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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Αν ένας από τους σκοπούς της αρχαιολογίας είναι η ανάπλαση της αρχαίας 
κοινωνίας µέσα από τα υλικά της κατάλοιπα, τότε τα αρχιτεκτονικά λείψανα αποτε-
λούν την πιο χειροπιαστή πρώτη ύλη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Μόνο που η 
αρχιτεκτονική προέκυψε όχι για να ικανοποιήσει εσωτερικές, πνευµατικές ανησυχίες -
µολονότι προϋποθέτει πολύπλοκες διανοητικές διαδικασίες-, αλλά ως τρόπος για την 
κάλυψη καθηµερινών, ζωτικών αναγκών. Οι λύσεις που ο άνθρωπος επινόησε για τις 
ποικίλες στεγαστικές του ανάγκες (κατοίκησης, αποθήκευσης και παρασκευής τροφής, 
πνευµατικού και κοινωνικού περιεχοµένου ιδεολογίες) βρίσκονται πάντοτε σε συνάρ-
τηση µε τα µέσα και τα υλικά που είχε στη διάθεσή του, δίνοντας σε µας την ευκαιρία 
µέσω των υλικών αυτών καταλοίπων του παρελθόντος να ανιχνεύσουµε το βιοτικό 
επίπεδο και την πολιτισµική στάθµη µιας κοινωνίας.  

Από την άλλη µεριά βρίσκεται η τέχνη, η οποία ιδιαίτερα για τις προϊστορικές 
κοινωνίες απηχεί περισσότερο θρησκειολογικές και µαγικές λειτουργίες παρά αυτό 
που στη σύγχρονη εποχή µετεξελίχθηκε στη στάση: «Η τέχνη για την τέχνη». Παρόλα 
αυτά δεν παύει να αποτελεί πνευµατική και καλλιτεχνική έκφραση των αισθητικών 
ενδιαφερόντων των ανθρώπων µιας εποχής µε περιεχόµενο ιδεολογικό, πολιτικό και 
ευρύτατα κοινωνικό, λειτουργώντας ταυτόχρονα και ως µέσο προβολής µιας ιδεολο-
γίας, επιβολής εξουσίας θρησκευτικής ή κοσµικής επάνω στο άτοµο.  

Ο συνδυασµός των δύο αυτών παραµέτρων, δηλαδή της αρχιτεκτονικής και 
της τέχνης, αποτελεί όχι µόνο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνισταµένη για την πολύ-
πλευρη παρατήρηση και µελέτη µιας αρχαίας κοινωνίας, αλλά και πολύ χρήσιµη και 
απαραίτητη πηγή πληροφοριών για ασφαλέστερα συµπεράσµατα σχετικά µε τη ζωή 
αυτών των ανθρώπων.  

Πολύ περισσότερο δε οι τοιχογραφίες ανάµεσα στις άλλες µορφές τέχνης 
συµβάλλουν τα µέγιστα σε αυτή τη µελέτη του παρελθόντος, µια και πρόκειται για 
τέχνη άµεσα εξαρτώµενη από την αρχιτεκτονική λόγω της άρρηκτης σχέσης που 
υπάρχει µεταξύ φέροντος και φεροµένου. Ταυτόχρονα όµως πρόκειται και για µια 
επίπονη διαδικασία, χρονοβόρα, µε απαιτήσεις καλλιτεχνικές, ώστε να µη θεωρού-
νται τυχαίο αποτέλεσµα τόσο οι εικονιστικές σκηνές που κοσµούν ένα χώρο όσο και 
ο χώρος που επιλέγεται να διακοσµηθεί µε τις αντίστοιχες παραστάσεις.  

Πόσο µάλλον όταν αναπαράγεται σε αυτές τις παραστάσεις η αρχιτεκτονική της 
εποχής, τα κτίρια, τα οικοδοµήµατα που διακοσµούνται µε αυτές τις τοιχογραφίες, είτε 
εικονίζοντας την εξωτερική όψη τους είτε τους εσωτερικούς τους χώρους και τις 
ανθρώπινες δράσεις που εκτυλίσσονται εντός και εκτός αυτών, ακολουθώντας συγκε-
κριµένες καλλιτεχνικές συµβάσεις, η αποκρυπτογράφηση των οποίων οδηγεί στην 
κατανόηση του δοµηµένου χώρους της εποχής του Χαλκού στον αιγαιακό χώρου, 
δηλαδή της εποχής που µας ενδιαφέρει άµεσα και σε αυτή θα επικεντρώσουµε την 
προσοχή µας. 

Ως αντικείµενο µελέτης οι τοιχογραφίες αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικό τοµέα  
έρευνας, δεδοµένου ότι προσφέρουν τη δυνατότητα εντρύφησης σε ένα χώρο ανά-
πτυξης πολυπρόσωπων παραστάσεων, µε ευρεία χρωµατική γκάµα και ποικιλία 
δράσεων και κινήσεων ανθρωπίνων µορφών ή του ζωικού και φυτικού κόσµου, αντι-
κειµένων καθηµερινής ή και τελετουργικής χρήσης. Η αρχιτεκτονική έκταση/διάπλαση 
αποτελεί το µοναδικό περιορισµό, η προσπάθεια να εικονιστεί σε µια επίπεδη επιφά-
νεια η τρισδιάστατη υπόσταση αρχιτεκτονικών συγκροτηµάτων, σε συνδυασµό βέβαια 
και µε τις δυνατότητες/ικανότητες του καλλιτέχνη και των συµβάσεων της εποχής του 
Χαλκού.  
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Γι’ αυτόν το λόγο, εξάλλου, έχουν γραφτεί και τόσες µελέτες και άρθρα 
σχετικά µε τις τοιχογραφίες της εποχής του Χαλκού, όχι όµως και για την απόδοση 
του δοµηµένου χώρου µέσα από αυτές και κυρίως του εσωτερικού δοµηµένου χώρου. 
Ενώ συναντάµε άρθρα σχετικά µε την ταύτιση και τις πιθανές χρήσεις των εικονιζό-
µενων κτιρίων, τις τοπικές ιδιοµορφίες/διαφοροποιήσεις και τις πληροφορίες που 
εµπεριέχουν οι καλλιτεχνικές συµβάσεις ως προς τον τρόπο απόδοσης των εξωτε-
ρικών όψεων και της µορφολογίας των κτισµάτων στις τοιχογραφίες, σε ό,τι αφορά 
την απόδοση του εσωτερικού των κτισµάτων, του «εντός» χώρου, λίγα έχουν γραφτεί 
και πολύ λιγότεροι µελετητές έχουν ασχοληθεί περισσότερο συστηµατικά µε αυτή 
την παράµετρο.  

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις περιορισµένες σε αριθµό παραστάσεις 
που µπορεί να αναφέρονται στο εσωτερικό κτιρίων και σε αντιδιαστολή µε τις πολυ-
άριθµες απεικονίσεις των εξωτερικών επιφανειών των κτισµάτων, εξαρχής µου προκά-
λεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι τρόποι απόδοσης του εσωτερικού χώρου ως σηµείο 
οπτικής ενός κτίσµατος και το ιδιαίτερα διαφωτιστικό θέµα των µέσων/καλλιτεχνικών 
συµβάσεων που χρησιµοποιούν οι ζωγράφοι της εποχής για την επίτευξη αυτού του 
στόχου, αποτελεί ένα εξαιρετικά πρωτότυπο και ενδιαφέρον αντικείµενο µελέτης των 
τοιχογραφιών της εποχής του Χαλκού.  

Ως βασικός στόχος, λοιπόν, αυτής της µελέτης θα είναι η σφαιρική, συνολική 
αλλά και αναλυτική προσέγγιση της απεικόνισης του δοµηµένου χώρου και κυρίως µια 
πρώτη προσπάθεια εντοπισµού, κατηγοριοποίησης και παρουσίασης του τρόπου 
απόδοσης και των προβληµάτων που θέτουν οι τοιχογραφίες που εικονίζουν παραστά-
σεις να εκτυλίσσονται στο εσωτερικό ενός κτιρίου µε την ταυτόχρονη εξέταση και 
ένταξή τους στο ευρύτερο σύνολο του τοιχογραφικού διακόσµου των οικοδοµηµάτων 
του αιγαιακού χώρου της εποχής του Χαλκού.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα µέλη της επιβλέπουσας επιτροπής Ί Τζαχίλη, Κ. 
Κόπακα και Χρ. Μπουλώτη για τις εύστοχες παρατηρήσεις τους µε σκοπό την πληρέ-
στερη µελέτη του θέµατος. Ιδιαίτερα την καθηγήτριά µου Ί. Τζαχίλη γιατί αυτή η 
προσπάθεια δε θα µπορούσε να ολοκληρωθεί, ούτε καν να ξεκινήσει, χωρίς την 
καθοδήγησή της. Η συµβολή της ήταν καθοριστική τόσο στην εύρεση και διατύπωση 
του θέµατος όσο και σε όλη την πορεία διερεύνησης και ανάπτυξής του. Επίσης εξίσου 
σηµαντικές θεωρώ τις παρατηρήσεις, τις συζητήσεις και γενικότερα τη συνεχή υποστή-
ριξη πολύ καλών φίλων που υπήρξαν πολύτιµες σε αρκετές περιπτώσεις. 

Τέλος, µαζί µε τις ευχαριστίες µου θα ήθελα να αφιερώσω τη διπλωµατική µου 
εργασία στην οικογένειά µου, η συµπαράσταση της οποίας ήταν πάντοτε σταθερά 
παρούσα, µε κάθε δυνατό τρόπο, σε όλα τα διαφορετικά στάδια συγγραφής αυτής της 
εργασίας.  
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(Όλες οι χρονολογίες αναφέρονται στην π. Χ. εποχή) 



 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η λέξη χώρος έχει πολλές σηµασίες: τόπος χωρίς όρια, διάστηµα, κενό. Ως 
ερευνητικό αντικείµενο πρέπει να χωρισθεί σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσεται ο 
φυσικός χώρος, το «φυσικό» περιβάλλον που είναι το περιβάλλον της φύσης, το φυσικό 
τοπίο, ένα ακαθόριστο αντικείµενο, την ποιότητα και την ποσότητα του οποίου ορίζουν 
τα στοιχεία της φύσης. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκει το «κατασκευασµένο» περιβάλ-
λον, αυτό στο οποίο ο άνθρωπος έχει επέµβει.  

Αυτό το κατασκευασµένο περιβάλλον δεν αντιπροσωπεύει µόνο την αρχιτεκτο-
νική δράση. Μπορεί, για παράδειγµα, ένα τµήµα της φύσης να έχει διευθετηθεί σύµφωνα 
µε ένα σχεδιασµό του ανθρώπου και µε αυτό τον τρόπο να µην αποτελεί πια µέρος της 
φύσης. Είναι ένα «οργανωµένο» περιβάλλον και ανήκει στη δραστηριότητα της ανθρώ-
πινης παρέµβασης στο φυσικό περιβάλλον, το ύπαιθρο. Ανήκει µεν στο πεδίο της αρχιτε-
κτονικής, µπορούµε να το χαρακτηρίσουµε «οργανωµένο φυσικό περιβάλλον», αλλά όχι 
αρχιτεκτονικό ή δοµηµένο περιβάλλον. Για να γίνει αυτό πρέπει να µεσολαβήσει η δια-
µόρφωση του χώρου, η αντικατάσταση του κενού από «τόπους» και «θέσεις».  

Την αντικατάσταση αυτού του κενού, τη δηµιουργία και συγκέντρωση χώρων, 
πραγµατοποιεί το «οικοδοµώ». Η σταθεροποίηση της παρουσίας του ανθρώπου και η 
«εγκατάστασή» του κάπου, η πράξη δηλαδή του κατοικείν1, συµβαδίζει από τη διαµόρ-
φωση/µετατροπή του φυσικού τοπίου σε «εξηµερωµένο» χώρο, αυτόν που ανήκει στον 
πολιτισµό και την ευρύτερη εδαφοκυριαρχία µιας κοινωνικής οµάδας, την ποσότητα και 
την ποιότητα του οποίου καθορίζουν τα κτισµένα κατάλοιπα της ανθρώπινης κοινωνικής 
δράσης, δηλαδή κατασκευές που αναλαµβάνουν να προωθήσουν/ολοκληρώσουν τις 
καθηµερινές χρήσεις και το σύνολο των δραστηριοτήτων του ανθρώπου, µετατρέποντας 
το χώρο σε «δοµηµένο περιβάλλον».  

Πιο συγκεκριµένα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι το αποτέλεσµα της ανθρώπινης 
συµπεριφοράς και τεχνικής µέσω της πράξης του κατοικείν και της αρχιτεκτονικής 
αποτελεί ο «κτισµένος χώρος» ορίζοντας έναν οργανωµένο, δοµηµένο αρχιτεκτονικό 
χώρο, σε αντιδιαστολή µε τον ανοιχτό, υπαίθριο εξωτερικό χώρο. Έτσι εγκαθίσταται µία 
διαλεκτική του «έσω» και του «έξω», που αντιστοιχεί σε µια διαλεκτική του «κλειστού» 
και του «ανοιχτού» χώρου.  

Ο εσωτερικός χώρος δεν είναι νοητός χωρίς το «µη-εσωτερικό», τον 
εξωτερικό2. Η σχέση ανάµεσα στα δύο αυτά στοιχεία φανερώνει και τον τρόπο µε τον  
 
___________________ 
1. Η πράξη του κατοικείν είναι ουσιαστική και αναπότρεπτη για τον άνθρωπο. Μας  
    δίνει το αίσθηµα του «χώρου-καταφύγιο», της υποδοχής, της οικειότητας, αυτό που 
    ο Α. Bachelard χαρακτήρισε στην Ποιητική του ως «φαινοµενολογία του  
    στρογγυλού, του οστράκου» (∆. Α. Φατούρος 1972, 356). Εξάλλου, ο Πλάτωνας  
    (Πολιτεία ΙΙ 369) τοποθετεί την ανάγκη της κατοικίας αµέσως µετά την ανάγκη της  
    τροφής. 
2. Ο εξωτερικός χώρος ταυτίζεται µε τον υπαίθριο χώρο. Η χρήση του στον τίτλο 
    αυτής της εργασίας γίνεται για να επιτείνει την αντίθεση του «έσω» και του «έξω»  
    και ως αντιδιαστολή στον όρο του τίτλου «εσωτερικός δοµηµένος χώρος». Γι’ αυτό  
    εξάλλου προτιµήθηκε και η χρήση των εισαγωγικών, ενώ µέσα στην εργασία  
    χρησιµοποιείται µόνο µε την ορθή σηµασία του, δηλαδή ως ύπαιθρος, ενώ όταν  
    αναφέρεται στο ερευνητικό µας αντικείµενο, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη µελέτη των  
    τοιχογραφιών και γενικότερα της αιγαιακής τέχνης της εποχής του Χαλκού, 
    κατονοµάζεται ως εξωτερική µορφή/όψη του δοµηµένου χώρου.  
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οποίο γίνεται η µετάβαση από τον ένα στο άλλον. Ο τρόπος της µετάβασης από τον 
κλειστό χώρο του αρχιτεκτονικού έργου στον ανοιχτό, στον εξωτερικό χώρο, η αλληλο-
σύνδεση των εσωτερικών χώρων µεταξύ τους και προς το ύπαιθρο, είναι οι ηµι-
υπαίθριοι χώροι που επιτελούν µια θαυµαστή αλληλοδιείσδυση. Είναι κατασκευές που 
«µετέχουν» και των δύο χώρων, εκφράζοντας µε µιαν άκρα διακριτικότητα την εισαγω-
γή του «έξω» χώρου στον «έσω» και αντίστροφα. 

Η µετατροπή του φυσικού σε κτισµένο/δοµηµένο χώρο είναι επίτευγµα καθο-
ριστικής σηµασίας του κοινωνικού ανθρώπου. Ο δοµηµένος χώρος και τα στοιχεία που 
τον συνθέτουν, τον εξοπλίζουν ή τον στολίζουν είναι οι «πρωταγωνιστές» ώστε να 
εκφραστεί/διατυπωθεί µια αρχιτεκτονική σκέψη, ένα αρχιτεκτονικό συµβάν, το οποίο 
ορίζεται από τα επιµέρους στοιχεία του: τα υλικά (χειρισµός και αναλογίες τους), τα 
σχήµατα, το χρώµα, το φως του ήλιου και το τεχνητό (πηγές φωτισµού τεχνητές: λύ-
χνοι, κέρνοι) και από τις σχέσεις µεταξύ τους και προς το περιβάλλον, ενώ οι ανθρώ-
πινες φιγούρες έχουν πια το χαρακτήρα του φόντου, του συµπληρωµατικού και επεξη-
γηµατικού στοιχείου3. Εξάλλου, είναι µια από τις αρχαιότερες και πιο πολύπλοκες νοη-
τικές διεργασίες του ανθρώπινου νου για τις οποίες µπορούµε να έχουµε υλική µαρτυ-
ρία, που συγκεντρώνουν και εκφράζουν το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων. Κάθε 
αλλαγή της κοινωνικής δοµής οδηγεί αναπόφευκτα σε καινούριες µορφές δοµηµένου 
χώρου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι οι παλιές παύουν να υπάρχουν.  

Είναι γνωστό ότι η διαδικασία που ακολουθεί η ανώνυµη σύνθεση, σε αντίθεση 
µε την επίσηµη που είναι έργο του αρχιτέκτονα, βασίζεται σε πρότυπα και σε παραλ-
λαγές τους4. Όµως το ζητούµενο εδώ δεν είναι τόσο η «κοινωνική λογική του χώρου», 
αλλά ο συνδυασµός της αρχιτεκτονικής µε την τέχνη και ειδικότερα τις τοιχογραφίες, 
σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική έκταση -τον αιγαιακό χώρου και σε µια ορισµένη 
χρονική περίοδο -την εποχή του Χαλκού5.  

Από αρκετά νωρίς, ήδη από την τελευταία Νεολιθική περίοδο, η αισθητική 
εµφάνιση των σπιτιών φαίνεται ότι απασχόλησε τους κατοίκους του Αιγαίου. Η αρχι-
τεκτονική µορφή ξεπερνά το στάδιο της διαµόρφωσης απλών χώρων στέγασης και 
αποτελεί σύνολο στοιχείων, όπου η λειτουργικότητα συνδυάζεται µε την επίθεση χρω-
µατιστών κονιαµάτων στους τοίχους που αποτελεί την τελευταία φάση µιας κυρίως 
αρχιτεκτονικής εργασίας, χωρίς να λησµονήσει κανείς και την πρακτική χρησιµότητά 
τους. 
 Η ίδια η λέξη6 εξάλλου δηλώνει την αιτιώδη συνάφεια, τη σχέση 
αλληλεξάρτησης της µεγάλης ζωγραφικής µε την αρχιτεκτονική. Ο αρχιτεκτονικός 
σχεδιασµός καθορίζει την έκταση και τη µορφή της τοιχογραφηµένης επιφάνειας, αλλά 
και το θέµα µιας τοιχογραφίας µπορεί να συνδέεται µε τη χρήση του χώρου που 
διακοσµεί και κατά συνέπεια επιτείνει τη λειτουργία και σηµασία του διακοσµηµένου  
 
___________________ 
3. Από εδώ πηγάζουν και οι δύο θεµελιώδεις σχέσεις µε τις οποίες το αρχιτεκτονικό  
    έργο επιχειρεί την τελείωσή του: η αναφορά στον άνθρωπο και η αναφορά στο  
    χώρο (∆. Α. Φατούρος 1972, 355). 
4. Α. Rappoport 1969, 20.  
5. Μεγάλη ανάπτυξη γνώρισαν οι τοιχογραφίες στην Κρήτη και στα «µινωίζοντα» 
    νησιά κατά τη ΜΜ ΙΙΙ/ΥΜ Ι περίοδο (16ος - α΄ µισό 15ου αι.), ενώ στον 
    ηπειρωτικό κορµό κατά την ΥΕ ΙΙΙΑ-Β (14ος-13ος αι.), τους δύο δηλαδή 
    κατεξοχήν αιώνες της ανακτορικής ζωής. 
6. Τοιχογραφία = ζωγραφείν επί των τοίχων, η τέχνη του ζωγραφείν επί των τοίχων  
    (Α. Κ. Ορλάνδου, Ι. Ν. Τραυλού 1986, 251). 
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χώρου7. Γι’ αυτόν το λόγο και η µεγάλη ζωγραφική της εποχής του Χαλκού γίνεται 
ορθότερα κατανοητή εάν µελετηθεί όχι σαν µια αποµονωµένη ζωγραφιστή σύνθεση, 
αλλά σε σχέση µε το αρχιτεκτονικό σκηνικό που την πλαισιώνει.  

Ωστόσο, παρά το ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσµα που προσφέρει κατά γενική 
οµολογία µια τοιχογραφία, είναι ίσως µία από τις πιο δύσκολες µορφές τέχνης ως προς 
την κατανόησή της από τους µελετητές. Πολλά και σύνθετα είναι τα προβλήµατα, τα 
ερωτήµατα και τα κενά που υπάρχουν στη µελέτη της εξελικτικής πορείας και γενικό-
τερα της µελέτης της µεγάλης ζωγραφικής στο χώρο του Αιγαίου και σχετίζονται µε 
διάφορους τοµείς έρευνας8. Προβλήµατα που πηγάζουν και από την ίδια την υφή του 
υλικού, µια και το κονίαµα είναι κατεξοχήν φθαρτό υλικό και ενώ ξέρουµε ότι οι 
τοιχογραφίες διατηρούνται στη θέση τους σε άριστη κατάσταση κάποτε και για πολλές 
δεκαετίες, από τη στιγµή που µαζί µε το κτίσµα που διακοσµούν θα καταπέσουν είτε 
µετά από κάποια καταστροφή (πυρκαγιά, σεισµός, εχθρική εισβολή) είτε µετά από 
εγκατάλειψη ή αλλαγή χρήσης (δεύτερη χρήση) του χώρου, γίνονται ένα µε το χώµα, 
χάνονται, θρυµµατίζονται ή αποκολλώνται από τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα. Οι 
αλλεπάλληλες και για µεγάλο χρονικό διάστηµα οικιστικές φάσεις στους ίδιους χώρους, 
σε συνδυασµό µε τις κλιµατολογικές συνθήκες, είχαν ως αποτέλεσµα οι τοιχογραφίες 
σχεδόν στο σύνολό τους να φθάσουν ως εµάς σε ιδιαίτερα αποσπασµατική κατάσταση 
και πάντα µε την επιφύλαξη να αποτελούν µεν αντιπροσωπευτικό δείγµα του θεµατο-
λογίου, όχι όµως και της ποικιλοµορφίας του εικονιστικού διακόσµου που χρησιµο-
ποιούσαν εκείνη την εποχή. Η προβληµατική αυτή κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόµα 
περισσότερο από τις ατελείς µεθόδους ανασκαφής και κυρίως της συντήρησης που 
εφαρµόζονταν από τα τέλη του περασµένου αιώνα µέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του 
20ου, διάστηµα κατά το οποίο βρέθηκε ένα µεγάλο µέρος του υλικού αυτού.  

Επιπροσθέτως, στην αιγαιακή προϊστορία είµαστε σε µεγάλο βαθµό ανίκανοι να 
φτάσουµε στο ατοµικό, στη µορφή του «παραγγελιοδότη» ή του «θεατή» που είχε 
πρόσβαση ή λόγο/επιρροή πάνω σε αυτές, αν και η άµεση εξάρτηση των τοιχογραφιών 
από τα κτίρια ή την τοποθεσία στην οποία βρέθηκαν, όπως ήδη τονίσαµε, µας βοηθά 
στην εξαγωγή πληρέστερων συµπερασµάτων, σε αντίθεση µε άλλα φορητά αντικείµενα 
τέχνης, όπως σφραγίδες, αγγεία, µε τους ποικίλους και συχνά διαφορετικούς σε αριθµό 
ιδιοκτήτες9.  

Ωστόσο, η εξάπλωση της τοιχογραφικής τέχνης θα πρέπει να είχε ως άµεσο 
αποτέλεσµα και προϋπόθεση τη µετακίνηση ζωγράφων που θα ταξίδευαν µε όλα τα 
µυστικά και τα εφόδια της εξειδικευµένης τεχνογνωσίας τους σε διάφορες περιοχές. Η 
τοιχογραφία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη µορφή τέχνης, απαιτεί πολύχρονη 
διαδικασία εκµάθησης και εµπειρίας τόσο για την επίστρωση του κονιάµατος όσο και 
για την παρασκευή των χρωµάτων, του σχεδίου, της ολοκλήρωσης µιας ζωγραφικής 
σύνθεσης προσαρµοσµένης σε ζωφόρο, πίνακα ή ως ελεύθερη σύνθεση σε µεγάλη 
 
__________________ 
7. A. Patrianakou-Iliaki 1981, 245. 
8. Βλ. Χρ. Τελεβάντου 1984, 356. 
9. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι ναι µεν οι τοιχογραφίες  
    χαρακτηρίζονται ως µη φορητά «αντικείµενα» τέχνης λόγω της συνάφειάς τους  
    µε το δοµηµένο χώρο, αλλά οι τοιχογράφοι επιδίδονταν και στη ζωγραφική 
    φορητών αντικειµένων, όπως σαρκοφάγοι (π.χ. Αγία Τριάδα), τράπεζες προσφορών 
    (π.χ. Ακρωτήρι Θήρας), επιτύµβιες στήλες (π.χ. Μυκήνες). Τα καλλιτεχνήµατα 
    αυτά δε θα τα εξετάσουµε εδώ ως τοιχογραφίες, αλλά ως εικονογραφικά τους 
    παράλληλα.  
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αρχιτεκτονική επιφάνεια. Η δυσκολία εύρεσης κάποιων χρωµάτων, όπως το αιγυπτιακό 
κυανό, ο χρόνος εργασίας και η ανάγκη παρουσίας εξειδικευµένου προσωπικού τεχνιτών 
δικαιώνει ίσως την κατάταξή της στις «ανακτορικές τέχνες»10, ενώ και στη µετέπειτα 
διάδοσή της στο νησιωτικό χώρο και στη µυκηναϊκή ηπειρωτική Ελλάδα παρέµεινε 
στενά συνδεδεµένη µε την επιθυµία για ποικιλότροπη συµβολική σήµανση του δοµηµέ-
νου χώρου, κοινωνική προβολή, αυτοπροβολή και γιατί όχι και προπαγάνδα11.  

Συνεπώς, ξεκινάµε την προσπάθεια ερµηνεία τους έχοντας κατά νου ότι πρόκει-
ται για έργα τέχνης «ιδιαίτερα», δεδοµένου των πολλαπλών χρήσεων και µηνυµάτων που 
εµπεριέχουν. Ο σκοπός των τοιχογραφιών δεν είναι µόνο διακοσµητικός, αλλά πρόκειται 
για έργα εµποτισµένα µε ένα γενικότερο συµβολισµό θρησκευτικού, κοινωνικού, ιδεολο-
γικού περιεχοµένου. Είναι αρκετά λογικό να υποθέτουµε ότι τµήµα ή το όλο της τέχνης 
της τοιχογραφίας ήταν προσιτό ή προοριζόταν να µπορεί να βλέπεται από άλλους. Πώς 
µπορεί όµως να προσδιορισθεί η σηµασία και ο ρόλος τους, ειδικότερα των τοιχογρα-
φιών µε αρχιτεκτονικές παραστάσεις που είναι και το σηµείο εστίασής µας; Η απάντηση 
είναι συνοπτική: πολύ δύσκολα. Εδώ έρχεται κανείς αντιµέτωπος µε το δυσκολότερο 
ίσως πρόβληµα που αφορά τις προϊστορικές κοινωνίες: πώς σκέφτονταν και τι πίστευαν 
αυτοί οι άνθρωποι;  

Οι εικόνες έχουν να µεταδώσουν το δικό τους µήνυµα. Σε κάθε εικόνα που συνα-
ντάµε κρύβονται ποικίλα µηνύµατα και επίπεδα πληροφοριών. Το κατά πόσο αυτά θα 
αποκαλυφθούν κατά την ερµηνευτική διαδικασία εξαρτάται από τα δεδοµένα που έχει 
στη διάθεσή του ο ερευνητής και συγκεκριµένα στην αρχαιολογία τα ανασκαφικά δεδο-
µένα, τις γραπτές πηγές και τέλος τη συγκριτική εικονογραφία.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική, η ανασκαφή 
δίνει την κάτοψη και η εικονογραφία την εξωτερική όψη/µορφή, ενώ τα επιπλέον στοι-
χεία προέλευσης και ευρύτερης σχέσης ενός αντικειµένου µε το χώρο µέσα στον οποίο 
βρέθηκε συµβάλλουν καθοριστικά στην ερµηνεία της παράστασης. Αλλά και πάλι 
υπάρχουν περιοριστικοί παράγοντες και θέµατα, όπως η µελέτη της θρησκευτικής ιδεο-
λογίας, που δεν µπορούν να ανιχνευθούν εύκολα µέσω των ανασκαφικών δεδοµένων. 
Αντιλαµβανόµαστε µεν το συσχετισµό των εικόνων, αλλά όχι και τη σηµασία τους.  

Το ιδεολογικό υπόβαθρο, τις αντιλήψεις που αφορούν στις σχέσεις των ανθρώ-
πων µεταξύ τους και µε τον κόσµο που τους περιβάλλει, µας παρέχουν τα λογοτεχνικά, 
θρησκευτικά και ιστορικά κείµενα. Τέτοιου είδους κείµενα έχουν εντοπιστεί στις σύγ-
χρονες και πληρέστερες πηγές της Εγγύς Ανατολή και της  Αιγύπτου. ∆υστυχώς οι 
πινακίδες της Γραµµικής Β12, εκτός από την αναµφίβολα πολύ µεγάλη ιστορική τους 
σηµασία, διασώθηκαν σε αποσπασµατική µορφή και το περιεχόµενό τους είναι καθαρά 
γραφειοκρατικό και λογιστικό, δηλαδή περιληπτικής µορφής αρχεία για χρήση από τη 
διοίκηση. Οι λιγοστές πληροφορίες που αντλούµε από αυτές και σχετίζονται µε θρη- 
 
__________________ 
10. Σύµφωνα µε τον Χρ. Μπουλώτη (1995, 13), η τοιχογραφία είναι τέχνη των  
      ανακτόρων, κνωσιακή στη γένεσή της, την παρακµή των οποίων ακολούθησε και  
      µαζί µε τις άλλες τέχνες του γοήτρου της εποχής χάθηκε σχεδόν καθολικά στη  
      στροφή από τον 13ο στο 12ο αι. 
11. Μ. Shaw 1997, 483-484.  
12. Οι πινακίδες της Γραµµικής Β αναφέρονται σε προσκόµιση δώρων σε ιερά και  
      οίκους θεοτήτων χωρίς καµιά πληροφορία για τη µορφή των κτιρίων αυτών (J. T.  
      Hooker 1994, 242 κ.ε.), ενώ δεν εντοπίζονται κείµενα που να αναφέρονται σε  
      θρησκευτικές δοξασίες, ιστοριογραφία ή µυθοπλασία των ανθρώπων της εποχής.  
      Επίσης, καµία επιγραφή δε συνοδεύει τις τοιχογραφίες, συνήθεια πολύ διαδεδοµένη 
      π.χ. στην Αίγυπτο.  
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σκευτικού περιεχοµένου κείµενα, είναι εξίσου αποσπασµατικές και δε βοηθούν στη 
µελέτη της εικονογραφίας της εποχής, τουλάχιστον όχι στο βαθµό που αυτό συµβαίνει 
σε ανάλογες περιπτώσεις από την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή.  

Εποµένως, µεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην εικονογραφική προσέγγιση, τη 
µελέτη της εικόνας όχι µόνο ως οπτικό ερέθισµα, αλλά ως κωδικοποιηµένο σύνολο 
πληροφοριών που αφορούν την ιδεολογία, τον τρόπο απόδοσης µε εικόνες ενός κόσµου, 
ενός πολιτισµού. Η ερµηνευτική προσέγγιση αυτής της διαδικασίας περιλαµβάνει τόσο 
την ανάλυση των επιµέρους στοιχείων της παράστασης και των µεταξύ τους συσχετι-
σµών όσο και τη συγκριτική µελέτη µε στοιχεία από σύγχρονους πολιτισµούς, τα οποία 
επιτρέπουν την καλύτερη κατανόηση πολλών και ποικίλων ζητηµάτων που προκύπτουν 
κατά την ερµηνευτική διαδικασία. Ακόµη όµως και αν ληφθούν όλα τα παραπάνω στοι-
χεία υπόψη και όσο και αν προσπαθήσει κανείς να ελέγξει τις προκαταλήψεις και τις 
εικασίες του, οι οποίες επίσης βαραίνουν την κρίση του µελετητή έστω και έµµεσα, η 
ερµηνεία δεν παύει να έχει υποκειµενικά στοιχεία και ίσως πάντα θα µας διαφεύγει κάτι 
από το νόηµα και τη χροιά αυτών των καλλιτεχνηµάτων13.  

Έχοντας κατά νου όλες τις παραπάνω παραµέτρους θα ξεκινήσουµε τη δική µας 
προσπάθεια µελέτης και ερµηνείας του δοµηµένου χώρου στις τοιχογραφίες του αιγαια-
κού χώρο, ο οποίος δεν εκλαµβάνεται µε τη στενή έννοια του σηµερινού ελλαδικού χώ-
ρου αλλά µέσα στα πλαίσια των πολιτισµικών επαφών και αλληλεπιδράσεων της εποχής, 
εκτεινόµενος ως και την περιοχή της Αιγύπτου και της Συροπαλαιστινιακής ακτής. Αρχι-
κά, εστιάζοντας στο γεγονός ότι αυτό που εικονίζεται συχνότερα στα τοιχογραφήµατα 
είναι η εξωτερική όψη των αρχιτεκτονηµάτων, θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε σε 
µια σειρά ερωτηµάτων που αφορούν στο πώς γίνεται αντιληπτός από τους καλλιτέχνες 
της εποχής ο δοµηµένος χώρος, ποια στοιχεία του τονίζονται και προβάλλονται πάντα, 
ποια λιγότερο και ποια αποσιωπούνται. Επίσης, τη θέση και το ρόλο που κατέχουν στην 
όλη ζωγραφική σύνθεση τυχόν παραλλαγές και µετεξελίξεις του τρόπου απεικόνισης ή 
και των παραστάσεων στις οποίες ενσωµατώνονται. Τέλος και ίσως το πιο σηµαντικό 
σηµείο, κατά πόσο µπορούµε να στηριχθούµε σε αυτές τις απεικονίσεις, κατά πόσο 
αποτελούν ασφαλείς ενδείξεις και αποδείξεις ώστε να αποκαταστήσουµε την ανωδοµή 
των κτιρίων της εποχής, πληροφορίες που ούτε οι γραπτές πηγές ούτε τα ανασκαφικά 
δεδοµένα µας παρέχουν14.  

Το δεύτερο σκέλος της µελέτης µας εστιάζεται στην προσπάθεια αναγνώρισης -
καταγραφής αρχικά και στη συνέχεια ερµηνείας και ταύτισης- των παραστάσεων που 
δηλώνουν εσωτερικό δοµηµένο/κτισµένο χώρο. Πώς δηλαδή αντιλαµβάνονταν και πώς 
απεικόνιζαν (ή µήπως όχι;) τον εσωτερικό χώρο των κτισµάτων οι ζωγράφοι της εποχής 
του Χαλκού, τις συµβάσεις, τα στοιχεία που προτιµούσαν να δηλώνουν ή να παραλεί-
πουν ώστε να γίνει αντιληπτό στο θεατή ότι εικονίζεται όχι η πρόσοψη, αλλά ο «εντός» 
χώρος ενός κτίσµατος. Στο σηµείο αυτό έγκειται η δυσκολία, αλλά και το πρωτότυπο 
αυτού του εγχειρήµατος. 
           Μέχρι τώρα, παρά το γεγονός ότι η ενασχόληση των µελετητών ήταν ευρεία ως 
προς τα θέµατα τεχνικής, χρονολόγησης και εικονογραφίας των τοιχογραφιών, η  
εξέταση της αρχιτεκτονικής αποτελούσε υποκεφάλαιο σε µονογραφίες ή θέµα µεµονω- 
 
___________________ 
13. D. Evely 1999, 55.  
14. Ιδιαίτερη αναφορά και µοναδική ίσως εξαίρεση στην κατάσταση διατήρησης των  
      κτιρίων στους οικισµούς του Αιγαίου αποτελεί η προϊστορική πόλη του   
      Ακρωτηρίου της Θήρας στην οποία, λόγω της ηφαιστειακής καταστροφής του  
      νησιού, τα οικοδοµήµατα έχουν διατηρηθεί σε ύψος δύο και τριών ορόφων. 
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µένων άρθρων15. Σε αυτές τις περιπτώσεις µεγαλύτερη ήταν η έκταση που δινόταν στην 
ανάλυση απεικονίσεων µε εξωτερικές όψεις κτιρίων, µια και ο αριθµός τους σαφώς υπε-
ρέχει και ήταν ιδιαίτερα δελεαστική η συµπλήρωση µέσω αυτών των κατόψεων που 
αποκάλυπταν οι ανασκαφές16. Σε ό,τι αφορά δε στον εσωτερικό χώρο, υπάρχουν περιο-
ρισµένες αναφορές, συχνά αρνητικές. Έκδηλη είναι όµως και η επιφύλαξη ότι, εφόσον 
συνεχίζονται οι αρχαιολογικές έρευνες και νέα στοιχεία έρχονται καθηµερινά στο φως, η 
ερµηνεία των εικόνων βρίσκεται υπό συνεχή αναθεώρηση και επαναπροσδιορισµό.  
 Μετά λοιπόν από σύντοµη περιγραφή των τοιχογραφιών, η σύγκρισή τους µε  
σύγχρονα καλλιτεχνήµατα ώστε να επιβεβαιωθεί ο κοινός εκφραστικός τόπος των καλ-
λιτεχνών της εποχής ως προς τον τρόπο απόδοσης των αρχιτεκτονικών στοιχείων κρί-
νεται αναγκαία, καθώς και η αντιπαράθεση των απεικονίσεων του δοµηµένου χώρου  
-εξωτερικής όψης και εσωτερικού χώρου- που θα αποτελέσει ένα εξίσου σηµαντικό 
τελικό στάδιο της έρευνάς µας. ∆ηλαδή, η συγκριτική µελέτη των αρχιτεκτονικών 
παραστάσεων και των δύο οµάδων και µέσω αυτής η προσπάθεια απάντησης ερωτη-
µάτων τα οποία αφορούν τους λόγους διαφορετικής προσέγγισης τόσο στον τρόπο 
απεικόνισης όσο και στον αριθµό και τη συχνότητα των αντίστοιχων παραστάσεων. 
Επίσης, θα επιχειρηθεί να δοθούν απαντήσεις που αφορούν το περιεχόµενο, τη λει-
τουργία, τυχόν µηνύµατα ή πεποιθήσεις που µπορούµε να ανιχνεύσουµε πίσω από την 
επιλογή µιας παράστασης της µιας ή της άλλης  κατηγορίας που διακοσµεί ένα συγκε-
κριµένο χώρο, σε συνδυασµό και µε τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, όπου βέβαια αυτό 
είναι εφικτό.  
            Τέλος, όλα αυτά θα πρέπει να κατανοηθούν µε ένα περιθώριο αµφισβήτησης 
και µελλοντικής επαναδιαπραγµάτευσης, δεδοµένου ότι τα συµπεράσµατα και τα απο-
τελέσµατα των ερευνών µας στηρίζονται µεν σε ένα ολοκληρωµένο εικονογραφικό 
σύνολο, αλλά µάλλον ακόµη αποσπασµατικό, η ποσότητα, η ποιότητα και ο εµπλου-
τισµός του οποίου θέλουµε να πιστεύουµε ότι δεν είναι και δε θα παραµείνουν σταθε-
ρά, αλλά καθηµερινά θα εµπλουτίζονται µε καινούρια στοιχεία, είτε ως αποτέλεσµα 
νέων ανασκαφικών ερευνών είτε ως απόρροια συµπερασµάτων, ερευνών και αναµο-
χλεύσεων επιστηµονικών προτάσεων του παρελθόντος ή µελλοντικών ερµηνευτικών 
προσεγγίσεων. 
 
___________________ 
15. Ξεκινώντας από τους κορυφαίους αρχαιολόγους, όπως οι A. Evans, G.  
      Rodenwaldt, M.A.S. Cameron, M. Lang, αλλά και πιο πρόσφατοι, όπως οι L.  
      Morgan, S. Immerwahr, E. Davies, Χρ. Μπουλώτης. 
16. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους S. Immerwahr, Ν. Μαρινάτου, L. Morgan, Χρ.  
      Μπουλώτη, Κ. Παλυβού, Χρ. Τελεβάντου, που είτε σε άρθρα είτε σε µονογραφίες  
      τους ασχολήθηκαν µε την ανάλυση και ερµηνεία της αρχιτεκτονικής στην αιγαιακή  
      εικονογραφία. 
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1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ  
 
1.1. Εισαγωγή  

Η εξωτερική µορφή του δοµηµένου χώρου όπως δηλώνεται στις τοιχογραφίες 
αποτυπώνει την εξωτερική επιφάνεια, την όψη των κτισµάτων, η οποία στην πραγµα-
τικότητα θα αντιστοιχούσε στα «κελύφη» αυτών των κατασκευών. Είναι η εικόνα και η 
εντύπωση που θα αποκόµιζε ένας περαστικός κοιτάζοντάς τα από έξω, περπατώντας 
εµπρός και δίπλα τους, ζώντας ανάµεσα σε αυτά. Όταν µιλάµε γι’ αυτά τα κτίσµατα, 
δεν αναφερόµαστε µόνο στα οικιστικά συγκροτήµατα ανακτορικού ή αστικού χαρα-
κτήρα, αλλά και σε κατασκευές µε ποικίλο περιεχόµενο, όπως αγροτοποιµενικού, 
οχυρωµατικού χαρακτήρα, και γενικότερα κτήρια δηµόσιας χρήσης και κοινού 
συµφέροντος, καθώς και θρησκευτικού περιεχοµένου.  

Στην προσπάθειά µας να ακολουθήσουµε την πορεία από τη βίωση του 
δοµηµένου χώρου ως την αποτύπωσή του σε εικόνα, θα διαπιστώσουµε ότι πολλά 
κοµµάτια της πορείας αυτής είναι άγνωστα και για άλλα µόνο υποθέσεις µπορούµε να 
κάνουµε. Ένα µικρό τµήµα αυτής της πορείας µπορούµε να το ανασυντάξουµε µέσα από 
τα καλλιτεχνήµατα της εποχής, αποκωδικοποιώντας παράλληλα και τις καλλιτεχνικές 
συµβάσεις, τους συµβολικούς κώδικες της εικόνας που χρησιµοποιούνται για την 
επίτευξη της απόδοσης αυτών των εικονιστικών παραστάσεων. Συχνά, στο αποτέλεσµα 
που δηµιουργείται µπορούµε να καταλογίσουµε έλλειψη ενότητας στην τέχνη του 
ζωγράφου λόγω των “… primitive aspects of Minoan artistic convention”, όπως τις 
κατονόµασε ο S. Hood στο οµότιτλο άρθρο του1, µε αναµφισβήτητη όµως τη σχεδια-
στική και καλλιτεχνική ικανότητα του ζωγράφου στην αποτύπωση της αρχιτεκτονικής, 
τα επιτεύγµατα, την εξέλιξη της οικοδοµικής τέχνης της εποχής του.  

Μπορούµε να πούµε ότι το µάτι του ζωγράφου «σκανάρει» τον κόσµο 
επιφανειακά και προσπαθεί να τον απεικονίσει όπως τον βλέπει, µέσω µιας «ευρυ-
γώνιας» µατιάς. Ο καλλιτέχνης αποδίδει το δοµηµένο χώρο πανοραµικά, έχοντας ως 
κύριο µέληµά του να στήσει µια γενικευτική, ωστόσο πειστική εικόνα, συµπτύσσοντας 
τα κτίρια σε µια συµπαγή ενότητα µε σαφώς διακριτά τα εξωτερικά τους όρια, χωρίς 
όµως να χάνεται η αίσθηση της πυκνής δόµησης και πολυωροφίας2.  

Υπάρχει, ωστόσο, µια κλίµακα και αντιστοιχία µεταξύ των κτιρίων. Τα “tower 
houses” για παράδειγµα είναι µεγαλύτερα από τα απλά σπίτια, ενώ τα πιο αποµακρυ-
σµένα κτίρια δηλώνονται πιο µικρά3. Συνεπώς, η κλίµακα µπορεί να χρησιµοποιηθεί  
 
___________________ 
1. S. Hood 1985.  
2. Ιδιαίτερα στη δήλωση της πολυωροφίας συντελεί και το γεγονός ότι τα πιο  
    µακρινά σπίτια προβάλλουν σε οριζόντιες σειρές, υπερυψωµένα, σε δεύτερο ή και  
    τρίτο επίπεδο πάνω από τα κοντινά του πρώτου επιπέδου µε αποτέλεσµα να  
    επικαλύπτονται µερικώς, χωρίς όµως καµία προοπτική αλλοίωση. 
3. Οι ζωγράφοι της εποχής που εξετάζουµε, όπως και οι σύγχρονοί τους άλλωστε,  
    αγνοούσαν την προοπτική και φωτοσκίαση, µε τη σηµερινή τουλάχιστον χρήση 
    των όρων. Αν και ορισµένα δείγµατα/προσπάθειες µπορούν να εντοπιστούν, όπως 
    στις τελευταίες φάσεις της µυκηναϊκής τοιχογραφίας όταν οι γραµµές που υποτί- 
    θεται ότι αποδίδουν το έδαφος λείπουν και τα επίπεδα των µορφών συγχέονται, 
    γεγονός που δηµιουργεί ένα είδος προοπτικού αποτελέσµατος και ζωντανεύει τη 
    σύνθεση, φαινόµενο όµως περισσότερο αναφερόµενο σε µεµονωµένες προσπά- 
    θειες/πειραµατισµούς και όχι συνειδητές επιλογές, οι οποίες δε βρίσκουν συνέχεια, 
    περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη. 
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και ως γνώµονας για τη θέση που κατέχει κάθε κατασκευή στο χώρο, αλλά και τη 
σπουδαιότητά της. Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι ο ζωγράφος επιµελείται και 
τονίζει τις εξωτερικές αρχιτεκτονικές διαφοροποιήσεις των κτισµάτων µε τα στοιχεία 
που εκάστοτε κρίνει καθοριστικά για την πληρέστερη απόδοση της ταυτότητας των 
εξωτερικών επιφανειών/τοίχων της κατασκευής/οικοδοµήµατος που επιθυµεί να 
εικονίσει, µε ταυτόχρονη χρήση και ενός µηχανισµού αναγκαίας επιλεκτικής αφαίρε-
σης, ο οποίος περιλαµβάνει το διαχωρισµό των δοµικών υλικών (πέτρα, ξύλο), τη 
δραστική µείωση του αριθµού των κτισµάτων και την ιεράρχησή τους στο χώρο. 
 
1.2. Εξωτερική όψη δοµηµένου χώρου στις τοιχογραφίες  

Οι περισσότερες από αυτές είναι µικρογραφικές και αποτελούν µέρος ευρύτερων 
πολυπρόσωπων συνθέσεων. Ο αριθµός των παραστάσεων που εικονίζουν την εξωτερική 
όψη οικοδοµηµάτων είναι αρκετά µεγαλύτερος σε σχέση µε τις αντίστοιχες του 
εσωτερικού χώρου, συχνά σε αποσπασµατική µορφή, αλλά όµως αντιπροσωπευτικός 
τόσο από την Κρήτη, τις Κυκλάδες, την ηπειρωτική Ελλάδα όσο και από την Αίγυπτο 
και τη Συροπαλαιστινιακή ακτή (Άβαρις, Tel Kabri).   

Αναλυτικότερα, ξεκινώντας από την Κρήτη, στο ανάκτορο της Κνωσού 
συναντάµε προσόψεις µε παρουσία κιόνων που φέρουν µείωση, διπλούς πελέκεις 
στηριζόµενους εκατέρωθεν των κιονοκράνων τους, κέρατα καθοσίωσης, είτε ανάµεσα 
στους κίονες είτε ως επίστεψη σε συνδυασµό µε το µοτίβο των δοκοθηκών4 (Εικ. 1), 
ενώ από το “Ivory Deposit” ζωφόρο µε αµφίκοιλους βωµούς εναλλάξ µε διπλούς 
πελέκεις, πλαισιωµένους από αβακωτό µοτίβο5 (Εικ. 2).  

Η τοιχογραφία του λεγόµενου «Ιερού Άλσους και Χορού»6 παριστάνει πολυ-
πρόσωπη σκηνή µε ανδρικές και γυναικείες µορφές ως µάζα σε επίπεδη επιφάνεια, ίσως 
άλσος ελαιών, το οποίο διαχωρίζεται και οµαδοποιείται από λευκά αρχιτεκτονικά 
στοιχεία που θυµίζουν έντονα τους ελαφρά υπερυψωµένους πλακόστρωτους διαδρόµους 
της δυτικής αυλής του ανακτόρου της Κνωσού7 (Πίν. Ιβ), γεγονός που ενισχύει την 
άποψη ότι πρόκειται για κάποια γιορτή ή εξέχουσα συνάθροιση πλήθους σε αυτό το 
σηµείο του ανακτόρου. Το σηµείο εστίασης των εκδηλώσεων φαίνεται να είναι άλλο και 
έχει οριστικά χαθεί, στην αριστερή άκρη της σύνθεσης, εκεί όπου ο Μ. Α. S. Cameron 
διέκρινε επτά σειρές ισόδοµης τοιχοποιίας8 που πιθανότατα ανήκαν σε κάποιο 
 
___________________ 
4. Από τις κρύπτες (κασσέλες) της Αποθήκης ΧΙΙΙ, της ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περιόδου (βλ.  
    PM II, fig. 373 a-b). 
5. PM ΙII, 207-209, fig. 141, M. Shaw 1986, fig. 11. 
6. Πρόκειται για θραύσµατα που αποτελούν µέρος ευρύτερης σύνθεσης, στην οποία 
    ανήκει και το «Μικρογραφικό Ιερό» και φαίνεται ότι έχουν καταπέσει µαζί από  
    τον όροφο όπου διακοσµούσαν το «∆ωµάτιο των Ανάγλυφων Σπειρών και  
    Μικρογραφιών», στη B∆ πλευρά της κεντρικής αυλής. Φέρουν ίχνη φθοράς από  
    φωτιά και χρονολογικά τοποθετούνται στη ΜΜΙΙΙΒ-ΥΜΙΑ περίοδο (PM IΙI, 42- 
    80, Ε. Davis 1987, D. Evely 1999, 194-196). 
7. Οι άνδρες δηλώνονται µε την τεχνική της βραχυγραφίας, ενώ οι γυναίκες  
    αποδίδονται µε λεπτοµέρειες στο κάτω µέρος της παράστασης σαν σε χορό, είτε  
    στο Βόρειο Θεατρικό Χώρο ή στη ∆υτική Αυλή του ανακτόρου, σε σκηνή µιας  
    γιορτής ή σειρά διαφορετικών εορτασµών (Ν. Μαρινάτου19871, 23-24, ό.π. 19872, 
    140-142, Ε. Davis 1987, 157). 
8. Μ. Α. S. Cameron (1967, 66-67), µε τον οποίο συµφωνούν η Ν. Μαρινάτου (19872,  
    23) και η Ε. Davis (1987, 160). 
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οικοδόµηµα, ιερό ή βωµό (Εικ. 5). Τόσο οι γυναίκες του πρώτου πλάνου όσο και οι 
άνδρες που περπατούν σε ποµπή επάνω στις λευκές ζώνες, κατευθύνονται προς τα εκεί 
παρακολουθώντας κάποιο δρώµενο, µέσα ή πίσω από την κατασκευή αυτή.  

Στο ίδιο σηµείο και σε παρόµοια σύνθεση από την Οικίας Α της Τυλίσσου 
συναντάµε κτίριο µε ισόδοµη δόµηση και διπλό παράθυρο9. Η αποσπασµατική µορφή 
της επιτρέπει µόνο µια υποθετική αναπαράσταση10 (Εικ. 12), σύµφωνα µε την οποία 
εκτός από το κτίριο εικονίζεται και λευκή περιοχή που µπορεί να είναι σκαλοπάτια ή 
δρόµος µε πλάκες, όµοια µε αυτά από τη µικρογραφία της Κνωσού, µε την οποία 
εξάλλου είναι εµφανής η στενή σχέση, εικονογραφικά και στιλιστικά.  

∆ιαφορετικές κατασκευές συναντάµε σε τοιχογραφίες από την Αγία Τριάδα. 
Πρόκειται για την τοιχογραφία του «Ιερού Άλσους», στο δωµάτιο 14 του ισογείου της 
έπαυλης Α (Πίν. ΙΙα). Η τοιχογράφηση κάλυπτε τους τρεις τοίχους του δωµατίου11, κάθε 
τοίχος µε διαφορετική σκηνή: στο βόρειο γονατιστή γυναικεία µορφή ανάµεσα σε άνθη, 
κυρίως κρόκους, ία και κρίνα, στο νότιο ιδιαίτερα βραχώδες και άγριο τοπίο µε ανθι-
σµένα λουλούδια και άγρια ζώα και τέλος στον ανατολικό τοίχο, µέσα σε επίσης 
βραχώδες τοπίο µε κλαδιά µυρτιάς, σώζεται το κάτω τµήµα γυναικείας µορφής που 
φέρει στολιδωτή φούστα, ανοιχτό περικόρµιο, υψωµένα χέρια σε λατρευτική στάση, 
καθισµένη ή όρθια µπροστά από τριµερή ξύλινη κατασκευή, µέρος της οποίας είναι 
ορατό, φέροντας έντονα ίχνη φωτιάς και δοκοθήκες12. Αν και δεν είναι ξεκάθαρη η 
στάση του σώµατος της µορφής, η θέση της δίπλα σε µια τέτοια κατασκευή µοιάζει µε 
την ευρύτερα διαδεδοµένη παράσταση καθισµάτων θεοτήτων που εικονίζονται στη 
µινωική εικονιστική τέχνη κατά τη διάρκεια της ΥΜ Ι, σε σφραγίσµατα και τοιχογρα-
φίες13. Ο συνδυασµός των δύο αυτών στοιχείων, της τριµερούς εξέδρας και του βραχώ-
δες τοπίου -βράχος ή κορυφή βουνού-, µας οδηγεί στην πιθανή ταύτιση της µορφής µε 
θεά και της τοπογραφίας µε αυτή του ιερού κορυφής, χωρίς να µπορούµε να πούµε κάτι 
περισσότερο για το νόηµα της παράστασης σε σχέση µε το χώρο που διαδραµατίζονται 
τα εικονιζόµενα γεγονότα.  

Εξίσου σηµαντικές είναι και οι τοιχογραφίες της µεταανακτορικής φάσης της 
Αγίας Τριάδας14 οι οποίες, αν και επηρεασµένες στις λεπτοµέρειές τους από την  
 
___________________ 
9.   Η µικρογραφική ζωφόρος πιθανότατα διακοσµούσε δωµάτιο ορόφου και  
      βρέθηκε πεσµένη στο δωµάτιο 17. Ανάγεται στην ΥΜ Ι περιόδου (ΡΜ ΙΙΙ, fig. 49,  
      Μ. Shaw 1972, L. Morgan 1990, 253, fig. 1, S. Immerwahr 1990, 66-67, 184). 
10. Σύµφωνα µε τη Μ. Shaw (ό.π., 177-188) εικονίζεται χορός, άνδρες θεατές και  
     άλλοι που φέρουν αγγεία σε ποµπή, βαδίζοντας προς το κτίριο. 
11. Ο Μ.Α.S. Cameron πίστευε ότι αποτελούσαν ένα ενοποιηµένο εικονογραφικό  
      πρόγραµµα (D. Evely 1999, 124-127). 
12. Η τοιχογραφία ανάγεται στην ΥΜ ΙΑ περίοδο, πριν από µια καταστροφική  
      πυρκαγιά γύρω στα 1450 που ερείπωσε το κτιριακό αυτό σύµπλεγµα και  
      προκάλεσε φθορές και αλλοιώσεις στους χρωµατισµούς των τοιχογραφιών, σε  
      ένα χώρο που περιλαµβάνει προθαλάµους µε πολύθυρα, αυλές και πιθανώς  
      είναι ιερό (S. Immerwahr 1990, 49-50, 180).  
13. Βλ. Ρ. Rehak 1997, Ρ. Militello 1998, 104-107, 271-273, D. Evely 1999, 124- 
      127, 241-243. 
14. Η περίοδος της µυκηναϊκής ζωγραφικής στην Αγία Τριάδα µπορεί να αναχθεί µε  
      αρκετή βεβαιότητα ανάµεσα στις αρχές της ΥΜ ΙΙΙΑ1 και ΥΜ ΙΙΙΑ2 και πιθανό- 
      τατα προέρχονται από ένα από τα δύο συγκροτήµατα στα νότια του οικισµού, το 
      λεγόµενο «Μέγαρον» ή τη στοά σε σχήµα L. 
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ηπειρωτική Ελλάδα, εξακολουθούν να ανήκουν χωρίς άλλο στη σφαίρα επιρροής της 
Κνωσού. Από το σύνολο αυτών των τοιχογραφιών αρχιτεκτονικές κατασκευές συνα-
ντάµε σε δύο περιπτώσεις, αµφότερες µε απεικόνιση βωµών. Η πρώτη είναι η σκηνή 
της «Γυναίκας σε βωµό», σύνθεση του τύπου κλειστού πίνακα µε πλαίσια από 
ρόδακες, στην οποία σώζεται το κάτω τµήµα ορθογώνιου βωµού και γυναίκας να 
οδηγεί δύο τετράποδα σε αυτόν, πιθανώς ελαφίδες (Εικ. 11α)15. Ο βωµός, αν και 
µοιάζει µε αυτόν από την περίφηµη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας (Πίν. ΙΧβ), φέρει 
διακόσµηση µε δοκοθήκες αντί σπειρών, διαφορά που µπορεί να δηλώνει διαφορετικά 
υλικά, ξύλινο µε την αποµίµηση των δοκαριών στην τοιχογραφία, λίθινο µε κονιαµένη 
και ζωγραφισµένη επιφάνεια στη σαρκοφάγο. Η δεύτερη παράσταση σώζει τµήµα 
βαθµιδωτού βωµού µε τη σειρά των λίθων να διακρίνονται, δηλώνοντας ότι πρόκειται 
για λίθινη κατά-σκευή16.  

Συνεχίζοντας στο χώρο των Κυκλάδων, συναντάµε προσόψεις οικοδοµηµάτων 
που εντάσσονται σε οργανωµένα σύνολα µε τη µορφή οικισµών και πόλεων, ταυτόχρο-
να µε την απεικόνιση κατασκευών που αναφέρονται στην εξυπηρέτηση αναγκών της 
καθηµερινής ζωής, µοναδικές ίσως στον αιγαιακό χώρο.  

Στην Αγία Ειρήνη της Κέας17 εικονίζονται, σε πολύ πιο αποσπασµατική µορφή 
(ΥΚ Ι/ΥΜ ΙΒ, περίοδος VI), κτίρια σε δύο κλίµακες: στη µεγαλύτερη οι κατασκευές 
είναι απλές, ενώ στη µικρότερη δηλώνονται αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, όπως οι 
θολωτές κατασκευές στις στέγες των σπιτιών που αποτελούν και τοπική οικοδοµική 
ιδιοµορφία. Το σύνηθες είναι να εικονίζονται δύο σε κάθε οροφή, σε ίση απόσταση 
µεταξύ τους και χωρίς να έρχονται σε επαφή. Συνολικά έχουν σωθεί 13 µε λευκό βάθος 
και µαύρο περίγραµµα εξωτερικά, ενώ µπροστά από τα κτίσµατα φαίνεται να περνά 
πλακόστρωτος δρόµος (Εικ. 13). 

Ένα άλλο εξίσου σηµαντικό εικονογραφικό σύνολο, ιδιαίτερα από άποψη 
αρχιτεκτονικής, διασώθηκε στο Ακρωτήρι της Θήρας, στους τρεις τοίχους του 
δωµατίου 5 της λεγόµενης ∆υτικής Οικίας18. Στην ενιαία ζωγραφική επιφάνεια µε 
µορφή ζωφόρου, πάνω από το ύψος των παραθύρων και εισόδων του δωµατίου, 
αναπτύσσεται το ίδιο θέµα συνολικού µήκους 16 µέτρων, µε φορά από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, ξεκινώντας πιθανότατα από το Ν∆ τοίχο (δυτική ζωφόρος) και κατα-
λήγοντας στο ΝΑ (νότια ζωφόρος), έχοντας χαρτογραφήσει «τουλάχιστον 5 πόλεις  
 
___________________ 
15. S. Immerwahr 1990, 181, Ρ. Militello 1995, 346 και κυρίως στη διατριβή τού  
      τελευταίου που αφορά τις τοιχογραφίες της Αγίας Τριάδας στο σύνολό τους  
      (Ρ. Militello 1998). 
16. Πρόκειται, σύµφωνα µε τον Ρ. Militello (ό.π., 297, Τav. 26), για το θραύσµα Ο3. 
      Όµοιος βωµός εικονίζεται και στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας (Πίν. ΙΧα).  
17. ∆ιακοσµούσαν δύο µεγάλα δωµάτια ορόφου µε το νοτιότερο, το δωµάτιο 20, να  
      φέρει στον ανατολικό και βόρειο τοίχο στιγµιότυπα από τοπική γιορτή που 
      εκτυλίσσεται µπροστά από αρχιτεκτονήµατα. Λεπτοµερής περιγραφή και  
      κατάλογοι των θεµάτων και θραυσµάτων στην K.A. Coleman 1970, 71-77, Κ.  
      Αmbramovitz 1980, 33-54, 55-58, 63-64, ενώ για την ερµηνεία και την  
      προσπάθεια αποκατάστασης της παράστασης βλ. L. Morgan 1990, 1995 και E.  
      Davis, L. Morgan, Keos: The Wall Paintings (forthcoming). 
18. Πολλοί µελετητές έχουν ασχοληθεί µε τη µελέτη και ερµηνεία της σύνθεσης, 
      αλλά και τη λειτουργία του κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους Ρ. Warren 1979,  
      L. Morgan 1988 (chapter 4 για αρχιτεκτονική), Χρ. Τελεβάντου 1994, (διατριβή, 
      κυρίως 59-349, όπου και η αναλυτική περιγραφή της ζωφόρου). Εµείς θα  
      επισηµάνουµε µόνο καθοριστικά για την έρευνά µας στοιχεία. 
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και 4 χώρες»19 µε διαφορετικά αρχιτεκτονικά, γεωγραφικά και τοπιογραφικά στοιχεία. 
Αναγνωρίζονται ως πόλεις από την πυκνή δόµηση σε πολλά επίπεδα βάθους, 

την ανοµοιοµορφία των κτισµάτων και την ασύµµετρη τοποθέτησή τους, η οποία θα 
ήταν διαφορετική σε περίπτωση απεικόνισης ανακτορικών ή άλλων συγκροτηµάτων. 
∆ίνεται η γενική εντύπωση της πόλης όπως φαίνεται από µακριά, µε τα κτίρια της 
πρώτης σειράς να φαίνονται ολόκληρα, ενώ των πίσω σειρών να επικαλύπτουν το ένα 
το άλλο, δίνοντας ταυτόχρονα -ανάλογα µε το ορατό ύψος του κτίσµατος- και µια 
πρώτη νύξη για τη φύση του εδάφους όπου ήταν κτισµένη η πόλη. Τα ίδια τα κτίρια, 
πάντα σε όψη, πολυώροφα ή απλά, εµφανίζουν κάποια κοινά στοιχεία σε ό,τι αφορά 
στη δήλωση των υλικών κατασκευής (παρόµοιους χρωµατισµούς, πολυχρωµία), τον 
τρόπο δόµησης (οριζόντιες και κάθετες γραµµές), κατασκευαστικές πληροφορίες που 
σχετίζονται µε διαφορετικούς τύπους παραθύρων, εισόδων, αλλά και ιδιαίτερες κατα-
σκευές που χαρακτηρίζουν κάθε πόλη.  

Πιο συγκεκριµένα, οι τρεις πρώτες πόλεις σώζονται σε αρκετά αποσπασµατική 
κατάσταση. Η Πόλη Ι (Εικ. 15) στο δυτικό τοίχο, εκτός από τα κοινά οικοδοµικά στοι-
χεία που ήδη αναφέραµε, χαρακτηρίζεται από τριγωνικές προεξοχές στις στέγες των 
σπιτιών, µία σε κάθε στέγη, µε ενιαία µαύρη επιφάνεια και περίγραµµα, παρόµοιες µε 
αυτές που συναντήσαµε στην Αγία Ειρήνη Κέας. Πιθανώς πρόκειται για ένα ιδιαίτερο 
στοιχείο της αιγαιακής αρχιτεκτονικής, άποψη που ενισχύεται από το µέγεθος και το 
χρώµα τους, το οποίο χρησιµοποιείται συχνά για κλειστά αρχιτεκτονικά ανοίγµατα. Στο 
βόρειο τοίχο η Πόλη ΙΙ (Εικ. 16) είναι µια πόλη κτισµένη σε κορυφή λόφου, όχι πολύ 
µακριά από τη θάλασσα, µε γυναικείες µορφές να κοιτάζουν από τις στέγες των σπιτιών. 
∆ιασώζει, όµως, οικοδοµήµατα αγροτοποιµενικού και λιµενικού χαρακτήρα, όπως το 
κτιστό πηγάδι στην πλαγιά του βουνού έξω από την πόλη. Εικονίζεται µε τα τοιχώµατα 
σε όψη και το στόµιο σε κάτοψη -συνδυασµός που δίνει την αίσθηση της προοπτικής- 
και χρήση καθαρά λειτουργική, όπως δηλώνει η παρουσία οικόσιτων ζώων και γυναικών 
µε αγγεία άντλησης νερού20. Στο λιµάνι συναντάµε µονώροφο κτίσµα, χωρισµένο σε 
τέσσερα τουλάχιστον τµήµατα, δύο άφρακτα (λευκά) και δύο κλειστά (µαύρα). Η θέση 
του πάνω στην αµµώδη παραλία σε συνδυασµό µε το άνοιγµα που καταλαµβάνει όλη 
την πρόσοψη, δίνει την εντύπωση µεγάλων ορθογώνιων χώρων στη σειρά, 
αποτυπώνοντας κατασκευή προορισµένη για τη φύλαξη µικρών σκαφών, πιθανώς 
νεώσοικος. Για την Πόλη ΙΙΙ (Εικ. 17), η οποία καταλαµβάνει τον ανατολικό τοίχο, 
γνωρίζουµε µόνο ότι είναι κτισµένη στην όχθη ποταµού, µια και σώζεται µόνο το κάτω 
τµήµα σειράς πέντε κτισµάτων, τα χαρακτηριστικά των οποίων δηλώνονται µε τα ίδια 
µέσα όπως και στις δύο προηγούµενες πόλεις. 

Οι άλλες δύο πόλεις, η ΙV και V αντίστοιχα21, ξεχωρίζουν όχι µόνο επειδή σώ-
ζονται σχεδόν ακέραιες καταλαµβάνοντας τα δύο άκρα του νοτίου τοίχου, αλλά και 
επειδή σε κάθε µία από αυτές δεσπόζει ένα κτίριο, το οποίο και τις χαρακτηρίζει µε το 
µέγεθος, τη µορφή και τη θέση του.  

Ξεκινώντας από την Πόλη ΙV (Εικ. 18, Πίν. ΙΙΙ) παρατηρούµε ότι κυριαρχεί σε 
αυτήν το διώροφο, ορθογώνιο κτίσµα στην αριστερή άκρη της πόλης, κτισµένο σε  
βραχώδη προεξοχή µέσα στη θάλασσα (πιθανώς είδος πύργου), µε παράθυρα «σχισµές» 
στον κάτω όροφο και µε γωνιόλιθους -δηλώνονται ως µικρά µαύρα και µεγαλύτερα 
 
___________________ 
19. Σύµφωνα µε τη Χρ.Τελεβάντου: Πόλεις Ι-V (ό.π., 337-338). 
20. Έχουν δοθεί και άλλες ερµηνείες, όπως ιερό πηγάδι, βωµός (ό.π., 273, σηµ. 44). 
21. Για λεπτοµερή περιγραφή των δύο πόλεων βλ. κυρίως Χρ. Τελεβάντου  
      (ό.π., 97-100 και 112-117 αντίστοιχα), καθώς και L. Morgan (1988, 71-86) για  
      µια διαφορετική ερµηνεία των κτισµάτων. 
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ωχρά ορθογώνια σε εναλλαγή- σε όλο το ύψος στα πλάγια του κτιρίου. Η πόλη είναι 
αρκετά επίπεδη, αν και αποτελείται από µονώροφα και διώροφα κτίσµατα σε βάθος 
πέντε επιπέδων, διότι ακολουθεί τη µορφολογία του εδάφους. Είναι δηλαδή κτισµένη 
στο δέλτα ποταµού που πηγάζει από βραχώδη οροσειρά πίσω και πολύ ψηλότερα από 
την πόλη, ενώ στην ύπαιθρό της εντοπίζουµε µερικά αυτόνοµα κτίσµατα µε µορφή 
µικρών διµερών ή τριµερών χώρων, σε µικρά ηµικυκλικά ξέφωτα. Εικονίζουν 
προφανώς κατοικίες ή άλλες εγκαταστάσεις αγροτών ή ποιµένων. 

Κτίσµατα έξω από την πόλη συναντάµε και στην τελευταία πόλη, την Πόλη V 
(Εικ. 19, Πίν. ΙΙΙ). Στην κορυφή της οροσειράς, στην πλαγιά της οποίας είναι κτισµένη η 
πόλη, τρία ορθογώνια κτίσµατα στη σειρά -µε το τρίτο να έχει µαύρο συµπαγές ορθο-
γώνιο στο κέντρο, ίσως πόρτα-, ακολουθούν τη γραµµή του εδάφους. Μάλλον πρόκει-
ται για παρατηρητήρια, ενώ στην πλαγιά του βουνού λαξευµένη στο βράχο και υποστη-
ριζόµενη στην αριστερή πλευρά µε γωνιόλιθους εικονίζεται ιδιόρρυθµη κατασκευή µε 
προβληµατική ερµηνεία. Αποτελείται από πέντε οριζόντιες ζώνες που στο εσωτερικό 
τους φέρουν σειρά από µικρά µαύρα τρίγωνα. Εικονογραφικά παράλληλά της δεν έχουν 
εντοπισθεί. Έχουν όµως προταθεί απόψεις όπως περιστερώνας, νεώσοικος, αποθήκη, µε 
δυσκολίες αποδοχής της ορθότητάς τους.  

Η πόλη V όµως, περισσότερο από κάθε άλλη πόλη, παρουσιάζει ιδιαίτερες 
κατασκευές που καθορίζουν την υπόστασή της. Αυτές είναι το τριµερές συγκρότηµα του 
πυλώνα, το ισόδοµο «τείχος» που φαίνεται να περιβάλει την πόλη και δύο «βωµοί» που 
επιστέφονται µε σειρά διπλών κεράτων καθοσίωσης. Ο πυλώνας βρίσκεται στο δεξί 
τµήµα της πόλης και το µέγεθός του ξεχωρίζει από τα άλλα κτίρια. Έχει δύο εισόδους, 
µια µεγάλη κεντρική που στο ανώφλι φέρει διακόσµηση µε δοκοθήκες και µια στενότερη 
δευτερεύουσα, δίπλα στην πύλη, που οδηγούν µέσα στην πόλη και ουσιαστικά είναι οι 
µοναδικές είσοδοι του οικισµού. Η υπόλοιπη πόλη εκτείνεται πίσω από το «τείχος» 
κυανού χρώµατος, που εφάπτεται και ξεκινά εκατέρωθεν των πλευρών του πυλώνα. 
∆ιακρίνονται πολυώροφα κτίρια σε επίπεδα µε τις συνήθεις συµβάσεις απόδοσης 
δοµικών λεπτοµερειών, ένα κτίριο µε δύο ηµικυκλικές προεξοχές στη στέγη και πιθανώς 
µνηµειώδες κλιµακοστάσιο που δεσπόζει στην αριστερή πλευρά της πόλης. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το διώροφο κτίριο εν είδει πύργου πάνω από 
την αριστερή πτέρυγα του τείχους, κυρίως λόγω του συσχετισµού του µε τη γυναίκα και 
τη κτιστή κατασκευή που επιστέφεται µε κέρατα καθοσίωσης στο άνω τµήµα του. 
Ανάλογο βωµό διακρίνουµε και πάνω από τη δεξιά πτέρυγα του «τείχους», µε τις 
κορυφές των διπλών κεράτων να είναι στολισµένες µε κόκκινα κλαδιά. Παρά τις 
διαφορετικές ερµηνείες που έχουν δοθεί κατά καιρούς γι’ αυτές τις κατασκευές22, κοινός 
παρονοµαστής όλων είναι ότι αποτελούν χαρακτηριστικά µινωικής πόλης ή πόλης 
µινωικής επιρροής, ταυτίζοντας την Πόλη V µε το ίδιο το Ακρωτήρι της Θήρας. 
            Σε ένα άλλο εξίσου σηµαντικό κτίριο του Ακρωτηρίου συναντάµε αρχιτεκτονι-
κές κατασκευές, τόσο στον όροφο όσο και στο ισόγειο. Πρόκειται για την Ξεστή 3 και 
την περίφηµη τοιχογραφία µε τις «Κροκοσυλλέκτριες» που διακοσµεί το δωµάτιο 3 (Εικ. 
20α), το λεγόµενο και «άδυτο», τον ιερότερο ίσως χώρο του κτιρίου λόγω της παρουσίας 
της «δεξαµενής καθαρµών». Στον ανατολικό τοίχο του ισογείου της Ξεστής  
 
___________________ 
22. Ο Β. Rutkowski (1978, 661-664) υποστηρίζει ότι πρόκειται για δηµόσιο ιερό και  
      υπαίθριο ιερό/τέµενος έξω από την πόλη. Η L. Morgan (1988, 83-85) συµφωνεί 
      ότι πρόκειται για δηµόσιο ιερό µέσα στην πόλη, αλλά τα διπλά κέρατα πάνω από 
      το τείχος σχετίζονται άµεσα µε αυτό και καταδεικνύουν την ιερότητα της  
      εισόδου/πυλώνα, ενώ αντίθετα η Χρ. Τελεβάντου (1994, 268-271) θεωρεί ότι 
      εικονίζονται δύο υπαίθριοι βωµοί έξω από την πόλη, στη βουνοπλαγιά. 
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323 εικονίζεται ιερή κατασκευή µεγάλης κλίµακας που δηλώνεται µε ισόδοµη δόµηση, 
τριµερής στην όψη της, το κέντρο της οποίας καταλαµβάνει θύρα ή κόγχη µε πλαίσιο 
από τρέχουσα σπείρα και κρίνα στο εσωτερικό της24. Η τελευταία επιστέφεται από διπλό 
οριζόντιο γείσο και κέρατα καθοσίωσης, από τα οποία ρέει κόκκινο υγρό, πιθανότατα 
αίµα (Πίν. IVβ). Λόγω της τελευταίας αυτής λεπτοµέρειας πολλοί µελετητές υποστη-
ρίζουν ότι πρόκειται για βωµό25, ενώ άλλοι ότι εικονίζει ιερό όµοιο µε το αντίστοιχο της 
σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας που φέρει σπειροειδή διακόσµηση στην πόρτα και 
επίστεψη µε κέρατα καθοσίωσης. Στη σαρκοφάγο συνδέεται µε δέντρο, αλλά και εδώ το 
θέµα της βλάστησης κυριαρχεί µε τα κρίνα να διακοσµούν την πόρτα ή κόγχη26.  

Η παράσταση συνεχίζεται και στον όροφο, όπου κροκοσυλλέκτριες κινούµενες 
από τον ανατολικό τοίχο καταλήγουν να προσφέρουν κρόκους σε µια καταστόλιστη και 
µεγαλύτερων διαστάσεων γυναικεία µορφή, η οποία καταλαµβάνει το βόρειο τοίχο, 
καθισµένη σε χαµηλή, τριµερή κατασκευή. Όπως δείχνουν οι λεπτοµέρειες της τοιχο-
γραφίας, πρόκειται για τριµερή εξέδρα φτιαγµένη από ξύλο που εδράζεται σε τέσσερις 
αµφίκοιλους βωµούς, πιθανότατα από λίθο. Τέτοιου είδους βωµοί έχουν βρεθεί in situ 
στις Αρχάνες (Εικ. 53) επίσης σε οµάδα τεσσάρων και συχνά εικονίζονται σε συνδυα-
σµό µε καθίσµατα και θρόνους27, όπως και εκατέρωθεν του θρόνου στην «Αίθουσα του 
Θρόνου» στο ανάκτορο της Κνωσού (Πίν. VIIβ). Όµοια κατασκευή συναντάµε και στην 
Αγία Τριάδα (βλ. σ. 9), αλλά και σε σφραγίδες28 της ΥΜΙΑ ως καθίσµατα θεοτήτων29, 
αποδεικνύοντας ότι πραγµατικές κατασκευές αποτελούν το πρότυπο για την  
 
____________________ 
23. Η Ξεστή 3 ξεχωρίζει ανάµεσα στα κτίρια του οικισµού µε το µέγεθος, την  
      ιδιαίτερα επιµεληµένη εξωτερική όψη, την εσωτερικής της διαρρύθµιση µε 
      σειρά πολυθύρων στο ισόγειο και στον όροφο, τη «δεξαµενή καθαρµών»   
      σύµφωνα µε τα µινωικά παράλληλα, στοιχεία που δίνουν ένα σίγουρο χώρο ιερού 
      τοιχογραφηµένο και µε ενιαίο εικονογραφικό πρόγραµµα, το οποίο δεν µπορούµε 
      ακόµη να το κατανοήσουµε στο σύνολό του, µια και τµήµατά του ακόµη  
      βρίσκονται υπό συντήρηση (Χρ. Ντούµας 1992, 128-131, Ί. Τζαχίλη 1994). 
24. P. Rehak (1992, σηµ. 67), ενώ ο J. W. Shaw (1978, 437-438, σηµ. 15) υποστη- 
      ρίζει ότι η εξεζητηµένη διακόσµηση µε ιδιαίτερη έµφαση στο περίγραµµα  
      αποτελεί ένδειξη ότι δεν πρόκειται για πραγµατική πόρτα, αλλά απλές εσοχές µε  
      συµβολικό κυρίως χαρακτήρα.  
25. Αν και οι σπονδές αίµατος, τα κέρατα καθοσίωσης και οι θυσίες αποτελούν  
      λατρευτική συνάφεια (βλ. N. Marinatos 1984, 74), η G. Gessel (2000, 10 κ.ε.)  
      υποστηρίζει ότι πρόκειται για ύπερους κρόκων, τόσο εδώ όσο και στο βωµό της 
      Πόλης V. 
26. Οι πρόσφατες εργασίες συντήρησης έδειξαν ότι η εν λόγω τριµερής στην όψη της  
      κατασκευή αποτελεί ένα είδος κτιστού περιβόλου-βωµού µε επίστεψη διπλών  
      κεράτων, από τον οποίο αναφύεται ιερό δένδρο (ελιά ή µυρτιά), όπως και στη  
      σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας. Αναλυτικότερα βλ. Χρ. Μπουλώτης 2005, 28-29,  
      εικ. 6.  
27. Μ. Shaw 1986, 118-119.  
28. Ι. Α. Παπαποστόλου 1977, 78-80, πίν. 42. 
29. Η τριµερής εξέδρα, ο βράχος ή η κορυφή βουνού είναι οι πιο συχνές θέσεις όπου  
      κάθεται η µινωική θεότητα πριν τη µυκηναϊκή επίδραση. Κατά τη µυκηναϊκή  
      περίοδο εικονίζεται καθισµένη και σε δίφρο ως αιγυπτιακή επιρροή (P. Rehak  
      1997, 170-171, N. Marinatos 1990).  
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εικονογραφία. Πιθανόν οι απαρχές αυτής της σύνθεσης να ανάγονται στην Κρήτη, 
αποτυπώνοντας τελετουργία µε ανώτερη ιέρεια να υποδύεται τη θεά που κάθεται σε 
κτιστή βαθµιδωτή εξέδρα, σε υπαίθριο ιερό ή ιερό κορυφής. 

Περνώντας στο χώρο της ηπειρωτικής Ελλάδας, συναντάµε ανάλογες µικρο-
γραφικές αρχιτεκτονικές απεικονίσεις, ιδιαίτερα αποσπασµατικές, που διακοσµούν ως 
επί το πλείστον τα ανάκτορα και ανακτορικού χαρακτήρα οικοδοµήµατα, κυρίως της ΥΕ 
ΙΙΙΒ περιόδου. Από τις Μυκήνες, η ζωφόρος του µεγάρου (Εικ. 35) σώζει τµήµα 
πολυώροφου συγκροτήµατος µε γωνιόλιθους, κίονες, αβακωτό µοτίβο, ενώ σε λίγα 
θραύσµατα που βρέθηκαν από τον Ε. Σλήµαν στα νότια του Ταφικού Περιβόλου Α (Εικ. 
33) συναντάµε και το µοτίβο του ηµιρόδακα30, γωνιόλιθους και πιθανόν ανοίγµατα 
παραθύρων σε θραύσµατα που ίσως προέρχονται από το «άδυτο» του ιερού της περιοχής 
της Οικίας Τσούντα (Εικ. 41α)31.  

Αντίστοιχη εικόνα έχουµε και από την Τίρυνθα µε τέσσερα θραύσµατα, ένα 
από το πρώτο ανάκτορο και τα άλλα από το ύστερο που φέρουν, αντίστοιχα, τριµερές 
κτίσµα µε υπερυψωµένο το µεσαίο µέρος και δοκοθήκες (Εικ. 36), δοκοθήκες µε 
πιθανή κορυφή κιονόκρανου, δύο τµήµατα γωνιολίθου και αποσπασµατικά παραστά-
δα µε ηµιρόδακα32. Το τελευταίο θραύσµα παρουσιάζει οµοιότητες µε αντίστοιχο από 
τον Ορχοµενό33, το οποίο όντας λιγότερο αποσπασµατικό διατηρεί πιο ολοκληρωµένη 
την αρχική µορφή της παράστασης του κτιρίου. Συνδυάζει δηλαδή στην πρόσοψη 
αντιθετικούς ηµιρόδακες µε το µοτίβο από δοκοθήκες και αβακωτό, πλαισιωµένα στις 
άκρες από γωνιόλιθους (Εικ. 37).  

Προτού περάσουµε στην πληρέστερη ίσως σειρά τοιχογραφιών, αν όχι 
εικονογραφικού προγράµµατος που έχει µέχρι τώρα αποκαλυφθεί στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, αξίζει να αναφερθούµε και σε µια µοναδική ως προς το θέµα παράσταση του 
παλαιού ανακτόρου της Τίρυνθας. Πρόκειται για θραύσµα που απεικονίζει ανθρώπινη 
µορφή ντυµένη µε δορά ζώου µπροστά σε βωµό, µέρος του οποίου µόνο διακρίνεται. 
Είναι η µόνη σκηνή λατρείας που γνωρίζουµε από τις µυκηναϊκές τοιχογραφίες του 
αρχαιότερου κύκλου34.  
 Το σύνολο των τοιχογραφιών που κοσµούσε τους τοίχους του ανακτόρου της 
Πύλου35 κατά την εποχή της καταστροφής του, στο τέλος περίπου του 13ου αι., είχαν 
µάλλον θρησκευτικό παρά κοσµικό χαρακτήρα, αποδίδοντας λατρευτικές και τελετουρ-
γικές σκηνές. Ο πρόδοµος του µεγάρου ήταν διακοσµηµένος µε µια σκηνή θρησκευτικής 
ποµπής (Εικ. 27β) σε δύο επάλληλες σειρές, η οποία ξεκινούσε από το Β∆ τοίχο και 
κινούνταν προς την είσοδο του µεγάρου. Ανάµεσα στις ανδρικές και γυναικείες µορφές 
της ποµπής διακρίνεται ένας άνδρας, ίσως ιερέας, να πατά σε ζώνη εδάφους µε αβακωτό 
µοτίβο (Εικ. 27γ) κοντά σε αρχιτεκτονική κατασκευή. ∆υστυχώς σώζεται µόνο µικρό 
µέρος της τοιχογραφίας στο σηµείο αυτό, αλλά η εγγύτητα της µορφής στη βάση της 
κατασκευής σε συνδυασµό και µε άλλα εικονογραφικά παραδείγµατα (π.χ. τη σαρκο-
φάγο της Αγίας Τριάδας), οδηγούν στη σκέψη ότι εικονίζεται βωµός, µπροστά από 
 
___________________ 
30. G. Rodenwalt 1921, 30-38, no 8-9, πίν. ΙΙ, W. Lamb 1921-1928, 249-255, πίν. 
      42-43). 
31. Ι. Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 21, 33-34, πίν. Αα. 
32. G. Rodenwalt 1912, 18-19, 137-138 αντίστοιχα. 
33. H. Bulle 1907, 72-74, pl. XXVIII1 και E. Vermeule 1983, 185, fig. 32b.  
34. Tiryns II, Tafel II.7. Αµφίκοιλο βωµίσκο συναντάµε και σε µια άλλη λατρευτική  
      σκηνή, σε πινακίδιο της ΥΕ ΙΙΙΒ από τις Μυκήνες, το αποκαλούµενο και  
      «Παλλάδιο» (Πίν. VIIIβ). 
35. Ενδεικτικά βλ. Μ. Lang 1969, L. MacCallum1989, 81-148, S. Hood 1990, 96-97. 
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τον οποίο στέκει η µορφή και τελεί κάποια πράξη. Το αβακωτό είναι σύνηθες 
αρχιτεκτονικό µοτίβο που µπορεί να δηλώνει και µια ευρύτερη περιοχή µέσα στην 
οποία εδράζεται ο βωµός, ίσως ένα µικρό ιερό36.  

Αρχιτεκτονικές προσόψεις37 απεικονίζονται και σε άλλες αίθουσες του ανακτό-
ρου, όπως η ζωφόρος του προστώου που σώζει ζεύγος αλόγων µπροστά από ορθογώνιο 
βωµό (Εικ. 29) και αρχιτεκτονικές προσόψεις, πιθανώς ιερών, µε είσοδο όµοια µε πρό-
πυλο (φέρουν οριζόντια και κάθετα στοιχεία στο κέντρο, σε µία περίπτωση µε τη µορφή 
κιονόκρανου, δοκοθήκες, διπλό οριζόντιο ισοδοµικό γείσο) που επιστέφεται µε αντιθε-
τικό ζεύγος σφιγγών και λεόντων σε κόγχη (Εικ. 28α,β). Το είδος αυτό των επιστέψεων 
δεν το έχουµε συναντήσει πουθενά αλλού µέχρι τώρα και ίσως πρόκειται για κάποια 
εγχώρια ιδιαιτερότητα ή προτίµηση του συγκεκριµένου ζωγράφου, επιτείνοντας την 
ιερότητα της εικονιζόµενης κατασκευής.  

Παρόµοια θραύσµατα εντοπίζονται και στο δωµάτιο 20, τα οποία θα πρέπει να 
έπεσαν από τον όροφο. Λιγότερο επιδέξιο χέρι απεικόνισε σε ζωφόρο επίσης ζώα µε 
βωµούς, όπως αµφίκοιλος βωµός που εδράζεται σε δύο βαθµίδες και οπλή ελαφιού στα 
δεξιά του (Εικ. 30α) και προσόψεις ιερών. Άλλο θραύσµα από τον ίδιο χώρο φέρει 
ζωφόρο µε δοκοθήκες και γείσο, ακολουθούµενο από ζώνη µε αβακωτό µοτίβο ως βάθος 
και οξυκόρυφοι βράχοι στο κάτω τµήµα, µπροστά από το αβακωτό. Πιθανώς το 
αβακωτό και οι βράχοι να αντανακλούν τον πίσω τοίχο κτίσµατος σε µια προσπάθεια 
φυσιοκρατικής προοπτικής απόδοσης του χώρου (Εικ. 30β).  

Θραύσµατα µε τµήµα πεπλατυσµένου κιονοκράνου, δοκοθήκες και γωνιόλιθους 
βρέθηκαν και στον πρόδοµο, µε δύο σειρές ισοδοµικές και δοκοθήκες στο δωµάτιο 12, 
ενώ στο δωµάτιο 24 µε κορυφή διπλών κεράτων και γωνιόλιθους σε µπλε φόντο (Εικ. 
32). Κέρατα καθοσίωσης φέρει και θραύσµα από την αυλή 3 που πιθανώς εικονίζει 
πρόσοψη ανακτόρου (Εικ. 31). ∆εν έχει βρεθεί κανένα άλλο όµοιό του στην ηπειρωτική 
Ελλάδα και µόνο µε αυτό του Ορχοµενού µπορούµε να το αντιπαραβάλουµε. Στα δεξιά 
τής εισόδου, η οποία φέρει κυµατοειδές διχτυωτό πλέγµα, εικονίζονται κέρατα 
καθοσίωσης σε µπλε φόντο που πατούν πάνω σε δοκοθήκες και αυτές µε τη σειρά τους 
σε αντιθετικούς ηµιρόδακες, συνδυασµό που ήδη συναντήσαµε στις Μυκήνες και την 
Τίρυνθα. ∆ιπλά δοκάρια πλαισιώνουν την πόρτα µε µικρό άνοιγµα/παράθυρο στα δεξιά 
της, δοκοθήκες κατά µήκος του ανωφλιού, παράθυρο µε πλέγµα διχτυωτό στο άνω 
τµήµα και γωνιόλιθους να διατρέχουν στα πλάγια και τους δύο ορόφους.  

Η τέχνη της τοιχογραφίας, όµως, διαδίδεται και στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο 
µέσα στα πλαίσια της µινωικής επιρροής, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στις  
αποικίες της Ανατολικής Μεσογείου και Μικράς Ασίας. Θραύσµατα µε αρχιτεκτονικά 
στοιχεία σε επίσης µικρογραφική τεχνική εντοπίζουµε στο Tel Kabri, τη Γαλιλαία του 
σηµερινού Ισραήλ και σε δύο ανακτορικά συγκροτήµατα στην αιγυπτιακή πόλη Tell El 
Dab’a/Avaris38 στο ∆έλτα του Νείλου, λίγο πριν το 1600 που διακοσµούσαν το 
ανάκτορο τοπικού ηγεµόνα. Στο Tel Kabri φέρουν προσόψεις κτιρίων µε ισόδοµη 
δόµηση και δοκοθήκες (Εικ. 23), ενώ στην Άβαρις -πρώιµη 18η ∆υναστεία/ύστερη 
περίοδος Υξώς- εικονίζεται σε µικρή κλίµακα, όχι όµως µικρογραφική, άνδρας  
 
___________________ 
36. Στην Πύλο, όµως, αβακωτό µοτίβο συναντάµε και ως διακοσµητική ταινία να  
      πλαισιώνει την κύρια παράσταση τονίζοντας το θέµα του τοίχου που διακοσµεί 
      (βλ. Μ. Lang 1969, pl. N, pl. 119).   
37. ∆έκα θραύσµατα από 8 διαφορετικά contexts εικονίζουν προσόψεις κτιρίων. 
      Αναλυτικότερα βλ. Μ. Lang 1969,131-140, L. Morgan 1988, 192. 
38. W. Niemeier 1998, 74-81, Μ. Bietak 1995 και Μ. Bietak, Ν. Marinatος 1995, 56- 
      60, L. Morgan 19951, D. Evely 1999, 46-49.  
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µπροστά από πρόσοψη κτιρίου κίτρινου χρώµατος και πίσω και πάνω από αυτόν 
παράθυρο µε ξύλινο/κόκκινο πλαίσιο (Εικ. 24α), καθώς και δύο άλλες ανδρικές µορφές 
σε ποµπή µπροστά από οικοδόµηµα [;](Εικ. 24β)39.  

Συναντάµε όµως και µια άλλη τοιχογραφία που παρουσιάζει ένα µοναδικό 
συγκερασµό των εικονογραφικών θεµάτων της σύλληψης άγριων ταύρων και της 
τέλεσης ταυροκαθαψίων σε βάθος µε διάταξη «λαβυρίνθου» (Πίν. VΙα). Ζωφόρος µε 
τρίγλυφα και ηµιρόδακες ορίζει τη βάση της παράστασης, ενώ στοιχεία φυσικού 
τοπίου (δέντρα, έδαφος) δηλώνονται εκτός του χώρου που καταλαµβάνει ο 
«λαβύρινθος». Στην αιγαιακή τέχνη η σύλληψη του ταύρου λαµβάνει χώρα σε 
εξωτερικό χώρο, ενώ το άθληµα τελείται δίπλα σε ένα κτίριο, κυρίως στις 
µικρογραφίες. Στη συγκεκριµένη παράσταση δίνεται η εντύπωση ότι η τέλεση 
ταυροκαθαψίων αποµονώνεται σε ένα τεχνητό τοπίο εντός του µοτίβου του 
«λαβυρίνθου», το οποίο είναι απίθανο να αποτελεί διακοσµηµένο δάπεδο µια και 
ανάλογα συγκριτικά παραδείγµατα δεν υπάρχουν, σε αντίθεση µε το φυσικό τοπίο που 
περιβάλλει την όλη οπτική της τοιχογραφίας. Ίσως ο «λαβύρινθος» σε συνδυασµό µε 
τους ηµιρόδακες και τα ταυροκαθάψια να παραπέµπει στο ανάκτορο της Κνωσού40, σε 
µια πιθανή προσπάθεια σύνδεσης του τοπικού στοιχείου µε την Κρήτη για λόγους 
πολιτικούς, προπαγάνδας, συγγένειας ή άλλους δεσµούς που δεν είναι εύκολο να 
ανιχνεύσουµε σήµερα. Το σίγουρο είναι ότι τα εικονογραφικά θέµατα και µοτίβα που 
εικονίζονται έχουν καθαρά αιγαιακό χαρακτήρα, κυρίως κνωσιακό και θηραϊκό, και δε 
απαντούν στην Ανατολή. Οι θέσεις στις οποίες βρέθηκαν οι τοιχογραφίες δεν 
κατοικήθηκαν από Μινωίτες και δεν είναι προς το παρόν δυνατό να προσδιορισθούν µε 
ακρίβεια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δηµιουργήθηκαν, αν δηλαδή οι τεχνίτες ήταν 
Μινωίτες ή ντόπιοι που µαθήτευσαν και δέχθηκαν την επίδραση των Μινωιτών41.   
 
Στις τοιχογραφίες όµως, εκτός από οικιστικά συγκροτήµατα (ανακτορικού ή αστικού 
τύπου) και κατασκευές ιερού χαρακτήρα (βωµοί, τριµερείς εξέδρες, ιερά), εικονίζονται 
το ίδιο παραστατικά και οι υπαίθριοι χώροι.  

Στην Τύλισσο λευκή περιοχή µπορεί να υποδηλώνει σκαλοπάτια ή δρόµο µε 
πλάκες (βλ. σ. 9), στην Κέα µπροστά από τα κτίσµατα φαίνεται να περνά πλακόστρωτος 
δρόµος (βλ. σ. 10), ενώ στην Πόλη V της Θήρας δεσπόζει στην αριστερή πλευρά της 
πόλης πιθανώς µνηµειώδες κλιµακοστάσιο (βλ. σ. 12). Στην τοιχογραφία του «Ιερού 
Άλσους και Χορού» από το ανάκτορο της Κνωσού συναντήσαµε διαδρόµους που 
θυµίζουν έντονα τους ελαφρά υπερυψωµένους πλακόστρωτους διαδρόµους της δυτικής 
αυλής του ανακτόρου (βλ. σ. 8), αλλά και δήλωση περίφρακτου χώρου µε δέντρα που 
πιθανό να αναφέρεται σε ελαιώνα µε περίβολο (Πίν. Ιβ). Ανάλογη αντίληψη 
περίφρακτου χώρου, χωρίς όµως θεµατική αντιστοιχία, συναντάµε στη Θήρα. Στην 
ύπαιθρο της Πόλης ΙΙ εικονίζεται περίβολος σε κάτοψη και ωοειδές σχήµα, µε δύο 
παράλληλες γραµµές και άλλες κάθετες ανάµεσά τους, ίσως ως µίµηση πέτρας, είσοδο 
στο κάτω µέρος και δύο µεγάλα δέντρα στο ενδιάµεσο άνοιγµά της. Το πηγάδι φαίνεται  
 
___________________ 
39. Μ. Bietak, Ν. Marinatος 1995, 57.  
40. Συχνά έχει θεωρηθεί ότι οπτικά σύµβολα/µοτίβα µε ανακτορικό χαρακτήρα  
      γίνονται εκφραστές πολιτικής ιδεολογίας. Για παράδειγµα η γυναικεία µορφή  
      στην ποµπή της Κνωσού φέρει στην παρυφή του ενδύµατός της ηµιρόδακες και  
      δοκοθήκες, στοιχεία καθαρά αρχιτεκτονικά (Ν. Marinatoς 1995, M. Shaw 1997,  
      492, 498-500).  
41. Ο W. D. Niemeier (1991, 69-96) υποστηρίζει ότι οι τεχνίτες ταξίδευαν στα  
      πλαίσια των διπλωµατικών σχέσεων και ανταλλαγών δώρων.  
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ότι βρίσκεται ακριβώς απέναντι και έξω από αυτόν42. Αίσθηση περιβόλου δίνουν και οι 
κατασκευές που ονοµάσαµε «τείχος» στην Πόλη V που παρά τη συµβατική προοπτική 
και συνοπτική διαγραφή όλων των οικοδοµηµάτων που περικλείει, δηµιουργείται η 
εντύπωση ότι το ένα σκέλος του περιβόλου προεξέχει για να δηµιουργηθεί µια πύλη, 
από το εσωτερικό της οποίας προβάλλουν ανδρικές µορφές σε ποµπή (βλ. σ. 12). 

Περισσότερο προβληµατική είναι η ερµηνεία του κτίσµατος στην παραλία της 
Πόλης ΙΙ µε τη χαρακτηριστική σειρά από µαύρες τριγωνικές προεξοχές στα πλάγια και 
στην οροφή του. Παρόµοια θραύσµατα στο χώρο δηλώνουν ότι πρόκειται για µεγάλο 
οικοδόµηµα, το οποίο θα πρέπει να αποτελούνταν από συµπαγές ισοδοµικό κτίριο στα 
δεξιά µε µαύρα τρίγωνα στην οριζόντια και κατακόρυφη πλευρά του και περίκλειστο 
υπαίθριο χώρο (δηλώνεται µε επιφάνεια ωχροκάστανη όµοια µε την αµµώδη παραλία). 
Πιθανώς πρόκειται για φρούριο µε οχυρωµατικό περίβολο που φέρει επάλξεις, µε εικο-
νογραφικά παράλληλα κυρίως από τη Συρία και Μεσοποταµία (από τους χρόνους της 
1ης ∆υναστείας και το τέλος της 2ης χιλιετίας αντίστοιχα), αλλά και ένα παράδειγµα, 
ίσως το µοναδικό, από την ύστερη (ΥΕ ΙΙΙΒ) τοιχογραφία του Ορχοµενού. Και εδώ 
παριστάνεται σε κάτοψη µεγάλος οχυρωµατικός περίβολος σε σχήµα ζικγ-ζαγκ, 
ισόδοµος όπως δηλώνει το αβακωτό µοτίβο, να περιβάλει κτίσµα που εικονίζεται σε όψη 
στο εσωτερικό του (Εικ. 38)43. 
 Από την άλλη µεριά, ο περίβολος µε τη µορφή ζικγ-ζαγκ δεν πρέπει να ταυτίζεται 
µόνο µε κατασκευές πολεµικού και οχυρωµατικού χαρακτήρα. Αποσπασµατική 
τοιχογραφία από τον ανατολικό τοίχο έπαυλης της Αµνισού εικονίζει λευκούς κρίνους 
να φύονται από µονόχρωµη ζώνη εδάφους, µε το κατώτερο µέρος να προβάλλεται σε 
λευκό «οδοντωτό» βάθος και τα άνθη σε κόκκινο. Η «Τοιχογραφία µε τα Κρίνα»44 
εντάσσεται σε µια ευρύτερη σύνθεση που κοσµούσε το νότιο και δυτικό τοίχο του 
δωµατίου, σε κόκκινο και λευκό κυµατοειδές βάθος -πιθανόν σχηµατοποιηµένο 
βραχώδες τοπίο και ουρανός-, µε οµάδες από ίριδες ή φασκόµηλο να φύονται µέσα από 
πλατιές, χαµηλές κατασκευές µε κοίλες πλευρές (Πίν. ΙΙβ). Οι κατασκευές αυτές αποτε-
λούν γλάστρες ή δοχεία από όπου φυτρώνει η βλάστηση, «βωµοί βλάστησης»45,  
όµοιοι µε τις ένθετες κατασκευές από ήλεκτρο στο κύπελλο των Μυκηνών (Εικ. 52). 
 Έχουµε δηλαδή την απεικόνιση ενός κήπου, τόσο του εσωτερικού όσο και της 
 
___________________ 
42. Για την ερµηνεία του, όπως περιβόλι, µάντρα για αίγες και πρόβατα, βλ. Χρ.  
      Τελεβάντου 1994, 273, σηµ. 45.  
43. Για το κτίσµα της παραλίας της Πόλης ΙΙ βλ. Χρ. Τελεβάντου ό.π., 193-194 και  
      Ν. Marinatos 1984, 38-40, fig. 20. Για την τοιχογραφία του Ορχοµενού έχουν  
      προταθεί δύο τρόποι αποκατάστασης των θραυσµάτων: ως αυλή µε στρατιώτες  
      µέσα και πάνω σε περίβολο µε ευθύγραµµους τοίχους (Εικ. 38α) και ως σχηµα- 
      τική απεικόνιση του τείχους µυκηναϊκής ακρόπολης µε µορφή ζιγκ-ζαγκ και 
      στρατιώτες να περιπολούν πάνω σε αυτό µε θέα προς την κεντρική αυλή, η  
      οποία φέρει κατασκευή τριµερής ή σε µορφή βωµού (S. Smith 1965, 83, fig. 95,  
      96 και S. Immerwahr 1983, 125, S. Hiller 1999, 325 αντίστοιχα).  
44. Πιθανότατα διακοσµούσε το δωµάτιο 7 του άνω ορόφου, από όπου και έχει  
      καταπέσει µε φθορές από φωτιά (ΥΕ ΙΒ, γύρω στο 1500). Στην πιθανή  
      αποκατάστασή της από τον Μ. Α. S. Cameron έχει λανθασµένα τοποθετηθεί  
      τράπεζα προσφορών στο νότιο τοίχο, ενώ η µορφή της όρθιας γυναικείας  
      θεότητας προστέθηκε από τον ίδιο, στηριζόµενος σε όχι και τόσο συναφή 
      συγκριτικά στοιχεία (D. Evely 1999, 131-132, 182-184).  
45. Μ. Πλάτωνος 1987, 232. 



 18

περίφραξής του, την οποία αποδίδει το οδοντωτό µοτίβο του βορείου τοίχου46. Ο σκοπός 
ενός ζωγραφισµένου κήπου στο εσωτερικό δωµατίου σίγουρα αποσκοπεί στο να 
διευρυνθεί ψευδαισθητικά ο εσωτερικός χώρος, να καταργηθούν τα όρια ανάµεσα στη 
φύση και το χώρο που δεσµεύει η αρχιτεκτονική. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργεί-ται το 
κατάλληλο σκηνικό, ώστε ο θεατής να διαπεράσει τα περιορισµένα όρια των τοίχων του 
δωµατίου και να διέλθει σε µια θεϊκή, φανταστική σφαίρα, πιο πολύ συµβολική παρά 
φυσιοκρατική47. Η απεικόνιση της φύσης, του «ιερού τοπίου», στη νέοανακτορική 
κυρίως περίοδο σε ποικίλες µορφή τέχνης (κεραµεική, σφραγίδες) έχει ακριβώς αυτόν το 
ρόλο. Υπονοεί τη γονιµότητα και αφθονία της άνοιξης, δηµιουργεί το σκηνικό για την 
παρουσία και τελετουργική δράση της θεότητας και αποτελεί το κατάλληλο βάθος για 
λατρευτικές πράξεις που ίσως τελούνταν µέσα στο δωµάτιο. Έτσι δικαιολογείται και το 
ισχυρό ενδιαφέρον για την απεικόνιση φυτών και λουλουδιών, ο στολισµός των σπιτιών 
και των ανακτόρων µε γλάστρες και ανθοδοχεία, η ύπαρξη κήπων, έχοντας ταυτόχρονα 
το χαρακτήρα προσφοράς στη θεότητα και αντανακλώντας την επιθυµία της παρουσίας 
της µέσα σε αυτούς τους χώρους.  

Στο ανάκτορο της Ζάκρου, πάλι, στους δύο τοίχους της δεξαµενής καθαρµών στα 
λεγόµενα “Domestic Quarters”, το βόρειο και το δυτικό, σχηµατίζονταν δύο πλατιές 
κόγχες πάνω σε ψηλό πόδιο. Στους εσωτερικούς τοίχους και των δύο κογχών βρέθηκαν 
ίχνη τοιχογραφιών, αλλά µόνο εκείνη της Β∆ κόγχης διασώθηκε αρκετά ώστε να 
διακρίνεται το θέµα της (Εικ. 8). Εικονιζόταν βωµός µε διπλά κέρατα καθοσίωσης και 
στυλεούς ανάµεσά τους, χωρίς άλλο διπλών πελέκεων. Τα κέρατα δηλώνονταν µε άσπρο 
χρώµα σε κόκκινο βάθος, ενώ ο βωµός, οι στυλεοί των πελέκεων και τα βαθµιδωτά 
κατασκευάσµατα από τα οποία ξεπετάγονται κυρτά πλατιά φύλλα έχουν ζωγραφιστεί µε 
γαλάζιο χρώµα. Στις άκρες του βωµού υπάρχουν δύο γαλάζιοι ιστοί48. Το κόκκινο βάθος 
της τοιχογραφίας κλείνει πάνω µε κυµατοειδή γραµµή και στη συνέχεια το χρώµα του 
βάθους γίνεται ανοιχτό καστανό, ενώ άσπρη πλατιά ταινία καταλαµβάνει το κάτω µέρος 
του τοίχου.  
  Οι παραλληλισµοί που µπορούν να γίνουν µε την τοιχογραφία της Αµνισού είναι 
πολλοί. Και στις δύο τοιχογραφίες δηλώνονται ιερές κατασκευές σε φυσικό τοπίο. 
Λευκή επιφάνεια µε µορφή ζικγ-ζαγκ εντοπίζουµε στην Αµνισό, λευκή πλατιά ταινία 
εικονίζεται στο κάτω µέρος της τοιχογραφίας και σε όλο το µήκος της ως οι κατασκευές 
να πατούν πάνω σε αυτήν, αλλά πιθανόν η πραγµατική τους θέση να είναι πίσω από 
αυτήν και κατ’ αναλογία µε την τοιχογραφία της Αµνισού να δηλώνεται τοίχος που 
περικλείει υπαίθριο χώρο µε φυσική βλάστηση και ιερές κατασκευές εντός του.  
 
___________________ 
46. Σύµφωνα µε τον J. Schäfer (1990, 87) εικονίζεται ένα υπαρκτό τοπίο, όµοιο µε  
      τους αιγυπτιακούς κήπους όπως τους γνωρίζουµε µέσα από τις απεικονίσεις του 
      Νέου Βασιλείου. Εκφράζει όµως και επιφυλάξεις για την ερµηνεία του οδοντωτού 
      βάθους, το οποίο µπορεί να θεωρηθεί και σαν µία βαθµιδωτή κατασκευή µε απει- 
      κόνιση πραγµατικών βαθµιδών ιδωµένων σε προφίλ, ως διευθέτηση αντίθετων 
      βαθµιδωτών κατασκευών του τύπου που συχνά συνδυάζεται µε δέντρα σε ΥΜ 
      σφραγίδες ή πισίνες ορθογωνίου σχήµατος, οι λεγόµενες και “T-shared” ή 
      “channel pools”. Aναλυτικότερα βλ. J.Schäfer 1990, 86, ό.π. 1992, 223, G.  
      Walberg 1986, 130-132, Μ. Shαw 1993, 667. 
47. Ν. Marinatos 1984, 32, 96, Στ. Λυδάκης 2002, 250. 
48. Βλ. Ν. Πλάτων 1966, 166, Μ. Πλάτωνος 1990, 146, πίν. 27β, G. Gesell 2000, 955, 
      Κ. Παλυβού 2000, 429, αλλά και B. Rutkowski (1986, 84) που υποστηρίζει ότι 
      εµβληµατικά σύµβολα των ιερών κορυφής είναι η ύπαρξη βωµών, κεράτων και 
      στύλων για µια άλλη πιθανή οπτική της παράστασης.  
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Εξάλλου και η τοιχογράφηση του υπόλοιπου χώρου µετέχει του ίδιου θέµατος, όπως και 
στο δωµάτιο της Αµνισού, αφού και στην ποδιά κάτω από το ΝΑ παράθυρο διακρίνονται 
κόκκινες και γαλάζιες κυµατοειδείς ταινίες και καλαµοειδή φυτά σε άσπρο βάθος. 
 
Η δυνατότητα επικοινωνίας, σύνδεσης και χρήσεις των υπαιθρίων χώρων µε τους άλλους 
δοµηµένους χώρους επιτελείται µε την ύπαρξη και παρεµβολή των ηµι-υπαίθριων 
χώρων, η απεικόνιση των οποίων επίσης δεν παραλείπεται από τις αιγαιακές 
τοιχογραφίες. Τέτοιου είδους κατασκευές αποτελούν οι εξώστες και τα µπαλκόνια. Η 
κίνηση γίνεται από το «εντός» του κτιρίου προς τα έξω και αντίστροφα, κυρίως για να 
δει κάποιος καλύτερα ή και για να τον δουν, για λόγους συνάθροισης και αναψυχής. Οι 
στεγασµένοι αυτοί ηµι-υπαίθριοι χώροι είναι ιδανικοί για όλες τις παραπάνω λειτουρ-
γίες, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη συχνότητα εµφάνισής τους στις τοιχογρα-
φίες µε θεµατολογία που είτε αναφέρεται σε σηµαντικές εκδηλώσεις/συναθροίσεις 
κοινωνικού/θρησκευτικού περιεχοµένου είτε σε στιγµιότυπα της καθηµερινότητας των 
ανθρώπων της εποχής που εξετάζουµε.  
 Πλήθος παραδειγµάτων συναντάµε στην Πόλη V της Θήρας, όπου σε εξώστες 
και µπαλκόνια συνωστίζονται γυναικείες και ανδρικές µορφές για καλύτερη θέαση των 
τεκταινόµενων. Αντίθετα, σε θραύσµατα της «Οικίας της Αναβάθρας» (Εικ. 41β) του 
«Νοτιοδυτικού Κτιρίου» των Μυκηνών (Εικ. 41α)49, του “Threshing Floor Deposit”  
(Εικ. 3) και του «Β∆ Σωρού Τοιχογραφιών» της Κνωσού (Εικ. 4)50 εικονίζονται µόνο 
γυναίκες πίσω από το ξύλινο κιγκλίδωµα µπαλκονιού ή εξώστη να έχουν στραµµένη την 
προσοχή τους στα γεγονότα που εκτυλίσσονται εµπρός τους. Ιδιαίτερα οι γυναίκες σε 
µπαλκόνι από το «Β∆ Σωρό Τοιχογραφιών», αν δεν ανήκουν σε άλλη σύνθεση, είναι 
πολύ πιθανόν να ανήκουν στην τοιχογραφία µε τα περισσότερα ίσως πρόσωπα που µας 
έχει σωθεί, αυτή του «Μικρογραφικού Iερού» της Κνωσού (Πίν. Ια)51.  
 Επίκεντρο των εκδηλώσεων σε αυτή την τοιχογραφία φαίνεται να είναι η 
τριµερής κατασκευή/ιερό52 στο κέντρο της παράστασης, το οποίο πλαισιώνεται από 
οµάδα γυναικών, οι µόνες που αποδίδονται λεπτοµερώς, όρθιες ή καθισµένες σε πλατ-
φόρµες/εξέδρες εκατέρωθεν του ιερού. Οι εξέδρες αποδίδονται µε λευκές οριζόντιες 
γραµµές, δηλώνοντας πιθανόν σκαλοπάτια και στα πλάγια φέρουν κίονες. Είναι δύσκο-
λο να ταυτιστούν αυτές οι κατασκευές, αν και είναι δελεαστικό να συνδεθούν µε τις 
πέτρινες εξέδρες στο βόρειο άκρο της δυτικής αυλής του ανακτόρου της Κνωσού, όπου 
το πλήθος θα πρέπει να θεωρηθεί ως µάζα σε επίπεδη επιφάνεια, ο ένας πίσω από τον 
άλλον και οµάδες γυναικών να καταλαµβάνουν ειδικές θέσεις, καθισµένες ή όρθιες, στις 
κλίµακες ή εµπρός από το πλήθος. Συνεχίζεται η απεικόνιση πλήθους σε λευκό  
 
______________________ 
49. Αρχή ΥΜ ΙΙ και τέλος ΥΕ ΙΙΙΒ, διάδροµος Μ, αντίστοιχα (W. Lamb 1921-1928, 
      249-255, pl. 42-43 και Ι. Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 43-44, Πίν. 7α, εικ. 6, Β-4).  
50. ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι περιόδου (ΡΜ ΙΙ 603, fig. 376, ΡΜ ΙΙΙ, 59-60, fig. 35 και ΡΜ ΙΙ 602,  
      fig. 375 αντίστοιχα). 
51. Βλ. σ. 8, ενώ οι γυναίκες που εικονίζονται θα πρέπει να παρακολουθούν από 
      εξώστες τα δρώµενα που τελούνταν στο χώρο.  
52. Το ιερό ενσωµατώνει στην ανωδοµή του χαρακτηριστικά που ήδη αναλύσαµε  
      (βλ. σ. 8, 14-15: γείσο µε επίστεψη από ιερά κέρατα, δοκοθήκες, στυλοβάτη µε  
      ηµιρόδακα και τρίγλυφα, αβακωτό, γωνιόλιθους). Οι κόγχες του φαίνονται να  
      είναι αβαθείς µε κίονες και κέρατα καθοσίωσης ανάµεσά τους, όπως στο “Pillar 
      Shrine Fresco”. Πιστεύεται ότι δηλώνεται η δυτική πλευρά της κεντρικής αυλής  
      της Κνωσού (J. W. Shaw 1981, K. Krattenmaker 1991, 53, L. Morgan 1990, 253).  
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βάθος και στο κατώτερο τµήµα της παράστασης. Άνδρες και γυναίκες φαίνονται σαν 
κλεισµένοι σε ένα λευκό παραλληλόγραµµο χώρο, γεγονός που οδήγησε στο συµπέρα-
σµα ότι εδώ εικονίζεται η κεντρική αυλή του ανακτόρου, ιδωµένη από ψηλά53.  

Αν ισχύει αυτή η άποψη, τότε έχουµε τη µοναδική ίσως απεικόνιση κεντρικής 
αυλής µινωικού ανακτόρου. Η απεικόνιση της αυλής αυτής καθ’ αυτής ως κενός χώρος 
είναι δύσκολη και ίσως και χωρίς νόηµα. Οι ηµι-υπαίθριοι χώροι που την περιβάλλουν 
όµως, οι εκ των «έσω» προς τα έξω προσόψεις αυτών των χώρων, µπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως άµεση αναφορά στην κεντρική αυλή. Οι κιονοστοιχίες των στοών του ισο-
γείου και τα µπαλκόνια που αυτές στηρίζουν είναι ίσως τα πιο εµφανή αρχιτεκτονικά 
στοιχεία αυτών των προσόψεων και πλαισιώνουν τα αίθρια, τους φωταγωγούς, αλλά και 
την κεντρική αυλή των µινωικών ανακτόρων54. Μια τέτοιου είδους στενή συνάφεια 
οδηγεί στον εξής συλλογισµό: οι κιονοστοιχίες είναι το διαγνωστικό στοιχείο της κε-
ντρικής αυλής, η κεντρική αυλή είναι το διαγνωστικό στοιχείο του ανακτόρου, οπότε οι 
κιονοστοιχίες είναι και το διαγνωστικό στοιχείο του ανακτόρου. Αν αυτός ο συλλογι-
σµός είναι ορθός, τότε οι σειρές των κιόνων που συναντάµε στην τέχνη και ειδικότερα 
στις τοιχογραφίες, αναφέρονται απευθείας στο ανάκτορο µέσω της κεντρικής αυλής. Η 
ίδια αυτή κεντρική αυλή είναι που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος και δίνει ένα ξεχω-
ριστό νόηµα στα περιβάλλοντα κτίρια ή κατασκευές των ανακτόρων, τα οποία σε κάθε 
άλλη περίπτωση θα έµοιαζαν όµοια χωρίς κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Έχει δη-
λαδή τη δική της αρχιτεκτονική υπόσταση και ενσωµατώνεται µέσα στο αρχικό σχέδιο, 
χωρίς να αποτελεί ένα κοµµάτι εδάφους που συµβαίνει να προσκολλάται αργότερα στην 
κατασκευή των ανακτόρων.  

Ξαναγυρίζοντας στην ίδια την τοιχογραφία, παρατηρούµε ότι ο καλλιτέχνης 
προσπαθεί να απεικονίσει ένα δύσκολο χώρο, χωρίς να γίνεται χρήση προοπτικής. Ίσως 
δεν ενδιέ-φερε η πιστή απόδοσή του, αλλά µερικά αναγνωρίσιµα στοιχεία του χώρου να 
ήταν αρκετά για την ταύτιση και αποδοχή της αποτύπωσής του. ∆είχνει λοιπόν έναν 
καλά καθορισµένο ορθογώνιο χώρο, τον οποίο παρουσιάζει από πάνω σαν επίπεδο, σε 
συνδυασµό µε τα σε τοµή άνω και πλευρικά τµήµατα της παράστασης και παρουσία στο 
κατώτερο σηµείο κλιµάκων και κιόνων, υπονοώντας ότι περιβάλλουν την κεντρική 
περιοχή. Η συµµετρία που τελικά δόθηκε στην παράσταση µπορεί απλά να εξυπηρετεί το 
ίδιο το αισθητήριο του καλλιτέχνη και όχι την πραγµατικότητα. Το πιο σηµαντικό όλων 
είναι ότι η αυλή εικονίζεται όχι στην κενή, άδεια κατάστασή της, αλλά µε πλήθος 
ανθρώπων. Όρθιοι ή καθισµένοι, διαχωρισµένοι σε αριστερό και δεξί σκέλος συνοµι-
λούν µεταξύ τους, δηλώνοντας ότι η τακτική και πειθαρχηµένη συγκέντρωση των 
ανθρώπων είναι το θέµα της τοιχογραφίας.  

«Συνάθροιση» λοιπόν είναι η λέξη κλειδί για την αποκρυπτογράφηση της παρά-
στασης. Αν και το ακριβές νόηµά της δεν είναι γνωστό, η συγκέντρωση 450 ατόµων που 
φθάνουν σε 1.000 στην αποκατάσταση της όλης σύνθεσης στην αρχικής της µορφή, θα 
πρέπει να παρουσιάζει ακόµη µια ιδιότητα της κεντρικής αυλής. Εκτός από διαγνωστικό 
στοιχείο και χαρακτηριστικό γνώρισµα των µινωικών ανακτόρων, αντανακλά και 
λειτουργίες που θα ήταν θεµελιώδεις στη µινωική κοινωνία στο σύνολό της, όπως η  
 
______________________ 
53. Πιθανή αντιστοιχία µπορεί να θεωρηθεί ο ανάλογος χώρος πάνω από την αριστε- 
      ρή πτέρυγα του τείχους της Πόλης V, ίσως µια πλατεία ή αυλή, από όπου θα ξεκι- 
      νούσε και το µνηµειώδες κλιµακοστάσιο που εικονίζεται πάνω από αυτήν, οδηγώ- 
      ντας στα ψηλότερα τµήµατα της πόλης (Μ. Shaw 1982, 56). 
54. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο J. W. Graham (1969, 155) πιστεύει ότι κίονες υπάρ- 
      χουν µόνο κατ’ εξαίρεση στο εσωτερικό των κτιρίων. 
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συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ανθρώπων µέσα στο ανάκτορο, ώστε από απλό 
αρχιτεκτονικό στοιχείο να µετατρέπετε αυτόµατα σε σύµβολο εξουσίας, ο χώρος όπου 
ασκείται και επιδεικνύεται πολιτική και θρησκευτική εξουσία και ως τέτοιο σύµβολο 
επιλέγεται να εικονισθεί στην τέχνη της εποχής55.  
 Ένας άλλος χώρος άξιος µνείας είναι το κλιµακωτό πρόπυλο του Καραβανσεράι, 
στην απέναντι όχθη του ποταµού, νοτίως του ανακτόρου της Κνωσού. Η εµπρός πλευρά 
του είναι ανοιχτή προς την εφαπτόµενη αυλή, µε τέσσερα σκαλιά να καταλαµβάνουν 
όλο το µήκος του διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση στο εσωτερικό του κτιρίου και τη 
µεσολάβηση ενός µόνο λεπτού κίονα στη µέση των βαθµίδων. Ο πίσω τοίχος φέρει µια 
πόρτα στα δεξιά, ενώ οι πλευρικοί δεν έχουν κανένα άνοιγµα. Ο ίδιος ο χώρος µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ηµι-υπαίθριος βάσει της αρχιτεκτονικής του διαµόρφωσης. Η 
τοιχογράφηση των τριών πλευρικών τοίχων επιτείνει ακόµη περισσότερο το χαρακτήρα 
του χώρου και ακολουθεί την αρχιτεκτονική του. Οι πλευρικοί αυτοί τοίχοι είναι 
ζωγραφισµένοι µε κάθετες ταινίες ως αποµίµηση ξύλινων πεσσών σε λευκό βάθος, µε 
βάση κόκκινη, κορµό κίτρινο και κορυφή µπλε. Πάνω από το µπλε κιονόκρανο υπήρχε 
µια οριζόντια κίτρινη ταινία, προφανώς µιµούµενη το δοκάρι του ανωφλιού και πιο πάνω 
η χαρακτηριστική ζωφόρος µε τις πέρδικες (Εικ. 7α). Η τοιχογράφησή του δηλαδή δεν 
αναφέρεται σε ένα ανεξάρτητο διακοσµητικό στοιχείο που απεικονίζει δοµηµένο χώρο, 
αλλά ολόκληρη η διακόσµηση της εισόδου µετέχει της προσπάθειας περαιτέρω 
ανάδειξης του αρχιτεκτονικού χώρου σε αρµονική συνύπαρξη µε την καθαυτό 
αρχιτεκτονική του. Η συνολική εντύπωση που επιτυγχάνεται είναι αυτή ενός κοµψού 
προπύλου, ανοιχτού από όλες τις πλευρές του, ακολουθώντας τον τύπο των πολυθύρων 
και της τυπικής ζωφόρου που τα επιστέφει, πολύ οικείο και χαρακτηριστικό στοιχείο 
µορφολογίας/σχεδιασµού της αιγαιακής αρχιτεκτονικής56.  
 
1.3. Εξωτερική όψη δοµηµένου χώρου στην αιγαιακή τέχνη εκτός τοιχογραφιών *  

Οι εξωτερικές όψεις των κατασκευών που εξετάσαµε µέχρι τώρα, παρουσιάζουν 
ένα κοινό εικονογραφικό κώδικα ως προς τον τρόπο απόδοσης του δοµηµένου χώρου. 
Τον ίδιο κώδικα συναντάµε και σε άλλα καλλιτεχνήµατα της αιγαιακής τέχνης, µε 
εξίσου σηµαντική συµβολή στην ανάγνωση και συµπλήρωση των πληροφοριών της 
οικοδοµικής τέχνης που αντλούµε από τις τοιχογραφίες.  
 Ένα σύνολο από 42 πλακίδια φαγεντιανής και θραυσµάτων εντοπίστηκε στο 
ανάκτορο της Κνωσού, το λεγόµενο «Μωσαϊκό της Πόλης», το οποίο εικονίζει κατά 
κανόνα σε χαµηλό ανάγλυφο και µε χρωµατικές λεπτοµέρειες που πολύ επιδέξια 
προστέθηκαν αργότερα προσόψεις διώροφων και τριώροφων οικιών (αλλά και “tower 
houses”) µε επίπεδη στέγη που ενίοτε κορυφώνεται σε «σοφίτα», πολλά παράθυρα και 
λεπτοµέρειες της τοιχοποιίας (Πίν. Χα)57. Πιθανώς να ήταν ένθετα σε ξύλινο αντικεί-
µενο (κασέλα, κιβώτιο) ή να διακοσµούσαν τοίχο ως «πίνακας» µε µορφή µιας ή 
περισσοτέρων πόλεων, µε επεισόδια ανθρώπινης δράσης και φυσικού περιβάλλοντος να 
τις διανθίζουν.  
 Η παράδοση του «Μωσαϊκού της Πόλης» φαίνεται να συνεχίζεται και σε  
 
___________________  
55. Κ. Παλυβού 2002, Ε. Davis 1987.  
56. Κ. Παλυβού 2000, 425-426. 
57. Ο Α. J. Evans χρονικά το απέδωσε στη ΜΜ ΙΙΒ περίοδο, ενώ η K. P. Foster  
      στηριζόµενη σε εικονογραφικά παράλληλα στη ΜΜ ΙΙΙΑ (ΡΜ Ι, 301-314, εικ. 
      223- 232, K. P. Foster 1979, εικ. 99-115, 30-82).  
*   Στη συγκεκριµένη ενότητα θα αναφερθούν αντικείµενα µε ανάλογες παραστάσεις 
     πέραν του corpus των τοιχογραφιών και αναφορά σε ενδεικτική βιβλιογραφία.  
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µεταγενέστερα παραδείγµατα από την Κνωσό, όπως το κρυστάλλινο πλακίδιο µε πρό-
σοψη κτιρίου ζωγραφισµένη στην πίσω όψη του58, το ελεφάντινο από το «Βασιλικό 
∆ρόµο», ΥΜ ΙΙΙΑ περιόδου (Πίν. Χβ)59, καθώς και το µαρµάρινο από την Ψείρα (Εικ. 
54)60.  

Το υλικό πάντως δε φαίνεται να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εκ-
φραστικότητα του καλλιτέχνη. Στο ασηµένιο ρυτό από το λακκοειδή τάφο ΙV των 
Μυκηνών, πιθανώς ΥΕ ΙΑ, γνωστό και ως «Ρυτό της Πολιορκίας (Εικ. 51)61, εικονί-
ζεται παρά την αποσπασµατική του µορφή πολιορκία οχυρωµένης πόλης κτισµένης σε 
λόφο, σε µικρή απόσταση από τη θάλασσα, µε πυκνή δόµηση, µε τα περισσότερα 
κτίσµατα ισοδοµικά και ορισµένα από αυτά να φέρουν τριγωνικές προεξοχές.  

Στον ίδιο περίπου χρονικό ορίζοντα πρέπει να ανήκει και το αποσπασµατικά 
σωζόµενο ρυτό από στεατίτη της Τίρυνθας (Εικ. 56γ). Το θραύσµα ανήκει στη βάση 
του αγγείου και σώζει οριζόντιες γραµµές, διευθέτηση όµοια µε τα γνωστά µινωικά 
λίθινα ρυτά και τον τρόπο που δηλώνεται σε αυτά ιερό κτίριο, συνήθως ιερό κορυφής. 
Εικονίζει τη βάση ενός κτίσµατος, αν όχι τµήµα της ανωδοµής του62.  
 Αρχιτεκτονικές προσόψεις όµως συναντάµε και στη σφραγιδογλυφία, όπου παρά 
τη «στενότητα» του χώρου ο καλλιτέχνης εκφράζει αυτό που επιθυµεί, διατηρώντας 
ταυτόχρονα τις λεπτοµέρειες των κτιρίων βάσει της αρχής του «pars pro toto». Κατά τη 
ΜΜ περίοδο οι αρχιτεκτονικές προσόψεις έχουν κυρίως διακοσµητικό χαρακτήρα και 
λαµβάνουν τη συµβατική ονοµασία «αρχιτεκτονικές προσόψεις». Αποτελούνται από 
ευθύγραµµα στοιχεία απείρως εκτατά σε συνθέσεις µε κάθετη, οριζόντια και λοξή 
διάταξη (Εικ. 58α)63.  
 Παράλληλα µε την παράδοση αυτή αναπτύσσεται και ένας άλλος εικονιστικός  
τύπος µε πιο ρεαλιστικές αρχιτεκτονικές απεικονίσεις, όπως τα πήλινα σφραγίσµατα  
της ΜΜ ΙΙΙΒ-ΥΜ Ι περιόδου από τη Ζάκρο64. Το no 130 (Εικ. 57γ) εικονίζει 5 πυργο-
ειδείς κατασκευές πάνω σε λόφο/πόλη(;) και στο no 131 (Εικ. 57δ) διακρίνουµε µόνο 
την πρόσοψη κτιρίου χωρισµένη σε τρία µέρη/τριµερές ιερό(;). Θαυµαστή όµως επί-
δειξη δεξιότητας και συµβολικής, σχεδόν εµβληµατικής, βραχυγραφίας αποτελεί το 
πήλινο σφράγισµα χρυσού πιθανότατα σφραγιστικού δαχτυλιδιού, γνωστού ως “Master 
Impression” (Εικ. 58). Στη µικρότατη επιφάνεια 2,6Χ2εκατοστά εικονίζεται µία “… 
town or palace like structure”65, χωρίς να αποκλείεται η συνύπαρξη και των δύο, 
 
_________________ 
58. Ο A. J. Evans (ΡΜ ΙΙΙ, 88) το χρονολογεί στη ΜΜ ΙΙΙΒ, ενώ δεν πρόλαβε να το  
     σχεδιάσει µια και µετά την εύρεσή του η επιφάνειά του «καθαρίστηκε» ολοκλη- 
     ρωτικά από έναν εργάτη. Έφερε µε µαύρο περίγραµµα ισόδοµη τοιχοποιία σε 
     λευκό βάθος και µέγεθος όµοιο µε αυτό των πιο µικρών από τα πλακίδια του  
      «Μωσαϊκού της Πόλης».  
59. Α. Λεµπέση 1976, πίν. 16γ, S. Hood 1971, 75, πίν. 23. 
60. R. Seager 1910, 38, Α. Λεµπέση 1976, 75, πίν. 16δ. 
61. ΡM III, 89-106, fig. 50-53, 54-56, W. S. Smith 1965, 65-68, fig. 84, A.  
      Sakellariou 1975, 195-208. 
62. Πιθανώς και κλιµακοστάσιο. Βλ. J. Sakellarakis 1973, fig. 3, Inv. No 1605 της  
      Προϊστορικής Συλλογής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, το οποίο  
      καταγράφηκε µε περιοχή προέλευσης την Τίρυνθα χωρίς κανένα άλλο στοιχείο. 
63. Ι. Α. Παπαποστόλου 1977, 137-139, εικ. 38. 
64. G. Hogarth 1902, 88, fig. 29-30.  
65. Ε. Hallager 1985, 21. Βρέθηκε το 1983 στο Καστέλλι Χανίων σε σωρό απορ- 
      ριµµάτων ΥΜ ΙΙ περιόδου, αλλά πρέπει να ανήκει σε ΥΜ Ι στρώµα καταστρο- 
      φής (E. Hallager 1985, Y. Tzedakis, E. Hallager 1987, 116-119). 
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κτισµένη σε βραχώδες υπόστρωµα κοντά στη θάλασσα, µε µία µόνο ανδρική µορφή να 
«επιφαίνεται» πάνω από τις στέγες του συγκροτήµατος κρατώντας σκήπτρο ή ραβδί, 
στάση παρόµοια µε αυτή της γυναικείας µορφής στο πήλινο σφράγισµα γνωστό ως 
«Μητέρας του Όρους» από το ανάκτορο της Κνωσού, όπου επίσης εικονίζεται 
πολυώροφη κατασκευή µε επίστεψη κεράτων (Εικ. 60)66.  

Σε χρυσό δαχτυλίδι από την Τίρυνθα (CMS I, no180)67 ανήκει και µια άλλη 
απεικόνιση πόλης, µε τα ορθογώνια κτίσµατά της κατά µήκος της ακτής να αποτελούν 
το σκηνικό όπου διαδραµατίζεται σκηνή αποχαιρετισµού ή ναυτικό ταξίδι ενός ζευγα-
ριού(;) κοντά στην παραλία του πρώτου πλάνου (Πίν. ΧΙΙζ).  

Προσόψεις οικοδοµηµάτων συναντάµε και σε αρκετά άλλα µυκηναϊκά σφραγι-
στικά δαχτυλίδια68, χαρακτηριστικό γνώρισµα των οποίων είναι η αποµάκρυνση κάθε 
στοιχείου βάθους όταν εικονίζονται ανθρώπινες µορφές και η ξεκάθαρη απεικόνιση της 
δράσης των ανθρώπων, ώστε να µην υπάρχει καµιά αµφιβολία για το τι εκτελούν69. 
Στις λατρευτικές αυτές σκηνές περιλαµβάνονται λατρευτές (στάση «σεβίζοντος», επί-
κλησης της θεότητας, έκστασης) ή γυναικείες µορφές σε ποµπή να προχωρούν ή να 
στέκονται κοντά σε αρχιτεκτόνηµα µε ιερό χαρακτήρα είτε ιερό, η πρόσοψη του 
οποίου δηλώνεται καθαρά µε κίονες, θριγκό από τρία µέρη και κέρατα ως επίστεψη70, 
είτε βωµό µε ή χωρίς κέρατα καθοσίωσης ή βλάστηση.  

Σε µια σειρά τριών δαχτυλιδιών από το θαλαµωτό τάφο 7 των Αηδονιών εικονί-
ζονται κατασκευές σε βραχώδες τοπίο, όπως οικοδόµηµα µε επιστύλιο και κέρατα 
(CMS V S1B, 113, Εικ. 61γ), κατασκευή όµοια µε αυτή από το θαλαµωτό τάφο 71 των 
Μυκηνών (CMS Ι, 108, Πίν. ΧΙΙε) και βωµοί, ξύλινοι ή λίθινοι (CMS V S1B, 114, Εικ. 
61δ) και CMS V S1B, 115, (Εικ. 61ε) µε επίστεψη κεράτων, παρόµοιοι µε αυτόν από 
το θολωτό τάφο ∆ της Πύλου (CMS Ι, 292, Εικ. 60στ). 

Από τις Μυκήνες σώζεται επίσης ένα αξιόλογο σύνολο δαχτυλιδιών από θαλα-
µωτούς τάφους µε ανάλογα θέµατα και πιθανή προσπάθεια προοπτικής απόδοσης των 
πλάγιων τοίχων, όπως στο «ναΐδριο» του δαχτυλιδιού CMS Ι, 86 (θαλαµωτός τάφος 55, 
Εικ. 61α), αλλά και στο οικοδόµηµα του δαχτυλιδιού από τον τάφου 91 (CMS Ι, 127), 
η πρόσοψη του οποίου δηλώνεται ισοδοµικά ανάµεσα σε δύο λατρεύτριες, ενώ το πίσω 
µέρος του µε προοπτική (Πίν. ΧΙΙγ). Το τριµερές κτίσµα επιστέφεται από ξύλινη ή λί-
θινη κατασκευή, από την οποία βγαίνουν φυλλώµατα. Πιθανότατα πρόκειται για βωµό 
µε µικρό δέντρο στην κορυφή, τοποθετηµένο µέσα σε ειδικό για το σκοπό αυτό δοχείο 
ή γλάστρα, µια και στις περισσότερες από αυτές τις παραστάσεις οι λατρευτικές πρά-
ξεις σχετίζονται µε τη δεντρολατρεία, η οποία κατέχει θεµελιώδη θέση στη µινωική 
θρησκεία.  
            Ο συνδυασµός του δέντρου µε τη λατρεία του κύκλου της βλάστησης γίνεται 
γενικά αποδεκτός από τους ερευνητές. Η λατρεία αυτή θα πρέπει να τελούνταν σε  
 
_________________ 
66. ΥΜ ΙΙ, γύρω στο 1400 (S. Hood 1990, 278, εικ. 134). 
67. Το συγκεκριµένο προέρχεται από το λεγόµενο «Θησαυρό της Τίρυνθας», του 
      τέλους του 16ου αι. περίπου. 
68. Τα µυκηναϊκά σφραγιστικά δαχτυλίδια µε λατρευτικές παραστάσεις ανήκουν  
      στην ΥΕ ΙΙ περίοδο. Εµφανίζονται γύρω στο 1500 και σταµατούν να κατασκευά- 
      ζονται µε το γύρισµα του αιώνα, στις αρχές δηλαδή του 14ου.  
69. Στη µετάβαση από τη µέση στην ύστερη εποχή του Χαλκού, η χρήση του βάθους  
      εξυπηρετεί την ανθρώπινη µορφή και το δέσιµό της στο χώρο και χρόνο (Γ.  
      Μυλωνάς 1977, 6, J. L. Crowley 19891, 207-208).  
70. Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση που συνδυάζει τα παραπάνω στοιχεία και µε δοκο- 
      θήκες (ΡΜ ΙΙ 524, fig. 326). 
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ιερά της υπαίθρου ή µέσα σε περιβόλους ιερών, αλλά θα πρέπει να υπήρχαν και πολλά 
δέντρα στην εξοχή λογιζόµενα ως ιερά, η ιερότητα των οποίων θα αναγνωρίζονταν από 
σειρά κατασκευών που θα τα πλαισίωναν, υπενθυµίζοντας και τη λειτουργία τους ως 
δηλωτικά του χώρου επιφάνειας της θεότητας71.  

Αυτού του είδους οι κατασκευές µπορούν να αναγνωριστούν και στις σφραγι-
στικές επιφάνειες72. Περικλείουν κορµό δέντρων, ενώ τα κλαδιά των τελευταίων προε-
ξέχουν πάνω από αυτές. Η εντύπωση που δίνεται είναι ότι φύονται πάνω στις 
κατασκευές, ενώ το πιθανότερο είναι ότι τα δέντρα βρίσκονται πίσω και µέσα σε αυτές, 
οι οποίες τα περικλείουν δηµιουργώντας ένα είδος περιβόλου. Αυτός ο περίβολος 
εµφανίζεται είτε µε τη µορφή χαµηλού περιφράγµατος ως ελαφριά ξύλινη κατασκευή 
αποτελούµενη από κιονίσκους που στηρίζουν πλάκα µε γείσο, όπως στο δαχτυλίδι από 
το θολωτό τάφο 84 των Μυκηνών (CMS Ι, 119, Πίν. ΧΙΙδ), είτε µε ξύλινο κιγκλιδωτό 
σκελετό, όπως στη περίπτωση του δαχτυλιδιού από τα Αηδόνια, θαλαµωτός τάφος 7 
(CMS V S1B, 114, Εικ. 61δ). Άλλοτε έχει τη µορφή µικρού µεγέθους οικοδοµήµατος, 
περισσότερο επιµεληµένης τοιχοποιίας, πιθανότατα πλίνθινη ή λίθινη µε παρουσία 
κιονίσκου ή βαίτυλου73 ανάµεσα στα στηρίγµατα του γείσου, όπως στα παραδείγµατα 
από τις Μυκήνες (CMS Ι, 126, Πίν. ΧΙΙβ), της Κνωσού (Πίν. ΧΙΙστ), το χαρακτηρι-
στικό δαχτυλίδι από ιδιωτική συλλογή (CMS ΙΙ 3, 326, Εικ. 60β) και αυτό από το 
Βερολίνο74 (χρυσό δαχτυλίδι, Εικ. 60α) ή και αβαθούς πρόσοψης τριµερούς ιερού, 
όπως στο δαχτυλίδι του θολωτού τάφου Α στις Αρχάνες (Πίν. ΧΙΙα)75.  
 Από την άλλη µεριά, στο κατώτερο τµήµα πολλών συνθέσεων των σφραγιστι-
κών αυτών δαχτυλιδιών οι µορφές φέρονται να πατούν σε ένα διαµορφωµένο επίπεδο, 
µια γραµµή εδάφους, έναν ορίζοντα, που πιθανότατα θα διευκόλυνε τον καλλιτέχνη να 
«στήσει» την πολυπρόσωπη παράσταση στην προσφερόµενη προς εικονογράφηση 
επιφάνεια. Εκτός από µια τέτοια εκδοχή, το διαµορφωµένο αυτό επίπεδο θα µπορούσα-
µε να πούµε ότι υποδηλώνει και το χώρο µέσα στον οποίο κινούνται οι µορφές. Συνή-
θως συναντάµε διπλή οριζόντια γραµµή µε άλλες κάθετες στο ενδιάµεσο διάστηµα 
σχηµατίζοντας παραλληλόγραµµο, διάταξη που θυµίζει τον τρόπο απόδοσης της ισοδο-
µικής τοιχοποιίας στις τοιχογραφίες, απλές παράλληλες και κάθετες µεταξύ τους γραµ-
µές, τεθλασµένες µε τη µορφή ζιγκ-ζαγκ ή και χώρο καλυµµένο από σφαιρικά εξάρ-
µατα.  

Το έδαφος που δηλώνεται ισοδοµικά µπορεί να αποτυπώνει την πλακόστρωτη 
πρόσβαση σε κτίσµα ή πλακοστρωµένο προαύλιο επίσηµου χώρου, όπου σε τουλάχι-
στον δύο περιπτώσεις η πλακόστρωση ενώνεται µε την κτιστή κατασκευή που περιβάλ-
λει το ιερό δέντρο (Αρχάνες, Πίν. ΧΙΙα και χρυσό δαχτυλίδι από την Κνωσό, Πίν. 
ΧΙΙστ). Οι τεθλασµένες ζιγκ-ζαγκ γραµµές ίσως αναφέρονται σε ανώµαλο έδαφος 
(Αηδόνια, Εικ. 61δ) και τα κυκλικά εξάρµατα σε βοτσαλωτό έδαφος ή προαύλιο χώρο 
στρωµένο µε χαλίκι ή βότσαλα (Μυκήνες, Πίν. ΧΙΙβ), ενδείξεις για ύπαρξη ευρύτερου 
περιβόλου που φαίνεται να πλαισιώνει τις επιµέρους εικονιζόµενες ιερές κατασκευές 
και τον ενδιάµεσα φυσικό τους χώρο διαµορφωµένο είτε ως πλακόστρωση είτε ως 
βοτσαλωτό ή χαλικωτό επίπεδο. Οι µορφές δρουν στο εσωτερικό αυτών των περιβόλων 
 
__________________ 
71. Μ. Ρ. Nilsson 1950, 262-288 και Ι. Α. Παπαποστόλου 1977, 74-76. 
72. Ίσως και σε αυτές που ήδη αναφέραµε, όπως στην περίπτωση του δαχτυλιδιού 
      από τα Αηδόνια (CMS V S1B, 114, Εικ. 61δ) ή και από τις Μυκήνες (CMS Ι,  
      127, Πίν. ΧΙΙγ). 
73. Τα λεγόµενα “baetylic cells” κατά τον Α. J. Evans (PC, 112 κ.ε.).  
74. M. P. Nilsson 1950, 266, fig. 130, W. D. Niemeier 1989, 171.  
75. Αναλυτικότερα βλ. W. D. Niemeier 1989 και Ν. Βασιλικού 1997, 30-58.  
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-συγκεκριµένα στον εντός τους διαµορφωµένο χώρο- για να προάγουν τόσο την ανα-
γνωσιµότητα όσο και την ιερότητα του χώρου. ∆εν εικονίζεται δηλαδή ο ίδιος ο 
περίβολος ως κατασκευή, αλλά στην περιορισµένη σφραγιστική επιφάνεια γίνεται 
προσπάθεια να αποτυπωθούν τα οικοδοµήµατα και πολύ περισσότερο οι δράσεις των 
ανθρώπων γύρω από αυτά, στον εσκεµµένα διακοπτόµενο χώρο µεταξύ των οικοδοµη-
µάτων, ώστε να δηµιουργηθεί το απαιτούµενο κενό διάστηµα που θα καταστήσει ξεκά-
θαρη την απεικόνιση αυτών των δράσεων. ∆ράσεις εντός του ηµι-υπαίθριου χώρου που 
ταυτόχρονα υποδηλώνουν και την ύπαρξή του. 

Τέλος, αξίζει να σηµειώσουµε ότι σε ορισµένες περιπτώσεις διακρίνουµε αρχι-
τεκτονικά στοιχεία που εικονίζονται αποµονωµένα, όπως κίονες, σε µια προσπάθεια 
δήλωσης ίσως ολόκληρου του κτίσµατος, ιερό ή ανάκτορο. Χαρακτηριστικά παραδείγ-
µατα συναντάµε τόσο σε σφραγίσµατα (CMS Ι, 107, Εικ. 61ε) όσο και στη γλυπτική σε 
ελεφαντοστό (πλακίδιο από την «Οικία των Σφιγγών» σε συνδυασµό µε ιερά κέρατα, 
Εικ. 48), αλλά και στη µνηµειώδη γλυπτική, όπως στο ανάγλυφο της Πύλης των Λεό-
ντων σε συνδυασµό µε δοκοθήκες και αµφίκοιλους βωµούς (Εικ. 49).  

Απεικόνιση περιβόλων, όµως, συναντάµε και σε λίθινα αγγεία σε συνδυασµό 
µε ιερού χαρακτήρα σύµβολα και εξωτερικές προσόψεις κτιρίων. Χαρακτηριστικότερο 
παράδειγµα όλων αποτελεί το απιοειδές ρυτό από µαλακό χλωρίτη της Ζάκρου (Εικ. 
55)76, στο οποίο σε πρόστυπο ανάγλυφο αποτυπώνεται τη χαρακτηριστικότερη και πιο 
αντιπροσωπευτική παράσταση του λεγόµενου «ιερού κορυφής» στην αιγαιακή τέχνη.   

Στην κορυφή βουνού, αν κρίνουµε από το βραχώδες τοπίο που υποδηλώνεται 
γύρω του, υπάρχει ιερό και από κάτω/µπροστά από το κύριο τριµερές κτίριο δηµιουρ-
γείται σε πρώτο πλάνο περίκλειστος χώρος, «τέµενος». Ο ψηλός αυτός περίβολος είναι 
χονδρικά ορθογώνιος, κτισµένος µε ισοδοµικό σύστηµα που φέρει εσοχές (χαρακτηρι-
στικό γνώρισµα της µινωικής αρχιτεκτονικής) και είσοδο πιθανότατα στο κάτω δεξί 
άνοιγµα. Αν και τµήµατα του περιβόλου δηλώνονται σε όψη µε επίστεψη από ιερά 
κέρατα, ο καθαυτό προαύλιος χώρος δίνεται σε κάτοψη, γεγονός που µας επιτρέπει να 
«δούµε» και τις κατασκευές στο εσωτερικό του. Αυτές περιλαµβάνουν τριών ειδών 
βωµούς: ένα µεγάλων διαστάσεων προορισµένο για θυσίες ολοκαυτώµατος σχεδόν στο 
κέντρο του και δύο άλλοι κοντά και πάνω στις βαθµίδες που οδηγούν στο αυτοτελές 
κτίριο του βάθους, βαθµιδωτού και αµφίκοιλου τύπου αντίστοιχα. Μπορούµε να πούµε 
ότι ο περίβολος ακολουθεί την ανδηρωτή, ίσως µε βαθµιδωτά αναλήµµατα διαµόρφω-
ση της πλαγιάς του ιερού κορυφής και θα πρέπει να επιστεφόταν µε κέρατα, όπως 
τµηµατικά δηλώνει και η παράσταση, επιτείνοντας την ιερότητα του χώρου.  

Τµήµα τριµερούς ιερού κορυφής φέρει θραύσµα λίθινου αγγείου από την 
Κνωσό, πιθανότατα ρυτό από στεατίτη, µε ανδρική µορφή να σκύβει για να προσφέρει 
κάνιστρο µε φρούτα ή άρτους (Πίν. ΧΙβ). Η έλλειψη επιµελούς διακόσµησης της πρό-
σοψης του κτιρίου αντίστοιχης µε αυτής του οικοδοµήµατος της Ζάκρου οδήγησε τον 
Λ. Πλάτωνα77 να υποστηρίξει ότι το ιερό εικονίζεται σαν σε τοµή, στην οποία µπορεί 
κανείς να δει το εσωτερικό του, µε την ανδρική µορφή πιθανότατα να βρίσκεται ήδη 
µέσα στο χαµηλοτάβανο κτίριο και να τελεί απόθεση προσφοράς µέσα σε αυτό. Το 
κάνιστρο όµως φαίνεται να εναποτίθεται πάνω στους βράχους του τοπίου δηλώνοντας 
ότι η λατρευτική πράξη δεν πρέπει να νοηθεί εξελισσόµενη εντός του ιερού, αλλά  
 
___________________ 
76. Σε διάφορα σηµεία της επιφάνειας υπάρχουν υπολείµµατα φύλλων χρυσού (βλ. S. 
      Hood 1990, 178-179, P. Rehak 1997, 169, σηµ. 41, Λ. Πλάτων 2003).  
77. Ο Λ. Πλάτων (2003, 356-357), όπως και πριν από αυτόν ο Ν. Πλάτων (1959, 
      333), υποστηρίζουν ότι εικονίζεται απόθεση προσφοράς εντός ιερού κορυφής, 
      ενώ αντίθετος µε αυτή την άποψη είναι ο Στ. Αλεξίου (1959, 351). 
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εξωτερικώς, µπροστά από την πρόσοψή του και κατά πάσα πιθανότητα µέσα στον ιερό 
του περίβολο. 
 Στο προηγούµενο αγγείο πιστεύεται ότι ανήκει και θραύσµα της ίδιας περιόδου 
(ΜΜ ΙΙΙβ-ΥΜ Ια)78 που εικονίζει ποµπή ανδρών να κινούνται προς τα αριστερά, κρα-
τώντας προσφορές σε “ladles” στα παρατεταµένα προς τα εµπρός σε λατρευτική στάση 
χέρια τους, κινούµενοι προφανώς προς ιερό/ιερό κορυφής, αν όντως συνδέονται τα δύο 
θραύσµατα (Εικ. 56α). Αξιοµνηµόνευτη είναι η εντύπωση που δίνεται από τον κλιµα-
κωτά διαµορφωµένο περίβολο, που µάλιστα επιστέφεται σε όλο το µήκος του µε διπλά 
κέρατα καθοσίωσης πίσω από τις µορφές, οι οποίες φαίνονται να διανύουν µια βαθµι-
δωτή ανάβαση προκειµένου να προσεγγίσουν έναν ιερό χώρο σε υψηλότερο σηµείο79.  

Σε ένα τρίτο δε τεµάχιο λίθινου αγγείου από την Κνωσό διπλά κέρατα επιστέ-
φουν αυτή τη φορά βωµό, ο οποίος εικονίζεται µπροστά από περίβολο πολυγωνικής 
τοιχοποιίας που περικλείει ιερό δέντρο (Εικ. 56β)80. Ανάλογοι περίβολοι µε ιερό 
χαρακτήρα θα πρέπει να εικονίζονται τόσο σε µία από τις διακοσµητικές µετόπες που 
καλύπτουν την εξωτερική επιφάνεια πυξίδας ΥΜ ΙΙΙΒ περιόδου από τα Χανιά (Πίν. 
ΧΙΙΙδ)81 όσο και σε µια σειρά από πήλινα οµοιώµατα από την Κρήτη.  

Η ιδιαιτερότητα των πήλινων οµοιωµάτων έγκειται στο γεγονός ότι, εµπεριέ-
χοντας την τρίτη διάσταση, έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν µε απλοποιηµένο ίσως 
τρόπο το σύνολο ή µέρος αντί του όλου ενός οικοδοµήµατος χωρίς ο καλλιτέχνης να 
αντιµετωπίζει τα δισεπίλυτα προβλήµατα της προοπτικής απόδοσης του χώρου σε 
επιφάνεια δύο µόνο διαστάσεων, κάτι που συµβαίνει µε τα άλλα καλλιτεχνήµατα. Γι’ 
αυτόν το λόγο δεν υπάρχει ανάγκη χρησιµοποίησης των καλλιτεχνικών συµβάσεων 
που εφαρµόζονται στην υπόλοιπη αιγαιακή τέχνη, τουλάχιστον όχι σε τόσο µεγάλο 
βαθµό, ενώ η ακρίβεια µε την οποία αποδίδονται οι τεκτονικές µορφές σε συνδυασµό 
µε την ευρύτατη γεωγραφική εξάπλωση και µακρόχρονη διάρκειά τους, καθιστά πολύ-
τιµη και συνάµα αναγκαία την εξέτασή τους ως έναν κοινό εκφραστικό τρόπο, όπου η 
συµπύκνωση της αρχιτεκτονικής µορφής ενός κτίσµατος (ιερών περιβόλων στη συγκε-
κριµένη περίπτωση) αποτελεί εύγλωττη και επαρκή για τους πιστούς έκφραση των 
θρησκευτικών, πνευµατικών και αισθητικών αναγκών τους82.  
            Τέτοιου είδους οµοιώµατα ιερών περιβόλων83 συναντάµε στο Πισκοκέφαλο  
 
___________________  
78. Α. J. Εvans, ΡΜ ΙΙ, 752, fig. 486. Ο S. Smith (1965, 71) υποστήριξε ότι τα δύο  
      θραύσµατα ανήκουν στο ίδιο αγγείο, άποψη που αναφέρουν και οι P. Rehak  
      (1997, 169, σηµ. 42) και Λ. Πλάτων (2003, 356). 
79. Ο Λ. Πλάτων (2003, σηµ. 67) υποστηρίζει ότι είναι λογικό να υποτεθεί ότι  
      η ποµπή ξεκινά από το ίδιο το ανάκτορο της Κνωσού και καταλήγει στο ιερό, 
      διαµέσου του “stepped portico” που κατέρχεται από το ίδιο το ανάκτορο.  
80. Μ. Ρ. Nilsson 1950, 119, fig. 35, S. Smith 1965, fig. 94. 
81. Γνωστή ως «πυξίδα του λυράρη», από τον τάφο 1 στο νεκροταφείο Καλαµίου  
      Αποκορώνου που εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων (βλ. Β.  
      Rutkowsky 1986, 113, Κ. ∆ηµακοπούλου 1988, 153). 
82. Ευρύτατη είναι η διάδοση των πήλινων οµοιωµάτων αρχιτεκτονικών µορφών  
      (ιερών και ιερών κατασκευών, ταφικών χώρων και οικιών) τόσο στον αιγαιακό 
      όσο και στο χώρο της Εγγύς Ανατολής και Αιγύπτου (βλ. ενδεικτικά A. Λεµπέση  
      1976, 40, σηµ. 7, J. Bretschneider 1991). 
83. Ο Β. Rutkowsky (1986, 84) τονίζει ότι κυρίως στις περιπτώσεις των πήλινων  
      οµοιωµάτων τα κέρατα καθοσίωσης ορίζουν και σηµειώνουν τους τοίχους του  
      τεµένους και των κτιρίων που αυτά περιέχουν, όπως επίσης συµβολίζουν και την  
      παρουσία ιερού βωµού και περιβόλου. 
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Σητείας (Εικ. 50β)84, όπως και στο οµοίωµα από το θολωτό τάφο στο Καµηλάρι (Πίν. 
ΧΙΙΙστ), αν και στη δεύτερη περίπτωση λόγω της κυκλικής του µορφής θεωρείται ότι 
εικονίζεται «ιερό αλώνι» µέσα στο οποίο χορεύουν ανδρικές µορφές85.  

Τα πήλινα οµοιώµατα παρέχουν πληροφορίες και για άλλους αρχιτεκτονικούς 
χώρους. Ο «Οικίσκος των Αρχανών» (Πίν. ΧΙΙΙα) αποτελεί πολύτιµο εύρηµα που 
πιστοποιεί πόσο ευθύβολα περιγράφει και αναπαράγει η εικόνα τα αρχιτεκτονικά της 
πρότυπα. Με ακρίβεια µακέτας και χωρίς να έχει ιερό χαρακτήρα εµπλουτίζει τις 
γνώσεις µας για τις οικίες της ΜΜ ΙΙΙΑ περιόδου, µια και πρόκειται για οµοίωµα 
«…µικρού ισόγειου σπιτιού µε περιστύλιο και δώµα»86.  
 Ξεκινώντας από την είσοδο παρατηρούµε ότι αυτή έχει τη µορφή στεγασµένου 
προθαλάµου µε θωράκιο και κιονίσκο στη µέση, χαρακτηριστικά γνώρισµα των οικιών 
σε Κρήτη και Θήρα. Πάνω από τον προθάλαµο, το περιστύλιο δώµα δε φέρει στέγη. 
∆ηµιουργείται δηλαδή µια βεράντα στο σηµείο αυτό, παρόµοια µε όλες όσες ήδη 
συναντήσαµε στις τοιχογραφίες της ∆υτικής Οικίας (Πόλη IV και V). Στην αντίθετη 
περίπου πλευρά του δώµατος διαµορφώνεται κλιµακωτός εξώστης όµοιος µε αυτόν της 
Πόλης V. Μικρός, µη στεγασµένος χώρος καταλαµβάνει και µέρος του ισογείου, ο 
οποίος µε τη µεσολάβηση δίθυρου οδηγεί στο εσωτερικό της οικίας. Το δίθυρο αυτό 
προστατεύεται από το τυπικό στη µινωική αρχιτεκτονική προστέγασµα, το οποίο 
στηρίζεται σε έναν κίονα και παρεµβάλλεται µεταξύ του εσωτερικού του οικοδοµήµα-
τος και της υπαίθριας αυλής/φωταγωγού, επίσης τυπική µορφή µινωικής αρχιτεκτονι-
κής σε σπίτια, µέγαρα και ανάκτορα87.  

Αντίθετα, το πήλινο οµοίωµα από το Μοναστηράκι Αµαρίου, αν και ανήκει 
στην κατηγορία των «αρχιτεκτονικών» οµοιωµάτων και είναι πρωιµότερο (ΜΜ ΙΙΒ) 
του «Οικίσκου των Αρχανών», πιστεύεται ότι έχει και ιερό/θρησκευτικό χαρακτήρα88, 
µια και φέρει κέρατα καθοσίωσης στα δεξιά της εισόδου της πρόσοψης. Παρά το 
γεγονός ότι µεγάλο τµήµα του κάτω ορόφου λείπει, τα διατηρούµενα στοιχεία είναι 
ικανά να διασαφηνίσουν τη διώροφη µορφή κτιρίου ελλειψοειδούς κατόψεως, µε 
ενιαίο κατακόρυφο τοίχο στην πίσω πλευρά, πρόσοψη σε δύο επίπεδα, µε επίπεδη 
στέγη και πάνω όροφο αποτελούµενο από δωµάτιο και εξώστη, ο οποίος δηµιουργείται 
από τους εξωτερικούς πλευρικούς τοίχους του ισογείου και τον πίσω τοίχο του ορόφου 
και φέρει µικρό προστατευτικό τοιχίο µε κέρατα καθοσίωσης πάνω σε αυτό (Πίν. 
ΧΙΙΙβ). Η διπλή είσοδος του πάνω ορόφου δηµιουργείται µε τη µεσολάβηση πεσσού 
στο µέσο ανοίγµατος και φέρει στα δεξιά της εσοχή που σχηµατίζει είδος πλευρικού 
ηλιακωτού µε χαµηλότερη οροφή από αυτή του υπόλοιπου κτίσµατος στηριζόµενη σε 
κίονα.  

Τα παραπάνω πήλινα οµοιώµατα, όπως και αυτά που προέρχονται από το 
ανάκτορο της Κνωσού γνωστά ως «οµοιώµατα των ιερών»89 (Εικ. 50α) χαρακτη-
ρίζονται από την παράσταση ενός µέρους αντί του όλου, πέρα από τη δήλωση  
 
___________________ 
84. Ν. Πλάτων 1952, 635, εικ. 16.  
85. Α. Βασιλάκης 1999, 125. 
86. Α. Λεµπέση 1976, 14. Η ίδια επίσης υποστηρίζει ότι αποτελεί οµοίωµα κοσµικού  
      χαρακτήρα, δίνοντας ταυτόχρονα πληροφορίες για την εξωτερική όψη και  
      διαρρύθµιση των σύγχρονων ΜΜ ΙΙΙΑ οικιών (ό.π., 42-43). 
87. Α. Λεµπέση ό.π., 23-33. 
88. Ο ιερός χαρακτήρας του υποστηρίζεται από τους Α. Κάντα, L. Godart, Α.  
      Τσιγκουνάκι (Κρήτη-Αίγυπτος 2000. Κατάλογος, 63-64, αρ. 41) και την Ε. 
      Μαντζουράνη (2002, 92-93, εικ. 39). 
89. ΡΜ Ι, 220-221, fig. 166 Α-Η.  
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υπαίθριων και ηµι-υπαίθριων χώρων µας παρέχουν πληροφορίες τόσο για την εξωτε-
ρική όψη των κτισµάτων της εποχής τους όσο και για τις τεκτονικές λεπτοµέρειές τους. 
Εκτός από οµοιώµατα που εικονίζουν σε µικρογραφία αµφίκοιλους βωµούς και άλλους 
µε επίστεψη διπλών κεράτων καθοσίωσης, συναντάµε και στοιχεία που αποδίδουν 
δοµικά στοιχεία και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των εξωτερικών επιφανειών των 
κτιρίων όµοια µε αυτά που ήδη συναντήσαµε στις τοιχογραφίες, όπως ανοίγµατα παρα-
θύρων και εισόδων, αβακωτό και το µοτίβο των δοκοθηκών, παραστάδες και γωνιόλι-
θους. Μόνο που η απόδοσή τους εδώ επιτυγχάνεται µε την εγχάραξη (π.χ. δήλωση 
κιγκλιδώµατος στα παράθυρα και των ορθοστατών) ή ανάγλυφα (π.χ. δήλωση δοκα-
ριών ή εναλλαγή πεσσών και κιόνων κυρίως στο δώµα του «Οικίσκου των Αρχανών»). 
Όλες αυτές οι καλλιτεχνικές συνιστώσες των κτιριακών απεικονίσεων θα εξεταστούν 
λεπτοµερέστερα στη συνέχεια. 
 
1.4. Εικονογραφικά και ερµηνευτικά ζητήµατα   

Η εξέταση των αρχιτεκτονικών προσόψεων σε όλες τις µορφές εικονιστικής 
τέχνης αποδεικνύει περίτρανα ότι κοινοί καλλιτεχνικοί τρόποι βρίσκονται σε ισχύ προ-
κειµένου να δηλωθούν δοµικά στοιχεία, κατασκευαστικές λεπτοµέρειες και οικοδοµή-
µατα. Η σύγκλιση των καλλιτεχνικών αυτών συµβάσεων µπορεί να οφείλεται στην 
ύπαρξη εργαστηρίων µε κοινή παράδοση και καλλιτεχνικά πρότυπα, τα οποία διαδίδο-
νται στον ευρύτερο αιγαιακό χώρο, αλλά και την πιθανότητα ότι αποτυπώνονται 
υπαρκτά, κοινά αρχιτεκτονικά µοτίβα, δηλαδή κτίσµατα που καθηµερινά αντικρίζουν 
οι άνθρωποι της εποχής που εξετάζουµε και αποτελούν µέρος της κοινωνικής και 
ιδιωτικής τους ζωής.  

Έχοντας κατά νου ότι η τέχνη δεν αποτελεί πάντοτε µια φωτογραφική µεταφο-
ρά της πραγµατικότητας, αλλά συχνά την ερµηνεύει µέσω της αφαίρεσης και του 
συµβολισµού σε συνδυασµό µε την πρωταρχική λειτουργία της τέχνης ως µέσο 
καλλιτεχνικής έκφρασης και διακοσµητικής διάθεσης των ανθρώπων της εποχής που 
αντιπροσωπεύει, θα προχωρήσουµε στο διαχωρισµό και ταυτόχρονα την οµαδοποίηση 
των κατασκευαστικών πληροφοριών που αντλούµε από αυτές τις παραστάσεις και, 
όπου καταστεί εφικτό, θα τις διασταυρώσουµε µε τα ανασκαφικά δεδοµένα, ώστε να 
συνθέσουµε µια συλλογική εικόνα του τρόπου απόδοσης των εξωτερικών επιφανειών 
του δοµηµένου χώρου στην εποχή που εξετάζουµε.  
 
α. Τοιχοποιία  
 

Στην τέχνη είναι δύσκολο να διακρίνουµε αν οι κάθετες και οριζόντιες γραµµές 
που δηλώνουν το ισοδοµικό σύστηµα µε εγχάραξη, χαµηλό ανάγλυφο ή συνδυασµό 
χρώµατος και εγχαράξεων αποτυπώνουν πέτρες ή πλίνθους. Χρήση πέτρας πρέπει να 
εικονίζεται στο «Ρυτό της Πολιορκίας» ή στους βωµούς της Πόλης V90. Στα υπόλοιπα 
κτίσµατα ο τρόπος δόµησης είναι δυσδιάγνωστος, οπότε µπορεί να ισχύουν οι περιπτώ-
σεις της πλινθοδοµής και της µίµησης του ισοδοµικού συστήµατος91, γεγονός που 
 
___________________ 
90. Αυτός ο τρόπος απόδοσης της ξεστής τοιχοδοµής θεωρείται ως καλλιτεχνική  
      σύµβαση του ιδεατού αποτελέσµατος που στην πράξη σίγουρα θα παρουσίαζε  
      ατέλειες, αφού ένα τέτοιο αυστηρό ορθογώνιο ισόδοµο σύστηµα δόµησης µόνο 
      στην κλασική εποχή πραγµατοποιείται.  
91. Η ισόδοµη τοιχοποιία γίνεται ιδιαίτερα δηµοφιλής κατά τη ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι σε  
      ανάκτορα, ελεύθερες κατασκευές και σηµαντικά κτίρια σε Αµνισό, Αγία Τριάδα. 
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επιβεβαιώνεται και από τις ανεσκαµµένες θέσεις όπου παρατηρούµε συνδυασµό 
ισόδοµης τοιχοποιίας µε επιµελώς λαξευµένους λίθους στο ισόγειο και πλινθοδοµή 
στον όροφο, ή την αργολιθοδοµή ως τρόπο δόµησης σε συνδυασµό ή όχι µε πλινθο-
δοµή στον όροφο, ώστε να εξοικονοµείται οικοδοµικό υλικό αλλά και για να είναι πιο 
ελαφριές οι κατασκευές στην καθ’ ύψος επέκτασή τους.  

Χρησιµοποιούνται υλικά που βρίσκονται στο άµεσο περιβάλλον κάθε περιοχής, 
κυρίως πέτρα, ευρεία χρήση ξύλου ως ξυλοδεσιά για συνοχή και ελαστικότητα της 
τοιχοποιίας σε περίπτωση σεισµού και τους αρµούς των οριζόντιων και κάθετων 
δοκαριών να σφραγίζονται µε κονίαµα για προστασία του ξύλου από υγρασία και 
βροχή. Λάσπη ή πηλός και µικρότερες πέτρες λειτουργούν ως συνδετικό υλικό, ενώ οι 
ατέλειες της επιφάνειας εξοµαλύνονται µε τη χρήση κονιάµατος, το οποίο µπορεί να 
χρωµατισθεί ή να φέρει κάθετες και οριζόντιες γραµµές στην επιφάνειά του ως µίµηση 
του ισοδοµικού συστήµατος, τεχνική που στις τοιχογραφίες (Κέα, Θήρα) αντιστοιχεί σε 
επιφάνειες µε µπλε ή κόκκινο βάθος και µαύρες οριζόντιες γραµµές, οι οποίες στην 
πραγµατικότητα θα αναπαριστούσαν τη λευκή ή κόκκινη κονιαµένη πρόσοψη των 
κτιρίων της Κρήτης. 

Η πολυχρωµία µπορεί όντως να εκφράζει µια καθαρά διακοσµητική διάθεση 
του ζωγράφου. Πηγή έµπνευσης θα πρέπει να ήταν η πολυχρωµία της ίδιας της φύσης, 
η αντανάκλαση του φωτός στις επιφάνειες των κτιρίων, οι διαφορετικές πρώτες ύλες, 
τα συνδετικά υλικά και οι φυσικοί χρωµατισµοί τους όπως αυτοί αντανακλώνται στην 
ανωδοµή των κτιρίων. Το χρώµα παίζει βασικό ρόλο στην αιγαιακή αρχιτεκτονική. 
Πέρα από τη χρηστική σηµασία των κονιαµάτων (προστασία από υγρασία και 
µικροοργανισµούς) και το ευχάριστο αισθητικό αποτέλεσµα, συντελούν τα µέγιστα 
στην αναπαραγωγή της εικόνας που εµφανίζουν τα οικοδοµήµατα διαφοροποιώντας τα 
ποικίλα δοµικά υλικά, οριοθετώντας και αναδεικνύοντας τις κατασκευαστικές 
λεπτοµέρειες. Από τα ανασκαφικά δεδοµένα σε λίγες µόνο περιπτώσεις ως σήµερα 
επιβεβαιώνεται η χρήση χρώµατος στις όψεις των κτιρίων, όπως στο νότιο εξωτερικό 
τοίχο της Ξεστής 3, όπου πάνω στις πέτρες της τοιχοποιίας σώζονται ασβεστοκονιά-
µατα µε πορτοκαλί χρώµα.  

Οι όροφοι χωρίζονται µε διάζωµα στους ίδιους χρωµατισµούς (Θήρα, Κέα, 
Κνωσός, Μυκήνες), εγχάρακτα ή ανάγλυφα στα πήλινα οµοιώµατα («Οικίσκος των 
Αρχανών»), στα σφραγίσµατα (“Master Impression”), στο «Ρυτό της Πολιορκίας» και 
στο «Μωσαϊκό της Πόλης».  

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα πήλινα οµοιώµατα των «ιερών» από 
την Κνωσό που φέρουν προεξέχουσες ταινίες απλής διατοµής στις στάθµες των 
δαπέδων των ορόφων, στις όψεις των οποίων έχουν ζωγραφιστεί σειρές κύκλων που 
προφανώς υποδηλώνουν τις δοκούς του πατώµατος. Η λεπτοµέρεια αυτή υποδηλώνει 
πιθανώς την καταγωγή της προεξέχουσας λίθινης ταινίας από παλαιότερη ξύλινη 
κατασκευή ή προβάλλει απλώς συµβολικά αυτό που βρίσκεται πίσω από τις λαξευτές 
πέτρες της ταινίας, δηλαδή τις δοκούς του πατώµατος92.  
 
___________________ 
92. Η τεχνική αυτή, δείγµατα της οποίας σώζονται στο Ακρωτήρι στο ύψος των  
      ορόφων, δεν έχει διαπιστωθεί σε άλλη προϊστορική τοποθεσία ούτε στην Κρήτη 
      ούτε στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, γεγονός που θα πρέπει να  
      οφείλεται στην ελλιπή διατήρηση των κτισµάτων, µια και οι προεξέχουσες λίθινες  
      ταινίες δηλώνουν τα δάπεδα των ορόφων. Ο J. W. Shaw (1978, 437) παρατηρεί  
      ότι, επειδή δε φέρουν κατακόρυφες γραµµές που να δηλώνουν ότι πρόκειται για  
      λαξευτές πέτρες, ενδεχοµένως κατασκευάζονταν από άλλο υλικό (π.χ. κονίαµα, 
      αργολιθοδοµή ή ξύλο επιχρισµένο µε κονίαµα). 
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Οι γωνίες των πολυώροφων κτισµάτων διαγράφονται µε σαφήνεια σαν να 
αποτελούνται από ισοµεγέθεις γωνιόλιθους, κυρίως στη Θήρα, ενώ στον ελλαδικό 
χώρο οι γωνίες αποδίδονται ως πεσσοί µε οριζόντιες γραµµές, στα δύο άκρα των 
οποίων υπάρχουν µικρές µαύρες προεξοχές που δηλώνουν ίσως τις οριζόντιες ξυλο-
δεσιές που εφαρµόζονται τοπικά στις γωνίες (Ορχοµενός, Πύλος, Τίρυνθα, Μυκήνες). 
Ανασκαφικά, σε αντίθεση µε τα εικονογραφικά παράλληλα, οι λαξευτοί γωνιόλιθοι 
σπανίζουν στους άλλους προϊστορικούς οικισµούς του Αιγαίου εκτός του Ακρωτηρίου, 
όπου διακρίνονται µόνο σε τοίχους από αργολιθοδοµή και όχι ξεστές τοιχοδοµές, 
παρόλο που χρησιµοποιήθηκαν κατά περιόδους σε αρκετούς οικισµούς της Ανατολικής 
Μεσογείου -Βύβλος, Έγκωµη, Κίτιο, Ugarit- πλην της Αιγύπτου93.  

Από την άλλη µεριά, υπάρχουν µοτίβα σε ευρεία χρήση στην εικονογραφία που 
µε το χρόνο αποκτούν µεγαλύτερη διακοσµητική διάθεση, χωρίς όµως να χάνουν την 
αρχική δοµική τους λειτουργία. Χαρακτηριστικότερο όλων είναι το αβακωτό94. Το 
συναντάµε είτε στη βάση των κατασκευών στη θέση του στυλοβάτη είτε στην ανωδοµή 
κάτω από την επίστεψη της οροφής και µε διακοσµητική µόνο χρήση ως ζωφόρο στην 
Πύλο. Σε ένα µοναδικό παράδειγµα τοιχογραφίας από την Πύλο και σε πήλινο οµοίω-
µα από την Κνωσό καταλαµβάνει όλο τον τοίχο κτίσµατος, όπου και συνδυάζεται µε 
τις λεγόµενες «δοκοθήκες»95.  

Οι δοκοθήκες, µοτίβο πολύ διαδεδοµένο στην αιγαιακή εικονογραφία, θα πρέ-
πει να ξεκίνησαν ως απεικόνιση των απολήξεων των δοκαριών της ξύλινης οροφής και 
του θριγκού των πρώτων κατασκευών του ανθρώπου πριν την αντικατάστασή τους από 
τα πιο σύνθετα λίθινα οικοδοµήµατα, αλλά και στη στάθµη των δαπέδων των ορόφων. 
Προς τιµήν του αρχέτυπου των κατασκευών από ξύλο πιθανόν να συνεχίστηκε η απει-
κόνισή τους, αποκτώντας µε τον καιρό µια περισσότερο διακοσµητική χρήση96. Συνα-
ντάται όµως πολύ συχνά, σε κάθε µορφή της αιγαιακής τέχνης, ως δισκία µε πολλά 
χρώµατα σε συγκεκριµένη θέση, δηλαδή κάτω από την οροφή των κατασκευών και σε 
συνδυασµό µε συγκεκριµένα µοτίβα, όπως ηµιρόδακες97, αβακωτό, γωνιόλιθους, 
κίονες µε διπλούς πελέκεις στο ύψος του εχίνου98 και ψηλά κέρατα καθοσίωσης στα  
 
___________________ 
93. Κ. Παλυβού 1999, 118-119.  
94. Πρώτη φορά συναντάται ως µοτίβο υφαντών που διακοσµούσε τους τοίχους  
      στην Αίγυπτο/Παλαιό Βασίλειο (ΡΜ ΙΙ, 600). 
95. ΡΜ ΙΙΙ, 85, Μ. Lang 1969,145, L. Morgan 1988, 77. 
96. Στη µυκηναϊκή εικονογραφία τα πρωιµότερα παραδείγµατα δοκοθηκών προέρχο- 
      νται από τη διακόσµηση θολωτών τάφων, όπως της Κόκλας (ΥΕ ΙΙΒ- ΙΙΙΑ1), η 
      οποία είναι και η πρωιµότερη µυκηναϊκή τοιχογραφία λόγω του πρώιµου του  
      τάφου και των θαλαµωτών τάφων (π.χ. τάφος 81 των Μυκηνών) ΥΕ ΙΙ-ΙΙΙΑ  
      περιόδου (L. Kontorli-Papadopoulou 1987, Κ. Demakopoulou 1990). 
97. Το µοτίβο του ηµιρόδακα προέρχεται από τη Μεσοποταµία. Οι αντιθετικοί  
      ηµιρόδακες, όµως, και µάλιστα σε µορφή µετόπης µε τρίγλυφα και αντιθετικούς  
      ηµιρόδακες αποτελούν αιγαιακή επινόηση και τη χαρακτηρίζουν από την ΥΜ Ι  
      όταν εµφανίζονται για πρώτη φορά σε ανάγλυφα και τοιχογραφίες, ενώ στην  
      κεραµεική όχι πριν από την ΥΜ ΙΙ περίοδο (J. L. Crowley, 1989, 87-88). 
98. ∆εν έχει σωθεί ο κορµός των κιόνων, συνήθως ξύλινος, αλλά οι λίθινες βάσεις  
      µε τα κυκλικά ίχνη τους. Στην Κρήτη, όπου και τα περισσότερα ίχνη ξύλινων  
      κορµών, επιβεβαιώνεται η χαρακτηριστική µείωση που έφεραν -καινοτοµία της  
      νεοανακτορικής περιόδου- καθώς και η σύζευξη του τετράγωνου µε το κυλινδρικό  
      κιονόκρανου για τη δηµιουργία του σύνθετου κρητοµυκηναϊκού τύπου µε 
      άβακα και εχίνο (Α. Λεµπέση, 1976, 33-35).  
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µεταξύ τους διαστήµατα (Κνωσός, Μυκήνες, Τίρυνθα, Ορχοµενός, Πύλος). Ο 
συνδυασµός και η θέση όλων αυτών των µοτίβων υποδηλώνει, εκτός από τις δοµικές 
ανάγκες της αρχιτεκτονικής, σηµασίες που επεκτείνονται και στο θρησκευτικό και 
πολιτικό ιστό των κοινωνιών του Αιγαίου, όπως θα διαπιστώσουµε και στη συνέχεια. 
 
β. Είσοδοι 
 
            Η είσοδος ενός κτιρίου αποτελεί σηµείο ειδικής µέριµνας και όλα τα κατασκευ-
αστικά στοιχεία που σχετίζονται µε αυτήν µαρτυρούν συνειδητή προσπάθεια να της 
δοθεί έµφαση και επιβλητικότητα, ενώ η τυποποίηση και η επανάληψη των µορφολο-
γικών στοιχείων την καθιστούν ευδιάκριτη και ευανάγνωστη. Το ισχυρό κατώφλι, οι 
παραστάδες, καθώς και το ανώφλι αποτελούν βασικά δοµικά στοιχεία των εισόδων, τα 
οποία παίρνουν µνηµειακές ή όχι διαστάσεις, φέρουν δικακόσµηση ανάγλυφη ή ζωγρα-
φιστή, σύµφωνα µε τις κατασκευές που συνδέονται είτε αφορούν την οικιστική είτε την 
ταφική αρχιτεκτονική.  

Ανάλογος διαχωρισµός υφίσταται και στην εικονογραφία. Στο «Μωσαϊκό» 
δηλώνονται µε καστανό ή κόκκινο χρώµα όταν είναι κλειστές και διάτρητες όταν είναι 
ανοιχτές99. Μοιάζουν να αποτελούνται από συναρµολογηµένα κατακόρυφα ξύλα, σανί-
δες ή κορµούς δένδρων (πλακίδιο Ι του «Μωσαϊκού της Πόλης», «Ρυτό της Πολιορ-
κίας», “Master Impression”, no 130 πήλινο σφράγισµα της Ζάκρου), ενώ στις 
τοιχογραφίες εικονίζεται ως ορθογώνιο άνοιγµα σκοτεινού χρώµατος (µαύρο/σκούρο 
µπλε), µε ξύλινο πλαίσιο ή κατεργασµένες πέτρες. Σε µια περίπτωση, στην Πόλη ΙV 
της ζωφό-ρου της ∆υτικής Οικίας και µόνον εκεί, η είσοδος συνδυάζεται µε 
παράθυρο100.  

Με µνηµειακό χαρακτήρα αποδίδεται η θύρα στην Πόλη V της Θήρας, στο 
“Master Impression”, στο «Μωσαϊκό της πόλης» και πιθανόν και στο no 130 πήλινο 
σφράγισµα της Ζάκρου. ∆εν είναι τυχαίο ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις µιλάµε για 
µια κεντρική πύλη, τη µοναδική είσοδο του εικονιζόµενου αρχιτεκτονικού συγκροτή-
µατος, µε ισχυρές παράπλευρες οχυρωµατικές κατασκευές (πόλη ή ανάκτορο). Ίσως ο 
πυλώνας αυτός να αντανακλά την κυκλαδική παράδοση, µια και οχυρώσεις έχουν εντο-
πισθεί στη Φυλακωπή της Μήλου (ΥΜ Ι φάση), στην Κέα, αλλά και σε τειχισµένες 
θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας όπως αυτές αποτυπώνονται και στο «Ρυτό της Πολι-
ορκίας».  

Άλλο χαρακτηριστικό αυτού του είδους εισόδων είναι ότι το ανώφλι φέρει 
συνήθως κοινά διακοσµητικά µοτίβα, όπως αντιθετικούς ηµιρόδακες, αµφίκοιλους 
βωµούς, δοκοθήκες, ιερά κέρατα καθοσίωσης, τα οποία δεν αποτελούν απλή µίµηση 
δοµικών στοιχείων αλλά ενέχουν και θρησκευτικό χαρακτήρα. Ο συνδυασµός τους µε 
τις σηµαντικότερες εισόδους πόλης, ανακτόρου ή άλλου σηµαντικού κτίσµατος 
θρησκευτικού/πολιτικού χαρακτήρα δηλώνει τη διαχρονική πεποίθηση των λαών για τη 
σηµασία των εισόδων και την προστασία τους µε σύµβολα µυστικιστικού και αποτρο-
παϊκού χαρακτήρα101. Την άποψη αυτή ενισχύουν και τα ανασκαφικά δεδοµένα, όπως 
 
___________________ 
99.   Κάποια από τα εικονιζόµενα κτίρια δε φαίνεται να έχουν θύρα, όπως σε µερικά  
        πλακίδια του «Μωσαϊκού» και στο ελεφάντινο πλακίδιο από την Κνωσό. 
100. Το τυπικό παράθυρο δίπλα στην πόρτα, καθώς και η προεξέχουσα ταινία από  
        λαξευτούς πωρόλιθους που περιβάλλει το άνοιγµα της εισόδου, αποτελούν  
        χαρακτηριστικά του Ακρωτηρίου που αποσκοπούν στη δηµιουργία µιας  
        επιβλητικής εισόδου.  
101. Μ. Shaw 1986, κυρίως σηµ. 38. 
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για παράδειγµα στις Αρχάνες µε τον εντοπισµό τεσσάρων αµφίκοιλων βωµών κοντά 
στην είσοδο σηµαντικού ΥΜ Ι κτιρίου, στην Αγία Ειρήνη Κέας µε το ναό κοντά στην 
οχύρωση, ακόµη και στις Μυκήνες µε την εγγύτητα της Πύλης των Λεόντων µε το 
«Θρησκευτικό Κέντρο». 
 
γ. Παράθυρα 
 
            Το συµπαγή όγκο της ανωδοµής διασπούν τα ανοίγµατα των παραθύρων, τα 
οποία κατέχουν σηµαντική θέση στην αιγαιακή αρχιτεκτονική, µε κύριο χαρακτηριστι-
κό την κατανοµή τους σε δύο ή τρεις επάλληλες στάθµες και σε πυκνότητα ανάλογη µε 
τις ανάγκες του χώρου που εξυπηρετούν (φωτισµό, αερισµό, προφύλαξη από ανθρώ-
πους, ζώα, έντοµα, καιρικά φαινόµενα και τις επιθυµίες των ενοίκων) ως στοιχεία 
επαφής του εσωτερικού ιδιωτικού χώρου µε τον εξωτερικό δηµόσιο.  

Σε ό,τι αφορά την ανασκαφική τους τεκµηρίωση, ανακύπτει πάλι το ζήτηµα του 
βαθµού διατήρησης των κτιρίων, αφού στις περισσότερες προϊστορικές θέσεις τα κτί-
ρια που έρχονται στο φως σώζονται σε πολύ µικρό ύψος. Τα παράθυρα κατά κανόνα 
βρίσκονται στους ορόφους και τα λίγα που εντοπίσθηκαν ανήκουν, όπως είναι φυσικό, 
στο ισόγειο102. Μοναδική ίσως εξαίρεση αποτελεί το Ακρωτήρι, όπου τα 85 συνολικά 
παράθυρα που έχουν αποκαλυφθεί µέχρι στιγµής, ταξινοµήθηκαν ανάλογα µε το 
µέγεθος, το σχήµα και τη θέση τους στο κτίριο σε τέσσερις τύπους (Α-∆), οι οποίοι 
µπορούν να βρουν αντιστοιχία και στα εικονογραφικά παραδείγµατα103 παρά τις 
δυσκολίες της αναγνώρισής τους κυρίως λόγω των µικρών διαστάσεων των παραστά-
σεων104.  
            Με χάραξη και χαµηλό ανάγλυφο αποδίδονται στα πήλινα οµοιώµατα, πλακίδια 
και σφραγίσµατα, µε λευκό χρώµα ή διάτρητα όταν είναι ανοιχτά στο «Μωσαϊκό της 
Πόλης», µε κόκκινο/µαύρο/µπλε ή διχτυωτό πλέγµα όταν καλύπτονται µε κινητά παρα-
πετάσµατα από ύφασµα, δέρµα ή ψάθα105. Στις τοιχογραφίες η κάσα που πλαισιώνει το 
άνοιγµα δηλώνεται πάντα µε κίτρινο χρώµα106, η οποία σε συνδυασµό µε τους επίσης 
ξύλινους κάθετους ορθοστάτες και τα οριζόντια ξύλα για την ενίσχυση των µεγάλων 
ανοιγµάτων (γνωστά ως «καΐτια») σχηµατίζουν ενιαίο πλέγµα ή κιγκλίδωµα. Το τελευ-
ταίο τοποθετείται στην εξωτερική παρειά του τοίχου και στερεώνεται στην κάσα φράσ-
σοντας την εξωτερική όψη και διαιρώντας το άνοιγµα σε ίσα µέρη, από δύο έως δώδε-
κα. Τα κατώφλια των περισσοτέρων παραθύρων θα πρέπει να έµεναν ελεύθερα, 
 
____________________ 
102. Πολύ λίγες συγκρίσιµες κατασκευές προέρχονται κυρίως από την Κρήτη 
        (Φαιστός, Μάλλια) και τις Κυκλάδες (Φυλακωπή, Κέα), ενώ από την ηπειρωτική 
        Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτες (Κ. Παλυβού 1999, 411-414). 
103. Κ. Παλυβού 1990, 123-139 και ό.π. 1999, 375-420. 
104. Παρόλα αυτά, µόνο στο «Μωσαϊκό της Πόλης» έχουν εντοπισθεί 57 παράθυρα,  
        από τα οποία τα υποθετικά δεν είναι περισσότερα από 12, ενώ στο “Master  
        Impression” εικονίζονται 14 παράθυρα και 12 µακρόστενα ανοίγµατα στον τοίχο 
        ή «τείχος» του πρώτου επιπέδου (Κ. Παλυβού 1999, 414). 
105. Η ψάθα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο υλικό, διότι «… η πλέξη συστέλλεται στον  
        ξηρό καιρό επιτρέποντας την κυκλοφορία του αέρα µέσα από τα διάκενα, ενώ οι  
        ίνες διαστέλλονται µε τον υγρό καιρό, οπότε οι ψάθες µετατρέπονται σχεδόν σε  
        υδατοστεγείς και αεροστεγείς µεµβράνες» (Α. Rapοport 1976, 140).  
106. Ξύλινη κάσα και όχι λαξευτό πλαίσιο που αποτελεί ιδιαιτερότητα της Θήρας. 
        Πιθανή εξαίρεση το πλακίδιο του «Μωσαϊκού» µε την ένδειξη W (ΡΜ Ι, εικ. 226). 



 33

βλέποντας την πληθώρα αγγείων και άλλων αντικειµένων που βρίσκονται τοποθετηµέ-
να σε αυτά κατά τις ανασκαφικές έρευνες107.  

Χαρακτηριστικό των παραδειγµάτων που συναντάµε στην αιγαιακή τέχνη είναι 
η κατανοµή των παραθύρων σε δύο ή τρεις επάλληλες στάθµες, γεγονός που υποδηλώ-
νει ότι όλοι οι χώροι διαθέτουν ένα τουλάχιστον παράθυρο. Στους ισόγειους χώρους 
εικονίζονται κυρίως µικρά τετράγωνα παράθυρα σε µεγάλο ύψος, όπως στο δωµάτιο 5 
του ισογείου της ∆υτικής Οικίας108, µε προορισµό να φωτίζουν ισόγειους αποθηκευτι-
κούς και εργαστηριακούς χώρους. Συχνά συναντάµε παράθυρο δίπλα στην πόρτα 
(Πόλη IV), τοπικό κυρίως χαρακτηριστικό της οικιστικής του Ακρωτηρίου. Σε αυτή 
την κατηγορία µπορούµε να εντάξουµε και τα παράθυρα «σχισµές» (loop windows). Ο 
πολύ περιορισµένος φωτισµός και αερισµός που παρέχουν µας οδηγεί στη σκέψη ότι 
προορίζονται για να φωτίζουν αποθήκες, το πλατύσκαλο κλιµακοστασίου ή και όλο το 
κλιµακοστάσιο, µια και απαντούν και στους ορόφους. Ίσως να είχαν και ευκαιριακό 
αµυντικό χαρακτήρα, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται µε κτίρια χωρίς είσοδο (π.χ. στο 
«Μωσαϊκό της Πόλης»), έτσι ώστε οι τοίχοι των σπιτιών να λειτουργούν ως οχυρωµα-
τικός περίβολος της πόλης109.  

Αντίθετα, οι όροφοι φέρουν µεγαλύτερα ανοίγµατα, δεδοµένου ότι αντιστοι-
χούν σε χώρους σηµαντικούς για τη ζωή των ενοίκων, χώροι που προορίζονται για την 
κύρια διαµονή και συγκεντρώσεις µε αυξηµένες ανάγκες αερισµού και φωτός. Γι’ 
αυτούς τους λόγους καταλαµβάνουν το µεγαλύτερο µέρος της επιφάνειας του τοίχου 
βρισκόµενα στο κέντρο του, µε τονισµένο τον κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα. Πρόκει-
ται για τα λεγόµενα πολλαπλά παράθυρα, ενώ όταν υποκαθιστούν τον τοίχο καταλαµ-
βάνοντας το µεγαλύτερο µέρος του, φτάνοντας ως τη µία τουλάχιστον γωνία του, 
ανήκουν στην κατηγορία των πολυπαραθύρων. Αυτά θα πρέπει να έκλειναν µε δίφυλ-
λες πόρτες όπως τα πολύθυρα της Κρήτης, εφόσον βέβαια δεν υπήρχε κιγκλίδωµα, 
ανάλογα µε τις ανάγκες φωτισµού και κυκλοφορίας του αέρα στο χώρο. Τέτοια 
πολυπαράθυρα πρέπει να εικονίζονται στην Κέα, Τύλισσο, στο πήλινο οµοίωµα από 
την Κνωσό110 και πιθανόν στην Πόλη IV. 
 
δ. Οροφές 
 
            ∆υστυχώς, η µη διατήρηση κτιρίων σε µεγάλο ύψος δε µας βοηθά στην εξαγω-
γή συµπερασµάτων για το πώς ήταν στεγασµένα τα σπίτια της εποχής που εξετάζουµε. 
∆ευτερεύοντα δοµικά και κατασκευαστικά στοιχεία, όπως το πάχος των τοίχων, κατά-
λοιπα στέγης από πηλό ή ασβεστοκονίαµα µε αποτυπώµατα καλαµιών στη µία όψη 
µέσα σε δωµάτια, εσωτερικά κλιµακοστάσια και κυρίως η εικονογραφία αποτελούν 
βασικούς οδηγούς για την αναπαραγωγή της στέγασης των οικοδοµηµάτων.  
            Μονό ή διπλό γείσο που προεξέχει για να προστατεύει το κτίριο από τα όµβρια 
 
___________________ 
107. Τhera Ι-VII passim. λειτουργώντας και ως έµµεση µαρτυρία απουσίας  
        παραθυρόφυλλων, µια και δε διαθέτουµε ανασκαφικά δεδοµένα σχετικά µε  
        αυτό το θέµα.  
108. Η ίδια η ∆υτική Οικία φέρει τα καλύτερα ως προς τη διατήρηση παραδείγµατα  
        αυτού και όλων των άλλων τύπων παραθύρων (Χρ. Τελεβάντου 1994, 21-29). 
109. ΡΜ Ι, 307. 
110. ΡΜ Ι, 220-221, fig.166, όπου διακρίνεται και δεύτερο τµήµα παρόµοιου «ιερού»  
        µε ίδιο πολυπαράθυρο στον όροφο. Η πρώιµη χρονολόγηση του ευρήµατος  
        (ΜΜ ΙΙΒ) έχει ιδιαίτερη σηµασία. Αποδεικνύει ότι το πολυπαράθυρο εµφανίζε- 
        ται στη µινωική αρχιτεκτονική πολύ νωρίς, ταυτόχρονα σχεδόν µε το πολύθυρο. 
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δηλώνεται είτε µε χάραξη είτε µε µαύρη, κίτρινη ή λευκή γραµµή, ενώ όλα τα κτίρια 
φαίνεται ότι έχουν επίπεδη οροφή111. Στο ελεφάντινο πλακίδιο της Κνωσού όπως και 
σε µερικά πλακίδια από το «Μωσαϊκό της Πόλης», η οροφή κορυφώνεται σε ορθογώ-
νιο δώµα, το οποίο µερικές φορές φέρει και παράθυρα. Ένα έχει και λοξή στέγη όµοια 
µε αυτή του µαρµάρινου οµοιώµατος από την Ψείρα.. Πρόκειται δηλαδή για σταθερές, 
λειτουργικές κατασκευές, θυµίζοντας το δώµα και τη σοφίτα των σύγχρονων σπιτιών.  
Τέτοιου είδους κατασκευή µε χαµηλό, οριζόντιο στηθαίο συναντάµε στον «Οικίσκο 
των Αρχανών», ακριβώς πάνω από το άνοιγµα του κλιµακοστασίου. Είναι πολύ 
πιθανόν οι χώροι που εικονίζονται να χρησίµευαν για τη στέγαση της απόληξης του 
κλωβού του κλιµακοστασίου, την προστασία του και την οµαλή πρόσβαση από το 
εσωτερικό του σπιτιού στην οροφή. Μόνο από το Ακρωτήρι έχουµε ασφαλείς ανασκα-
φικές µαρτυρίες για το δώµα: από τη ∆υτική Οικία, το χώρο ∆17112, το µοναδικό 
παράδειγµα που διατηρήθηκε ανέπαφο (βρίσκεται σε άσκαφη περιοχή, στα νότια της 
Ξεστής 4).  

Ένα άλλο πιθανό χαρακτηριστικό της αιγαιακής αρχιτεκτονικής είναι οι 
θολωτές ή τριγωνικές κατασκευές πάνω στις επίπεδες οροφές των σπιτιών. Έχουν τη 
µορφή τριγώνων, µαύρων στην Πόλη Ι της Θήρας, εγχάρακτων στο «Ρυτό της Πολιορ-
κίας», µε καµπύλο περίγραµµα, λευκό στο εσωτερικό τους, στην Κέα ή ολόβαφο113 και 
µάλλον ορθογωνίου σχήµατος στα πήλινα σφράγισµα της Ζάκρου (no 130)114. Παρό-
µοιες κατασκευές αναπτύχθηκαν στην Αίγυπτο115 και στην Ανατολία, σε πήλινα χετ-
τιτικά οµοιώµατα του 16ου και 15ου αι., όπου εµφανίζονται τόσο συχνά µε διακο- 
 
___________________ 
111. Πλεονέκτηµα στα ζεστά κλίµατα γιατί µπορούν να έχουν και άλλες χρήσεις,  
        όπως για οικιακές και αγροτικές εργασίες, ανάπαυση ή και ύπνο, µεγαλώνοντας 
        αισθητά την έκταση του κατοικήσιµου χώρου. Όµως, στην ηπειρωτική Ελλάδα  
        θα πρέπει να ήταν και δίρριχτες λόγω της ύπαρξης κεράµων (S. Iakovidis 1990,  
        156). 
112. Κ. Παλυβού 1999, 216. 
113. Η K.A. Coleman παραθέτει στη διατριβή της αδηµοσίευτο θραύσµα τοιχογραφίας 
        από την Κνωσό (Εικ. 14) που εικονίζει δύο παρόµοιες θολωτές κατασκευές πάνω  
        σε βωµό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει (ό.π. 1970, 189-190, fig. 97), σε αρκετή 
        απόσταση µεταξύ τους και πιθανότατα µε ολόβαφη επιφάνεια από διαταραγµένο 
        context ΥΜ Ι ή ΙΙ περιόδου µαζί µε γεωµετρικά όστρακα, ενισχύοντας την άποψη  
        ότι πρόκειται για κάποιο είδος αρχιτεκτονικού στοιχείου της αιγαιακής και ιδιαίτε- 
        ρα της µινωικής αρχιτεκτονικής. 
114. Ο E. Hallager (1985, 19-20) τις ερµηνεύει αρκετά πειστικά ως διπλά κέρατα  
        καθοσίωσης, τόσο στο no 131 σφράγισµα της Ζάκρου όσο και στο “Master  
        Impression”.  
115. Ο A. Erman (1971, εικ. σ. 174) παραπέµπει σε ιδιότυπη κατασκευή οροφής,  
        αντίστοιχη του Mulkuf των σύγχρονων σπιτιών. Βέβαια έχουν διατυπωθεί  
        ποικίλες θεωρίες βασιζόµενες σε σύγχρονα παράλληλα, όπως δεξαµενές για τη  
        συλλογή βρόχινου νερού, κυψέλες, φούρνοι, αποθηκευτικοί χώροι ή καµινάδες 
        που συναντάµε ακόµη και σήµερα στα ∆ωδεκάνησα. Καµιά όµως από αυτές δεν  
        πείθει απόλυτα. Το µέγεθος και το καµπύλο ή τριγωνικό συνεχές περίγραµµά τους 
        χωρίς εγκοπή στην κορυφή ή στη βάση του και το γεγονός ότι εµφανίζονται  
        µεµονωµένες ή το πολύ δύο µαζί χωρίς επαφή στη βάση τους, δεν τις ταυτίζει  
        ούτε µε τις επάλξεις της Ανατολίας, αλλά ούτε και µε τις άλλες προτεινόµενες  
        λύσεις (Ο. Page 1976, 144, K. Abramovitz 1980, 60, 63, Τελεβάντου Χρ. 1994,   
        265-266). 
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σµητική και θρησκευτική σηµασία όσο και ως πραγµατικές προεξοχές οχυρώσεων 
(Πίν. Χγ). Στην Ανατολία συχνά κατασκευάζονται από σκαλισµένες λίθινες πλάκες. 
Στον αιγαιακό χώρο όµως δεν πρέπει να είναι συµπαγής λίθος, αλλά κονίαµα ή επίχρι-
σµα που καλύπτει φόρµες από λάσπη και πιθανότατα αποτελούν είδος δώµατος παρό-
µοιο µε αυτά που ήδη αναφέραµε ή µε περισσότερο «ψυκτική» λειτουργία, δηλαδή 
κατασκευές που βοηθούν την κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό των σπιτιών (ιδίως 
οι θόλοι της Κέας), κατ’ αναλογία µε κατασκευές από την Αίγυπτο116 .  

Οι οροφές φέρουν συχνά ως επίστεψη και κέρατα καθοσίωσης. Μόνο στην 
Πύλο συναντάµε τον ιδιόµορφο τύπο µε αντιθετικά ζεύγη λιονταριών ή σφιγγών.  
 
ε. Άλλες κατασκευές  
 

Πέρα από τα κτίσµατα που εντάσσονται σε ένα ενιαίο οικιστικό σύνολο, στην 
εικονογραφία συναντάµε και µεµονωµένες κατασκευές µε ιδιαίτερο χαρακτήρα και 
εµφατικό ρόλο για τον περιβάλλοντα χώρο τους.  

Στη ζωφόρο της ∆υτικής Οικίας εικονίζονται κτίσµατα που σχετίζονται µε 
καθηµερινές ασχολίες των ανθρώπων εκτός των πόλεων, ίσως και οι µοναδικές που 
έχουµε στην αιγαιακή εικονογραφία. Πηγάδι για άντληση πόσιµου νερού για τους 
κατοίκους και τα ζώα αποτυπώνεται στην Πόλη ΙΙ, ίσως νεώσοικοι στην παραλία και 
κτίριο µε τριγωνικές προεξοχές στο πλάι, είτε για µεταφορά βάρους είτε ως σκάλα, µε 
παράλληλα που και σήµερα ακόµη συναντάµε στις Κυκλάδες. Αγροτοποιµενικό χαρα-
κτήρα (αποθήκευση τροφής ζώων, παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων) πρέπει να 
έχουν και τα κτίσµατα χωρίς παράθυρα, µόνο µε πόρτες, στην ύπαιθρο της Πόλης ΙV. 
Στην Πόλη V δεσπόζει η σκαµµένη στο βράχο κατασκευή117, τα «παρατηρητήρια» 
στην κορυφή του λόφου και πιθανώς η µεγάλη κλίµακα µέσα στην πόλη, σε αναλογία 
µε τους κλιµακωτούς δρόµους στα Γουρνιά και τη Ζάκρο118. Τα λεγόµενα “tower 
houses” που εικονίζονται και στις δύο Πόλεις (ΙV και V) έχουν εντοπισθεί στην Αγία 
Ειρήνη Κέας και στον Πύργο Κρήτης, ενώ πλακόστρωτες επιφάνειες συναντάµε συχνά 
σε ανάκτορα και µινωικές επαύλεις, σε αυλές και φωταγωγούς, αλλά και ως υπερυψω-
µένες κατασκευές να διατρέχουν τη ∆υτική Αυλή του ανακτόρου της Κνωσού, πανο-
µοιότυπες µε αυτές που παριστάνει η τοιχογραφία του «Ιερού Άλσους και Χορού», της 
Τυλίσσου(;), της Κέας (πιθανότερο πλακόστρωτος δρόµος), είτε σε προαύλιους χώρους 
στα σφραγιστικά δαχτυλίδια.   

Εικονίζονται επίσης κατασκευές µε ιερό χαρακτήρα, όπως βωµοί, τριµερείς 
εξέδρες και κατασκευές που επιστέφονται µε κέρατα καθοσίωσης. Τα κέρατα φαίνεται 
ότι είναι αυτά που προσδίδουν ιερότητα, σηµατοδοτώντας και ορίζοντας χώρους όπως 
ιερά τεµένη, ανάκτορα, δίπλα σε εισόδους, επιστέφοντας βωµούς, κτιστά βάθρα. Τα 
ανασκαφικά δεδοµένα επιβεβαιώνουν τα στοιχεία από την εικονογραφία119 και  
 
___________________ 
116. Ό.π., 115.  
117. Η ανασκαφική ταύτιση ανάλογων µικρών µονάδων µπορεί να µην είναι ιδιαί- 
        τερα εύκολη, αλλά εγκαταστάσεις για τέλεση αγροτικών εργασιών έχουν  
        εντοπισθεί στην Αγροτική Έπαυλη της Γόρτυνας, στο Βαθύπετρο, ενώ ως  
        νεώσοικοι χαρακτηρίζονται σειρά κτισµάτων µε µορφή στοάς στο λιµάνι του  
        Κοµµού (D. Praziosi, L. A. Hitchcock 1999, 173, σχέδιο αποκατάστασης 111).  
118. Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη 1981, πίν. 144. 
119. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ιερά κέρατα έχουν βρεθεί in situ στην Κνωσό, στην  
        Τύλισσο, στα Γουρνιά, στην Πύλο, στις Μυκήνες, στο Ακρωτήρι, στο ιερό 
        κορυφής του Πετσοφά (πήλινα οµοιώµατα). 
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αντίστροφα, ενώ συχνά φέρουν βλάστηση ή αίµα, γεγονός που µαρτυρά την τέλεση 
θρησκευτικής πράξης είτε πρόκειται για αιµατηρή θυσία είτε για σπονδή/προσφορά.  

Ένα άλλο στοιχείο που αντλούµε τόσο από τις τοιχογραφίες όσο και από τους 
σφραγιδόλιθους και τα σφραγιστικά δαχτυλίδια, είναι ότι το τριµερές σχήµα των 
κατασκευών απηχεί επίσης έναν επίσηµο χαρακτήρα. Οικοδοµήµατα που έχουν αυτή 
τη µορφή εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς, όπως ιερά κορυφής, ανακτορικά ιερά ή σε 
σχέση µε το ιερό δέντρο (δαχτυλίδι Αρχανών), καθώς και βάθρα ή εξέδρες, όπου 
καθόταν η θεότητα ή κάποιος εκπρόσωπός της120.  

Η ποικιλία των βωµών που συναντάµε στην εικονογραφία είναι πιθανότατα 
αντίστοιχη µε τους εξειδικευµένους τελετουργικούς τύπους που ο καθένας εξυπηρε-
τούσε. Εικονίζονται αµφίκοιλοι, βαθµιδωτοί, ορθογώνιοι, βωµοί πυράς και τύπου 
εσχάρας, βαίτυλοι (φυσικές πέτρες σε χρήση βωµού). Έχουν βρεθεί σε αρκετά µέρη 
(Κρήτη, Πύλος, Τίρυνθα) και καταδεικνύουν ότι υπήρχαν ιερά σε δηµόσια σηµεία, στις 
αυλές των ανακτόρων, στις οικίες κοντά στα ανάκτορα ή και σε υπαίθριους χώρους121. 
Επιστέφονται, όπως είδαµε, µε κέρατα ή συνοδεύονται από ζώα, όπως στην Πύλο, την 
Αγία Τριάδα. Με ιδιαίτερη συχνότητα απεικονίζονται οι αµφίκοιλοι βωµοί σε διαφορε-
τικές περιστάσεις. Αν και ο βαθµός µορφοποίησης διαφέρει σε κάθε απεικόνιση, ανα-
γνωρίζονται να πλαισιώνουν θρόνο (τοιχογραφία της «Αίθουσας του Θρόνου» στην 
Κνωσού), πύλη (σφράγισµα της Κάτω Ζάκρου µε δύο λιοντάρια εκατέρωθεν πύλης, 
Εικ. 57β), ως στήριγµα για διπλό γείσωµα (κάτω, υποθέτουµε µπροστά, από την 
τριµερή κατασκευή στην Ξεστή 3). Στο ερώτηµα πώς χρησιµοποιούνταν αυτοί οι 
βωµοί, δεν µπορούµε ακόµη να απαντήσουµε µε βεβαιότητα. Μπορεί να λειτουργού-
σαν ως τράπεζες προσφορών, ως βάθρα ή στηρίγµατα κατασκευών µε λειτουργικό και 
θρησκευτικό χαρακτήρα και αυτή η χρήση θα εξηγούσε γιατί συναντώνται συχνά ανά 
ζεύγη ή οµάδες και όχι µεµονωµένοι (Ξεστή 3, Πύλη Λεόντων), αλλά και µε αποτρο-
παϊκό ρόλο τονίζοντας την ιερότητα εισόδων, αφού συχνός είναι ο συσχετισµός τους 
µε προθάλαµους, πόρτες, εισόδους και έχουν βρεθεί σε µέρη που σχετίζονται µε τελε-
τουργίες, µερικές φορές και µε αποδεδειγµένη ύπαρξη ιερού (βλ. σ. 32). 

Τέλος, υπάρχουν και κατασκευές µε µορφή εισόδου/πρόπυλου που επιστέφο-
νται µε κέρατα και συνήθως αποκαλούνται «πρόσοψη ιερού», «περίβολος µε πύλη», 
«ελεύθερα στεκόµενος πυλώνας»122. Κυρίως τις συναντάµε σε σφραγιστικά δακτυλίδια 
(Αηδονίων, Μυκηνών-θαλαµωτός τάφος 55 και 71) να περιβάλουν το ιερό δέντρο ή 
ίσως να αποτελούν την όψη που αντίκριζε στην πραγµατικότητα ο λατρευτής όταν 
πλησίαζε τον ιερό χώρο/τέµενος που σηµατοδοτούσαν.  
 
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι οι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις στην 
αιγαιακή τέχνη µπορούν να καλύψουν µε αρκετή πειστικότητα το κενό που δηµιουρ-
γείται από την έλλειψη ανασκαφικών και ιστορικών δεδοµένων, αναφορικά µε τη 
µελέτη της οικοδοµικής τέχνης της εποχής του Χαλκού. Στις περισσότερες προϊστορι-
κές θέσεις του Αιγαίου, µε µοναδική ίσως εξαίρεση τον υψηλό βαθµό διατήρησης των 
κτιρίων στο Ακρωτήρι, τα κτίρια δε σώζονται επαρκώς ώστε να διακρίνεται η µορφο-
λογία και οι κατασκευαστικές τους λεπτοµέρειες. Αντίθετα, σε όλα τα καλλιτεχνήµατα 
που εξετάσαµε εικονίζονται όψεις κτιρίων µε ευδιάκριτα τα φέροντα αρχιτεκτονικά 
 
___________________ 
120. Όπως γνωρίζουµε και από τοιχογραφίες (Αγία Τριάδα, Ξεστή 3) και  
        σφραγιδόλιθους (P. Rehak 1997, 169-171). 
121. Βλ. Ι.Α. Παπαποστόλου 1977, 69-85, Β. Rutkowsky 1986, 84, M. Shaw 1986, Ρ.  
        Militello 1998, 296-297.  
122. Ι. Α. Παπαποστόλου 1977, 75-76.  
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στοιχεία τους. Οι περισσότερες παραστάσεις είναι βέβαια µικρής κλίµακας, γεγονός 
που κάνει απαραίτητη τη χρήση ενός καθιερωµένου συστήµατος συµβάσεων, ενώ 
παράλληλα υποδηλώνει ότι τα στοιχεία που εικονίζονται θα πρέπει να είναι τα πιο 
χαρακτηριστικά της ταυτότητας του κτίσµατος. 
            Η αρχιτεκτονική, όµως, που προβάλλεται είναι η αιγαιακή και αντιστοιχεί στην 
πραγµατικότητα, δηλαδή κτίρια µεγάλα και πολυώροφα, στέγες επίπεδες, κυβόσχηµοι 
όγκοι, οδόντωση των προσόψεων, λαξευτές τοιχοδοµές, πολλά και πολλαπλά ανοίγµα-
τα σε διαφορετικές στάθµες που υποδηλώνουν την ελευθερία που διέπει το σχεδιασµό 
και την καλή γνώση των κατασκευαστών σε ό,τι αφορά τα τεχνικά θέµατα, ενώ το φως 
και το χρώµα αποτελούν τους βασικούς άξονες της αισθητικής ανάδειξης των κτισµά-
των. Η ορθή τοποθέτηση µορφολογικών στοιχείων και η απόδοση κάποιων αρχιτεκτο-
νικών ιδιαιτεροτήτων που επιβεβαιώνονται και από τα ανασκαφικά δεδοµένα, πείθουν 
ότι ο καλλιτέχνης εικονίζει συγκεκριµένους τύπους οικοδοµηµάτων µε τους οποίους 
ήταν απόλυτα εξοικειωµένος, µε πραγµατικό αντίκρισµα στις προσόψεις των ανακτό-
ρων, οικιών, αυτόνοµων κατασκευών (βωµοί, πύλες).  

∆εδοµένου ότι το ανάκτορο στάθηκε παραδοσιακά το ιδεώδες προς µίµηση 
πρότυπο για την αρχιτεκτονική γοήτρου της κοινωνικής ελίτ, όταν κατά την ανακτορι-
κή περίοδο η οικοδοµική τεχνολογία εξελίσσεται γρήγορα, τα δοµικά χαρακτηριστικά 
του διαδίδονται και πέρα από τα όρια του ανακτόρου, στην οικιστική αρχιτεκτονική123. 
Στη συνέχεια, στοιχεία της µινωικής ανακτορικής αρχιτεκτονικής υιοθετούνται από τις 
Κυκλάδες και µέσω αυτών περνούν και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Σε κάθε ενδιάµεσο 
σταθµό παραλλάσσονται και προσαρµόζονται στις γηγενείς ανάγκες «στερηµένα» ίσως 
από µέρος του ιερού και θρησκευτικού συµβολισµού τους, αλλά επιφορτισµένα µε 
ανάλογες σε κάθε περίπτωση νέες πολιτικές και θρησκευτικές δοξασίες που κρατούν 
ζωντανά τα µοτίβα ως το τέλος των µυκηναϊκών χρόνων.  

Αναµφίβολα, όµως, όλες οι κτιριακές απεικονίσεις µε το µηχανισµό της επιλε-
κτικής αφαίρεσης και την αρχή του «pars pro toto», αποδίδουν τη γνώριµη και αναγνω-
ρίσιµη σε όλους αρχιτεκτονική. Τα πολλά και ποικίλα αρχιτεκτονικά στοιχεία που 
µετέχουν στην οργάνωση του χώρου και οι σύνθετοι συνδυασµοί τους φανερώνουν την 
ικανότητα των έµπειρων τεχνιτών και το σχεδιασµό που απαιτείται, όχι µόνο σε ό,τι 
αφορά τον τρόπο διαµόρφωσης του δοµηµένου περιβάλλοντος αλλά και την αποτύπω-
σή του σε εικόνες, σε τέχνη. 
 
___________________ 
123. J.C. ΜcEnroe 1979, 126-130.  
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2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ∆ΟΜΗΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ  
 
2.1. Εισαγωγή  

Όλα ίσως ξεκινούν από το διπλό ρόλο του ορίου. Το όριο του κτισµένου χώρου 
δηµιουργεί ταυτόχρονα δύο κατηγορίες χώρου: τον εξωτερικό µε πρόσβαση από «έξω» 
προς τα «µέσα» και τον εσωτερικό χώρο µε κίνηση προς το κτίριο και µέσα σε αυτό. Η 
ένταξη δηλαδή ενός εµποδίου, όπως είναι µια παρειά, διαταράσσει απότοµα τη συνέχεια 
και χωρίζει το φυσικό χώρο σε δύο αντίθετα τµήµατα: τον εσωτερικό και τον εξωτερικό 
χώρο. Η παρειά/τοίχος/τοίχωµα µεταβάλλει συχνά σε διαφορετικού χαρα-κτήρα τον 
εξωτερικό, υπαίθριο χώρο και σε προνοµιούχο τον εσωτερικό χώρο, αφού οι εξωτερικές 
οχλήσεις ελαττώνονται ή σταµατούν τελείως πίσω από τις παρειές.  

Συνέπειες της τεχνικής αυτής ασυνέχειας είναι το συναίσθηµα του «κλεισίµα-
τος», της ιδιοποίησης του χώρου, της δηµιουργίας κεντρικών θέσεων ως σηµείου 
εξάρτησής µας για την πρόσληψη των παραστάσεων. Ακόµη και η έννοια ιδιωτικό και 
δηµόσιο είναι συνέπεια αυτής της δηµιουργηµένης από µας ασυνέχειας, αφού συνδέεται 
µε την έννοια εσωτερικού-εξωτερικού χώρου1. Το κατώφλι σε κάθε περίπτωση είναι 
αυτό που ορίζει, ξεχωρίζει τις δύο περιοχές και ελέγχει τη σχέση εξωτερικού-εσωτερικού 
χώρου2.  

Σε αντίθεση µε την εξωτερική µορφή του δοµηµένου χώρου που αφορά στις 
όψεις των κτιρίων, ο εσωτερικός χώρος σχετίζεται µε το τι κρύβεται πίσω από αυτές, το 
µέσα, το «εντός». Αφορά και περιλαµβάνει κάθε πληροφορία που δηλώνει τη 
διαρρύθµιση, τις χρήσεις (ιδιωτικού ή δηµόσιου χαρακτήρα), την κυκλοφορία και 
µετακίνηση των ενοίκων στο εσωτερικό των οικοδοµηµάτων, τη θέση σταθερών 
κατασκευών και φορητών αντικειµένων, όπως την οικιακή σκευή και τα έπιπλα.  

Είναι γεγονός ότι ο εσωτερικός χώρος αποκτά την αίσθηση της οικειότητας του 
«κατοικείν» όχι µόνο µε την ορθή χρήση καθαρά αρχιτεκτονικών µέσων και µε µια τάση 
της σύνθεσης στοιχείων της υπαίθρου/της φύσης µέσα στον κλειστό χώρο, αλλά και µε 
κινητά αρχιτεκτονικά στοιχεία του χώρου, όπως είναι οι επιστρώσεις, τα 
παραπετάσµατα, η επίπλωση.  

Ειδικότερα, ο τρόπος της χρήσης της επίπλωσης προσπαθεί να καταστήσει το 
χώρο «κατοικήσιµο» και να ενισχύσει δύο σκοπούς. Πρώτον να ορίσει τις περιοχές 
διαφορετικής χρήσης, δηλαδή να εξυπηρετήσει τον ειδικό και δικό της προορισµό και 
δεύτερον αποτελεί συγχρόνως τη φυσική συµπλήρωση και προέκταση του αρχιτεκτονι-
κού χώρου και της αρχιτεκτονικής αντιληπτικής οργάνωσης/µορφής του εσωτερικού 
χώρου, κάτι που γίνεται έντονα αισθητό τόσο στην προϊστορική αρχιτεκτονική που 
εξετάζουµε όσο και στην ανώνυµη, όπου συναντάµε συχνά αρχιτεκτονικά στοιχεία να 
αντικαθιστούν τα έπιπλα (π.χ. τα χτιστά πεζούλια και οι αναβαθµοί). Έτσι, το έπιπλο 
µπορεί να αποτελέσει σοβαρό παράγοντα στη διαµόρφωση της αίσθησης του «κατοι-
κείν» µέσα σε ένα χώρο και να πάρει µέρος στην αισθητική λειτουργία της µετάβασης 
από το «µέσα» στο «έξω», από το κενό στο µη κενό, από το εσωτερικό στο εξωτερικό3.  

Η δυσκολία όµως έγκειται στον τρόπο µε τον οποίο προβάλλεται ο εσωτερικός 
χώρος στην αιγαιακή τέχνη και ειδικότερα στις τοιχογραφίες που µας ενδιαφέρουν εδώ. 
Αν παραβλέψουµε το πρόβληµα της αποσπασµατικότητας των σωζόµενων τοιχογρα-
φιών και την υποθετικότητα που µερικές φορές ενέχει η αποκατάστασή τους, 
 
___________________ 
1. Χ. Α. Σφάελλος 1991, 284  
2. Είναι γνωστή η ιερή σηµασία του κατωφλιού σε πολλούς πολιτισµούς (βλ. A.  
    Rapoport 1976, 114). 
3. ∆. Α. Φατούρος 1972, 365-366.  
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οι παραστάσεις που πιθανόν απεικονίζουν εσωτερικό κτιρίων, είναι σαφώς λιγότερες σε 
σχέση µε τις αντίστοιχες των εξωτερικών όψεων. Η σχετική βιβλιογραφία είναι ελάχιστη 
και αυτό που µπορεί να κάνει κάποιος είναι να ανθολογήσει σχετικές αναφορές µέσα 
από µονογραφίες ή άρθρα που αφορούν στη µελέτη των τοιχογραφιών γενικότερα, 
καθώς και κάποιες αρνητικές µαρτυρίες, ότι δηλαδή ο εσωτερικός χώρος δεν 
απεικονίζεται καθόλου.  

Αυτό, όµως, δε συνεπάγεται και ότι δεν υπάρχει. Απλά, µπορεί να εµφανίζεται 
συγκαλυµµένος και η αποκρυπτογράφησή του χρειάζεται µια επιπλέον προσπάθεια 
κάτω από το πρίσµα των ήδη γνωστών καλλιτεχνικών συµβάσεων. Πόσο µάλλον όταν 
ήδη ξέρουµε ότι στην τέχνη παράλληλων πολιτισµών, όπως της Αιγύπτου, συναντάµε 
µια αφθονία εικονιστικών λύσεων και παραλλαγών απόδοσης του εσωτερικού των 
κτισµάτων4 και ότι τα καλλιτεχνικά µηνύµατα και οι επιρροές της Αιγύπτου έφθαναν 
είτε απευθείας είτε από το µακρύτερο θαλάσσιο δρόµο που περνά από τα παράλια της 
Συρίας και Παλαιστίνης στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και κατ’ επέκταση στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, επηρεάζοντας και τις εκεί εικονιστικές φόρµες.  

Πιο συγκεκριµένα σε ό,τι αφορά τις αρχιτεκτονικές απεικονίσεις, ο αιγύπτιος 
καλλιτέχνης χρησιµοποιεί όλες τις δυνατότητες της αποτύπωσης (τοµή, όψη και κάτο-
ψη), όχι όµως χωριστά, αλλά σε συνδυασµό δύο ή τριών µαζί στην ίδια σύνθεση. Ο 
συνδυασµός τους αποτελεί το βασικό στοιχείο του τρόπου απεικόνισης των οικοδοµη-
µάτων, καθώς και το γεγονός ότι αποτυπώνει και το τι βρίσκεται στο εσωτερικό µιας 
κατασκευής ή ενός αντικειµένου. Υπάρχει, δηλαδή, το εξωτερικό πλαίσιο που δίνει το 
σχήµα της κατασκευής από διαφορετικές οπτικές γωνίες και το εσωτερικό, το οποίο 
δηλώνεται σαν ακτινογραφία, µε τα δωµάτια, τα αντικείµενα, τους ανθρώπους που 
υπάρχουν και δρουν µέσα σε αυτά. Στην πραγµατικότητα κάποιος δε θα µπορούσε να δει 
τι υπάρχει µέσα σε ένα κτίριο ή σε ένα κιβώτιο, αλλά για τους Αιγυπτίους από τη στιγµή 
που ήξεραν ότι κάτι υπήρχε µέσα σε αυτό, ήταν αρκετό κίνητρο για να το απεικονίσουν5.  

Με αυτά τα δεδοµένα, µπορούµε να εντοπίσουµε και να ταυτίσουµε τις πιθανές 
χρήσεις των διαφορετικών δωµατίων ενός ανακτόρου, ενός ναού ή µιας κατοικίας. Για 
παράδειγµα, µπορούµε να εντοπίσουµε ένα µεγάλο τραπέζι µε πολλά φαγητά επάνω του, 
το κρεβάτι, τις αποθήκες µε πίθους τοποθετηµένους τον έναν πάνω στον άλλον. Μέσα σε 
µια µεγάλη αυλή µπορεί να εικονίζονται διαφορετικά δωµάτια και υπηρέτες µέσα σε 
αυτά να τελούν εργασίες· ένας µάλιστα υπηρέτης εικονίζεται σε βηµατισµό, µισός µέσα 
στο δωµάτιο και µισός να δρασκελίζει το κατώφλι (Εικ. 25).  
 Οι πόρτες µπορεί να έχουν σχεδιαστεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις σύµφωνα µε 
τη θέση που κατέχουν στο κτίριο. Αυτές που βρίσκονται στην πρόσοψη εικονίζονται 
ακέραιες και σε ορθή θέση, ενώ αυτές στις µακριές πλευρές εικονίζονται µε µικρή 
στροφή τετάρτου, ώστε να γίνει κατανοητό ότι ανήκουν στα πλάγια του οικοδοµήµα- 
 
___________________ 
4. Την αιγυπτιακή τέχνη θα λέγαµε ότι τη χαρακτηρίζει µια λεπτοµερής και  
    παραστατική καταγραφή της ζωής των ανθρώπων µέσω µιας εικονιστικής  
    περιγραφής που αναπαριστά κάθε πτυχή των ανθρώπινων δράσεων. Επιπρόσθετα,  
    έχει µελετηθεί σε τέτοιο βαθµό, ώστε να έχουµε πλήρεις εργασίες από τις οποίες  
    µπορούµε να αντλήσουµε στοιχεία για τα θέµατα που αφορούν την παρούσα  
    µελέτη.  
5. Ο καλλιτέχνης ενδιαφέρεται να απεικονίσει το χώρο όχι όπως τον βλέπει, αλλά  
    όπως ξέρει ότι είναι, δίνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και  
    αντικείµενα από πολλές οπτικές γωνίες. ∆ρα έτσι, είτε από άγνοια είτε από  
    αµέλεια και αδιαφορία στους κανόνες της προοπτικής (G. A. Gaballa 1976, 2-4). 
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τος. Συχνά επιθυµούν να δείξουν όχι µόνο τη διευθέτηση των δωµατίων και των 
επιβλητικών εισόδων, αλλά και να περιλάβουν περισσότερα στοιχεία από την καθ’ 
ύψος ανάπτυξη του κτιρίου, όπως στοιχεία της οροφής και των κιόνων, µε αποτέλεσµα 
να εικονίζονται τέτοιας πολυπλοκότητας χώροι που κάθε προσπάθεια ερµηνείας και 
κατανόησης της ακριβούς παράστασης να είναι µάταιη6.  

Τεχνικές απόδοσης εσωτερικού χώρου εντοπίζουµε και στην αρχαϊκή και κυρίως 
την κλασική αγγειογραφία, στην οποία το βάθος είναι ως επί το πλείστον ουδέτερο και η 
ανθρώπινη µορφή κυριαρχεί στο σχεδιασµό, συχνά εις βάρος όλων  
των άλλων. Κάποτε ένας κίονας, ένα δέντρο, µια κρήνη ή κάποιο άλλο µεµονωµένο 
αντικείµενο παρεµβάλλεται στην παράσταση για να δηλωθεί συνοπτικά το σκηνικό 
δράσης, αλλά δεν τους επιτρέπεται ποτέ να αποσπούν την προσοχή από τις ανθρώπινες 
µορφές7. Σε µια σκηνή που εστιάζεται στη δράση των ανθρώπινων µορφών, τα 
αντικείµενα που κρέµονται στους τοίχους (αγγεία, εργαλεία, έπιπλα) και άλλα που 
χρησιµοποιούν οι µορφές (ανάκλιντρα, θρόνοι, τραπέζια, αργαλειοί, καµίνια) είναι οι 
µόνες ενδείξεις ότι η σκηνή διαδραµατίζεται σε έναν κλειστό χώρο είτε αυτός έχει 
βιοτεχνική/εργαστηριακή χρήση, είτε είναι δωµάτιο οικίας (γυναικώνας/ανδρώνας) ή 
άλλο µη αναγνωρίσιµο εσωτερικό οικοδοµήµατος δηµοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα8.  

Μόνο στα τελευταία χρόνια του 5ου αι. γίνεται αισθητή µια στροφή στην προ-
βληµατική των µεγάλων ζωγράφων. Μισάνοιχτες πόρτες που εικονίζονται µε συνίζηση ή 
κτίρια που αποδίδονται µε προοπτική σµίκρυνση, δηλώνουν πως τώρα στις αναζητήσεις 
τους περιλαµβάνονται και άλλα θέµατα που δεν περιορίζονται µόνο στην τρισδιάστατη 
απεικόνιση του ίδιου του χώρου, αλλά εκτείνονται και στην προσπάθεια απόδοσης των 
µορφών και των στοιχείων που εντάσσονται µέσα σε αυτόν9. Η πιστή απεικόνιση του 
εσωτερικού των κτιρίων µε τις αρχιτεκτονικές και χρηστικές τους λεπτοµέρειες είναι 
µάλλον επίτευγµα των µεταχριστιανικών χρόνων, µε αποκορύφωµα την τέχνη της 
Αναγέννησης.  

Επιστρέφοντας στην εποχή που εξετάζουµε, πρωταρχικό µέληµα για µια πιο 
αντικειµενική µελέτη του θέµατος θα πρέπει να είναι η θέσπιση κριτηρίων για το 
χαρακτηρισµό και την αναγνώριση ενός χώρου ως εσωτερικού και η ταυτόχρονη 
τεκµηρίωσή τους µε τοιχογραφηµένα παραδείγµατα, ώστε να δηλώνεται άµεσα η 
εφαρµογή και η συνάφειά τους µε την εικονογραφία. Στη συνέχεια, η δυνατότητα 
σύγκρισης και µε άλλα καλλιτεχνήµατα της αιγαιακής τέχνης µπορεί να δώσει µια πιο 
ολοκληρωµένη εικόνα της διαχείρισης του συγκεκριµένου θέµατος στη γεωγραφική 
και χρονική του εξάπλωση, γνωρίζοντας και έχοντας πάντα υπόψη τις δυσκολίες του  
 
___________________ 
6. Είναι γνωστό ότι και στην αιγαιακή τέχνη είναι συχνός ο συνδυασµός όψεων,  
    ιδιαίτερα στην απόδοση του ανθρώπινου σώµατος (Ε. Davis 1987, 160, Υ. 
    Λινάρδου 1992, 71-79), όχι όµως στο βαθµό της αιγυπτιακής τέχνης (J. Capart  
    1923,146, fig. 203, J. Schäfer 1974, 129). 
7. J. J. Pollitt 1994, 241. 
8. Αυτός ο τρόπος δήλωσης του χώρου είναι ήδη γνωστός από την αιγυπτιακή, αλλά  
    όχι τόσο κοινός στην αιγαιακή τέχνη. Ο M. Bietak (2000, 243) χαρακτηριστικά τον  
    αναφέρει ως “lexical aspects of egyptian art”. Το γεγονός ότι προϊόντα ενός χώρου  
    εικονίζονται να είναι αναρτηµένα σε υψηλό επίπεδο, υπονοεί ότι κρέµονται στους  
    τοίχους του εσωτερικού του και λειτουργούν αυτόµατα ως ιδεογράµµατα αποκαλύ- 
    πτοντας ταυτόχρονα και τη δραστηριότητα µέσα στο χώρο, την ταυτότητα και την  
    ταύτιση της χρήσης του. Για παράδειγµα, αν πρόκειται για βυρσοδεψεία, συναντά- 
    µε δέρµατα στους τοίχους, για εργαστήριο κεραµεικής, αγγεία κ.ο.κ. 
9. Ενδεικτικά βλ. G. Richter 1970, 5, Χρ. Σαατσόγλου-Παλιαδέλη 1995, 49. 
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πρωτότυπου του εγχειρήµατος, αλλά και την πεποίθηση ότι οτιδήποτε δεν εικονίζεται, δε 
σηµαίνει απαραίτητα και ότι δεν υπάρχει και το αντίστροφο. 
 
2.2. Εσωτερικός δοµηµένος χώρος στις τοιχογραφίες  

Στην προσπάθειά µας να εντοπίσουµε στις τοιχογραφίες του αιγαιακού χώρου 
τον εσωτερικό δοµηµένο χώρο, θα πρέπει να αποκλείσουµε εκείνες τις εικονιστικές 
παραστάσεις που φέρουν οποιαδήποτε δήλωση φυσικού περιβάλλοντος (ουρανός, 
βλάστηση). Και αυτό διότι ο εσωτερικός χώρος είναι κατά βάση ο κλειστός, εγκιβω-
τισµένος χώρος, ο οποίος περιγράφει το εσωτερικό ενός δωµατίου, κτιρίου, οικοδοµή-
µατος.  

Όντας δοµηµένος χώρος, θα πρέπει να εµφανίζει και κάποια τεκτονικά στοιχεία 
που θα επιβεβαιώνουν αυτή του την ιδιότητα και θα µας δίνουν τη δυνατότητα ένταξης 
της εικονιστικής παράστασης (των προσώπων και των πράξεων που εκτελούν) στην 
κατηγορία του κτισµένου χώρου. Πολύ εύλογα θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι τα 
αρχιτεκτονικά στοιχεία, όπως είσοδοι/κατώφλι, πόρτες, κίονες, πεσσοί, δοκοθήκες (το 
χαρακτηριστικότερο ίσως αρχιτεκτονικό µοτίβο της αιγαιακής τέχνης), δηµιουργούν το 
«αρχιτεκτονικό σκηνικό», την αποτύπωση της «εντός» διαρρύθµισης του χώρου10, µέσα 
στον οποίο δρουν οι εικονιζόµενες µορφές. Η έλλειψη δήλωσης φυσικού τοπίου ενισχύει 
αυτόν τον ισχυρισµό, µε τα δοµικά στοιχεία σε ορισµένες περιπτώσεις να λειτουργούν 
εξολοκλήρου ως πλαίσια, µέσα από τα οποία προβάλλονται προς τα έξω οι δράσεις, η 
εικόνα του «εντός» χώρου.  

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µάλιστα, συναντάµε τοιχογραφίες µε θέµα 
αποκλειστικά και µόνο την απεικόνιση αυτών των δράσεων και ανθρώπων σε κίνηση ή 
στάση σε ουδέτερο βάθος11. ∆εν εντοπίζεται κάποιο αρχιτεκτονικό ή άλλο στοιχείο που 
να δηλώνει ή να δίνει έστω την παραµικρή ένδειξη για το πού, το χώρο στον οποίο 
εκτυλίσσονται αυτές οι πράξεις. Αδυνατώντας να τις κατατάξουµε σε κάποια 
κατηγορία και αποκλείοντας τις άλλες πιθανολογούµενες εκδοχές, µε τη βοήθεια και 
των ανασκαφικών και γραπτών πηγών που έχουµε στη διάθεσή µας, είναι αρκετά 
πιθανό και αυτές οι εικονιστικές παραστάσεις να εικονίζουν/περιγράφουν δράσεις που 
τελούνται σε εσωτερικούς χώρους οικοδοµηµάτων. Η έλλειψη απεικόνισης δοµικών 
στοιχείων και ο αφαιρετικός -θα µπορούσαµε να πούµε- τρόπος που επελέγη για την 
απεικόνιση της συγκεκριµένης θεµατολογίας, ίσως να αποτελεί και ενσυνείδητη 
επιλογή των καλλιτεχνών, οι οποίοι ήθελαν να δώσουν έµφαση και προτεραιότητα στις 
ανθρώπινες πράξεις -µια και τις περισσότερες φορές οι συγκεκριµένες εικονιστικές 
παραστάσεις προβάλλουν θρησκευτικά και τελετουργικά τυπικά- και όχι στην 
περιγραφή του χώρο όπου αυτές τελούνται. 

Μπορούµε, λοιπόν, να καταρτίσουµε έναν «κατάλογο» κοινών χαρακτηριστικών, 
τα οποία θα έχουν ταυτοχρόνως και ισχύ κριτηρίων για την ταύτιση και αναγνώριση 
παραστάσεων εσωτερικού χώρου τόσο στις τοιχογραφίες όσο και στην ευρύτερη 
αιγαιακή εικονογραφία. Αυτές οι παράµετροι, η κάθε µία ξεχωριστά αλλά και σε 
συνδυασµό µεταξύ τους ως απαραίτητες και ικανές προϋποθέσεις, σε συνδυασµό µε τα 
ανασκαφικά δεδοµένα και τις γραπτές πηγές, θα αποτελέσουν τους οδηγούς και τις 
 
___________________ 
10. Σε αυτό συντελούν και η επίπλωση, οι επιστρώσεις, τα παραπετάσµατα, όπως  
      είδαµε και παραπάνω σ. 38. 
11. Κυρίως στην ύστερη περίοδο της αιγαιακής τέχνης οι παραστάσεις προβάλλονται  
      σε ουδέτερο ή ανοιχτόχρωµο βάθος που µπορεί να υποδηλώνει µυκηναϊκή  
      επιρροή, αλλά και φυσική εξέλιξη της µινωικής τέχνης από την Κρήτη στην  
      κυρίως Ελλάδα (G. Walberg 1986, 142).  
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κατευθυντήριες γραµµές για την «αποκρυπτογράφηση» και την περαιτέρω ταύτιση, 
οµαδοποίηση και τεκµηρίωση των αιγαιακών πλέον τεχνικών απόδοσης του εσωτερικού 
δοµηµένου χώρου. 
 
α. Ανθρώπινες δράσεις πλαισιωµένες από αρχιτεκτονικά πλαίσια ή µοτίβα  
 

Από το «Κτίριο των Τοιχογραφιών», στο «Θρησκευτικό Κέντρο» των 
Μυκηνών, προέρχεται µια αποσπασµατική τοιχογραφία µε σπάνιο εικονογραφικό θέµα 
της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, η οποία βρέθηκε in situ. Η σύνθεση κοσµούσε τον ανατολικό 
τοίχο του δωµατίου 31, στα δυτικά του οποίου εφάπτονταν κτιστή κατασκευή/θρανίο 
µε λατρευτική χρήση. ∆ίπλα στη µεγάλη παραλληλόγραµµη πλατφόρµα/θρανίο ύψους 
65 εκατοστών, υπήρχε µικρότερη (10 εκατοστά) µε στρογγυλευµένη τη µία πλευρά. 
Στο δυτικό άκρο του θρανίου εντοπίσθηκαν τρεις αβαθείς, εφαπτόµενοι δίσκοι µε 
στάχτη και αντικείµενα κύρους στην άνω επιφάνεια των θρανίων (Εικ. 34)12.  

Η όλη τοιχογράφηση έγινε µε γνώµονα τις δύο αυτές πλατφόρµες. Στο τµήµα 
του τοίχου επάνω από το θρανίο εικονίζονται δύο εικονογραφικά πλαίσια. Αυτό στα 
αριστερά που είναι κενό εσωτερικά και πλαισιώνεται από ρόδακες και αυτό στα δεξιά, 
όπου µέσα σε κιονωτό αρχιτεκτονικό πλαίσιο εικονίζονται δύο γυναικείες µορφές που 
σώζονται από τη µέση και κάτω και δύο άλλες µικρότερες να αιωρούνται ανάµεσά 
τους. Οι δύο γυναίκες πατούν σε πλακόστρωση που αποδίδεται µε διπλή σειρά από 
παραλληλόγραµµα, ενώ οι κίονες φέρουν περίτεχνα κιονόκρανα και διακοσµούνται µε 
ταινίες ή κορδέλες.  

Στο κάτω τµήµα του τοίχου, αριστερά από το θρανίο, πάλι µέσα σε αρχιτεκτο-
νικό πλαίσιο εικονίζεται γυναικεία µορφή που κρατά στάχια βαδίζοντας προς τα δεξιά, 
µε κίονα στα αριστερά της όµοιο µε αυτούς της επάνω ζώνης και αποσπασµατική µορφή 
γρύπα που τη συνοδεύει. Στην αριστερή πλευρά του θρανίου/βωµού, προς την 
κατεύθυνση που βαδίζει η γυναικεία µορφή, σώζεται πολύ αποσπασµατικά µόνο το άνω 
τµήµα µιας άλλης τοιχογραφίας που εικονίζει κέρατα καθοσίωσης πάνω από µια ζώνη µε 
δίσκους. Πιθανώς το κάτω τµήµα που δε σώζεται, να έφερε αποµίµηση 
ορθοµαρµάρωσης και να εικονίζει ιερό µε επίστεψη από κέρατα και δοκοθήκες, µια 
δισδιάστατη εικονογραφική απόδοση του τρισδιάστατου χώρου που διακοσµεί η 
παράσταση που εξετάζουµε, αντανακλώντας µια πράξη που θα πρέπει να γινόταν και 
στην πραγµατικότητα µέσα στο δωµάτιο 3113.  

Είναι φανερό ότι η επιφάνεια του τοίχου χωρίζεται σε δύο οριζόντιες ζώνες, κάθε 
µια από τις οποίες περιέχει αρχιτεκτονικά στοιχεία, δίνοντας την εντύπωση στο θεατή ότι 
βλέπει το εσωτερικό ενός κτιρίου. Η πάνω ζώνη περιέχει µια µεγάλη ανοιχτή πόρτα 
διακοσµηµένη µε ρόδακες και τοποθετηµένη δίπλα στην πραγµατική πόρτα που δε φέρει 
ανάλογη διακόσµηση, αλλά συνέδεε το δωµάτιο 31 µε το µικρότερο παρακείµενο 
δωµάτιο 32.  

Θύρα µε όµοια διακόσµηση συναντάµε στην είσοδο του θαλαµωτού τάφου 53 
 
___________________ 
12. Πιθανότατα λειτουργούσαν ως µικρές εστίες και το θρανίο ως βωµός, αλλά και το  
      ίδιο το δωµάτιο 31 θα πρέπει να λειτουργούσε ως ιερό. Μέσα σε αυτό υπήρχε  
      εστία και κατά µήκος του νοτίου τοίχου λιθόκτιστο θρανίο που έφερε εντοιχισµέ- 
      να αγγεία και δύο µικρά ελεφάντινα γλυπτά (Σπ. Ιακωβίδης 1973, 71). Παρόµοια 
      λατρευτικά αντικείµενα συναντάµε και στο «Ιερό των Ειδωλίων» µε ειδώλια, 
      πήλινη τράπεζα προσφορών in situ, αλλά και στην Ασίνη και την Τίρυνθα (W. 
      Taylour 1969, 94 κ.ε., ό.π. 1970, 274 κ.ε., Ρ. Rehak 1984, 539).  
13. Ν. Μαρινάτου 19861, 245-246.  
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των Μυκηνών (ΥΕ ΙΙΙΑ-Β), ως προποµπό θα λέγαµε της αντίστοιχης που απεικονίζει η 
τοιχογραφία των Μυκηνών, ενώ οι διακοσµηµένες πόρτες εντοπίζονται αρχικά στη 
µινωική τέχνη, µε γνωστότερο παράδειγµα το λίθινο ρυτό της Ζάκρου (Πίν. ΧΙα), όπως 
και η επιλογή της διάρθρωσης των σκηνών σε πίνακες (π.χ. “Taureador Frescoes”) και 
των πλαισίων από ρόδακες (π.χ. Μέγαρο Βασίλισσας). Στον ηπειρωτικό χώρο τα 
πρωιµότερα παραδείγµατα προέρχονται από τη διακόσµηση προσόψεων τάφων14.  

Η ανοιχτή πόρτα θα πρέπει να είχε άµεση σχέση, να οδηγούσε, στο χώρο που 
εικονίζεται στα δεξιά της, δηλαδή στο εσωτερικό ενός δωµατίου. Το δωµάτιο αυτό 
εικονίζεται σε τοµή και, χωρίς να «φορτώνεται» µε περιττά στοιχεία η σύνθεση, 
καταφέρνει ευδιάκριτα να αποτυπώσει µια σκηνή που εκτυλίσσεται σε εσωτερικό 
κτιρίου.  

Τα στοιχεία που επιλέγει ο καλλιτέχνης να αποτυπώσει είναι αντιπροσωπευτικά 
για την απόδοση ενός κτιρίου και την οικονοµία της σύνθεσης. Οι δύο κίονες αποτελούν 
το σηµείο αναφοράς στον κεντρικό χώρο του δωµατίου, η πλακόστρωση του δαπέδου 
δηλώνεται µε διπλή σειρά από παραλληλόγραµµα, ενώ δε σώζεται η απόδοση της 
οροφή. Αυτή η απώλεια µπορεί να συµπληρωθεί από το κάτω αριστερό τµήµα της 
παράστασης, η οποία σώζει ταινιωτό πλαίσιο πάνω από το κεφάλι της γυναικείας 
µορφής. Ανάλογος κίονας βρίσκεται στα αριστερά της, ενώ δε διακρίνεται ο τρόπος 
απόδοσης της πλακόστρωσης, πάνω στην οποία πατά η µορφή. Θα µπορούσαµε να 
θεωρήσουµε ως οροφή το ανώτερο όριο της σύνθεσης ή το τριπλό ταινιωτό πλαίσιο, 
µοτίβο που συναντάµε και σε άλλα δείγµατα µινωικής τέχνης15. Η παρουσία κίονα όµοιο 
µε τους δύο προηγούµενους συνηγορεί στο να θεωρήσουµε ότι και εδώ εικονίζεται 
εσωτερικό δωµατίου σε τοµή, αλλά και το ότι εξακολουθούµε να βρισκόµαστε στο ίδιο 
κτίριο ή στη συνέχεια του πρώτου δωµατίου, εικονιζόµενου χώρου που παρουσιάζει 
σαφείς οµοιότητες και ακολουθεί τη συνάφεια που διέπει και τα αντίστοιχα 
ανεσκαµµένα δωµάτια 31 και 32 του «Κτιρίου των Τοιχογραφιών»16. Η απουσία 
δεύτερου κίονα µπορεί να δικαιολογηθεί µε την πιθανή επιδίωξη να δοθεί µεγαλύτερη 
έµφαση στη γυναικεία µορφή και στις πράξεις που τελεί, σε συνδυασµό και µε την 
ύπαρξη ζώου/γρύπα(;), παρά στην επανάληψη παρόµοιου αρχιτεκτονικού πλαισίου, το 
οποίο έχει ήδη δηλωθεί λεπτοµερώς στην άνω ζώνη της τοιχογραφίας17.  
 
___________________ 
14. Πολλοί θαλαµοειδείς µυκηναϊκοί τάφοι έχουν προσόψεις διακοσµηµένες µε  
      τοιχογραφίες (Μυκήνες, Ασίνη, Πρόσυµνα, ∆ειράδα Άργους, Θήβα, Κεφαλ- 
      ληνία), οι οποίες µπορεί να αποτελούν ιδιοµορφία του εκάστοτε καλλιτέχνη, 
      του πλούσιου ιδιοκτήτη ή το πιο πιθανό να είναι µίµηση µεγαλόπρεπων  
      πρωτοτύπων, όπως οι θολωτοί τάφοι (L. Kontorli-Papadopoulou 1987, 152-153, 
      όπου και περιγραφή προσόψεων θαλαµοειδών τάφων µε τοιχογραφίες, Κ. 
      Demakopoulou 1990, 113, ενώ για τους ρόδακες ως πλαίσια βλ. K. Krattenmaker 
      1991, Ρ. Rehak 1992, 44, Ρ. Militello 1999, 348). 
15. Τριπλή ταινία ως πλαίσιο στο άνω τµήµα παράστασης συναντάµε τόσο στην  
      αιγαιακή ζωγραφική όσο και στη γλυπτική (σφραγίσµατα, λίθινα ρυτά). Συχνά  
      όµως έχει µόνο διακοσµητικό χαρακτήρα και ο διαχωρισµός των δύο ρόλων είναι  
      εφικτός µόνο όταν συνυπάρχει και µε άλλα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 
16. Το δωµάτιο 32 έφερε, επίσης, χαµηλή πλατφόρµα µε προσφορές και πήλινο  
      ειδώλιο. Πιθανώς να είχε αποθηκευτική χρήση ή ήταν εργαστήριο ελεφαντοστού,  
      σύµφωνα µε τη ∆. ∆ανιηλίδου (1986, 340). 
17. ∆εν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι υπάρχει έλλειψη χώρου λόγω της παρουσίας  
      του θρανίου στα δεξιά της τοιχογραφίας, διότι είναι φανερό ότι η τοιχογραφία  
      συµπληρώνει και «ερµηνεύει» την ύπαρξη του θρανίου σε αυτή τη θέση. 
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Εξάλλου, η σύνθεση συνεχίζεται -έστω και τµηµατικά- στη βόρεια όψη του 
θρανίου που εικονίζει κατασκευή µε δοκοθήκες και κέρατα καθοσίωσης, όµοια µε αυτή 
από τη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας ή του αδύτου της Ξεστής 3 (Πίν. IVβ)18.  
Σε µια τοιχογραφία που τίποτα άλλο δε δηλώνει εξωτερικό χώρο, η παράσταση στο πλάι 
της πλατφόρµας φαίνεται ότι αποδίδει το µοναδικό εξωτερικό χώρο της σύνθεσης. Αυτός 
αποτελεί πιθανότατα και τον προορισµό της γυναικείας µορφής του κατωτέρου 
τµήµατος, η οποία από το εσωτερικό του κτιρίου βαδίζει προς τα έξω κρατώντας στάχια 
στα ανασηκωµένα χέρια της.  
 Αυτές είναι οι πληροφορίες και τα συµπεράσµατα που µπορούµε να αποκοµί-
σουµε από τη µελέτη των αρχιτεκτονικών µόνο στοιχείων. Έχουµε όµως ήδη τονίσει ότι 
η µελέτη της αιγαιακής τέχνης και πιο συγκεκριµένα των τοιχογραφιών, θα πρέπει να 
εξετάζεται ως ολότητα, σε συνδυασµό µε την αρχιτεκτονική και τις γραπτές πηγές. Η 
συγκεκριµένη τοιχογραφία ενδείκνυται και για µια τέτοια µελέτη, µια και στο χώρο 
έχουν εντοπισθεί -όπως ήδη αναφέραµε- αξιόλογα κινητά ευρήµατα και σταθερές 
κατασκευές. Επίσης, οι υπόλοιπες µορφές που εικονίζονται φέρουν επιβλητική 
ενδυµασία και σύµβολα κύρους, όπως σπαθί, δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται για απλές 
µορφές αλλά, αν όχι ιέρειες ενδεδυµένες στο ρόλο θεάς, τρεις διαφορετικές θεότητες ή 
διαφορετικές εκφάνσεις της ίδιας θεάς και λατρεία προς τιµήν της στον ίδιο χώρο.  
 Για το συγκεκριµένο ζήτηµα έχουν γραφτεί πολλές µελέτες19 µε κοινό παρονο-
µαστή όλων τη λατρευτική και θρησκευτική σηµασία της τοιχογραφία και του δωµατίου 
31 γενικότερα, γεγονός που ενισχύουν και οι γραπτές πηγές. Πινακίδες της Γραµµικής Β 
της Πύλου παραδίδουν ρητά την ύπαρξη θρησκευτικού κέντρου στην ευρύτερη περιοχή 
του ανακτόρου, σε µια τοποθεσία ονόµατι Pa-ki-ja-na =Σφαγιάνα, όπου µαθαίνουµε για 
τη συγκέντρωση πολλών θεοτήτων και τη λατρεία τους είτε χωριστά είτε δύο ή τριών 
µαζί στο ίδιο ιερό, σαφείς ενδείξεις της ύπαρξης συλλατρείας και «σύνναων θεών» στη 
µυκηναϊκή θρησκεία20.  

Τα υπόλοιπα παραδείγµατα τοιχογραφιών µε απεικόνιση εσωτερικού δοµηµένου 
χώρου είναι δυστυχώς αποσπασµατικά και δεν µπορούµε να έχουµε ολοκληρωµένη 
εικόνα της τοιχογραφηµένης επιφάνειας, αλλά και του χώρου απεικόνισης. ∆ιακρί-
νονται, όµως, τα αρχιτεκτονικά στοιχεία που συναντήσαµε και στην τοιχογραφία των 
Μυκηνών και δεδοµένου ότι είναι πρωιµότερες, ιδιαίτερα αυτές από την Κρήτη και τις 
Κυκλάδες, θα µπορούσαµε να τις θεωρήσουµε προποµπούς των αιγαιακών συµβάσεων 
απόδοσης εσωτερικού χώρου.  

Στη Μεγάλη Ανατολική Αίθουσα (Great East Hall) του ανακτόρου της Κνωσού η 
σε πολύ έξεργο ανάγλυφο ζωγραφιστή διακόσµηση περιελάµβανε κατώφλι µε µορφή 
επάλληλων ταινιών, πάνω στις οποίες εδράζονταν κίονες που έφεραν µείωση και 
περίτεχνα κιονόκρανα, λειτουργώντας ως αρχιτεκτονικό σκηνικό για γρύπες (γύρω 
στο1600, Εικ. 6). Οι τελευταίοι φορούσαν περιλαίµιο και προφανώς ήταν διευθετηµένοι 
σε ζεύγη εκατέρωθεν κάθε κίονα και δεµένοι σε αυτόν µε αστραγαλωτά σκοινιά, λευκοί, 
µε λεπτοµέρειες σε µελανό και ερυθρό χρώµα σε κυανό βάθος. Τα δοµικά αυτά στοιχεία 
 
___________________  
18. Έχουµε ήδη αναφέρει ότι η παρουσία δοκοθηκών χαρακτηρίζει προσόψεις  
      κτιρίων, ενώ η ύπαρξη κεράτων ως επίστεψη προσδίδει ιερότητα σε µια  
      κατασκευή (βλ. κεφ. 1, σ. 27 κ.ε.). 
19. ∆ιεξοδικά αναφέρονται στο θέµα η ∆. ∆ανιηλίδου 1986, ο Ρ. Rehak 1992, όπου 
      και αναλυτική βιβλιογραφία, η Ν. Marinatos 19861, καθώς και η αναµενόµενη  
      µελέτη της τελευταίας στη σειρά Well Built Mycenae: N. Marinatos, The  
      Frescoes, WBM 11 (forthcoming). 
20. Σχετικά βλ. Chr. Boulotis 19901. 
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πιθανόν να επαναλαµβάνονταν ως αρχιτεκτονικό σκηνικό και στις σκηνές πυγµαχίας και 
πάλης ανδρών που φαίνεται ότι διακοσµούσαν τον τοίχο στο ανατολικό άκρο της 
Αίθουσας, δηλώνοντας το χώρο21 µέσα στον οποίο τελούνται αυτές οι σκηνές υπό την 
επίνευση της θεότητας, µια και οι γρύπες είναι ζώα µε έντονο συµβολικό/θρησκευτικό 
χαρακτήρα22. 

Ανάλογο συµβολισµό κρύβουν και οι πίθηκοι που εικονίζονται µέσα σε ιερό, σε 
θραύσµα τοιχογραφίας από τον τοµέα Α -περιοχή των βόρειων αποθηκών- της Θήρας, 
χωρίς ακριβή συνάφεια και σε ιδιαίτερα αποσπασµατική κατάσταση. Πίθηκος µε 
λυγισµένα τα χέρια σε λατρευτική στάση στέκει εµπρός από κατασκευή/ιερό µε 
διακοσµηµένο κίονα και κιονόκρανο σε µορφή παπύρου, τριπλή ταινία ως επιστύλιο και 
επίστεψη από διπλά κέρατα 23. Ο κίονας αποτελεί µοναδική περίπτωση στην αιγαιακή 
εικονογραφία, αν και υπάρχουν παράλληλα στην αιγυπτιακή τέχνη, ενώ και το 
κιονόκρανο δεν πρέπει να ήταν χρηστικό, µια και το σχήµα του σε µορφή λουλουδιού 
δεν µπορεί να στηρίζει οροφή. Είναι απίθανο να υπήρχε τέτοιος κίονας στην 
πραγµατικότητα, αλλά και το ιερό της τοιχογραφίας θα πρέπει µάλλον να αντιπροσω-
πεύει ένα φανταστικό, «ιδεατό» ιερό, παρά υπαρκτό οικοδόµηµα. Εξάλλου και η 
παρουσία του πιθήκου στη θέση µιας ανθρώπινης µορφής ως λατρευτή24, όπως συχνά 
συναντάµε κυρίως σε σφραγίδες, ενισχύει την υπερφυσική υπόσταση της παράστασης. 
Υπάρχουν όµως και ίχνη δεύτερου πιθήκου που εικονίζεται µέσα στο ιερό, να εκτελεί 
κινήσεις που δεν µπορούµε να αναγνωρίσουµε λόγω της αποσπασµατικότητας του 
υλικού (Εικ. 22).  

Στο ισόγειο της Ξεστής 3, στο δυτικό τοίχο του χώρου 3Β, σε ένα στενό και 
σχετικά σκοτεινό χώρο ακριβώς δίπλα στη «δεξαµενή καθαρµών» εικονίζονται µόνο 
ανδρικές µορφές που πιθανώς κινούνται και αυτές σε εσωτερικό χώρο (Εικ. 20β). 
Ανάµεσα στην καθιστή ενήλικη µορφή και στο αγόρι που κρατά µόνωτη φιάλη  
 
___________________ 
21. Πιθανόν να εικονίζεται και ηµι-υπαίθριος χώρος κατά αναλογία µε αντίστοιχες  
      παραστάσεις από το λεγόµενο «Ρυτό των Πυγµάχων», το οποίο θα εξετάσουµε στη 
      συνέχεια (βλ. κεφ. 2, σ. 60 κ.ε.).  
22. Ο Α. Evans υπέθεσε ότι σχηµάτιζαν διάζωµα πάνω από το ύψος των υπερθύρων,  
      κατά µήκος της βόρειας και νότιας πλευράς της αίθουσας (ΡΜ ΙΙ, 332 κ.ε., σχ.  
      188, ΡΜ IV, 538, σχ. 489), ενώ η απεικόνισή τους σε αντωπά ζεύγη εκατέρωθεν  
      κιόνων είναι πολύ συχνή και σε άλλες µορφές τέχνης, κυρίως στη σφραγιδογλυφία  
      (Ι. Α. Παπαποστόλου 1977, 58, Ν. Βασιλικού 1997, 29-30). Για την παρουσία του  
      γρύπα και το συµβολισµό του στην αιγαιακή τέχνη βλ. L. Morgan 1988, 49-54, Ν. 
      Βασιλικού 1995, 286. 
23. Ν. Marinatos 1987. Σκηνές πιθήκων συναντάµε στις πρωιµότερες τοιχογραφίες της  
      περιόδου των Νέων Ανακτόρων. Εξαφανίζονται από τη µεγάλη ζωγραφική µετά  
      την περίοδο αυτή τόσο στην Κρήτη όσο και στην Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό  
      ότι απουσιάζουν εντελώς από την εικονογραφία των µυκηναϊκών ανακτόρων ή  
      άλλων κτιρίων της ηπειρωτικής Ελλάδας (βλ. ενδεικτικά ό.π. 1984, 112-113, Μ. 
      Shaw 1997, 492). 
24. Στην αιγαιακή τέχνη οι πίθηκοι αντιµετωπίζονται ως ιδιόρρυθµα και παράξενα  
      ζώα, γιατί µπορούν να µιµηθούν τους ανθρώπους. Στην εικονογραφία  
      παρουσιάζονται ως λατρευτές της θεάς, να λατρεύονται οι ίδιοι και να τελούν  
      ιεροτελεστίες. Η µορφή και οι ανθρωποµιµητικές/ανθρωποµορφικές τους  
      ικανότητες τούς επέτρεπαν να είναι οι τέλειοι µεσολαβητές µεταξύ των ανθρώπων 
      και του θείου, ακροβατώντας ανάµεσα στην πραγµατικότητα και τη φαντασία,  
      στη φύση και τον πολιτισµό των ανθρώπων.  
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εικονίζεται σε όλο το ύψος του τοίχου πλατιά µονόχρωµη ταινία «εν είδει πεσσού»25, 
µοναδικό στοιχείο δήλωσης του χώρου µέσα στον οποίο τελείται η συγκεκριµένη 
ιεροτελεστία (Πίν. Vα). Οι κίτρινες ταινίες που ενσωµατώνονται σε αρκετές τοιχογρα-
φίες πιστεύεται26 ότι αντιστοιχούν σε υπάρχοντα ξύλινα στοιχεία µέσα στο διακοσµη-
µένο δωµάτιο και λειτουργούν ως τα ζωγραφικά παράλληλα των πραγµατικών αρχιτε-
κτονικών στοιχείων που θα έπρεπε να υπήρχαν µέσα στην εικονιστική παράσταση 
αλλά δεν εικονίζονται, όπως δοκάρια, παραστάδες από πόρτες, µε χαρακτηριστικό 
παράδειγµα και αυτό της «Τοιχογραφία των αγοριών» στην Ξεστής 3. 

Η τοιχογραφία από την Οικία των Γυναικών (Πίν. Vβ)27, αν και πολύ αποσπα-
σµατική, µας κινητοποιεί κορυφαίο στιγµιότυπο σηµαίνουσας τελετουργίας. Ώριµη 
γυναίκα ντύνει καθισµένη γυναικεία µορφή, της οποίας η ιδιότητα παραµένει άδηλη 
λόγω της αποσπασµατικής διατήρησής της. Αυτό όµως που αξίζει να σηµειωθεί, είναι 
ότι όλη αυτή η σκηνή εκτυλίσσεται κάτω από το κοινό µοτίβο που καλύπτει το άνω 
τµήµα της παράστασης καταλαµβάνοντας και τους δύο τοίχους του ανατολικού τµήµα-
τος του δωµατίου 1. Η κυµατιστή επιφάνεια πάνω από τις σωζόµενες γυναικείες µορφές 
φέρει τριπλή ταινία στο κατώτερο σηµείο της. ∆ε σχηµατίζεται από συµπαγή χρώµα, 
αλλά στη λευκή επιφάνεια του τοίχου διαµορφώνεται ένα διχτυωτό πλέγµα από σειρές 
στιγµών µε γαλάζιους ρόµβους στις ενώσεις του. Η «επίστεψη» αυτή δίνει την εντύπωση 
ενός αραχνοΰφαντου υφάσµατος που καλύπτει όλο τον τοίχο, σαν η όλη τελετουργία να 
λαµβάνει χώρα κάτω από µια κουρτίνα28 µε φαρδύ πλαίσιο, παρόµοιο µε αυτό της 
απόληξης στη φούστα της γυναίκας του νοτίου τοίχου, αλλά και το τελείωµα του πέπλου 
της λεγόµενης «Πεπλοφόρου» στην τοιχογραφία της Ξεστής 329.  

∆ιχτυωτό µοτίβο µε ρόδακες στο κέντρο τους σε µορφή αστεριού είναι σύνηθες 
σε υφάσµατα (π.χ. στη Θήρα, στο περικόρµιο της κροκοσυλλέκτριας του ανατολικού 
τοίχου του ορόφου της Ξεστής 3). Επίσης, από την Αίγυπτο έχουµε παραδείγµατα 
ενδυµάτων που καλύπτονται εξολοκλήρου µε δίχτυ από χάντρες πάνω από το απλό 
ύφασµα του ενδύµατος, χωρίς όµως κάποιο άλλο διακοσµητικό στοιχείο30.  
Το µοτίβο, όµως, της συγκεκριµένης τοιχογραφίας είναι µοναδικό. Αν δεν πρόκειται 
για δίχτυ µε χάνδρες και ασηµένιους -λόγω του γαλάζιου χρώµατος- ρόµβους να 
κρέµονται προσκολληµένοι σε αυτές, τότε µπορεί να ισχύουν κάποιες άλλες εκδοχές, 
σύµφωνα µε τις οποίες το µοτίβο αυτό λόγω της πολυπλοκότητάς του θα πρέπει να είχε 
υφανθεί ή κεντηθεί πάνω σε ύφασµα για να κρέµεται σε τοίχο ή ακόµη και 
ζωγραφιστεί σε κάποιο πολύτιµο ύφασµα που θα δηµιουργούσε το κατάλληλο σκηνικό 
χώρου σε ένα δωµάτιο όπου εκτελούνται ιεροτελεστίες, συµβάλλοντας µε την  
 
___________________ 
25. Χρ. Ντούµας 1987, 156.  
26. Κ. Παλυβού 2000, 426.  
27. Πρόκειται για την εικονογράφηση του δωµατίου 1 της Οικίας των Γυναικών, το  
      οποίο χωρίζεται σε δύο µέρη µε διαφορετική διακόσµηση το καθένα. Το ανατολικό 
      τµήµα λειτουργεί θα λέγαµε ως προθάλαµος µε µορφή µακρόστενου διαδρόµου, 
      από την τοιχογράφηση του οποίου σώθηκε µόνο µία γυναίκα στο νότιο τοίχο να  
      βαδίζει προς τα αριστερά και δύο στο βόρειο: µία όρθια να προσφέρει ένδυµα  
      και µία καθισµένη στα δεξιά της που το αποδέχεται. Το τέλος του διαδρόµου  
      οδηγούσε στο δυτικό τµήµα του δωµατίου 1 και έφερε διακόσµηση τοπίου,  
      αποτελούµενη από συστάδες παπύρων να εκφύονται από επάλληλες ταινίες ως  
      απόδοση του εδάφους (Ν. Marinatos 1984, 97-105). 
28. Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη 1981, 484, Μ. Shaw 1993, 679.  
29. Χρ. Ντούµας 1992, εικ. σ. 128-129.  
30. Ε. Wilson 1994, 65, Μ. Shaw 2000, 57, fig. 4.  
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απεικόνιση έναστρου ουρανού -η αρχική εντύπωση που αποκοµίζει κάποιος που βλέπει 
για πρώτη φορά το µοτίβο- στη διαµόρφωση του κατάλληλου τελετουργικού σκηνικού, 
µέσα και κάτω από το οποίο τελούνται οι ανάλογες θρησκευτικές πράξεις.  

Γεωµετρικά µοτίβα µέσα σε εικονιστικές παραστάσεις µπορούν να χρησιµο-
ποιηθούν για να διαχωρίσουν µια δράση από µια άλλη, να ενισχύσουν τον τρισδιάστατο 
χαρακτήρα της εικονιστικής παράστασης και να δώσουν την εντύπωση του χώρου και 
της σηµασίας του, τοποθετώντας τον πολλές φορές και σε ένα άλλο επίπεδο/σφαίρα 
τεκταινόµενων31. ∆ιττό σκοπό µπορεί να εξυπηρετεί και αυτό το µοτίβο: καταλαµβάνο-
ντας το άνω τµήµα των εικονιστικών παραστάσεων ταυτόχρονα τις ενώνει και τις 
τοποθετεί στον ουράνιο/υπερβατικό χώρο υποδηλώνοντας την παρουσία της θεότητας 
καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής και συγχρόνως διατηρεί και τη χρηστική λειτουργία 
του ως επικάλυµµα/παραπέτασµα που σε συνδυασµό µε την επίπλωση (δίφρος στη 
συγκεκριµένη περίπτωση) αποτελούν ουσιώδη στοιχεία του «κατοικείν» και κατ’ 
επέκταση της δήλωσης του εσωτερικού χώρου (βλ. σ. 38).  

Το γεγονός ότι εικονίζεται εσωτερικός δοµηµένος χώρος, ενισχύεται περαιτέρω 
και από την αντίθεση που ο ίδιος ο καλλιτέχνης δηµιουργεί µέσω της διακόσµησης του 
δυτικού τµήµατος του δωµατίου 1. Ενώ στο ανατολικό τµήµα το µοτίβο των στιγµών µε 
τους ρόµβους ενοποιεί την εικονιστική παράσταση, οι συστάδες παπύρων που φύονται 
µέσα από το έδαφος αναφέρονται σαφώς σε φυσικό, υπαίθριο τοπίο, διαφοροποιώντας 
τους δύο χώρους και ταυτόχρονα ενοποιώντας τους µέσω της αρχιτεκτονικής τους 
συνάφειας και των θρησκευτικών συµβολισµών που ενέχουν32.  

Συντοµευµένη δήλωση εσωτερικού χώρου έχουµε πιθανότατα και στην Αγία 
Τριάδα, στη λεγόµενη «Μικρή Ποµπή» της ΥΜ ΙΙΙΑ1 περιόδου. Το γνωστό αρχιτεκτο-
νικό µοτίβο των δοκοθηκών, µοτίβο που συναντάται σχεδόν σε όλες τις απεικονίσεις της 
εξωτερικής µορφής των οικοδοµηµάτων, εδώ παρουσιάζεται µε µια διαφορετική 
λειτουργία.  

Η σύνθεση του τύπου κλειστού πίνακα, η µόνη που παρουσιάζει ίχνη φωτιάς33, 
ορίζεται και στις τέσσερις πλευρές από ένα πλαίσιο µε δοκοθήκες ανάµεσα σε διπλές 
ταινίες, εσωτερικά και εξωτερικά. Την κορυφή της τοιχογραφίας επιστέφει διάζωµα από 
τρεις ανάγλυφες βαθµίδες, µε τη µία να προεξέχει ελαφρώς της άλλης, και ανάγλυ-φα 
κέρατα πάνω από αυτές. Στο εσωτερικό αυτού του πλαισίου εικονίζονται σε δύο ζώνες 
δύο παραστάσεις µε τη συµµετοχή µόνο γυναικών. Στην ανώτερη βαδίζουν σε ποµπή 
προς τ’ αριστερά, έχοντας το δεξί χέρι στο µέτωπο σε στάση λατρείας, τον αριστερό 
βραχίονα τεντωµένο µπροστά και έναν κιονίσκο ανάµεσα στην καθεµιά, ο οποίος στη 
θέση του κιονόκρανου φέρει κρίνο και φοινικόδεντρο. Στην κατώτερη ζώνη σχηµατίζουν 
σειρά σε µορφή ποµπής ή χορού, µε το δεξί χέρι ακουµπισµένο στον ώµο αυτής που 
προηγείται. ∆ιπλή λευκή ταινία χωρίζει τις δύο σειρές γυναικών που φέρουν σαφείς 
ενδείξεις ηλικιακής διαφοροποίησης34, χωρίς να µπορούµε να πούµε µε σιγουριά αν οι 
εικονιζόµενες τελετές ήταν σύγχρονες ή διαδοχικές και µε ποια σειρά  
 
___________________ 
31. T. Marion 2000, 353, 355-356, όπου και σχετική βιβλιογραφία.  
32. Βλ. Ν. Marinatos 1984, 95-96 σχετικά µε το συµβολισµό του παπύρου.  
33. ∆υστυχώς παραµένει άγνωστη η προέλευσή της. Σε αυτήν πιθανόν αναφέρονται  
     οι πληροφορίες για την ύπαρξη µικρογραφιών που βρέθηκαν κοντά στο δωµάτιο 7  
     (Ρ. Militello 1998, 346).  
34. Με βάση τη διαφορετική κόµµωση και ενδυµασία, την παρουσία ή απουσία  
      ανεπτυγµένου στήθους και τέλος την ατοµική απεικόνιση των µορφών στο άνω  
      διάζωµα σε σχέση µε τη συλλογική τού κατώτερου. 
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(Εικ. 11β). Σε περίπτωση που είναι διαδοχικές, ίσως πρώτη να είναι αυτή της κάτω 
σειράς35 σε µια προσπάθεια αφήγησης συγκεκριµένης διαβατήριας τελετής, όµοιες µε 
αυτές που ήδη συναντήσαµε στη Θήρα, µε τις νεαρές γυναίκες του κάτω διαζώµατος 
να φτάνουν νοµικά και φυσικά στο status των ενήλικων γυναικών του ανώτερου.  

Επιθυµία του καλλιτέχνη ήταν να δείξει το κτίριο µέσα στο οποίο εκτυλίσσονται 
µία ή περισσότερες τελετές. Απεικονίζεται δηλαδή το εσωτερικό του κτιρίου σε τοµή, 
όπως και στην τοιχογραφία των Μυκηνών που ήδη αναλύσαµε (βλ. σ. 42-43). Η 
παρουσία των δύο ζωνών µπορεί να παραπέµπει σε δύο ορόφους, µε τη διπλή ταινία 
πάνω στην οποία πατούν οι γυναίκες σε ρόλο δαπέδου, θυµίζοντας την αντίστοιχη µονή 
ή τριπλή των τοιχογραφιών από την Κνωσό ή των λίθινων ρυτών της ΥΜ ΙΑ από την 
Αγία Τριάδα.  

Η απουσία δοκοθηκών από τη ζώνη αυτή αποδυναµώνει το επιχείρηµα. Αν 
υπήρχαν σε αυτό το σηµείο, θα µπορούσε να θεωρηθεί πιο πιθανή η δήλωση απεικό-
νισης πατώµατος ορόφου, µια και αυτή είναι η αρχική αρχιτεκτονική σηµασία του 
µοτίβου. Αντίθετα, η παρουσία τους είναι έντονη περιµετρικά της παράστασης, ενώ σε 
συνδυασµό µε τις τριπλές ανάγλυφες ζώνες στο άνω τµήµα της τοιχογραφίας µοιάζουν 
περισσότερο µε θριγκό κτιρίου που επιστέφεται µε κέρατα και εντός του εκτυλίσσονται 
οι εικονιστικές παραστάσεις.  

Η σηµασία τους, βέβαια, µπορεί να είναι απλά διακοσµητική, ανάλογη µε τα 
πλαίσια από ρόδακες των άλλων τοιχογραφιών της Αγίας Τριάδας και να µην έχει 
αρχιτεκτονική σηµασία. Τα κέρατα καθοσίωσης σε αυτή την περίπτωση θα υπογράµ-
µιζαν τη θρησκευτική υπόσταση της σκηνής και ο συσχετισµός των δύο ζωνών, όπως 
και η ερµηνεία τους, θα παρέµεναν στο χώρο του πιθανού και όχι του γεγονότος, µια 
και στην ύστερη αυτή εποχή είναι συνήθης η διάταξη των τοιχογραφιών σε επάλληλες 
ζώνες36.  

Από την άλλη µεριά, όµως, στην αιγαιακή και γενικότερα στην τέχνη τίποτα δεν 
είναι τυχαίο. Είναι πιθανόν ο καλλιτέχνης να προσπάθησε να συνδυάσει σε µία σύνθεση 
και τις δύο όψεις του ίδιου κτιρίου, ώστε να δώσει περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτό. 
∆ηλαδή αποτύπωσε το εσωτερικό του κτιρίου σε τοµή, µαζί µε τις δράσεις εντός του -
που είναι και το κυρίως θέµα, ο λόγος για τον οποίο δηµιουργήθηκε η τοιχογραφία- και 
σε κάτοψη µε τη χρήση της λεγόµενης «ιππευτικής» προοπτικής το άνω τµήµα των 
τεσσάρων πλευρών του κτιρίου37, όπως συναντάµε σε ανάλογες παραστάσεις περιβόλων 
σε λίθινα αγγεία και σφραγίσµατα. Το µοτίβο των δοκοθηκών στο σηµείο αυτό, ως 
απόληξη των πλευρικών τοίχων, πιθανώς να χρησιµοποιείται για να δηλώσει την 
εντύπωση που θα αποκόµιζε ο θεατής αν µπορούσε να δει περιµετρικά το κτίσµα και πιο 
συγκεκριµένα το θριγκό του, κυρίαρχο στοιχείο του οποίου στην αιγαιακή τέχνη είναι οι 
δοκοθήκες38. Σε µια τέτοια περίπτωση, τα κέρατα θα  
 
___________________ 
35. Σύµφωνα και µε το «Ρυτό των Πυγµάχων», ο G. Säflund (1987, 230) προτείνει  
      την αρχή της αφήγησης από την κατώτερη εικονιστική ζώνη.  
36. S. Hood 1990, 78-79.  
37. Σύµφωνα µε τον Ρ. Militello 1998, 314-318.  
38. Το µοτίβο των δοκοθηκών είναι πολύ διαδεδοµένο στην αιγαιακή τέχνη (βλ. κεφ. 
      1, σ. 31 κ.ε.). Σε µονή σειρά, σε συνδυασµό µε κέρατα καθοσίωσης, εικονίζονται  
      ως δηλωτικό εξωτερικής πρόσοψης ιερού κτίσµατος. Ως πλαίσιο να περιβάλουν  
      όλες τις πλευρές, τις συναντάµε σε πλακίδιο του «Μωσαϊκού» και σε σφραγίδες,  
      χωρίς όµως άµεση παρουσία κεράτων καθοσίωσης. Εδώ, η παρουσία των δοκοθη- 
      κών είναι προβληµατική και παράλληλα µοναδική, γιατί ενώ συνδυάζονται µε 
      ιερά κέρατα, ταυτόχρονα πλαισιώνουν και την όλη παράσταση. 
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µπορούσαν να είναι η επίστεψη της µιας πλευράς του κλειστού αυτού χώρου.  
Πέρα όµως από αυτές τις ερµηνευτικές προσπάθειες39, οφείλουµε να πούµε ότι το 

τελικό αποτέλεσµα δίνει περισσότερο την εντύπωση «κλειστού χώρου» γύρω από την 
παράσταση και όχι κάτοψης κτιρίου. Ο καλλιτέχνης, ενώ θέλει να αποδώσει προοπτικά 
ένα χώρο, επιλέγει να δηλώσει καθαρά στοιχεία µόνο του οικοδοµήµατος (δοκοθήκες, 
επίστεψη κεράτων, ύπαρξη ορόφου;) και όχι το σύνολό του.  
 
β. Προβολή της εικόνας του «εντός» προς τα έξω  
 

Ένας άλλος τρόπος δήλωσης του εσωτερικού χώρου που συναντάµε στις 
αιγαιακές τοιχογραφίες είναι η προβολή της εικόνας του «εντός» προς τα έξω, να βλέπει 
δηλαδή κάποιος το εσωτερικό του δοµηµένου χώρου βρισκόµενος παράλληλα έξω από 
αυτόν. Ήταν ίσως ένας από τους πιο «προσιτούς» τρόπους για τον καλλιτέχνη της 
εποχής να αποδώσει την «εντός» των κτισµάτων εικόνα χωρίς να αλλοιώσει ή να 
περιπλέξει το τελικό αποτέλεσµα και ταυτόχρονα να εκφράσει µέρος των δράσεων ή των 
στοιχείων που υπήρχαν στο εσωτερικού ενός δωµατίου/χώρου προβάλλοντάς τα σαν 
φωτογραφίες, ώστε να µπορούν να ιδωθούν από αυτούς που βρίσκονται έξω από το 
δωµάτιο/χώρο, είτε µέσα από ένα άνοιγµα (παράθυρο, είσοδο, τεκτονικό πλαίσιο) -κάτι 
που πολύ πιθανόν να ίσχυε και στην πραγµατικότητα µια και τα µεγάλα ανοίγµατα στην 
τοιχοποιία είναι γενικότερα χαρακτηριστικό της αιγαιακής αρχιτεκτονικής- είτε σαν 
ακτινογραφία των δοµικών λεπτοµερειών του εσωτερικού χώρου προς τα έξω. 

Ως παράδειγµα αναφέρουµε την τοιχογράφηση του δυτικού παραθύρου του 
δωµάτιο 4 της ∆υτικής Οικίας της Θήρας, του οποίου οι παραστάδες διακοσµούνται µε 
δύο µοναδικές ως προς το περιεχόµενό τους τοιχογραφίες. Απεικονίζουν πολύχρωµο 
αγγείο (ανθοδοχείο ή γλάστρα) µε κρίνους πάνω σε επίσης πολύχρωµη βάση, τα οποία 
πλαισιώνονται από κόκκινη ταινία µε λευκό βάθος. Η κόκκινη ταινία πιθανώς συµβολί-
ζει το ξύλινο πλαίσιο του παραθύρου, ενώ το λευκό βάθος το λευκό των παραθύρων ως 
ελεύθερος χώρος (Πίν. IVα). Το ζωγραφικό αυτό έργο, σίγουρα ορατό από το δρόµο, 
αποτελεί προέκταση της εσωτερικής διακόσµησης του δωµατίου προς τα έξω. Η 
πρόθεση του ζωγράφου φαίνεται ότι ήταν να απεικονίσει ένα ανοιχτό παράθυρο 
στολισµένο µε αγγείο και λουλούδια, έτσι όπως θα φαινόταν από το εσωτερικό του 
σπιτιού40.  

Ανάλογη αντίδραση θα προκαλούσε και η πιθανή απεικόνιση πολύθυρου σε οικία 
της Πόλης ΙV (Εικ. 18, κτίριο δ). Στον όροφο της οικίας από το ανοιχτό παράθυρο -αν 
δεν πρόκειται βέβαια για απεικόνιση πολυπαραθύρου- ο ζωγράφος αποδίδει το 
εσωτερικό του δωµατίου που έφερε πολύθυρο, όπως θα το αντίκριζε ο κάθε περαστικός 
από το δρόµο.  

Πιθανόν και στην Πύλο, στις τοιχογραφίες µε προσόψεις ιερών που επιστέφο-
νται από σφίγγες και λιοντάρια41, το λευκό οριζόντιο στοιχείο που διακρίνεται πίσω από 
τον κεντρικό κίονα να αποτελεί την κορυφή της ορθοµαρµάρωσης του εσωτερικού  
 
___________________ 
39. Έχει, επίσης, υποστηριχθεί ότι εικονίζονται “…women in pillared structure” (Μ.  
      Shaw 1997, 492), ενώ ο Ν. Πλάτων (1959, 331) τονίζει ότι «…κινούνται εντός  
      ιερού µε διακοσµητικά δέντρα και µε επίστεψη από γείσωµα µε σειρά διπλών  
      κεράτων». 
40. ΤΗ VI, colour pl. 3, Χρ. Τελεβάντου 1994, 162.  
41. Μ. Lang 1969, 137. Μια τέτοια ερµηνεία θα ήταν ίσως πιο πειστική από την  
      άποψη της Μ. Shαw (1986, 122) ότι οι δύο αυτές τοιχογραφίες (Εικ. 28α, β)  
      εικονίζουν την εσωτερική και εξωτερική πλευρά πρόπυλου ιερού. 
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τοίχου, µέσα και πίσω από την πόρτα της εισόδου (Εικ. 28α, β).  
Χαρακτηριστικό µοτίβο της αιγαιακής ζωγραφικής είναι οι παραστάσεις 

γυναικών σε παράθυρο ή “window scenes” κατά τον A. J. Evans42. Μέσα από το ξύλινο 
πλαίσιο του παραθύρου που συνήθως δηλώνεται µε καστανό ή κίτρινο/ώχρα χρώµα, 
προβάλλει σε κατατοµή γυναικεία µορφή. Σε όλα τα µυκηναϊκά ανάκτορα συναντάµε 
αντίστοιχες παραστάσεις: στην Πύλο από το δωµάτιο 50, η µόνη σε µεγάλη κλίµακα, µε 
τριπλό πλαίσιο παραθύρου (Εικ. 40)43, στο Γλα σπαράγµατα από το δωµάτιο Η4, µε 
πιθανή γωνία κτιρίου και δύο γυναικεία κεφάλια σε κατατοµή µε κυµατοειδείς 
βοστρύχους στους κροτάφους (Εικ. 41ε)44, στη Θήβα µε τη µοναδική ίσως απεικόνιση 
γυναίκας µε κράνος που έφερε επένδυση από δόντια κάπρου (Εικ. 41δ)45, στις Μυκήνες 
από το Μέγαρο (Εικ. 35α)46 και από δύο οικίες. Πρόκειται για την «Οικία του 
Λαδεµπόρου», έξω από την Ακρόπολη (ΥΕ ΙΙΙΑ περιόδου, Εικ. 41β)47, όπου τεµάχια 
τοιχογραφιών σε µια ενδιαφέρουσα παραλλαγή του µικρογραφικού στιλ δείχνουν 
παράθυρο µε κουρτίνα και γυναίκες σε κατατοµή, µέρος παραστάδας µε ξύλινη κάσα και 
ισοδοµική πρόσοψη. Η δεύτερη οικία είναι η λεγόµενη Οικία της Αναβάθρας», όπου 
εικονίζονται γυναίκες σε παράθυρα48 στολισµένα µε γιρλάντες από λουλούδια (Εικ. 
41γ).  

Πρωιµότερες είναι οι παραστάσεις από την Κέα που εικονίζουν δύο γυναικείες 
µορφές µέσα σε παράθυρο και πιθανώς και µια τρίτη49, ενώ στη Θήρα (Πόλη V) έχουµε 
και άνδρες σε προτοµή να προβάλουν σε παράθυρα ή όρθιοι µέσα σε άνοιγµα (παράθυρα 
ή πόρτες), όπως στο «παρατηρητήριο» στην κορυφή της οροσειράς της Πόλης V (Πίν. 
ΙΙΙ).  

Ανδρική µορφή εντός κατασκευής συναντάµε και σε τοιχογραφία (ΥΜ ΙΙ ή 
πρώιµη ΥΜ ΙΙΙΑ) από το ανάκτορο της Κνωσού, τη λεγόµενη «του Φορείου» ή 
“Palanquin fresco”. Τα θραύσµατα µικρογραφικής τεχνικής βρέθηκαν στο ισόγειο, στο 
νότιο άκρο του ανακτόρου και πιθανότατα διακοσµούσαν δωµάτιο/ιερό του ορόφου50. 
Μια διαφορετική αποκατάστασή τους από τον Μ.Α.S. Cameron, η οποία λαµβάνει 
υπόψη και άλλα θραύσµατα εκτός από τα πέντε που δηµοσιεύτηκαν αρχικά από τον Α. 
Εvans, δείχνει ανδρικές µορφές µε ποδήρεις χιτώνες, δύο εκ των οποίων φέρεται να 
κάθονται σε δίφρους πίσω από ξύλινο κιγκλίδωµα, δύο άλλοι να στέκουν εµπρός από  
 
___________________ 
42. ΡΜ ΙΙΙ, 59-61. 
43. Έφερε και κόκκινες πτυχώσεις στο κέντρο του που µπορεί να σχετίζονται µε ίχνη  
      φούστας γυναικείας µορφής που βρέθηκε στο ίδιο δωµάτιο (Μ. Lang 1969, 140). 
44. Σπ. Ιακωβίδης 1983, 49, εικ. 61, τα οποία βάσει της κεραµεικής ανάγονται στην  
      ΥΕ ΙΙΙΒ. 
45. Βρέθηκε σε σωστική ανασκαφή περίπου 250 µέτρα νότια της Καδµείας. Ο Θ.  
      Σπυρόπουλος διακρίνει γενειάδα στην παρειά του προσώπου και πιστεύει ότι  
      εικονίζεται η µοναδική µορφή ανδρός στην αιγαιακή τέχνη µε λευκή επιδερµίδα  
      (Θ. Σπυρόπουλος 1971, 119) . 
46. G. Rodenwaldt 1921, pl. II. 
47. Βρέθηκαν πάνω από το δωµάτιο 2 και πιθανώς να διακοσµούσαν δωµάτια του  
      ορόφου Ίσως να αποτελούν τµήµα ευρύτερης σύνθεσης µε αριθµό γυναικών σε  
      οµάδα µέσα ή και έξω από µεγάλο κτίριο (J. Bennet, J. Chadwick 1958, 8, fig. 42, 
      43). 
48. W. Lamb 1919-1921, pl. VII, 1-3, µε µια επιφύλαξη ότι µπορεί να εικονίζεται και  
      µπαλκόνι/εξώστης, οπότε έχουµε να κάνουµε µε δήλωση ηµι-υπαίθριου χώρου. 
49. K. A. Coleman 1970, 77-78. 
50. Σύµφωνα µε τον Α. Εvans (ΡΜ ΙΙ, 771, fig. 502). 
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επίσης ξύλινη κατασκευή, από την οποία µόνο ο κίονας και η απόληξή του διακρίνο- 
νται (Εικ. 9β,γ), ενώ ανδρικά κεφάλια κοιτούν σε δύο διαφορετικές κατευθύνσεις, 
αριστερά και δεξιά. O ίδιος θεωρεί ότι το ξύλινο κιγκλίδωµα ανήκει σε ιερό, µέσα στο 
οποίο κάθονται οι ανδρικές µορφές σε δίφρο, ενώ διακρίνεται το γείσο του κτιρίου 
υποβασταζόµενο από κίονα51.  

Πιο πιθανή φαίνεται να είναι η άποψη του S.Ηοοd, ο οποίος συµφωνεί µε το ότι η 
µορφή φαίνεται να παρακολουθεί κάποιο είδος θρησκευτικής ποµπής καθισµένη σε 
πτυσσόµενο κάθισµα, τοποθετηµένο ψηλά, επάνω σε βάθρο µε κιγκλίδωµα, παριστά-
νοντας ίσως το ορθογώνιο λίθινο «θεωρείο» του Θεατρικού Χώρου πέρα από τη Ν∆ 
γωνία το ανακτόρου52. Κοινό σηµείο πάντως κάθε προσπάθειας αποκατάστασης της 
ευρύτερης εικονογραφικής σύνθεσης αποτελεί η καθισµένη µορφή άνδρα που προβάλ-
λει µέσα από αρχιτεκτονικό πλαίσιο και δη ξύλινη κατασκευή µε τη µορφή βάθρου µε 
κιγκλίδωµα.  

Ως προβολή του «εντός» προς τα έξω θα µπορούσαµε να πούµε πως αποτελεί 
και το δηµοφιλές µοτίβο των δοκοθηκών. Η επιφάνεια του τοίχου αντιµετωπίζεται ως  
διαφανής, ώστε να εµφανιστεί προς τα έξω η εσωτερική του δοµή που αντιστοιχεί σε 
δοκάρια πατώµατος ορόφου ή θριγκού, όπως ήδη αναφέραµε ως απαρχή του συγκε-
κριµένου µοτίβου (βλ. σ. 48-49). Αν και στη συνέχεια πρέπει να απέκτησε καθαρά 
διακοσµητικό χαρακτήρα µε έντονο το στοιχείο της πολυχρωµίας, σε πρωιµότερες 
τουλάχιστον εποχές θα πρέπει να λειτούργησε ως τρόπος απόδοσης των εσωτερικών 
λεπτοµερειών ενός δοµικού στοιχείου προς τα έξω εν είδει ακτινογραφίας53. 
 
γ. Συµβατική δήλωση εσωτερικού δοµηµένου χώρου  
 

Σε ορισµένες παραστάσεις δεν µπορούµε να εντοπίσουµε κανένα από τα 
στοιχεία κριτήρια που µέχρι τώρα αναφέραµε. Πρόκειται για πολυπρόσωπες εικονιστι-
κές τοιχογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν δρώµενα κυρίως θρησκευτικού και λατρευ-
τικού χαρακτήρα σε βάθος παράλληλων, πολύχρωµων ζωνών/ταινιών ή σε πρωιµότερα 
δείγµατα διαφορετικά στιγµιότυπα µιας συνεχούς τελετής που προβάλλονται σε 
µεταβαλλόµενα πεδία βάθους, ακόµη και µε δήλωση φυσικού τοπίου.  

Σε αυτού του είδους τις παραστάσεις, κυρίως ποµπικών σκηνών και συµποσίων, 
εκτός από τις χρονολογικές και γεωγραφικές παραλλαγές που εντοπίζουµε και οι οποίες 
ευθύνονται και για τη διαφοροποίηση του χώρου που επιλέγεται να πλαισιώσει τις 
σκηνές αυτές, τα αρχαιολογικά δεδοµένα και οι γραπτές πηγές ίσως είναι δύο 
παράµετροι που βοηθούν τα µέγιστα στην ανίχνευση και διευκρίνιση του «συµβατικού» 
τρόπου δήλωσης του εσωτερικού χώρου, µέσω των τελετουργικών τυπικών που 
εκτυλίσσονται στον ίδιο το δοµηµένο χώρο που φέρει και τις τοιχογραφίες.  

Οι πραγµατικές τελετές δηλαδή που λαµβάνουν χώρα µέσα στο δωµάτιο 
«προβάλλονται» στους τοίχους του σαν φωτογραφίες, αιχµαλωτίζοντας το γεγονός και 
παράλληλα λειτουργούν ως “sign-posts” ή “attention-focusing devices”54, ώστε να 
καθοδηγούν και να το υπενθυµίζουν στους ένοικους και επισκέπτες του χώρου. 

Με την παράλληλη χρήση της «προοπτικής του κύρους», τονίζεται το µέγεθος  
 
___________________ 
51. Μ.Α.S. Cameron 1967, 340, σηµ. 22, fig. 6. 
52. S. Ηοοd 1990, 70. Άποψη που συµµερίζεται και η Ν. Μαρινάτου (1993, 70, fig.  
      60) θεωρώντας ότι πρόκειται για εξέδρα ή βάθρο αρκετά ευρύχωρο, µε παραπάνω  
      του ενός άνδρα στο εσωτερικό του (Εικ. 9α). 
53. Κ. Παλυβού 2000, 430. 
54. M.A.S. Cameron 1978, R. Hägg 1985, F. Blakolmer 2000, 397.  
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των µορφών που αποτελούν το επίκεντρο των δρώµενων (θρησκευτικού, κοινωνικού, 
πολιτικού κύρους ή και όλα αυτά µαζί)55, ώστε οι παραστάσεις να «διαβάζονται» από 
όλους και να λειτουργούν ως δηλωτικά σηµαντικών γεγονότων της θρησκευτικής και 
καθηµερινής ζωής.  

Ξεκινώντας από τις ποµπές, στο ανάκτορο της Κνωσού οι ανδρικές µορφές που 
φέρουν δώρα στην «Τοιχογραφία της Ποµπής»56 βαδίζουν σε βάθος από οριζόντια 
κυµατοειδή πεδία που εναλλάσσονται χρωµατικά, ενώ από το ανώτερο τµήµα της 
παράστασης σώζονται θραύσµατα µε κρεµάµενα καµπυλόγραµµα µοτίβα ως δήλωση 
βραχώδους τοπίου (Πίν. VIIα).  

Ανάλογο πεδίο βάθους συναντάµε και στην Πύλο57 (Εικ. 27α, β), όπου οι 
µορφές της ποµπής προβάλλονται σε βάθος µε κυµατοειδείς γραµµές υποδηλώνοντας 
ότι ανήκουν στην ίδια ενότητα µε ενιαίο βάθος κόκκινου χρώµατος που αλλάζει σε 
λευκό µε τη µεσολάβηση κυµατιστής γραµµής. Παρατηρούµε ότι η ποµπική σκηνή και 
η θυσία του ταύρου τελούνται σε εξωτερικό χώρο, καθώς υπάρχει δήλωση τοπίου µε 
κρεµάµενους βράχους πάνω από την ποµπή και το βωµό/ιερό (Εικ. 27β, γ). Στο ίδιο 
εξωτερικό περιβάλλον αποτυπώνονται και τα άλλα στιγµιότυπα, όπως ο λεγόµενος 
«λυράρης» που κάθεται σε σχηµατοποιηµένο βράχο και η σκηνή του συµποσίου, αφού 
εντοπίσθηκε θραύσµα που εικονίζει λουλούδια και βλάστηση κοντά στο τραπέζι µε το 
θυσιασµένο ταύρο58. Αξίζει να αναφέρουµε ότι και οι πρωιµότερες ποµπικές σκηνές 
από την Αγία Ειρήνη της Κέας τελούνται σε εξωτερικό χώρο, µε δήλωση βλάστησης 
και προετοιµασία φαγητού59. 

Η χρήση κρεµάµενων καµπυλόγραµµων µοτίβων είναι συνήθης τρόπος απόδο-
σης του βραχώδους τοπίου στη µινωική και πρώιµη µυκηναϊκή τέχνη, µε παραδείγµατα 
από τοιχογραφίες όπως αυτή µε τις πέρδικες από το Καραβανσεράϊ (Εικ. 7β), αλλά και 
σε όλο το εύρος της εικονογραφικής τέχνης (σφραγίδες, µετάλλινα αγγεία)60. ∆εν είναι 
σίγουρο όµως ότι και για τις περισσότερες ποµπικές σκηνές της ηπειρωτικής Ελλάδας61  
 
___________________ 
55. Η λεγόµενη “hierarchical perspective”. Ο M. Bietak (2000, 235) τη θεωρεί όχι  
      και τόσο διαδεδοµένη στην αιγαιακή τέχνη σε αντίθεση µε την ευρύτερη χρήση  
      της στην τέχνη της Αιγύπτου. 
56. PM II, 720-755, fig.450, pl. XII, XXV-XXVII, Χρ. Μπουλώτης 1987 µε  
      αναλυτική βιβλιογραφία και προβληµατισµό για τη χρονολόγηση, S. Immerwahr  
      1990, 88-90, pl. 38-40. 
57. Ξεκινώντας από τον προθάλαµο 5 εικονίζεται σηµαντική εορτή, η οποία ως την  
      κατάληξή της στη ΝΑ γωνία του Μεγάρου έχει ξεδιπλώσει όλο το τελετουργικό  
      τυπικό µιας ποµπής, µε τη συµµετοχή του προς θυσία ζώου, τη θυσία του ταύρου  
      και τέλος την παράθεση συµποσίου. Ανάγονται στον 13ο αι. (G. Saflund 1980,  
      241 και L. McCallum. 1989, 119-121, 123 κ.ε.).  
58. Η L. MacCallum (ό.π., 140) υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή πράξεων όπως οι ποµπές, 
      τα συµπόσια και οι θυσίες, τελούνται κυρίως σε εξωτερικό χώρο και µέρος τους 
      µεταφερόταν µέσα στο Μέγαρο, µια και η ανάµειξη του ανακτόρου είναι καθορι- 
      στική στους εορτασµούς σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες, ώστε να εξασφαλισθεί 
      η θεϊκή προστασία για την καλή διακυβέρνηση και ευηµερία του κράτους.  
59. ΥΚ Ι/YM I (K. Abramovitz 1980, 58, pl. 4: c), ενώ είναι αµφίβολη η απεικόνιση  
      ανάλογων σκηνών στην παράσταση από την Οικία Α της Τυλίσσου (Μ.C. Shaw  
      1972, 174-177, 185-186).  
60. R. Laffineur 1990, 247-248, L. Morgan 1988, 33-34. 
61. Όπως της Θήβας, ΥΜ ΙΙΙΑ περίπου, από το δωµάτιο Ν της Καδµείας (H. Reusch  
      1956, S. Immerwahr 1990, 115-117, pl. XXI).  
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µπορούµε να ισχυριστούµε το ίδιο, στις οποίες συναντάµε οριζόντιες κυµατοειδείς  
γραµµές βάθους.  

Αν και η άποψη του W. Schiering62 ότι µιµούνται φλεβωτό βράχο έχει κάποια 
ορθότητα, είναι επίσης έκδηλο από τις τοιχογραφίες ότι όταν οι κυµατοειδείς γραµµές 
του βάθους αλλάζουν, εξυπηρετούν και σκοπούς σύνθεσης. Ενοποιούν τις κατακόρυ-
φες µορφές των ποµπών µε το να τις συνδέουν οριζόντια ή να «δένουν» τα διαφορετικά 
µοτίβα, δίνοντας την εντύπωση ενότητας στο σύνολο της διακόσµησης ενός χώρου, 
όπως στην «Αίθουσα του Θρόνου» στο ανάκτορο της Κνωσού (Πίν. VIIβ). Εξάλλου, οι 
κυκλαδίτες ζωγράφοι τόσο στη Θήρα όσο και στη Φυλακωπή της Μήλου δεν τις 
χρησιµοποίησαν ποτέ ως µίµηση πέτρας, αλλά ως απλό περίγραµµα63.  

Αυτό, όµως, που µας ενδιαφέρει εδώ είναι η πορεία του θέµατος των κυµατοει-
δών πεδίων, τα οποία µπορεί να είχαν το ρόλο του εδάφους ή του βραχώδους τοπίου 
στη µινωική τέχνη, αλλά όπως και πολλά άλλα εικονογραφικά θέµατα -µαζί τους και οι 
ίδιες οι ποµπικές σκηνές- διαφοροποιήθηκαν και πήραν «άλλη» σηµασία και «αξία» 
στη µετάβασή τους στο µυκηναϊκό ζωγραφικό ρεπερτόριο. Οι Μυκηναίοι µπορεί να 
υιοθέτησαν τρόπους έκφρασης από τους Μινωίτες, αλλά κάθε νέο στοιχείο το προσάρ-
µοζαν στις δικές στους ανάγκες και δοξασίες, µε το να το υποβάλουν σε µια νέα ερµη-
νεία και να το εισαγάγουν σε ένα καινούριο σηµειολογικό σύστηµα.  

Στις Μυκήνες των ΥΕ ΙΙΙΒ-Γ χρόνων, σε αυτόν τον ιδιαίτερα σηµαντικό χώρο 
για τη µελέτη των ποµπικών σκηνών που έχει να επιδείξει τουλάχιστον πέντε ποµπές 
γυναικών που προέρχονται από ένα γνωστό χώρο, το «Θρησκευτικό Κέντρο», το έδα-
φος των τοιχογραφιών είναι πάντα µονόχρωµο. Σε αντίθεση µε τα υπόλοιπα µυκηναϊκά 
κέντρα, στις Μυκήνες καταργούνται οι εναλλασσόµενες επιφάνειες κυµατιστών 
ζωνών, απλές ή µε διαχωριστικά πεδία (οριζόντια ή κατακόρυφα), τα οποία χρησιµο-
ποιούνται συχνά τόσο στις παλαιότερες µινωικές όσο και στις σύγχρονες µε των 
Μυκηνών τοιχογραφίες, όπως αυτές της Πύλου64. ∆εν υπάρχει κανένα στοιχείο που να 
δηλώνει εξωτερικό χώρο, ενώ παράλληλα σε δύο τουλάχιστον ποµπές από το «Ν∆ 
Κτίριο» σώζεται και ο τελικός προορισµός τους που δεν είναι άλλος από δύο καθισµέ-
νες γυναικείες µορφές, µία εκ των οποίων αποδέχεται προσφορές και η άλλη πατά σε 
υποπόδιο (Πίν. VIIIα)65. Πιθανότατα είναι κάποιες ιέρειες που τη συγκεκριµένη στιγµή 
προσωποποιούν/µετουσιώνονται σε θεότητες καταλαµβάνοντας τη θέση τους, είτε 
µέσα σε ναό/ιερό αφιερωµένο στην κάθε θεότητα ή περισσοτέρων µαζί (όπως ήδη 
αναλύσαµε, βλ. σ. 44) είτε σε λατρευτικό χώρο µέσα στο ανάκτορο. 

Οι ποµπές ως αναπόσπαστο µέρος του ευρύτερου θρησκευτικού τελετουργικού 
τυπικού θα πρέπει να είχαν ως αφετηρία τους παραπάνω λατρευτικούς χώρους και 
περνώντας µέσα από τα ανάκτορα ή τους ναούς/ιερά θα κατέληγαν και πάλι στους 
ίδιους «ιερούς τόπους»66. Το τµήµα των ποµπών που αναφέρεται στην πορεία εντός 
των ανακτόρων και η κατάληξή τους στην καθισµένη θεότητα ίσως είναι αυτό που 
επιλέχθηκε να διακοσµήσει τους αντίστοιχους χώρους. Έτσι, οι ποµπικές σκηνές  
 
____________________ 
62. W. Schiering 1960. 
63. Οι µορφές ζωγραφίζονται σε λευκό βάθος που είναι µεν πιο εύκολο γιατί δεν  
      αντιµετωπίζουν τη δυσκολία της πολυχρωµίας της Κρήτης, αλλά δηµιουργείται  
      αρνητικό «έδαφος» που ίσως ευθύνεται για την έλλειψη ενσωµάτωσης των  
      µορφών στο σκηνικό βάθος (K. Iliakis 1978, 626, Ε. Davis 1990, 214-215).  
64. Ι. Κριτσέλη-Προβίδη 1982, 107. 
65. Ειδικότερα βλ. Ι. Κριτσέλη-Προβίδη ό.π., Β-1:37-40, πίν. Γ, 4-5, Β-2:3, 41-43, 
      πίν. 6, Γ-1:73-76, εικ. 8, πίν. Ββ, 24, Μυκηναϊκός Κόσµος, 187, αρ. κατ. 152-153. 
66. N. Marinatos 1986, 32.  
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λειτουργούν και ως εικόνα-οδηγός (“sign-posts” ή “attention-focusing devices” όπως 
ήδη αναφέραµε, βλ. σ. 52) της πραγµατικής πορείας67 των ποµπικών εορτασµών µέσα 
στους πολυδαίδαλους διαδρόµους και τα κλιµακοστάσια68 (Πίν. VIβ, Εικ. 21) των 
ανακτόρων βοηθώντας την οµαλή πορεία προς τον αποδεδειγµένο θρησκευτικό και 
λατρευτικό προορισµό τους, όπως συµβαίνει στο «Θρησκευτικό Κέντρο» των 
Μυκηνών. Τον υπόλοιπο χρόνο λειτουργούν ως ανάµνηση αυτών των τελετών και 
ταυτόχρονη υπενθύµιση σε κάθε επισκέπτη του θεσµού της προσφοράς και 
προσκόµισης δώρων στον ηγεµόνα69.  

Η µαρτυρία των γραπτών πηγών, εξάλλου, επιβεβαιώνει την ύπαρξη «ιερών 
τόπων», στους οποίους εκτός από τη λατρεία των θεοτήτων γινόταν και προσφορές 
«δώρων». Οι πινακίδες της Γραµµικής Β ρητώς κατονοµάζουν -εκτός από το είδος και 
την ποσότητα των προσφορών, τις θεότητες και την αποστολή δώρων σε αναφερόµε-
νους τόπους, µερικοί από τους οποίους είναι µε βεβαιότητα ιερά, χωρίς όµως 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µορφή των χώρων αυτών70. Ο στολισµός 
τους µε ποµπές που µεταφέρουν τις προσφορές από το ανάκτορο ή άλλο ιερό χώρο, 
µπορεί κάλλιστα να δικαιολογηθεί ως θέµα του τοιχογραφικού τους διακόσµου, 
απεικονίζοντας την κορύφωση του όλου τυπικού που δεν είναι άλλη από τη στιγµή της 
παράδοσης της προσφοράς στο στεγασµένο χώρο που κατοικεί η θεότητα, όπως 
αποτυπώνεται στις ποµπικές σκηνές από το «Ν∆ Κτίριο» των Μυκηνών.  

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα θέµατα που κοσµούν κάθε επιφάνεια επιλέγονται 
προσεκτικά, ώστε να εναρµονίζονται µε τη χρήση του χώρου και του αντικειµένου που 
κοσµούν, δηµιουργώντας ένα ενιαίο αισθητικό αποτέλεσµα αρµονικής συνύπαρξης και  
ανάδειξης και των δύο συµβαλλοµένων στοιχείων, του «φέροντος» και του «φερόµε- 
  
____________________ 
67. Στις Θήβες της Αιγύπτου τοιχογραφία εικονίζει ποµπή από αιθίοπες υποτελείς  
      εντός και εκτός ανακτόρου (Εικ. 26). Από τις τέσσερις επάλληλες ζώνες που  
      εικονίζονται, η τελευταία λαµβάνει χώρα εντός του ανακτόρου, τη στιγµή που 
      φθάνουν στον Φαραώ για να αποδώσουν το φόρο υποτέλειας. Η είσοδος είναι το 
      τεκτονικό στοιχείο που καθορίζει ποιο τµήµα της ποµπής εικονίζεται εντός του 
      ανακτόρου και ποιο εκτός (J. Capart 1923, 154, pl. LXI).  
68. Ποµπές σε κλιµακοστάσια διακρίνουµε τόσο στην Κρήτη, στο Μεγάλο  
      Κλιµακοστάσιο του ανάκτορο της Κνωσού ( PΜ ΙΙ, 2, fig. 485, M.A.S. Cameron  
      1978, 578-588, fig. 4, ΜΜ ΙΙΙΒ/ΥΜ ΙΑ-ΥΜ ΙΑ), όσο και στην Ξεστή 4 της Θήρας, 
      σε ένα κτίριο που δεν είναι ακόµη πλήρως ανεσκαµµένο (ΤΗ VII 21-23, πίν. 31 
      α-β, Χρ. Ντούµας 1992, 178-179, εικ. 139-141).  
69. Είναι σκόπιµο να τονίσουµε το διαφορετικό context ανάµεσα στις ποµπές της  
      Κνωσού, οι οποίες ανήκουν στη µινωική ζωγραφική παράδοση και µπορεί να  
      απηχούν πραγµατικές ποµπές «δωροφόρων» µέσα στο ανάκτορο και τις ποµπές 
      από την ηπειρωτική Ελλάδα και πιο συγκεκριµένα της Πύλου που σώζεται σε  
      καλύτερη κατάσταση. Η τελευταία παρουσιάζει µια µεγαλειώδη τελετουργική  
      ποµπή µε τη συµµετοχή πλήθους ανθρώπων µε διαφορετικές ιδιότητες και  
      αξιώµατα, πολυδάπανες προσφορές και θυσίες, όπως αυτή του ταύρου, αλλά και  
      η θέση της στο ανάκτορο υποδηλώνουν µια σηµαντική επίσηµη εορτή µε έντονη  
      «κρατική» χορηγία και συµµετοχή (Ν. Marinatos 1985, 229, L. MacCallum 1989,  
      122-123).  
70. Για τις σειρές πινακίδων µε θρησκευτικά κείµενα της Γραµµικής Β βλ. J. T.  
      Hooker 1996, 242-258, Χρ. Μπουλώτης 2002, 18, ενώ για αναφορές στις γιορτές  
      te-o-po-ri-ja (=θεοφορία) και to-no-e-ke-te-ri-jo (= θρονοελκτήρια) βλ. Ι.  
      Προµπονάς 1974, 75 κ.ε., Γ. Σ. Κορρές1981, 659 κ.ε. 
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νου», του «σηµαίνοντος» και του «σηµαινόµενου». Τι ποιο ιδανικό από την τοιχογρά- 
φηση του δωµατίου µε την τελετουργία που λαµβάνει χώρα µέσα σε αυτόν το χώρο71 
ως συνεχή υπενθύµιση σπουδαιότερης δράσης που τελείται εντός του;  

Το ίδιο µπορούµε να πούµε ότι ισχύει και µε τις διακοσµήσεις των κλιµακοστα-
σίων. Αν και παρατηρούνται κλιµακοστάσια και στους εξωτερικούς χώρους των 
ανακτόρων, είναι φανερό ότι αυτά που φέρουν ποµπικές σκηνές αναφέρονται στον 
εντός χώρο, στο εσωτερικό τους και στο τµήµα των τελετών που περνούσαν από αυτά 
σαν µια προβολή του στιγµιότυπου στους τοίχους των κλιµακοστασίων, οδεύοντας ή 
επιστρέφοντας από τους εξωτερικούς χώρους στο εσωτερικό, στον «εντός» χώρο.  

Η έµφαση δηλαδή δίνεται µόνο στις ανθρώπινες µορφές και στις δράσεις που 
εκτελούν, ενώ ως χώρος τέλεσής τους είναι το ίδιο το δωµάτιο που ταυτόχρονα τοιχο-
γραφούν και διακοσµούν. Γι’ αυτό το λόγο δε συναντώνται περαιτέρω αρχιτεκτονικά 
στοιχεία ή στοιχεία δήλωσης περιβάλλοντος, όπως στις ποµπικές σκηνές πρωιµότερων 
περιόδων που ήδη εξετάσαµε. Παρατηρούµε δηλαδή και µια «παραλλαγή» ή µάλλον 
αλλαγή εστίασης ενδιαφέροντος στην απεικόνιση των ποµπικών σκηνών. Στα πρωιµό-
τερα παραδείγµατα (π.χ. Κρήτη, Κέα, Πύλος µέσα στη σφαίρα καλλιτεχνικής επιρροής 
της Κνωσού) επιζητάτε η αποτύπωση περισσότερων στιγµιότυπων, συµµετεχόντων και 
του περιβάλλοντος χώρου τέλεσης των ποµπών, ενώ στα υστερότερα δείγµατα λειτουρ-
γεί περισσότερο αυτή η συνάφεια «σηµαίνοντος-σηµαινόµενου» που ήδη αναπτύξαµε, 
σε µια προσπάθεια απόδοσης µεγαλύτερης έµφασης στο θρησκευτικό/µυστικιστικό 
συµβολισµό που ενέχει και στη «διοχέτευσής» του προς τα έξω µέσω του συγκεκριµέ-
νου τρόπου αποτύπωσης των ευρύτερα διαδεδοµένων ποµπικών σκηνών.  

Ανάλογα συµπεράσµατα µπορούµε να αποκοµίσουµε και από τη µελέτη των 
σκηνών συµποσίων. Στις πρώιµες παραστάσεις εικονίζεται η προετοιµασία του  
εορτασµού και του φαγητού µέσα στο ύπαιθρο, σε συνδυασµό και µε άλλες παράλ-
ληλες σκηνές, όπως συµβαίνει στην Αγία Ειρήνη της Κέα (βλ. σ. 52).  

Σε φυσικό τοπίο εκτυλίσσεται και η τοιχογράφηση του Μεγάρου της Πύλου, η 
πιο ολοκληρωµένη παράσταση µε όλο το τελετουργικό τυπικό του παγκόσµιου αυτού 
εθίµου, δηλαδή του τελετουργικού γεύµατος και της κατανάλωσης οίνου που ακολου-
θούσε τη θυσία ζώου µε συνοδεία µουσικής και ύµνων72. Εδώ, οι µικρού µεγέθους 
ανδρικές µορφές φορούν ποδήρεις χιτώνες, κάθονται κατ’ αντωπά ζεύγη σε κοινό 
τραπέζι, µέσα σε τοπίο που δηλώνεται µε βλάστηση/λουλούδια και τη συνοδεία της 
µουσικής του «λυράρη». Οι µορφές θα πρέπει να έπιναν ή να κάνουν πρόποση, γιατί 
πάνω στα τραπέζια δεν εικονίζεται φαγητό και αν και είναι λίγες οι σκηνές πόσης στην 
αιγαιακή τέχνη, δεν υπάρχει καµιά που να δείχνει ανθρώπους να τρώνε73. 

Αντίθετα, προτιµάται η απεικόνιση της πόσης, η οποία επιβεβαιώνεται  
 
___________________ 
71. Χωρίς αυτό να είναι απόλυτο, µια και στην Ξεστή 3 στο Ακρωτήρι της Θήρας  
      εικονίζεται και ο φυσικός χώρος, το τοπίο, µέσα στο οποίο οι λεγόµενες  
      «Κροκοσυλλέκτριες» συλλέγουν κρόκους, αναπόσπαστη «δράση» της  
      διαβατήριας τελετής στην οποία συµµετέχουν (ια το συµβολισµό της  
      συγκεκριµένης της παράστασης βλ. ενδεικτικά N. Marinatos 1984, 61-70, Ί.  
      Τζαχίλη 1994.  
72. Τα αρχαιολογικά ευρήµατα επιβεβαιώνουν τα τελετουργικά αυτά γεύµατα, τα  
      οποία θυµίζουν τις «πανηγύρεις-panegyreis» που τελούνταν σε αριθµό ελληνικών  
      ιερών στους ιστορικούς χρόνους και στις δύο πλευρές του Αιγαίου και στην  
      Κύπρο (G. Säflund 1980, 244, Ν. Marinatos 1986, 37-39, A. Dalby A. 2000, 2,  
      27). 
73. L. MacCallum 1989, 130-132, Μ. Shaw 1997, 492. 



 
 

56

πανηγυρικά και από τον ίδιο το αρχαιολογικό χώρο της Πύλου, µια και στα δωµάτια  
18, 19 και 21 βρέθηκαν αποθηκευµένες µεγάλες ποσότητες αγγείων πόσης (κυρίως 
κύλικες και κύπελλα), ενώ το κτίριο στα ΒΑ του ανακτόρου ονοµάστηκε συµβατικά 
«Οινοθήκη» λόγω των 35 περίπου πιθαριών που βρέθηκαν στη θέση τους µέσα σε 
αυτό, καθώς και µερικά σφραγίσµατα που φέρουν στην πίσω όψη τους το ιδεόγραµµα 
του κρασιού74.  

Αντίστοιχη σκηνή µε αυτή της Πύλου συναντάµε µόνο στο ανάκτορο της 
Κνωσού της ΥΜ ΙΙ-ΥΜ ΙΙΙ Α περιόδου ( γύρω στο 1400), µε τη λεγόµενη «Τοιχογρα-
φία του ∆ίφρου»75 (Εικ. 10). Οι επίσης ανδρικές µορφές κάθονται σε πτυσσόµενα 
καθίσµατα/δίφρους και προφανώς συµµετέχουν σε κάποιο τελετουργικό συµπόσιο, 
εφόσον κάθε ζεύγος φαίνεται να µοιράζεται ένα κύπελλο, µε ζεύγος όρθιων ανδρών να 
γεµίζουν τα ποτήρια των κοινωνών στην τελετουργία ως υπηρέτες/βοηθοί τους. Οι 
αναπαραστάσεις που έχουν προταθεί επικεντρώνονται στην παρουσία και θέση της 
µεγαλύτερης σε κλίµακα γυναικείας µορφής στην όλη παράσταση, της περίφηµης 
Παριζιάνας, η οποία είτε όρθια είτε καθισµένη φαίνεται ότι αποτελεί το επίκεντρο της 
τελετής76, µε τις υπόλοιπες µορφές να κινούνται σε ουδέτερο βάθος και σε διαφορετι-
κή, µικρότερη κλίµακα. Η ίδια δεν πίνει, αλλά µάλλον είναι ο αποδέκτης του τελετουρ-
γικού τυπικού της «Ιερής Κοινωνίας», όπως επίσης συνηθίζεται να ονοµάζεται η 
τοιχογραφία, λόγω της αντίστοιχης ονοµασίας που φέρει η κύλικα µε υψηλό πόδι, το 
κύπελλο δηλαδή που µοιράζονται οι µορφές, τύπος που δεν ήταν κοινός στην Κρήτη 
πριν από την ΥΜ ΙΙΙ77.  

Αυτό, όµως, που µας ενδιαφέρει άµεσα είναι ότι δεν υπάρχουν στοιχεία 
απεικόνισης φυσικού τοπίου, σε αντίθεση µε τις άλλες παραστάσεις συµποσίου τόσο 
της Κέας που είναι πρωιµότερη, όσο και της Πύλου που έπεται χρονικά αυτή της 
Κνωσού. Η έλλειψη τοπίου δεν µπορεί να δικαιολογηθεί µόνο από το γεγονός ότι η 
«Τοιχογραφία του ∆ίφρου» ακολουθεί το σύστηµα των επάλληλων σειρών, σύστηµα 
που δεν έχει απόλυτα βεβαιωθεί στην Κρήτη ή σε άλλο µέρος του Αιγαίου πριν από 
την εποχή αυτή, ενώ αποτελεί χαρακτηριστικό των τοιχογραφιών της ύστατης εποχής 
στην ηπειρωτική Ελλάδα.  

Ίσως η προτίµηση του καλλιτέχνη να µην ακολουθήσει το στερεότυπο 
ανάλογων παραστάσεων συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία φυσικού τοπίου αποτελεί 
σκόπιµη ενέργεια, θέλοντας να τονίσει ή να αποδώσει µια άλλη στιγµή της όλης 
τελετουργίας. Παρατηρούµε και πάλι ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους 
συµµετέχοντες στο τελετουργικό τυπικό και στις δράσεις τους, καθώς και στον 
αποδέκτη της όλης τελετουργίας, ο οποίος δηλώνεται σε µεγαλύτερη κλίµακα και µε 
λαµπρότερα χαρακτηριστικά. Σαν να πρόκειται δηλαδή για ένα στιγµιότυπο µιας 
σειράς τελετών, στο οποίο όµως συµµετέχουν λίγα µόνο µυηµένα πρόσωπα, 
αποµονωµένα και µακριά από τις δραστηριότητες των υπολοίπων εορταστών.  

Αυτή την «εσωτερική» στιγµή της τελετουργίας ίσως ήθελε να αποτυπώσει ο 
καλλιτέχνης, γι’ αυτόν το λόγο και οι µορφές εικονίζονται καθισµένες σε δίφρους 
(χρήση επίπλων) σε ουδέτερο έδαφος, χωρίς δήλωση φυσικού τοπίου, εντάσσοντας τη 
σκηνή σε αυτές των δρώµενων µε συµβολικό και υπαινικτικό χαρακτήρα και τη 
συµµετοχή συγκεκριµένων προσώπων µε προκαθορισµένους τελετουργικούς ρόλους  
 
___________________ 
74. ΡΝ Ι 121, 124-125, 132, G. Säflund 1980.  
75. Ν. Marinatos 1993, 54-56 (όπου σχετική βιβλιογραφία, ιδιαίτερα σηµ. 79-83). 
76. Αρχική µελέτη και αποκατάσταση από τον Ν. Πλάτων (1959) και µετέπειτα από 
      τον M. A. S. Cameron (1964). 
77. S. Ηοοd 1990, 82.  
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στη λατρεία της θεότητας, µε διπλή ταινία στο άνω τµήµα της παράστασης (ίσως 
διακοσµητικό πλαίσιο, ίσως όχι78),. Είναι η ίδια εικονογραφική σύλληψη που συναντά-
µε και στα µεταγενέστερα παραδείγµατα των ποµπών από το «Ν∆ Κτίριο» των 
Μυκηνών, των οποίων κάλλιστα θα µπορούσε να θεωρηθεί προποµπός και υπόδειγµα, 
διαγράφοντας µια διαφορετική προσέγγιση κα στον τρόπο απόδοσης των σκηνών 
συµποσίων.  
 
2.3. Εσωτερικός δοµηµένος χώρος στην αιγαιακή τέχνη εκτός τοιχογραφιών  

Η απεικόνιση του εσωτερικού των κτισµάτων που συναντάµε στις υπόλοιπες 
µορφές εικονιστικών παραστάσεων, παρουσιάζει κοινούς εκφραστικούς τρόπους και 
συµβάσεις µε τις αντίστοιχες των τοιχογραφιών. Στη συνέχεια, ακολουθώντας την ίδια 
πορεία διερεύνησης κριτηρίων και κατηγοριών µε αυτή των τοιχογραφιών, καταδεικνύ-
εται η καθολικότητα της αιγαιακής τέχνης, χωρίς βέβαια να λείπουν οι αµφιβολίες και 
οι αµφισβητήσεις, καθώς και οι επιπρόσθετες δυσκολίες της αποσπασµατικότητας και 
των περιορισµών που αρκετές φορές επιβάλλει το ίδιο το υλικό κατασκευής των 
καλλιτεχνηµάτων. 

Στο δαχτυλίδι του θολωτού τάφου της Μιδέας (CMS I, 191)79, αντί για ανθρώ-
πινες δράσεις εντός αρχιτεκτονήµατος, συναντάµε δύο πουλιά που πετούν στο 
εσωτερικό του (Εικ. 61β). Ο καλλιτέχνης, συνδυάζοντας δύο οπτικές γωνίες θέασης, 
την τοµή και την όψη (όπως και στην τοιχογραφία του δωµατίου 31 από το «Κτίριο 
των Τοιχογραφιών» στις Μυκήνες, βλ. σ. 42 κ.ε.) δηµιουργεί την εντύπωση που 
επιθυµεί. Από τη µία, σε όψη δηλώνεται το επιστύλιο µε επίστεψη από κέρατα καθο-
σίωσης και ο κίονας της πρόσοψης και από την άλλη, σε τοµή ο πίσω τοίχος του 
προστώου που σε συνδυασµό µε τον κίονα της πρόσοψης λειτουργούν ως δοµικό 
πλαίσιο γι’ αυτό που διαδραµατίζεται στο εσωτερικό τους, δηλαδή τα δυο πουλιά που 
πετούν υποδηλώνοντας την παρουσία της θεότητας και ταυτόχρονα επιτείνοντας την 
ιερότητα του οικοδοµήµατος. Περαιτέρω έµφαση του εσωτερικού χώρου επιτυγχάνεται 
µε την απόδοση του υπόλοιπου κτιρίου µόνο µε την εξωτερική του όψη, καθώς και τις 
γυναικείες µορφές στον περιβάλλοντα χώρο του ιερού οικοδοµήµατος.  

Ιδιαίτερα δραµατική είναι η σύνθεση που διακοσµεί τη στενή πλευρά πήλινης 
λάρνακας από τον τάφο 22 (13ος αι.) της Τανάγρας. Πρόκειται για την πρόθεση νεκρού 
νηπίου εντός της ταφικής του λάρνακας (Εικ. 46)80. Πάλι σε τοµή διακρίνεται το εσω- 
 
___________________ 
78. Σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα αναφέρουµε το άρθρο της Κ. Παλυβού  
      (2000, 421-422), όπου υποστηρίζει ότι η ανώτερη ζώνη ή οι πολλαπλές ταινίες  
      που ορίζουν την εικονιστική παράσταση καταλήγουν σε κίτρινη ταινία, ώστε να  
      µοιάζει µε τα δοκάρια οροφής και ταυτόχρονα να λειτουργεί ως σύνδεσµος µε την  
      οροφή. Αντίθετα, η Τ. Marion (2000, 347-348) θεωρεί ότι οι ταινίες σε διαφορετικά 
      χρώµατα λειτουργούν ως πλαίσια και µόνο για να διακρίνεται και ταυτόχρονα να 
      αναδεικνύεται η εικονιστική παράσταση που αυτές περιβάλλουν.  
79. Rehak 1992, 45, Ντ. Βασιλικού 1997, 35.  
80. Πολλές από τις ταφικές λάρνακες της Τανάγρας περιείχαν κονιορτοποιηµένα  
      οστά παιδιών, όπως οι 6 και 51. Αποτελούν ένα κλειστό σύνολο από 50 ακέραιες 
      γραπτές κιβωτιόσχηµες πήλινες λάρνακες, διαστάσεων (0,40-1,04 µέτρα) µε τέσ- 
      σερα συµφυή πόδια και επίπεδο κάλυµµα. Προέρχονται από θαλαµωτούς τάφους  
      δύο νεκροταφείων µε χρήση από την ΥΕ ΙΙΙΑ ως τα µέσα του 12ου αι., µε τις  
      λάρνακες να εµφανίζονται γύρω στα µέσα προς τέλος του 14ου ως το α΄µισό του  
      13ου αι., γεγονός που τις χρονολογεί ασφαλώς (Ντ. Βασιλικού 1995, 336-346, Κ.  
      ∆ηµακοπούλου, Ν. Κόνσολα 1981, 80 κ.ε.). 
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τερικό της λάρνακας, µε το σαβανωµένο νήπιο να έχει εναποτεθεί εντός της από 
δύο πενθούσες µορφές που γέρνουν πάνω από αυτήν81.  

Χαρακτηριστικό µοτίβο όλων αυτών των λαρνάκων αποτελεί το αβακωτό που 
διακοσµεί κατά κανόνα τις γωνίες τους, καθώς και το ότι στην πλειοψηφία τους οι  
εικονιστικές παραστάσεις τοποθετούνται σε αρχιτεκτονικό σκηνικό, το οποίο από τη 
µια µεριά θυµίζει έντονα τα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά πλαίσια των τοιχογραφιών, από 
την άλλη φαίνεται να εστιάζεται στο δοµηµένο χώρο που πιθανότατα θα πρέπει να είχε 
σχέση και µε το νεκρό, αλλά και µε το χώρο που οι ζωντανοί θρηνούν και τιµούν την 
απώλεια του οικείου τους προσώπου.  

Έτσι, η λάρνακα του τάφου 51 (13ος αι.) στη µία µακρά πλευρά της φέρει τέσ-
σερις µορφές εκατέρωθεν πεσσού µε βάση και επίστεψη και στην άλλη, σφίγγα και 
ανθρώπινη µορφή εκατέρωθεν ενός κίονα µε κιονόκρανο (Εικ. 47). Αν και θεωρήθη-
καν γυναικείες µορφές82 πιθανότερα πρόκειται για άνδρες ιερείς µε ποδήρη χιτώνα. Η 
παρουσία του κίονα και του αβακωτού θυµίζουν έντονα το αρχιτεκτονικό σκηνικό των 
τοιχογραφιών από τις Μυκήνες και τον Ορχοµενό (βλ. σ. 14 κ.ε.), αν και η ταύτισή του 
µε κάποιο συγκεκριµένο κτίριο είναι πολύ δύσκολη. Μπορεί εδώ να συµβολίζει το 
σπίτι του νεκρού, αφού µε τον ίδιο συµβολισµό ο κίονας αναφέρεται και στην αρχαία 
τραγωδία (Αισχύλος, Αγαµέµνων 898), µε τον τάφο ή κτίσµα που έχει να κάνει µε την 
τέλεση νεκρικών τελετών83.  

Ο κίονας, εξάλλου, έχει διάφορους συµβολισµούς στην αιγαιακή τέχνη, ιδιαίτε-
ρα όταν δεν έχει δοµική ή ψευδοδοµική λειτουργία και στέκει ελεύθερα ή σε συνδυα-
σµό µε ιερά σύµβολα και λατρευτές, οπότε λειτουργεί ως “pars pro toto” για την απει-
κόνιση χώρου µε θρησκευτικό/ιερό χαρακτήρα. Με την ιδιότητα της δήλωσης του 
µέρους αντί του όλου, όπως και στην Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες (Εικ. 49), 
συναντάµε κίονες να στέκουν ελεύθεροι στο χώρο, αλλά ταυτόχρονα να πλαισιώνουν 
και µορφές, υποδηλώνοντας µε αυτό τον τρόπο την ένταξή τους εντός του χώρου που 
αυτοί συµβολίζουν. Στο πήλινο οµοίωµα από το ανάκτορο της Κνωσού (Εικ. 50F)84 για 
παράδειγµα, όπου εικονίζονται τρεις κίονες που υποβαστάζουν µε τετράγωνα κιονό-
κρανα την οροφή του ιερού, τρία περιστέρια κάθονται πάνω σε αυτούς, σύµβολα 
παρουσίας της θεότητας µέσα στο χώρο λατρείας της. Παρόµοια εντύπωση αποκοµί-
ζουµε και από παραστάσεις σφραγιστικών επιφανειών που δηλώνουν λατρευτικές 
πράξεις εντός ιερού χώρου, όπως ο άνδρας που εικονίζεται ανάµεσα στους στρεπτούς 
κιονίσκους του κυλίνδρου των Μυκηνών (Εικ. 60ε), η καθισµένη γυναικεία µορφή µε 
κίονα πίσω από αυτή (Εικ. 60δ) και η όρθια γυναίκα που πατά σε γραµµή εδάφους/δά-
πεδο ανάµεσα σε δύο κίονες (Εικ. 60γ). Όλες αυτές οι παραστάσεις δεν µπορούν να 
απογυµνωθούν από την αντίληψη της θεϊκής ενσάρκωσης και δήλωσης του χώρου 
επιφάνειας της θεότητας85. 

Στο κωνικό ρυτό από οφίτη της Αγίας Τριάδας, γνωστό και ως «Ρυτό των Πυγ-
µάχων» (Πίν. ΧΙγ), συναντάµε κίονες µε τετράγωνο κιονόκρανο που φέρουν περιµε-
τρικά το µοτίβο των δοκοθηκών (όπως και στα αντίστοιχα από την τοιχογραφία του  
 
___________________ 
81. S. Immerwahr 1983, 357-358, Θ. Σπυρόπουλος 1970, 190, Ρ. Rehak 1992, 45. 
82. Κ. ∆ηµακοπούλου, Ν Κόνσολα 1981, 84, Ντ. Βασιλικού 1995, 345-346, ενώ για  
      αντίθετη άποψη βλ. S. Immerwahr 1983, 156-157, N. Marinatos 1984, 284. 
83. Ντ. Βασιλικού 1995, 346. 
84. ΡΜ Ι, 220-221, fig. 166 A-G και 304-306, fig. 225 a-b, γνωστά και ως  
      «οµοιώµατα των ιερών». 
85. CMS I, 107, CMS ΙΙ, 3, 103 και CMS Ι, 513 αντίστοιχα. Βλ. Ι.Α. Παπαποστόλου 
      1977, 81, σηµ. 1, W. D. Niemeier 1989, 167 κ.ε. 
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«Μικρογραφικού Ιερού», Πίν. Ι). Φαίνεται ότι έφερε τέσσερις σειρές -αν και µεγάλα 
κοµµάτια του ρυτού λείπουν86-, σκηνών µε άνδρες που παλεύουν, πυγµαχούν και 
πηδούν πάνω από ταύρους, αθλήµατα µε θρησκευτικό/µαγικό χαρακτήρα87. Ο χώρος 
τέλεσης αυτών των δράσεων καθορίζεται άµεσα από τους κίονες που εικονίζονται µόνο 
στις παραστάσεις πάλης και πυγµαχίας και από τις τριπλές ταινίες που ίσως χρησιµο-
ποιούνται για να διαχωρίζουν τις σκηνές, αλλά ταυτόχρονα οριοθετούν και το χώρο 
εντός του οποίου αυτές διεξάγονται. Οι κίονες88 είναι εκεί για να δηλώσουν κτιστό 
περιβάλλον/αρχιτεκτόνηµα, υπόστυλη αίθουσα ή χώρο αστικού ή ανακτορικού 
χαρακτήρα, εντός του οποίου διαδραµατίζονται οι σκηνές πάλης και πυγµαχίας, ως 
µέρος ευρύτερων εορταστικών εκδηλώσεων προς τιµή της θεότητας ή απλές 
αθλοπαιδιές στα πλαίσια προετοιµασίας για κάποια σηµαντικά αγωνίσµατα µε 
συµβολικό και µυητικό χαρακτήρα εν είδει διαβατηρίων τελετών89.  

Στο λεγόµενο «Κύπελλο του Αρχηγού» ή και «Ποτήρι της Αναφοράς»90, επίσης 
από οφίτη λίθο, σε µια υψηλή µορφή µε µακρείς βοστρύχους που κρατά δόρυ ή ράβδο 
φαίνεται ότι «αναφέρουν» ποµπή τριών ανδρών που φέρουν δέρµατα ζώων, πιθανώς 
θυσιασµένων ταύρων, επικεφαλής των οποίων είναι ανδρική µορφή που κρατά ξίφος 
και κλίνει µε σεβασµό την κεφαλή προς τη µορφή στα δεξιά (Πίν. ΧΙδ). Η τελευταία 
στέκει εµπρός από διαγραµµισµένο πεσσό91, συντοµευµένη απόδοση αρχιτεκτονικής, 
µε σαφής υποδήλωση του χώρου µέσα στον οποίο κινούνται οι µορφές, είτε το εσωτε-
ρικό ανακτόρου, ιερού, ή ακόµη και της οικίας του αξιωµατούχου/πρίγκηπα92. Αν 
µάλιστα θεωρήσουµε ότι και οι διαγραµµίσεις κάτω από το χείλος του κυπέλλου είναι 
λειτουργικές και όχι διακοσµητικές, τότε έχουµε σαφή αναπαράσταση εσωτερικού 
χώρου και δράσεις εντός του, οι οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ιεραρ-
χικών και θρησκευτικών τελετουργιών, για τις οποίες δυστυχώς µόνο υποθέσεις  
 
___________________ 
86. Από την Έπαυλη Α της Αγίας Τριάδας που καταστράφηκε κατά την ΥΜ ΙΒ  
      περίοδο (περί το 1450) προέρχεται ένα σύνολο λίθινων αγγείων. Από αυτά τρία  
      είναι τα πιο σηµαντικά γνωστά ως «Κύπελλο του Αρχηγού», «Αγγείο των  
      Πυγµάχων» και «Αγγείο των Θεριστών». Είναι πιθανό να έχουν όλα  
      κατασκευαστεί στην Κνωσό και αποτελούν τα πιο αξιόλογα δείγµατα της  
      µινωικής γλυπτικής τέχνης σε λίθο (ΡΜ Ι, 688, ΙΙΙ, 225, IV, 21). 
87. Ο A. J. Evans υποστηρίζει (ΡΜ Ι, 689 κ.ε.) ότι το άθληµα της πυγµαχίας είχε  
      τελετουργικό χαρακτήρα και ότι ήταν κάτω από την προστασία της Μεγάλης  
      Θεάς, καθώς και άλλα “ritual sports” που εικονίζονται σε πολυάριθµες  
      παραστάσεις µέσα στα µινωικά ανάκτορα (βλ. σχετικά Ε. Σαπουνά- 
      Σακελλαράκη 1981, 505, Ν. Marinatos 1984, 109-112, ό.π. 1993, 212-220,  
      G. Säflund 1987, 231, S. Hood 1990, 178). 
88. Μπορεί να δηλώνεται όµως και ηµι-υπαίθριος χώρος, όπως αυλή µε στοές  
      περιµετρικά της, λόγω κυρίως της φύσης των αθληµάτων που εικονίζονται  
      (ταυροκαθάψια, πάλη και πυγµαχία) αλλά και του συσχετισµού που µπορεί να  
      γίνει µε την τοιχογραφία του «Μικρογραφικού Ιερού» και την εκεί επιχειρηµατο- 
      λογία σχετικά µε την απεικόνιση κιονοστοιχιών στην αιγαιακή τέχνη 
      (βλ. σ. 20 κ.ε.) 
89. Ό.π., σηµ. 87.  
90. ΡΜ ΙΙ, 791, fig. 516, Ν. Marinatos 1993, 217-218. 
91. Πλησιέστερο εικονογραφικό παράλληλο µπορούµε να εντοπίσουµε στην απόδοση  
      των παραστάδων της εισόδου του ιερού που εικονίζεται στο χρυσό δαχτυλίδι της  
      Κνωσού ή του Βερολίνου (Niemeier W. D. 1989, Abb. 2.1 και 3.1 αντίστοιχα). 
92. PM II, 790, W. D. Niemeier 1987, 177, Abb. 23, S. Hood 1990, 175. 
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µπορούµε να κάνουµε για το συµβολισµό και τη σηµασία τους. 
Κίονες ή πεσσοί εικονίζονται να προβάλουν και µέσα από τις ανοιχτές εισόδους 

ιερών, όπως στο δαχτυλίδι των Μυκηνών (Εικ. 61α), του Βερολίνου (Εικ. 60α) ή της 
Κνωσού (Πίν. ΧΙΙστ), καθώς και µέσα από κατασκευές που περιβάλλουν ιερά δέντρα, 
όπως στο δαχτυλίδι από τον τάφο 91 των Μυκηνών (Πίν. ΧΙΙβ)93. Στο δαχτυλίδι της 
Τίρυνθας (Πίν. ΧΙΙζ) ζεύγος προβάλλει στην είσοδο οικοδοµήµατος στην ακτή, όπως 
και θεά µε υψωµένα χέρια διακρίνεται στην ανοικτή θύρα πήλινου οµοιώµατος ιερού 
από τις Αρχάνες (Πίν. ΧΙΙΙε) της υποµινωικής περιόδου (1150-1000), ακολουθώντας τα 
εικονογραφικά πρότυπα της περιόδου, σύµφωνα µε τα οποία ειδώλια θεοτήτων ή 
ιερειών εικονίζονται µε ποικίλα σύµβολα στο κεφάλι και τα δύο χέρια υψωµένα στην 
υπερβολική χειρονοµία της «δέησης»94. 

Στην ίδια κατηγορία, όµως, της προβολής δηλαδή του «εντός» προς τα έξω µε 
χρήση αρχιτεκτονικού πλαισίου, το µοτίβο που φαίνεται να κυριαρχεί τόσο στις 
τοιχογραφίες όσο και στις υπόλοιπες µορφές τέχνης είναι το λεγόµενο «γυναίκες σε 
παράθυρο». Σε λάρνακα της Τανάγρας από τον τάφο 6 (1300-1250)95 εικονίζονται στη 
µία πλευρά (Εικ. 44β) θρηνωδοί στη χαρακτηριστική πένθιµη χειρονοµία µε υψωµένα 
τα χέρια προς το κεφάλι να πατούν σε γραµµή εδάφους/δάπεδο και να πλαισιώνονται 
από αβακωτό µοτίβο και στην άλλη, τρεις γυναικείες µορφές να προβάλουν σε προτο-
µή µέσα από αντίστοιχα µικρά ανοίγµατα αρχιτεκτονήµατος, παράθυρα ή τρεις πόρτες 
µε ανοιχτούς φεγγίτες (Εικ. 44α). Είναι όλες στραµµένες προς την ίδια κατεύθυνση σαν 
να παρακολουθούν κάποια σκηνή ή τελετή, ενώ στη µία στενή πλευρά εικονίζεται επί-
σης γυναικεία µορφή πίσω από «παράθυρο». Η υπόλοιπη επιφάνεια της σαρκοφάγου 
καλύπτεται µε πλούσια και έντονη γραµµική διακόσµηση.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση, πιθανότατα οι µορφές να παρακολουθούν την 
εκφορά ή άλλη τελετή που έχει σχέση µε το νεκρό, ενώ αναµφίβολα τελετές µε θρήνο 
θα πρέπει να γινόταν και µέσα σε σπίτια, ώστε τα γραµµικά µοτίβα στα πλάγια και 
γύρω από τις µορφές να κατέχουν όχι µόνο διακοσµητική αλλά και πραγµατική θέση 
αρχιτεκτονικού πλαισίου υπενθυµίζοντας το χώρο τέλεσης του θρήνου. Εξάλλου, σε 
µια σαρκοφάγο ιδιωτικής συλλογής εικονίζονται σειρά δίσκων πάνω από τα κεφάλια 
και κάτω από τα πόδια των θρηνωδών (Εικ. 45)96, µοτίβο που θυµίζει τόσο τις δοκο-
θήκες της εξωτερικής όψης των οικοδοµηµάτων στις τοιχογραφίες, όσο και το µοτίβο 
που περικλείει τον πίνακα της «Μικρής Ποµπής» από την Αγία Τριάδα.  

Ανάλογες τελετές θα πρέπει να παρακολουθούσαν και οι γυναίκες µορφές που 
εικονίζονται στο λεγόµενο «Κρατήρα µε τα Παράθυρα»97 από το Κούριο (γύρω στο  
 
___________________ 
93. Οβελίσκοι ή βαίτυλοι (βλ. σ. 24) εικονίζονται στο εσωτερικό των κατασκευών  
      του δαχτυλιδιού, µε την Ντ. Βασιλικού (1997, 56) να υποστηρίζει ότι η δεξιά  
      τραπεζιοειδής κατασκευή/βωµός αποτελεί ίσως συντοµογραφική περιγραφή  
      εσωτερικού ιερού, το οποίο φέρει οβελίσκο µε γιρλάντες και αντικείµενο που  
      µοιάζει µε ασπίδα, αν και οι οµοιότητες µε το δαχτυλίδι ιδιωτικής συλλογής  
      (Εικ. 60β) είναι εµφανείς (W. D. Niemeier 1989, 176, Abb. 5.4). 
94. Ενδεικτικά βλ. Στ. Αλεξίου 1958.  
95. Θ. Σπυρόπουλος 1970, 189, S. Immerwahr 1983, 155, Ντ. Βασιλικού 1995, 340- 
      342. 
96. Ε. Vermeule 1983, 230, εικ. XXXIV. 
97. Βλ. E.Vermeule,V. Karagiorgis 1982, 18-19, πίν. ΙΙΙ.12, όπου υποστηρίζεται ότι  
      τα παράθυρα στους κρατήρες συνήθως ερµηνεύονται ως απλοποιηµένες  
      αρχιτεκτονικές προσόψεις, αλλά ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των  
      κοινών εικονιστικών µοτίβων, παρά στην αρχιτεκτονική. 
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1400-1350, Εικ. 43), στον οποίο µάλιστα το πλαίσιο του παραθύρου µεγαλώνει ώστε 
να περικλείει τις ολόσωµες πλέον µορφές, σε αντίθεση µε το χάλκινο τρίποδα της 
Παλαιπάφου, όπου προβάλλουν από άνοιγµα κλεισµένο κατά τα ¾ ( Εικ. 42).  

Εξετάζοντας συνολικά το θέµα των γυναικών που παρακολουθούν µια σκηνή µέσα 
από ένα αρχιτεκτόνηµα και ακολουθώντας ταυτόχρονα την πορεία του µοτίβου µέσα στο 
χρόνο και χώρο εξάπλωσής του, µπορούµε να ανιχνεύσουµε ποικίλες παραµέτρους και 
συµβολισµούς τόσο για τη θέση της γυναίκας στις συγκεκριµένες κοινωνίες όσο και στην 
εξέλιξη του θέµατος στην αιγαιακή τέχνη.  

Οι λεγόµενες “window scenes” κυριαρχούν στην αιγαιακή τέχνη από την ΥΜ Ι 
ως και την ΥΕ ΙΙΙΓ περίοδο και σε διακόσµηση ποικίλων καλλιτεχνηµάτων και υλικών, 
όπως τοιχογραφίες, αγγειογραφία, µεταλλουργία. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι το 
συγκεκριµένο θέµα παρουσιάζει δύο παραλλαγές, απόρροια της εξέλιξης και 
προσαρµογής του θέµατος στις απαιτήσεις των κοινωνικών και καλλιτεχνικών επιτα-
γών της εκάστοτε περιόδου. Οι πρωιµότερες παραστάσεις ανήκουν στην κατηγορία 
των «γυναικών σε µπαλκόνι». Οι παραστάσεις αυτές98, αποτελούν τµήµατα ευρύτερων 
πολυπρόσωπων συνθέσεων που εικονίζουν δρώµενα, στα οποία συµµετέχουν και 
παρακολουθούν άνδρες και γυναίκες. Οι γυναίκες καταλαµβάνουν θέσεις σε µπαλκόνια 
και εξώστες στολισµένα µε γιρλάντες από λουλούδια, επιτείνοντας την εορταστική 
ατµόσφαιρα των συναθροίσεων αυτών που ενέχουν θρησκευτικό και κοινωνικό 
χαρακτήρα.  

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, εικονίζονται πολλές µαζί να παρακολουθούν τα 
δρώµενα από µια ξεχωριστή θέση που θα µπορούσε να ερµηνευτεί διττά. Ναι µεν 
διαχωρίζονται και καταλαµβάνουν ένα συγκεκριµένο χώρο, αλλά αυτό δε συνεπάγεται 
και την αποµόνωσή τους ή τη µείωση της κοινωνικής τους θέσης, αφού και την καλύ-
τερη θέα των τεκταινόµενων απολαµβάνουν και δεν αποκλείονται από το υπόλοιπο 
πλήθος µια και βρίσκονται σε κοντινή συνάφεια και κοινή θέα, µε ιδιαίτερη φροντι-
σµένη εξωτερική εµφάνιση, σε διαφορετικές στάσεις να συνοµιλούν και να κινούνται 
ελεύθερα στο χώρο. Στη Θήρα µάλιστα εικονίζονται και άντρες να προβάλουν στους 
εξώστες για να θαυµάσουν τη νηοποµπή που πλησιάζει.  

Στην εξέλιξη και «παραλλαγή» τους κυρίως από την ηπειρωτική Ελλάδα99, 
παρατηρούµε ότι σταδιακά το θέµα αποµονώνεται και περιορίζεται σε απεικονίσεις 
γυναικών που προβάλλουν από ένα ορθογώνιο άνοιγµα, ένα παράθυρο. Είναι οι 
λεγόµενες «γυναίκες σε παράθυρο». Βέβαια, η σύνδεση µε το αρχικό θέµα δε χάνεται 
αφού και τώρα γίνεται αναφορά στην απεικόνιση γυναίκας µέσα σε αρχιτεκτονικό 
πλαίσιο που παρακολουθεί κάποιο κοσµικό γεγονός, αλλά παρατηρούνται κάποιες 
διαφοροποιήσεις.  

Αν εξαιρέσουµε τις παραστάσεις γυναικών σε παράθυρο από την Κέα και τη 
Θήρα, χώροι που θα πρέπει να λειτουργούσαν ως ενδιάµεσοι σταθµοί και συνδετικοί 
κρίκοι καλλιτεχνικών ρευµάτων και τεχνοτροπιών (τουλάχιστον στη Θήρα συναντάµε 
και τις δύο παραλλαγές του θέµατος και ειδικότερα στην Πόλη V), οι γυναίκες τώρα 
εικονίζονται µεµονωµένα, µία σε κάθε παράθυρο, συνήθως σε προφίλ. Σε µερικές 
περιπτώσεις η φυσική αναλογία προοπτικής µεταξύ των αρχιτεκτονηµάτων και των 
γυναικείων µορφών τηρείται µε σεβασµό, ενώ σε άλλες η κλίµακα αλλάζει και ο  
 
___________________ 
98. Από τη Θήρα, την Κέα, την Κνωσό («Threshing Floor Deposit», «Β∆ Σωρός  
      Τοιχογραφιών», «Μικρογραφικό Ιερό»), καθώς και οι πρώιµες τοιχογραφίες από  
      τις Μυκήνες («Οικία της Αναβάθρας» και «Ν∆ Κτιρίου). Αναλυτικότερα βλ. σ.  
      19 κ.ε. 
99. Τις συναντάµε σε όλα τα µυκηναϊκά ανάκτορα (βλ. σ. 50 κ.ε.).  
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κορµός τους είναι αφύσικα µεγάλος σε σχέση µε το αρχιτεκτονικό πλαίσιο που τις  
περιβάλλει. Σε υστερότερα παραδείγµατα το παράθυρο περιορίζεται τόσο πολύ, που 
δίνει την εντύπωση φεγγίτη (Εικ. 44α). Μοναδικό είναι το παράδειγµα του «Κρατήρα 
µε τα Παράθυρα» όπου το πλαίσιο του παραθύρου µεγαλώνει τόσο, ώστε να περικλείει 
όλο το σώµα της εντός του γυναικείας µορφής (Εικ. 43)100.  

Ο J. Evans σηµειώνει ότι το θέµα αυτό στην Ανατολία (Συρία, Φοινίκη) χάνει τον 
κοσµικό του χαρακτήρα και εκφράζει την ισχυρά ιδιολογικοποιηµένη άποψη ότι µε το 
πλαίσιο δηλώνεται πια ο περιορισµός για τη γυναίκα, η αποµόνωση101. Στην αιγαιακή 
τέχνη δεν µπορούµε να πούµε ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, παρατηρούµε ότι µε τη 
διαφοροποίηση του γεγονότος που παρακολουθούν, διευρύνεται και ο κοινωνικός τους 
ρόλος. Σύµφωνα µε τις ενδείξεις που έχουµε, οι παραστάσεις κατά τη µυκηναϊκή κυρίως  
περίοδο σχετίζονται µε εξίσου σηµαντικά κοινωνικά γεγονότα, όπως οι νεκρικές 
τελετές/εκφορά νεκρού (λάρνακες Τανάγρας), πολεµικά γεγονότα, είτε προετοιµασία και 
αναχώρηση για πόλεµο (Μέγαρο Μυκηνών, «Οικία Λαδεµπόρου», κρατήρας Κουρίου, 
πιθανώς στο Γλα) είτε πιθανή προετοιµασία τους για συµµετοχή σε αυτόν102.  

Η αφαίρεση και η σχηµατικότητα που διακρίνει τη µυκηναϊκή τέχνη, ίσως 
συντέλεσε και στη διαµόρφωση του θέµατος σε αυτή του τη µορφή, ώστε να δίνει την 
αίσθηση περιορισµού. Τόσο οι νεκρικές τελετές όσο και ο πόλεµος αποτελούν  
καθολικά κοινωνικά γεγονότα που απαιτούν τη σύµπραξη όλων. Οι σκηνές των «γυ-
ναικών σε παράθυρο» ίσως απηχούν την ανάγκη επιπρόσθετης προστασίας και 
προφύλαξής τους ως ιδιαίτερα πολύτιµης µονάδας µέσα στο κοινωνικό σύνολο103. Η 
ταύτιση της γυναικείας παρουσία µε τον εντός του κτιρίου χώρο σηµατοδοτεί και την 
ευρύτερη ταύτισή της µε τον «οίκο», θεµελιώδης έννοια για την ευρυθµία και επιβίωση 
µιας κοινωνίας. Η διαχείριση τα του «οίκου» και των πολυάριθµων δραστηριοτήτων 
µέσα σε αυτόν, καθώς και η ικανότητα τεκνοποίησης προσδίδουν στη γυναικεία µορφή 
µια ιδιαίτερη υπόσταση που αναδεικνύεται και µέσα από τις παραλλαγές του θέµατος 
των «γυναικών σε παράθυρο». Εξάλλου, στις γραπτές πηγές η ίδια η γυναίκα έχει 
ταυτιστεί µε έννοιες όπως ο πόλεµος (π.χ. η ωραία Ελένη), η πίστη (π.χ. η Πηνελόπη),  
 
___________________ 
100. Ρ. Militello 1998, 318-319. 
101. ΡΜ ΙΙΙ, 59-61.  
102. Με αφορµή τη µορφή µε κράνος από τη Θήβα δε θα πρέπει να αποκλείσουµε  
        και τη συµµετοχή τους στον πόλεµο. Παράσταση από την Αίγυπτο της V  
        ∆υναστείας (2680-2540 περίπου) εικονίζει γυναίκες να µάχονται ως οι τελευ- 
        ταίοι υπερασπιστές της πόλης όταν ο εχθρός έχει ήδη εισχωρήσει σε αυτήν  
        (ΡΜ ΙΙΙ, 102, εικ. 57), ενώ η κλασική εικονογραφία διασώζει σκηνές από το  
        στρατό και τους αγώνες των Αµαζόνων και της Πανθεσίλειας.  
103. Από την αρχή του 17ου αιώνα ως το α΄ µισό του 15ου επικρατεί µεγάλη  
        κινητικότητα στον αιγαιακό χώρο µε τη βαθµιαία επικράτηση των Μυκηναίων  
        ως ρυθµιστικού παράγοντα στα αιγαιακά πράγµατα. Μέσα σε αυτό το κλίµα, µε  
        το βάρος της οικονοµίας να στρέφεται από την ενδοχώρα και την κλειστή  
        αγροτικοκτηνοτροφική κοινωνία προς τα παράλια και το εµπόριο, οι κίνδυνοι  
        που εµφανίζονται (πειρατεία, ληστρικές επιδροµές) αποτυπώνονται και στην  
        εικονογραφία (σχετικά µε τον κύκλο πολεµικών γεγονότων στην αιγαιακή τέχνη  
        βλ. ενδεικτικά Α. Σακελλαρίου 1980, 147-153 και ο Ρ. Warren 1979, 115- 129), 
        ενώ οι πινακίδες της Γραµµικής Β και τα οµηρικά έπη µιλούν για αρπαγές  
        γυναικών και για άλλες που ως λάφυρα πολέµου µεταφέρθηκαν στα µυκηναϊκά  
        ανάκτορα ως εξειδικευµένες εργάτριες (βλ. J. T. Hooker 1994, 177-178, Ί.  
        Τζαχίλη 1997, 59). 



 
 

63

ο εξαγνισµός, (π.χ. η Ιφιγένεια), η εξουσία (π.χ. η Κλυταιµνήστρα), δηλαδή µε τον ίδιο 
το θεσµό της πόλης. Ίσως οι παραστάσεις της αιγαιακής τέχνης να υποκρύπτουν διτ-
τούς ρόλους και για τα δύο φύλα, αποδίδοντας σε αυτά δραστηριότητες και ιδιότητες 
µε όχι τόσο στερεότυπο και πάγιο τρόπο όσο εµείς θέλουµε να πιστεύουµε σήµερα104.  

Ιδιαίτερη αναφορά, όµως, θα πρέπει να γίνει και στο χρυσό δαχτυλίδι από την 
Τίρυνθα (Πίν. ΧΙΙη)105 µε παράσταση ποµπής δαιµόνων που κατευθύνονται προς καθι-
σµένη σε θρόνο γυναικεία, θεϊκή µορφή. Σε αυτό το δαχτυλίδι παρατηρούµε σειρά 
στοιχείων που συνηγορήσουν στο να τοποθετηθεί η εικονιζόµενη σκηνή θρησκευτικού 
τελετουργικού τυπικού στο εσωτερικό κτιρίου µε επίσηµο, λατρευτικό ή ιερό 
χαρακτήρα. Και αυτό διότι στο κάτω µέρος της παράστασης κάνει αισθητή την 
εµφάνισή της αρχιτεκτονική ζωφόρος που αποτελείται από τρίγλυφα και ηµιρόδακες, 
διακόσµηση γνωστή από τις επίσηµες αίθουσες των ανακτόρων, όπως και από την 
τοιχογραφία της Άβαρις (Πίν. VIα).  

Η επισηµότητα του χώρου είναι δεδοµένη, καθώς και το κύρος της επιβλητικής 
γυναικείας µορφής µε πόλο και µακρύ ιερατικό χιτώνα που πατά σε υποπόδιο όµοια µε 
αυτή του «Θρησκευτικού Κέντρου» των Μυκηνών. ∆εν είναι τυχαίο ότι και στις δύο 
παραστάσεις το κύριο θέµα είναι οι ποµπές προσφορών (γυναικών στη µια περίπτωση, 
δαιµόνων στην άλλη) µε προορισµό καθισµένες σε δίφρο/έπιπλο γυναικείες µορφές. 

Το πάνω µέρος της σφραγίδας, το οποίο διαχωρίζεται από την υπόλοιπη εικονι-
στική επιφάνεια µε κυµατοειδή γραµµή, φέρει πυκνές στιγµές, τροχό µε ακτίνες, ηµισέ-
ληνο και τέσσερα κλαδιά που έχουν ερµηνευτεί αντίστοιχα ως βροχή, ήλιος, σελήνη 
και βλάστηση. Η ταυτόχρονη παρουσία όλων αυτών των σηµαντικών για τη µυκηναϊκή 
θρησκεία συµβόλων, καθώς και ο συνδυασµός τους µε τους genii, δαίµονες που σχετί-
ζονται άµεσα µε το νερό και τη βλάστηση106, καταδεικνύουν το λατρευτικό περιεχό-
µενο της σκηνής και τον άµεσο συσχετισµό του µε την επίκληση για ευφορία και ευγο-
νία.  

Το γεγονός, όµως, ότι το κυµατοειδές άνω τµήµα θυµίζει το αντίστοιχο της 
τοιχογραφίας από την «Οικία των Γυναικών» στη Θήρα µπορεί να προκαλέσει κατ’ 
αναλογία και µια άλλη ερµηνεία της όλης σύνθεσης. Υπάρχει η πιθανότητα να πρόκει-
ται για ύφασµα κεντηµένο µε τα κοσµικά σύµβολα που συντελεί στη δηµιουργία του 
ανάλογου υπερβατικού σκηνικού για την τέλεση των δρώµενων στο χώρο αυτό. Αν 
πάλι η αντιστοιχία αυτή δεν ισχύει, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ικανός αριθµός εικονι-
στικών παραλλήλων για τη δήλωση ανάλογων µοτίβων σε ύφασµα, θα µπορούσαµε και 
πάλι να δούµε την ανάδειξη του εσωτερικού χώρου µέσα από την αντιπαράθεση εξωτε-
ρικού φυσικού τοπίου και εσωτερικού χώρου τέλεσης θρησκευτικών πράξεων.  

Σε πολλά παραδείγµατα τοιχογραφηµένων παραστάσεων έχουµε συναντήσει 
ανάλογη συµβολική αντιπαράθεση εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (Ξεστή 3, Οικία 
των Γυναικών, δωµάτιο 31 των Μυκηνών), σκοπός της οποίας ήταν η ενίσχυση του 
µυστικιστικού και µυητικού χαρακτήρα των δρώµενων εντός του κτιρίου σε σχέση µε 
τη φύση, στην οποία κατοικεί και κυριαρχεί η θεότητα. Εξάλλου, η παρουσία των 
δαιµόνων στη σφραγιστική επιφάνεια του δαχτυλιδιού της Τίρυνθας προσθέτει και 
σαφώς εντάσσει τη σκηνή στη σφαίρα του µη πραγµατικού και ιδεατού κόσµου, όπου 
ανθρωποµορφικά όντα µεσολαβούν στους θεούς για την ευηµερία των ανθρώπων, 
 
___________________ 
104. Ενδεικτικά βλ. Κ. Κόπακα 1997.  
105. Πρόκειται για σφραγιστικό δαχτυλίδι µεγάλου µεγέθους που ανήκει στο  
        λεγόµενο «θησαυρό» της Τίρυνθας, 15ος αι. (βλ. Ντ. Βασιλικού 1995,  
        137-138). 
106. Βλ. J. Weingarten, 1991, ό.π., Κρήτη-Αίγυπτος 2000. Μελέτες, 114-117. 
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όπως στο ιερό µε πίθηκους από τη Θήρα (Εικ. 22) και στη σφραγίδα CMS ΙΙ, 3, 103 
(Εικ. 60δ).  

Τέλος, τα πήλινα οµοιώµατα µε το πλεονέκτηµα της απόδοσης της τρίτης 
διάστασης επιτρέπουν την πιο ευκρινή απόδοση του εσωτερικού των κτισµάτων. 
Πήλινα προϊστορικά οµοιώµατα έχουν βρεθεί σε χώρους κατοίκησης, σε τάφους και 
ιερά, στην Εγγύς Ανατολή, την Ανατολία, τη Συροπαλαιστίνη, τη Μεσοποταµία, την 
Αίγυπτο, καθώς και σε άλλες περιοχές. Η διαχρονικότητα, η ευρύτατη παρουσία τους, 
ο χαρακτήρας και οι χρήσεις τους ποικίλλουν, γι’ αυτό και οι συγκρίσεις µεταξύ των 
οµοιωµάτων διαφορετικών περιοχών θα πρέπει να γίνονται µε ιδιαίτερη προσοχή.  

Πρέπει να εκλαµβάνονται ως τρισδιάστατες απεικονίσεις, οι οποίες χρησιµο-
ποιούν έναν ικανοποιητικό αριθµό αρχιτεκτονικών στοιχείων και δοµικών χαρακτη-
ριστικών σε µια συµβολική αναπαράσταση των κτισµάτων. Τη χαρακτηρίζουµε 
συµβολική, διότι σε ορισµένα παραδείγµατα «αρχιτεκτονικών» οµοιωµάτων107 -η 
κατηγορία που κυρίως µας ενδιαφέρει στη συγκεκριµένη µελέτη- παρατηρούνται 
τεκτονικά χαρακτηριστικά που δεν ανταποκρίνονται σε καµία αρχιτεκτονική τυπολογία 
πραγµατικών κατασκευών. Σκάλες, πόρτες και παράθυρα λείπουν, δεν υπάρχει 
αντιστοιχία των εξωτερικών διαζωµάτων των ορόφων µε εσωτερικούς τοίχους και 
στηρίγµατα, χρήσιµα και απαραίτητα προγεφυρώµατα τοποθετούνται χωρίς αναλογία 
µε την κατασκευή του κτιρίου. Το να συγκρίνει κανείς αυτά τα οµοιώµατα µε 
πραγµατικές κατασκευές είναι χωρίς όφελος, όπως και δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την αποκατάσταση αρχαίων µνηµείων108.  

Επιστρέφοντας στα πήλινα οµοιώµατα του γεωγραφικού χώρου και της εποχής 
που µελετάµε, παρατηρούµε επιπρόσθετα και την εξής αντινοµία: ενώ η καταγραφή 
των εξωτερικών αρχιτεκτονικών στοιχείων είναι λεπτοµερής, η απόδοση των εσωτε-
ρικών χώρων των κατασκευών που παριστάνονται είναι συνοπτική και αρκετά αφαιρε-
τική. Τα «αρχιτεκτονικά» οµοιώµατα που συναντάµε µπορεί να αποδίδουν ταφικά 
έθιµα και τελετουργίες προσφορών σε νεκρούς ή θεότητες (Καµηλάρι), ιερά και ιερά 
κτίσµατα/κατασκευές (Μοναστηράκι, Κνωσός, Πισκοκέφαλο, Αρχάνες), αλλά και 
απλά οµοιώµατα οικιών («Οικίσκος των Αρχανών»).  

Ξεκινώντας από το οµοίωµα στο Καµηλάρι (Πίν. ΧΙΙΙγ)109, παρατηρούµε ότι το 
ορθογώνιο κτίσµα που αναπαράγεται, εκτός από τα τρία παράθυρα στη µακριά πλευρά 
του τοίχο του βάθους φέρει και δύο κίονες στις έναντι αυτού γωνίες. Εντός του, την 
εσωτερικότητα του χώρου επιτείνουν τόσο οι ανθρώπινες δράσεις όσο και οι υπόλοιπες 
αρχιτεκτονικές κατασκευές και η σκευή στο χώρο. Τέσσερις ανθρώπινες µορφές κάθο-
νται σε πεζούλι µε το δεξί τους χέρι απλωµένο προς τα εµπρός, όπου βρίσκονται τέσ-
σερις επίσης αµφίκοιλοι βωµοί ή τράπεζες, δύο εκ των οποίων -οι κεντρικοί- φέρουν 
φιάλη. ∆ύο όρθιες µορφές, µικρότερες σε κλίµακα, στέκουν πίσω από τους 
βωµούς/τράπεζες, η µία κρατώντας αγγείο, και τείνουν τα χέρια προς τις καθήµενες 
µορφές. Το γεγονός ότι το οµοίωµα βρέθηκε µέσα σε θολωτό τάφο συνηγορεί υπέρ της 
άποψης ότι εικονίζει τελετουργίες προσφορών σε νεκρούς, αφηρωισµένους νεκρούς ή 
θεότητες.  

Ιερό χαρακτήρα, µια και φέρουν κέρατα καθοσίωσης, διακρίνουµε και στα 
πρωιµότερα οµοιώµατα από την Κνωσό και το Πισκοκέφαλο (Εικ. 50α,β), όπως επίσης 
 
___________________ 
107. Κρήτη-Αίγυπτος 2000. Κατάλογος, 64, όπου και σχετική βιβλιογραφία.  
108. Αναλυτικότερα βλ. J. Bretschneider 1991, B. Muller 2002. 
109. ΥΜ ΙΙΙΑ περιόδου. Βλ. PM IV, 927, fig. 899, Α. Βασιλάκης 1999, 128, Κρήτη- 
        Αίγυπτος 2000. Κατάλογος, 65, αρ. 43. 
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και το πρωιµότερο αυτών (ΜΜ ΙΙΒ) οµοίωµα από το Μοναστηράκι Αµαρίου (Πίν. 
ΧΙΙΙβ). ∆υστυχώς οι πληροφορίες που µπορούµε να αντλήσουµε σχετικά µε την 
διαρρύθµιση του «εντός» χώρου από όλα αυτά τα οµοιώµατα, καθώς και το µεταγενέ-
στερο από τις Αρχάνες (Πίν. ΧΙΙΙε), είναι περιορισµένες110. Πιθανόν η κλίµακα ανόδου 
να υπήρχε στο ισόγειο του οµοιώµατος από το Μοναστηράκι, αφού ίχνη της δεν υπάρ-
χουν στον όροφο. Επίσης, οι παραστάδες της διπλής εισόδου του ορόφου προεξέχουν 
ελαφρά από τον τοίχο, κάτι που δεν παρατηρείται στην είσοδο του ισογείου που δεν 
έχει καν παραστάδες, αλλά πρόκειται για µια απλή θύρα που οδηγεί στον όροφο και 
στον εξώστη. Η στέγη είναι επίπεδη, σε αντίθεση µε την κωνική του ιερού από τις 
Αρχάνες µε κεντρική οπή και γυναικεία µορφή µέσα σε αυτό, ενώ ανθρώπινη παρουσία 
δεν εντοπίζεται στο οµοίωµα του Μοναστηρακίου.  

Στο µόνο οµοίωµα που µπορούµε να δούµε κάποιες περισσότερες «εσωτερικές» 
λεπτοµέρειες, αν και πάλι συγκριτικά περιορισµένες σε σχέση µε τις πολυάριθµες 
λεπτοµέρειες των δοµικών πληροφοριών της εξωτερικής όψης, είναι ο «Οικίσκος των 
Αρχανών» (Πίν. ΧΙΙΙα). Το πήλινο αυτό οµοίωµα σπιτιού βρέθηκε σε οικία, σε δωµάτιο 
που πιστεύεται ότι ήταν εργαστήριο του σπιτιού. Στον προθάλαµο δηλώνεται κατώφλι 
και υπέρθυρο, ένα στρογγυλό δοκάρι από την οροφή του, ενώ η είσοδος στην οικία 
γίνεται διαµέσου ενός δίθυρου µε πεσσό στη µέση, ο οποίος στηρίζει υπέρθυρο και 
χωρίς να δηλώνονται παραστάδες ή κατώφλι. Η δεξιά θύρα οδηγεί σε ένα κεκλιµένο 
επίπεδο που έφτανε στο δώµα, διαµέσου ελλειπτικού ανοίγµατος που διακρίνεται στο 
δάπεδο του δώµατος. Η θέση του κεκλιµένου αυτού επιπέδου αντιστοιχεί στο 
κλιµακοστάσιο στις σύγχρονες οικίες και µάλλον αυτή είναι και η σηµασία του, 
εικονίζοντας ίσως την παχιά δόρωση του υποστρώµατος των βαθµίδων της σκάλας και 
όχι το κλιµακοστάσιο αυτό καθ’ αυτό, αφού αποτελεί και τη µόνη οδό επικοινωνίας του 
ισογείου µε το δώµα και τον εξώστη. 

Από την αριστερή είσοδο του δίθυρου µπαίνουµε στους χώρους του ισογείου. 
Αρχικά συναντάµε µακρόστενο διάδροµο, στην άκρη του οποίου σχηµατίζεται θύρα µε 
δύο παραστάδες111 και υπέρθυρο. Ο διάδροµος µε τη σειρά του οδηγεί σε µικρό, 
γωνιακό δωµάτιο, το οποίο µε είσοδο στην άκρη της κοινής µακριάς τους πλευράς/µε-
σότοιχου και χωρίς δήλωση παραστάδων επικοινωνεί µε µεγάλο ορθογώνιο δωµάτιο 
που φέρει κεντρικό κίονα χωρίς κιονόκρανο. Σε ορθή γωνία µε αυτή την είσοδο, 
δηµιουργείται δίθυρο στη στενή πλευρά του γωνιακού δωµατίου που απολήγει σε 
φωταγωγό. Πεσσός ανάµεσα σε δύο παραστάδες που στηρίζει υπέρθυρο ενώνει το 
δωµάτιο µε το φωταγωγό, µε τη µεσολάβηση προστεγάσµατος, το οποίο στηρίζεται σε 
κίονα όπως και τα δύο στρογγυλά δοκάρια της οροφής του.  

Κοινοί τόποι σε όλα αυτά τα πήλινα οµοιώµατα σε ό,τι αφορά τη δήλωση 
εσωτερικού χώρου, εκτός από τις ανθρώπινες δράσεις, αποτελούν η χρήση επίπλων/πε-
ζούλι (Καµηλάρι), η έµφαση στη θύρα µε υπέρθυρο, κατώφλι και παραστάδες που 
εξέχουν λιγότερο ή περισσότερο του τοίχου, οι κλίµακες ως κεκλιµένο επίπεδο, οι 
πεσσοί και κίονες εντός δωµατίου χωρίς κιονόκρανο και µε κιονόκρανο σε εξωτερι-  
 
___________________ 
110. Σε αντίθεση µε την πληθώρα πληροφοριών σχετικά µε την εξωτερική όψη των  
        κτισµάτων, ιερών και µη, καθώς και των ηµι-υπαίθριων και υπαίθριων χώρων,  
        όπως είδαµε και στο κεφάλαιο 1 (βλ. σ. 26 κ.ε.). 
111. Η δεξιά παραστάδα προεξέχει έντονα από τον κάθετο στη µια εξωτερική πλευρά  
        του οµοιώµατος τοίχο, πάνω στον οποίο στηρίζεται η απόληξη του κεκλιµένου  
        επιπέδου, µε το χώρο κάτω από αυτό να µένει κενός. Ο χώρος αυτός αντιστοιχεί  
        σε ανάλογους µε αποθηκευτική κυρίως χρήση στις σύγχρονες οικίες (βλ. Α.  
        Λεµπέση 1976, 24-25).  
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κούς χώρους, τα δοκάρια στέγης. Συγκεντρώνουν δηλαδή όλα τα κριτήρια που εντοπί-
σαµε και στις τοιχογραφίες για κατάδειξη ανάλογων χώρων.  

Άλλα βασικά, όµως, τεκτονικά στοιχεία του εσωτερικού χώρου δεν εικονίζο-
νται. Για παράδειγµα, δεν εικονίζονται οι πόρτες ή εικονίζονται ελάχιστα από τα 
δοκάρια της οροφής ή είναι περιορισµένος ο αριθµός των δωµατίων (π.χ. στον «Οικί-
σκο των Αρχανών») συγκρινόµενα µε αντίστοιχες χρονικά οικίες. Αν τοποθετούνταν 
πόρτες, µπορεί βέβαια να αποδίδονταν µε περισσότερη «αληθοφάνεια» το αρχιτεκτονι-
κό µοντέλο, θα δηµιουργούνταν όµως επιπρόσθετα «κατασκευαστικά» πια προβλήµατα 
για τον καλλιτέχνη που δε θα του επέτρεπαν να αναδείξει αυτό που κατά την προσω-
πική του εκτίµηση έπρεπε να αναδείξει σε τέτοιου είδους καλλιτεχνήµατα. Αν τοποθε-
τούσε πόρτες κλειστές, τότε θα ακύρωνε την παρακολούθηση της ευρύτερης εσωτερι-
κής διαρρύθµισης του χώρου, αν ανοιχτές, τότε θα προστίθεντο επιπλέον τεχνικές 
δυσκολίες για τον τρόπο στήριξής στους και το χώρο που θα καταλάµβαναν στον 
ούτως ή άλλως περιορισµένο χώρο ενός «αρχιτεκτονικού» οµοιώµατος, κρύβοντας 
παράλληλα άλλα καίρια δοµικά στοιχεία του χώρου. Η ύπαρξη παραστάδων, 
κατωφλιού και υπέρθυρου δηλώνει εµµέσως ότι οι είσοδοι έκλειναν µε πόρτες, ενώ η 
απουσία τους ότι κάποιο παραπετάσµατα ή άλλη ελαφριά κατασκευή κάλυπτε την 
είσοδο και δεν υπήρχε ανάγκη για επιπλέον έλεγχο της πρόσβασης στο χώρο112.  

Τα δοκάρια οροφής, πάλι, δηλώνονται σε εµφατικές θέσεις, ενδεικτικές της  
γενικότερης αρχιτεκτονικής. Η δήλωσή τους στην πραγµατική τους διάσταση και 
έκταση θα ήταν αδύνατη τόσο λόγω των τεχνικών προβληµάτων απόδοσής τους από 
τον καλλιτέχνη όσο και από άποψη κάλυψης ευρείας επιφάνειας του χώρου. Η εγχάρα-
κτη δήλωσή τους στην εξωτερική επιφάνεια του οµοιώµατος αποτελεί µια λύση, αλλά 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι σε αντίθεση µε τα πλακίδια ή ακόµη και τις τοιχογραφίες, 
στα πήλινα οµοιώµατα δεν είναι τόσο έντονη η τάση της διακοσµητικότητας.  

Στον «Οικίσκο των Αρχανών» έχουµε την ιδιαίτερη περίπτωση της απλοποιη-
µένης απόδοσης ενός κτίσµατος µε αυτοτελές περιεχόµενο και όχι την παρουσίαση του 
µέρος αντί του όλου, όπως συναντάµε σε άλλα πήλινα οµοιώµατα π.χ. της Κνωσού. Σε 
αυτό το πλαίσιο της συµβολικής απλοποίησης εντάσσεται και η εσωτερική του διαρρύ-
θµιση µε περιορισµένο αριθµό δωµατίων, µε την επιλογή όµως των πιο αντιπροσωπευ-
τικών των αντίστοιχων σύγχρονων οικιών και της ορθής απεικόνισης της µεταξύ τους 
αρχιτεκτονικής τους συνάφειας. 

Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα παραλειπόµενα στοιχεία δε 
θεωρούνται απαραίτητα προς απόδοση στοιχεία από τον καλλιτέχνη. Μέσα στα 
πλαίσια της συνειδητής απλοποίησης και του συµβολισµού συµπυκνώνονται σε βασικά 
τεκτονικά στοιχεία όλες οι αρχές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Με τη συνειδητή 
επιλογή και αφαίρεση από τον ίδιο το δηµιουργό τού κάθε έργου τέχνης και την παράλ-
ληλη χρήση συµβάσεων και κωδικών που αντανακλούν εύγλωττα και εµφανώς τις 
αρχιτεκτονικές δοµές κάθε εποχής, τα συγκεκριµένα έργα τέχνης καθίστανται εύκολα 
αναγνωρίσιµα από τους ανθρώπους της κοινωνίας, τις θρησκευτικές ή αισθητικές 
ανάγκες έκφρασης των οποίων αποδίδουν µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Μέσα από αυτές τις επιλογές µπορούµε και εµείς κατά το µάλλον ή ήττον να 
ανιχνεύσουµε αρχιτεκτονικά πρότυπα µάλλον, παρά ακριβή αντίγραφα οικοδοµηµά-
των. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι τα οµοιώµατα είναι έργα τέχνης και ως καλλιτεχνήµατα 
δεν έχουν αυτόνοµη ρυθµολογική εξέλιξη. Ακολουθούν πρωτίστως τα καλλιτεχνικά 
ρεύµατα και τις επιταγές της εποχής τους και στη συνέχεια τις αντίστοιχες εξελίξεις της 
οικοδοµικής τέχνης. Αυτό το γεγονός, βέβαια, δεν ακυρώνει τη βαρύτητα της  
 
___________________ 
112. Ό.π. 24, σηµ.1.  
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σπουδαιότητας εύρεσης και µελέτης τους, αλλά η χρήση τους για την αποκατάσταση 
των σύγχρονων µε αυτά κτισµάτων θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή113. 
 
___________________ 
113. Στη λεπτοµερή δηµοσίευση του «Οικίσκου των Αρχανών» από την Α. Λεµπέση  
        (1976), η συγγραφέας υπερασπίζεται την άποψη ότι το πήλινο οµοίωµα  
        αντιστοιχεί σε πραγµατικές αρχιτεκτονικές κατασκευές και µπορεί να βοηθήσει  
        στην αποκατάσταση ορισµένων αρχιτεκτονικών µορφών που αγνοούµε (σ.26,  
        33, 34). 
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3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Εξετάζοντας συνολικά τις απεικονίσεις του δοµηµένου χώρου στην αιγαιακή 
τέχνη και στις τοιχογραφίες ειδικότερα, καταλήγουµε σε ορισµένες διαπιστώσεις 
ιδιαίτερα διαφωτιστικές για τον τρόπο απόδοσης τόσο των εξωτερικών όψεων όσο και 
του εσωτερικού δοµηµένου χώρου από τους καλλιτέχνες της εποχής του Χαλκού στον 
αιγαιακό χώρο.  

Ξεκινώντας από τις παραστάσεις που απεικονίζουν την εξωτερική όψη του 
δοµηµένου χώρου, παρατηρούµε ότι αυτές είναι αριθµητικά περισσότερες σε σχέση µε 
τις αντίστοιχες του εσωτερικού και ανήκουν κυρίως σε µικρογραφικής τεχνοτροπίας 
τοιχογραφίες. Πρόκειται για πολυπρόσωπες συνθέσεις όπου εικονίζεται πλήθος 
κόσµου να παρακολουθεί κάποιο γεγονός, πιθανότατα εορτασµοί µε θρησκευτικό 
χαρακτήρα που ίσως περιλάµβαναν και αθλητικά γεγονότα. Το επίκεντρο της εικονι-
στικής παράστασης φαίνεται πως είναι η δηµόσια συγκέντρωση του πλήθους ως 
σηµαίνον κοινωνικό γεγονός1. Η αρχιτεκτονική όµως είναι αυτή που διαµορφώνει το 
σκηνικό, το σκηνογραφικό βάθος, και κατά συνέπεια τη χωροταξική τοποθέτηση των 
εκδηλώσεων. Μπορεί να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους ανθρώπους που λαµβάνουν 
µέρος στις εκδηλώσεις µε λεπτοµερή απόδοση του καλλωπισµού και των ποικίλων 
δραστηριοτήτων τους (συνοµιλία, χορός) σε υπαίθριους και ηµι-υπαίθριους χώρους, 
αλλά η αρχιτεκτονική είναι αυτή που «σκηνοθετεί» την όλη εορταστική ατµόσφαιρα.  

Συνήθως σε µια άκρη ή στο κέντρο της τοιχογραφίας εικονίζεται η εξωτερική 
όψη κτιρίου µε δήλωση των δοµικών στοιχείων της ανωδοµής του, το οποίο αποτελεί 
το κέντρο των εκδηλώσεων είτε µε το να ξεκινούν οι δράσεις από αυτό είτε καταλήγο-
ντας σε αυτό. Στα πρωιµότερα παραδείγµατα από την Κνωσό (π.χ. «Μικρογραφικό 
Ιερό») εικονίζεται η «επίσηµη» αρχιτεκτονική που ίσως απηχεί την ανακτορική 
αρχιτεκτονική: κίονες2, µπαλκόνια µε γυναίκες, ορθοστάτες, µετόπες µε ηµιρόδακες, 
ζωφόροι µε αµφίκοιλους βωµούς εναλλάξ µε διπλούς πελέκεις, κέρατα καθοσίωσης, 
ορθογώνια κιονόκρανα, δοκοθήκες, ώστε να δηλώνεται ότι οι εκδηλώσεις τελούνται 
στο χώρο του ανακτόρου. Στα παραδείγµατα αντίστοιχων εορτασµών από τις Κυκλά-
δες (Θήρα, Κέα) οι εκδηλώσεις µεταφέρονται σε εξωτερικούς χώρους κυρίως πόλεων, 
διανθίζονται µε περισσότερα στιγµιότυπα από τη ζωή των κατοίκων κοντά στη θάλασ-
σα, στις καθηµερινές αγροτικές και κτηνοτροφικές ασχολίες τους. Το αρχιτεκτονικό 
σκηνικό αναφέρεται σε οικιστικά σύνολα αστικού χαρακτήρα, «πόλεις»3. Οι ανθρώ-
πινες µορφές φαίνονται και εδώ να κυριαρχούν µε τη δήλωσή τους έξω, µέσα, γύρω 
από τα κτίρια και συχνά σε µεγαλύτερη κλίµακα από αυτά.  

Αν κάποιος όµως κοιτάξει πιο προσεκτικά, παρατηρεί ότι υπάρχει εσωτερική 
αρµονία ανάµεσα στα δύο αυτά συστατικά στοιχεία της παράστασης. Οι ανθρώπινες 
µορφές ναι µεν εικονίζονται σε µεγαλύτερη κλίµακα σε σχέση µε τα οικοδοµήµατα που 
συχνά τις πλαισιώνουν, αλλά η «µειούµενη» αυτή κλίµακα των αρχιτεκτονικών 
 
___________________ 
1. Οι γιορτές αποτελούν γενικότερα υψηλές εκδηλώσεις της ταυτότητας και  
    κοινωνικής συνοχής µιας πόλης και µε αυτό τον τρόπο όλη η κοινότητα γιορτάζει  
    τον κύκλο της ζωής, ο ένας δίπλα στον άλλον και δίπλα στη θεϊκή παρουσία (Ί.  
    Τζαχίλη 1994, 7).  
2. Κ. Krattenmaker 1995, 54. Ο κίονας στις απεικονίσεις µπορεί να ληφθεί ως  
    υποδήλωση ανακτορικής κατασκευής και των επαύλεων που έχουν άµεση σχέση  
    µε αυτά και συνδέονται µαζί τους µε διοικητικές λειτουργίες (βλ. J. C. McEnroe  
    1982), ενώ στα ιερά κορυφής δεν εντοπίστηκαν βάσεις κιόνων.  
3. Ιδιαίτερα στη Θήρα, οι Πόλεις Ι-V (βλ. κεφ. 1, σ. 10 κ.ε.).  
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στοιχείων δεν αναιρεί την ισορροπία, την αληθοφάνεια ή την κατανόηση του τελικού 
αποτελέσµατος, αφού αυτή η σύµβαση συνδέεται περισσότερο µε τις ανάγκες της 
τοιχογραφηµένης παράστασης (µορφολογικές και εικονιστικές ως σκηνογραφικό 
βάθος) παρά µε αυτές του δωµατίου που διακοσµεί ή τις πραγµατικές αρχιτεκτονικές 
κλίµακες4. Παρατηρούµε επίσης ότι οι πόλεις λειτουργούν ως σκηνικά δράσης και 
αφήγησης, ενώ οι πρωιµότερες τοιχογραφίες µε αρχιτεκτονικά στοιχεία (π.χ. «Μικρο-
γραφικό Ιερό») παρείχαν µια συγκεκριµένη οπτική γωνία του ανακτορικού συγκρο-
τήµατος, ώστε να υπογραµµίζονται παράλληλα και τα δοµικά στοιχεία που ενέχουν 
ιερή χροιά απηχώντας τους πολλαπλούς συµβολισµούς της «επίσηµης» αρχιτεκτονικής. 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα η τεχνική και η θεµατολογία των αντίστοιχων σκηνών 
διαφοροποιείται. Εδώ εικονίζονται οικοδοµήµατα µε ανακτορικό χαρακτήρα, αλλά το 
θέµα δεν είναι πια εορτασµοί. Εκτός από τα πρωιµότερα παραδείγµατα (π.χ. «Οικία της 
Αναβάθρας»), στις άλλες παραστάσεις εικονίζεται µεν η εξωτερική όψη κτιρίων, αλλά 
όχι η παρουσία του κόσµου που ζητωκραυγάζει ή πανηγυρίζει. Τα επεισόδια έχουν 
σχέση µε την προετοιµασία πολέµου ή στρατιωτικά γεγονότα (π.χ. Ορχοµενός, Μέγαρο 
Μυκηνών, Γλα)5. Οι προσόψεις των κτιρίων λειτουργούν και πάλι σκηνογραφικά µε 
ανάλογες δοµικές λεπτοµέρειες, που έχουν χάσει όµως το αρχικό τους νόηµα ή έχουν 
αποκτήσει άλλο συµβολισµό µέσα από την αφαίρεση, τη σχηµατοποίηση, την τυποποί-
ηση ως επαναλαµβανόµενα µοτίβα στη µυκηναϊκή τέχνη.  

Οι Μυκηναίοι υιοθετούν τα αντίστοιχα σύµβολα από τα µινωικά πρότυπα χωρίς 
τον ιερό τους συµβολισµό που «υποβαθµίζονται» σε διακοσµητικά. Έτσι οι δοκοθήκες 
είναι περισσότερο διακοσµητικές, όπως και η τριµερής µορφή, τα κέρατα καθοσίωσης, 
οι ηµιρόδακες, ενώ το αβακωτό µοτίβο συναντάται και ως διακοσµητικό πλαίσιο εικο-
νιστικής παράστασης. ∆ε χρησιµοποιείται το «αληθινό»6 µικρογραφικό στιλ της µινωι-
κής τέχνης, ενώ δεν εικονίζεται η φύση, καθοριστικό στοιχείο σε αντίστοιχες παραστα-
σεις από την Κρήτη και τις Κυκλάδες. Κυριαρχεί η µείωση στον αριθµό των εικονιζό-
µενων µορφών, ιδιαίτερα των θεατών και η απλοποίηση στην απεικόνιση του σκηνικού 
µε λιγότερα και όχι επαρκώς καθορισµένα στοιχεία.  
 
___________________ 
4. Κ. Παλυβού 2000, 425.  
5. Μπορεί να επισηµανθεί η ύπαρξη ενός εικονογραφικού, αφηγηµατικού κύκλου που  
    δηµιουργήθηκε στην Κρήτη και µεταφέρθηκε στην Ελλάδα αλλάζοντας  
    περιεχόµενο αλλά όχι τρόπους έκφρασης. Οι αφηγηµατικές συνθέσεις σε Κρήτη  
    και Θήρα που εικονίζουν την «ειρηνική» ζωή παράλιων πόλεων, στα ελλαδικά  
    έργα παραλλάσσονται σε πόλεις οι οποίες υφίστανται κατακτητικούς πολέµους. 
    Εικονίζονται πια σκηνές προετοιµασίας και πολέµου που περιλαµβάνουν  
    στιγµιότυπα πολιορκίας/επίθεσης σε µια πόλη, µάχη σώµα µε σώµα, ναυτικές 
    αποστολές/επιχειρήσεις και µάχες (βλ. ενδεικτικά Α. Σακελλαρίου 1981, 538, 579, 
    L. Κοντορλή-Papadopoulou 1999, S. Hiller 1999, 322, αλλά και Χρ. Τελεβάντου  
    1994, 326). Η τελευταία υποστηρίζει ότι στις περισσότερες µικρογραφικές  
    τοιχογραφίες εικονίζονται κοινές εικονιστικές µονάδες (gerne scenes) µέρος ενός 
    «εικονιστικού λεξιλογίου» της ζωγραφικής της Μέσης και Ύστερης εποχής του Χαλκού. 
6. Ως απαρχή της µικρογραφικής τεχνικής θεωρούνται τα παραδείγµατα από την  
    Κνωσό (ΥΜ ΙΑ περίοδο ή και νωρίτερα). Μια τέτοια τεχνική ήταν κατάλληλη για  
    την απόδοση µεγάλων γενικότερα αφηγηµατικών εικονιστικών συνθέσεων µε µορφή 
    συνεχόµενης στενής ζωφόρου. Πότε ακριβώς σταµάτησε η χρήση αυτής της 
    τεχνικής, δεν το γνωρίζουµε. Μια παραλλαγή είναι γνωστή από τοιχογραφίες της  
    ΥΜ ΙΙΙ/ΥΕ ΙΙΙ του ανακτόρου της Κνωσού και από την Αγία Τριάδα (ύστερη φάση  
    οικισµού), όπου οι µορφές είναι µάλλον µικρές και όχι µικρογραφικές. 
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Ο καλλιτέχνης αποτυπώνει αυτό που βλέπει. Είναι αξιοπρόσεκτο µε πόση, θα 
µπορούσαµε να πούµε, «ευφυΐα» και ευρηµατικότητα αποδίδει την αρχιτεκτονική 
επιφάνεια που έχει µπροστά του ως οικεία, καθηµερινή εικόνα/παράσταση τόσο για τον 
ίδιο όσο και για τους συνανθρώπους/θεατές τού έργου του. ∆ηµιουργεί αποδίδοντας τις 
χρωµατικές διαφοροποιήσεις των υλικών κατασκευής είτε αυτές οφείλονται στην 
αντανάκλαση του ηλιακού φωτός είτε στη φύση αυτή καθαυτή των δοµικών υλικών7, 
λειτουργώντας µάλλον επιλεκτικά και επικεντρώνοντας την προσπάθειά του στο να 
δώσει µε άµεσο και σαφή τρόπο εκτός από τη γενική εικόνα της πόλης ή κάποιου 
οικοδοµήµατος και τα στοιχεία εκείνα που προσδίδουν σε αυτό ιδιαίτερο χαρακτήρα 
και δηλώνουν την ταυτότητά του. Με αυτό τον τρόπο καταφέρνει να αποτυπώσει 
διαφορετικά είδη τοιχοποιίας, ποικιλόµορφα ανοίγµατα στην ανωδοµή και τις ανάγκες 
που αυτά εξυπηρετούν (παράθυρα, πόρτες, πύλες), υπαίθριους και ηµι-υπαίθριους 
χώρους (εξώστες, µπαλκόνια, αυλές, κλιµακοστάσια, δρόµοι, περίβολοι), τεκτονικά 
στοιχεία που «ταυτοποιούν» ένα κτίσµα αποδίδοντάς του τον αναγνωρίσιµο ανακτο-
ρικό, αστικό ή ιερό χαρακτήρα που εµπεριέχει και στην πραγµατικότητα8.  

Το ερώτηµα λοιπόν που εύλογα τίθεται, δηλαδή το κατά πόσο αποτυπώνονται 
πραγµατικές κατασκευές και αν µέσω των αρχιτεκτονικών προσόψεων των τοιχογρα-
φιών µπορούµε ασφαλώς να αποκαταστήσουµε και την ανωδοµή των κτιρίων της 
εποχής του Χαλκού, µπορεί εν µέρει να απαντηθεί. Μπορούµε να πούµε ότι αποτυπώ-
νονται µεν πραγµατικές κατασκευές που είναι οικείες στον καλλιτέχνη και στους 
ανθρώπους που ζουν στην ίδια κοινωνία και στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αλλά η 
ταύτιση της πραγµατικής µορφής των αρχιτεκτονηµάτων πραγµατοποιείται µόνο κατά 
προσέγγιση9.  

Ο διαχωρισµός του χαρακτήρα των κτιρίων -ιδιαίτερα των ιερών- δεν είναι κάτι 
εύκολο. Σε τόσο µακρινές χρονικά κοινωνίες οι έννοιες του ιερού10 και του κοσµικού 
πολλές φορές ταυτίζονται, συµπλέκονται µε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της, µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να εκτιµήσει κανείς 
την πραγµατική τους έκταση και επιρροή στην καθηµερινότητα αυτών των ανθρώπων. 
Κατ’ επέκταση και το ερώτηµα του κατά πόσο µπορούν να βοηθήσουν στη συµπλήρω-
ση ή την αποκατάσταση των ανασκαφικών δεδοµένων/κατόψεων είναι ένα ζήτηµα που 
χρειάζεται ιδιαίτερα προσεκτικό χειρισµό, κυρίως όταν αναφερόµαστε σε «ιερές» 
κατασκευές. 
 
___________________ 
7. Ανάλογα µε το πώς πέφτει το φως του ήλιου σε κάθε ώρα της ηµέρας στις 
    επιφάνειες αλλάζουν οι µορφές, οι όγκοι, η εικόνα της αρχιτεκτονικής, η οποία  
    ούτως ή άλλως βρίσκεται σε στενή συνάφεια µε τα χρώµατα των δοµικών υλικών  
    και τους συνδυασµούς τους (Κ. Παλυβού 2000, 431-432). 
8. Το να µοιράζεται κανείς κοινούς τρόπους έκφρασης µπορεί να δηλώνει και µια  
    ιδιαίτερη θρησκευτική ή ιεραρχική υποταγή και το αντίστροφο. Οπτικά σύµβολα  
    χρησιµοποιούνται για να επιβεβαιώσουν την πολιτική κυριαρχία που επικρατεί,  
    αντανακλώντας τις ισχύουσες ιστορικές και ιδεολογικές απόψεις της εποχής. Ήδη  
    από τη ΜΜ ΙΙΙΒ περίοδο υπάρχει µια παράδοση µε κέντρο την Κνωσό στην  
    απεικόνιση αρχιτεκτονικών προσόψεων (π.χ. «Μωσαϊκό της Πόλης»), τεχνικές  
    που υιοθετούνται και εξακτινώνονται σε ολόκληρο τον αιγαιακό χώρο.  
9. Ιδιαίτερα κάτω από το πρίσµα των καλλιτεχνικών συµβάσεων µε την κυριαρχία της  
    απλούστευσης, του συµβολισµού και της συµβατικότητας (βλ. σχετικά και Κ.  
    Παλυβού 1999, 159).  
10. Ο Α. Rapoport (1976, 69) υποστηρίζει ότι οι «πρωτόγονοι» λαοί θεωρούν πως οι  
      περισσότερες δραστηριότητες έχουν τελετουργική υπόσταση. 
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Στις µικρογραφικές τοιχογραφίες η συνήθης µορφή των κατασκευών που 
πιστεύεται ότι απεικονίζουν ιερά, ακολουθεί µια τριµερή συµµετρική διάταξη µε δύο 
αβαθείς κόγχες εκατέρωθεν της υψηλότερης κεντρικής, µε κίονες εµπρός τους να 
ενσωµατώνουν στην ανωδοµή γείσο, µε επίστεψη από κέρατα καθοσίωσης, στυλοβάτη 
που περιλαµβάνει ηµιρόδακες και το µοτίβο του αβακωτού ως δήλωση στιλιζαρισµέ-
νης µορφής τοιχοποιίας. Η τριµερής διάταξη πιθανότατα να ενέχει και κάποιο ευρύτερο 
συµβολικό/ιερό χαρακτήρα, ενώ τα λίγα παραδείγµατα «τριµερών ιερών» που έχουν 
έρθει στο φως τεκµηριώνουν ανασκαφικά την ύπαρξή τους (π.χ. Βαθύπετρο), ενισχύ-
οντας ταυτόχρονα τις υποψίες ότι ήταν πολύ πιο συχνή η ύπαρξη «ελεύθερων ιερών» 
από ό,τι πιστευόταν στο παρελθόν11.  

Η ποικιλοµορφία που χαρακτηρίζει του βωµούς στην εικονογραφία έχει και 
πραγµατική αντιστοιχία. Βωµοί έχουν βρεθεί σε αρκετές θέσεις (Πύλο, Τίρυνθα) που 
καταδεικνύουν ότι υπήρχαν βωµοί σε δηµόσια σηµεία, όπως σε αυλές ανακτόρων, στις 
οικίες κοντά στα ανάκτορα ή και σε εξωτερικούς χώρους, στην ύπαιθρο, µέσα στα ιερά 
κορυφής (π.χ. Γιούχτας)12.  

Σε άλλες παραστάσεις δεν είναι δυνατό να εξακριβωθεί η αρχική µορφή των 
εικονιζόµενων κτισµάτων, ούτε να καθορισθεί αν ήταν κοσµικού ή θρησκευτικού χαρα-
κτήρα. Και ίσως αυτό αποδειχθεί τελικώς ακατόρθωτο, µια και δεν είναι εφικτό να ορισθεί 
ακριβώς η πραγµατική µορφή ορισµένων απεικονίσεων που µοιάζουν να υπακούν σε καλ-
λιτεχνικές συµβάσεις, πολλές φορές συµφυρµό περισσότερων διακοσµητικών και αρχιτεκτο-
νικών µορφών, που αποτελούν µεν τύπους δηλωτικούς πραγµατικών κατασκευών αλλά όχι 
και εικονικά οµοιώµατά τους13. Γενικότερα, µπορούµε να πούµε ότι µεταξύ της εικονογρα-
φίας και της πραγµατικής λατρευτικής και οικιστικής αρχιτεκτονικής δεν υπάρχει κάποια 
ασυµφωνία, δεδοµένου και των δυσκολιών ερµηνείας λόγω των αιγαιακών καλλιτεχνικών 
συµβάσεων. Αρχιτεκτονικές δοµές και τεκτονικές λεπτοµέρειες µπορούν να αναγνωριστούν 
σε µια αµφίδροµη σχέση ανταλλαγής και διασταύρωσης πληροφοριών αρκετά αξιόπιστων 
για την από κοινού ανασύνθεση της οικοδοµικής τέχνης της εποχής του Χαλκού. 

Μελετώντας στη συνέχεια τις τοιχογραφίες µε απεικόνιση εσωτερικού 
δοµηµένου χώρου παρατηρούµε ότι συγκριτικά είναι πιο λίγες σε αριθµό. Το 
µικρογραφικό στιλ δε χρησι-µοποιείται. Καθοριστικό ρόλο δε διαδραµατίζει πια η 
αφηγηµατική διάρθρωση της σύν-θεσης. Οι εικονιζόµενες παραστάσεις επικεντρώνονται 
κυρίως στις ανθρώπινες δράσεις και στα στιγµιότυπα όσων τελούνται στο εσωτερικό των 
κτιρίων, συχνά µε έντονο µυ-στικιστικό και λατρευτικό χαρακτήρα. Τα δοµικά στοιχεία 
πλαισιώνουν τα λατρευτικά αυτά τυπικά, σηµατοδοτώντας και πάλι το χώρο διεξαγωγής 
τους.  

Ένας κίονας ή πεσσός, µια πόρτα, το περίγραµµα ενός παραθύρου, έπιπλα, 
παραπετάσµατα και προπαντός η έλλειψη απόδοσης φυσικού τοπίου είναι επαρκή 
στοιχεία για να δηλώσουν την «εσωτερικότητα» ενός χώρου. Ακόµη και η αποτύπωση 
συγκεκριµένου στιγµιότυπου λατρευτικής πράξης είναι αρκετή για να αποκαλύψει το 
χώρο και την «εντός του» εξέλιξή της. Είναι και αυτές θα λέγαµε «εσωτερικές» 
απεικόνισης, µε την έννοια ότι οι περιορισµένες και καθορισµένες κινήσεις που 
ακολουθούνται από τα λατρευτικά τυπικά ορίζουν τόσο τη διάρθρωση της παράστασης 
(σε µορφή πίνακα, καταλαµβάνοντας ολόκληρη την επιφάνεια των τοίχων ενός δωµα-
τίου ή και ολόκληρου του οικοδοµήµατος) όσο και το χώρο που διαδραµατίζονται, 
αναπαράγοντας πιθανότατα τελετουργίες και τελετουργικά τυπικά που και στην  
 
___________________ 
11. Αναλυτικότερα βλ. J. W. Shaw, 1978, ό.π. 1981. 
12. Ενδεικτικά βλ. M. P. Nilsson 1950, 260 κ.ε., B. Rutkowsky 1986, 19, 84 κ.ε.  
13. Ι. Α. Παπαποστόλου 1977, 77.  
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πραγµατικότητα εκτυλίσσονταν στους προς εικονογράφηση χώρους. ∆εν είναι τυχαίο 
άλλωστε ότι και η ίδια η αρχιτεκτονική του οικοδοµήµατος που φέρει τις αντίστοιχες 
τοιχογραφίες συνηγορεί στην ανάδειξη αυτών των δράσεων, αλλά και των δοµικών 
στοιχείων που αποτυπώνονται στις παραστάσεις, ως αναπόσπαστο τµήµα και προέ-
κταση της ίδιας της αρχιτεκτονικής του ευρύτερου χώρου. ∆ηµιουργείται δηλαδή ένα 
είδος αρχιτεκτονικής µέσα στην αρχιτεκτονική, µέσω της συνύπαρξης της ψευδαί-
σθησης και της πραγµατικής αρχιτεκτονικής στην προσπάθεια απόδοσης και σύλληψης 
του χώρου.  

Η χρήση, για παράδειγµα, των οριζόντιων κίτρινων ταινιών που ενσωµατώ-
νονται σε αρκετές τοιχογραφίες εξυπηρετούν αυτόν ακριβώς το σκοπό. Αντιστοιχούν 
σε υπάρχοντα ξύλινα δοκάρια µέσα στο διακοσµηµένο δωµάτιο και λειτουργούν ως τα 
ζωγραφικά παράλληλα των πραγµατικών αρχιτεκτονικών στοιχείων που θα έπρεπε να 
υπήρχαν µέσα στην εικονιστική παράσταση, αλλά δεν εικονίζονται (όπως παραστάδες 
από πόρτες, π.χ. «Τοιχογραφία των Αγοριών» στην Ξεστή 3). Άλλοτε µε τη χρήση της 
«Χ-ray» τεχνικής οι επιφάνειες διαχειρίζονται ως διαφανείς, ώστε να εµφανιστεί προς 
τα έξω/να ζωγραφιστεί η εσωτερική τους δοµή (δηµοφιλές παραδείγµατα αποτελούν οι 
δοκοθήκες), αλλά και στις ίδιες τις εικονιστικές παραστάσεις προκειµένου να δηλωθεί 
ο «εντός» χώρος. Κατασκευές αποτυπώνονται σαν ακτινογραφία που καταγράφει αυτό 
που περιέχουν εσωτερικά (π.χ. λάρνακα νηπίου), αλλά και ολόκληρο το κτίριο σε τοµή 
ώστε να τοποθετηθούν εντός του οι ανθρώπινες δράσεις (Μυκήνες, δωµάτιο 31). Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η κλίµακα των κτιρίων και των αρχιτεκτονικών στοιχείων 
συνήθως µειώνεται εναρµονιζόµενη µε αυτή των µορφών που συµµετέχουν στην 
παράσταση και δεν αντιστοιχεί στις αρχιτεκτονικές ανάγκες του δωµατίου αλλά της 
τοιχογραφίας, ώστε να προβληθούν στους τοίχους σαν φωτογραφίες οι πραγµατικές 
τελετές που µπορεί να λάµβαναν χώρα µέσα στο δωµάτιο αιχµαλωτίζοντας το γεγονός, 
τη στιγµή του πραγµατικού συµβάντος σε δισδιάστατη όµως απεικόνιση14.  

∆εν είναι, επίσης, τυχαίο ότι η πλειοψηφία των δρώµενων που εικονίζονται στις 
παραστάσεις απόδοσης εσωτερικού δοµηµένου χώρου αναφέρονται σε διαβατήριες 
τελετές, µε µια ενδιαφέρουσα ακολουθία εσωτερικού και εξωτερικού «σκηνικού» 
χώρου σε παραστάσεις δύο παρακείµενων δωµατίων. Γίνεται δηλαδή µια συνειδητή 
αντίθεση/αντιπαράθεση µεταξύ ανθρώπινων λατρευτικών δράσεων στον «εντός» χώρο 
µε τη φύση και τον «εκτός» φυσικό κόσµο/τοπίο. Με αυτόν τον τρόπο από τη µια 
επιτείνεται η εσωτερικότητα του δοµηµένου χώρου και από την άλλη τονίζεται και το 
φυσικό στοιχείο, αναπόσπαστο µέρος των λατρευτικών δοξασιών της εποχής15.  

Εξάλλου, είναι γνωστό ότι το σχήµα των τοιχογραφιών λειτουργεί σε δύο 
επίπεδα: πρώτον σε πραγµατικές τελετουργικές διαδικασίες που εκτελούνται από τους 
ανθρώπους και δεύτερον σε µυθολογικές και θεολογικές πράξεις που προκαλούν/δη-
µιουργούν τις διαδραµατιζόµενες τελετές. Οι διαβατήριες τελετές16, αν και η αποσπα-
σµατικότητά τους δε µας επιτρέπει να σχηµατίσουµε ολοκληρωµένη άποψη, ακολου- 
 
___________________ 
14. Κ. Παλυβού 2000, 425-430. 
15. Θα µπορούσαµε να το θεωρήσουµε ως κυκλαδικό στοιχείο, δηλαδή τη  
      διακόσµηση µε το ίδιο εικονογραφικό θέµα σε 2 ή 3 συνεχόµενα δωµάτια, 
      από τα οποία το ένα εικονίζει δράσεις που εκτυλίσσονται σε εσωτερικό  
      δοµηµένο χώρο και το άλλο φυσικό τοπίο/περιβάλλον (βλ. L. Morgan 1990, 264). 
16. Πολλές µελέτες και άρθρα έχουν γραφτεί σχετικά µε τις διαβατήριες τελετές 
      (ενδεικτικά βλ. Χρ. Ντούµας 1987, N. Marinatos 1993, 201-220, Chr. Boulotis  
      2002), όρο που εισήγαγε ο κοινωνιολόγος-εθνολόγος Α. van Gennep µε το  
      οµότιτλο βιβλίο του “Rites of Passage”, London 1960.  
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θούν πιστά την παραπάνω διαπίστωση και µπορούν να θεωρηθούν τελετουργικά  
τυπικά και πράξεις που είναι καθοριστικές για τη συνοχή και εξέλιξη της κοινωνικο-
ποίησης των µελών µιας κοινότητας. Τέτοιες τελετές συναντάµε στην Ξεστή 3, στις 
λεγόµενες «Κροκοσυλλέκτριες», στη «Μικρή Ποµπή» της Αγίας Τριάδας, όλες 
αναφερόµενες σε δράσεις που εξελίσσονται σε εσωτερικούς χώρους. Ταυτόχρονα, 
όµως, είναι «παρών» και η φύση εµπεριέχοντας παραδειγµατικά όλο τον κύκλο της 
ζωής.  

Η εικονογραφία αναπαράγει ρεαλιστικά τη λατρευτική πραγµατικότητα µε 
φανταστικά και συµβολικά στοιχεία, αποτυπώνοντας τελετές µύησης αγοριών και 
κοριτσιών που περνούν στο στάδιο της ενηλικίωσης. Παρατηρείται ο διαχωρισµός των 
φύλων, συνύπαρξη ατόµων ώριµης ηλικίας ως µύστες µε άλλα νεότερα άτοµα 
(γυµνότητα, κόµµωση) που βρίσκονται στο στάδιο µύησης. Αν µάλιστα διαβάζουµε 
ορθά τις τελετουργικές σκηνές, τότε οι «δοκιµασίες» µύησης περιλαµβάνουν και 
σηµαντικές δραστηριότητες για την κοινότητα, όπως η συλλογή κρόκου (Ξεστή 3), 
ύφανση ρούχων17, αλλά και αθλήµατα (Άβαρις, ζωφόρος µε «ταύρο και λαβύρινθο», 
«Ρυτό των Πυγµάχων»).  

Αλλά και όταν δεν αναφέρονται σε διαβατήριες τελετές, οι παραστάσεις 
εσωτερικού χώρου αφορούν σε τελετουργίες µε θρησκευτικό και λατρευτικό περιεχό-
µενο. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, για παράδειγµα, τα εικονιζόµενα θέµατα σχετίζονται 
µε σηµαντικά θρησκευτικά γεγονότα. Και εδώ συναντάµε την παράλληλη απεικόνιση 
και ταυτόχρονα αντιπαράθεση του «εντός» και του «εκτός», όπως στο δωµάτιο 31 του 
«Κτίριο των Τοιχογραφιών» στο «Θρησκευτικό Κέντρο» των Μυκηνών, αλλά µε πιο 
σχηµατικό τρόπο. Το ίδιο παρατηρούµε και στις ποµπικές σκηνές και σκηνές συµπο-
σίων, όπου λατρευτικές σκηνές που λαµβάνουν χώρα έξω, συµβολικά µεταφέρονται 
µέσα ή µπορεί να άρχιζαν µέσα, να συνέχιζαν έξω και στο τέλος να επέστρεφαν και 
πάλι µέσα18.  

Γιατί υφίστανται, όµως, αυτές οι διαφορές σε ό,τι αφορά την απεικόνιση της 
εξωτερικής όψης και του εσωτερικού δοµηµένου χώρου; Ουσιαστικά πρόκειται για την 
απεικόνιση του δοµηµένου χώρου υπό δύο διαφορετικές γωνίες θέασης: η πρώτη 
αφορά στην καταγραφή της εξωτερικής µορφής/όψης του και η δεύτερη του εσωτερι-
κού του. Η προτίµηση και αριθµητική υπεροχή της πρώτης εικαστικής εκδοχής έναντι 
της δεύτερης είναι αισθητή, αλλά δύσκολο το εγχείρηµα επαρκούς ερµηνείας της διαπί-
στωσης αυτής.  

Μόνον κάποιες σκέψεις µπορούν να γίνουν. Και πρώτα απ’ όλα, η διατύπωση 
της άποψης ότι επειδή ο άνθρωπος µπορεί να κάνει κάτι, δε σηµαίνει ότι θα το κάνει 
κιόλας. Από τη µέχρι τώρα µελέτη µας είναι εµφανές ότι ο καλλιτέχνης της εποχής του 
Χαλκού µπορούσε να αποδώσει τον εσωτερικό χώρο· το τόλµησε σε ορισµένες παρα-
στάσεις που εντοπίσαµε, αλλά συνειδητά -κατά την άποψή µου- δεν το έκανε σε µεγα-
λύτερη έκταση. 

Η προτίµηση για την απόδοση του «έξω» είναι εµφανής και ίσως να δηλώνει 
κατά µία έννοια και την εξωστρεφή κοινωνικότητα που ακόµα και σήµερα εξακολουθεί 
να παίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή των λαών ολόκληρης της Μεσογείου. Οι δράσεις έξω 
από το σπίτι είναι πολύ κοινές και σαφώς προτιµώνται σε σχέση µε αυτές στο εσωτερι- 
 
___________________ 
17. Το πραγµατικό σε τέτοιου είδους θρησκευτικές πράξεις καλύπτεται από το  
      συµβολικό. Για παράδειγµα, υφαίνοντας η κοινότητα τα ρούχα των θεοτήτων της  
      υφαίνει στην ουσία την ίδια της τη συνοχή. Ενδεικτικά βλ Χρ. Μπουλώτης 2002,  
      17-18, Ι. Προµπονάς 1974.  
18. G. Gessel 2000, 13.  
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κό του. Συνεπώς, η κοινωνική ζωή (θρησκευτικές τελετουργίες, γιορτές) και σηµαντικά 
γεγονότα της είναι λογικό να διοργανώνονται σε εξωτερικούς χώρους και η καλλιτεχνι-
κή αντίληψη («ζωγραφική» στη συγκεκριµένη περίπτωση) των κατοίκων του αιγαια-
κού χώρου να συµφωνεί µε την έντονη αποτύπωση της εξωτερικής όψης του δοµηµέ-
νου χώρου ως σκηνικό βάθος, υποδηλώνοντας την καίρια θέση της αρχιτεκτονικής 
ακόµη και σε γεγονότα που τελούνται εκτός της.  

Αυτή η εξωστρέφεια οδηγεί αναπόφευκτα και στη µελέτη της αντίθεσης που 
δηµιουργείται µεταξύ του «έξω» και του «εντός», του ιδιωτικού και της ιδιωτικότητας. 
Τα αρχαιολογικά κατάλοιπα καταδεικνύουν ότι όταν υπήρχε η επιθυµία για προστασία 
του εσωτερικού των ανακτόρων, των οικιών ή οποιουδήποτε κτίσµατος, αυτό ήταν 
εφικτό µέσω πολυδαίδαλων κλιµακοστασίων, στενών διαδρόµων που διέτρεχαν τα 
οικοδοµήµατα απολήγοντας σε πολλαπλές εισόδους, ύπαρξη χώρων που µέσω συστη-
µάτων από πολύθυρα εύκολα µπορούσαν να διαµορφωθούν ώστε να επιτευχθεί η 
ενοποίηση ή η αποµόνωση (ανάλογα µε τις επιθυµίες και τις δραστηριότητες των 
ενοίκων), εξασφαλίζοντας άλλοτε ιδιωτικότητα και άλλοτε όχι.  

Το να δηλώνεται µε τη µη απεικόνιση του εσωτερικού χώρου η προστασία της 
ιδιωτικότητας, ιδιαίτερα σε θρησκευτικά ζητήµατα αφού οι περισσότερες παραστάσεις 
είναι λατρευτικές, είναι µια άλλη παράµετρος που πρέπει να εξετασθεί. Με ιδιαίτερη 
προσοχή, όµως, διότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της «µεταφοράς» σύγχρονων εννοιών 
και αντιλήψεων περί «ιδιωτικού» και «δηµόσιου», «θρησκευτικού» και «κοσµικού» 
και την απόδοση σε αυτών ορισµών και σηµασιών που δε θα µπορούσαν να έχουν 
καµιά αντιστοιχία µε τις εκφάνσεις της ζωής των προϊστορικών κοινωνιών19. 

Ο ιδιωτικός εσωτερικός χώρος προβάλλεται, ίσως όχι τόσο συχνά σε σχέση µε 
την εξωτερική όψη των κτιρίων, αλλά προβάλλεται. ∆εν µπορούµε να ισχυριστούµε ότι 
υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος, ότι πρόκειται για θέµα «ταµπού» του καλλιτέχνη του 
αιγαιακού χώρου, ότι αδιαφορεί για την προβολή αυτών των αξιών σε καλλιτεχνικό 
επίπεδο και το κυριότερο, ότι δε διαθέτει τις απαιτούµενες δεξιότητες για την οµολο-
γουµένως ιδιαίτερα απαιτητική απόδοση προοπτικής του εσωτερικού χώρου.  

Η αποτύπωση του εσωτερικού χώρου γίνεται όταν αυτός πρέπει να εικονιστεί, 
στον κατάλληλο χώρο και σηµείο, εξυπηρετώντας συγκεκριµένες δοξασίες, ανάγκες, 
ακόµη και καλλιτεχνικές «προδιαγραφές» µέσα στα πλαίσια ευρύτερων εικονιστικών 
προγραµµάτων µε εσωτερική συνοχή και ιδεολογικό, κοινωνικό υπόβαθρο. ∆εν πρέπει 
να ξεχνάµε τις πολλαπλές λειτουργίες των τοιχογραφιών. ∆εν είναι µόνο διακοσµητι-
κές, αλλά και βοηθητικό µέσο των αρχιτεκτονικών µορφών, εξυπηρετώντας συγκεκρι-
µένους ρόλους/σκοπούς σε µια σηµαντική αρχιτεκτονική20. Αντιπροσωπεύουν 
συλλογικά κατανοητές αξίες µιας κοινωνίας που ο καλλιτέχνης και ο θεατής ήταν 
µέλη, κυρίως γύρω από θρησκευτικές εµπειρίες -εµφανείς ή συγκαλυµµένες- 
συµβολικά δοσµένες, αποτελώντας το όχηµα για έκφραση της επίσηµης ιδεολογίας, 
πολιτικής και θρησκευτικής.  

∆ε θα ήταν, όµως, φρόνιµο να αποδίδεται αυτόµατα θρησκευτικό νόηµα σε 
κάθε παράσταση21. Ίσως να επιλέγονταν θρησκευτικά θέµατα για καθαρά διακοσµη-  
 
___________________ 
19. Βλ. ενδεικτικά Ί. Τζαχίλη 1994, 9.  
20. Ν. Marinatos 1985, 219, F. Blakolmer 2000, 396. 
21. Ένα από τα σηµαντικότερα επιχειρήµατα για το χαρακτηρισµό ενός χώρου ως  
      λατρευτικού θεωρείται από ορισµένους ερευνητές η τοιχογράφησή του (Α.  
      Μιχαηλίδου 1991, 426). Το θρησκευτικό χαρακτήρα σε µια περιοχή ή δωµάτιο  
      δηλώνει συνδυασµός κριτηρίων, όπως η αρχιτεκτονικής, η ύπαρξη λατρευτικής  
      σκευής και η τοιχογράφηση του χώρου.  
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τικούς σκοπούς και το λανθάνον θρησκευτικό νόηµα µερικών παραστάσεων που 
θεωρούνταν κατά κύριο λόγο διακοσµητικές να έβγαινε στην επιφάνεια όταν οι 
παραστάσεις αυτές ζωγραφίζονταν σε συγκεκριµένους «ιερούς» χώρους και κάτω από 
συγκεκριµένες συνθήκες προβολής τους. Οι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις δε θα µπορού-
σαν να αποτελέσουν εξαίρεση στην προώθηση συγκεκριµένων µηνυµάτων. Η προτίµη-
ση δραστηριοτήτων που λάµβαναν χώρα στα εικονιζόµενα κτίρια «επίσηµης» αρχιτε-
κτονικής ως σκηνικό για θρησκευτικές τελετές/εορτασµούς, απηχούν τη στενή σχέση 
θρησκείας και ανακτόρου, «προπαγανδίζοντας» τη σταθεροποίηση της ιεραρχικής 
κοινωνικής δοµής22.  

Εν κατακλείδι, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε στις γενικότερες δυσκολίες 
ερµηνείας και των δύο τύπων παραστάσεων αυτό που διαρκώς επαναλαµβάνουµε καθ’ 
όλη την πορεία αυτής της µελέτης, ότι δηλαδή η αποσπασµατικότητα των τοιχογρα-
φιών καθιστά την αντίληψή µας για την αιγαιακή τέχνη επιλεκτική. Η επιλογή ίσως 
κάποιων θεµάτων µπορεί να µην έχει νόηµα για µας ή να τα καθιστά σπάνια, ενώ να 
ίσχυε ακριβώς το αντίθετο. Η τέχνη είναι ένα είδος γλώσσας που µπορεί να τη µάθει 
κανείς και η οποία κρύβει τη σκέψη των ανθρώπων που τη συνέταξαν και την παρήγα-
γαν, αντιπροσωπεύοντας τις συλλογικά κατανοητές αξίες της κοινωνίας και της εποχής 
µέσα στις οποίες κινούνται, είτε ως θεατές είτε ως καλλιτέχνες-δηµιουργοί.  

Η ελπίδα για ανακάλυψη περισσότερου πρωτογενούς υλικού στο µέλλον, σε 
συνδυασµό µε τη διεπιστηµονική µελέτη των εικονιστικών παραστάσεων της αιγαιακή 
τέχνης και γενικότερα της τέχνης των προϊστορικών πολιτισµών του χώρου της 
Μεσογείου µπορεί να καταστήσει την αποκρυπτογράφηση και την κατανόηση αυτών 
των µηνυµάτων περισσότερο εφικτή και πλήρης.  
 
___________________ 
22. Στην αδηµοσίευτη διατριβή της µε τίτλο “Architectural Representation: a clue to  
      its place in Minoan society”, η Κ. Krattenmaker υποστηρίζει ότι οι αρχιτεκτονικές 
      απεικονίσεις στην τέχνη έχουν τις απαρχές τους στην Κνωσό, αποτελώντας  
      κυρίως κνωσιακό φαινόµενο και χρησιµοποιούνται από την κυβερνούσα ελίτ της 
      νεοανακτορικής περιόδου για να ενισχύσει τον έλεγχο που ασκούσε στη µινωική  
      κοινωνία (ό.π. 1991).  
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ  
 

Στη δεύτερη κατηγορία τοιχογραφηµένων παραστάσεων που αποδίδουν 
εσωτερικό χώρο ή όπως χαρακτηριστικά την ονοµάσαµε η προβολή της εικόνας του 
«εντός» προς τα έξω, θα µπορούσαµε να εντάξουµε και µια σειρά παραστάσεων που 
εικονίζουν καθισµένες ανδρικές µορφές εντός αρχιτεκτονικών κατασκευών φερόµενες 
από πλοία. Στην παράσταση του στόλου της ∆υτικής Οικίας παρατηρούµε την ύπαρξη 
στις πρύµνες τριών πλοίων ορθογώνιες κατασκευές, στο εσωτερικό των οποίων διακρί-
νεται καθισµένη ανδρική µορφή (Πίν. ΙΙΙ). Η κατασκευή φέρει τρεις κάθετους ωχρούς 
στύλους και άλλους οριζόντιους -έναν στο ανώτερο από όπου κρέµονται γιρλάντες και 
άλλους στο κάτω τµήµα που φαίνεται ότι συγκρατούν κηλιδωτό κάλυµµα-, πίσω από 
τον οποίο προβάλλει η καθισµένη ανδρική µορφή. Η όλη κατασκευή είναι υπερυψω-
µένη, πιθανώς πάνω σε µια εξέδρα/βάθρο, µε βοηθητική βαθµίδα που οδηγεί σε αυτήν, 
γιατί ο φρουρός εµπρός της εικονίζεται σε χαµηλότερο επίπεδο, όπως και το κατά-
στρωµα του πλοίου1.  

Είναι δηλαδή η καταλληλότερη θέση για τον απόλυτο έλεγχο του πλοίου, 
δήλωση ξεχωριστού αξιώµατος σε σχέση µε το υπόλοιπο πλήρωµα και ειδική ασπίδα 
για την προστασία του ατόµου εντός της. Εποµένως, δεν µπορεί παρά να ανήκει σε 
αυτόν µε τον ανώτατο βαθµό, τον πλοίαρχο, εκφράζοντας την εξουσία του στο πλοίο 
και πιθανόν και την κοσµική του εξουσία στο στόλο. Η διακόσµησή τους, εξάλλου, 
µε φυτικά θέµατα, ορισµένα από τα οποία σχετίζονται µε θρησκευτικές παραστάσεις, 
δείχνει ότι τα πλοία και οι «καπετάνιοι» τους βρίσκονταν κάτω από την προστασία 
του θείου, χωρίς αυτό να σηµαίνει απαραίτητα ότι και οι ίδιοι είχαν κάποια θρησκευ-
τική ιδιότητα2.  

Ήταν επόµενο αυτοί οι θαλαµίσκοι, που δεν είναι άλλοι από τα οµηρικά 
«ικρία»3, να προσλαµβάνουν και συµβολική/εµβληµατική σηµασία µε θρησκευτικές 
προεκτάσεις. Ενδεχοµένως να θεωρούνται και εµβλήµατα ναυτικής δύναµης και 
κυριαρχίας, δηλώνοντας επιδεικτικά τον ανθρώπινο έλεγχο -στρατιωτικό και 
εµπορικό- στη θάλασσα, κατ’ αναλογία µε την εδαφική κυριαρχία που δηλώνουν οι 
οκτώσχηµες ασπίδες.  

Κάτω από αυτό το πρίσµα µπορεί να ερµηνευτεί η παρουσία τους και εκτός του 
φυσικού τους χώρου, δηλαδή της πρύµνης πλοίου σε θάλασσα, ως επαναλαµβανόµενα 
εικονιστικά θέµατα να καλύπτουν τους τοίχους του δωµατίου 4 της ∆υτικής Οικίας 
(Πίν. ΙΙΙβ). Οι µεγαλύτερες διαστάσεις τους, µια και δεν πρόκειται για µικρογραφική 
σύνθεση όπως στη ζωφόρο της ∆υτικής Οικίας, επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις µας 
σχετικά µε τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής τους. Το κηλιδωτό δέρµα µε κυµατιστή 
των πάνω άκρη που καλύπτει το κάτω µισό τους τµήµα, αντιστοιχεί σε µονοκόµµατο 
δέρµα ζώου, πιθανότατα βοδιού, ενώ ανάµεσα στους κάθετους στύλους κρέµονται 
µαύρα νήµατα µε ψήφους σε σχήµα κρόκου, ρόδακα, κρινοπάπυρου, κισσοπάπυρου, 
µερικά από τα πιο σηµαντικά φυτά της µινωικής τέχνης που αποτελούν όχι µόνο 
 
___________________ 
1. Η βαθµίδα θα πρέπει να ήταν ξύλινη, φορητή, ξεχωριστό κοµµάτι από την  
    υπόλοιπη κατασκευή, όπως και το πάτωµα της καµπίνας. Η Μ. Shaw (1986, 120) 
    κάτω από το θαλαµίσκο πλοίου -το Π12 σύµφωνα µε τον κατάλογο της Χρ. 
    Τελεβάντου (1994, εικ. 34)- αναγνωρίζει βάθρο σε σχήµα ίσως αµφίκοιλου 
    βωµού, πάνω στο οποίο εδράζεται ο θαλαµίσκος. 
2. Μ. Shaw 1980, 178, ό.π. 1997, 489, Ε. Σαπουνά-Σακελλαράκη 1981, 495. 
3. Στον Όµηρο αναφέρονται πάντα στον πληθυντικό ως «ικρία» (ΤΗ VI, 35, colour  
    pl. 4, Χρ. Τελεβάντου ό.π., 131-156). 
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διακοσµητικά στοιχεία, αλλά εµπεριέχουν και θρησκευτικό συµβολισµό. 
Τα υλικά κατασκευής -ξύλο και δέρµα- και η µορφή τους αναφέρονται σε 

σχετικά ελαφριές κατασκευές που θα ήταν δυνατόν να διπλωθούν, είτε για αποθήκευση 
είτε για τη µεταφορά τους. Η υπερβολική διακόσµησή τους είναι απαγορευτική για 
καθηµερινή, πρακτική χρήση, οπότε η χρήση τους µπορεί να περιοριζόταν σε περιπτώ-
σεις εορτασµών ή για λόγους εντυπωσιασµού. Οι καταστόλιστοι θάλαµοι θα µπορού-
σαν να αποτελούν και ένα είδος φορείου για τη µεταφορά του καπετάνιου/πλοιάρχου 
σε γιορτές ή επιφανείς εµφανίσεις του (τρόπος χρήσης που εντοπίζεται σε αιγυπτιακές 
τοιχογραφίες) και η µεµονωµένη απεικόνισή τους να λειτουργούσε ως σηµείο αναφο-
ράς σε αυτόν και τις εξουσίες που συγκεντρώνονταν στο πρόσωπό του4. Ανάλογη, 
εξάλλου, διακόσµηση έφερε και το δωµάτιο 33 του ανακτόρου των Μυκηνών (ΥΕ ΙΙΙΒ 
περιόδου, Εικ. 39α). Φυσικού µεγέθους ικρία µε πιο λιτή εµφάνιση διακοσµούν την 
κεντρική ζώνη του δωµατίου, ενώ σπαράγµατα από την Πύλο (Εικ. 39γ) και τη Θήβα 
(Εικ. 39β) έχουν επίσης ταυτιστεί µε τα «παραπετάσµατα» των Μυκηνών, όπως αρχικά 
χαρακτηρίζονταν5.  

Τα πλοία φέρουν επίσης καµπίνες, δηλαδή ελαφριές κατασκευές ενσωµατω-
µένες στο πλοίο µε τη βοήθεια συστήµατος στύλων και παραπετάσµατος, καταλαµ-
βάνοντας το µεσαίο/κεντρικό χώρο του καταστρώµατος. Στην εικονογραφία τις συνα-
ντάµε ήδη από την ΥΜ Ι-ΙΙ, όπως στο δαχτυλίδι της Τίρυνθας (Πίν. ΧΙΙζ), έως και το 
τέλος της εποχής του Χαλκού. Το πλήρωµα εικονίζεται µέσα/κάτω από αυτές, αφού η 
προστασία του από τις καιρικές συνθήκες είναι και ο κύριος λόγος ύπαρξής τους. Και 
στην τοιχογραφία του στόλου έχουµε ανάλογες παραστάσεις, ακόµη και σε πλοία που 
φέρουν ικρία, όπου διακρίνονται καθισµένοι πολεµιστές µε τον οπλισµό τους να κρέ-
µεται από τους στύλους.  

Αν και έχουµε την εικόνα του «εντός» χώρου, το εσωτερικό δηλαδή της 
καµπίνας των πλοίων, θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για το αν θα 
πρέπει να τις εντάξουµε στην κατηγορία απεικόνισης εσωτερικού χώρου, µια και 
πρόκειται για ελαφριές κατασκευές ενσωµατωµένες σε πλοίο και σε συνάφεια µε το 
σύστηµα ιστιοφορίας του πλοίου (το κατάρτι και τη µάτσα, δηλαδή το οριζόντιο ξύλο 
στο κάτω µέρος του πανιού), εξέλιξη και µέρος της ναυτικής τεχνολογίας. Αντίθετα, 
τα ικρία λειτουργούν ως ανεξάρτητες κατασκευές και εκτός του θαλάσσιου χώρου 
και της ναυτικής τους ιδιότητας, µε τη δυνατότητα να υπάρχουν και ως αυτόνοµες, 
αυθύπαρκτες αρχιτεκτονικές κατασκευές.  
 
___________________ 
4. Βλ. L. Morgan 1988, fig. 93 µε παράσταση από το Μέσο Βασίλειο. Η απεικόνιση 
    διαφορετικών ως προς τα εµβλήµατα και διακόσµηση ικρίων µπορεί να συµβολίζει 
    το διαφορετικό αριθµό πλοιάρχων (Χρ. Ντούµας 1992, 49).  
5. S. Immerwahr 1990, 112, Μ. Shaw 1980, ill. 12 και ill. 13 για την Πύλο και τη  
    Θήβα αντίστοιχα. Επίσης, ανάγλυφη ζωγραφιστή σκηνή από το ναό της  
    Hatshepsut, στο Deir el Bahri της Αιγύπτου, παρουσιάζει µεγάλη οµοιότητα µε  
    τους θαλαµίσκους των πλοίων της Θήρας (Μ. Shaw, ό.π. 179, ill. 14). 
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Εικ. 2. Κνωσός. “Ivory Deposit”: σχεδιαστική αποκατάσταση σύµφωνα µε τη Μ. Shaw. 

(Shaw Μ. 1997, pl. CXCI A-B) 
Εικ. 3. Κνωσός. “Threshing Floor Deposit”. (ΡΜ ΙΙΙ, fig.35) 
Εικ. 4. Κνωσός. «Β∆ Σωρός Τοιχογραφιών». (PM II, fig. 375) 
Εικ. 5. Κνωσός. Σχεδιαστική αποκατάσταση της τοιχογραφίας του «Ιερού Άλσους και 

Xορού» από τη Ν. Μαρινάτου. (Marinatos N. 19872, fig. 7) 
Eικ. 6. Κνωσός. Ανάγλυφη τοιχογραφία µε γρύπες από την Ανατολική Αίθουσα. (Hood S. 

1990, εικ. 56γ) 
Eικ. 7. Κνωσός, Καραβανσεράϊ:  

α) σχεδιαστική αναπαράσταση της εισόδου. (Παλυβού Κ. 2000, fig. 12)  
β) λεπτοµέρεια από τη ζωφόρο µε τις πέρδικες. (Hood S. 1990, εικ. 41) 

Εικ. 8. Ζάκρος. Αναπαράσταση του τοιχογραφικού διακόσµου της δεξαµενής καθαρµών. 
(Πλάτωνος Μ. 1990, πίν. 27β) 

Eικ. 9. Κνωσός:  
α) σχεδιαστική αναπαράσταση της «Τοιχογραφίας του Φορείου» από τη Ν. Μαρινάτου.
    (Μarinatos Ν. 1993, fig. 60) 
β) λεπτοµέρεια της τοιχογραφίας. (Cameron Μ.Α.S. 1967, fig. 6Β) 
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α) Ν. Πλάτωνα. (Βασιλικού Ντ. 1995, εικ. 171)  
β) Μ.Α.S. Cameron. (Μarinatos Ν. 1993, fig. 44) 

Εικ. 11. Αγία Τριάδα:  
α) τοιχογραφία της «Γυναίκας σε βωµό». (Militello P. 1999, εικ. 4) 
β) τοιχογραφία της «Μικρής Ποµπής». (Militello P. 1999, εικ. 2) 

Εικ. 12. Τύλισσος. Σχεδιαστική αναπαράσταση της τοιχογραφίας από την Οικίας Α σύµφωνα 
µε τη M. Shaw. (Shaw M. 1972, fig. 13) 

Εικ. 13. Κέα:  
α) σχεδιαστική αναπαράσταση της τοιχογραφίας από τον North-East Bastion     
    σύµφωνα µε τη L. Morgan. (Morgan L. 1990, fig. 1-2) 
β) θραύσµατα της τοιχογραφίας µε αρχιτεκτονήµατα. (Morgan L. 1988, fig. 53) 

Εικ. 14. Κνωσός. Θραύσµα τοιχογραφίας. (Coleman K. A. 1970, fig. 97) 
Εικ. 15. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη Ι. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 17) 
Εικ. 16.  Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη ΙΙ. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 47) 
Εικ. 17. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη ΙΙΙ. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 19) 
Εικ. 18. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη ΙV. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 20) 
Εικ. 19. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη V. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 22) 
Εικ. 20.  Θήρα. Ξεστή 3: σχεδιαστική αναπαράσταση του τοιχογραφικού διακόσµου. [α) 

Μπουλώτης Χρ. 1995, εικ. 11, β) Marinatos N. 1993, fig. 211] 
Εικ. 21. Θήρα. Ξεστή 4: τοιχογραφία ποµπής σε κλιµακοστάσιο. (Nτούµας Χρ. 1992, εικ.  

140-141) 
Εικ. 22. Θήρα. Σχεδιαστική απόδοση τοιχογραφίας του Τοµέα Α. (Marinatos N. 1987, fig. 6) 
Εικ. 23. Τel Kabri. Θραύσµατα τοιχογραφιών και πιθανή αποκατάστασή τους σύµφωνα µε τον 

W. D. Niemeier. (Niemeier W. D. 1991, pl. VIa) 
Εικ. 24. Άβαρις. Ανδρικές µορφές µπροστά από οικοδοµήµατα. (Bietak M., Marinatos N.  
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1995, fig. 9, 11) 
Εικ. 25. Αίγυπτος. Chapel of Huya. (Smith S. 1965, fig. 203) 
Εικ. 26. Θήβες Αιγύπτου. Τάφος του Huy: Αιθίοπες αποδίδουν φόρο υποτέλειας στον Φαραώ. 

(Capart J. 1923, pl. LXI) 
Εικ. 27. Πύλος. Σχεδιαστική αναπαράσταση της τοιχογραφίας της ποµπής του προδόµου  

σύµφωνα µε τους:  
α) M. Lang. (PΝ ΙΙ, pl. 119) 
β) L. MacCallum. (MacCallum L. 1989, pl. ΙΧ) 
γ) λεπτοµέρεια της τοιχογραφίας. (PΝ ΙΙ, pl. 119, 14 Η 5) 

Εικ. 28. Πύλος. Οι λεγόµενες «προσόψεις ιερών». (PΝ ΙΙ, pl. R, 1 A 2, pl. 136, 2 A 2) 
Εικ. 29. Πύλος. Τοιχογραφία προστώου. (PN II, pl. R, 8 A 3) 
Εικ. 30. Πύλος. ∆ωµάτιο 20. (PN II, pl. 132, 3 C 20, pl. 136, 5 Α 20) 
Εικ. 31. Πύλος. Θραύσµα τοιχογραφίας µε πρόσοψη οικοδοµήµατος. (PN II, pl. R, 8 A 3) 
Εικ. 32. Πύλος. ∆ωµάτιο 24. (PN II, pl. 77, 9 Α 24) 
Εικ. 33. Μυκήνες. Θραύσµατα τοιχογραφιών νοτίως του Ταφικού Περιβόλου Α. (PM II, fig. 

373c) 
Εικ. 34. Μυκήνες. Τοιχογραφία του δωµατίου 31. (Marinatos N. 1986, fig. 3) 
Εικ. 35. Μυκήνες. Ζωφόρος Μεγάρου. (Vermeule E. 1983, εικ. ΧΧΧΙ Α, Β) 
Εικ. 36. Τίρυνθα. Θραύσµα τοιχογραφίας. (Rodenwalt G. 1912, Τaf. II,1) 
Εικ. 37. Ορχοµενός. Θραύσµα τοιχογραφίας.(Vermeule E. 1983, σχ. 32γ) 
Εικ. 38. Ορχοµενός. Πιθανές αποκαταστάσεις θραυσµάτων τοιχογραφιών µε αρχιτεκτονήµατα.

(Smith S. 1965, fig. 95, 96) 
Εικ. 39. Τοιχογραφικός διάκοσµος µε «ικρία» από: 

α) Μυκήνες (Immerwahr S. 1990, fig. 31b) 
β) Θήβα (Shaw M. C. 1980, ill. 13) 
γ) Πύλο (Shaw M. C. 1980, ill. 12) 

Εικ. 40. Πύλος. ∆ωµάτιο 50. (ΡΝ ΙΙ, pl. 78, 10 Α 50) 
Εικ. 41. «Γυναίκες σε παράθυρο»: 

α) Μυκήνες, «Ν∆ Κτίριο». (Κριτσέλη-Προβίδη Ι. 1982, εικ. 6. Β-4) 
β) Μυκήνες, «Οικία του Λαδεµπόρου». (Bennet J., Chadwick J. 1958, figs. 42, 43) 
 γ) Μυκήνες, «Οικία της Αναβάθρας». (Lamb W. 1919-1921, pl. VII, 1-3) 
δ) Θήβα. (Σπυρόπουλος Θ. 1971, πίν. 25α) 
ε) Γλας, δωµάτιο Η4.( Ιακωβίδης Σπ. 1983, εικ. 61) 

Εικ. 42. Παλαίπαφος. Χάλκινος τρίποδας. (PM II, fig. 374) 
Εικ. 43. Κούριο. Ο «Κρατήρας µε τα Παράθυρα». (Vermeule E. 1983, εικ. ΧΧΧΙΙΙ Α) 
Εικ. 44. Τανάγρα. Μακριές πλευρές λάρνακας τάφου 6. (Βασιλικού Ντ. 1995, εικ. 281, 279) 
Εικ. 45. Τανάγρα. Λάρνακα ιδιωτικής συλλογής στη Γερµανία. (Vermeule E. 1983, εικ. 

ΧΧΧΙV) 
Εικ. 46. Τανάγρα. Στενή πλευρά λάρνακας τάφου 22. (Σπυρόπουλος Θ. 1970, εικ. 15) 
Εικ. 47. Τανάγρα. Λάρνακα από τον τάφο 51. (Βασιλικού Ντ. 1995, εικ. 285) 
Εικ. 48. Μυκήνες. «Οικία Σφιγγών»: ελεφάντινο πλακίδιο. (Βασιλικού Ντ. 1995, εικ. 234) 
Εικ. 49. Μυκήνες. Πύλη των Λεόντων. (Hood S. 1985, εικ. 82) 
Εικ. 50. Πήλινα οµοιώµατα: 

α) Kνωσός. (ΡΜ Ι, fig. 166 A-Η) 
β) Πισκοκέφαλο. (Πλάτων Ν. 1952, εικ. 16) 

Εικ. 51. Μυκήνες. «Ρυτό της πολιορκίας». (Vermeule E. 1983, εικ. ΧIV) 
Eικ. 52. Μυκήνες. Κύπελλο από το Λακκοειδή τάφο IV. (Hood S. 1990, εικ. 150) 
Eικ. 53. Αρχάνες. Αµφίκοιλοι βωµοί in situ. (Shaw M. C. 1986, fig. 5) 
Eικ. 54. Ψείρα. Μαρµάρινο πλακίδιο. (Λεµπέση Α. 1976, Πίν. 16δ) 
Εικ. 55. Ζάκρος. Σχεδιαστική αποτύπωση παράστασης λίθινου ρυτού. (Evely D. 1999, εικ. σ. 
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94) 
Εικ. 56. Θραύσµατα λίθινων ρυτών: 

α) Κνωσός. (Rehak P. 1997, fig. 8) 
β) Κνωσός. (Smith S. 1965, fig. 94) 
γ) Τίρυνθα. (Sakellarakis J. 1973, fig. 1, fig. 3) 

Εικ. 57. Πήλινα σφραγίσµατα: 
α) Φαιστός (CMS ΙΙ 5, 33). (Παπαποστόλου Ι. Α. 1977, εικ. 39) 
β) Ζάκρος, nο 112. (Hood S. 1990, εικ. 223 Γ) 
γ) Ζάκρος, nο 130. (Hood S. 1990, εικ. 223 Β) 
δ) Ζάκρος, nο 131. (Morgan L. 1988, fig. 55) 

Εικ. 58. “The Master Impression”. (Hallager E. 1985, fig. 11) 
Εικ. 59. «Μητέρα του όρους». (Hood S. 1990, εικ. 234)  
Εικ. 60. Σφραγιστικές επιφάνειες: 

α) ∆αχτυλίδι Βερολίνου (CMS ΧΙ, 28). (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 3.1) 
β) ∆αχτυλίδι ιδιωτικής συλλογής (CMS ΙΙ 3, 326). (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 5.4) 
γ) CMS I, 513. (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 6.18) 
δ) CMS II 3, 103. (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 4.6) 
ε) CMS I, 107. (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 1.11) 
στ) ∆αχτυλίδι θολωτού τάφου ∆ της Πύλου (CMS Ι, 292). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ.  
      26) 

Εικ. 61. Χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια: 
α) Μυκήνες (CMS I, 86). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 18) 
β) Μιδέα (CMS Ι, 191). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 3α) 
γ) Αηδόνια (CMS V S1B, 113). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 20α) 
δ) Αηδόνια (CMS V S1B, 114). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 21) 
ε) Αηδόνια (CMS V S1B, 115). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 22) 

 
 
Έγχρωµοι πίνακες 
 

α. Κνωσός. Τοιχογραφία του «Μικρογραφικού Ιερού». (Evely D. 1999, εικ. σ. 
195) 

Πίν. I. 

β. Κνωσός. Τοιχογραφία του «Ιερού Άλσους και Χορού». (Labyrinth des Minos, 
Bild 66) 

α. Αγία Τριάδα. Τοιχογραφία του «Ιερού Άλσους». (Evely D. 1999, εικ. σ. 242) Πίν. II. 
β. Αµνισός. Η «Τοιχογραφία µε τα κρίνα». (Evely D. 1999, εικ. σ. 183) 
α. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη IV και V. (ΤΗ ΙV, color plate 9) Πίν. III. 
β. Θήρα. ∆υτική Οικία: «ικρία». (ΤΗ IV, color plate 4) 
α. Θήρα. ∆υτική Οικία: τοιχογραφικός διάκοσµος παραθύρου (Μπουλώτης Χρ. 

1995, εικ. 16) 
Πίν. IV. 

β. Θήρα. Ξεστή 3: λεπτοµέρεια ανατολικού τοίχου ισογείου, δωµ. 3. (Μarinatos 
Ν. 1984, fig. 53) 

α. Θήρα. Ξεστή 3: «Τοιχογραφία των αγοριών». (Μπουλώτης Χρ. 2002, εικ. 2) Πίν. V. 
β. Θήρα. Οικία των Γυναικών: σχεδιαστική αποκατάσταση του δωµ. 1. 

(Μarinatos Ν. 1984, fig. 69) 
α. Άβαρις. Ζωφόρος µε «ταύρο και λαβύρινθο». (Κρήτη-Αίγυπτος. Κατάλογος, 

αρ. κατ. 277α) 
Πίν. VΙ. 

β. Κνωσός. Τοιχογραφία µε ποµπή σε κλιµακοστάσιο. (Evely D. 1999, εικ. σ.  
253) 
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α. Κνωσός. «Τοιχογραφία της Ποµπής», ανατολικός τοίχος του ποµπικού 
διαδρόµου. (Preziosi D., Hitchcock L. 1999, ill. 106) 

Πίν. VII. 

β. Kνωσός. Βόρειος τοίχος της «Αίθουσας του Θρόνου». (Preziosi D., 
Hitchcock L. 1999, ill. 51) 

α. Μυκήνες. Θρησκευτικό Κέντρο (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 152-153) Πίν. VIII. 
β. Μυκήνες. Το λεγόµενο «Παλλάδιο». (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 163) 

Πίν. IX. Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας. (Marinatos Ν. 1984, fig. 15) 
α. Κνωσός. «Μωσαϊκό της Πόλης». (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 140-141) 
β. Κνωσός. Ελεφάντινο πλακίδιο. (Labyrinth des Minos, αρ. κατ. 206)  

Πίν. X. 

γ. Πήλινο οµοίωµα χεττιτικού πύργου. (Αρχαιολογία 82, 2002, εικ. σ. 115) 
α. Ζάκρος. Ρυτό «Ιερού Κορυφής». (Preziosi D., Hitchcock L. 1999, ill. 89) 
β. Κνωσός. Θραύσµα ρυτού Γυψάδων. (Labyrinth des Minos, αρ. κατ. 60) 
γ. Aγία Τριάδα. «Ρυτό των Πυγµάχων». (Preziosi D., Hitchcock L. 1999, ill. 72) 

Πίν. XI. 

δ. Aγία Τριάδα. «Κύπελλο του Αρχηγού». (Labyrinth des Minos, Bild 127) 
α. Αρχάνες. Θολωτός τάφος Α. (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 206) 
β. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 91. (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 170) 
γ. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 91. (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 171) 
δ. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 84. (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 169) 
ε. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 71. (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 172) 
στ. Κνωσός. Σφραγιστικό δαχτυλίδι. (Evely D. 1999, εικ. σ. 89)  
ζ. ∆αχτυλίδι από το «Θησαυρό της Τίρυνθας». (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 277) 

Πίν. ΧΙΙ. 

η. ∆αχτυλίδι Τίρυνθας µε ποµπή δαιµόνων. (Κρήτη-Αίγυπτος. Κατάλογος, εικ. 
σ.153) 

α. «Οικίσκος των Αρχανών». (Labyrinth des Minos, Bild 87) 
β. Μοναστηράκι. Οµοίωµα ιερού. (Κρήτη-Αίγυπτος. Κατάλογος, αρ. κατ. 41) 
γ. Καµηλάρι. Πήλινο οµοίωµα. (Κρήτη-Αίγυπτος. Κατάλογος, αρ. κατ. 43) 
δ. Πυξίδα µε κιθαρωδό. (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 105) 
ε. Αρχάνες. Οµοίωµα ιερού. (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 354) 

Πίν. ΧΙΙΙ. 

στ. Καµηλάρι. Πήλινο οµοίωµα. (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 196) 
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Εικ. 1. Κνωσός. Αποθήκη ΧΙΙ.                         Εικ. 2. Κνωσός. “Ivory Deposit”: σχεδιαστική 
           (PM II, fig. 373a-b)                                           αποκατάσταση σύµφωνα µε τη Μ. Shaw. 
                                                                                      (Shaw Μ. 1997, Pl. CXCI A-B) 
 
 
 
 

                                                
 
Εικ. 3. Κνωσός. “Threshing Floor Deposit”.        Eικ. 4. Κνωσός. «Β∆ Σωρός Τοιχογραφιών». 
           (ΡΜ ΙΙΙ, fig. 35)                                                     (PM II, fig. 375) 
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       Eικ. 5. Κνωσός. Σχεδιαστική αποκατάσταση της τοιχογραφίας του «Ιερού Άλσους  
                             και Xορού» από τη Ν. Μαρινάτου. (Marinatos N. 19872, fig. 7) 
 
 
 
 
 

 
 
                   Eικ. 6. Κνωσός. Ανάγλυφη τοιχογραφία µε γρύπες από την Ανατολική 
                                                Αίθουσα. (Hood S. 1990, εικ. 56γ) 
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          α    

                     β    
 
Eικ. 7. Κνωσός. Καραβανσεράϊ: α) σχεδιαστική αναπαράσταση της εισόδου. ( Παλυβού Κ.  
                                                         2000, fig. 12) 
                                                     β) λεπτοµέρεια από τη ζωφόρο µε τις πέρδικες. (Hood S.  
                                                         1990, εικ. 41). 
 

                        
 
                      Εικ. 8. Ζάκρος. Αναπαράσταση του τοιχογραφικού διακόσµου της  
                                    δεξαµενής καθαρµών. (Πλάτωνος Μ. 1990, πίν. 27β) 
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                                                                         α 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
                      β                                                                                                    γ 
 
 
Eικ. 9. Κνωσός: α) σχεδιαστική αναπαράσταση της «Τοιχογραφίας του Φορείου» από τη Ν.  
                               Μαρινάτου. (Μarinatos Ν. 1993, fig. 60) 
                            β) λεπτοµέρεια της τοιχογραφίας. (Cameron Μ.Α.S. 1967, fig. 6Β) 
                            γ) θραύσµα από την «Τοιχογραφία του Φορείου». (Cameron Μ.Α.S. 1967, fig. 6A) 
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α 
 
 
 
 
 

 
       

β 
 
 
 
 
         Εικ. 10. Κνωσός. Αναπαράσταση της «Τοιχογραφίας του ∆ίφρου» σύµφωνα µε τους: 
                                      α) Ν. Πλάτωνα. (Βασιλικού Ντ. 1995, εικ. 171) 
                                      β) Μ.Α.S. Cameron. (Μarinatos Ν. 1993, fig. 44) 
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α 
  

                 
 

β 
 
Εικ. 11. Αγία Τριάδα: α) τοιχογραφία της «Γυναίκας σε βωµό». (Militello P. 1999, εικ. 4) 
                                    β) τοιχογραφία της «Μικρής Ποµπής». (Militello P. 1999, εικ. 2) 
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     Εικ. 12. Τύλισσος. Σχεδιαστική αναπαράσταση της τοιχογραφίας από την Οικίας Α  
                               σύµφωνα µε τη M. Shaw. (Shaw M. 1972, fig. 13) 
 
 
 

 
α 

 

 
                                                 β 
  
Εικ. 13. Κέα: α) σχεδιαστική αναπαράσταση της τοιχογραφίας από τον North-East Bastion 
                           σύµφωνα µε τη L. Morgan. (Morgan L. 1990, fig. 1-2) 
                       β) θραύσµατα της τοιχογραφίας µε αρχιτεκτονήµατα. (Morgan L. 1988, fig. 53) 
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                      Εικ. 14. Κνωσός. Θραύσµα τοιχογραφίας.  
                                   (Coleman K. A. 1970, fig. 97)  
 
 

          
 
Εικ. 15. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη Ι. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 17) 
 
 
 

                       
 
                     Εικ. 16. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη ΙΙ.  
                                 (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 47)       
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Εικ. 17. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη ΙΙΙ. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 19) 
 
 
 

 
 
Εικ. 18. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη ΙV. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 20) 
 
 
 
 

  
 
Εικ. 19. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη V. (Τελεβάντου Χρ. 1994, εικ. 22) 
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                                                         α 
 
 
 

    
                                                         β 
 
 
 
Εικ. 20. Θήρα. Ξεστή 3: σχεδιαστική αναπαράσταση του τοιχογραφικού διακόσµου. 
                     [α) Μπουλώτης Χρ. 1995, εικ. 11, β) Marinatos N. 1993, fig. 211] 
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                       Εικ. 21. Θήρα. Ξεστή 4: τοιχογραφία ποµπής σε κλιµακοστάσιο.  
                                                   (Nτούµας Χρ. 1992, εικ. 140-141) 
 
 
 

 
 
                       Εικ. 22. Θήρα. Σχεδιαστική απόδοση τοιχογραφίας του Τοµέα Α.  
                                                         (Marinatos N. 1987, fig. 6) 
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                    Εικ. 23. Τel Kabri. Θραύσµατα τοιχογραφιών και πιθανή αποκατάστασή     
                      τους σύµφωνα µε τον W. D. Niemeier. (Niemeier W. D. 1991, pl. VIa) 
 
 
 
 
 
 

 
                  α                                                                                                                           β 
 
                             Εικ. 24. Άβαρις. Ανδρικές µορφές µπροστά από οικοδοµήµατα.  
                                                  (Bietak M., Marinatos N. 1995, fig. 9, 11) 
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                  Εικ. 25. Αίγυπτος. Chapel of Huya. (Smith S. 1965, fig. 203) 
 
 
 
 
 
 

                   
 
               Εικ. 26. Θήβες Αιγύπτου. Τάφος του Huy: Αιθίοπες αποδίδουν φόρο  
                              υποτέλειας στον Φαραώ. (Capart J. 1923, pl. LXI) 
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                                                                         α 

                                                                        β   

            
                   γ 
 
Εικ. 27. Πύλος. Σχεδιαστική αναπαράσταση της τοιχογραφίας της ποµπής του προδόµου  
                          σύµφωνα µε τους: α) M. Lang. (PΝ ΙΙ, pl. 119) 
                                                        β) L. MacCallum. (MacCallum L. 1989, pl. ΙΧ) 
                                                        γ) λεπτοµέρεια της τοιχογραφίας. (PΝ ΙΙ, pl. 119, 14Η5) 
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                         α                                                                                β 
 
                           Εικ. 28. Πύλος. Οι λεγόµενες «προσόψεις ιερών».  
                                        (PΝ ΙΙ, pl. R, 1 A 2, pl. 136, 2 A 2)                 
 

                                             
  
                           Εικ. 29. Πύλος. Τοιχογραφία προστώου.                                                  
                                               (PN II, pl. R, 8 A 3)                                           
          

                      
                             α                                                                                                 β 
          
                 Εικ. 30. Πύλος. ∆ωµάτιο 20. (PN II, pl. 132, 3 C 20, pl. 136, 5 Α 20) 
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         Εικ. 31. Πύλος. Θραύσµα τοιχογραφίας µε πρόσοψη οικοδοµήµατος.  
                                                 (PN II, pl. R, 8 A 3)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 Εικ. 32. Πύλος. ∆ωµάτιο 24.                                            Εικ. 33. Μυκήνες. Θραύσµατα  
      (PN II, pl. 77, 9 Α 24)                                                  τοιχογραφιών νοτίως του Ταφικού 
                                                                                           Περιβόλου Α. (PM II, fig. 373c) 
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      Εικ. 34. Μυκήνες. Τοιχογραφία του δωµατίου 31. (Marinatos N. 1986, fig. 3)  
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                                                                 Α 
 
 
 

 
 
        Εικ. 35. Μυκήνες. Ζωφόρος Μεγάρου. (Vermeule E. 1983, εικ. ΧΧΧΙ Α, Β) 
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Εικ. 36. Τίρυνθα. Θραύσµα τοιχογραφίας.                     Εικ. 37. Ορχοµενός. Θραύσµα  
        (Rodenwalt G. 1912, Τaf. II,1)                                τοιχογραφίας.(Vermeule E. 1983, 
                                                                                         σχ. 32γ) 
 

       
                                        α                                                                                                                                     

                                                                                                           
                                                                                                              β               
Εικ. 38. Ορχοµενός. Πιθανές αποκαταστάσεις θραυσµάτων τοιχογραφιών µε  
                                 αρχιτεκτονήµατα. (Smith S. 1965, fig. 95, 96)                                                                      
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                                                          Α 
       

    
                                     Β                                                                                                 Γ 
 
Εικ. 39. Τοιχογραφικός διάκοσµος µε «ικρία» από: Α) Μυκήνες. (Immerwahr S. 1990, fig. 31b)  
                                                                                   Β) Θήβα. (Shaw M. C. 1980, ill. 13) 
                                                                                   Γ) Πύλο. (Shaw M. C. 1980, ill. 12) 
 
 
 
 
 

                                
 
                           Εικ. 40. Πύλος. ∆ωµάτιο 50. (ΡΝ ΙΙ, pl. 78, 10 Α 50)                                                       
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                              α                                                                            β 

                              
                                γ                                                                                    δ 

                                                    ε 
 
Εικ. 41. «Γυναίκες σε παράθυρο»: 
              α) Μυκήνες, «Ν∆ Κτίριο». (Κριτσέλη-Προβίδη Ι. 1982, εικ. 6. Β-4)  
              β) Μυκήνες, «Οικία του Λαδεµπόρου». (Bennet J., Chadwick J. 1958, figs. 42, 43) 
              γ) Μυκήνες, «Οικία της Αναβάθρας». (Lamb W. 1919-1921, pl. VII, 1-3)  
              δ) Θήβα. (Σπυρόπουλος Θ. 1971, πίν. 25α) 
              ε) Γλας, δωµάτιο Η4.( Ιακωβίδης Σπ. 1983, εικ. 61)  
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      Εικ. 42. Παλαίπαφος.                                      Εικ. 43. Κούριο. Ο «Κρατήρας  
      Χάλκινος τρίποδας.                                           µε τα Παράθυρα». (Vermeule  
       (PM II, fig. 374)                                                    E.1983,εικ. ΧΧΧΙΙΙ Α) 
 
 
 
 

                                                                     
                                                                                                         α                                

 
                                   β 
 
Εικ. 44. Τανάγρα. Μακριές πλευρές λάρνακας τάφου 6. (Βασιλικού Ντ. 1995, εικ. 281, 279) 
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 Εικ. 45. Τανάγρα. Λάρνακα ιδιωτικής συλλογής           Εικ. 46. Τανάγρα. Στενή πλευρά  
 στη Γερµανία. (Vermeule E. 1983, εικ. ΧΧΧΙV).          λάρνακας τάφου 22. (Σπυρόπουλος 
                                                                                          Θ. 1970, εικ. 15) 
 
 
 
 
 
 

                            
 
             Εικ. 47. Τανάγρα. Λάρνακα από τον τάφο 51. (Βασιλικού Ντ. 1995, εικ. 285) 
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Εικ. 48. Μυκήνες. «Οικία Σφιγγών»:                Εικ. 49. Μυκήνες. Πύλη των Λεόντων.  
     ελεφάντινο πλακίδιο. (Βασιλικού                              (Hood S. 1985, εικ. 82) 
                Ντ.1995, εικ. 234) 
 

                                                                
                                                                                                          α 

            
                                   β 
 
Εικ. 50. Πήλινα οµοιώµατα: α) Kνωσός. (ΡΜ Ι, fig. 166 A-Η) 
                                              β) Πισκοκέφαλο. (Πλάτων Ν. 1952, εικ. 16) 
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                Eικ. 51. Μυκήνες. «Ρυτό της πολιορκίας». (Vermeule E. 1983, εικ. ΧIV) 
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                                   Eικ. 52. Μυκήνες. Κύπελο από το Λακκοειδή  
                                          τάφο IV. (Hood S. 1990, εικ. 150)  
 
 
 
 

                        
 
                                 Eικ. 53. Αρχάνες. Αµφίκοιλοι βωµοί in situ.  
                                                (Shaw M. C. 1986, fig. 5)  
 
 
 
 

                                               
 
                                            Εικ. 54. Ψείρα. Μαρµάρινο πλακίδιο.  
                                                  (Λεµπέση Α. 1976, πίν. 16δ) 
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                   Εικ. 55. Ζάκρος. Σχεδιαστική αποτύπωση παράστασης λίθινου  
                                      ρυτού. (Evely D. 1999, εικ. σ. 94) 
 
 

                                       
                                 α                                                                                                β 
 

                           
                                                                        γ 
 
                  Εικ. 56. Θραύσµατα λίθινων ρυτών: α) Κνωσός. (Rehak P. 1997, fig. 8) 
                                                                             β) Κνωσός. (Smith S. 1965, fig. 94) 
                                                                             γ) Τίρυνθα. (Sakellarakis J. 1973, fig. 1, fig. 3) 
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                        α                                                                                        β 
 
 

                               
                         γ                                                                                     δ 
 
Εικ. 57. Πήλινα σφραγίσµατα: α) Φαιστός (CMS ΙΙ 5, 33). (Παπαποστόλου Ι. Α. 1977, εικ. 39) 
                                                  β) Ζάκρος, nο 112. (Hood S. 1990, εικ. 223 Γ) 
                                                  γ) Ζάκρος, nο 130. (Hood S. 1990, εικ. 223 Β)  
                                                  δ) Ζάκρος, nο 131. (Morgan L. 1988, fig. 55) 
 
   

                                   
 
Εικ. 58. “The Master Impression”.                                Εικ. 59. «Μητέρα του όρους».  
       (Hallager E. 1985, fig. 11)                                          (Hood S. 1990, εικ. 234) 
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                                 α                                                                                       β 
 
 

                             
                               γ                                                                             δ                                                         
     

          
                                           ε                                                                                            στ 
 
 
 
Εικ. 60. Σφραγιστικές επιφάνειες: 
             α) ∆αχτυλίδι Βερολίνου (CMS ΧΙ, 28). (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 3.1)  
             β) ∆αχτυλίδι ιδιωτικής συλλογής (CMS ΙΙ 3, 326). (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 5.4) 
             γ) CMS I, 513. (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 6.18) 
             δ) CMS II 3, 103. (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 4.6) 
             ε) CMS I, 107. (Niemeier W. D. 1989, Αbb. 1.11) 
           στ) ∆αχτυλίδι θολωτού τάφου ∆ της Πύλου (CMS Ι, 292). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 26) 
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                                  α                                                                                    β                                            
 
 
 

                                  
 
                                                                 γ                                                                                  
 
 

               
                               δ                                                                                                  ε 
 
 
Εικ. 61. Χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια:  
              α) Μυκήνες (CMS I, 86). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 18) 
              β) Μιδέα (CMS Ι, 191). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 3α) 
              γ) Αηδόνια (CMS V S1B, 113). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 20 α) 
              δ) Αηδόνια (CMS V S1B, 114). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 21) 
              ε) Αηδόνια (CMS V S1B, 115). (Bασιλικού Nτ. 1997, εικ. 22) 



                                                                                                                                 Πίν. Ι 

 
 
                     α. Κνωσός. Τοιχογραφία του «Μικρογραφικού Ιερού».  
                                         (Evely D. 1999, εικ. σ. 195)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                     β. Κνωσός. Τοιχογραφία του «Ιερού Άλσους και Χορού».  
                                      (Labyrinth des Minos, Bild 66). 
 
 



                                                                                                                              Πίν. ΙΙ 

 
 
 
 

 
 
    α. Αγία Τριάδα. Τοιχογραφία του «Ιερού Άλσους». (Evely D. 1999, εικ. σ. 242)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         β. Αµνισός. Η «Τοιχογραφία µε τα κρίνα». (Evely D. 1999, εικ. σ. 183)  



                                                                                                                              Πίν. ΙΙΙ 
 
 
 
 
 

 
 
 
                   α. Θήρα. ∆υτική Οικία: Πόλη IV και V. (ΤΗ ΙV, color plate 9) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                     β. Θήρα. ∆υτική Οικία: «ικρία». (ΤΗ IV, color plate 4) 
 
 
 
 



                                                                                                                              Πίν.ΙV 

 
 
                 α. Θήρα. ∆υτική Οικία: τοιχογραφικός διάκοσµος παραθύρου  
                                        (Μπουλώτης Χρ. 1995, εικ. 16) 
 
 
 
 

          
 
           β. Θήρα. Ξεστή 3: λεπτοµέρεια ανατολικού τοίχου ισογείου, δωµ. 3.  
                                              (Μarinatos Ν. 1984, fig. 53) 



                                                                                                                               Πίν. V 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     α. Θήρα. Ξεστή 3: «Τοιχογραφία των αγοριών». (Μπουλώτης Χρ. 2002, εικ. 2) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             β. Θήρα. Οικία των Γυναικών: σχεδιαστική αποκατάσταση του δωµ. 1.  
                                                (Μarinatos Ν. 1984, fig. 69) 
 



                                                                                                                              Πίν.VI 

 
 
 
 
 

 
 
                   α. Άβαρις. Ζωφόρος µε «ταύρο και λαβύρινθο». (Κρήτη-Αίγυπτος.  
                                                    Κατάλογος, αρ. κατ. 277α) 
                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                         β. Κνωσός. Τοιχογραφία µε ποµπή σε κλιµακοστάσιο.  
                                                 (Evely D. 1999, εικ. σ. 253) 
 



                                                                                                                             Πίν. VII 
 
 
 

 
      
          α. Κνωσός. «Τοιχογραφία της Ποµπής», ανατολικός τοίχος του ποµπικού 
                               διαδρόµου. (Preziosi D., Hitchcock L. 1999, ill. 106) 
 
 

 
 
                          β. Kνωσός. Βόρειος τοίχος της «Αίθουσας του Θρόνου».  
                                         (Preziosi D., Hitchcock L.1999, ill. 51) 



                                                                                                                           Πίν. VIII 

 

                              
 
                     α. Μυκήνες. Θρησκευτικό Κέντρο. (Μυκηναϊκός  
                                         Κόσµος, αρ. κατ. 152-153) 
 
 
 
 
 
 

               
 
                     β. Μυκήνες. Το λεγόµενο «Παλλάδιο». (Μυκηναϊκός  
                                              Κόσµος, αρ. κατ. 163) 
 



                                                                                                                              Πίν. ΙΧ 
 
 
 
 

 
                                                         β 
 
                 Σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδας. (Marinatos Ν. 1984, fig. 15) 



                                                                                                                               Πίν. Χ 

 

 
 
                  α. Κνωσός. «Μωσαϊκό της Πόλης». (Ι.Ε.Ε, εικ. σ. 140-141) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        

                                               
 
β. Κνωσός. Ελεφάντινο πλακίδιο.                  γ. Πήλινο οµοίωµα χεττιτικού πύργου. 
(Labyrinth des Minos, αρ. κατ. 206)                  (Αρχαιολογία 82, 2002, εικ. σ. 115)  



                                                                                                                              Πίν. ΧΙ 

                                 
 
α. Ζάκρος. Ρυτό «Ιερού Κορυφής».                  β. Κνωσός. Θραύσµα ρυτού Γυψάδων. 
(Preziosi D., Hitchcock L. 1999, ill. 89)            (Labyrinth des Minos, αρ. αρ. κατ. 60) 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 
γ. Aγία Τριάδα. «Ρυτό των Πυγµάχων».         δ. Aγία Τριάδα. «Κύπελλο του Αρχηγού». 
(Preziosi D., Hitchcock L. 1999, ill. 72)                   (Labyrinth des Minos, Bild 127) 



                                                                                                                             Πίν. ΧΙΙ 

                                   
         
α. Αρχάνες. Θολωτός τάφος Α.                              β. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 91. 
            (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 206)                                     (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 170) 

 
 

                                    
  
γ. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 91.                    δ. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 84.   
(Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 171)                  (Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 169)    
  
 

                             
  
ε. Μυκήνες. Θαλαµωτός τάφος 71.                    στ. Κνωσός. Σφραγιστικό δαχτυλίδι. 
(Μυκηναϊκός Κόσµος, αρ. κατ. 172)                           (Evely D. 1999, εικ. σ. 89)  
 
 
 

                      
 
 ζ. ∆αχτυλίδι από το «Θησαυρό της                    η. ∆αχτυλίδι Τίρυνθας µε ποµπή 
   Τίρυνθας». (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 277)                             δαιµόνων. (Κρήτη-Αίγυπτος.  
                                                                                      Κατάλογος, εικ. σ.153)  



                                                                                                                           Πίν. XIΙΙ 

                                            
 
α. «Οικίσκος των Αρχανών».                                     β. Μοναστηράκι. Οµοίωµα ιερού.  
(Labyrinth des Minos, Bild 87)                                      (Κρήτη-Αίγυπτος. Κατάλογος, 
                                                                                                     αρ. κατ. 41) 
 
                                                                                                                                                                        

                                           
 
γ. Καµηλάρι. Πήλινο οµοίωµα.                                             δ. Πυξίδα µε κιθαρωδό. 
   (Κρήτη-Αίγυπτος. Κατάλογος,                                             (Μυκηναϊκός Κόσµος, 
    αρ. κατ. 43)                                                                                αρ. κατ. 105) 
 
 
                

                                                            
 
ε. Αρχάνες. Οµοίωµα ιερού                                          στ. Καµηλάρι. Πήλινο οµοίωµα. 
       (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 354)                                                           (Ι.Ε.Ε., εικ. σ. 196)  


