των 
Μυκηνών, Αθήνα 1972˙ id., Μυκηναϊκή θρησκεία : ναοί βωµοί και τεµένη, Αθήνα 1977˙ id., Μυκήναι: 
Τα µνηµεία και η ιστορία τους, Αθήνα 1993. 
376  Βλ., ενδεικτικά, Αλεξίου 1964, 79, 84˙ Πλάτων 1978, 114, 119. Την θρησκευτική τους αξία 
διατηρούν, από τα ζώα, ο ταύρος και ο όφις και από τα σύµβολα, τα ‘κέρατα καθοσιώσεως’, ο διπλός 
πέλεκυς και ο ‘ιερός κόµβος’. Ενώ, η λατρεία του πεσσού και των δένδρων, και η ιδέα των ‘µινωικών’ 
Ηλυσίων Πεδίων, περνούν δίχως πρόβληµα στις σελίδες των δηµοσιεύσεων. 
377 Βλ., ενδεικτικά, Αλεξίου 1964, 112, 129˙ Πλάτων 1978, 128. 
378 Βλ. Αλεξίου 1964, 81˙ Πλάτων 1978, 114-15, 117, 124˙ Faure 2002 (1973), 308.  
379 Αλεξίου 1964, 119. 
380 Πλάτων 1951, 157-59. 
381 Τι πιο ενδεικτικό από τον τίτλο του κλασικού έργου του ‘εθνικού µας ιστορικού’ Κ. 
Παπαρρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: από των αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι των καθ’ ηµάς. 
Προς διδασκαλίαν των παίδων, α΄ έκδοση 1860 – 1874, ίσως φθάνει στις επανεκδόσεις ως το 2001 
[Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος ∆., Ιστορία του ελληνικού έθνους: Από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι 
σήµερα / Κ. Παπαρρηγόπουλου , Π. Καρολίδη , Γ. Αναστασιάδη , Ν. Μουτσόπουλου., 2η έκδ., Αθήνα, 
2001 (15 τόµοι)]. 
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Βασικές συνθετικές µελέτες για τη ‘Μινωική θρησκεία’ 

 Ωστόσο, η ΜΘ δεν παύει να µελετάται και να δηµοσιεύεται και αυτόνοµα, 

την περίοδο αυτή, και µάλιστα πλέον ως µία διακριτή ενότητα σε σχέση µε τη 

‘Μυκηναϊκή’382. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 δηµοσιεύεται το άρθρο “Gods of 

Ancient Crete”, του Σουηδού αρχαιολόγου Arne Furumark383. Ο συγγραφέας µοιάζει 

να ξαναπιάνει το νήµα του Nilsson, υπό το φως των πινακίδων της Γραµµικής Β384, 

και καταλήγει σωστά στο συµπέρασµα ότι επιβάλλεται η διάκριση ανάµεσα στις δύο 

θρησκευτικές ενότητες, και η αποφυγή ‘κρητοµυκηναϊκών’ µορφωµάτων’385. 

 Ο Furumark, όπως και ο Nilsson, τον οποίο ακολουθεί σε πολλά σηµεία, 

επικεντρώνει τη συλλογιστική του στην ‘επιφάνεια της θεότητας’ και το αποτέλεσµα 

της ως βίωµα στους πιστούς. ∆ίνει επίσης, µεγάλο, ίσως υπερβολικό, βάρος στη 

σχέση τέχνης και θρησκείας, και εξαρτά από τις αλλαγές της καλλιτεχνικής 

παραγωγής τις µεταβολές στο λατρευτικό τελετουργικό, όπως την εµφάνιση των 

‘µυκηναϊκών’ πρακτικών386. ∆εν αποφεύγει εξάλλου, ούτε αυτός, κάποιες αντιφάσεις. 

Για παράδειγµα, από τη µία πλευρά υιοθετεί µε ευκολία τη µεταφορά του κρητικού 

µυθολογικού κύκλου στην προϊστορία, προς στήριξη µιας ‘θείας βασιλείας’ (divine 

kingship) 387 . Ενώ, από την άλλη πλευρά, επικρίνει την υπερβολική παρουσία 

‘Μητέρων’, ‘Υιών’ και ‘Θείων Ζευγών’, µέσα από όψιµα ελληνικά και ανατολικά 

παράλληλα που ξεπερνούν τις δυνατότητες τεκµηρίωσης που περιέχει το 

αρχαιολογικό υλικό. 

 Ο Furumark εκπροσωπεί µια νέα τάση: η αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής 

Β σηµατοδότησε µια αυξηµένη και παραπλανητική αισιοδοξία για µια ενδεχόµενη 

αναλογική κατανόηση και της Γραµµικής Α. Σε αυτό µάλλον το πλαίσιο, ο Furumark 

                                                 
382 Βλ. και παραπάνω, σελ. 43. 
383  Συγκεκριµένα το 1960. Ο Furumark είναι περισσότερο γνωστός ως ένας µεγάλος ειδικός της 
‘µυκηναϊκής’ κεραµικής (Furumark Α., The Chronology of Mycenaean Pottery, Stockholm 1941) και 
ανασκαφέας της Σίνδου στην Κύπρου (1947-49). Υπήρξε, επίσης, διευθυντής στο Σουηδικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών (1956-57). 
384 “…at last our picture book has its text” (Furumark 1965, 87). 
385 Ο ίδιος αναφέρεται µάλιστα, χαρακτηριστικά, στη µεταστροφή του Nilsson (όπ. π. 88), ο οποίος, 
ανάµεσα στην 1η έκδοση του MMR, το 1927, και την έκδοση του α’ τόµου του Geschichte der 
griechischen Religion, το 1941, άλλαξε στάση και προσπάθησε να αναδείξει τις διαφορές των δύο 
θρησκειών. Η προσπάθεια αυτή διακρίνεται και στη 2η έκδοση του MMR, το 1950, όπου έκανε ό,τι 
µπορούσε για να κάνει εµφανή τη διάκριση των δύο θρησκειών. Είναι ο Furumark, επίσης, από τους 
πρώτους, νοµίζω, που αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόµενο µιας θνητής ‘θεάς των όφεων’, δηλαδή µιας 
‘ιέρειας’ στον ρόλο της θεάς (αυτόθι, 91). 
386 Όπ. π. 93. 
387 Όπ. π. 96. Η ιδέα αυτή φαίνεται κοµβική για τις ιδέες του γύρω από το θέµα, αφού τον είχε 
απασχολήσει και σε παλαιότερο σχετικό άρθρο του (αυτόθι, n. 30). 
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θα πειστεί για την ταύτιση της ‘θεάς’ (J)A – sa – sa – ra – (me)388 µε µια ‘µινωική’ 

Αθηνά389, που έχει όµως τις ιδιότητες µιας ‘µυκηναϊκής’ ∆ήµητρας από την Πύλου390. 

Η αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής Β δεν θα προβληµατίσει µόνο ως προς τις 

διαφορές µεταξύ της κρητικής και της ελλαδικής θρησκευτικής παράδοσης, αλλά 

συχνά θα ενισχύσει την interpretatio Mycenaea (δηλαδή Graeca) της πρώτης, όπως 

στην περίπτωση του Furumark. Οι ‘΄Μυκηναίοι’, µε άλλα λόγια, συνεχίζουν να 

µοιάζουν µε ετερόφωτοι Ρωµαίοι, «ξενόφερτοι» στο Αιγαίο, χωρίς παράδοση, και 

έτοιµοι να δεχθούν το «σπόρο» των «ανώτερων» πολιτισµικά ‘Μινωιτών’.  

  Το 1976, ο Σπ. Μαρινάτος δηµοσιεύει το Κρητοµυκηναϊκή Θρησκεία, που 

στηρίζεται σε σηµειώσεις των παραδόσεών του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών το 1948, 

και περιλαµβάνει ουσιαστικά το απόσταγµα όλων των προηγούµενων µελετών για 

την αιγαιακή θρησκεία391. 

 Πολλά χρόνια αργότερα, ο Peter Warren επιχειρεί τη δική του προσέγγιση. Ο 

ίδιος θεωρεί ότι οι προηγούµενες συζητήσεις περιορίστηκαν στην περιγραφή ιερών 

τόπων και καταλοίπων, αλλά αγνόησαν την καθεαυτή λατρευτική πράξη και 

τελετουργική δράση (ritual action) 392 . ∆ηµοσιεύει, έτσι, το 1988, τη µικρή 

µονογραφία Minoan Religion as Ritual Action, που είναι ουσιαστικά το κείµενο µιας 

ανακοίνωσής του. Αυτή η έµφαση στο θρησκευτικό τελετουργικό ως διαδικασία 

ίσως σχετίζεται και µε τις εξελίξεις στη αρχαιολογική σκέψη και επιστήµη, που 

διανύει το στάδιο της λεγόµενης ‘Νέας Αρχαιολογίας’, ή ‘Αρχαιολογίας της 

∆ιαδικασίας’, µε κύριο εκφραστή τον L. Binford393. Οι υποστηρικτές αυτού του νέου 

                                                 
388 Η «λέξη» αυτή εµφανίζεται σε επιγραφές της Γραµµικής Α σε λίθινες τράπεζες προσφορών από 
θέσεις όπως τα ‘ιερά’ του Γιούχτα και της Κ. Σύµης [βλ. Karetsou A., Godart L. & Olivier J.-P., 
“Inscriptions en linéaire A du sanctuaire de sommet minoen du mont Iouktas”, Kadmos 24 (1985), 89-
147˙ Metaxa-Muhly P., “Linear A inscriptions from the sanctuary of Hermes and Aphrodite at Kato 
Syme”, Kadmos 23 (1985), 124-35 και http://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/religioustexts.html) και 
θεωρήθηκε ότι ίσως αποτελεί το όνοµα µιας ‘µινωικής’ θεάς. Για µία βασικά φιλολογική – 
γλωσσολογική σύνδεσή της µε τις Μεγάλες Θεές της Ανατολίας και Μεσοποταµίας, βλ. την πιο 
πρόσφατη µελέτη του G. A. Owens, “‘All Religions Are One’ (William Blake 1757-1827). ASTARTE 
/ISHTAR /ISHASSARAS /ASASARAME”, Cretan Studies 1996, 209-18. Όπως φαίνεται και από τον 
τίτλο, το άρθρο εντάσσεται στην παλαιά παράδοση που µιλούσε για ‘Μία Μεγάλη Μητέρα Θεά’, 
οικουµενική σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο (βλ. και παρακάτω, σελ. 89, την ανάλογη προσέγγιση 
στο “Goddess Movement”). Κάποιοι, µάλιστα, αναγνώστες θα νοιώσουν µεγάλη έκπληξη, µεταξύ 
άλλων, όταν στον επίλογό της Owens πληροφορηθούν ότι οι ‘Μινωίτες’ ήταν Ινδοευρωπαίοι! 
389 Κάποιοι πάνε ακόµη πιο µακριά, πιστεύοντας ότι η Γραµµική Α είναι ελληνική (βλ., ενδεικτικά, 
Faure P., “Atanu, Atanowo, Atanupi”, Cretan Studies 3 (1992), 89-95. 
390 Furumark 1965, 98. 
391 Μαρινάτος 1976. 
392 Warren 1988, 12. 
393 Trigger 1989, 294. ∆εν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι το έργο του Warren εκδίδεται µετά το καινοτόµο 
The Archaeology of Cult (1985) του C. Renfrew (βλ. και παρακάτω, σελ. 100), όπότε είναι δεδοµένο 
ότι θα το είχε υπόψη του όταν έγραφε το Minoan Religion as Ritual Action. 
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ρεύµατος έτειναν να θεωρούν τη µελέτη της προϊστορικής θρησκείας κοµµάτι αυτού 

που αποκαλούσαν ‘παλαιοψυχολογία’. Εµµένοντας λοιπόν στη θέση τους, ότι «πρέπει 

να µας νοιάζει τι έκαναν οι άνθρωποι, και όχι τι σκέφτονταν», υποβάθµιζαν τη 

θρησκεία ως ένα υποσύστηµα που προήλθε από τα τελετουργικά δρώµενα του 

ευρύτερου κοινωνικού συνόλου394. Ο Warren βέβαια δεν φτάνει τόσο µακριά ώστε να 

υποβιβάσει την θέση της ΜΘ στην ‘µινωική’ κοινωνία. Είναι, πάντως, σηµαντικό ότι 

εδώ υπάρχει, όπως φαίνεται, ένα πρώτο ιδεολογικό άνοιγµα της παραδοσιακής 

θεώρησης της ΜΘ προς τα ευρύτερα, νέα θεωρητικά ρεύµατα.  

 Ωστόσο, οι προσεγγίσεις των τελετών από τον Warren δεν υπερβαίνουν τις 

παλαιές, σχηµατικές κατηγοριοποιήσεις. Στηρίζονται, και αυτές, σε ερµηνείες 

εξαρτηµένες από την εξονυχιστική παρατήρηση της εικονογραφίας, και φθάνουν σε 

συµπεράσµατα για το τελετουργικό και λατρευτικό πλαίσιο µέσα από µία σχεδόν 

«φωτογραφική» ανάλυση των ευρηµάτων. Προκύπτουν, έτσι, τελετές: του χορού395, 

του βαιτύλου396, του ενδύµατος397, των ανθέων398 και της θυσίας399. Ένα ερώτηµα 

που θέτει ο συγγραφέας σχετίζεται µε τον βαθµό της συνδιαλλαγής θνητών και θεών, 

όπως προκύπτει από την εικονογραφία, και καταλήγει στην ‘επιφάνεια’, την 

προσωποποίηση του θείου ή ενδεχοµένως την απεικόνισή του µε οµοιώµατα, ειδώλια 

ή ‘ξόανα’ 400 . Γενικά, εκτός από την ανίχνευσή του σε ανεικονικές, ‘βαιτυλικές’ 

µορφές, το θείο τείνει να αναγνωρίζεται από τον Warren σε απεικονίσεις ανθρώπινων 

µορφών µε κάποιο κύρος401. ∆ιαφαίνεται, έτσι, η πίστη του συγγραφέα σε µια «µετ’ 

αποκαλύψεως» ανθρωπόµορφη εκδήλωση της θεότητας στη ΜΘ, και γίνονται 

παράλληλες αναφορές σε χριστιανικές επιφάνειες, όπως εκείνη του Αρχάγγελου 

Γαβριήλ στον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου, που δείχνουν πόσο οι σύγχρονες 

θρησκευτικές προβολές στο παρελθόν παραµένουν επίκαιρες402. 

                                                 
394 Insoll 2005, 46-47. 
395 Warren 1988, 14. 
396 Όπ. π. 16. 
397 Όπ. π. 20. 
398 Όπ. π. 24. 
399 Όπ. π. 28. 
400 Όπ. π. 30. 
401 Ενδεικτική είναι η απόλυτη πεποίθησή του ότι η ανδρική µορφή στο λεγόµενο «Σφράγισµα του 
∆εσπότη» από τα Χανιά (“Master Impression”), της ΥΜ I περιόδου, έχει θεία χαρακτηριστικά. Η 
βεβαιότητα αυτή του Warren αδικεί καταρχάς τoν ίδιο τον ανασκαφέα, ο οποίος αναζητά µε σύστηµα 
την ερµηνευτική διάσταση του ευρήµατός του στο θρησκευτικό αλλά, ενδεχοµένως, και στο κοσµικό, 
π.χ. πολιτικό επίπεδο (Hallager 1985, 31-33). 
402 Warren 1988, 30-32. Ίσως αυτές οι προβολές µπορούν να ανιχνευθούν και στις αναφορές του 
Warren σε πτηνόµορφες «θείες» εµφανίσεις, τις οποίες ήδη ο Evans είχε παραλληλίσει µε τις 
εµφανίσεις του Αγίου Πνεύµατος. 
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 Στο ερµηνευτικό επίπεδο, ο Warren σκιαγραφεί εκείνο που χαρακτηρίζει 

‘εγχείρηµα/λειτουργία της πίστης’ (operation of belief). Οι προϊστορικοί Κρητικοί 

µοιάζουν να κινούνται σε έναν φυσικό και ανθρωπογενή κόσµο τον οποίο ελέγχει η 

θεότητα (που εµφανίζεται στους πιστούς της µέσω ‘επιφάνειας’403) και η ιδέα της 

γονιµότητας και της προστασίας – οι θεωρήσεις του Frazer δεν είναι πολύ µακριά... Ο 

‘Μινωίτης’ του Warren συνδιαλέγεται ακατάπαυστα µε τη βιολογική και συµβολική 

γονιµότητα και την αποτροπή της καταστροφής του σύµπαντός του µέσα από το 

κεντρικό δίπολο “to promote” και “to prevent” 404 . Οι ‘µινωικές’ λατρευτικές 

δραστηριότητες θυµίζουν, έτσι, έναν προηγµένο – προϊστορικό – φυσιοδιφικό 

ορθολογισµό, µε αρκετή οικολογική ευαισθησία. To «παράλογο» και οι εξάρσεις 

ενυπάρχουν στο “furore orgiastico” και την ‘εκστατική λατρεία’ που αναφέρει ο 

συγγραφέας405, όµως µοιάζουν, εν τέλει και αυτά, µε µέρος ενός ευρύτερου, καλά 

υπολογισµένου επιστηµονικού σχεδίου, και όχι µε αλόγιστη παραφορά προς 

εκτόνωση των χαµηλότερων ενστίκτων. 

 Προκύπτει, έτσι, ένα ενδιαφέρον αµάλγαµα παλαιών και νέων στοιχείων. Σε 

αυτά αναγνωρίζονται τα σπέρµατα της «πρωτοεπιστήµης» του Frazer406, αλλά και 

κάποια λειτουργιστική και πραγµατιστική θεώρηση, που διαφαίνεται κυρίως στα 

συµπεράσµατα του Warren407. Οι αναλύσεις του είναι ουσιαστικά αιτιοκρατικές και 

ενέχουν, όπως προαναφέρθηκε, µάλλον επίπεδες προβολές σηµερινών ιδεών, καθώς 

και κάποιες παράδοξες «επικαιροποιήσεις» παλαιότερων απόψεων, µε σύγχρονο 

ένδυµα408. 

 Εν κατακλείδι, πάντως, η γενική εικόνα που αποκοµίζει κανείς από το έργο 

αυτό δεν πρέπει να είναι µονόπλευρη ή αρνητική. Ο Warren προσφέρει ένα λόγο 

καταλυτικό και νέο στη δοµή του, ένα λόγο – «προσκλητήριο» στις νέες 

αρχαιολογικές θεωρίες. Έστω και µε τις όποιες αδυναµίες του, ο συγγραφέας µας 

θυµίζει ότι η αρχαιολογία είναι µια ανθρωπιστική επιστήµη. Και, όπως και ο ίδιος 

                                                 
403 Ο Warren, όπως και σε άλλα σηµεία του κειµένου του, αποφεύγει εδώ να προσδιορίσει το φύλο της 
θεότητας. Αναφέρεται σε αυτήν απλά ως ‘divinity’, αλλά µάλλον, όσον αφορά τον έλεγχο της Φύσης, 
το πρώτο λόγο για τον συγγραφέα, όπως και για τους ερευνητές πριν από αυτόν, πρέπει να είχε η 
‘µινωική’ θεά. 
404 Warren 1988, 34. 
405 Όπ. π. 16. 
406 Βλ. παραπάνω, σελ. 9. 
407 Βλ., π.χ., την αντιστροφή του µαρξιστικού αξιώµατος: “Religion was not the opium of the Minoan 
people” (Warren 1988, 36). 
408 “…the Minoans display a positive, enquiring response, a proto-European attempt to understand 
and explain their environment and their cosmos” (αυτόθι). 
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παραδέχεται409, επιθυµεί να βάλει ξανά τον ζώντα και δρώντα ‘Μινωίτη’ άνθρωπο 

στο επίκεντρο, και όχι, άντ’ αυτού, αποµονωµένα τα κατάλοιπα που αφήνει πίσω του. 

Τέτοιες προσεγγίσεις αποτελούν εργαλεία στα χέρια των νέων αρχαιολόγων, και 

ανήκει στη βούληση του καθενός εάν τις περιστοιχίσει θεωρητικά µε παλαιά 

αξιώµατα (όπως συχνά κάνει ο Warren) ή αν τις στηρίξει σε µια καθαρά αναλυτική 

και λειτουργική ιδεολογία, που δε θα «πνίγεται» από την ανάγκη να καλύψει τα όποια 

ερµηνευτικά κενά µε «ροµαντικές» ιδέες του παρελθόντος410.   

 Η πιο πρόσφατη  σύνθεση για τη ΜΘ είναι το Minoan Religion: ritual, image 

and symbol, που δηµοσιεύθηκε το 1993, από τη N. Μαρινάτου. Οι στόχοι της δεν 

απέχουν πολύ από εκείνους του Warren411. Ο ‘ιερός γάµος του Θείου Ζεύγους’ και η 

‘εκστατική λατρεία’, την οποία επιστεγάζει η ανθρωπόµορφη ‘επιφάνεια της 

θεότητας’412 αποτελούν και πάλι – ακόµη – κεντρικά σηµεία του βιβλίου. Σε ένα 

θεοκρατικό πλαίσιο 413 , το οποίο εκπροσωπείται από ένα αντίστοιχα οργανωµένο 

κοινωνικό ιστό, µε σηµαίνοντα τον ρόλο του ‘ιερατείου’. Παραµένει, επίσης, ισχυρό 

το µητριαρχικό υπόβαθρο της ΜΘ, που στηρίζεται εν πολλοίς στην αναπαραγωγική 

ισχύ των γυναικών, και στη συµβολική της προέκταση στη γονιµότητα της φύσης414. 

Ενδιαφέρουσες πτυχές του έργου αποτελούν ο εµπλουτισµός παλαιότερων 

διατυπώσεων µε σύγχρονες θεωρήσεις, όπως είναι η προσθήκη της προοπτικής του 

κοινωνικού φύλου415, και το ανανεωµένο στις µέρες µας ενδιαφέρον για τις µυητικές 

ή διαβατήριες τελετές416. 

 

∆ευτερεύουσες προσεγγίσεις και υποθέσεις 

 Ενώ φθίνουν οι µεγάλες συνθέσεις για τη ΜΘ, πληθαίνουν ωστόσο σηµαντικά, 

την περίοδο αυτή, οι µελέτες πάνω σε επιµέρους συναφή ζητήµατα417. Ανάµεσά τους, 

µεγάλη επιρροή ασκεί ακόµη η ‘Μινωική Θεά Μεθ’ Υψωµένων Χειρών’ του Σ. 

                                                 
409 Warren 1988, 12. 
410 Βλ., ενδεικτικά, τις παραβολές σε χριστιανικές επιφάνειες (όπ. π. 30-32). 
411 Βλ., π.χ.,“the attempt to present Minoan religion from the perspective of ritual process” (Marinatos 
1993, ix). 
412 Όπ. π. 171, 173, 242-43.  
413 Βλ. και παραπάνω, σελ. 78. Πρβλ. µε Marinatos & Hägg 1983, 196 (παλαιότερη, αντίθετη άποψη). 
414 Marinatos 1993, 192. 
415 Βλ. και παρακάτω, σελ. 89, 102. 
416 Βλ. το πρωτοποριακό έργο του Van Gennep, Rites of Passage 1960 (1909, στη γαλλική γλώσσα). 
Στο πλαίσιο του προϊστορικού αιγαιακού τελετουργικού, ώθηση προς την ερµηνευτική αυτή διάσταση 
έδωσαν κυρίως οι τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου της Θήρας (βλ. π.χ. Marinatos 1993, 201 κ. ε.). 
Συγχρόνως, στο έργο της η Μαρινάτου αναγνωρίζει την ανεπάρκεια των όρων ανάκτορο και ναός 
(αυτόθι, 242).  
417 Οι case studies, όπως θα λέγαµε σήµερα. 
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Αλεξίου, που έχει δηµοσιευθεί ενωρίτερα, το 1958. Με άξονα τα εξωτερικά 

χαρακτηριστικά και κυρίως την χειρονοµία των σχηµατοποιηµένων ΥΜ III 

γυναικείων ειδωλίων (Εικ. 8) από πολλές κρητικές εγκαταστάσεις (Πρινιάς, Γουρνιά, 

Γάζι, Καρφί, Γόρτυνα, Κνωσός κ.α.), ο συγγραφέας ουσιαστικά «δοµεί» µια κεντρική 

θρησκευτική µορφή – µια θεότητα – που έχει καταγωγή, εξέλιξη και σηµασία. Αυτή 

δεν ορίζεται εννοιολογικά, αλλά τεχνοτροπικά, µέσα από την οπτική της Ιστορίας της 

Τέχνης και της «σηµειολογίας» της κίνησης των χεριών. Η «συντηρητική» της 

µορφολογία είναι, βέβαια, εξελικτική απόρροια της ‘Μίας Μινωικής Πότνιας Θηρών/ 

Ορείας Μητρός’418, καθρεπτίζει, όµως, το ‘µυκηναϊκό’ πνεύµα του θρησκευτικού 

συντηρητισµού419. 

 Οι περισσότεροι νεώτεροι ερευνητές µοιάζουν να επιστρέφουν διαρκώς στις 

παλαιότερες υποθέσεις για τη ΜΘ και, στην καλύτερη περίπτωση, να 

επαναδιαπραγµατεύονται επιµέρους ψηφίδες της. Έτσι, το 1966, η Χ. Καρδαρά 

συνδέει, µε µάλλον παράδοξο τρόπο, την προηγούµενη ‘πεσσολατρεία’ µε µια δική 

της, εµπειρική πρόταση περί ‘ελεύθερων και υπαίθριων στύλων’420 που έχουν τον 

ρόλο ενός «αλεξικέραυνου αγωγού». Η προσέλκυση του κεραυνού και της 

γονιµοποιού βροχής οδηγούσε στην ‘επιφάνεια’ «…του θεού της θυέλλης και του 

κεραυνού…και αφετέρου προς την λατρείαν της γονιµοποιήσεως της θηλείας θεότητος 

εκπροσωπούσης την γην της περιοχής»421. Η συγγραφέας στηρίζει την υπόθεσή της σε 

πλήθος παραλλήλων, ‘µινωικών’, ανατολικών, ελληνικών και σύγχρονων 

βαλκανικών. Ανάλογο ρόλο έπαιζαν, κατά τη συγγραφέα, και τα δένδρα422.   

 Οι ‘βαίτυλοι’ αποτελούν, επίσης, αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης, από 

τον Warren, ο οποίος ενσωµατώνει εκ νέου ένα αγαπηµένο θέµα του Evans στη δική 

του ‘λειτουργία της πίστης’ 423 . Στη βάση της εικονογραφίας των σφραγίδων, 

αναγνωρίζει ‘βαιτύλους’ σε µια οµάδα αντικειµένων ελλειπτικού σχήµατος, επάνω 
                                                 
418  Αλεξίου 1958, 264. Αυτή µοιάζει να είναι, για τον συγγραφέα, το ‘µινωικό’ παράλληλο της 
µετέπειτα Θεοτόκου, µε τις πολλαπλές όψεις ή υποστάσεις που της προσδίδει ένα σύστηµα ‘ατελούς 
µονοθεΐας’ (αυτόθι, 260-61). Συµφωνεί, έτσι, µε τις ανάλογες τοποθετήσεις του Ν. Πλάτωνα και του Σ. 
Μαρινάτου, τις οποίες παραθέτει µάλιστα. Ο Αλεξίου θεωρεί την ίδια θεότητα ως πηγή της διάσπασης 
που γέννησε τις µετέπειτα ελληνικές θεές, εν µέσω αναµείξεως µε τα ελληνικά φύλα, που συνοδευόταν 
αναπόφευκτα από ‘δογµατική σύγχυση’ (αυτόθι, 268). Να σηµειωθεί, επίσης, ότι ο Αλεξίου ακολουθεί 
την προσέγγιση του Nilsson για την θρησκεία στα πρώτα χρόνια της ‘µυκηναϊκής’ Κρήτης, και 
αποδίδει τον πολυθεϊσµό στην ‘πολεµική αχαϊκή αριστοκρατία’, ενώ οι κατώτεροι, υπόδουλοι 
‘Μινωίτες’ («το εγχώριον λαϊκόν στοιχείον») παρέµειναν, ως κατά παράδοση µονοθεϊστές, πιστοί στην 
‘υπάτη θεά’ (αυτόθι, 274-75). 
419 Όπ. π. 221. 
420 Πρβλ. και το άρθρο του Σ. Αλεξίου, «Μινωικοί ιστοί σηµαιών», ΚρητΧρον 17 (1963), 339-51. 
421 Καρδαρά 1966, 178. 
422 Όπ. π. 149 και 185. 
423 Warren 1990, 193. 
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στα οποία ακουµπούν γονατιστές ανθρώπινες µορφές424. Καταλήγει, έτσι, ίσως µε 

κάποιες τροποποιήσεις, στο ίδιο συµπέρασµα µε τον Evans, 90 χρόνια µετά, ότι ο 

‘βαίτυλος’ αποτελεί την ανεικονική αναπαράσταση της θεότητας425. 

 Η ανασύνθεση της λατρευτικής ακολουθίας, που επιχειρεί ο Warren, 

στηρίζεται κυρίως στις παραστάσεις, στο λεγόµενο ‘δακτυλίδι του Μίνωα’ και σε 

άλλες σφραγίδες426. Υποστηρίζει λοιπόν ότι, µετά την ‘επιφάνεια’ και ενσωµάτωση 

της θεότητας στον ‘βαίτυλο’, ο/η πιστός/-ή, σε κατάσταση µέθεξης σε θεία κοινωνία, 

γίνεται ένα µε το θείο ενώ ακουµπά και στη συνέχεια φιλάει τον ‘βαίτυλο’427. Στην 

ουσία, ο συγγραφέας επαναφέρει τις λεγόµενες ‘σκηνές θρήνου’ του Persson, 

επαναπροσδιορίζοντάς τις ως ‘κοινωνία’ µε το θείο και επίκληση της γονιµότητας, 

τοποθετώντας δηλαδή ένα θετικό περιεχόµενο εκεί όπου ο Σουηδός διέκρινε το 

πένθος για το θάνατο του θεού 428 . Εκτός από τις µαρτυρίες της σφραγιστικής 

εικονογραφίας, ο Warren εντοπίζει και περιλαµβάνει στη µελέτη του έξι 

πραγµατικούς, κατά τη γνώµη του, ‘βαίτυλους’429. Παραµένει, τέλος, δέσµιος, στα 

συµπεράσµατά του τουλάχιστον, της παλαιότερης µυθικής σύνδεσης µε τον 

Κρηταγενή ∆ία και τη ‘Μεγάλη Μινωική Θεά Ρέα ή Κυβέλη’430. 

  

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο σχετικά πρώιµος «αναστοχασµός» µερικών 

όρων και εννοιών, όπως εκείνη του ‘ιερέα – βασιλιά’, την οποία χρησιµοποίησε ο 

Evans ήδη από την περίοδο της ανασκαφής στην Κνωσό για να στηρίξει το 

θεοκρατικό καθεστώς που φαντάστηκε στη ‘µινωική’ Κρήτη. Από τις σχετικές 
                                                 
424  Warren 1990, 195, 198. Από τις πέντε γονατιστές µορφές που µελετά ο Warren, οι τρεις 
αναγνωρίζονται ως γυναίκες και οι δύο ως άντρες. 
425  Όπ. π. 197. Αυτήν την παλαιά και διαρκώς επανερχόµενη υπόθεση απορρίπτει µε µια πολύ 
ενδιαφέρουσα αντιπρόταση η Μαρινάτου (Marinatos 1990, 90). Εκείνη βλέπει τον λίθο ως ενδεικτικό 
στοιχείο της ιερότητας του χώρου και ως συστατικό στοιχείο της τελετουργικής διαδικασίας. 
Παραδέχεται, όµως, ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για όποια υποτιθέµενη απόδοση λατρείας σε 
αυτόν. 
426 ∆ύο εκ των οποίων προέρχονται από τις ανασκαφές του στην περιοχή του Στρωµατογραφικού 
Μουσείου στην Κνωσό και δηµοσιεύονται για πρώτη φορά (Warren, 1990, 197-99). 
427 Όπ. π. 200. Κεντρική είναι η σχέση της γυµνής γυναικείας µορφής και του ‘ογκόλιθου’ (boulder), 
δηλαδή του ‘βαιτύλου’. Σε συµφωνία µε τη γενικότερη σχετική βιβλιογραφία, η γυναικεία γυµνότητα 
συνδέεται και εδώ µε τη γονιµότητα (αυτόθι, 198, n. 30). 
428 Όπ. π. 201. 
429 Για παράδειγµα, στην ΠΜ III Βασιλική εντοπίζεται ένας πεσµένος λίθος, που µοιάζει µορφολογικά 
µε ‘βαίτυλο’, και οδηγεί, µάλλον αυθαίρετα, τον Warren σε ανεικονικές διακηρύξεις περί 
σχηµατοποιηµένων θεοτήτων και πρακτικών ήδη από την Προανακτορική περίοδο (όπ. π. 203). 
430 Ενώ, παραθέτοντας τον µύθο του Κρόνου που τρώει την πέτρα αντί για το γιο του, ∆ια, ο Warren 
συνδέει «λυτρωτικά» το βαίτυλο µε τον Κρηταγενή ∆ία. Εν τέλει όµως, είναι παραδόξως η ‘Μινωική’ 
και Ανατολική Ρέα ή Κυβέλη που θα ταυτιστεί µε την ανεικονική θεϊκή παρουσία και – εποµένως – 
την λατρευτική ιδιότητα του βαίτυλου. Αυτή η ιδέα, κατά τον Warren, µεταφέρθηκε πρώιµα στην 
Κρήτη, γύρω στη 2η χιλιετία π. Χ., ενσωµατώθηκε στη λατρεία της ‘Μεγάλης Μινωικής Θεάς’, και 
συνέχισε ως λατρεία της Ρέας στους κλασικούς χρόνους (όπ. π. 206). 
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δηµοσιεύσεις, ξεχωρίζω εδώ µια ανακοίνωση του E. Bennett 431 , επειδή τη 

χαρακτηρίζει µια ιδιαίτερη αρετή: η απόδοση ίσου µεριδίου ευθύνης στον Evans 

αλλά και στους διαδόχους του µελετητές για την παρερµήνευση του όρου αυτού432. Ο 

συγγραφέας υπενθυµίζει «δυσάρεστα» τον πλασµατικό τύπο του “Priest(ly) – King” 

που είχαν κατασκευάσει οι Frazer και Cook, και την επίµονη πρωτοκαθεδρία του, 

από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1960, που γράφει ο ίδιος. Για τον 

Bennett, δεν αρµόζει η λέξη «σφάλµα», αλλά καλύτερα η διατύπωση «λανθασµένη 

ερµηνεία» ενός κατά τα άλλα ορθώς σκεπτόµενου Evans. Με την έννοια αυτή, ο 

έντιµος και ευφυής αυτός ερευνητής, υιοθετεί ένα αξιοπρεπές, ταπεινό και µάλλον 

απολογητικό ύφος προς τον Άγγλο ανασκαφέα433.  

  

 Ενδεικτικό της σχετικότητας της οπτικής του κάθε ερευνητή τη ΜΘ είναι και 

το άρθρο της H. Waterhouse, το 1974, πάνω στο ίδιο θέµα (“Priest – Kings?”). Η 

συγγραφέας απαρνείται και αυτή τον χαρακτηρισµό ‘Ιερεύς – Βασιλεύς’ και τη 

σηµασία του, αλλά από µια δική της, ενδιαφέρουσα, πιο φεµινιστική σκοπιά, που 

θέλει στον θρόνο της Κνωσού την ‘ιέρεια’ – προσωποποίηση της Θεάς, πλαισιωµένη 

από τις ακολούθους της, που είναι µυηµένες στην τέχνη της επίκλησης της 

‘επιφάνειάς’ της434.  

 

Η M. Gimbutas και το ‘Κίνηµα της Θεάς’. Το κοινωνικό φύλο στη µελέτη της 

‘Μινωικής θρησκείας’ 

 Παρατηρείται συχνά σε θέµατα µε εµπεδωµένη, αξιωµατική παράδοση, ο 

θεωρητικός πυρήνας να διαφυλάσσεται απαράλλαχτος, και τα περιθώρια 

επανερµηνείας να περιορίζονται σε ακίνδυνες, εξωτερικές και όχι ουσιώδεις 

ανακατατάξεις. Η κριτική της Waterhouse, µε όλα τα υποκειµενικά της στοιχεία, 

                                                 
431 Bennett 1961-62, 327. 
432 Όπ. π. 334. 
433 Ενώ, αντίθετα, οι περισσότεροι από τους µέχρι σήµερα «αποτιµητές» της συµβολής του Evans στο 
κεφάλαιο της ΜΘ, ούτε τόσο ουσιαστικά κριτικοί είναι, ούτε αναλογίζονται, µε ειλικρίνεια, το δικό 
τους µερίδιο στην ερµηνευτική ευθύνη. 
434 Waterhouse 1974, 153. Σε αυτήν την ευνοµούµενη, αλλά βραχύχρονη, θηλυκή - µητριαρχική Pax 
Minoica, η ανδρική επιθετικότητα, που οδηγεί σε πολέµους, καταπραΰνεται µέσω του γυναικείου 
δαµασµού της φύσης. Οι ιεραρχίες των ανδρών περιορίζονται στις εµπορικές και ναυτικές υποθέσεις, 
και στη συµµετοχή σε ιερατεία που συνδέονται µε ‘τοπικές µινωικές θεότητες’ ή ‘ανατολικούς θεούς’, 
των οποίων οι λατρείες πιστεύεται ότι υιοθετήθηκαν στην Κρήτη γύρω στην ΥΜ IΑ περίοδο (αυτόθι, 
154). ∆ιαδοχικές φυσικές καταστροφές και επαφές µε ‘κανονικά καθεστώτα’, όπως αυτά της Αιγύπτου 
και της Συρίας, αδυνάτισαν, στη συνέχεια, τη θέση των ιερειών, πριν τη µεγάλη ΥΜ IB καταστροφή.     
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υπήρξε καίρια και αναγκαία435. Αποτέλεσε µια σηµαντική ένσταση σε ένα αυθαίρετα 

ανδροκρατούµενο σκηνικό για τη ‘µινωική’ κοινωνία. Αν και όχι φεµινιστική, η 

σύλληψη αυτή της Waterhouse ήταν, επιπλέον, πρωτοποριακή στο πλαίσιο ενός 

ευρύτερου ρεύµατος γυναικείας «διεκδίκησης» και κοινωνικής ισότητας. 

 Οι φεµινιστικές διεκδικήσεις, από την δεκαετία του 1960, φέρνουν ξανά στο 

προσκήνιο, αυτή τη φορά µέσα από γυναίκες αρχαιολόγους που εργάζονται κυρίως 

στην Αµερική, τη µητριαρχική διάσταση της ‘µινωικής’ κοινωνίας και ‘θρησκείας’436. 

Καίρια υπήρξε, στο κεφάλαιο αυτό, η συµβολή της Marija Gimbutas, καθηγήτριας 

στο τµήµα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστηµίου του Harvard (δεκαετία του 1950), και 

στη συνέχεια καθηγήτριας Αρχαιολογίας στο UCLA (1963 – 1989), καθώς και 

ανασκαφέα, µεταξύ άλλων, των νεολιθικών θέσεων στους Σιταγρούς και το Αχίλλειο, 

στη Θεσσαλία437. Η ίδια εισήγαγε την κεντρική έννοια της προϊστορικής Θέας (The 

Goddess), από την οποία ξεκινά µια αρχέγονη ακολουθία θεοτήτων. Οι ιδέες της 

δηµιούργησαν το ισχυρό οµώνυµο «κίνηµα» (‘The Goddess Movement’ 438 ). Οι 

υποστηρικτές του έβλεπαν αυτήν την ‘Μητέρα Θέα’, πολυδιάστατη ή ενιαία, να 

κυβερνά στον Μεσογειακό και Ευρωπαϊκό χώρο, από την Παλαιολιθική, κατά τη 

Νεολιθική Εποχή και εν µέρει στην Εποχή του Χαλκού, µέχρι την άφιξη των 

‘πατριαρχικών Ινδοευρωπαίων’. Η Gimbutas ενσωµάτωσε, φυσικά, και ‘µινωικά’ 

                                                 
435 Goodison & Hughes-Brock 2002, 89–96. 
436 Συχνά µε υπερβολή, προς µία µονόπλευρη, γυναικοκρατούµενη θεώρησή τους. Πρβλ., ενδεικτικά, S. 
Evasdaughter, Crete Reclaimed: A Feminist Exploration of Bronze Age Crete, Loughborough 1996.  
437 Ενδεικτικοί τίτλοι: Gimbutas M., The Goddesses and Gods of Old Europe: 7000 to 3500 BC myths, 
legends and cult images, Berkeley 1974˙ id., The Language of the Goddess: Unearthing the hidden 
symbols of Western Civilization, London 1989˙ id., The Civilization of the Goddess: The World of Old 
Europe, San Francisco 1991. 
438 Εκείνου που οι Goodison και Morris χαρακτηρίζουν “A stream of books by non-specialists, artists, 
psychotherapists, feminists and amateur historians” (Goodison & Morris 1998α, 6). Για ένα σύντοµο 
ιστορικό, βλ. Goodison & Morris 1998, 10-12. Το κίνηµα αναπτύχθηκε εν µέσω του «δεύτερου 
φεµινιστικού κύµατος», από το 1970, στη Βόρεια Αµερική, τη ∆υτική Ευρώπη, την Αυστραλία και τη 
Νέα Ζηλανδία. Στηρίχθηκε σε πολύ µεγάλο βαθµό στα πνευµατιστικά ρεύµατα που είχαν αναπτυχθεί 
εκείνη την περίοδο (π.χ., το New Age, ο νεοπαγανισµός κ.λπ.). 
Μια άλλη ηγετική µορφή, που συνέδεσε το κίνηµα αυτό µε τις προϊστορικές κουλτούρες και µε τις 

µητριαρχικές ιδέες, υπήρξε η Heide Gottner – Abendroth, που έγραψε στα γερµανικά, τις δεκαετίες του 
1970 και του 1980, για κοινωνίες που ονόµασε ‘µητριαρχικές’. Παρουσίασε µια διαπολιτισµική 
ανάλυση προϊστορικών κοινωνιών, στις οποίες η τοπική Θεά είχε πρωτεύοντα ρόλο και ο άρρεν θεός, 
εάν υπήρχε τέτοιος, αντλούσε τη δύναµή του από εκείνη. Στη διάρκεια αυτού που ονοµάζει ‘Η Πτώση’, 
και τοποθετεί σε διαφορετικά χρονικά σηµεία, ανάλογα µε τον πολιτισµό, οι άρρενες θεοί επιβλήθηκαν 
των θεαινών και τις «υποδούλωσαν» [Gottner-Abendroth, Heide, Matriarchal Mythology in Former 
Times and Today (pamphlet), Freedom 1987]. Περιττεύει, νοµίζω, ο παραλληλισµός µε το κυρίαρχο 
αντίστοιχο leitmotiv των ανδρών µελετητών της ΜΘ για την αρχική ηγετική µορφή της ‘Μινωικής 
Θεάς’, που «εξέπεσε» µέσα από το «πραξικόπηµα» του πρώην πάρεδρου της ∆ιός, καθώς οι 
πατριαρχικοί Μυκηναίοι Έλληνες µπήκαν στο προσκήνιο. Βλ. παραπάνω, σελ. 60. 
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κατάλοιπα στην επιχειρηµατολογία της439. Πρόκειται, ουσιαστικά, για µια επαναφορά 

της «ευρείας οπτικής» του Evans για τη ‘Μητέρα Θεά της Φύσης’, στις πρώιµες 

ανακοινώσεις του, η οποία έγινε ξανά επίκαιρη και δηµοφιλής, 60 περίπου χρόνια 

µετά, µε νέα αρχαιολογικά και ιδεολογικά κίνητρα. 

 Ένας νέος χάρτης της οικουµένης σχηµατίστηκε, έτσι, από ένα διεθνές δίκτυο 

«πιστών», µέσα από ιερά σηµεία µνήµης του αρχέγονου σύµπαντος της αρχαίας Θεάς, 

που ήταν συχνά µία και πολλές µαζί. Τέτοια κοµβικά ιερά κέντρα ήταν, για 

παράδειγµα, η πρώιµη Ανατολία µε τη νεολιθική Θεά του Çatal Höyük440, η Αίγυπτος 

µε τις Ίσιδα και Hathor441, η Μεσοποταµία µε την Inanna και το σηµιτικό/ακκαδικό 

παράλληλό της, την Ishtar442, και, βέβαια, η Κρήτη µε τη ‘Μινωική Θεά – Μητέρα’443. 

Στην εποποιία αυτή, η µορφή της ‘Μινωικής Θεάς των Όφεων’ από την Κνωσό 

αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο δηµοφιλή και σηµαίνοντα σύµβολα του ‘Goddess 

Movement’ (Εικ. 15)444.  

 

Ισχυρές παραδόσεις και ερµηνευτικές προοπτικές 

 Μια ακόµη σηµαντική συνιστώσα της µελέτης της ΜΘ, από τη δεκαετία του 

1980, έγκειται στη θεσµοθέτηση και συστηµατοποίηση διεθνών επιστηµονικών 

συναντήσεων στις οποίες αναπτύσσονται και συζητώνται ευρύτερα λατρευτικά 

ζητήµατα του Αιγαίου, κυρίως της Εποχής του Χαλκού. Η συµβολή τους είναι 

εξαιρετικά θετική, αφού, στο πλαίσιό τους, δηµοσιοποιούνται νέα δεδοµένα και 

καλύπτονται τα µεγάλα κενά επικοινωνίας µεταξύ των επιστηµόνων που εργάζονται 

στο πεδίο και εκείνων που συνθέτουν θεωρητικά, σε ένα διεθνές ερευνητικό 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται, πλέον, από µια ταχύτατη παραγωγή αρχαιολογικών 

και διεπιστηµονικών πληροφοριών. Λόγω περιορισµένου χώρου, θα αρκεστώ, εδώ, 

στην επισήµανση κάποιων ενδεικτικών επιµέρους σηµείων από τις συζητήσεις αυτές. 

                                                 
439 Ιδίως τα σχετικά µε τη ‘θεά των όφεων’ και την ‘Πότνια Θηρών/Ορεία Μητέρα’. Βλ., ενδεικτικά, 
Gimbutas 1974, 145, 182, 185, 187˙ id., 1989, 108, 128-30, 150.    
440 Meskell 1998, 52˙ Insoll 2005, 81-85 [πρβλ. J. Mellaart, Çatal Huyuk, 1967, και πιο πρόσφατα, I. 
Hodder (ed.), On The Surface: Çatalhöyük 1993-5, 1997].  
441 Hassan 1998, 98. 
442 Goodnick Westenholz 1998, 72. 
443 Βλ. τη µεγάλη σειρά σχετικών άρθρων στο Goodison και Morris 1998, όπου γίνεται µια καλή 
κριτική προσέγγιση του µύθου της Θεάς, και των αρχαιολογικών µαρτυριών που συνδέθηκαν µε αυτόν. 
444 Goodison & Morris 1998β, 123, όπου αναφέρονται και άλλες ‘θεές’ από τη ‘µινωική’ εικονογραφία 
που ενσωµατώθηκαν στο «Κίνηµα» αυτό. 
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 Το ενδιαφέρον µου κίνησε, για παράδειγµα, µία αντίδραση του Warren445, στο 

συνέδριο Sanctuaries and Cults in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the First 

International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 12-13 May, 1980, προς 

τιµήν του Μ. Nilsson446, που αποτέλεσε σταθµό στη µελέτη της ΜΘ, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980. Ο ίδιος εκφράζει κάποιες αµφιβολίες ως προς τη σηµασία των 

χρονικών µεταβλητών που προσθέτει, σωστά, στην ίδια συνάντηση ο C. Renfrew, ως 

βασική συνιστώσα της προβληµατικής της θρησκευτικής συνέχειας. Ο Warren 

σπεύδει να υπερασπιστεί τη συνέχεια, µε επιχείρηµα την ούτε πρωτότυπη, ούτε 

αψεγάδιαστη, γραµµική – εξελικτική ουσιαστικά παρατήρηση, που στηρίζεται στη 

θεωρία του Αλεξίου για το αδιάσπαστο συνεχές της ‘Θεάς Μεθ’ Υψωµένων Χειρών’, 

από την ΠΜ ως την ΥΜ III περίοδο, µαζί µε τις περιπτώσεις της Κάτω Σύµης και του 

Γιούχτα (ως χαρακτηριστικών παραδειγµάτων τοπικά εντοπισµένης λατρευτικής 

συνέχειας)447. Ακριβώς η αποφυγή του να εισχωρήσει στην ουσία των επίκαιρων 

επισηµάνσεων του Renfrew, όσο και η φύση της επιχειρηµατολογίας του, µε την 

εξαρχής αποδοχή της “usually held position about continuity” δείχνουν µια 

συνειδητή άρνηση για όποια αλλαγή του status quo της ΜΘ. Κάτι που ισχύει, βέβαια, 

για τους περισσότερους µελετητές αρχαιολόγους, και κάνει το κεφάλαιο της ΜΘ ένα 

εξαιρετικά «κλειστό», περιχαρακωµένο και εσωτερικά αναπαραγόµενο κοµµάτι της 

ιστορίας των θρησκειών. 

 

 Σε γενικές γραµµές, τα καίρια ζητήµατα της περιόδου εξακολουθούν να είναι 

τα παλαιά, µε κάποιες νέες προεκτάσεις448: Έτσι, στο επίπεδο σχέσης ‘Μινωικής’ και 

‘Μυκηναϊκής’ θρησκείας, διαµορφώνεται η ιδέα του reflux449. Ξανασυζητήθηκαν, 

επίσης, τα περί πολυθεϊσµού ή µονοθεϊσµού στη ‘µινωική’ Κρήτη, µε την άποψη 

υπέρ του δευτέρου να συνεχίζει ακάθεκτη, όροι όπως η ‘Μεγάλη Θεά’, αλλά και η 

                                                 
445 Renfrew 1981, 33 (παρέµβαση του Warren στη συζήτηση που ακολουθεί την ανακοίνωση του 
ανασκαφέα της Φυλακωπής). 
446 Hägg & Marinatos 1981, 9. 
447 Renfrew 1981, 33. 
448  Hägg & Marinatos 1981, 209-12, 213-17, για τη γενική συζήτηση και τα συµπεράσµατα του 
συνεδρίου. 
449 Όπ. π. 213-14. Η ιδέα αυτή εκφράστηκε από τον Renfrew, και υποστηρίχθηκε από την E. French 
και εν πολλοίς από τον K. Kilian. Σύµφωνα µε αυτή, οι ‘Μυκηναίοι’ µε την κατάκτηση/εγκατάστασή 
τους στην Κρήτη µετέφεραν βέβαια δικά τους λατρευτικά στοιχεία, τα οποία όµως αποτελούσαν ήδη 
παλαιότερα ‘µινωικά’ δάνεια. Πιο «ενωτικές» – ‘κρητοµυκηναϊκές’ – απόψεις, που εκφράστηκαν από 
τον Ν. Πλάτωνα και τον J. van Leuven, δεν έτυχαν θετικής κριτικής.  



 93

«εµµονή» σε ένα ‘Μινωίτη’ ∆ία450˙ η θεωρία της συνέχειας, η οποία υποστηρίχθηκε, 

σχεδόν δίχως ενστάσεις, από τους Warren, Säflund και M. Caskey, ιδίως µέσα από 

τον ∆ιόνυσο της Κέας, και επικρίθηκε από τον Renfrew µόνο ως προς τη σχετική 

µεθοδολογική προσέγγιση 451 ˙ τέλος, η φύση των θεοτήτων 452 . Τα θέµατα αυτά 

προσεγγίστηκαν µε νέο βλέµµα ή, κυρίως, µεταφέρθηκαν αυτούσια από τις 

παρελθούσες µελέτες στο παρόν453. Ενώ, καινούργια ζητήµατα, όπως η προϊστορική 

προβολή της λατρείας του ∆ιονύσου στην Αγία Ειρήνη της Κέας454, και η υπόθεση 

του κανιβαλισµού, µέσα από τα ευρήµατα της Κνωσού, σχολιάσθηκαν µε λιγότερα ή 

περισσότερα ερµηνευτικά «δάνεια» από θεωρήσεις των προηγούµενων δεκαετιών455.  

  

 Εκτός από το παραπάνω συνέδριο, στο διάστηµα από το 1970 έως και σήµερα, 

νέες επιστηµονικές συναντήσεις, ανασκαφές και δηµοσιεύσεις εµπλουτίζουν τις 

γνώσεις µας για τη ΜΘ. Συνοπτικά, τα σηµεία που αξίζει να αναφερθούν είναι τα 

ακόλουθα: 

 ∆ηµόσια ιερά και ναοί: Ως προς τη θέση της ‘Θεάς’ και των χώρων λατρείας 

της στη ‘µινωική’ κοινωνία, η G. Gesell αναθεωρεί στη διδακτορική της διατριβή την 

ιδέα της αποκοµµένης από τα κοινά ‘οικιακής θεάς’ και προτείνει µια δηµόσια 

λατρεία της, εντός του ευρύτερου οικιστικού ιστού, αλλά έξω από τα κεντρικά 

κτιριακά συγκροτήµατα456. Όταν, όµως, η ίδια αναφέρεται στη ‘µία, διαχρονική θεά’ 

µε τις πολλές όψεις, η οποία λατρεύεται ως γονιµική, από την ΠΜ II (Φούρνου 

                                                 
450 Hägg & Marinatos 1981, 210-11. Ωστόσο, όπως είχε τονίσει σωστά λίγο ενωρίτερα ο W. Burkert, 
«Ο κόσµος των θεών είναι πλουσιότερος και ποικιλότερος απ’ ό,τι θα µας άφηνε να φαντασθούµε η 
εικονογραφία: Αυτό παρέχει αποφασιστική υποστήριξη στην υπόθεση ότι η µινωική θρησκεία υπηρέτησε 
έναν πολυθεϊσµό και όχι έναν τρόπον τινά µονοθεϊσµό της ‘Μεγάλης Θεάς’» [Burkert 1993 (1977), 116].  
451 Hägg & Marinatos 1981, 214. 
452 Όπ. π. 214-15. Αναφορικά µε το πόσες θεότητες λατρεύονταν, προβληµατισµό δηµιούργησε ο όρος 
‘πότνια’, και σε ποια ή ποιες απευθυνόταν. Εν τέλει, επικράτησε η δηµοφιλέστερη διαχρονικά άποψη 
για τη λατρεία ενός ‘θείου ζεύγους’, µε τη ‘Μητέρα Θεά’ προεξάρχουσα απέναντι στο αρσενικό ταίρι 
της. Ο πολυθεϊσµός, αντίθετα, θεωρήθηκε πιο αµφίβολος, λόγω αυτού που ειδώθηκε ως ενότητα και 
οµοιοµορφία της εικονογραφίας. Όπου υπήρχαν παρεκκλίσεις ερµηνεύθηκαν ως εκδηλώσεις λατρείας 
προς µία από τις πολλές όψεις της ‘Θεάς’, που ίσως δεν µας ήταν γνωστή. 
453 Ο συντηρητικός ή νεωτερικός χαρακτήρας των εισηγήσεων δεν αποτελεί πάντα συνάρτηση των 
ηλικιακών οµάδων των εισηγητών. Για παράδειγµα, ο Ν. Πλάτων, συνδετικός κρίκος των παλαιότερων 
και νεότερων µελετητών, κάνει τις αναµενόµενες εκτιµήσεις. Σε αυτές τις επιλογές δεν έπαιζε πλέον 
ρόλο η άµεση, ηλικιακή σχέση µε το παλαιό περιβάλλον. Αντίθετα, ο Warren, εκπρόσωπος της νέας 
γενιάς, αποδεικνύεται αναντίρρητα «θεµατοφύλακας» της παλαιάς παράδοσης, στην ανακοίνωσή του 
(Warren 1981, 161, 164-65) όσο και στις συζητήσεις (Hägg & Marinatos 1981, 210). 
454 Hägg & Marinatos 1981, 211. Ο Renfrew διευκρίνισε σωστά ότι η παλαιότητα του ονόµατος του 
θεού, όπως προκύπτει και από την ανάγνωσή του στη Γραµµική Β, δεν παραπέµπει αναγκαστικά σε 
µια παλαιότητα του ίδιου του θεού, τουλάχιστον µε τα χαρακτηριστικά που του αποδίδονται στην 
Κλασική περίοδο.  
455 Όπ. π. 212. 
456 Gesell 1983, 93. 
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Κορυφή), µέχρι τη ΜΜ III (µε τη χθόνια και την ουράνια όψη της ‘θεάς των όφεων’ 

και της ‘Ορεία Μητέρας’) και την ΥΜ III περίοδο (‘θεά µεθ’ υψωµένων χειρών’)457, 

υιοθετεί, ουσιαστικά, την παλαιά, ερµηνευτική οπτική458. Εν τούτοις, η συµβολή του 

έργου της είναι στο ευρύτερο πεδίο της ανίχνευσης και οργάνωσης των χώρων 

λατρείας στη ‘µινωική’ Κρήτη. Είναι ενδιαφέρον ότι, µέσα από τις δικές της 

ανεξάρτητες προσεγγίσεις, η Gesell φθάνει σε παρόµοια συµπεράσµατα µε τον S. 

Hood 459, κυρίως ως προς την προοπτική µιας µαζικής, δηµόσιας, «ακοινωνικής» και 

οριζόντιας λατρείας που συνυπάρχει µε τις πιο περιορισµένες θρησκευτικές 

εκδηλώσεις της διοικητικής ελίτ460. Οι δυο ερευνητές καταλήγουν, έτσι, σε ένα πιο 

στέρεο, πιστεύω, και πιο πολυφωνικό πρότυπο της κοινωνικής πραγµατικότητας των 

‘Μινωιτών’, που ξεπερνά τα προηγούµενα συµβατικά διπολικά σχήµατα των 

υποβαθµισµένων, «απρόσωπων» λαϊκών δοξασιών που συνθλίβονται από την 

«ανώτερη», ‘ανακτορική λατρεία’461. 

 Ο ‘Νεαρός Θεός’:  Η θεώρηση του ‘Μινωίτη Νεαρού Θεού’ εµπλουτίστηκε 

ερµηνευτικά από ερευνητές όπως ο J. T. Hooker, που υποστήριξε την ιδέα ενός 

‘µυκηναϊκού’ – ‘µινωικού’ θρησκευτικού συγκρητισµού, που στηρίζεται, τώρα και 

στις πληροφορίες της Γραµµικής Β 462 . Tα ονόµατα di –ka –ta –jo di –we στις 

πινακίδες της Κνωσού συνδέονται από τους ειδικούς µε τον ∆ικταίο ∆ία, που 

θεωρείται µια τοπική διασταύρωση της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας463. Ο 

Χρήστος Μπουλώτης είναι της άποψης ότι αυτή η «µείξη» του τοπικού κρητικού 

επιθέτου (di –ka –ta = δικταίος) µε τον µετέπειτα ελληνικό θεό (di –we = ∆ίας) είναι 

δείγµα µιας προσπάθειας θρησκευτικού «προσεταιρισµού» των ‘ντόπιων Μινωιτών’ 

από τους νεοαφιχθέντες ‘Μυκηναίους’464. ∆ηλαδή, για µια «προσάρτηση» κάποιας 

παλαιάς τοπικής αρσενικής θεότητας, ίσως της Ανατολικής Κρήτης, όπως δείχνει το 

επίθετο «δικταίος», και την εννοιολογική της ενσωµάτωση στον ∆ία. Στο ερώτηµά 

µου, αν οι ‘Μυκηναίοι’ είχαν ανάγκη τέτοιου είδους «προπαγάνδα», απάντησε θετικά, 
                                                 
457 Gesell 1983, 97. 
458 Ενώ, δηλαδή, συστηµατοποιεί τυπολογικά τους χώρους λατρείας και διευκρινίζει την 
αλληλεπίδραση τους µε τις εκάστοτε γυναικείες λατρευτικές µορφές στη ‘µινωική’ τέχνη, συγχρόνως 
επιχειρηµατολογεί και αυτή εξελικτικά-γραµµικά και επιλέγει µονόπλευρα, π.χ. µονοθεϊστικά, σηµεία 
αναφοράς. Παραβλέπει, έτσι, τις ενδεχόµενες διαφοροποιήσεις – τοπικές, χρονικές, ποιοτικές – ανά 
θέση και περίοδο, στις ιδιότητες που αποδίδονται στις γυναικείες αναπαραστάσεις, που µπορούν να 
έχουν κοινό εννοιολογικό υπόβαθρο, αλλά διαφορετική ερµηνευτική δυναµική. 
459 Βλ., π.χ., Hood 1977, 158-72, όπου επίσης αµφισβητούνται οι αντιλήψεις περί οικιακής λατρείας. 
460 Gesell 1983, 98. 
461 Βλ., εκτενέστερα, παρακάτω, σελ. 123-26. 
462 Hooker 1983, 140. 
463 Αυτόθι. 
464 Χ. Μπουλώτης, προσωπική επικοινωνία. 
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µε το επιχείρηµα ότι ο χαρακτήρας, ακριβώς, της παρουσίας τους ως κατακτητών στο 

νησί επέβαλλε, ίσως, την άµβλυνση των κοινωνικών αντιθέσεων, καταρχήν µέσα από 

τον θρησκευτικό προσεταιρισµό και «συγκρητισµό».  

 Θα µπορούσε όµως, άραγε, να πρόκειται για µια απλή τοπική «προσαρµογή» 

του ‘µυκηναϊκού’ ∆ία, δίχως την απαραίτητη προϋπόθεση της ύπαρξης ενός 

προγενέστερου αντίστοιχου ‘Μινωίτη’ θεού; Επιπλέον, χωρίς να αµφισβητώ την 

πολιτική δύναµη του επιβεβληµένου θρησκευτικού συγχρωτισµού, πιστεύω όµως και 

στην ισχύ της σταδιακής συγχώνευσης των παλαιών και των νέων στοιχείων. 

Αναρωτιέµαι, λοιπόν, µήπως τα κενά µας στη γνώση της κοινωνικής 

πραγµατικότητας µας παραπλανούν. Για παράδειγµα, γνωρίζουµε πώς έγινε η αλλαγή 

εξουσίας στην Κρήτη; Ή ποιους θα έπρεπε να προσεταιριστεί η «νέα τάξη»; Ίσως την 

προηγούµενη ηγετική ελίτ, που θα είχε, πράγµατι, άµεσο συµφέρον να αντιταχθεί 

στην αλλαγή της εξουσίας. Αλλά και ένα ‘ιερατείο’ και ένα «υπαλληλικό» σώµα που 

ενδεχοµένως, θα κινδύνευαν να χάσουν τα προνόµιά τους. Ακόµη, µάλλον, και τις 

λαϊκές τάξεις. Ήταν, στην πραγµατικότητα, απαραίτητος ένας τέτοιος 

«προσεταιρισµός» από την πλευρά των ‘Μυκηναίων’; ∆εν µπορούµε, συγχρόνως, να 

υποθέσουµε µια βαθµιαία «συµφιλίωση» των τοπικών µε τα νέα στοιχεία465; Μήπως, 

δηλαδή, αυτή η εικόνα των «διαλλακτικών» εισβολέων είναι κάπως αντιφατική; 

Όπως και εάν έχει, από τη συζήτηση αυτή αναδεικνύεται η µεγάλη σπουδαιότητα των 

πληροφοριών της Γραµµικής Β και στον τοµέα των αιγαιακών θρησκευτικών 

διαδικασιών – συνέχειας, συµπόρευσης και µεταβολής466.  

 Ο ‘Νεαρός Θεός’ επανήλθε δριµύτερος, τα τελευταία χρόνια, µε την 

ανακάλυψη του (χρυσ)ελεφάντινου ειδωλίου, που τα κοµµάτια του βρέθηκαν 

τµηµατικά, το 1987-88 και το 1990, από τους L. H. Sackett, J. A. MacGillivray και J. 

M. Driessen, στο Παλαίκαστρο της Ανατολικής Κρήτης και είναι γνωστό ως ‘ο 

Κούρος του Παλαικάστρου’ (Εικ. 9)467. Στο ερµηνευτικό επίπεδο, το όνοµα και η 

                                                 
465 Πρβλ. Hägg 1997, 168, όπου υποστηρίζεται ότι η πλήρης «ελληνοποίηση» της Κρήτης επήλθε µόνο 
µε τις µαζικές µετακινήσεις πληθυσµών στα τέλη της Εποχής του Χαλκού. Ακόµη και τότε, η 
διαδικασία αυτή υπήρξε βαθµιαία και µακρόπνοη, αφού ακόµη και την Κλασική περίοδο οι κρητικές 
λατρείες διατήρησαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, την κληρονοµιά του ‘µινωικού’ παρελθόντος τους. 
466 Όπως παρατηρεί ο Hooker (1983, 141), ακόµη και αν βρεθεί το σηµείο του ‘συνασπισµού’ των 
θρησκευτικών τελετουργικών της Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας, αυτό δεν παραπέµπει 
αυτόµατα και στο σηµείο συνασπισµού των αντίστοιχων πίστεων των δύο κοινωνικών συνόλων. Θα 
συµπλήρωνα, εδώ, ότι ίσως αντί για συνασπισµό, θα µπορούσε να πρόκειται απλά για µια συνύπαρξη 
λατρευτικών παραδόσεων που κάνουν χρήση ενός κοινού εικονογραφικού – και εν µέρει 
εννοιολογικού; – επίσηµου θρησκευτικού λεξιλογίου (βλ. και παρακάτω, σελ. 98-100). 
467 MacGillivray & Sackett 2000α, 17. Πρόκειται, πράγµατι, για ένα από τα εντυπωσιακότερα 
ευρήµατα της εποχής µας. Αποτελούσε, µάλλον, µέρος ενός συνόλου ελεφάντινων µορφών από το 
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καταγωγή, από τον ∆ικταίο ∆ία του 'Ύµνου του Παλαικάστρου, δηλώνουν αµέσως 

την ελληνοκεντρική οπτική των µελετητών του. Επιπλέον, µέσα από µια πρωτότυπη 

και µάλλον υπερβολική προσέγγιση, ο ανασκαφέας του, J. A. MacGillivray, 

εµπνέεται από τις αρχαιοαστρονοµικές και αιγυπτοκεντρικές του αναζητήσεις, και 

συνδέει το άγαλµα µε τον θεό Όσιρι, τον οποίο συγκρίνει µε τον αστερισµό του 

Ωρίωνα468. Προκύπτει, έτσι, µια πρόταση για την φαραωνική κυριαρχία στην Κρήτη 

επί της πανίσχυρης 18ης ∆υναστείας469. Έχει κανείς την εντύπωση, ότι η ανακάλυψη 

αυτή του τέλους του 20ου αιώνα, βρίσκει στις αρχές του 21ου µια ιδανική θέση σε ένα 

κύκλο υποθέσεων, που ανοίγει µε τον Χρυσό Κλώνο του Frazer470 και τον ‘Ύµνο των 

Κουρητών’471. Με παράδοξο τρόπο, από τη συχνά οξεία γενικότερη κριτική των 

ανασκαφέων του αγάλµατος στις κατασκευές του Evans472, «γλιτώνει» ο ‘Νεαρός 

Θεός’, στον οποίο στηρίζεται, ακόµη, µετά από 100 χρόνια, η σύγχρονη ερµηνεία του 

‘Κούρου του Παλαικάστρου’.  

 Ανθρωποµορφισµός ή ανεικονικότητα: Η Ν. Μαρινάτου και ο R. Hägg έθεσαν 

καθαρά το 1983, στο πρωτοποριακό συνέδριο για τη ‘µινωική’ κοινωνία στο Bristol, 

το ευρύτερο, διαχρονικό ερώτηµα, για την ύπαρξη ή µη ανθρωπόµορφων 

λατρευτικών ειδώλων στη ΜΘ 473, σε συνάρτηση και µε την παρουσία ή απουσία 

αρχαιολογικών και άλλων δεδοµένων για την αντίστοιχη ύπαρξη ‘ναών’474. Μέσα 

από µια εµπεριστατωµένη µελέτη, που περιλαµβάνει και τις υποθέσεις για την 

ύπαρξη ‘ξόανων’ ή άλλων ειδωλίων στη µεγάλη πλαστική, καταλήγουν στο 

συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν στέρεες και ασφαλείς µαρτυρίες για τον 
                                                                                                                                            
τοπικό εργαστήριο, και συµµετέχει δυναµικά στην αναπύρωση της συζήτησης για τον ανδρικό ρόλο 
στα ‘µινωικά’ τελετουργικά δρώµενα. 
468MacGillivray 2000, 127. Πρβλ. και MacGillivray J. A., “The Astral Labyrinth at Knossos” στο 
Cadogan G., Βασιλάκης Α. & Χατζάκη Ε. (eds.), Knossos: Palace, city, state : Proceedings of the 
Conference in Herakleion organized by the British School at Athens and the 23rd Ephoreia of 
Prehistoric and Classical Antiquities of Herakleion, in November 2000, for the Centenary of Sir Arthur 
Evan's excavation at Knossos, London 2004, 329-338. Για µια πιο «µετρηµένη» και ενδιαφέρουσα 
σύνδεση των αστερισµών µε τη ΜΘ, ως προς τα αιωρούµενα αινιγµατικά αντικείµενα στις 
σφραγιστικές παραστάσεις, βλ. Kyriakidis 2005, 137-54, όπου και σχετική βιβλιογραφία. 
469 MacGillivray & Sackett 2000β, 169. 
470 Και τους θνήσκοντες άρρενες θεούς Άδωνι – Άττι – Όσιρι [Frazer 1998 (1890), 300, 346, 366]. 
471 Βλ. παραπάνω, σελ. 31. 
472 Αναφέροµαι κυρίως στον MacGillivray, ο οποίος, στο βιβλίο του Μινώταυρος: Ο σερ Άρθουρ 
Έβανς και η Αρχαιολογία του Μινωικού Μύθου [Αθήνα, 2002 (2000)], κράτησε συνολικά µια ιδιαίτερα 
επικριτική στάση απέναντι στα οράµατα του Evans για τον ‘Μινωικό Πολιτισµό’ – και τη ΜΘ (βλ., 
ενδεικτικά, παραπάνω, σελ. 24).  
473 Marinatos & Hägg 1983, 185. 
474 Με τη συµβατική τουλάχιστον έννοια που τους αποδίδεται ήδη από τον Nilsson, ως τόπων στους 
οποίους «κατοικεί» το λατρευτικό είδωλο της θεότητας. Να σηµειωθεί η κριτική αντίθεση των 
συγγραφέων στην υπόθεση των Αλεξίου και Warren (αλλά και Nilsson), για µια συνέχεια, λόγω 
θρησκευτικού συντηρητισµού, της ‘µινωικής θεάς’ στα µετανακτορικά σχηµατικά ειδώλια ‘µεθ’ 
υψωµένων χειρών’, από «πρωτόγονες» φόρµες (όπ. π. 196). 
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ανθρωποµορφικό χαρακτήρα της λατρείας, ούτε µπορούν να αναγνωριστούν µε 

βεβαιότητα ναοί ως οικίες θεοτήτων, όπως συµβαίνει στην Εγγύς Ανατολή και την 

Αίγυπτο της ίδιας περιόδου475. Με την έννοια αυτή, η ‘θεία επιφάνεια’ θα µπορούσε, 

µάλλον, να πραγµατοποιείται οπουδήποτε και οποτεδήποτε, στα πλαίσια µιας 

ευέλικτης και αποκεντρωµένης λατρείας, και ότι, εποµένως, η ‘µινωική’ κοινωνία θα 

ήταν διαποτισµένη από τη θρησκεία, σε όλες τα εκφάνσεις της. Οι συναφείς 

παρατηρήσεις, στη βάση τους «θεοκεντρικές» (αν και όχι απαραιτήτως θεοκρατικές) 

παρέχουν τροφή για σοβαρή σκέψη, κυρίως σχετικά µε την ανάγκη αποδόµησης των 

εµπεδωµένων παραδοχών στη ΜΘ, προκειµένου αυτή να (επαν)ενταχθεί µε 

τεκµηριωµένο τρόπο στην κοινωνία. 

 Σύµβολα: Τα ‘κέρατα καθοσιώσεως’ και ο διπλός πέλεκυς: Οι νέες ιδέες ως 

προς τα διάσηµα, τα κατεξοχήν σύµβολα του ‘Μινωικού πολιτισµού’, δεν είναι 

αµελητέες την περίοδο αυτή476. Οι απόψεις που ταυτίζουν τα ‘κέρατα’ µε τον ταύρο, 

και κάποιες φορές τον Μινώταυρο, και τον πέλεκυ µε τον ∆ία Λαβρανδέα και το 

Λαβύρινθο οπωσδήποτε έχουν χάσει την αίγλη τους, όµως δεν έχουν απολέσει 

εντελώς το κύρος τους. Το 1977, ο B. B. Powell, ξαναπιάνοντας µια πρόταση των 

αρχών του αιώνα477, ταύτισε τα ‘κέρατα’ µε το αιγυπτιακό ιερογλυφικό σύµβολο για 

τον ορίζοντα, άποψη που υποστήριξε και πιο πρόσφατα ο MacGillivray 478 . Η 

εγκυρότητα µιας τέτοιας προέλευσης είναι συζητήσιµη, χωρίς βέβαια αυτό να 

σηµαίνει ότι, ακόµη και εάν αποδειχθεί, το ‘µινωικό’ και το αιγυπτιακό σύµβολο 

ταυτίζονται αναγκαστικά και ως προς το περιεχόµενο και το νόηµά τους 479 . 

Συγχρόνως, ο συγγραφέας τονίζει και την πιθανή µη-θρησκευτική, τη διακοσµητική 

και αισθητική αξία του συµβόλου, ένα ενδεχόµενο δηλαδή, που δεν είχε 

προηγουµένως επισηµανθεί480. Να σηµειωθεί, επίσης, ότι η χρήση των ‘κεράτων’ σε 

εικονογραφικές συνθέσεις, αλλά και ως αρχιτεκτονικά µέλη ή κινητά αντικείµενα, δε 
                                                 
475 Marinatos & Hägg 1983, 196. Υπογραµµίζεται αυτή η µεγάλη ιδιαιτερότητα της ΜΘ σε σχέση µε 
τους σύγχρονούς της µεγάλους πολιτισµούς. Οι συγγραφείς υποθέτουν ότι οι εµπνευστές της διέθεταν 
µεγαλύτερη ελευθερία, ενδεχοµένως το ιερατείο της λιγότερα προνόµια, και οι πιστοί της πιο 
εξατοµικευµένες θρησκευτικές νοοτροπίες. 
476 Επικρατεί σήµερα η γνώµη ότι τόπος προέλευσης και των δύο αυτών συµβόλων είναι η Ανατολία. 
Για τις σχετικές πηγές, βλ. Burkert 1993 (1977), 101, σηµ. 37-38, 41˙ Hood 2003, 53-62. 
477 Powell 1977, 72. 
478 MacGillivray 2002 (2000), 339. O Powell πιστεύει ότι η ιδέα της σύνδεσης των κεράτων µε τον 
ταύρο επανήλθε στη σύγχρονη εποχή, σε µεγάλο βαθµό εξαιτίας της υπερβολικής σιγουριάς του 
Dietrich ότι αυτά κατάγονται από µια Νεολιθική ταυρολατρεία στο Çatal Höyük (Powell 1977, 70). 
479 Εξάλλου, και ο ίδιος ο Powell σηµειώνει την ενδεχόµενη νοηµατική «µεταποίηση» του συµβόλου 
στην Κρήτη (Powell 1977, 74). Η έρευνα θα πρέπει να εµβαθύνει στον τοµέα του ενδεχόµενου 
ιδεολογικού αλληλοεπηρεασµού των δύο αυτών γειτονικών πολιτισµών, ώστε να µάθουµε 
περισσότερα για τη φύση των όποιων πιθανών δανείων. 
480 Όπ. π. 72, 80, 82 (Fig. 11). 
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µπορεί να αποκλεισθεί, και, όµως, µπορεί να υπονοεί µία θέσει και όχι αναγκαστικά 

φύσει «ιερότητα», που και αυτή θα µπορούσε να διαφοροποιείται εν µέσω των 

κοινωνικών και άλλων ανακατατάξεων στη διάρκεια της µακράς χρήσης του 

συµβόλου481.  

 Όσον αφορά στον διπλό πέλεκυ, οι απόψεις είναι σαφέστερες. Από τον ∆ία,  

αυτός πέρασε στη ‘Θεά’, για να καταλήξει µε περισσότερη ασφάλεια στα χέρια της 

‘Μινωίτισσας ιέρειας’482 . Ως προς το ρόλο του, παλαιοί και νέοι θρησκειολόγοι 

συγκλίνουν στο ότι είναι ιερός, και θα µπορούσε επιπλέον να είναι θυσιαστικός και 

πάντως, δηλωτικός δύναµης483. Η ανθεκτική στον χρόνο και τον χώρο παρουσία των 

‘κεράτων’ και του πέλεκυ, στο πλαίσιο «τελετουργικών» ή/και «θρησκευτικών» 

σκηνών484 , και η σχέση τους µε ‘ιερούς χώρους’485  δείχνουν ότι αποτελούν από 

κοινού µέρη δυναµικών συµβολικών κωδίκων, όσο και αν η πραγµατική σηµασία 

τους έχει πλέον για πάντα χαθεί. Το ερώτηµα εάν το πλαίσιο προσδιορίζει την 

ιερότητά τους ή, αντιστρόφως, η παρουσία τους καθιστά το πλαίσιο ιερό παραµένει 

µεν αναπάντητο, αλλά και αυτό πιθανόν δεν θα έµενε απαραιτήτως διαχρονικά 

στατικό. 

 Συνέχειες και ασυνέχειες: Πολλά ζητήµατα, όπως εκείνο του ‘Κούρου του 

Παλαικάστρου’, βασίζονται, όπως σηµειώθηκε ήδη, εν πολλοίς, στη θεωρία της 

συνέχειας στο πλαίσιο της ΜΘ. Πρόσφατες, ωστόσο, ερµηνείες έθεσαν εκ νέου το 

ζήτηµα του αν και (κυρίως) σε τι βαθµό υπήρξε τέτοιο φαινόµενο. Τέτοιες είναι δύο 

µελέτες, από τους P. Betancourt και J. Driessen αντίστοιχα, που προτείνουν ορθά ότι 

είναι εύλογο να υπάρχουν περίοδοι ασυνέχειας της λατρείας, για παράδειγµα σε 

περιόδους κρίσεων, αναταραχών, φυσικών καταστροφών κλπ486.   

                                                 
481 Βλ., ενδεικτικά, τη θέση και το ρόλο τους σε κάποια σχηµατικά γυναικεία ειδώλια ‘µεθ’ υψωµένων 
χειρών’ και σε ‘σωληνωτούς υποστάτες’ (tubular stands) της ΥΜ III (Gesell 1985, 43). 
482 Marinatos 1993, 5, 136. Κατά τη συγγραφέα, στην εικονογραφία τον πέλεκυ κρατούν, συχνότερα, 
γυναικεία χέρια, τα οποία όµως, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Μπουλώτης, δεν έχουν την 
αποκλειστικότητα (Μπουλώτης, προσωπική επικοινωνία. Βλ. και Μπουλώτης 2005, 54, Εικ. 35, και 
Marinatos 1993, 136, Fig. 105).  
483 Βλ., ήδη, MMR, 227. Το ίδιο θεωρεί πιθανό και η Μαρινάτου (1986, 22), αν και αργότερα µοιάζει 
λιγότερο βέβαιη (1993, 5).   
484 Βλ., ενδεικτικά, Marinatos 1993, 136, Figs. 105-106, 138, Fig. 109, 152, Fig. 123, 155, Fig. 133, 
159, Fig. 143, 169, Fig. 160.  
485 Αλεξίου 2002, 40-41˙ Marinatos 1986, 28, Fig. 17˙ id. 1993, 120, Fig. 85, 122, Figs. 86-87. 
486 Ο Driessen (2001, 361-69) ακολουθεί, όπως δηλώνει και ο ίδιος, τη συλλογιστική του Betancourt 
(Betancourt 1999, 219-25) στην ενδιαφέρουσα συνάρτηση της λατρείας µε τις ριζικές 
κοινωνικοπολιτικές αλλαγές στο πλαίσιο της ΜΘ, υπογραµµίζοντας τη συνέχεια µέσω της ασυνέχειας 
και τη ρευστή, και εναλλασσόµενη σχέση µεταξύ των εκάστοτε θρησκευτικών σηµαινόντων και 
σηµαινοµένων. 
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Πολύ σοφά ο Betancourt γράφει “By the end of LM IIIB, and as the Bronze 

Age draws to a close, it becomes impossible to find any single religion that is common 

to all of Crete”487. Θεωρεί ότι οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί είναι ριζικές: µεταξύ 

άλλων, τα θεωνύµια στις πινακίδες της Γραµµικής Β σκιαγραφούν µια κρατική 

θρησκεία που λίγη επαφή έχει µε τη µετάλλαξη και τη διασπορά σε πολλές θέσεις 

µιας λατρείας, η οποία σχετίζεται µε τα γυναικεία ειδώλια µε υψωµένα χέρια488. Ίσως 

αυτή η κρατική θρησκεία, µε τα ‘µυκηναϊκά’ σηµεία αναφοράς της, να είχε 

περιορισµένη απήχηση σε κάποια τµήµατα του ‘µινωικού’ πληθυσµού489. 

Ενάντια, λοιπόν, στην ιδέα µιας ήρεµης προσαρµογής και µιας συνέχειας που 

γίνεται αυτοσκοπός, ο Betancourt παρουσιάζει ένα πολυδύναµο περιβάλλον: δεν 

µιλάει για την θρησκεία, αλλά για τις θρησκείες στην Κρήτη της Εποχής του Χαλκού, 

που πρέπει να αποτελούνταν από σύνθετα και πολυδύναµα συστήµατα, που 

υποβλήθηκαν σε αρκετές βασικές και ριζοσπαστικές µεταµορφώσεις ανά τους 

αιώνες490. Αυτή η ιδέα, υποστηρίζει, δεν αποκλείει την παράλληλη ύπαρξη κάποιας 

λατρευτικής συνέχειας, ούτε τη λογική υπόθεση ότι οι υστερότερες δοξασίες πρέπει 

να αναδύθηκαν από αντίστοιχες νεώτερες, και να χρωστούσαν στοιχεία τους σε αυτές. 

Λέει όµως, χαρακτηριστικά, ότι “…one cannot expect that an individual in LM IIIC 

giving gifts to deities with Indo-European names believed the same as whoever lived 

in Crete and participated in drinking ceremonies in honor of the dead over 1000 

years previously just because a few details like snakes are present in both contexts; 

correspondence in beliefs must be based on more than similarities in small 

segments of the iconographic picture”491 . Το πνεύµα του αποσπάσµατος αυτού 

πρέπει, νοµίζω, να είναι η επιτοµή της σκέψης κάθε ερευνητή που επιχειρεί να 

προσεγγίσει χωρίς παρωπίδες το ζήτηµα της λατρευτικής συνέχειας στην προϊστορική 

Κρήτη. 

 Προς την ίδια κατεύθυνση, ένας από τους σύγχρονους θεωρητικούς της 

αρχαίας ελληνικής θρησκείας, ο W. Burkert, αναδεικνύει την παραµεληµένη 

                                                 
487 Betancourt 1999, 223. 
488 Αυτόθι. 
489 Αυτόθι. Πρβλ. και Hägg 1997, 168, που υποστηρίζει ότι, γενικά, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα δεν 
είναι αρκετά για να τεκµηριώσουν την υπόθεση της ύπαρξης ενός θρησκευτικού συγκρητισµού 
ανάµεσα στους ‘Μυκηναίους’ και τους ‘Μινωίτες’ στην Μετανακτορική Κρήτη. Μάλιστα, σηµειώνει 
ότι, από την υπερβολική αυτοπεποίθηση που µας προσέφεραν παλαιότερα οι εικονογραφικές πηγές, 
κινδυνεύουµε να περάσουµε στην υπερεκτίµηση των ελληνικών θεωνυµίων που υπάρχουν στις 
πινακίδες Γραµµικής Β της Κνωσό. 
490 Betancourt 1999, 223. 
491 Αυτόθι. 
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διάσταση του τεράστιου διαστήµατος των 1000 περίπου χρόνων «ζωής» της 

‘µινωικής’ και ‘µυκηναϊκής’ θρησκείας και των καταλυτικών στρατιωτικών, 

κοινωνικών, οικονοµικών και πνευµατικών µεταβολών στη διάρκεια της 2ης χιλιετίας 

π.Χ., µέχρι τη διαµόρφωση της θρησκείας των αρχαίων Ελλήνων492. Εισάγει, έτσι, 

δυναµικά το ζήτηµα της βαθύτερης κατανόησης της θρησκευτικής συνέχειας στους 

λεγόµενους ‘Σκοτεινούς Χρόνους’, στο πλαίσιο των ριζικών αλλαγών που 

επισυµβαίνουν σε αυτή την περίοδο, την οποία οι περισσότεροι προηγούµενοι 

ερευνητές της ΜΘ είχαν παραδόξως την τάση να προσπερνούν ή να υποβαθµίζουν493. 

  

Νέες προσεγγίσεις – Νέα ερωτήµατα 

 Μια «Αρχαιολογία της λατρείας»: Η παρακαταθήκη του C. Renfrew και του 

βιβλίου του The Archaeology Of Cult (1985) υπήρξε ίσως η πιο βαρύνουσα στο 

σύγχρονο κεφάλαιο της ‘Μινωικής Θρησκείας’. Μιας «θρησκείας» που ήρθε στο φως 

από τον Α. Evans ως ‘µυκηναϊκή’, συνέχισε ως ‘Μινωική – Μυκηναϊκή’, µε τον Μ. 

Nilsson, και ως ‘Κρητοµυκηναϊκή’, µε τον Σ. Μαρινάτο, το Ν. Πλάτων και την Α. 

Λεµπέση, για να διαχωριστεί ξεκάθαρα ως ‘Μινωική’, µε τον P. Warren και τη Ν. 

Μαρινάτου, και να ενταχθεί ξανά, αυτή τη φορά σε ένα ευρύτερο σύνολο, την 

‘Αιγαιακή θρησκεία’. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Renfrew είναι ο µελετητής που, πρώτος, 

εισάγει ένα συστηµατικό τρόπο και µια ορθή µέθοδο προσέγγισης των θρησκευτικών 

ζητηµάτων µέσα από τις αρχαιολογικές πηγές, συνυπολογίζοντας την παράµετρο της 

ποικιλότητας, χρονολογικές και γεωγραφικές µεταβλητές (“beneath the broader 

uniformity there is diversity” 494). Αλλάζει, έτσι, τις βάσεις της µελέτης της αρχαίας 

θρησκείας στο Αιγαίο, αντλώντας, έστω εµµέσως 495 , από τη µεθοδολογική 

εργαλειοθήκη της Νέας Αρχαιολογίας. 

 Το βιβλίο του αποτελεί τη δηµοσίευση της ανασκαφής του στο ‘ιερό’ 

(sanctuary) της Φυλακωπής στη Μήλο. Με αφετηρία το εν λόγω αρχαιολογικό υλικό, 

ο ίδιος διεύρυνε το θεωρητικό πλαίσιο της συζήτησης για τη λατρεία εν γένει, και 

                                                 
492 Παρόλο που θεωρεί δεδοµένη µια µορφή ‘Μινωικού – Μυκηναϊκού’ υποβάθρου, ο ίδιος αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «Είναι παράτολµο να προβάλοµε την ελληνική παράδοση κατευθείαν στην Εποχή του 
Χαλκού», και παρακάτω: «Η προσέγγιση του µινωικού κόσµου µέσω των σύγχρονών του πολιτισµών της 
Ανατολής κατά την Εποχή του Χαλκού φαίνεται πιο σηµαντική» [Burkert 1993 (1977), 70-71]. 
493 Βλ. και Thomas & Wedde 2001, 10, όπου επίσης σηµειώνεται εύστοχα η άγνοιά µας για το ρόλο 
που έπαιξαν οι ‘Σκοτεινοί Χρόνοι’ στους θρησκευτικούς µετασχηµατισµούς. 
494 Renfrew 1985, 396. 
495 Insoll 2005, 50. 
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στον αιγαιακό προϊστορικό χώρο. Σφυρηλάτησε, έτσι, µια σειρά από απαραίτητα 

κριτήρια για την αναγνώριση ενός αρχαίου τόπου ως λατρευτικού496. Ανάµεσά τους:  

 

1. Για την τέλεση της λατρείας, α)ύπαρξη ναών, δηλαδή χωριστών, ανεξάρτητων 

κτιρίων για τον σκοπό αυτό, των οποίων η αρχιτεκτονική διάταξη και οι χώροι 

θα συνηγορούν σε µια τέτοια χρήση, β)περιοδικότητα και εποχικότητα των 

τελετουργικών δρωµένων και τήρηση ιερών νόµων, γ)εξοπλισµός για την 

τέλεση της λατρείας, δ)χρήση νερού ή φωτιάς, ε)αναθηµατικά ειδώλια, στ) 

χρήση ιερών συµβόλων. 

2. Για την ιερή πίστη που βρίσκεται πίσω από την τέλεση της λατρείας, α)πιθανή 

ύπαρξη ανθρωπόµορφων θεοτήτων, β)λατρεία σύνθετων θεοτήτων (π.χ. µισός 

άνθρωπος – µισό ζώο), γ)ανεικονική αναπαράσταση των θεοτήτων, 

δ)µονοθεϊσµός ή πολυθεϊσµός, ε)ρόλος και σχέσεις αρσενικού και θηλυκού 

φύλου, στ)ρόλος των ζώων, ζ)ύπαρξη συµβολισµού για τον ήλιο, τη σελήνη 

και τους αστερισµούς, η)ειδικές όψεις της λατρείας των νεκρών. 

3. Για τη θέση της λατρείας στην κοινωνία, α)ενδείξεις για την κλίµακα 

συµµετοχής στα τελετουργικά δρώµενα από τον απλό λαό˙ βαθµιδωτή 

συµµετοχή, ανάλογα µε το αξίωµα ή άλλα κριτήρια, β)παρουσία άλλων 

θρησκειών στην κοινωνία (πιθανός συγκρητισµός), γ)βαθµός θρησκευτικής 

οργάνωσης – εκτείνεται πέρα από ένα αυτόνοµο ιερό; δ)διαχωρισµός ανάµεσα 

στην κρατική και τη λαϊκή θρησκεία, ε)ο ρόλος της θρησκείας στην ίδρυση 

µιας ευρύτερης πολιτισµικής κοινής.  

 

 Ο Renfrew ανέδειξε, επίσης, την πρωτεύουσα σηµασία των ανασκαφικών 

συναφειών για τον προσδιορισµό της ενδεχόµενης λατρευτικής λειτουργίας των 

ευρηµάτων497. Πρόκειται, νοµίζω, για την πιο καίρια αναλυτική και µαζί συνθετική, 

προσέγγιση του θρησκευτικού τελετουργικού στο Αιγαίο, από την αρχή της 

συναφούς συζήτησης. Ασκεί, συγχρόνως, ένα καινούργιο έλεγχο σε ισχυρότατα 

ερµηνευτικά πρότυπα του παρελθόντος, όπως το «φυσιοκεντρικό/βλαστικό» εκείνο 

του 19ου αιώνα, αλλά και το «ελληνοκεντρικό» και το «χριστιανοκεντρικό». 

Προκύπτει, έτσι, ένα µεθοδολογικά θωρακισµένο σύστηµα, που είναι σε µεγάλο 

βαθµό απαλλαγµένο από τη συναισθηµατική φόρτιση του παρελθόντος, και ένα 
                                                 
496 Renfrew 1985, 19-20, 25-26. 
497 Όπ. π. 15. 
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πλαίσιο αναφοράς εξαιρετικά ευέλικτο, ικανό να εφαρµοστεί µε τις λιγότερες δυνατές 

προκαταλήψεις στην αρχαιολογική προσέγγιση της λατρείας. 

 

 Θεότητες – χαρακτηριστικά γνωρίσµατα: Σε άλλη µια συνάντηση – σταθµό για 

τη ΜΘ, το συνέδριο POTNIA. Deities and Religion in the Aegean Bronze Age, η 

τεκµηριωµένη διαπίστωση των C. Thomas και M. Wedde, ότι τα ονόµατα θεοτήτων 

που αναφέρονται στη Γραµµική Β δεν συµβαδίζουν µε αντίστοιχες µορφές στο 

διαθέσιµο αιγαιακό εικονογραφικό υλικό, αποτελεί την αφετηρία για να επισηµανθεί 

από τους συγγραφείς η επείγουσα ανάγκη συστηµατοποίησης των τρόπων 

αναγνώρισής τους 498 . Το «σήµα κινδύνου» που εκπέµπουν είναι η έλλειψη µιας 

στέρεης µεθοδολογίας 499 , και ως «αντίβαρο» προτείνουν την αποδόµηση των 

κωδίκων που σχετίζονται µε τις θεότητες και τις συµπεριφορές τους, τις 

χειρονοµίες500, τις ενδυµασίες και την εν γένει εξωτερική τους εµφάνιση, καθώς και 

τα οικεία τους σύµβολα 501 κλπ. Στα αιτήµατά τους περιλαµβάνεται αυτό που 

ονοµάζουν ‘εµβόλιο ενάντια στη θεοµανία’, µε αντιστάθµισµα την επικέντρωση στον 

ανθρώπινο παράγοντα 502 . Ενδεικτικός είναι ο τίτλος του άρθρου, “Desperately 

seeking for Potnia”, που δηλώνει την αναζήτηση της οριοθέτησης του 

εικονογραφικού θέµατος της ‘πότνιας θηρών’, όχι ως µια συγκεκριµένη ‘µινωική’ και 

‘µυκηναϊκή’ θεότητα, αλλά ως ένα χρήσιµο αναλυτικό όρο, ένα λόγιο 

κατασκεύασµα503. 

  

 Έµφυλος προβληµατισµός – Άλλες προσεγγίσεις: Από τη συµβολή πολλών 

άλλων σηµερινών ερευνητών στον τοµέα της αιγαιακής, πλέον, θρησκείας, θα 

ξεχωρίσω δύο επισηµάνσεις από το άρθρο της Κ. Κόπακα στο συνέδριο για την 

POTNIA. Η πρώτη αφορά στα συχνά δυσδιάκριτα όρια ακόµη και του φύλου των 

«θεοτήτων» στην Αιγαιακή τέχνη, καθώς δεν σπανίζουν οι άφυλες ή ακόµη και 

                                                 
498 Thomas & Wedde 2001, 5-6. Η µελέτη τους, όµως, ξεκινά µε την παραδοχή ότι στην αιγαιακή 
τέχνη απεικονίζονται θεότητες (πρβλ. Marinatos & Hägg 1983, 186, 196, για την πιθανή ανεικονική 
λατρεία των θεοτήτων). Στηρίζεται, εποµένως, και αυτή, στο παλαιότερο «µετ’ αποκαλύψεως» 
θεοκρατικό σχήµα της ΜΘ (πρβλ. µε παραπάνω, σελ. 86). 
499 Thomas & Wedde 2001, 12. 
500 Για το θέµα αυτό, βλ. τη συστηµατική προσέγγιση της C. Morris (2001, 245-50). 
501 Thomas & Wedde 2001, 8. Φυσικά, στην παραπάνω πρόταση, στη θέση της ‘πότνιας’ µπορεί, 
νοµίζω, να µπει οποιαδήποτε άλλη «ελληνοκεντρική» θεϊκή ταύτιση. 
502 Όπ. π. 13. 
503 Όπ. π. 12-13 (πρβλ. και Kopaka 2001, 25-26). 
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ανδρογυνικές τους απεικονίσεις504. Η δεύτερη αφορά το εν γένει θολό εννοιολογικό 

περιβάλλον µέσα στο οποίο κινούνται ακόµη σήµερα οι θεωρήσεις για τη «θρησκεία». 

Οι µονοδιάστατες και απλουστευτικές προσεγγίσεις µπορεί να οδηγούν σε υπερβολές 

και καταχρήσεις των όρων505  και των συνακόλουθων υποθέσεων εργασίας˙ µόνο 

µέσα από πολυεπίπεδους συλλογισµούς είναι πλέον δυνατή η πειστική διαχείριση του 

µεγάλου σχετικού αρχαιολογικού και διεπιστηµονικού υλικού, στο πλαίσιο των 

σύγχρονων µεθοδολογικών προδιαγραφών. Μια ακόµη ενδιαφέρουσα αντίφαση που 

επισηµαίνεται είναι εκείνη ανάµεσα σε µια ανιµιστική θρησκεία, µε επίκεντρο τη 

«Μεγάλη Θέα της Φύσης», και µια κοινωνία που έρχεται εµφανώς σε ρήξη µε το 

φυσικό περιβάλλον, κατασκευάζοντας διαδοχικά, µνηµειακά ανακτορικά 

συγκροτήµατα506. 
  

Πολλές ακόµη είναι οι καινοτόµες προτάσεις που, δυστυχώς, λόγω χώρου, δεν 

είναι δυνατόν να αναπτυχθούν. Ενδεικτικά, µόνο, να αναφερθούν: 

- Η αναθεώρηση της κραταιάς θεωρίας περί θεοποίησης των νεκρών από τον 

Hooker507, µε κύρια αφορµή την παράσταση στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας. 

Η αντιπρόταση, εδώ, είναι µια ‘προσωποποιηµένη θεία επιφάνεια’, που 

πιστεύεται ότι σχετίζεται χωρικά µε την ‘Αίθουσα του Θρόνου’ στην Κνωσό. 

- Η ιδέα της ‘οικονοµίας της Πότνιας’ που αναπτύσσει ο Ε. Κυριακίδης, ο οποίος 

πραγµατεύεται αξιοσηµείωτα την αποθήκευση αγαθών σε συνάρτηση µε τους 

‘ιερούς χώρους’, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, τη σηµασία της και την 

αλληλεπίδραση θρησκευτικής και κοσµικής σφαίρας εντός του κοινωνικού και 

οικονοµικού ιστού508. 

                                                 
504 Kopaka 2001, 22. Παραπέµπω, ενδεικτικά, στα µάλλον «αµφίφυλα» χαρακτηριστικά, κυρίως του 
προσώπου, της ‘Κυρίας της Φυλακωπής’, των αγαλµάτων της Αγίας Ειρήνης αλλά και κάποιων από τα 
ΥΜ III σχηµατικά γυναικεία ειδώλια ‘µεθ’ υψωµένων χειρών’. 
505 Όπ. π. 18, n. 21 [παραποµπή στους ουσιαστικούς ενδοιασµούς της S. G. Cole (1985, 49, n. 1), ως 
προς τη χρήση βασικών, ωστόσο, εννοιών, όπως, «θρησκεία» και «θεότητα», τουλάχιστον για την 
ΠΕΧ στο Αιγαίο].  
506 Kopaka 2001, 25, n. 86. Το σχόλιο αυτό εγγράφεται στη συνολική προσπάθεια που γίνεται στο 
άρθρο να ενσωµατωθούν τα θρησκευτικά σηµαινόµενα στις σύγχρονές τους κοινωνικές δοµές – 
ατοµικές και συλλογικές – (βλ. και τον τίτλο, “A day in Potnia’s life”). Αποτυπώνει τον πολυδιάστατο 
τρόπο µε τον οποίο µπορεί να εκληφθεί, στην εποχή της, µια «ανθρωποκεντρική» παρέµβαση στη 
φύση, και πώς η υλική – πολιτική, οικονοµική ή άλλη – παραγωγή δεν συµβαδίζει αναγκαστικά 
µε την πνευµατική και ιδεολογική στάση και συµπεριφορά. 
507 Hooker 1983, 137-38. 
508 Kyriakidis 2001, 123-30. Βέβαια το θέµα είναι τεράστιο και η βιβλιογραφία δεν εξαντλείται εδώ. 
Βλ., ενδεικτικά, Πιλάλη – Παπαστερίου 1987 Α., «Ιερά και αποθήκες στην ανακτορική Κρήτη», στο 
ΕΙΛΑΠΙΝΗ: Τόµος Τιµητικός για τον Καθηγητή Νικόλαο Πλάτωνα, Ηράκλειο 1987, 179-96. Βλ., 
επίσης, παρακάτω, σελ. 118-19.  
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- Η προγονολατρεία, όπως προσεγγίστηκε από τον J. Soles, ως «εργαλείο 

διάκρισης» των διαφορετικών πολιτισµικών συστηµάτων στους ‘Σκοτεινούς 

Χρόνους’, τη ‘µυκηναϊκή’ και τη ‘µινωική’ περίοδο509. 

- Η «θεµελίωση» της ύπαρξης αποθετών θεµελίωσης στη ‘µινωική’ αρχιτεκτονική 

από τον Χ. Μπουλώτη και η διεξοδική µελέτη του συναφούς τελετουργικού, το 

οποίο εισάγει ουσιαστικά µε σύστηµα ζητήµατα αποτροπαϊκής µαγείας στο πεδίο 

της ΜΘ 510. 

- Τέλος, η προοπτική ενός σύµπαντος δαιµονικών µορφών – ή τεράτων – από τη J. 

Weingarten, µέσα από το σύνολο των σφραγισµάτων της Ζάκρου511. Επιχειρείται, 

έτσι, µια εµπεριστατωµένη, ευαίσθητη και ευφυής µεταφορά στο φαντασιακό των 

‘Μινωιτών’.  

 

Συµπερασµατικά 

 Αναµφίβολα, όσο πληθαίνουν τα αρχαιολογικά δεδοµένα και η έρευνα 

προσανατολίζεται µεθοδολογικά προς τις ποιοτικές προσεγγίσεις, αναδεικνύεται 

σταδιακά ένα πολυδύναµο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού, µε την Κρήτη, τις 

Κυκλάδες και τον υπόλοιπο νησιωτικό και ηπειρωτικό χώρο σε διαρκή διάλογο και 

διαντιδράσεις µεταξύ τους, µε διακριτές πλέον τις ποικίλες τοπικές ιδιαιτερότητες 

όσο και τις οσµώσεις και τα δάνεια των κοινοτήτων που το κατοικούν. ∆εν µοιάζει, 

ωστόσο, ανάλογη η εξέλιξη στον τοµέα της έρευνας για τη θρησκεία, όπου ό,τι 

ακολουθεί είναι, σε µεγάλο βαθµό, επανάληψη ή επαναδιαπραγµάτευση 

προηγούµενων διατυπώσεων και τα ρηξικέλευθα βήµατα λιγοστά. Το σχετικό 

θεωρητικό οπλοστάσιο παραµένει ισχνό και δύσκαµπτο. «Η µελέτη της 

προϊστορικής θρησκείας στο Αιγαίο βρίσκεται ακόµη σε εµβρυακό στάδιο», όπως 

σηµειώνει µε απόλυτη επίγνωση ο R. Laffineur 512. 

 Χαρακτηριστική, νοµίζω, ενός σύγχρονου, συντηρητικού «αισθήµατος 

(αν)ασφαλείας» είναι η γλώσσα της έρευνας, που συχνά χάνει το µέτρο513 και περνά 

σε µια «επιθετική» διατύπωση, που βρίθει βεβαιοτήτων – π.χ. επιρρηµάτων (ασφαλώς) 

και συµπερασµατικών συνδέσµων (άρα) – και αφαιρεί από τις υποθέσεις όποια 

διαπραγµατευτική και επαληθευτική δυνατότητα. 
                                                 
509 Soles 2001, 229-36. 
510 Boulotis 1982, 153-66˙ Μπουλώτης 1985, 248-57˙ id. 1986, 8-15. 
511 Weingarten (υπό δηµοσίευση), όπως και η προηγούµενη σχετική βιβλιογραφία της. Βλ., ενδεικτικά, 
Weingarten J., The Zakro Master and his place in prehistory, SIMA Pocketbook 26, Göteborg 1983. 
512 Laffineur 2001, 392. 
513 Πρβλ. την επαινούµενη από τον Rose µετρηµένη στάση και νοοτροπία του Picard (Rose 1949, 98). 
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 Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1980, αναπτύσσεται παράλληλα µία άλλη 

γλώσσα και αντίληψη, πιο απρόσωπη, ίσως, αλλά περισσότερο ισορροπηµένη, µε 

προσεκτικότερες σφαιρικές και ειδικές διατυπώσεις, που τείνουν να συναξιολογούν 

πιο ισότιµα τα συνολικά αρχαιολογικά δεδοµένα. Στο πλαίσιο αυτό, οι 

«πανµινωιστικές» φωνές σιωπούν και το εύρος των επιδράσεων της ‘Μινωικής 

Θρησκείας’ αποκτά περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά όρια. 

 Ενώ δηµιουργείται ένας πλουραλισµός, που ευνοείται και από τη θεµατική 

εξειδίκευση και τους νέους προβληµατισµούς, οι οπαδοί των παλαιών και πάντοτε 

ισχυρών παραδόσεων είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε ό,τι διαταράσσει την 

καθεστηκυία τάξη514. Έτσι, όχι περιέργως, οι µεθοδικές προτάσεις του Renfrew για 

µια, επιτέλους, µεθοδολογικά ορθή «αρχαιολογία της λατρείας» γνωρίζουν 

περιορισµένη διάδοση515. Ενώ, παράλληλα, αρκετοί ερευνητές επιχειρούν µια σαφή 

στροφή προς µία τελετουργική – πρακτική σκοπιά, µακριά από τις παλαιότερες – και 

στηριζόµενες υπερβολικά σε αποκοµµένα «αναθήµατα» – ερµηνείες. 

 Στους τοµείς της έρευνας που αυτονοµούνται και προχωρούν 

ικανοποιητικότερα εγγράφεται η µελέτη των ιερών χώρων, µέσα κυρίως από τη 

συµβολή των B. Rutkowski, G. Gesell και S. Hood516. Προκύπτει, έτσι, ένας πιο 

ευέλικτος συνδυασµός δηµόσιων και ιδιωτικών λατρευτικών χώρων και εκδηλώσεων, 

που µοιάζουν πιο οικείες στις διαχρονικές συνήθειες των ανθρώπων ως 

«θρησκευτικών όντων»517.  

 Σε σχέση µε τη θρησκευτική συνέχεια, η ερευνητική ανάδειξη της 

Γεωµετρικής, της «Ανατολίζουσας» και της Αρχαϊκής περιόδου, και των ευρύτερων 

γεωπολιτικών και κοινωνικών (οπότε και θρησκευτικών) ανακατατάξεων στο πλαίσιό 

τους, άφησε εν πολλοίς ακάλυπτη την µέχρι τότε άµεση προβολή της ΜΘ στην 

Κλασική περίοδο. Συγχρόνως, περιορίζονται ως ένα βαθµό οι ανεξέλεγκτες προβολές 

στο προϊστορικό παρελθόν σύγχρονων υλικών και ιδεολογικών πρακτικών και 

αναγκών. Παραµένουν, ωστόσο, ακόµη οικείες, σε αυτήν την «εποχή των 

βεβαιοτήτων», κυρίως στο επίπεδο µιας συχνά εκλαϊκευτικής τάσης – διάδοσης της 

«πανανθρώπινης» κληρονοµιάς της ΜΘ στην ανθρωπότητα. 

                                                 
514 Βλ., ενδεικτικά, παραπάνω, σελ. 92 και Renfrew 1981, 33. 
515  Παραφράζω εδώ το σχόλιο του Peatfield, “Curiously, Renfrew’s methodology has been used 
relatively little in subsequent studies of Aegean religion…” (Peatfield 2000, 144). 
516 Όπ. π. 146. 
517 Ο Hood (1977, 172) υπενθυµίζει το αυτονόητο, δηλαδή την ύπαρξη αφενός λατρευτικών χώρων σε 
κάθε οικία και, συγχρόνως, δηµόσιων, συλλογικών και κοινοτικών τόπων λατρείας. 
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 Στην προοπτική αυτή εγγράφεται το παγκόσµιο «κίνηµα της Θεάς», που 

«ξαναανακαλύπτει» στις ‘θεές των όφεων’ της Κρήτης τον χαµένο συνδετικό κρίκο 

µε τα πρώιµα, ευδαίµονα και εξισωτικά µητριστικά στάδια των Bachofen, Morgan, 

Frazer, Harrison518 κ. α.  Εγγυάται, έτσι, την εξιδανικευµένη πρόσληψη της ΜΘ, 

ιδίως από τις µεσαίες και κατώτερες τάξεις της δυτικής λαϊκής κουλτούρας, που 

βιώνει τη σύγχρονη κοινωνική ανισότητα σε όλο της το ζοφερό µεγαλείο. Το ρεύµα 

αυτό υπήρξε συγκριτικά αδύναµο στην Ελλάδα, όπου τα µαζικά αντανακλαστικά για 

τη ‘µινωική’ κοινωνία και λατρεία έχουν –µεταξύ άλλων– πιο εθνοκεντρικές 

καταβολές. 

 Χρειάστηκαν 100 και πλέον χρόνια συσσωρευµένης αρχαιολογικής και 

θρησκειολογικής εµπειρίας για να αρχίσουν να τίθενται, στον νέο αιώνα, τα πρώτα 

ερωτήµατα προς την κατεύθυνση ενός ουσιαστικού αναστοχασµού των ζητηµάτων 

της ΜΘ. Οι ορίζοντες των σηµερινών αναζητήσεων µοιάζουν περισσότερο ανοικτοί 

προς τις ποιοτικές και σφαιρικές προσεγγίσεις, στο πλαίσιο του σύγχρονου 

θεωρητικού ρεύµατος της Αρχαιολογίας της Μεταδιαδικασίας.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
518 Αν και πολλά µέλη του κινήµατος έχουν επίγνωση του ανθρωπολογικού αδιεξόδου της 
«Μητριαρχίας», και αναζήτησαν εναλλακτικούς όρους. “The term matriarchy is not used by scholars 
who are aware of its controversial history” γράφει η C. P. Christ (Rebirth of the Goddess, Addison-
Wesley, 1997, 58-59).  
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ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυζζήήττηησσηη 

 

Όπως αναφέρω και στον πρόλογο, η εργασία αυτή δεν στοχεύει στη σύνθεση 

ενός συνολικού πονήµατος για τη ‘Μινωική Θρησκεία’519. ∆εν καλύπτει, εποµένως, 

όλο το εύρος των δεδοµένων που σχετίζονται µε αυτήν, στο επίπεδο των 

αρχαιολογικών καταλοίπων και του συναφούς θεωρητικού πλαισίου. Θα αρκεσθεί 

στη συγκέντρωση, την παρουσίαση και τον σχολιασµό, κάποτε ίσως µε σχολαστικό 

τρόπο, κάποιων κεντρικών ιδεών για τη ΜΘ που υπήρξαν αντιπροσωπευτικές για τα 

κίνητρα, τις ζυµώσεις και τις νοοτροπίες που καταναλώνονται στην πορεία της 

γενικής επιστηµονικής συζήτησης που τη διαµόρφωσε, και εξακολουθεί να τη 

διαµορφώνει, από τον 19ο αιώνα έως σήµερα. 

Στην, ελπίζω κριτική, προσέγγιση της θεωρητικής κατασκευής των γενικών 

γραµµών και κάποιων επιµέρους σηµείων του σχήµατος της ΜΘ, αναµφίβολα, από 

όλους τους ερευνητές, έχει αφιερωθεί µεγαλύτερο αναλογικά µέρος στον Α. Evans, 

όπως είναι φυσικό για τον ουσιαστικό «θεµελιωτή» της. Η βαθειά επιρροή του Frazer 

επανέρχεται σε περισσότερα σηµεία, όπου κρίνεται σκόπιµη. Προβάλλεται, έτσι, 

τρόπον τινά, ο Evans ως αποδέκτης και λανθάνων κινητήριος µοχλός της ευρύτερης 

παραγωγής του 19ου αιώνα, και ιδίως των καταλυτικών για τη ΜΘ ιδεών της 

λεγόµενης ‘σχολής της πρωτόγονης σκέψης’, που εκπροσωπούν οι πρωτεργάτες 

Frazer, Harrison και Murray520. Όπως παρατηρεί ο Tambiah, µαζί µε το Primitive 

Culture του E. Tylor, το 1899, και το ακόµη παλαιότερο Die Korndämonen του W. 

Mannhardt, το 1868, τα έργα των µελετητών αυτών πρεσβεύουν τις αξίες µιας 

πανανθρώπινης ‘ψυχικής ενότητας’, και διαµορφώνουν την υπόθεση µιας πρώιµης, 

οικουµενικής ανεικονικής θρησκείας της φύσης, στο πλαίσιο των αναζητήσεων του 

Ευρωπαϊκού ∆ιαφωτισµού521. ∆ίαυλο για τη «διάχυση» των ιδεών αυτών στις µελέτες 

του 20ου αιώνα για τη ΜΘ θα αποτελέσει το MTPC. Από το 1930 µέχρι και σήµερα, 

θα προκύψουν και τα άλλα πρότυπα που προαναφέρθηκαν, και συνοψίζονται στο 

ακόλουθο σχήµα522. 

 
                                                 
519 Βλ. παραπάνω, σελ. 2-3. 
520 Marinatos 1989, 127, n. 2. 
521 Tambiah 1990, 5. 
522 Με τη χρήση του όρου «εκπρόσωποι» στο σχήµα επιχειρείται µια παραβολή ανάµεσα στις ιδέες 
κάποιων από τους ερευνητές που είδαµε µέχρι τώρα και την παρακάτω κατηγοριοποίηση. Είναι, 
λοιπόν, αυτονόητο ότι κάθε ένας/µία από αυτούς µπορεί να παρουσιάζει χαρακτηριστικά που 
αναλογούν σε παραπάνω από µία «ανάλυση». 
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ΠΡΟΤΥΠΑ & ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ‘ΜΙΝΩΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ’ (19ος & 20ος αι.) 

 
Από το απλουστευτικό αυτό σχήµα προκύπτει, σε συνδυασµό µε όσα 

διατυπώθηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια: 1.ότι ερµηνευτικά µοντέλα όλων των 

εποχών για τη ΜΘ συγχέονται και συνυπάρχουν στη διάρκεια του 20ου αιώνα, και 

2.ότι η «Ελληνοκεντρικό ανάλυση» έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως προς τη θεωρία 

της συνέχειας, αλλά και την υπόλοιπη ερµηνευτική διαδικασία, καθώς διαθέτει δύο 

«δεξαµενές» άντλησης ιδεών και υποστηρικτών. Επιβιώνει, στις µέρες µας, ακόµη 

και διαµέσου της διαδικαστικής «επανάστασης» στην Αρχαιολογία, η οποία ανέδειξε 

την «τελετουργική ανάλυση» από τη δεκαετία του 1980.  

Αξίζει να υπενθυµιστούν οι δύο διαφορετικές αφετηρίες των 

«ελληνοκεντριστών»: οι ∆υτικοί ερευνητές µεταφέρουν στις «αναγνώσεις» τους την 

κλασική τους παιδεία, ήδη από τον 19ο αιώνα. Ενώ, την ίδια περίοδο, έως και στον 

προχωρηµένο 20ο αιώνα, οι Έλληνες µελετητές δοµούν σταδιακά τον εθνικό τους 



 109

µύθο, µε την κρίσιµη συµβολή των ανασκαφικών ευρηµάτων τους523. Μεταξύ αυτών, 

οι Κρητικοί αρχαιολόγοι επανακαθορίζουν τη σχέση τους µε την «προγονική» τους 

ιστορία και θρησκεία, χωρίς να ξεφεύγουν από τις ισχυρές κλασικές και 

κλασσικίζουσες προηγούµενες «αναπλάσεις», στις οποίες φιγούρες όπως ο ∆ίας, ο 

Μίνωας και η Πασιφάη τους καλούν σαν Σειρήνες.  

 

∆ιαχρονικές αρχαιολογικές και θρησκευτικές οσµώσεις 

Εντός ενός εθνικοθρησκευτικού σχήµατος ερµηνείας του παρελθόντος, και 

ίσως περισσότερο από τους άλλους τοµείς της ‘Μινωικής’ Αρχαιολογίας, τα αρχικά 

αξιώµατα µεταφέρονται αυτούσια ή αναδιατυπώνονται και προβάλλονται στο παρόν. 

Άλλωστε σε µια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου το θρησκευτικό αίσθηµα είναι ισχυρό, 

µέσα από τον κρατικό θεσµό της Ορθοδοξίας, φορείς και δέκτες της συζήτησης για 

τη ΜΘ, δηλαδή οι ερευνητές όσο και το κοινό, είναι εν τέλει ευαισθητοποιηµένοι και 

θετικοί κοινωνοί µιας χριστιανικής επικέντρωσης «αλά Evans» στη ‘Μεγάλη 

Μινωική Θεά’, ως άλλη Μεγαλόχαρη, µε τον θνήσκοντα και ανιστάµενο Υιό της να 

ενισχύει τις αναλογίες µε τον Σωτήρα. Αλλά και σε ακαδηµαϊκό επίπεδο, είναι 

ενδεικτικό ότι ο φοιτητής που θέλει σήµερα να µελετήσει τη ΜΘ δεν απευθύνεται 

στον τοµέα της Προϊστορικής Αρχαιολογίας, αλλά µάλλον στη Θεολογία, δηλαδή στη 

Θρησκειολογία, και µάλιστα στην υποκατηγορία της Αρχαίας Ελληνικής 

Θρησκείας 524 . Άλλωστε, κάθε «σοβαρό» βιβλίο που µελετά επιστηµονικά τον 

Χριστιανισµό περιλαµβάνει απαραίτητα και µια θρησκειολογική αναφορά για τους 

‘Μινωίτες’525. 

Νοµίζω, όµως, ότι µοιάζει το ίδιο επισφαλές να αρχαιολογεί ένας 

θρησκειολόγος όσο και να θρησκειολογεί ένας αρχαιολόγος. Προπαντός, όταν 

επηρεάζονται αµοιβαία επιστηµονικά από το χριστιανικό δόγµα, το οποίο έχει µια 

µακρά παράδοση «χαµαιλεοντισµού»: υιοθέτησε, ενσωµάτωσε ή εξάλειψε επί αιώνες 

                                                 
523 Kotsakis 1990, 68, 70, 72, 81. 
524 Βλ. τον «Πίνακα Ειδικεύσεων Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων Υποτροφιών Ακαδηµαϊκού Έτους 
2006-2007 Για Πτυχιούχους Πανεπιστηµίων» του Ι.Κ.Υ., σ. 84. Πριν δύο χρόνια, αναζητώντας έναν 
ειδικευµένο καθηγητή, µε τον οποίο θα µπορούσα να εργαστώ σε επίπεδο διδακτορικού πάνω στη 
‘Μινωική Θρησκεία’, επικοινώνησα µε γνωστή ερευνήτρια του πεδίου, που µου συνέστησε έναν 
θεολόγο σε αντίστοιχη σχολή του Ηνωµένου Βασιλείου.  
525 Βλ., ενδεικτικά, την παρουσίαση της ΜΘ ως µιας θρησκείας που «…περιστρεφόταν γύρω από τη 
λατρεία µιας γυναικείας θεότητας», στο Αντουράκης 2000, 55 (το βιβλίο διδάσκεται στο Τµήµα 
Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών). 
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άλλες λατρείες, ήθη και έθιµα526 . Μεθοδολογικά optima της εποχής µας είναι η 

διεπιστηµονική συνεργασία των δύο ειδικοτήτων και ο στέρεος ορθός λόγος στην 

ερµηνευτική διαδικασία. Ο αρχαιολόγος, οφείλει, νοµίζω, να σταµατά εκεί που 

παύουν να «οµιλούν» τα υλικά τεκµήρια και να διακρίνει µε σαφήνεια τα 

συµπεράσµατα που δοµούνται µε βάση την επιστηµονική παρατήρηση, από τις πιο 

παρακινδυνευµένες υποθέσεις εργασίας. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να είναι  κεντρικό 

αξίωµα στη σκέψη του, ασχέτως της ερευνητικής εξειδίκευσης που έχει αποκτήσει. 

Όταν όµως το πεδίο του είναι η αρχαιολογική µελέτη της θρησκείας, τότε τα 

συµπεράσµατά του είναι ακόµη πιο επισφαλή. Εποµένως, η αναζήτηση βοηθητικών 

ερµηνευτικών εργαλείων στη θρησκειολογία κρίνεται άκρως θεµιτή. Η αντίστροφη 

πορεία, που ξεκινά µε υποθέσεις στις οποίες «ενσωµατώνονται» οι επιστηµονικές 

µαρτυρίες, δίχως την απαιτούµενη διεπιστηµονική ζύµωση, έχει οδηγήσει µέχρι τώρα 

µόνο σε αδιέξοδα και υποκειµενικές «πεποιθήσεις» – και – στον  τοµέα της ΜΘ. 

 

Σύγχρονα πλαίσια αναφοράς 

Αν έχει κάτι ιδιαίτερο να επιδείξει η αρχαιολογία της θρησκείας στην Κρήτη, 

σε σχέση µε την αντίστοιχη έρευνα στην υπόλοιπη Μεσόγειο και την Ευρώπη, αυτό 

είναι οι πολύ ισχυρές ερµηνευτικές παραδόσεις της, που έχουν το ίδιο ισχυρή 

αφοµοιωτική δυναµική. Πράγµατι, στον τοµέα αυτό, το µεγάλο επιστηµονικό «χάσµα 

των γενεών» άρχισε να διαφαίνεται – µεµονωµένα και όχι συνολικά – µόλις την 

τελευταία 20ετία. Οι επίµονες θεωρητικές σταθερές αναδεικνύουν ευρύτερες 

κοινωνικές αξίες, διαχρονικές και διεθνείς, στη σύγχρονη ‘∆ύση’. Αξίες, εν τέλει, 

πολιτισµικού αυτοπροσδιορισµού, όπου ο Χριστιανισµός και η αρχαία Ελλάδα, 

ιδεαλιστικά και ποιητικά πλασµένη 527 , κυριαρχούν ως φορείς συναισθηµατικής 

φόρτισης και αληθινοί πυλώνες του σύγχρονου διηπειρωτικού ∆υτικού κόσµου, 

ακόµη και σήµερα. Στο σχολείο 528 , σε τουριστικούς οδηγούς, αλλά και σε 

επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, ο ‘Μινωικός Πολιτισµός’ παραµένει ο ‘πρώτος 

ευρωπαϊκός πολιτισµός’, ενώ ενίοτε η ΜΘ χαρακτηρίζεται ‘πρωτοευρωπαϊκή 

θρησκεία’. 

                                                 
526 Βλ., ενδεικτικά, Κυρτάτας 2003, 163, 179-87. 
527 Είναι τυχαίο άραγε, ότι προσφάτως πληροφορηθήκαµε την ανακάλυψη του «παλατιού του Αίαντα» 
στη Σαλαµίνα από τον Γ. Λώλο, αναπληρωτή καθηγητή Προϊστορικής Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων; Βλ., ενδεικτικά, τις σχετικές διαδικτυακές δηµοσιεύσεις στις ιστοσελίδες 
http://news.kathimerini.gr και http://www.focusmag.gr/articles. 
528  Βλ., π.χ., Simandiraki 2004, 177-88, γενικά για τη διδαχή του ‘Μινωικού Πολιτισµού’ στην 
ελληνική Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. 
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Ιδίως στις µέρες µας, που πολλή συζήτηση γίνεται για τα γεωπολιτικά και 

πολιτισµικά όρια επέκτασης του ‘ευρωπαϊκού κεκτηµένου’, και η θρησκεία 

επανέρχεται µε τόσο έντονες φανατικές εξάρσεις στο παγκόσµιο προσκήνιο, η 

διεκδίκηση αυτής της ήρεµης, φυσιοκρατικής ευρωπαϊκής κληρονοµιάς µοιάζει πιο 

επίκαιρη από ποτέ. Έτσι, οι ‘Μινωίτες’, και η θρησκεία τους, «αναδύονται» και στο 

ελληνικό στερέωµα, για να προεκτείνουν ως τα 5000 χρόνια τη συνέχεια του 

«Γένους», του οποίου αποτελούν την ‘πρώτη λαµπρή σελίδα πολιτισµού’, 

επισκιάζοντας ενίοτε ακόµη και τους πανίσχυρους προγόνους της «χρυσής» κλασικής 

εποχής και το δωδεκάθεό τους 529 . Προκύπτει, εποµένως, µια ‘µινωική’ 

«µεταθρησκεία», όπου παλαιό και νέο συνυπάρχουν, σε ένα ευρύτερα µεταµοντέρνο 

πλαίσιο θεωρήσεως και νέων ιδεολογικών αναγκών. Στο ίδιο πνεύµα, τα κρητικά 

µνηµεία, το Ιδαίο για παράδειγµα, σηµείο αναφοράς για τους Ανωγειανούς Κουρήτες 

του 20ου και 21ου αιώνα, ή το ‘παλάτι του Μίνωα’ στην Κνωσό, µε τα εκατοµµύρια 

επισκεπτών, διανύουν µία νέα περίοδο µεγάλης ακµής, ως αναπόσπαστα και οικεία 

µέρη της σύγχρονης οικουµενικής και παγκοσµιοποιηµένης πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

Στην πραγµατικότητα, επαναλαµβάνεται, σε διαφορετική ποσοτική και 

ποιοτική κλίµακα, η παλιά, γνωστή ιστορία. Μπορεί, για παράδειγµα, σήµερα να µην 

γίνεται πλέον τόσο λόγος για τις ρίζες της ‘θρησκείας των Αρίων’. Ωστόσο, από τον 

Ηρόδοτο που περιέγραφε τα θρησκευτικά έθιµα των αρχαίων Αιγυπτίων, µέχρι τον 

Ναύαρχο Cook που µετέφερε στη ∆ύση τις τελετές των Πολυνησίων του 18ου αιώνα 

µ.Χ.530, και εν τέλει, ως τις σύγχρονες θεωρήσεις της ΜΘ, υπάρχει πάντα µια κοινή, 

διαχρονική συνιστώσα: η ανάγκη µετάφρασης των ιδεολογικών πίστεων των 

«άλλων». Η θρησκεία, ως κοινωνικό φαινόµενο, παραπέµπει στον συλλογικό 

χαρακτήρα της ανθρώπινης κοινότητας που την ασπάζεται και στη συµµετοχή των 

πιστών της σε κοινούς κώδικες θρησκευτικών συµπεριφορών και τελετουργικών 

δρωµένων. Αυτοί οι κώδικες δεν είναι εύκολο να αποκρυπτογραφηθούν από τους «µη 

κοινωνούς», τους απλούς «παρατηρητές» τους, χωρίς κάποιο ενδιάµεσο πεδίο 

αναφοράς που να παραπέµπει σε οικείους, δικούς τους αντίστοιχους θρησκευτικούς 

και τελετουργικούς κώδικες ανάλυσης, κατανόησης και ταξινόµησης. Όσο 

αποστασιοποιηµένες και «αντικειµενικές», εποµένως, είναι οι σχετικές «αναγνώσεις», 

                                                 
529 Πρβλ. τα προϊστορικά δρώµενα στην τελετή έναρξης των Ολυµπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 
2004, τα οποία οµολογουµένως καταγοήτευσαν το κοινό. 
530 Renfrew 1985, 13. 
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χρησιµοποιούν, ωστόσο, την ενδιάµεση αυτή γλώσσα, που είναι πιο κοντά στην 

εκάστοτε «οµιλουµένη», παρά σε εκείνη του υπό µελέτη θρησκευτικού υποβάθρου. 

Πολύ περισσότερο όταν το υπόβαθρο αυτό έχει «σιωπήσει» χιλιετίες πριν, όπως στην 

περίπτωση της προϊστορικής θρησκείας, αποστερώντας τον «αναστοχαστή» του από 

όποια δυνατότητα άµεσης παρατήρησης των τελετουργικών δράσεων και των 

νοηµάτων τους. 

∆ιατηρεί, έτσι, την καθολική της ισχύ η σοφή παρατήρηση του Nilsson ότι, 

όπως και η γενική ιστορία, έτσι και η ιστορία των θρησκειών οφείλει να 

ξαναγράφεται σε κάθε γενιά, για να γίνεται κατανοητή από τους ανθρώπους της 

γενιάς αυτής 531. Και γι’ αυτό υπήρξε και είναι καταλυτική η εκάστοτε αρχαιολογική 

γλώσσα, ως φορέας «µεταφρασµένων» και συχνά υπεραπλουστευτικών δυτικών 

θρησκευτικών πρακτικών και νοηµάτων στη ΜΘ, δεδοµένης της ουσιαστικής, φύσει 

και θέσει, αδυναµίας κατανόησής της. Και της ανάγκης, ακόµη και παρά τις όποιες 

καλές προθέσεις, αναγωγής τους σε οικεία πολιτισµικά πρότυπα, είτε πρόκειται για 

τους ελληνικούς ολύµπιους θεούς, για χριστιανικές τριάδες και σχήµατα θείας 

µητρότητας.  

 

«Εξωστρέφεια» και ευρύτερη κατανάλωση 

Στο επίπεδο της  «επικαιροποίησης» και της δηµοσιοποίησης, το σηµερινό 

«µονολιθικό» και υπεραπλουστευτικό ∆υτικό – και «Νεοελληνικό» – χριστιανικό 

υπόβαθρο αφήνει πολύ µικρά περιθώρια «αντικειµενικής» µεταφοράς του 

πολυδύναµου, προϊστορικού (και, εν τέλει, προ – ελληνικού και προ – χριστιανικού!) 

πλαισίου συνδιαλλαγής των ανθρώπων µε το υπερβατικό στο Αιγαίο της Εποχής του 

Χαλκού. Όταν, στο γνωστικό επίπεδο, αλλά και, ακόµη περισσότερο, στο συλλογικό 

υποσυνείδητο, υπάρχουν τόσο ισχυρές εγγραφές που παραπέµπουν στις θηλυκές 

κοσµογονίες του αρχαίου ελληνικού πανθέου (στη Ρέα και τον ∆ία, την Αφροδίτη, 

την Αθηνά κ.ο.κ.), αλλά και στη χριστιανική θρησκεία, µε τη Θεοτόκο Μαρία, τη 

µητέρα του Ιησού κλπ., είναι, άραγε, οξύµωρο που η ΜΘ θεµελιώθηκε από έναν 

Αγγλικανό χριστιανό όπως ο Evans 532 ; Από εκεί έως την, ευρέως και διεθνώς 

                                                 
531 Nilsson 1951, 151. 
532  Τη στιγµή που, όπως εύγλωττα αναφέρει ο Καζαντζάκης, «∆εν πλανήθηκαν πολύν καιρόν οι 
Αγγλοσάξονες από τη γλύκα του Ιησού˙ δεν έπεσαν στη Μαριολατρεία, συγκινηµένοι από τον πόνο και 
την οµορφιά της Μαρίας˙ ο αληθινός θεός τους έγινε ο “Κύριος των ∆υνάµεων”, ο Ιεχωβάς…» 
(Καζαντζάκης Ν., Ταξιδεύοντας στην Αγγλία, Αθήνα 2000, 33). Από την άλλη, οι οιδιπόδειες αιτιάσεις 
που διαβλέπει ο Ζώης (1996, 191, 194, 335), αν και συνυπολογίζουν το τραύµα στον ψυχισµό του 
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διαδεδοµένη, εκλαϊκευµένη απλούστευση ότι «οι Μινωίτες είχαν µητριαρχία», η 

απόσταση είναι µικρή. Η εικόνα που φτάνει, έτσι, στο ευρύ κοινό είναι πολύ οικεία 

και αφοµοιώσιµη. Η ‘Μινωική Μεγάλη Θεά’, η ‘Μητέρα Θεά’ ή ‘Μητέρα Γη’, µία 

και παναγία, µε τον πάσχοντα Υιό Της, αποτελεί αναµφισβήτητα το καίριο και ισχυρό 

διαχρονικό «απόσταγµα» της ΜΘ για τους «µη µυηµένους» αλλά πιστούς Έλληνες 

και γενικά ∆υτικούς σύγχρονους «αναγνώστες» της. Κεντρική µορφή του σηµερινού 

‘πολιτισµού της εικόνας’, η ‘θεά των όφεων’, κυκλοφορεί ακάθεκτα, π.χ. ως φορέας 

νέας ιδεολογίας στο ‘Κίνηµα της Θεάς’, ως δείγµα ‘πρωτοευρωπαϊκής θρησκείας’ για 

τους τουρίστες της Κρήτης και της Πλάκας, αλλά και ως ανθεκτικό «σήµα 

κατατεθέν» των προγόνων στην εκπαίδευση των Ελλήνων, ήδη από την προσχολική 

τους ηλικία. ∆ηµιουργούνται, έτσι, πολυεπίπεδες προϋποθέσεις για την ευρεία, 

απρόσκοπτη, και επιστηµονικά ανεξέλεγκτη διαιώνιση της µεταφοράς της ΜΘ. 

  

Προς ένα νέο επίπεδο προσέγγισης και ερµηνείας; 

   
Η µεθοδολογία 

Κάθε νέα θεωρητική πρόταση για τη ΜΘ, χωρίς µάλιστα ικανοποιητική 

εποπτεία του συνολικού διαθέσιµου αρχαιολογικού και άλλου συναφούς, 

διεπιστηµονικού υλικού, θα ξεκινούσε και πάλι µε, λιγότερο ή περισσότερο πειστικές, 

εικασίες που θα στόχευαν να καλύψουν τα πολλά συναφή γνωστικά κενά. Θα 

ακολουθούσα, δηλαδή, την ίδια εκείνη παλαιότερη αναλυτική και ερµηνευτική 

διαδικασία που προσεγγίστηκε κριτικά στις προηγούµενες σελίδες αυτής της 

εργασίας. Προτιµότερο είναι, να ξεκινήσει κανείς µε µια προσπάθεια νηφάλειας 

προσέγγισης κάποιων κεφαλαίων της «νεώτερης ιστορίας» της ΜΘ, και του 

συγχρωτισµού «ιστορικών» της µε το εκάστοτε γνωστό αρχαιολογικό και 

θρησκειολογικό υλικό, στο πλαίσιο των σε ισχύ ιδεολογιών της εποχής τους. Αυτό 

επιχειρείται στην παρούσα µελέτη. Με την ελπίδα, ότι έτσι θα «αποχρωµατιστεί», 

καταρχήν, και, στη συνέχεια, ίσως γίνει «ορθότερα κατανοητή» η ιστορία της 

‘µινωικής’ θρησκευτικής σκέψης533. 

                                                                                                                                            
Evans από τον πρόωρο χαµό της µητέρας του, είναι παρακινδυνευµένες. Όταν το καλοσκεφθούµε, 
κάνουν, και αυτές, χρήση των διαδεδοµένων σήµερα ψυχαναλυτικών ερµηνευτικών θεωρήσεων. 
533 Πρβλ. τη διατύπωση του R. Treuil (2003, 34): «Η ανίχνευση του ιστορικού µιας σκέψης είναι το 
πρώτο µέσο για να την κατανοήσουµε σε βάθος και ταυτόχρονα πρόκειται για τον µοναδικό τρόπο 
να απαλλαγούµε από αυτήν». 
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Άραγε, αν «αποδοµηθεί» µε µέθοδο η ισχύουσα θεωρητική κατασκευή της 

ΜΘ, τι θα προκύψει, στο επίπεδο της βαθύτερης κατανόησής της; Ο S. J. Tambiah 

µας θυµίζει τις ορθές προτροπές κάποιων φαινοµενολόγων, όπως οι G. van der Leeuw 

και W. Brede Kristensen534, προς µια µελέτη της θρησκείας «εξ αποστάσεως», αλλά 

και «µε συµπάθεια» προς το «ξένο» και το «ανοίκειο» που µπορεί να τη χαρακτηρίζει. 

∆εν έχει νόηµα η προσέγγιση των υπέρτατων νοηµάτων της µε βάση το όποιο δικό 

µας θρησκευτικό ή/και ιδεολογικό υπόβαθρο. Ούτε η εύκολη και επιφανειακή 

απλοποίησή της στο επίπεδο µιας άλλης κοινωνικής δοµής ή εξατοµικευµένων 

ψυχικών συνθηκών και παρορµήσεων (πρβλ. Νέα Αρχαιολογία). ∆εν βοηθά, τέλος, η 

προσφυγή σε αξιολογικά προϊδεασµένα και εξελικτικά σχήµατα, που θέλουν για 

παράδειγµα κάποιες θρησκείες ‘χαµηλότερες’ και κάποιες άλλες ‘ανώτερες’ 535 . 

Κάποια από τα παραπάνω «σφάλµατα» στις ερµηνευτικές αναγνώσεις χαρακτηρίζουν 

τα προηγούµενα κεφάλαια της ΜΘ. 

∆εν είναι και εύκολο να τα αποφύγει κανείς, εξάλλου. Πώς να προσεγγισθεί 

«εξ αποστάσεως» και «µε συµπάθεια» η θρησκεία µιας κοινωνίας, η οποία συνεχώς 

«επανανακαλύπτεται», στο πλαίσιο του ρευστού και πεπερασµένου αρχαιολογικού 

πλαισίου; ∆εν είναι φυσική και η ρευστότητα των αντιλήψεων, ακόµη και όταν οι 

θεωρήσεις σέβονται τις αρχές της επιστηµονικής τεκµηρίωσης; 

Όπως και αν έχει, µια σύγχρονη προσέγγιση θα ξεκινούσε, νοµίζω, µε την ίδια 

την κεντρική έννοια της θρησκείας. Σχεδόν την ίδια περίοδο που ξεκινά η ιστορία µας, 

ο Γάλλος κοινωνιολόγος Ε. Durkheim έδινε τον ακόλουθο ορισµό:  

«Θρησκεία είναι ένα ενοποιηµένο σύστηµα δοξασιών και πρακτικών 

συνδεδεµένο µε ιερά πράγµατα, που σηµαίνει πράγµατα ξεχωριστά και απαγορευµένα – 

δοξασίες και πρακτικές που ενώνουν σε µία µόνο ηθική κοινότητα, αποκαλούµενη 

εκκλησία, όλους όσους είναι πιστοί σε αυτές»536 

 

Μέσα από την κοινωνιολογική θεώρηση του σοβαρού αυτού ερευνητή, η 

θρησκεία είναι ένα ‘εξαιρετικά κοινωνικό πράγµα’ (“…an eminently social thing”)537, 

ένα σύνολο πίστεων και πράξεων µέσω των οποίων η κοινωνία αναπαριστά µόνη της 

τον εαυτό της. Πρότυπο του Durkheim υπήρξαν κυρίως µη χριστιανικοί πληθυσµοί, 

οι οποίοι, µε την πολύπλοκη, όπως οµολογεί, για το χριστιανικό µυαλό 
                                                 
534 Αναφέρονται στο Tambiah 1990, 3. 
535 Αυτόθι. 
536 Durkheim 1995 (1912), 44. 
537 Όπ. π. 9. 



 115

πνευµατικότητά τους, οδηγούν σε ένα σχήµα θεώρησης όπου η ύπαρξη και η «ουσία» 

του θείου δεν ορίζονται όπως, π.χ. στη χριστιανική ή και την αρχαία ελληνική 

θρησκεία, ούτε είναι απαραίτητες και, όταν και αν εντοπίζονται, είναι πολύ 

περισσότερο πολυδιάστατες. Επιµένει, αντίθετα, ο ερευνητής στην έννοια της 

‘εκκλησίας’, δηλαδή της συλλογικής από κοινού «µέθεξης» στα θρησκευτικά 

δρώµενα. Παρόλες τις αρχαιολογικές αντιδράσεις στον ορισµό αυτό 538 , για 

παράδειγµα, ως προς τη ρευστότητα της διάκρισης ανάµεσα στο φυσικό και το 

υπερφυσικό539, η κλασική διατύπωση του Durkheim θα µπορούσε να αποτελέσει µια 

ικανοποιητική αφετηρία «αναστοχασµού» στον τοµέα της ΜΘ. Σε µεγάλο βαθµό 

«πραγµατιστικό» θεωρεί ο Renfrew και τον κατά πολύ νεώτερο ορισµό του C. 

Geertz540. Ο ίδιος κλίνει περισσότερο προς την άποψη του  M. E. Spiro, ο οποίος 

βλέπει τη θρησκεία ως ένα καθαρά πολιτισµικό – λειτουργιστικό θεσµό541. 

Μια βασική, εποµένως, δυσκολία για τον αρχαιολόγο της θρησκείας είναι, 

ακριβώς, η «στάση» που θα επιλέξει, υιοθετώντας έναν ορισµό – δηλαδή, ένα 

εννοιολογικό πλαίσιο – για τους συλλογισµούς του, επί του θρησκευτικού 

φαινοµένου. Οι κίνδυνοι «υποκειµενικής θεώρησης» ενυπάρχουν ήδη στο επίπεδο 

της «προτίµησης» αυτής, αφού κάθε ορισµός προστρέχει εκ των πραγµάτων σε µια 

τυποποίηση απόψεων, και «ορθών» παραδοχών, που τείνουν προς την εκλογίκευση 

πολλών αρχετυπικών, ενδεχοµένως και ανορθολογικών ανθρώπινων παραµέτρων, 

κυρίως στο επίπεδο της θρησκείας, δηλαδή του συχνά ανορθόδοξου έως και 

παράλογου «διαλόγου» µε το µετα– και υπερφυσικό542. 

Παρόµοιοι συλλογισµοί οδηγούν σε µια πιο «επιφυλακτική» στάση, ανοικτή 

σε πιο αφηρηµένες συλλήψεις του διαχρονικού ανθρώπινου φαντασιακού543, η οποία 

απελευθερώνει σε µεγάλο βαθµό τον µελετητή από τη συχνά τυραννική ανάγκη και 

υποχρέωση ταξινόµησης των περασµένων αντίστοιχων κινητών και ακινήτων 

                                                 
538 Insoll 2005, 6-7. 
539 Renfrew 1985, 12. 
540 Αυτόθι. Βλ. και Geertz 1963, 4 (…“religion is a system of symbols which acts to establish powerful, 
pervasive, and long-lasting moods and motivations in men by formulating conceptions of a general 
order of existence and clothing these conceptions with such an aura of factuality that the moods and 
motivations seem uniquely realistic”). 
541 Renfrew 1985, 12. Βλ. και Spiro 1963, 96 (…“religion is a cultural institution, and on the further 
assumption that all institutions – though not all of their features – are instrumental means for the 
satisfaction of needs, I shall define ‘religion’ as ‘an institution consisting of culturally patterned 
interaction with culturally postulated superhuman beings”).  
542 Βλ. και Insoll 2005, 10, για τη δυσκολία ορισµού το τι µπορεί και τι δε µπορεί να οριστεί ως τελετή. 
543 Όπ. π. 19-20, όπου ερευνάται η έννοια του numinous (εκ του λατινικού numen = υπερφυσική 
οντότητα), ως «η σταθερή ουσία της ιερότητας που µπορεί να αναζητηθεί, αλλά όχι και να ορισθεί». 
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καταλοίπων544. Αφού, έτσι, νοµιµοποιείται µεθοδολογικά η αµφιβολία και παρέχεται 

ζωτικός χώρος στην πιθανότητα545. 

Η ανάδειξη ορισµένων µνηµείων σε σηµεία αναφοράς της θρησκευτικής ζωής 

του παρελθόντος τα αποκόπτει από τις αρχικές νοηµατικές συναρτήσεις τους, στο 

πλαίσιο των λειτουργικών και ηθικών αναγκών και των πολιτισµικών σταθερών της 

κοινωνικής οµάδας που τα δηµιούργησε και «αυτοπροσδιορίστηκε» µέσα από αυτά 

στον χρόνο και τον χώρο. Αλλά, συγχρόνως, υποτιµούµε την αξία τους ως µαρτύρων 

εξατοµικευµένων εµπειριών, οι οποίες µπορεί βέβαια να εγγράφονται σε κάποιες 

σταθερές παραµέτρους των ανθρώπινων σχέσεων µε το θείο, αλλά δεν πειθαρχούν 

εύκολα σε πανανθρώπινα και οικουµενικά σχήµατα για σχετικές νοητικές συλλήψεις, 

και εµπειρικές τελετουργικές συµπεριφορές546. 

Έχοντας τους παραπάνω συλλογισµούς κατά νου, προχωράµε σε µερικές 

βασικές έννοιες ή πτυχές:  
 

«Θεοκεντρισµός», ύπαιθρος και αστικοποίηση: Ζητήµατα πολυδύναµων ερµηνειών 

προκύπτουν ήδη από τις αρχαιολογικές ενδείξεις που σχετίζονται µε την Πρώιµη 

Εποχή του Χαλκού στην Κρήτη. Για παράδειγµα, ευρήµατα, κυρίως ειδώλια, που 

έχουν καθορίσει τη «θεοκεντρική» διάσταση της ΠΜ λατρείας, όπως εκείνο της 

‘Θεάς του Μύρτου’, αλλά και των αντίστοιχων από την Κουµάσα, το Μόχλο και 

αλλού547.  Πώς να είναι, όµως, κανείς βέβαιος για τη θεϊκή τους µεταφορά, όταν 

παραµένουν αναπάντητα σχετικά βασικά ερωτήµατα; Γνωρίζοµε, για παράδειγµα, µε 

ασφάλεια – και πώς; – τον τρόπο πρόσληψης µιας «θεότητας» εκείνη την περίοδο; Ή 

                                                 
544 Άλλωστε, ας µην ξεχνάµε την ανά περιόδους διάχυτη αντίληψη ότι η αρχαιολογία της θρησκείας 
είναι «κάδος απορριµµάτων» για αδιευκρίνιστα στοιχεία (Insoll 2005, 147). 
545 Όπ. π. 151. 
546 Βλ. και την κριτική του Insoll (όπ. π. 20, 92-97) για την έννοια του «οικουµενικού ανθρώπινου 
νου» στον Renfrew. 
547 Βλ., ενδεικτικά, Warren 1977, 142, 147˙ id., 1988, 4. Η ΠΜ ‘Θεά του Μύρτου’ υπήρξε πιθανότατα 
µέρος κάποιου τελετουργικού της εποχής της, όπως δηλώνουν και οι αρχιτεκτονικές και άλλες 
ανασκαφικές της συνάφειες. Επίσης, είναι σχεδόν βέβαιο ότι συνδέεται µε το υγρό στοιχείο, αφού, 
στην ουσία, και η ίδια είναι ένα ανθρωπόµορφο αγγείο, ενώ, παράλληλα, κρατάει στα χέρια της µία 
µικρή οινοχόη. Ωστόσο, ο χαρακτηρισµός της ως ‘θεάς’, αποτελεί, πιστεύω, µια από περισσότερες 
δυνατές ερµηνευτικές επιλογές. Με την ίδια «ριψοκίνδυνη» λογική θα µπορούσαµε να τη 
χαρακτηρίσουµε «πνεύµα/προστάτιδα» του νερού, προσωποποίηση του υγρού στοιχείου, αφηρηµένη 
συµβολική απεικόνιση σχετιζόµενη µε τελετουργικούς καθαρµούς (όπου το νερό κατείχε συστατικό 
ρόλο) ή ακόµη να πούµε ότι είναι η ίδια η γη (όχι κάποια «Μητέρα Θεά Γη»), που καλλιεργούσαν οι 
κάτοικοι του Μύρτου και περίµεναν να «γονιµοποιηθεί» από τη βροχή (εξ ου και το τονισµένο ηβικό 
τρίγωνο πάνω της). Οι παραπάνω αστήρικτες εικασίες δεν αποτελούν εναλλακτικές προτάσεις για το 
ειδώλιο του Μύρτου. Παραθέτοντάς τις όµως επιδιώκω να αποδείξω ότι απόδοση της θεϊκής ιδιότητας 
είναι, ελλείψει σχετικών ζωτικών στοιχείων, εξίσου αυθαίρετη και καθόλου απαραίτητη. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ακόµη πιο «θολή» ηχεί η διασύνδεση που κάνει ο Warren ανάµεσα στο ειδώλιο αυτό και τη 
‘θεά’ της Κουµάσας, που την προσαρτά, έτσι, στο «άρµα» της ‘Μίας Μινωικής Θεάς’. 
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τους συµβολικούς κώδικες που διέπουν τα «ιερά όντα» και τους τρόπους 

επικοινωνίας τους µε την κοινότητα των πιστών της εποχής; Μήπως υποβαθµίζουµε 

την αρχαιολογική αξιοπιστία όταν µετατρέποµε µια εύλογη, ίσως, υπόθεση εργασίας 

σε βεβαιότητα – οδηγό, όπου η έννοια ‘θεά’ ερµηνεύει το πλαίσιο, αντί να συµβαίνει 

το αντίστροφο; Ξεκινά, έτσι, από εδώ, η γραµµική-εξελικτική πορεία της ‘Μίας 

Μινωικής Θεάς’. Μέσα από µία µικρότατη οµάδα αρχαιολογικών καταλοίπων της 3ης 

χιλιετίας π.Χ., η οποία αποκόπτεται µάλιστα από την ενδεχόµενη σχέση της µε την 

προηγούµενη νεολιθική παράδοση, για να ενσωµατωθεί µόνο σε πιθανές 

µεταγενέστερες «επιβιώσεις». Εισάγεται, έτσι, µάλλον άκοµψα µια εµµονή σε αξίες 

κάποιας ασφυκτικής ‘µινωικής’ συνέχειας. Αδικούνται, παράλληλα, και το ίδιο το 

«καταγωγικό» πρωτότυπο, αλλά και ολόκληρο το συγγενειακό του πρότυπο σύστηµα.  

Παρόµοιες επαγωγές ενισχύθηκαν στο παρελθόν από την ιδέα µιας οριζόντια 

νοούµενης πολιτικής οργάνωσης στην Προανακτορική Κρήτη, χωρίς έντονες 

αποχρώσεις κοινωνικής διαστρωµάτωσης. Η θεώρηση, όµως, αυτή αλλάζει στις 

µέρες µας, και προκύπτει µια πιο ανάγλυφη και σύνθετη εικόνα της εποχής, µε υψηλή 

ήδη εξειδίκευση της οικονοµικής παραγωγής, που ποικίλει ανάλογα µε τη δυναµική 

της κάθε επιµέρους κοινότητας548. Οι αντίστοιχες θρησκευτικές δοµές και εκφράσεις 

διαγράφονται έτσι, πλέον, εξίσου πολυδύναµα στα κοινωνικά σχήµατα της εποχής. 

Με την έννοια αυτή, είναι δόκιµο να επανεξετασθούν και οι αλλαγές που 

επέφερε στη ΜΘ η ανάδειξη των πρώτων ‘ανακτόρων’, στη ΜΜ περίοδο. Υπήρξε 

πραγµατικά µια εκ βάθρων µεταβολή, που εγγράφεται σε µία νέα, αυστηρότερα 

ιεραρχηµένη κοινωνική και πολιτική οργάνωση; Ή ένας ηπιότερος µετασχηµατισµός, 

που συνδύασε παλαιότερες παραδόσεις και πίστεις µε καινούργιες αντιλήψεις; Η 

αποσπασµατικότητα του αρχαιολογικού υλικού, και, εποµένως, και της ιστορικής 

γνώσης για την Παλαιοανακτορική περίοδο δεν επιτρέπει να προσδιοριστεί πειστικά 

το ποσοτικό και ποιοτικό εύρος του ‘θρησκευτικού συγκεντρωτισµού’ και της 

οµοιοµορφίας των τελετουργικών τα οποία θεωρούνται ότι χαρακτηρίζουν την εποχή 

αυτή.  

                                                 
548 Day & Wilson 2002, 144. 
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Τη συγκεκριµένη υπόθεση ενισχύει η ευρεία χρήση των ΜΜ ‘ιερών κορυφής’ 

σε όλο το νησί, και στα Κύθηρα549. Στο σηµείο αυτό, µπορούν να γίνουν κάποιες 

υποθέσεις: 

1) Αντί της µονοδιάστατης θρησκευτικής οπτικής που υπερισχύει σήµερα για τα 

‘ιερά κορυφής’, θα µπορούσε να υποστηριχθεί και µία (παράλληλη;) 

«αγροτική», διακοινοτική πολιτική τους λειτουργία, µε κάθετη οργάνωση της 

εξουσίας αλλά και µε ισχυρή αίσθηση της κοινοτικής ταυτότητας. Μέσα από 

το τετράπτυχο Λατρεία – Γη – Οικονοµία – Εξουσία, τα ‘ιερά κορυφής’ 

αναδύονται εκ νέου στην αντίληψή µας, ως χώροι συνάθροισης, κοινωνικής 

συνεύρεσης και, κυρίως, οικονοµικής δραστηριότητας550, ίσως και ως ένα 

βαθµό «ανταγωνιστικής» ως προς την αντίστοιχη εκείνη των ‘ανακτόρων’. 

2) Στην ίδια κατεύθυνση, να σηµειωθεί ότι τα παλαιότερα ‘ανάκτορα’, και ιδίως 

εκείνο της Κνωσού, θεωρείται ότι αποτελούν νέα, αναδυόµενα σηµεία 

αναφοράς στο πλαίσιο µιας πιθανής «ιερής τοπογραφίας» της Κρήτης. Σε µια 

περίοδο κατά την οποία, η Κνωσός, µε τη σταθερή της κατοίκηση από τη 

Νεολιθική Εποχή, είναι πλέον σε θέση να επικεντρώνει και να προβάλλει στις 

«εξωανακτορικές» κοινότητες του νησιού, και σταδιακά και του υπόλοιπου 

Αιγαίου, µια υπεραξία «προγονικής οικιστικής κοιτίδας», στο υλικό και το 

συµβολικό – και µεταφυσικό επίπεδο551. Ο D. Haggis πηγαίνει µια παρόµοια 

υπόθεση ακόµη πιο µακριά, και θεωρεί ότι, όχι µόνο ανταγωνισµός δεν 

υπήρχε µεταξύ ‘ιερών κορυφής’ και ‘ανακτόρων’, αλλά, αντιθέτως, ότι τα 

πρώτα, ΜΜ ‘ανάκτορα’ αποτέλεσαν εξέλιξη του συγκεντρωτικού συστήµατος 

διαχείρισης της αγροτικής παραγωγής και εκµετάλλευσης του πλεονάσµατος, 

που είχε ήδη ευδοκιµήσει στα ορεινά κέντρα552 στα τέλη της Προανακτορικής 

περιόδου553. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει, σφυρηλατήθηκε ένας συµβολικός 

                                                 
549  Στην επόµενη, Νεοανακτορική περίοδο (ΥΜ I-II, c. 1700-1450 π.Χ.), σηµαντική παρουσία, 
σύµφωνα µε τα σηµερινά δεδοµένα, έχει µόνο το ‘ιερό’ στον Γιούχτα, το οποίο «αναβαθµίζεται» 
αρχιτεκτονικά και σηµασιολογικά (Adams 2004, 28-29). 
550 Βλ. Haggis 1999, 80, που βλέπουµε τα ‘ιερά κορυφής’ ως “…a venue for ritual elaboration”, και 
“…means for the chiefly elite to exercise control of surplus production, while projecting their 
membership in a group larger than their village or local territory. In the context of the cult, a 
regional group ideology would have strongly reinforced community identity rather than intra-group 
differentiation, while special ritual roles for elite individuals would have reinforced social hierarchies, 
providing the necessary organizational structure and the acknowledgement of authority”.  
551 Day & Wilson 2002, 148. 
552 Μεταφράζω έτσι το “peak centers” του Haggis, ως εναλλακτική ονοµασία για τα ‘ιερά κορυφής’. 
553 Haggis 1999, 80. 
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δεσµός ανάµεσα στα ‘ανάκτορα’ και τα ‘ιερά κορυφής’, που «νοµιµοποιούσε» 

προπαγανδιστικά αυτήν τη «µετάβαση»554.  

3) Η σχέση ή διασύνδεση της λατρείας στο ‘ιερό κορυφής’ στο Γιούχτα και στο 

‘ανάκτορο’ της Κνωσού κατά την ΥΜ περίοδο, θα µπορούσε να παραπέµπει, 

εποµένως, στις θρησκευτικές συνέπειες – για τις «οµαδοποιήσεις» ή τους 

ανταγωνισµούς – στο πολιτικό πεδίο της εποχής555. 

Η καταστροφή των παλαιών ‘ανακτόρων’, όσο και η νεοανακτορική 

«καθιέρωση» της Κνωσού ίσως εγγράφονται στην κοινωνική αυτή και πολιτική 

κινητικότητα που οδηγεί σε πιο συγκεντρωτικές µορφές εξουσίας. Από  την οποία 

προκύπτει, για παράδειγµα, µια νεοανακτορική «ιερή τέχνη», σαφέστερα στραµµένη 

στον ανθρωποµορφισµό, που κάνει ευρύτερη χρήση σφραγιστικών δακτυλιδιών556, τα 

οποία συνδέονται µάλλον µε αξιώµατα στην ευρύτερα κοινωνική ιεραρχία. Στα 

νεωτερικά συστατικά της περιόδου θα µπορούσαν να εντάσσονται και ευρήµατα 

όπως η ‘θεά των όφεων’557. Παράλληλα, «σύµβολα» της ΜΘ όπως ο διπλός πέλεκυς 

και τα ‘κέρατα καθοσιώσεως’, που ήταν ήδη διαδεδοµένα στην Προανακτορική 

Κρήτη, έχουν εκτεταµένη χρήση σε όλες τις εκφάνσεις της νέας «ιερής τέχνης».  

 

Οι ψηφίδες που αναδεικνύονται και στον τοµέα των θεοτήτων είναι πολύ 

περισσότερες. Οι υποθέσεις για τον «οµοιόµορφο», ανθρωποµορφικό ή/και 

µονοθεϊστικό και πανθεϊστικό χαρακτήρα της λατρείας εκκρεµούν και µένουν 

µετέωρες, τουλάχιστον έως την ΥΕΧ. Επειδή, τότε µόνο, ενώ το ιστορικό πλαίσιο 

αρχίζει να ξεκαθαρίζει µέσα από τις αρχαιολογικές ενδείξεις, αρχίζουν να 

διαφαίνονται κάποια υποστηρικτικά δεδοµένα για «υποψήφιες» θεότητες, στο Αιγαίο. 

Τέτοιες θα µπορούσαν να είναι, για παράδειγµα, η ‘Θεά’ στην τοιχογραφία των 

Κροκκοσυλλεκτριών στο Ακρωτήρι της Θήρας, ο ελεφάντινος ‘Κούρος’ του 

Παλαικάστρου, και ο ‘∆εσπότης’ στο σφράγισµα από τα Χανιά (Εικ. 12). Όµως, και 

πάλι, υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές ερµηνευτικές δυνατότητες, λόγω ελλιπούς 

συσχέτισης µε το κοινωνικό πλαίσιο και την ιδεολογία της εποχής, και οι προτάσεις 

αυτές µένει να ελεγχθούν. Ο ‘Κούρος’, π.χ. δεν θα µπορούσε να αποτελεί µέρος  της 

παράδοσης των ‘αναθηµατικών’ ή άλλων ειδωλίων; Η πολυτιµότητα που του 
                                                 
554 Haggis 1999, 81. 
555 Day & Wilson 2002, 158, όπου επιχειρείται µια σύγκριση µε τις αρχαίες κρητικές πόλεις, µέχρι και 
την ύστερη αρχαιότητα, και τις συµµαχίες τους στους πολέµους που καθόριζαν και καθορίζονταν από 
την λατρεία κοινών θεοτήτων µε τοπικά, περιφερειακά ή παγκρητικά χαρακτηριστικά.    
556 Βασιλικού 1997, 11. 
557 Για τη ‘θεά των όφεων’ βλ. Marinatos 1993, 157-58, Figs. 140-41. 
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προσδίδει το υλικό είναι και αυτή σχετική, αν θυµηθεί κανείς το ελεφάντινο 

‘σύµπλεγµα του ακροβάτη’ από την Κνωσό, και κυρίως την ύπαρξη εργαστηρίου 

επεξεργασίας του ελεφαντοστού στο ίδιο το Παλαίκαστρο 558 . Από την άλλη, ο 

κεντρικός ρόλος παρόµοιων µορφών σε κάποια «τελετουργικά» δρώµενα πρέπει να 

θεωρηθεί δεδοµένος. Μόνο που χρειάζεται να διευκρινιστεί ο χαρακτήρας των 

τελετών αυτών, στο πλαίσιο της ιδιωτικής, ή της δηµόσιας, της θρησκευτικής, ή της 

πολιτικής ή και άλλης σφαίρας. 

Τολµηρή και νεωτερική είναι, µε την έννοια αυτή, η συλλογιστική γύρω από 

το ‘Σφράγισµα του ∆εσπότη’ από τα Χανιά. Ο ανασκαφέας του, αν και συµµερίζεται 

τον ενθουσιασµό του παραδοσιακού αρχαιολογικού κοινού περί ενός νέου «ισχυρού 

χαρτιού» υπέρ του ‘Νεαρού Θεού’, αφήνει καθαρά ερµηνευτικό περιθώριο για µια 

πιο κοσµική ερµηνεία, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης «εικονογραφίας του ηγεµόνα» µε 

πιθανές υπερφυσικές συνάφειες559. 

∆εδοµένου ότι και ο ‘Κούρος’ και ο ‘∆εσπότης’ προέρχονται από αστικά 

περιβάλλοντα της ίδιας νεοανακτορικής πολιτισµικής ενότητας, γιατί οι δύο αυτές 

µορφές να µην παραπέµπουν σε κάποιους ‘εκπολιτιστικούς ήρωες’, όπως θα τους 

αποκαλούσε ο Durkheim560, ή οικιστές των συγκεκριµένων τόπων στη συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο, που ίσως δε συµπίπτει τυχαία µε την «ανάδυση» των Αχαιών στην 

ηπειρωτική Ελλάδα; Βέβαια, καθώς η δύναµη των µηχανισµών της «ιερής µνήµης» 

των παλαιότερων χώρων λατρείας δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, η παρουσία της 

µεταγενέστερης λατρείας του ∆ικταίου ∆ιός στο Παλαίκαστρο ωθεί τον ερευνητή να 

διακρίνει ψήγµατα, θολές αναµνήσεις και αναβιώσεις µιας παλαιότερης λατρευτικής 

παράδοσης στην παραπάνω θέση. Συχνά όµως, αυτοί οι µηχανισµοί είναι 

υπερτιµηµένοι561. 
 

Σφραγιστικές παραστάσεις και ‘επιφάνεια’: Σηµαντικό ρόλο στις σύγχρονες 

εναλλακτικές αναγνώσεις της ΜΘ παίζουν οι παραστάσεις στη σφραγιστική, ειδικά 

στα µεταλλικά δακτυλίδια. Από εκεί, εξάλλου, εκπορεύτηκαν στο παρελθόν ισχυρές 

ερµηνευτικές προτάσεις, µεταξύ των οποίων, σχεδόν εξολοκλήρου, το σχήµα της 

                                                 
558 Βλ. Moak 2000, 76. 
559 Hallager 1985, 31-33. 
560 Durkheim 1995 (1912), 286. 
561 Βλ., ενδεικτικά, Cole 1985, 55. 
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‘θείας επιφάνειας’562. Ωστόσο, όπως εύστοχα παρατηρεί σε ένα σηµαντικό άρθρο του 

ο C. D. Cain, µόνο το 15% του συνόλου των δακτυλιδιών αυτών απεικονίζει άµεσα 

ανθρώπινες µορφές, σε ένα αιγαιακό σύνολο που υπολογίζεται ότι κυµαίνεται γύρω 

στα 675 κοµµάτια563. 

Στις, λίγες, αυτές µορφές, γενεές ολόκληρες ερευνητών στήριξαν 

απειράριθµες µελέτες για κρίσιµες πτυχές του αιγαιακού συστήµατος πίστης και 

τελετουργικής θρησκευτικής δραστηριότητας. Ασχέτως της οπτικής τους για τις ίδιες 

τις µορφές και το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον που τις πλαισιώνει, όλοι οι 

µελετητές αυτοί σχεδόν συνέκλιναν, και συγκλίνουν ως τις µέρες µας, στο ότι 

απεικονίζουν θεότητες564. 

Αλλά, σε µια εικονογραφία που δεν συνοδεύεται από επιγραφές, η σύγχρονη 

ερµηνευτική διαδικασία οφείλει να ξεκινά από τη σηµειολογική ανάλυση των 

δεδοµένων – π.χ. τις πράξεις και τις χειρονοµίες των µορφών – σε συγχρονικό και σε 

διαχρονικότερο, πολιτισµικό και διαπολιτισµικό επίπεδο 565 . Αντίθετα, στην 

περίπτωση των αιγαιακών σφραγίδων, οι χειρονοµίες, για παράδειγµα, στις ‘σκηνές 

επιφανείας’ ξεκινούν µε εξαρχής τελετουργικό/θρησκευτικό νόηµα, γιατί οι 

µελετητές τους το έχουν προκαταβολικά αποδώσει 566 ! Αναλόγως, η ‘θεία 

προσωποποίηση των ιερειών/ιερέων’ προκύπτει µέσα από την απόδοσή της στις 

µορφές των σφραγίδων, στο τελετουργικό µοτίβο που και αυτό µε τη σειρά του 

ορίζεται από λίγες αιωρούµενες και αινιγµατικές µορφές ως ‘θεοφάνεια’ ή 

‘επιφάνεια’. 

Παρόµοια ακολουθία σκέψεων εφαρµόζεται και για την υπόθεση ‘ιερού 

χορού’, π.χ. στα δαχτυλίδια από τα Ισοπάτα στην Κρήτη και τον Θολωτό Τάφο 91 

στις Μυκήνες (αλλά και µέσα από τα αγάλµατα της Αγίας Ειρήνης στην Κέα). Αυτή 

η εκδοχή παραβλέπει, όµως, ένα σύνηθες φαινόµενο στη σχετική εικονογραφία, ότι 

δηλαδή πολύ συχνά οι πρωταγωνιστές µοιάζουν να αγνοούν ο ένας την παρουσία του 

άλλου (Εικ. 4, 10-11)567. Εάν υπάρχει κοινό επίκεντρο της προσοχής, αυτό παραµένει 

                                                 
562Cain 2001, 46. Αναφέρεται εδώ ο συγγραφέας στην ιδέα περί ‘εκστατικής επιφάνειας της Θεάς µετά 
οργιαστικού χορού’. Θεµελιωτής της θεωρείται ο F. Matz, στο άρθρο του “Gotterscheinung und 
Kultbild im minoischen Kreta”, AbhMainz 7, Wiesbaden (1958). Στην ουσία, όµως, και ο ίδιος 
αναπαρήγαγε την αρχική υπόθεση των Nilsson και Persson. 
563 Cain 2001, 27. 
564 Όπ. π. 37. 
565 Όπ. π. 38. 
566 Όπ. π. 39. 
567 Όπ. π. 41, 42-43, µε το ενδεικτικό παράδειγµα του δακτυλιδιού από τις Αρχάνες. Κάποιος µπορεί να 
υποθέσει ότι οι γυναικείες µορφές στις σκηνές αυτές βρίσκονται σε έκσταση, δηλαδή σε µια 
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απροσδιόριστο – ακόµη και στην παράσταση που θεωρείται κατεξοχήν θεοφανεική, 

στο δαχτυλίδι των Ισοπάτων. Ούτε και η στάση των ‘υψωµένων χειρών’ µπορεί να 

θεωρηθεί καθαρά ‘θεϊκή’ πριν την ΥΜ III περίοδο, όταν τα λοιπά στοιχεία του 

πλαισίου είναι δυσερµήνευτα568 .  

∆υσερµήνευτα, όµως, παραµένουν και πολλά σκοπίµως αδιαµόρφωτα ή 

παραµορφωµένα ανθρώπινα κεφάλια στη σφραγιδογλυφία. Αυτή η µέχρι πρότινος 

παραµεληµένη πτυχή στην εικονογραφία πιθανόν παραπέµπει, όπως υποστηρίχθηκε 

πρόσφατα, στην υπερβατική κατάσταση που βιώνουν οι πρωταγωνιστές των 

δράσεων 569 . Οµοίως και η «γλώσσα του σώµατος» θεωρείται, πλέον, ότι είναι 

συναφής µε µιµητικά δρώµενα και ποικίλες υπερβατικές προσδοκίες των µετεχόντων. 

Μακριά από τις µονοδιάστατες περασµένες απόψεις περί ‘χειρονοµίας της λατρείας’ 

και ‘χαιρετισµού’, που θεωρείται ότι αποτελούν «χριστιανοκεντρικές» προβολές570. 

Υπό αυτήν την σκοπιά, ούτε η έκσταση είναι απαραιτήτως «θεοκεντρική». Ακόµη πιο 

ενδιαφέρουσες είναι οι χρονολογικές και «ιεραρχικές» διαφορές που προκύπτουν αν 

συγκριθούν οι κινήσεις του σώµατος στη σφραγιστική εικονογραφία και στα ειδώλια 

από τα ‘ιερά κορυφής’571. Ενισχύεται, ίσως, µε αυτόν τον τρόπο η ιδέα ότι τα ορεινά 

αυτά κέντρα και τα ‘ανάκτορα’ αποτελούν δύο διακριτές σφαίρες, στο εσωτερικό, 

όµως, του ίδιου, πολυδύναµου και µεταλασσόµενου κοινωνικού και θρησκευτικού 

σύµπαντος.   

Παράλληλα, οφείλουµε επιτέλους να αναρωτηθούµε και για τη χρηστική αξία 

των σφραγιστικών δακτυλιδιών, πέρα από την εικονογραφική ανάλυση των 

παραστάσεών τους. Τι σήµαιναν αυτά για τους ανθρώπους που τα είχαν και τα 

έφεραν; Στην Εγγύς Ανατολή, τα σφραγιστικά δακτυλίδια δήλωναν αξίωµα και 

ιδιότητα ανθρώπων που είχαν ευθύνη και εξουσία να επικυρώνουν οικονοµικές και 

διοικητικές συναλλαγές. Στην Αίγυπτο, όπου εισάγονται κατά το Νέο Βασίλειο, 

σχεδόν παράλληλα µε την Κρήτη, παραπέµπουν σε ανάλογες δράσεις και ιδιότητες572. 

Ο Cain πιστεύει ότι τα περισσότερα κρητικά δακτυλίδια είχαν σφραγιστική χρήση, 

και µάλλον παρόµοιο ρόλο. Ο Younger υποστηρίζει ορθά ότι κάποια είχαν 

                                                                                                                                            
υπερβατική κατάσταση όπου «δρουν κατά µονάς», χωρίς να αντιλαµβάνονται τι διαδραµατίζεται γύρω 
τους. Όµως και αυτή η εικασία δεν µπορεί να τεκµηριωθεί.  
568 Cain 2001, 44. 
569 Morris 2001, 245. 
570 Όπ. π. 246-47, 250. 
571 Όπ. π. 249. 
572 Cain 2001, 28. 
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ενδεχοµένως και µη σφραγιστικό ρόλο, και αποτελούσαν, για παράδειγµα, 

αναθήµατα σε ιερά, φυλαχτά και πολύτιµα ατοµικά αντικείµενα – κοσµήµατα573. 

Για παράδειγµα, ταυροκαθαπτικές σκηνές αναγιγνώσκονταν µέχρι πρόσφατα 

ως συµβολισµοί αξιωµάτων, τάξεων, ατόµων, οικογενειών στη Κνωσό 574 . Το 

ερώτηµα έχει περισσότερες προεκτάσεις. Η αποδοχή των υποθέσεων αυτών για τη 

φύση και τη χρήση των δακτυλιδιών και των σφραγίδων οδηγεί στο ερώτηµα αν και 

γιατί οι κάτοχοί τους αναπαριστούν σε αυτά θρησκευτικές τελετουργικές σκηνές.  
 

Ιεροί Χώροι: Όπως προαναφέρθηκε, πρώτος ο Nilsson επεσήµανε ορθά, τη 

µεγάλη τυπολογική αντίθεση µεταξύ αυτών που αναγνωρίζονται στην εικονογραφία 

ως ‘ιερά’ και εκείνων που αποκαλύπτονται ανασκαφικά. Αυτές ακριβώς οι διαφορές 

δηλώνουν ίσως µια ενδεχόµενη λανθασµένη ανάγνωση του θέµατος στην 

εικονογραφία. Επιπλέον, ακόµη και αν οι ταυτίσεις είναι σωστές, όπως µε τα 

ταυροκαθάψια, γιατί να είναι απαραίτητο να προβάλλουµε τις απεικονίσεις αυτές ad 

hoc στην πραγµατικότητα; ∆εν θα µπορούσαν να παραπέµπουν σε µυθικές αφηγήσεις 

και συµβολικές σκηνές από τη σφαίρα του υπερβατικού575; Επιπλέον, από το να 

αναγνωρίσουµε ένα ιερό, µέχρι και να το ταυτίσουµε µε τη φασµατική ‘Μία Μινωική 

Θεά’ ή το επίσης φασµατικό ‘Θείο Ζεύγος’, το αρχαιολογικό και ερµηνευτικό κενό 

που πρέπει να καλυφθεί µε υποθέσεις είναι δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε την 

τελική εγκυρότητα της υπόθεσης. Είναι, δηλαδή, σαν να τρέχουµε πριν καν µάθουµε 

να περπατάµε, όπως τονίζει ο Renfrew576, ο οποίος προσθέτει ότι, στο παρόν στάδιο, 

αυτό που χρειάζεται δεν είναι οι συνεχώς καινούργιες ανακατασκευές, αλλά ένας 

συστηµατικός έλεγχος των στοιχείων που µοιάζουν πιο στέρεα στις τρέχουσες 

υποθέσεις, και η διάκρισή τους από εκείνα που φαίνονται ίσως αληθοφανή, αλλά δεν 

αντέχουν στην σηµερινή πολυεπίπεδη κριτική577. 

                                                 
573 Younger 1977, 141-59. Την υπόθεση αυτή ενισχύει η εκπληκτική σε αριθµό συλλογή των 24 
δαχτυλιδιών του πλούσια κτερισµένου νεκρού του τάφου στο Βαφειό – που χαρακτηρίζεται από τον 
Rehak “…a good candidate for a wanax” (Rehak 1994, 83).  
574 Βλ., ενδεικτικά, Cain 2001, 28-29. Βέβαια, αυτή η οπτική έρχεται σε αντίθεση µε την έως τώρα 
µονόπλευρη αντίληψη που ξεκινά από τον Evans, των ταυροκαθαψίων ως απεικονίσεων πραγµατικών 
γεγονότων. Βλ., µεταξύ άλλων, Ward A., “The Cretan Bull Sports”, Antiquity 42 (1968), 117-22 ۠  
Younger J. G., “Bronze Age Representations of Aegean Bull-Leaping”, AJA 80 (1976), 125-37 ۠ id., “A 
New Look at Aegean Bull-Leaping”, Muse 17 (1983), 72-80. 
575 Μήπως η τοιχογραφία µε τη ‘θεά’ στο Ακρωτήρι σηµαίνει αυτόµατα ότι η Ξεστή 3 ήταν ο ‘ναός’ 
της; Το πιθανότερο είναι ότι όχι. Αλλά, αντίθετα, ότι η  µορφή αυτή «επισφραγίζει» τις τελετές 
διάβασης που λάµβαναν χώρα εκεί (Davis 1986, 402 ۠ Μπουλώτης 2005, 48-49). 
576 Renfrew 1985, 11. 
577 Αυτόθι. 
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Ακόµη και η ορολογία που χρησιµοποιείται για τους ιερούς χώρους µοιάζει 

συχνά πολύ περιοριστική. Οι λέξεις ‘ιερό’ (shrine ή sanctuary) και ‘ναός’ (temple) 

µπορεί να µην επαρκούν για να καλύψουν όλο το εύρος των συχνά πολύπλοκων 

εννοιών που ταυτίζονται µε την λατρευτική τοπογραφία στις διαφορετικές 

θρησκείες 578 . Ανάλογα µε τις περιπτώσεις, η λατρεία µπορεί να επιτελείται στο 

ύπαιθρο, για παράδειγµα σε ‘ιερά κορυφής’, ακόµη και σε ανοικτούς χώρους του 

δοµηµένου περιβάλλοντος, όπως στις αυλές των ‘ανακτόρων’ ή και των οικιών, χωρίς 

την ανάγκη ιδιαίτερων µόνιµων δοµών. Με επίκεντρο, πιθανόν, ακόµη και στον 

εξωγήινο χώρο, π.χ. στα αστρικά σώµατα579. Είναι, όµως, πιθανό να χρειάζονται 

γήινοι χώροι λατρείας και για τα παραπάνω. Άλλωστε, οι µηχανισµοί επικέντρωσης 

της προσοχής έχουν ζωτική σηµασία για την επιτυχηµένη λειτουργία ενός ιερού 

χώρου580. Ακόµα και έτσι όµως µας διαφεύγει άλλη µια πιθανότητα: σε µια ‘µινωική’ 

κοινωνία όπου το θείο, ως «πνεύµα», είναι πανταχού παρόν – αντί να περιορίζεται 

εντός ειδωλίων και ‘ξόανων’, θα υπήρχε και µια ανάλογη αποκέντρωση των 

θρησκευτικών εκφράσεων και βιωµάτων σε όλο το φάσµα της κοινωνίας. Ασφαλώς, 

αυτή η υπόθεση δεν συνεπάγεται απαραιτήτως ένα θεοκρατικό µοντέλο. Αντιθέτως, 

οι Μαρινάτου και Hägg διακρίνουν ακριβώς το αντίθετο, µια αποδυναµωµένη 

ιερατική κάστα, χωρίς τα προνόµια που είχαν συνηθίσει οι «συνάδελφοί» τους στην 

Εγγύς Ανατολή581. 

Με τη συµβατική, πάντως, έννοια του ‘ναού’ ή του ‘ιερού’, όπως την 

πρωτοχρησιµοποίησε ο Nilsson, τα συνθετότερα παραδείγµατα µοιάζουν να 

χρονολογούνται, και πάλι, στην ΥΕΧ. Στην Προανακτορική περίοδο, τα 

παραδείγµατα που παραθέτει η Gesell είναι ελάχιστα, µε φωτεινή εξαίρεση (;) το ιερό 

στον Μύρτο Φούρνου Κορυφή 582 . Στην ΜΕΧ, κατά την Παλαιοανακτορική, η 

λατρεία µοιάζει πιο διακριτή και διαφοροποιηµένη πλέον, ενώ και τα ‘ιερά κορυφής’ 

είναι ακόµη «δηµοφιλή» 583 . Αν και η γενική αρχαιολογική εικόνα δεν είναι 

περισσότερο ξεκάθαρη ή οµοιογενής, αρχίζουν σαφώς να οργανώνονται ποικίλες 

                                                 
578 Βλ. και Insoll 2005, 104. 
579  Βλ., ενδεικτικά, Kyriakidis 2005, 137-54, για µια ενδιαφέρουσα ταύτιση των αιωρούµενων 
σωµατιδίων στη σφραγιστική εικονογραφία µε αστερισµούς. Όµως, θα ήταν λάθος αν, αναζητώντας 
αυτήν την ιερότητα του περιβάλλοντος στον ‘µινωικό’ κόσµο, καταλήγαµε στο άλλο άκρο, δηλαδή σε 
απλουστευτικές «ανιµιστικές» θεωρήσεις (βλ. Insoll 2005, 140 για µια κριτική στην κατάχρηση 
τέτοιων εννοιών). 
580 Renfrew 1985, 18. 
581 Marinatos & Hägg 1983, 196. 
582 Gesell 1985, 8. 
583 Όπ. π. 9. 
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µορφές ιερών χώρων584. Στα ‘ανάκτορα’ των Μαλίων585 και της Φαιστού586 οι Gesell 

και Hood διακρίνουν χώρους που ορίζουν ως ‘δηµόσια ιερά’ και εγγράφονται στον 

οικισµό, όµως ο ακριβής τους ρόλος µας είναι ακόµη άγνωστος. 

Αντιθέτως, θα µπορούσαµε να πούµε ότι κατά την Υστεροµινωική περίοδο, 

από όπου έχουµε πλουσιότερη αρχαιολογική µαρτυρία, η διάκριση του ιερού χώρου 

από τον υπόλοιπο οικισµό είναι πιο ξεκάθαρη587. Αν και τα υποψήφια ‘δηµόσια ιερά’ 

εξακολουθούν να καταλαµβάνουν τις εξωτερικές προσόψεις των ‘ανακτόρων’588 , 

φαίνεται ότι στην αρχή της ΥΜ I περιόδου κτίζεται στην Αγία Τριάδα ένα 

ανεξάρτητο ‘ιερό’, χωρίς εφαπτόµενους τοίχους σε άλλα κτίρια του οικισµού589 . 

Παράλληλα, η Gesell πιστεύει ότι σε εκείνη την περίοδο γίνεται πλέον εκτεταµένη 

και η «θρησκευτική» χρήση της κεντρικής αυλής του ‘µινωικού ανακτόρου’, 

φέρνοντας ως παράδειγµα τις κατασκευές (‘βωµούς’) στα Μάλια και τη Ζάκρο590. 

Άλλη µία κρίσιµη καµπή εντοπίζεται στην ΥΜ III, που έχει χαρακτηρισθεί ως 

περίοδος αλλαγής, προσαρµογής και µαζικής οχύρωσης 591 . Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα της εποχής αποτελεί το ανεξάρτητο ‘ιερό’ στα Γουρνιά592. Θεωρείται ότι 

                                                 
584 Hood 1977, 165. 
585  Gesell 1985, 9,107. Εκατό µέτρα δυτικά από εκεί που αργότερα κτίστηκε το νεοανακτορικό 
συγκρότηµα, όχι µακριά από τη  Συνοικία ∆, ανασκάφηκε ένα οικοδόµηµα του τύπου ‘ιερό µε θρανίο’ 
(bench sanctuary) που χρονολογείται στην ΜΜ II περίοδο [βλ., ενδεικτικά, Πιλάλη – Παπαστερίου Α., 
«Το θρανίο στα µινωικά ιερά», Ανθρωπολογικά 6 (1984), 15-29]. Αποτελείται από τρία δωµάτια, έναν 
προθάλαµο, το κυρίως ιερό και έναν αποθηκευτικό χώρο. Αν και θα µπορούσε να αποτελεί 
λειτουργικό τµήµα ενός µεγαλύτερου κτιρίου, δεν έχει καµία εσωτερική πρόσβαση στο υπόλοιπο 
συγκρότηµα όπου ανήκει. Υπό αυτό το πρίσµα λοιπόν, θα µπορούσε να είναι ένα ανεξάρτητο ‘ιερό’. 
Τα ευρήµατα, πάντως, που βρέθηκαν εντός του (1 πήλινο ζωόµορφο ειδώλιο - ίσως πρόβατο, πήλινες 
‘τράπεζες προσφορών’, 1 τριποδικό αγγείο µε ανάγλυφο διπλό πέλεκυ) ενισχύουν την άποψη ότι ήταν 
ένας χώρος λατρευτικού «ενδιαφέροντος» (Gesell 1985, 10, 107˙ βλ. και Hood 1977, 165, για 
παρόµοιο χώρο στα Μάλια, µε ‘κέρατα καθοσιώσεως’ ως αρχιτεκτονικά µέλη τοποθετηµένα σε 
στηθαία στην είσοδο). 
586 Gesell 1985, 11, 120. Στο παλαιοανακτορικό συγκρότηµα της Φαιστού ανασκάφηκε το ΜΜ II ‘Ιερό 
της Άνω ∆υτικής Αυλής’ (Upper West Court Sanctuary), ίδιου τύπου µε αυτό που ανακαλύφθηκε στα 
Μάλια (µε θρανίο), αλλά σαφώς µεγαλύτερο, µε έναν προθάλαµο, το κυρίως ιερό, δύο χώρους που 
ερµηνεύθηκαν ως ‘δωµάτια προπαρασκευής’, δύο αποθήκες και µία ανοιχτή εστία. Και εδώ βρέθηκαν 
πήλινες, αλλά και λίθινες ‘τράπεζες προσφορών’, καθώς και λίθινα αγγεία µαζί µε Καµαραϊκή 
κεραµική. Καθώς και αυτό είναι τµήµα ευρύτερου οικοδοµικού συγκροτήµατος, ίσως υπήρχαν και 
άλλα δωµάτια που επικοινωνούσαν µαζί του, οπότε η εικόνα που έχουµε για τη λειτουργία του είναι 
αποσπασµατική. 
587 Όπ. π. 19. Παράλληλα, την περίοδο αυτή διευρύνεται η χρήση της ‘δεξαµενής καθαρµών’, που είχε 
εµφανιστεί κατά την Πρωτοανακτορική περίοδο (αυτόθι, 22). 
588 Όπ. π. 36. 
589 Hood 1977, 163. 
590 Gesell 1985, 30, 177, Pl. 29, 31. 
591 Όπ. π. 41. 
592 Όπ. π. 43˙ Hood 1977, 160. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, πάνω στο λόφο, και αποτελείται από 
ένα µόνο δωµάτιο. Κατά την Gesell (1985, 54), η προτίµηση για ανεξάρτητα λατρευτικά 
συγκροτήµατα αυξάνεται αυτήν την περίοδο, ίσως λόγω του ότι δεν υπήρχαν πλέον ‘ανάκτορα’ που να 
περιλαµβάνουν ειδικά διαµορφωµένα λατρευτικά δωµάτια για τους κατοίκους τους, αν και µια τέτοια 
εικασία είναι παρακινδυνευµένη. 
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το οικοδόµηµα συνεχίζει την παράδοση των ‘ιερών µε θρανίο’, ενώ ενδιαφέρον έχουν 

οι ασάφειες γύρω από την χρονολόγησή του593. 

Όπως πολύ σωστά τόνισε ο Hood, “…there is nothing to suggest that every 

house possessed a shrine” 594 . Η εύρεση λατρευτικών καταλοίπων σε κάποιους 

χώρους που θεωρούνται σπίτια δε σηµαίνει, ούτε ότι πρέπει απαραιτήτως να 

ονοµαστούν αυτοί ‘οικιακά ιερά’, ούτε ότι µια τέτοια εικόνα είναι ασύµβατη µε την 

παράλληλη ύπαρξη ‘δηµοσιών ιερών’ 595 . Η οικιακή λατρεία και το ιδιωτικό 

τελετουργικό είναι λογικό να υπάρχουν στο πλαίσιο των προσωπικών και 

οικογενειακών σχέσεων µε το θείο596. Θα ήταν, λοιπόν, εξίσου παρακινδυνευµένο αν 

φανταζόµασταν µια «πορεία» της ‘µινωικής’ κοινωνίας προς την εξωτερίκευση και 

κοινωνικοποίηση των λατρευτικών της δραστηριοτήτων, από την ΠΜ έως την ΥΜ III 

περίοδο. 

 Ένα πολύ ευαίσθητο σηµείο στην αρχαιολογική συζήτηση για τους χώρους 

λατρείας στο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού είναι ότι αυτοί αναγνωρίζονται, τις 

περισσότερες φορές, από το περιεχόµενο και την αρχιτεκτονική µορφή τους. 

∆εδοµένης δε της συχνής πολυσηµίας των δοµών (π.χ. θρανίων) και των κινητών 

ευρηµάτων (π.χ. κωνικά κύπελλα, αλλά και ειδώλια κλπ.) που τους αποδίδονται, 

υπάρχει κίνδυνος αναγνώρισης υπερβολικά πολλών ‘ιερών’ και δηµιουργίας ενός 

«ιερού συνωστισµού».    
 

Σύµβολα: Ως κοινωνικό φαινόµενο, η θρησκεία είναι ένα σύστηµα που 

οργανώνεται στην κλίµακα και «κατ’ εικόνα» των δοµών που εκπροσωπεί και 

υπακούει στους ρητούς και άρρητους κανόνες που θεσπίζονται αναλόγως, στο 

πλαίσιο της κάθε οµάδας. Εάν δεχθούµε τον θρησκευτικό ρόλο συµβόλων όπως τα 

‘κέρατα καθοσιώσεως’, ο διπλός πέλεκυς, ο κόµβος, το δέντρο ή/και ο κλώνος, ο 

µονόλιθος ή ‘βαίτυλος’, και τα αιωρούµενα αντικείµενα στη σφραγιδογλυφία, 

                                                 
593 Gesell 1985, 43˙ Hood 1977, 162. Το κτίριο µοιάζει να ανήκει αρχιτεκτονικά στην περίοδο ζωής 
της πόλης πριν από την ΥΜ IB καταστροφή, όµως τα ευρήµατα εντός του (γυναικεία ειδώλια ‘µεθ’ 
υψωµένων χειρών’ και ‘σωληνωτοί υποστάτες’ µε πλαστική διακόσµηση που περιλαµβάνει, µεταξύ 
άλλων, φίδια και ‘κέρατα καθοσιώσεως’) «δείχνουν» προς την ΥΜ IIIB περίοδο. ∆ηµιουργούνται, έτσι, 
εικασίες για αλλαγή της χρήσης του χώρου και µετατροπή του σε ‘ιερό’, ή, εναλλακτικά, συνεχή 
τέλεση λατρείας στο κτίριο, πριν και µετά την καταστροφή της θέσης, πιθανόν και µε διαφορετικό 
περιεχόµενο ή/και λειτουργούς. 
594 Hood 1977, 160. 
595 Όπ. π. 167. 
596  Renfrew 1985, 21. Βλ. και Insoll 2005, 104, για ποικίλες µορφές προσωπικής επαφής µε το 
υπερβατικό, ιδίως στις θυσιαστικές πράξεις που λειτουργούν σε κοινωνικό, αλλά και σε ατοµικό 
επίπεδο. 
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προκύπτει ένας συστηµατοποιηµένος, συµπυκνωµένος ‘µινωικός’ θρησκευτικός 

κώδικας, µε µεγάλη διάρκεια. Παρόλο που είναι πιθανόν τα σύµβολα αυτά να έφεραν 

διαφορετικές φορτίσεις µέσα στον χώρο, και τον χρόνο, ωστόσο η επίµονη 

επανάληψή τους δεν πρέπει να είναι κενή νοηµάτων. Αλλά ποια είναι τα νοήµατα 

αυτά; 

Όσο και αν το θέµα του ταύρου φαίνεται πολύ ισχυρό στην τέχνη, η ιδέα της 

αυτόνοµης θρησκευτικής λειτουργίας των κεράτων του αποτελεί ίσως τεχνητή 

επαγωγή, οπότε χρήζει επανεξέτασης. Η πρόταση των ερευνητών Powell και 

MacGillivray, ότι τα ‘κέρατα’ µπορεί να παραπέµπουν στον ορίζοντα, και να 

σχετίζονται έτσι µε τον ήλιο και τη λατρεία του, είναι ενδιαφέρουσα, γιατί, εκτός από 

µία νέα ανάγνωση, οδηγεί και σε µια διασύνδεση λατρευτικών στοιχείων της Κρήτης 

και της Αιγύπτου597. 

Ως προς το ακόµη σήµερα αινιγµατικό ‘ιερό µινωικό δένδρο’, υπάρχουν νέες 

παράµετροι που υπεισέρχονται στις σηµερινές θεωρήσεις. Για παράδειγµα, οι 

Αιγύπτιοι έβλεπαν το δένδρο ως κάτι ζωντανό, και ίσως κάτι ανάλογο συνέβαινε και 

µε τους ‘Μινωίτες’ 598 . Θα µπορούσε, εποµένως, να εκληφθεί ως σύµβολο 

αυθυπόστατο, δίχως την ανάγκη µιας θεότητας που να κατοικεί σε αυτό. Το 

τράβηγµα των κλώνων του στη σφραγιστική εικονογραφία παραπέµπει σε ένα οικείο 

για την εποχή του σωµατικό και συναισθηµατικό κώδικα, που παραµένει άγνωστος 

σε µας: οι ‘εκστατικές’ ερµηνείες αποτελούν µόνο µια ενδεχόµενη ερµηνευτική του 

διάσταση. Τα δένδρα ή κάποια δένδρα αποτελούσαν, ίσως, στοιχεία αναγνώρισης 

ενός ιερού τόπου ή/και ενός θρησκευτικού ή άλλου τελετουργικού κάποιας αφήγησης 

που τα αφορούσε. 

 

Το ‘θείο’ και το θνητό: Ως προς το ζήτηµα του ανθρωποµορφισµού ή της 

ανεικονικότητας της ‘µινωικής’ λατρείας, όπως το έθεσαν εµπεριστατωµένα ο Hägg 

και η Μαρινάτου, υπερισχύει, και µάλιστα προκλητικά, η δεύτερη υπόθεση. Όποια, 

                                                 
597 Για τη σηµασία του ήλιου στη ΜΘ, βλ. και MTPC, 162, figs. 42a-b. Πρβλ. και τον κεντρικό ρόλο 
που παίζουν οι αχτίδες του ηλίου των ισηµεριών στην αρχιτεκτονική οργάνωση των τάφων της 
Μεσαράς και της ‘Αίθουσας του Θρόνου’ στην Κνωσό, όπως προέκυψε από την πρωτοποριακή έρευνα 
της L. Goodison (Goodison 2001, 77-88˙ id., Death, Women and the Sun: Symbolism of Regeneration 
in Early Aegean Religion, London 1989). Ενδιαφέρουσα, τέλος, είναι και η πιθανή σχέση ή/και 
ταύτιση των ‘κεράτων’ µε τον ήλιο (Boulotis 1982, Tafel 12, 6). Αντίστοιχες υποθέσεις θα µπορούσαν 
να διατυπωθούν και για τη σελήνη και τους αστερισµούς, αναδεικνύοντας έτσι και την αξιόλογη 
ερευνητική απόπειρα του Κυριακίδη να συνδέσει τους τελευταίους µε τα αιωρούµενα αντικείµενα στη 
‘µινωική’ σφραγιδογλυφία (Kyriakidis 2005, 137-54). 
598 Marinatos 1989, 141. 
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αµφιλεγόµενα, στοιχεία για µια θρησκεία οργανωµένη στη βάση ενός 

ανθρωποµορφικού «πανθέου» δεν µπορούν καν να προταθούν πριν την όψιµη ΥΜ 

περίοδο, πιθανόν µέσα από επιδράσεις του εξωκρητικού – ίσως ‘µυκηναϊκού’ – 

περιγύρου.   

Όπως είναι γνωστό, στις ‘µυκηναϊκές’ πινακίδες της Γραµµικής Β 

συγκαταλέγεται και µια οµάδα ονοµάτων που πιστεύεται ότι ανήκουν σε ανδρικές και 

γυναικείες θεότητες599. Μια σύντοµη επισκόπηση αυτών και των ερµηνειών που τις 

συνοδεύουν δείχνει ότι ανάµεσά τους εµφανίζονται πολλοί από τους µεγάλους 

ελληνικούς θεούς και θεές της πρώτης χιλιετίας π.Χ.: Η Αθηνά600, ο Άρης601, η 

Άρτεµις602, ο Ζευς603, ο ∆ιόνυσος604, ο Ερµής605, η Ήρα606 και ο Ποσειδών 607. Επίσης, 

µια από τις πιο ισχυρές παρουσίες είναι µια θεά µε το όνοµα Πότνια (po-ti-ni-ja), που 

εµφανίζεται συχνά στις πινακίδες της Κνωσού, της Πύλου και των Μυκηνών, ως 

αυτόνοµη θεότητα και όχι ως επιθετικός προσδιορισµός, όπως συµβαίνει αργότερα 

στην αρχαία Ελλάδα608. 

Έχει ακόµη υποτεθεί ότι ονόµατα όπως ο ‘Ενυάλιος’ (e-nu-wa-ri-jo) και ο 

‘Παιάων’ (pa-ja-wo-ne), που δε συναντώνται στην ηπειρωτική Ελλάδα, είναι 

αυτόνοµα θεωνύµια, µε ‘µινωική’ λατρευτική καταγωγή, ενώ, ως γνωστόν, το di-ka-

ta-jo di-we έχει ερµηνευθεί ως πρώιµη µορφή αφοµοίωσης της ελλαδικής και της 

‘µινωικής’ θρησκείας609. Ακόµη, το e-re-u-ti-ja, που επίσης θεωρείται ενδηµικό στην 

                                                 
599 Gérard – Rousseau 1968, 15˙ Ruipérez & Melena 1996, 182. 
600 Gérard – Rousseau 1968, 44˙ Ruipérez & Melena 1996, 183. Μάλιστα στην πινακίδα V 52 από την 
Κνωσό το όνοµα µαζί µε το συνοδευτικό (a-ta-na-po-ti-ni-ja) ερµηνεύθηκε ως Αθηνά Πότνια. 
601 Gérard – Rousseau 1968, 38˙ Ruipérez & Melena 1996, 190. A-re, στην Κνωσό και την Θήβα, ίσως 
και στην Πύλο µέσω του επιθέτου (;) a-re-i-jo. Εµφανίζεται και µε το ‘Ενυάλιος’ (e-nu-wa-ri-jo) ως 
επιθετικό προσδιορισµό, όµως το ίδιο όνοµα συνυπάρχει στην Κνωσό και µε το pa-ja-wo-ne (Παιάων;), 
ενώ έχει ερµηνευθεί και ως αυτόνοµη θεότητα αλλού (Gérard – Rousseau 1968, 90). 
602 Gérard – Rousseau 1968, 46. Ως a-te-mi-to και ati-mi-te, στην Πύλο. 
603 Gérard – Rousseau 1968, 72-74˙ Ruipérez & Melena 1996, 189. Ως di-wo και di-we στην Πύλο και 
την Κνωσό, όπου συναντάται και ως di-ka-ta-jo di-we (=στον ∆ικταίο ∆ία). 
604 Gérard – Rousseau 1968, 74, ως di-wo-nu-so. Για την τελευταία µαρτυρία στην ΥΜ IIIB πινακίδα 
(KH Gq 5) από την ‘µυκηναϊκή’ Κυδωνία βλ. Hallager E., Vlasaki M. & Hallager B. P., “New Linear 
B Tablets from Khania”, Kadmos 31 (1992) 61-87˙ Hallager E. & Vlasaki M., “New Linear B Tablets 
from Khania”, στο Driessen J. & Farnoux A. (éds.), La Crète Mycénienne: Actes De La Table Ronde 
Internationale organisée par l’ E.F.A., BCH Supplément 30, 1997, 169-174. 
605 Ruipérez & Melena 1996, 189, ως e-ma-a, στην Κνωσό και την Πύλο. 
606 Gérard – Rousseau 1968, 94˙ Ruipérez & Melena 1996, 186, ως e-ra στην Πύλο και την Θήβα. 
607 Gérard – Rousseau 1968, 181˙ Ruipérez & Melena 1996, 188, ως po-se-da-o, κυρίως στην Πύλο, 
αλλά και την Κνωσό. 
608 Gérard – Rousseau 1968, 188˙ Ruipérez & Melena 1996, 182. 
609 Hooker 1996 (1980), 245. 
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Κνωσό, έχει ταυτιστεί µε την θεά Ειλείθυια της Οδύσσειας (Τ 188), που κατοικεί στο 

σπήλαιο της Αµνισού610. 

Πρόσφατες µελέτες του Β. Αραβαντινού και των συνεργατών του στις 

πινακίδες Γραµµικής Β που ανακαλύφθηκαν στη Θήβα έφεραν στο φως νέα, 

συναρπαστικά στοιχεία για τη θρησκευτική ιδεολογία των ‘Μυκηναίων’. Πιο 

συγκεκριµένα, φαίνεται ότι οι τελευταίοι, πέραν από τους ανθρωπόµορφους θεούς 

τους, λάτρευαν και µία κατηγορία «ιερών ζώων»611. Σε αυτά συγκαταλέγονταν ο 

ηµίονος (e-mi-jo-no-i), τα ερπετά (e-pe-to-i), η χήνα (ka-no), ο χοίρος (ko-ro), ο κύων 

(ku-ne), δηλαδή ο σκύλος, και οι όρνιθες (o-ni-si), δηλαδή τα πτηνά, ενώ υπάρχουν 

λιγότερο ξεκάθαρες ενδείξεις για τον ίππο και κάποιες εικασίες για τον γερανό και το 

περιστέρι612. 

 
Από την αποκρυπτογράφηση του Ventris µέχρι σήµερα, η πρόοδος που έχει 

συντελεστεί στην ανάγνωση της Γραµµικής Β υπήρξε θεµελιώδης για την 

κατανόησης κάθε πτυχής της ζωής των κατοίκων του προϊστορικού Αιγαίου που τη 

χρησιµοποιούσαν. Αν και προερχόµενα από κατεξοχήν διοικητικά κείµενα, τα 

θεωνύµια που διακρίνουµε, µαζί µε τις υπόλοιπες πληροφορίες που ίσως µπορούµε 

να αντλήσουµε για το θρησκευτικό σύστηµα (ιερά 613  κλπ.), µας επιτρέπουν να 

φτιάξουµε ένα υποτυπώδες πάνθεον, ίσως και ένα ‘µυκηναϊκό’ ιερό µηνολόγιο614. 

Όµως, µέσα σε αυτό το αποσπασµατικό ψηφιδωτό ιδεογραµµάτων, όπου η 

ανασύνθεση κάποιου «ιερού λόγου» είναι αδύνατη και η διάκριση ανάµεσα σε «θείο» 

και «θνητό» αβέβαιη, η µετάφραση κρύβει πολλές παγίδες και πιθανότητες 

παρερµηνείας615. Επιπλέον, τα «ιερά ζώα» καθώς και οι, διαχρονικές στη µελέτη της 

αιγαιακής θρησκείας, υποθέσεις για την ύπαρξη φυτικών και λίθινων λατρευτικών 

                                                 
610 Gérard – Rousseau 1968, 101˙ Ruipérez & Melena 1996, 187. 
611 Aravantinos, Godart & Sacconi 2001, 319. 
612 Όπ. π. 320. 
613 Gérard – Rousseau 1968, 112˙ Ruipérez & Melena 1996, 190, ως i-je-ro. Βλ. και Gérard – Rousseau 
1968, 148, για το mu-te-ri-ja, που ο Palmer υπέθεσε ότι ίσως σηµαίνει µυστήρια. 
614 Η «ιερή ώρα» και η διαχείριση του χρόνου των γιορτών είναι βασικό συστατικό στοιχείο όλων των 
θρησκευτικών κωδίκων και συστηµάτων. Ορίζεται, και αυτός, από φυσικά φαινόµενα, στο πλαίσιο του 
µηνός, της εποχής και του έτους. Η ύπαρξη ενός «ιερού ηµερολογίου» θα ήταν απαραίτητη στο 
πλαίσιο της ΜΘ. Κάποιες «Σκέψεις για τα Μυκηναϊκά Μηνολόγια» έχει καταθέσει ο Χ. Μπουλώτης 
(2000, 9-16), στη βάση και της λέξης me-no (= µήνας) της Γραµµικής Β. Τις συνοδεύει µε τη λογική 
υπόθεση ότι και οι ‘Μινωίτες’ θα είχαν ανάλογα συστήµατα αναφοράς, στον χρόνο τον καθηµερινό 
και τον τελετουργικό. 
615 Ενδεικτικός είναι ο προβληµατισµός της Gérard – Rousseau (1968, 73) για την ερµηνεία του di-wo 
σε µια κνωσιακή (KN Dv 1503) και µια πυλιακή (PY An 172.7) πινακίδα: ελλείψει αρκετών 
αναγνωρίσιµων λέξεων δίπλα της, θα µπορούσε κάλλιστα να είναι µια γενική ενικού (του ∆ιός), ένα 
επίθετο (δίος) ή ένα ανθρωπωνύµιο (∆ίων). Βλ. επίσης, παραπάνω, σελ. 102. 
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αντικειµένων, υποδηλώνουν ένα πολυδύναµο σύστηµα πίστεων, που απλώνεται σε 

όλο το εµπειρικά και νοητικά «γνωστό» περιβάλλον, το οποίο θα αδικούσαµε αν το 

περιορίζαµε στα στενά όρια του ανθρωποµορφισµού616. 

Συνάρτηση των παραπάνω συλλογισµών αποτελεί και η προσπάθεια ταύτισης 

των ανθρώπινων µορφών στην τέχνη: αν δεν είναι θεοί, τότε είναι άνθρωποι; και τι 

άνθρωποι; ηγεµόνες; µέλη του ιερατείου617; Σε ποιο βαθµό συνυπάρχουν το θνητό και 

το θείο στοιχείο στη ΜΘ; Σε ποιο βαθµό, η διεπαφή µε το θείο είναι συνάρτηση και 

της πολιτικής εξουσίας, που χρησιµοποιεί την τέχνη και την εικονογραφία ως µέσον 

προπαγάνδας και αυτοπροβολής, σε τοπικό και δια-κοινοτικό ή περιφερειακό 

επίπεδο 618 ; Τα ερωτήµατα είναι πολλά και οι απαντήσεις ελάχιστες, και συχνά 

αντιφατικές619.  

Εξίσου δύσκολη είναι η αρχαιολογική διάκριση ανάµεσα στις «θρησκευτικού» 

και «κοσµικού» χαρακτήρα τελετές – εάν υπήρχε τέτοια διάκριση, αφού συχνά τα 

δύο είδη συνυπάρχουν διαχρονικά620, για παράδειγµα στις διαβατήριες τελετές της 

δωρικής Κρήτης και Σπάρτης621. 

 
Σύνοψη 

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται, νοµίζω, περισσότερο κατανοητό, όχι ένα νέο 

«µάθηµα», αλλά πράγµατι ένα διαφορετικό επίπεδο προσέγγισης και ερµηνείας. 

Πτυχές θρησκευτικής έκφρασης από την Κρήτη και το Αιγαίο της Εποχής του 

Χαλκού ερευνήθηκαν σε αυτήν την εργασία µε την ανησυχία της αναζήτησης νέων 

ερµηνευτικών κωδίκων, προς τους οποίους οφείλουµε να προσανατολιζόµαστε. Σε 

αυτούς «δεν περιλαµβάνεται η αµφισβήτηση όλων των παρατηρήσεων που έκανε ο A. 

Evans, ούτε η καταδίκη των διαδόχων του, ούτε καν η υποτίµηση όλων των παραπάνω. 

Εµπεριέχεται µονάχα η µελέτη του φανταστικού ως τέτοιου και η θεώρηση της γνώµης 

                                                 
616 Kopaka 2001, 18, n. 22.  
617  Η διάκριση µεταξύ των εµπλεκόµενων ανθρώπινων «τάξεων» δεν είναι καθόλου εύκολη και 
εξαρτάται από τις εκάστοτε αναγνώσεις (Marinatos 1993, 90). 
618 Chryssoulaki 1999, 112. 
619 Για παράδειγµα, ενώ υποστηρίζεται γενικά ότι οι ‘δαίµονες’ και τα ‘ιερά τέρατα’ µεσολαβούν 
µεταξύ των θνητών και του υπερβατικού, ως εάν οι δύο αυτές σφαίρες δεν έρχονται σε άµεση επαφή, 
συγχρόνως πριµοδοτείται σταθερά η υπόθεση της άµεσης µέθεξης ή ‘θείας κοινωνίας’ των πιστών, 
στην περίπτωση της ‘θεοφάνειας’. 
620 Βλ. την χριστιανική τελετή του Αγιασµού, που προβλέπεται στο ελληνικό Σύνταγµα ως «άνοιγµα» 
των περισσότερων δηµόσιων τελετών. 
621 ∆εν µπορούν να αποκλειστούν ανάλογες τελετές και στη ‘µινωική’ Κρήτη (Koehl 1986, 99-110) 
και ίσως και στο υπόλοιπο Αιγαίο την Εποχή του Χαλκού. Για τον συγχρωτισµό θρησκευτικής και 
πολιτικής εξουσίας µε στόχο την επιβεβαίωση και ενίσχυση της επιρροής της δεύτερης, βλ. Adams 
2004, 26-42. 



 131

ως γνώµης, όχι ως  µίας περιγραφής της πραγµατικότητας»622. Αφήσαµε πίσω µας τα 

«χρόνια της πλαισίωσης», ωριµάσαµε στην «εποχή των βεβαιοτήτων», ας µπούµε 

λοιπόν σε έναν «αιώνα ουσιαστικού αναστοχασµού». 

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
622 Treuil 2003, 34. 
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ΕΕππίίλλοογγοοςς  

 
Το πολύτοµο «βιβλίο» για τη ΜΘ, που περιλαµβάνει τις σχετικές απόψεις των 

τελευταίων 100 χρόνων, αποτελεί σηµαντικό τµήµα της ελληνικής όσο και 

παγκόσµιας αρχαιολογικής κληρονοµιάς – της λόγιας αλλά, πλέον, και της ευρύτερης 

(Εικ. 13-15). Η δύναµή του να συναρπάζει τόσο πολύ ακόµη και σήµερα οφείλεται, 

εν πολλοίς, στην ιδιαιτερότητα της ‘µινωικής’ υλικής και συµβολικής παραγωγής – 

ιδίως στα πανίσχυρα σπαράγµατα της ‘µινωικής’ τέχνης. Αλλά, εξίσου, και στις 

«αναγνώσεις» πολλών γενεών µελετητών, ξεκινώντας από τους πρωτεργάτες 

αρχαιολόγους και θρησκειολόγους, τον Evans, τον Nilsson, τον Persson, τον Picard, 

τον Μαρινάτο, τον Πλάτωνα, που συνέθεσαν σελίδες που, ουσιαστικά, δεν 

ξεπεράστηκαν ποτέ. Σε αυτές «δοµείται» µια πολυσήµαντη «ιερή κατασκευή» που 

έχει βρει πρωτεύουσα θέση στην πλανητική ιστορία των θρησκειών. Μάλλον, επειδή 

παραπέµπει «αρχετυπικά», στις µέρες του θρησκευτικού ολοκληρωτισµού που 

διανύει η ανθρωπότητα, σε µια χαµένη Εδέµ – των ανθρώπινων σχέσεων, της 

συλλογικότητας και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Μια πίστη που συνδέει τους 

κοινωνούς της – την «Εκκλησία» της – µε τη φύση, όχι σε ένα «πρωτόγονο» αλλά σε 

ένα «πολιτισµένο», «πρωτοευρωπαϊκό» περιβάλλον, δεν µπορεί παρά να έχει  

καταλυτική δύναµη για τον επανακαθορισµό της ταυτότητας των σηµερινών 

«πολιτών του κόσµου» – του ∆υτικού κατά προτίµηση. Οι οποίοι µπορεί ενίοτε να 

διανύουν περιόδους θρησκευτικού φανατισµού και σκοταδισµού, όπου η πίστη 

γίνεται άλλοθι για υπερβολικές εκφράσεις κοινωνικών ρήξεων και πολιτισµικών 

ανισοτήτων (όπως η δεισιδαιµονία, η τροµοϋστερία κ.ά.). ∆εν λησµονούν, όµως, το 

ισχυρό εκείνο υπόβαθρο του Ουµανισµού και του ∆ιαφωτισµού, που εµποτίζει µια 

βαθύτερη και ουσιαστική θρησκευτική ιδεολογία, η οποία, όσο περισσότερο τείνει να 

«αφοπλίζεται» από τον ορθολογισµό, τόσο ισχυρότερη µοιάζει να επανακάµπτει.  
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ΚΚααττάάλλοογγοοςς  εειικκόόννωωνν  

 

11..  Η παράσταση ‘θεοφάνειας’ σε χρυσό δακτυλίδι. Αγορά του A. Evans, το 1894, στο 

Ηράκλειο, από τον υποπρόξενο της Ρωσίας Ιωάννη Μητσοτάκη624 [MTPC, Fig. 48˙ 

AM no. 1938.1127 (CS no. 250)]. 

22..  Το σφράγισµα µε την παράσταση της ‘Ορείας Μητέρας’ (Marinatos 1993, Fig. 

133˙ CMS II.8, no. 256).  

33..  Το ειδώλιο της ‘θεάς των όφεων’ (Goodison & Morris 1998β, Fig. 55).  

44..  Η παράσταση στο χρυσό ‘δακτυλίδι των Ισοπάτων’. «Χορευτική σκηνή» 

(Marinatos 1993, Fig. 149˙ CMS II.3, no. 51). 

55..  Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας. Η πλευρά µε τη «θεοποίηση» του νεκρού 

(φωτογραφικό αρχείο). 

66..  Η παράσταση στο χρυσό δαχτυλίδι από τον Μόχλο. ‘Θεότητα’ σε πλοιάριο 

(Marinatos 1993, Fig. 150˙CMS II.3, no. 252). 

77..  Η ελεφαντοστέινη «τριάδα» από τις Μυκήνες (προσωπικό φωτογραφικό αρχείο). 

88..  ‘Θεά Μεθ’ Υψωµένων Χειρών’ από το Γάζι (Goodison & Morris 1998β, Fig. 58). 

99..  Ο ‘Κούρος του Παλαικάστρου’ (προσωπικό φωτογραφικό αρχείο). 

1100..  Εικονιστική παράσταση σε χρυσό δαχτυλίδι άγνωστης προέλευσης, στο 

Ashmolean Museum της Οξφόρδης (Marinatos 1993, Fig. 166˙ AM no. 1919.56). 

1111..  Παράσταση ‘δενδρολατρείας’ στο χρυσό δαχτυλίδι από τον θολωτό τάφο 91 στις 

Μυκήνες (Marinatos 1993, Fig. 187˙ CMS I, no. 126). 

1122..  Η ‘παράσταση του ∆εσπότη’ (‘Master Impression’) στο σφράγισµα από τα Χανιά 

(Hallager 1985, Fig. 9a˙ CMS V Suppl. 1A, no. 142). 

1133..  «∆ραµατική» αναπαράσταση ‘βαιτυλολατρείας’, το 2005, από Αµερικανό 

φοιτητή της αρχαιολογίας, στην κεντρική αυλή του ανακτόρου των Μαλίων 

(projectsx.dartmouth.edu). 

1144..  Αµερικανοί φοιτητές αρχαιολογίας «σείουν» δέντρο, το 2005, στα Γουρνιά 

(projectsx.dartmouth.edu). 

1155..  Σύγχρονη οπαδός του Goddess Movement, σε στάση ‘θεάς των όφεων’, στην 

Κνωσό (www.explorecrete.com/mycrete/various/hana-goddess.htm). 

  

  

                                                 
624 MacGillivray 2002 (2000), 209-10. 
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ΕΕιικκόόννεεςς 

 
1. Η παράσταση ‘θεοφάνειας’ σε χρυσό δακτυλίδι. Αγορά του A. Evans, το 1894, στο Ηράκλειο, 

από τον υποπρόξενο της Ρωσίας Ιωάννη Μητσοτάκη 

[MTPC, Fig. 48˙ AM no. 1938.1127 (CS no. 250)] 

 

 

 

 

 
2. Το σφράγισµα µε την παράσταση της ‘Ορείας Μητέρας’ 

(Marinatos 1993, Fig. 133˙ CMS II.8, no. 256) 
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3. Το ειδώλιο της ‘θεάς των όφεων’ (Goodison & Morris 1998β, Fig. 55) 

 

 

 
 

4. Η παράσταση στο χρυσό ‘δακτυλίδι των Ισοπάτων’. «Χορευτική σκηνή» 

(Marinatos 1993, Fig. 149˙ CMS II.3, no. 51) 
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5. Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας. Η πλευρά µε τη «θεοποίηση» του νεκρού (φωτογραφικό αρχείο) 
 
 
 
 

 
 

6. Η παράσταση στο χρυσό δαχτυλίδι από τον Μόχλο. ‘Θεότητα’ σε πλοιάριο  
(Marinatos 1993, Fig. 150˙CMS II.3, no. 252) 
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7. Η ελεφαντοστέινη «τριάδα» από τις Μυκήνες (προσωπικό φωτογραφικό αρχείο) 
 
 
 

 
 

8. ‘Θεά Μεθ’ Υψωµένων Χειρών’ από το Γάζι (Goodison & Morris 1998β, Fig. 58) 
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9. Ο ‘Κούρος του Παλαικάστρου’ (προσωπικό φωτογραφικό αρχείο) 
 
 
 

 
 
10. Εικονιστική παράσταση σε χρυσό δαχτυλίδι άγνωστης προέλευσης, στο Ashmolean Museum της 

Οξφόρδης (Marinatos 1993, Fig. 166˙ AM no. 1919.56) 
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11. Παράσταση ‘δενδρολατρείας’ στο χρυσό δαχτυλίδι από τον θολωτό τάφο 91 στις Μυκήνες 
(Marinatos 1993, Fig. 187˙ CMS I, no. 126) 

 
 
 
 
 
 

 
 

12. Η ‘παράσταση του ∆εσπότη’ (‘Master Impression’) στο σφράγισµα από τα Χανιά 
(Hallager 1985, Fig. 9a˙ CMS V Suppl. 1A, no. 142) 
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13. «∆ραµατική» αναπαράσταση ‘βαιτυλολατρείας’, το 2005, από Αµερικανό φοιτητή της 
αρχαιολογίας, στην κεντρική αυλή του ανακτόρου των Μαλίων (projectsx.dartmouth.edu) 

 
 

 

 
 

14. Αµερικανοί φοιτητές αρχαιολογίας «σείουν» δέντρο, το 2005, στα Γουρνιά 
(projectsx.dartmouth.edu) 
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15. Σύγχρονη οπαδός του Goddess Movement, σε στάση ‘θεάς των όφεων’, στην Κνωσό 
(www.explorecrete.com/mycrete/various/hana-goddess.htm) 

 


