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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Ο πρόλογος γράφεται συνήθως στο τέλος. Σε αυτόν, πρώτα-πρώτα, 

αναφέρω ότι το ενδιαφέρον µου για το υπό διερεύνηση θέµα ξεκίνησε 

ήδη από το πρώτο εξάµηνο ένταξής µου στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών. Αφορµή υπήρξε εργασία σχετική µε την τελετουργική 

προσφορά υφασµάτων και ενδυµάτων στον αιγαιακό χώρο της ύστερης 

Χαλκοκρατίας, την οποία εκπόνησα στο πλαίσιο µαθήµατος της 

καθηγήτριας Ι. Τζαχίλη, η οποία αποτέλεσε και την επιβλέπουσα στην 

παρούσα εργασία. Αρκετός καιρός κύλησε έκτοτε και προέκυψε µελέτη 

διευρυµένη και σε άλλα προσφερόµενα αντικείµενα γοήτρου, ήτοι 

κοσµήµατα, αγγεία, πυξίδες ή κιβωτίδια. 

 Στη συγκεκριµένη περίπτωση η καθυστέρηση της συγγραφής ήταν 

µεγαλύτερη απ’ ότι αρχικά είχε προγραµµατιστεί. Οφείλεται αφενός σε 

επαγγελµατικούς λόγους αφετέρου σε µία σειρά ατυχών συµβάντων. 

Τελικώς, η προσπάθεια ευοδώθηκε. Και το αποτέλεσµα θα κριθεί. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      «Το µικρό δώρο φέρνει µεγάλο» 

       Ελληνική λαϊκή ρήση 

 

Το δώρο, ήτοι η εκούσια προσφορά, αποτελεί φαινόµενο 

οικουµενικό, διαχρονικό και µε ποικίλες εκφάνσεις. Τη σηµασία του για 

τις ανθρώπινες κοινωνίες κατέδειξε πρώτος ο Γάλλος ανθρωπολόγος M. 

Mauss, µε τη δηµοσίευση του άρθρου Essai sur le don το 19251. Έκτοτε 

βεβαίως ασχολήθηκαν µε το ίδιο θέµα και άλλοι µελετητές, µεταξύ των 

οποίων µνηµονεύουµε εδώ ιδιαιτέρως το έργο του M. Sahlins (1972)2, 

της M. Strathern3 (1988) και πιο πρόσφατα του M. Godelier4 (1996). 

Κοινή διαπίστωση των µελετητών είναι ότι σε όλες τις κοινωνίες, 

ανεξαρτήτως της δοµής τους, συναντούµε άτοµα διαφόρων κοινωνικών 

οµάδων και ηλικιών να προσφέρουν δώρα. Βασική πτυχή της πρακτικής 

αυτής αποτελεί η προσφορά δώρων σε όντα που οι άνθρωποι θεωρούν 

ανώτερά τους, όπως οι θεότητες, τα πνεύµατα της φύσης ή τα πνεύµατα 

των νεκρών. Ο Mauss αναφέρθηκε στην υποχρέωση να προσφέρονται 

δώρα στους θεούς ή στους εκπροσώπους τους επί γης, χωρίς όµως να 

ασχοληθεί ιδιαιτέρως µε αυτήν. Στο εν λόγω µάλιστα άρθρο του 

επεσήµανε σαφώς τη σχέση µεταξύ της προσφοράς δώρων και της 

πρακτικής της θυσίας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί άλλωστε και το σηµείο 

άρθρωσης του Essai sur le Don µε ένα άλλο δοκίµιο, το Essai sur la 

nature et la fonction du sacrifice (1899), που ο Mauss συνέγραψε µε τον 

Henri Hubert. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το δώρο αποτελεί πράξη 
                                                 
1 M. Mauss, Essai sur le Don. Forme et Raison de l’ Échange dans les Sociétés Archaiques, Année 
Sociologique, nouvelle série, 1 (1925) και ελληνική µετάφραση Μ. Μως, Το ∆ώρο. Μορφές και 
Λειτουργίες της Ανταλλαγής στις Αρχαϊκές Κοινωνίες, Αθήνα 1979. 
2 M. Sahlins, Stone Age Economics, Chicago – New York 1972. 
3 M. Strathern, The Gender of the Gift, Berkley 1988. 
4 M. Godelier, L’ énigme du don, Paris 1996 και ελληνική µετάφραση M. Godelier, Το αίνιγµα του 
∆ώρου, Αθήνα 2003. 
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εθελοντική -τουλάχιστον φαινοµενικά-, ατοµική ή συλλογική, και σε 

όποια προσπάθεια ανάλυσης του φαινοµένου επιβάλλεται, όπως ορθά 

επεσήµανε ο M. Godelier, να λαµβάνεται υπόψη η σχέση που υπάρχει 

ανάµεσα στον ποµπό και τον αποδέκτη του δώρου5. 

Ποικίλες έως τις µέρες µας είναι οι ερµηνευτικές προσεγγίσεις του 

φαινοµένου. Σε γενικές γραµµές µπορούν να διακριθούν σε ψυχολογικές, 

κοινωνιολογικές, οικονοµικές αλλά και σε συνδυασµούς τους. Οι πρώτες 

βασίζονται κυρίως στο φροϋδικό µοντέλο ότι η καταπίεση των 

ανθρώπινων επιθυµιών αποτελεί προαπαιτούµενο του πολιτισµού: οι 

προσφορές στους θεούς ή τους νεκρούς είναι πράξεις αποποίησης των 

υλικών αγαθών, µέσω των οποίων εξελίσσεται µια πολιτισµένη, και 

πιθανώς νευρωτική, προσωπικότητα. Η ιδέα της αποποίησης των υλικών 

αγαθών κυριαρχεί και στο κοινωνιολογικό µοντέλο του Durkheim, αλλά 

στην περίπτωση αυτή η προσφορά λειτουργεί ως στοιχείο για την 

ανανέωση, συνοχή και διαιώνιση της κοινωνίας6. Από την άλλη πλευρά, 

η οικονοµική προσέγγιση του φαινοµένου αντιµετωπίζει τα 

προσφερόµενα αγαθά ως ένα συµβολικό κεφάλαιο το οποίο αποτελεί 

επένδυση και καθιερώνει δεσµούς που στηρίζονται στη δύναµη και την 

εξάρτηση7. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, έπειτα από την αµφισβήτηση 

των φροϋδικών προσεγγίσεων, τον έλεγχο των κοινωνιολογικών θεωριών 

του Durkheim αλλά και την ερµηνευτική ισχνότητα των οικονοµικών 

θεωριών, ο W. Burkert, έγκριτος θρησκειολόγος, πρότεινε, στον 

αντίποδα όλων των ανωτέρω, µια ιστορική – ανθρωπολογική ερµηνεία 

της προσφοράς δώρων8. Με κύριο άξονα την ελληνική θρησκεία και 

µυθολογία των ιστορικών χρονών, και σε συνδυασµό µε βιολογικά όσο 
                                                 
5 M. Godelier, Το αίνιγµα του ∆ώρου, Αθήνα 2003, σ. 31-37. 
6 E. Durkheim, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris 1912, σ. 490-497.  
7 Σχετικά µε το συµβολικό κεφάλαιο βλ. P. Bourdieu, Esquisse d’ une théorie de la pratique, Genève 
1972, σ. 227-243. 
8 W. Burkert, Offerings in Perspective: Surrender, Distribution, Exchange σε T. Linders and G. 
Nordquist (eds.), Gifts to the Gods, Proceedings of the Uppsala Symposium 1985, Uppsala 1987, σ. 43-
50. 
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και ανθρωπολογικά στοιχεία, ανάγει την προσφορά αιµατηρών και 

αναίµακτων θυσιών σε θεούς, ήρωες και νεκρούς στις απαρχές της 

ανθρώπινης ύπαρξης και στην ανάγκη των ανθρώπων για επιβίωση και 

ασφάλεια σε ένα αρχικά «εχθρικό» περιβάλλον. 

Στους κόλπους της αιγαιακής προϊστορίας και πρωτοϊστορίας η 

µελέτη των λατρευτικών πρακτικών απασχόλησε τους ερευνητές κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι., χωρίς αυτό να σηµαίνει βεβαίως ότι το 

θέµα είχε αγνοηθεί στο παρελθόν9. Μεταξύ των πρακτικών αυτών 

σηµαντική θέση κατέχει και η προσφορά δώρων, στην αιµατηρή ή 

αναίµακτη µορφή της. Το ενδιαφέρον προσέλκυσε κυρίως η πρώτη, την 

οποία πραγµατεύτηκαν ενδελεχώς ο Γ. Σακελλαράκης10 και η Ν. 

Μαρινάτου11. Αλλά και µε τις αναίµακτες προσφορές ασχολήθηκαν κατά 

καιρούς πολλοί ερευνητές12 χωρίς όµως να έχει υπάρξει έως τώρα µια 

συνολική θεώρησή τους. Η πρόσφατη εµβριθής µονογραφία του J. 

Weilhartner εξετάζει τις µυκηναϊκές προσφορές αποκλειστικά όµως από 

τη σκοπιά των µαρτυριών της Γραµµικής Β13. 

Κατηγοριοποιώντας τις αναίµακτες προσφορές στον αιγαιακό 

χώρο της ύστερης Χαλκοκρατίας διακρίνουµε δύο βασικές οµάδες: 

αφενός τις φυσικές ή ακατέργαστες, στις οποίες συγκαταλέγονται υγρά 

(κρασί, λάδι και µέλι) ή στερεά είδη (δηµητριακά, φρούτα, καρποί και 

άνθη), και αφετέρου τις επεξεργασµένες, που περιλαµβάνουν κυρίως 

λογής τεχνήµατα (υφάσµατα, ενδύµατα, κοσµήµατα, πολύτιµα σκεύη, 

όπλα, ειδώλια κ.ά.). 

Στην παρούσα εργασία, το ενδιαφέρον µας επικεντρώνεται κυρίως 

στην τελετουργική προσφορά πολύτιµων τεχνηµάτων, ήτοι υφασµάτων, 
                                                 
9 Βλ. σχετικά Warren 1988, σ. 11-12.  
10 J. A. Sakellarakis, Das Kuppelgrab A von Archanes und das kretisch-mykenische Tieropferritual, PZ 
45 (1970), σ. 135-219. 
11 N. Marinatos, Minoan Sacrificial Ritual: Cult Practice and Symbolism, Stockholm 1986. 
12 Βλ. ενδεικτικά ∆. ∆ανιηλίδου, Βιβλιογραφία για την Κρητο-µυκηναϊκή θρησκεία, Αθήνα 1993, σ. 139 
(Ευρετήριο – λήµµα: προσφορές). 
13 Weilhartner 2005. 
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ενδυµάτων, κοσµηµάτων, πολύτιµων αγγείων, πυξίδων ή κιβωτιδίων. Τα 

εν λόγω προσφερόµενα είδη προορίζονται για θεότητες και ιερά, είτε 

ευκαιριακά είτε θεσµοθετηµένα, στο πλαίσιο ενός ιερού, ηµερολογιακά 

ρυθµισµένου, εορτολογίου, για την ύπαρξη του οποίου διαθέτουµε 

σαφείς µαρτυρίες από τα ανακτορικά αρχεία Γραµµικής Β των 

ανακτόρων Κνωσού και Πύλου14. Η αξία των προσφορών αυτών έγκειται 

τόσο στο υλικό κατασκευής (µέταλλα, πολύτιµοι ή ηµι-πολύτιµοι λίθοι, 

ελεφαντόδοντο κ.ά.), στην αισθητική τους τελείωση και ποιότητα όσο 

και στην περιπλοκότητα εκτέλεσής τους, υπό την έννοια ότι η χρονοβόρα 

για την κατασκευή τους διαδικασία είναι κεφαλαιοποιηµένη υλική αξία15. 

Η προσφορά, ως συνήθης λατρευτική πρακτική, συνοδευόταν 

προφανώς από δρώµενα (κυρίως ποµπές, οσάκις επρόκειτο για 

κοινοτικές γιορτές) και από προφορικό ιερό λόγο (ύµνους, δεήσεις, 

επικλήσεις, ευχαριστίες), που θα ελάµβαναν χώρα σε συγκεκριµένο τόπο 

και µε συγκεκριµένη ακολουθία, προκειµένου να επιτευχθεί ο επιθυµητός 

στόχος, ήτοι η όποια επικοινωνία µε το θείο16. Για τα δρώµενα 

διαθέτουµε µόνον εικονογραφηµένα στιγµιότυπα, που επιδέχονται 

πολλαπλές, αφού στερούµαστε των συνοδευτικών ιερών κειµένων σαν κι 

αυτά που έχουν διασωθεί λόγου χάρη στην Αίγυπτο, την Μεσοποταµία 

και στους Χετταίους. Αγνοούµε επίσης παντελώς τον προφορικό ιερό 

λόγο, µε εξαίρεση ίσως τις επαναλαµβανόµενες ρήσεις σε Γραµµική Α 

(βλ. κυρίως την λεγόµενη Libation formula) πάνω σε λίθινες τράπεζες 

προσφορών ή σε κάποια άλλα προσφερόµενα αντικείµενα17. 

                                                 
14 Documents 19732, σ. 284-289, 303-312. J. Melena, Reflexiones sobre los meses del calendario 
micenico de Cnoso y sobre la fechia de la caida del palacio, Emerita XLII (1974), σ. 77-102. C. 
Trümpy, Nochmals zu den Mykenischen Fr-Täfelchen. Die Zeitangaben innerhalb der Pylischen 
Ölrationenserie, SMEA 27 (1989), σ. 191-234. Χρ. Μπουλώτης, Σκέψεις για τα µυκηναϊκά µηνολόγια, 
Αρχαιολογία και Τέχνες 74 (2000), σ. 9-16. Weilhartner 2005, σ. 98 (για τους κνωσιακούς µήνες) και σ. 
182 (για τους µήνες του πυλιακού ηµερολογίου). 
15 Βλ. την άποψη αυτή όπως διατυπώνεται από τον Κ. Μαρξ στο έργο του Μισθός, Τιµή και Κέρδος, 
Αθήνα 1984, σ. 33-36 (τµήµα του κεφαλαίου VI. Αξία και Εργασία). 
16 Warren 1988, σ. 11-13. 
17 C. Davaras, Two new Linear A inscriptions on Libation Vessels from Petsofas, Kadmos 11 (1976), 
σ. 101-112. 
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Για την προσέγγιση του θέµατος της τελετουργικής προσφοράς 

δώρων στον αιγαιακό χώρο της ύστερης Χαλκοκρατίας διαθέτουµε, 

εκτός από τις παραστάσεις σε διάφορες κατηγορίες τέχνης (τοιχογραφίες, 

σφραγίδες, σφραγίσµατα, σφραγιστικά δαχτυλίδια, λίθινα αγγεία κ.ά.), 

πραγµατικά πολύτιµα αντικείµενα από θεωρούµενα ως ιερά «contexts» 

(κυρίως ιερά θησαυροφυλάκια κρητικών ανακτόρων) καθώς επίσης 

κάποιες σηµαίνουσες µαρτυρίες από τις πινακίδες Γραµµικής Β. Ωστόσο 

τα εν λόγω διαθέσιµα στοιχεία εγείρουν από τη φύση τους πολλαπλά, 

όπως θα δούµε, ερµηνευτικά ζητήµατα. 

∆ιατρέχοντας το σύνολο των διαθέσιµων πηγών είµαστε σε θέση, 

µία τουλάχιστον φορά, χάρη στην αµφίγραπτη πινακίδα Tn 316 από το 

ανακτορικό αρχείο της Πύλου, του εκπνέοντος 13ου αι. π.Χ., να 

εντοπίσουµε ρητά την προσφορά πολύτιµων αντικειµένων σε θεότητες 

του µυκηναϊκού πανθέου18. Στην πινακίδα αυτή (βλ. διεξοδικότερα 

παρακάτω ενότητα 3Γ) συναντούµε για πρώτη φορά στη γλώσσα µας τη 

λέξη δώρον, και µάλιστα στον πληθυντικό αριθµό (do-ra)19, µε αφορµή 

την αποστολή δεκατριών χρυσών αγγείων από το πυλιακό ανάκτορο σε 

ιερά της τοποθεσίας Pa-ki-ja-na κατά το µήνα πλωιστό (po-ro-wi-to), που 

ερµηνεύεται, σύµφωνα µε εύλογη πρόταση του Palmer, ως µήνας 

έναρξης της ναυσιπλοΐας20. 

Εκτός από τη λέξη do-ra (=δώρα) στις πινακίδες της Γραµµικής Β 

προσφορές σε θεότητες δηλώνει και η οµόρριζή της δοσµός21, παράγωγη 

                                                 
18 Για τη µακρά και πλούσια βιβλιογραφία σχετικά µε την πινακίδα PY Tn 316 βλ. Th. Palaima, Kn 02 
– Tn 316, στο S. Deger-Jalkotzy, S. Hiller, O. Panagl (eds.), Floreant Studia Mycenaea, Akten des X 
Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Salzburg vom 1-5 Mai 1995, Wien 1999, σ. 437, 
υποσ. 1. 
19 Documents 19732, σ. 284-289 (γενική ανάλυση της πινακίδας PY Tn 316). Ιδιαιτέρως για τη λέξη 
do-ra βλ. σ. 285. Βλ. επίσης σχετικά Gérard-Rousseau 1968, σ. 28 (στο λήµµα ake). Weilhartner 2005, 
σ. 141. 
20 Βλ. σχετικά L. R. Palmer, A Mycenaean Calendar of Offerings (PY Kn 02), Eranos 53 (1955), σ. 1-
13. 
21 Gérard-Rousseau 1968, σ. 25, στο λήµµα Posedao, όπου σαφώς η λέξη do-so-mo έχει την έννοια της 
θεϊκής προσφοράς. Documents 19732, σ. 275-289. Ι. Προµπονάς, Ανθολογία µυκηναϊκών κειµένων, 
Αθήνα 1983, σ. 72. Weilhartner 2005, σ. 111-112 και 165-166. 
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και αυτή του δίδωµι. Μολονότι χρησιµοποιούνται ως συνώνυµες, 

φαίνεται, ωστόσο, ότι η πρώτη χαρακτηρίζει ειδικότερα τα πολύτιµα, 

περίτεχνα αντικείµενα, ενώ η δεύτερη, ως αφηρηµένο ουσιαστικό, 

δηλώνει κυρίως αυτή καθεαυτή την πράξη της προσφοράς. Με το 

ουσιαστικό do-so-mo (δοσµός) καταχωρίζονται συχνά σε πινακίδες 

Γραµµικής Β, κυρίως από την Πύλο και την Κνωσό, πολυάριθµες 

προσφορές λαδιού, µελιού, ζώων, λογής γεννηµάτων κ.α. προς 

θεότητες22. 

Εύλογο να δεχθούµε ότι η λέξη δώρον στη µυκηναϊκή ελληνική, 

εκτός από τα ιερά αναθήµατα, θα σήµαινε, σε κοσµικό επίπεδο, 

οποιοδήποτε πολύτιµο αντικείµενο περνούσε, µε συναισθηµατική 

φόρτιση, προσδοκία ή σκοπιµότητα, από ένα πρόσωπο, τον δωρητή, σε 

κάποιο άλλο πρόσωπο, τον αποδέκτη, ως εµπράγµατο σηµάδι κοινωνικής 

σχέσης και συναλλαγής. Στα κείµενα της Γραµµικής Β όµως δεν έχουν 

σωθεί σαφείς επί του προκειµένου µαρτυρίες. Στο ευρύτερο νοηµατικό 

πεδίο των λέξεων δώρον και δοσµός µπορούν να συγκαταλεχθούν και 

δύο άλλες λέξεις οι o-pe-ro (όφελος)23 και a-pu-do-si (απύδοσις)24, που 

χαρακτηρίζουν την οφειλή σε είδος και την υποχρεωτική καταβληθείσα 

εισφορά αντίστοιχα. 

Για την πολυσηµία που θα είχε ασφαλώς το δώρο στη µυκηναϊκή 

και, ακόµη παλαιότερα, στη µινωική κοινωνία έρχονται εύγλωττα να 

καταθέσουν τα οµηρικά έπη, όπου ξανασυναντούµε τη λέξη δώρον, είτε 

µε την έννοια της θεϊκής προσφοράς και του αναθήµατος25 είτε µε την 

έννοια της προσφοράς σε κοσµικό επίπεδο26. Οµοίως απαντά και στη 

                                                 
22 Βλ. λόγου χάρη την πινακίδα PY Un 718. 
23 Ι. Προµπονάς, Ανθολογία µυκηναϊκών κειµένων, Αθήνα 1983, σ. 68, 71, 80, 111. Γ. Προµπονάς, 
Λεξικό της Μυκηναϊκής Ελληνικής, τ. Ι, Αθήνα 1978, σ. 184-185 (σχόλιο σε λήµµα απύδοσις). 
24 Γ. Προµπονάς, Λεξικό της Μυκηναϊκής Ελληνικής, τ. Ι, Αθήνα 1978, σ. 183-186. 
25 Βλ. ενδεικτικά Ιλιάδα Ζ, 293 «τῶν ἕν' ἀειραµένη Ἑκάβη φέρε δῶρον Ἀθήνῃ», και Υ, 299 
«δῶρα θεοῖσι δίδωσι, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;». 
26 Βλ. ενδεικτικά Ιλιάδα Ω, 176 «δῶρα δ' Ἀχιλλῆι φερέµεν, τά κε θυµὸν ἰήνῃ,»και Οδύσσεια ρ, 
76 «ὥς τοι δῶρ' ἀποπέµψω, ἅ τοι Μενέλαος ἔδωκεν.». 



 

 

13

 

µεταγενέστερη αρχαιοελληνική γραµµατεία27. Συναφής µε τα ανωτέρω 

είναι και η πρώτη ενδελεχής αρχαιολογική µελέτη, στο πλαίσιο της 

ελληνικής θρησκείας των ιστορικών χρόνων που εκπόνησε ο Rouse το 

190228, στόχος της οποίας υπήρξε η συλλογή και κατάταξη των 

αναίµακτων, µη άµεσα φθαρτών, προσφορών (αναθηµάτων) σε θεούς, 

ήρωες και νεκρούς. 

Η λέξη δώρον ως δεύτερο συνθετικό κύριων ονοµάτων απαντά 

ήδη σε πινακίδες Γραµµικής Β, γεγονός που καταδεικνύει έµµεσα τη 

σηµασία του στον κοινωνικό ιστό. Στα αρχαιότερα και µακροβιότερα της 

ελληνικής γλώσσας συγκαταλέγεται το Te-o-do-ra (Θεοδώρα), 

µαρτυρούµενο σε πινακίδα µε κατάλογο γυναικών από τις Μυκήνες (MY 

V 659)29, µε την έννοια της προικισµένης από τους θεούς ανθρώπινης 

φύσης. Ως δεύτερο συνθετικό µαρτυρείται η λέξη δώρον σε ένα ακόµη 

γυναικείο όνοµα το A-pi-do-ra (Αµφιδώρα), που απαντά επίσης στις 

Μυκήνες (MY Oe 115.2), αλλά και στο αντίστοιχό του αντρικό A-pi-do-

ro, (Αµφίδωρος), γνωστό από την πινακίδα Xd 146 της Κνωσού30. Να 

σηµειωθεί ότι ανθρωπωνύµια, όπως Πολύδωρος31, Πολυδώρη32 και 

Εύδωρος33, συναντώνται και στα οµηρικά έπη, θεωρούµενα ως 

κληροδοτούµενα του µυκηναϊκού ονοµατωνυµικού στους ιστορικούς 

χρόνους. 

 
                                                 
27 Βλ. ενδεικτικά Ησίοδος, Έργα και Ηµέραι, 82 «δῶρον ἐδώρησαν πῆµ' ἀνδράσιν 
ἀλφηστῇσιν.», 85 «δῶρον ἄγοντα θεῶν, ταχὺν ἄγγελον· οὐδ' Ἐπιµηθεὺς» και 358 «χαίρει 
τῷ δώρῳ καὶ τέρπεται ὃν κατὰ θυµόν·». 
28 W. H. D. Rouse, Greek Votive Offerings. An Essay in the History of Greek Religion, Cambridge 
1902. 
29 Gérard-Rousseau 1968, σ. 210 (στο λήµµα teo). 
30 Γ. Προµπονάς, Λεξικό της µυκηναϊκής ελληνικής, Αθήνα 1978, τ. Ι, σ. 126. Βλ. και σ. 121 (σύνθετα 
από ἀµφί). 
31 Βλ. ενδεικτικά Ιλιάδα Υ, 419 «Ἕκτωρ δ’ ὡς ἐνόησε κασίγνητον Πολύδωρον», Ιλιάδα Χ, 46 
«καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε, Λυκάονα καὶ Πολύδωρον». 
32 Ιλιάδα Π, 175, «ὃν τέκε Πηλῆος θυγάτηρ καλὴ Πολυδώρη». Γ. Προµπονάς, Λεξικό της 
Μυκηναϊκής Ελληνικής, τ. Ι, Αθήνα 1978, σ. 126 (σχόλιο σε λήµµα Αµφιδώρα). 
33 Ιλιάδα Π, 179 «τῆς δ’ ἑτέρης Εὔδωρος ἀρήιος ἡγεµόνευεν», Ιλιάδα Π, 186 «Εὔδωρον, περὶ 
µὲν θείειν ταχὺν ἠδὲ µαχητήν». 



 

 

14

 

2. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 

Η προσφορά δώρων, και δη πολύτιµων τεχνηµάτων που µας 

απασχολούν εδώ, αποτελεί, όπως προαναφέραµε, βασική πτυχή της 

αιγαιακής θρησκείας κατά την ύστερη Χαλκοκρατία. Ποια ήταν όµως 

αυτή η θρησκεία; 

Στο α΄ µισό του 20ου αι. ο θρησκειολόγος Martin P. Nilsson, 

κρίνοντας αποκλειστικά από τα εικονιστικά και υλικά κατάλοιπα µίλησε 

για µια Minoan-Mycenaean Religion34. Έκτοτε, η αποκρυπτογράφηση 

των πινακίδων της Γραµµικής Β αλλά και η πρόοδος της έρευνας 

επέτρεψαν τη διάκριση µεταξύ των µινωικών και των µυκηναϊκών 

θρησκευτικών στοιχείων35 και τεκµηρίωσαν την ύπαρξη της ίδιας 

επίσηµης θρησκείας στην Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα των 

τελευταίων περιόδων της ύστερης Χαλκοκρατίας. 

Σε νεότερους χρόνους ο R. Hägg υποστήριξε ότι αντί για µια 

οµοιογενή θρησκεία θα πρέπει να υπήρχαν τουλάχιστον τέσσερα 

θρησκευτικά συστήµατα στον αιγαιακό χώρο της ύστερης 

Χαλκοκρατίας36: α) µια αυτόχθονη µινωική θρησκεία, πριν την έλευση 

των Μυκηναίων στην Κρήτη, β) µια ελλαδική θρησκεία στην ηπειρωτική 

χώρα, από την οποία διατηρούνται ελάχιστα λείψανα της µεσοελλαδικής, 

ίσως µικτού, ινδοευρωπαϊκού και προελληνικού χαρακτήρα, γ) ένα 

µινωικό-ελλαδικό αµάλγαµα στην ηπειρωτική Ελλάδα, η κατ’ εξοχήν 

µυκηναϊκή θρησκεία, και δ) ένα ελλαδικό-µινωικό αµάλγαµα στην 

Κρήτη, το οποίο µαρτυρείται στα αρχεία των πινακίδων Γραµµικής Β της 

Κνωσού. 

                                                 
34 M. Nilsson, The Minoan-Mycenaean Religion and its survival in Greek Religion2, Lund 1950. 
35 R. Hägg, Mycenaean Religion: The Helladic and the Minoan Components, στο Linear B: A 1984 
Survey. BCILL 26 (1985), σ. 203-225. 
36 M. Ruipérez – J. Melena, Οι Μυκηναίοι Έλληνες, Αθήνα 1996, σ. 181-182. 
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Για τα δύο πρώτα συστήµατα διαθέτουµε µόνο τις αµιγώς 

αρχαιολογικές µαρτυρίες, ενώ για τα δύο τελευταία, τις πληροφορίες και 

των πινακίδων37. Οι πινακίδες της Γραµµικής Β, όµως, όπως και η 

ανακτορική τέχνη, µας παρέχουν στοιχεία για την επίσηµη θρησκεία, 

όπως αυτή διαµορφώθηκε κυρίως και ασκείτο στα ανακτορικά κέντρα38. 

Πρόκειται για τη θρησκεία των ανώτερων κοινωνικά στρωµάτων, που 

είχαν αφενός τη δυνατότητα ανάθεσης αντικειµένων πολυτελείας και 

αφετέρου επαφές µε άλλες περιοχές του Αιγαίου, τη Μέση Ανατολή ή 

την Αίγυπτο. Στοιχεία για τη θρησκεία αλλά και τις λατρευτικές 

πρακτικές των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων, που θα ήταν σαφώς 

πιο συντηρητικές είναι δυνατό να αντληθούν µόνο από τα αρχαιολογικά 

κατάλοιπα39. 

Για την αιγαιακή, εν γένει, θρησκεία της 2ης χιλιετίας π.Χ., σε 

αντίθεση µε τους άλλους σύγχρονους πολιτισµούς (Αιγύπτου, Εγγύς 

Ανατολής, Μεσοποταµίας, Χετταίων), λείπουν, όπως προαναφέραµε, ή 

ακριβέστερα, δεν έχουν διασωθεί ιερά κείµενα και, πάντως, δεν υπήρχε η 

συνήθεια του γραπτού υποµνηµατισµού των θρησκευτικών 

παραστάσεων. Ως εκ τούτου, τις διαθέσιµες πηγές µας απαρτίζουν η 

σχετική εικονογραφία, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα και οι πληροφορίες, 

αν και έµµεσες, από τις πινακίδες Γραµµικής Β. Πρόκειται, όµως, για 

πηγές ανισοβαρείς, µε ανισοµερή χρονική και τοπική κατανοµή, που 

υπόκεινται επιπλέον ερµηνευτικά στον αστάθµητο παράγοντα της 

υποκειµενικότητας40. Εγγενή κίνδυνο παρερµηνείας, αποτελεί και το 

                                                 
37 Για µια συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων που αντλούµε για τη µυκηναϊκή θρησκεία από τις 
πινακίδες Γραµµικής Β βλ. J. Chadwick, What do we know about Mycenaean Religion?, στο Linear B: 
A 1984 Survey. BCILL 26 (1985), σ. 191-202. 
38 Πρόκειται για άποψη του R. Hägg όπως διατυπώνεται σε άρθρο του µε τίτλο Official and Popular 
cults in Mycenaean Greece, στο R. Hägg and N. Marinatos (eds.), Sanctuaries and Cults in the Aegean 
Bronze Age, Proceedings of the First International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 12-
13 May, 1980, Stockholm 1981, σ. 35-39. 
39 Οπ. π., υποσ. 38, σ. 39. 
40 Για τα προβλήµατα περιγραφής και ερµηνείας σφραγίδων και σφραγισµάτων στον αιγαιακό χώρο 
βλ. I. Pini, Towards a standardization of terminology. Problems of description and identification, στο 
Laffineur R., Crowley J. (eds.), ΕΙΚΩΝ. Aegean Bronze Age Iconography: shaping a methodology, 
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γεγονός της αδυναµίας να χαραχθεί µια σαφής οροθετική γραµµή 

ανάµεσα σε κοσµικά και θρησκευτικά στοιχεία, µια και κατά τους 

πρώιµους χρόνους διαπλέκονται στενά µεταξύ τους. 

Με αυτά στον νου, θα προχωρήσουµε στην παρουσίαση των 

διαθέσιµων για το θέµα µας πηγών και σε συναφή ερµηνευτικά 

ζητήµατα. 

 

α. Εικονιστικές παραστάσεις 

 

Εικονιστικές παραστάσεις σχετικές µε την τελετουργική προσφορά 

πολύτιµων τεχνηµάτων στο Αιγαίο της ύστερης Χαλκοκρατίας 

προέρχονται κυρίως από τοιχογραφηµένες και σφραγιστικές επιφάνειες 

(σφραγιστικά δαχτυλίδια, σφραγίδες και σφραγίσµατα). Επιπλέον όµως, 

διαθέτουµε και παραστάσεις ανάγλυφες, εγχάρακτες ή ζωγραφικές σε 

ετερόκλητα τεχνήµατα όπως αγγεία, σαρκοφάγους, και, µεµονωµένα, σε 

διπλούς πελέκεις ή οµοιώµατα. Οι εν λόγω παραστάσεις συνοδεύονται 

από µια σειρά προβληµάτων που επιτείνονται λόγω της έλλειψης ενός 

συγκεντρωτικού εικονογραφικού λεξικού, πάγιου ζητούµενου των 

µελετητών της αιγαιακής εικονογραφίας. 

Όσον αφορά στις τοιχογραφίες, οι συνθήκες εύρεσης και 

διατήρησής τους ποικίλουν, ενώ ελάχιστες από αυτές διατηρήθηκαν in 

situ. Χτυπητή εξαίρεση αποτελεί το Ακρωτήρι Θήρας, όπου «η 

ηφαιστειακή έκρηξη δηµιούργησε ιδανικές συνθήκες αρχαιολογικής-

ανασκαφικής πραγµατικότητας»41. Οι δυσµενείς συνθήκες διατήρησης, 

στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δυσχεραίνουν και τη συνακόλουθη 

αποκατάσταση, µε αποτέλεσµα συχνά περισσότερες, αντικρουόµενες 

                                                                                                                                            
Proceedings of the 4th International Aegean Conference, University of Tasmania, Hobart, Australia, 6-
9 April 1992, (Aegaeum 8), Liège 1992, σ. 11-19. 
41 Ντούµας 19992, σ. 14-15. Χρ. Μπουλώτης, Πτυχές θρησκευτικής έκφρασης στο Ακρωτήρι, Αλς 3 
(2005), σ. 20-75. 
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µεταξύ τους, προτάσεις. Ορισµένες µάλιστα παραστάσεις είναι δυνατόν 

να συµπληρωθούν ή να εµπλουτιστούν εκ των υστέρων µε υλικό 

αγνοηµένο στις αποθήκες των µουσείων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η 

ερµηνευτική προσέγγισή τους σχετίζεται σαφώς µε την ιδιοσυγκρασία 

και την προσωπικότητα του µελετητή και υπόκειται συχνά σε αντιθετικά 

πρότυπα42. 

Ανάλογα προβλήµατα αφορούν και τη σφραγιδογλυφία, µια 

συνοπτική παρουσίαση των οποίων επιχείρησε ο I. Pini µε το άρθρο του 

«Towards a standardization of terminology. Problems of description and 

identification»43. Εκτός από την ενίοτε κακή διατήρηση των 

παραστάσεων, ο περιορισµένος χώρος της σφραγιστικής επιφάνειας δεν 

επέτρεπε την απόδοση λεπτοµερειών, ενώ, κατά περίπτωση, οδήγησε 

αναγκαστικά σε έντονες σχηµατοποιήσεις. Τα συνακόλουθα ερµηνευτικά 

προβλήµατα πηγάζουν πρώτα-πρώτα από την περιορισµένη 

χρησιµοποίηση εικονογραφικών παραλλήλων. Έπειτα, από το γεγονός 

ότι ορισµένα εικονιστικά µοτίβα είναι δύσκολο να αναγνωριστούν µε 

βεβαιότητα, είτε λόγω της ανεπαρκούς φωτογραφικής τεκµηρίωσης των 

παραστάσεων είτε από λανθασµένα σχέδια. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, η 

µεταγενέστερη χάραξη στοιχείων στη σφραγιστική επιφάνεια έχει 

αλλοιώσει την αρχική παράσταση. Παραπλανητική, τέλος, µπορεί να 

αποδειχθεί και η άκριτη χρησιµοποίηση των παραστάσεων πριν την 

τελική δηµοσίευση του σφραγιδογλυφικού υλικού. 

 Όπως είναι φυσικό, στις περιορισµένου µεγέθους σφραγιστικές 

επιφάνειες έχουν απεικονιστεί επιλεκτικά κάποια στιγµιότυπα µόνον 

(pars pro toto) ατοµικής ή και συλλογικής λατρείας, µεταξύ των οποίων 
                                                 
42 Ενδεικτικά, για τα αντιθετικά µοντέλα ερµηνείας των τοιχογραφιών του Ακρωτηρίου Θήρας βλ. Φ. 
Μαυρίδης, ∆ηµόσιο – Ιδιωτικό και Θρησκευτικό – Κοσµικό. Οι τοιχογραφίες του ΥΚ Ι Ακρωτηρίου 
Θήρας και τα µοντέλα ερµηνείας τους, στο Αργοναύτης. Τιµητικός τόµος για τον καθηγητή Χρίστο Γ. 
Ντούµα, Αθήνα 2003, σ. 574-587. 
43 I. Pini, στο Laffineur R., Crowley J. (eds.), ΕΙΚΩΝ. Aegean Bronze Age Iconography: shaping a 
methodology, Proceedings of the 4th International Aegean Conference, University of Tasmania, 
Hobart, Australia, 6-9 April 1992, (Aegaeum 8), Liège 1992, σ. 11-19. 
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έχουν αναγνωριστεί και σκηνές προσφοράς πολύτιµων αντικειµένων, και 

συγκεκριµένα αγγείων, υφασµάτων ή ενδυµάτων. Αντίθετα, στα 

εικονιζόµενα σε τοιχογραφίες στιγµιότυπα, όπως κυρίως στις ποµπικές 

παραστάσεις ανδρών ή γυναικών, που υποβάλλουν έντονα την εντύπωση 

της τελετουργικής προσφοράς, µαρτυρούνται όλα τα υπό συζήτηση εδώ 

πολύτιµα αντικείµενα (υφάσµατα ή ενδύµατα, κοσµήµατα, αγγεία, 

πυξίδες ή κιβωτίδια) - µια λατρευτική πρακτική ρητά γνωστή από τις 

πινακίδες της Γραµµικής Β. 

 

β. Πινακίδες Γραµµικής Β 

 

Τα κείµενα των πινακίδων της Γραµµικής Β, χαρακτηριζόµενα από 

άκρα λακωνικότητα, αποτελούν λογιστικές καταγραφές οικονοµικού 

χαρακτήρα, από το τελευταίο µόνο έτος της ζωής των ανακτόρων. Είναι 

κοινώς αποδεκτό ότι το σωζόµενο αρχειακό υλικό δεν αφορά το σύνολο 

της µυκηναϊκής οικονοµίας44. Επιπλέον παραµένει ανοικτό το ζήτηµα 

ποιο ποσοστό της ανακτορικής οικονοµίας καλύπτουν οι καταχωρίσεις 

των πινακίδων, αφού διαθέτουµε ένα τυχαίο µόνο τµήµα του αλλοτινού 

αρχειακού σώµατος. Αλλά και στα διασωθέντα κείµενα διακρίνεται µια 

επιλεκτική καταγραφή στοιχείων, µεταξύ των οποίων και αρκετές 

αναφορές σχετικά µε τη θρησκεία ή τις λατρευτικές πρακτικές45. 

Η προσεκτική καταγραφή των ανακτορικών προσφορών σε 

θεότητες και ιερατείο είναι ενδεικτική της σηµασίας που η κοσµική 

εξουσία απέδιδε στις υποχρεώσεις προς την θεϊκή και τους υπηρέτες 

αυτής επί γης. Μελετώντας συνολικά τα εν λόγω στοιχεία, προχωρούµε 
                                                 
44 J. T. Killen, The Linear B Tablets and the Mycenaean Economy, στο Linear B: A 1984 Survey. 
BCILL 26 (1985), σ. 262-270. 
45 Βλ. σχετικά L. Bendall, The Economics of Potnia in the Linear B Documents: Palatial Support for 
Mycenaean Religion στο R. Laffineur, R. Hägg (eds.), Potnia, Deities and Religion in the Aegean 
Bronze Age. Proceedings of the 8th International Aegean Conference / 8e Rencontre égéenne 
internationale, Göteborg, Göteborg University, 12-15 April 2000, (Aegaeum 22), Liège 2001, σ. 445-
450. 
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στη διερεύνηση της διαπλοκής των δύο τοµέων της µυκηναϊκής 

οικονοµίας, κοσµικού και του θρησκευτικού, επισηµαίνοντας 

ταυτόχρονα τη θέση του τελευταίου στην κοινωνία. Αντλούµε 

παράλληλα, έστω και εµµέσως, χρήσιµα στοιχεία για τις λατρευτικές 

πρακτικές, καθώς τα ανάκτορα φαίνεται ότι συνεισέφεραν οικονοµικά 

όχι µόνο για την οργάνωση γευµάτων και γιορτών46, αλλά και για την 

αποστολή προσφορών σε ιερά47. Τέλος, τα κείµενα των πινακίδων µας 

δίνουν τη δυνατότητα να ρίξουµε φευγαλέες µατιές στο πάνθεον της 

εποχής, στο ιερατείο, στο επίσηµο εορτολόγιο αλλά και στα τοπικά ιερά 

µηνολόγια. 

Η σηµαντικότερη πινακίδα θρησκευτικού περιεχοµένου είναι η PY 

Tn 31648, του εκπνέοντος 13ου αι., πινακίδα που άπτεται άµεσα στο θέµα 

που µας απασχολεί. Στην πινακίδα αυτή από το ανακτορικό αρχείο της 

Πύλου καταγράφεται η τελετουργική αποστολή δεκατριών χρυσών 

αγγείων (κυλίκων, φιαλών και κυπέλλου) σε διάφορα ιερά και θεότητες, 

γυναικείες και ανδρικές, όπως η Πότνια, η Μάνασα, η Ποσιδάεια, η Ήρα, 

ο ∆ίας κ.ά. Οι εν λόγω προσφορές καταγράφονται ως δώρα (do-ra), λέξη 

που απαντάται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, 

χρησιµοποιούµενη δε µε την έννοια του ιερού αναθήµατος όπως 

συνάγεται από το γεγονός ότι οι αποδέκτες των προσφορών ήταν 

θεότητες. Μαζί αποστέλλονται εννέα άντρες και γυναίκες, 

χαρακτηριζόµενοι συλλήβδην µε την προβληµατική στην ερµηνεία της 

λέξη po-re-na. 

Σχετικά µε το θέµα µας στοιχεία όµως αντλούνται και από άλλες 

πινακίδες. Σαφή µαρτυρία για προσφορά υφασµάτων σε ανδρικές και 

                                                 
46 Βλ. σχετικά J.T. Killen, Thebes Sealings, Knossos Tablets and Mycenaean State Banquets, BICS 39 
(1994), σ. 67-84. 
47 Όπ. π. υποσ. 45. 
48 J. T. Hooker, Εισαγωγή στη Γραµµική Β, Αθήνα 19962, σ. 252-258. Βλ. σχετικά και ανωτέρω υποσ. 
17. 



 

 

20

 

γυναικείες θεότητες καταγράφεται στα αρχεία από Κνωσό49 και Πύλο50. 

Με την τελετουργική προσφορά υφασµάτων ή ενδυµάτων σχετίζονται 

εµµέσως και άλλες πινακίδες51, ιδιαιτέρως δε η PY Fr 1222, στην οποία 

έχει υποστηριχθεί η προσφορά πεποικιλµένου πέπλου στο πλαίσιο 

οµώνυµης γιορτής. 

Αντιθέτως, στις σωζόµενες πινακίδες δεν καταχωρίζονται 

προσφορές κοσµηµάτων, πυξίδων ή κιβωτιδίων σε θεότητες. 

 

γ. Πραγµατικά ευρήµατα 

 

Η ανασκαφική εικόνα, άνιση τοπικά και χρονικά, αλλάζει και 

εµπλουτίζεται µε την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της έρευνας. 

Μολονότι είναι εν γένει ενδεικτική, δεν παύει να παραµένει τυχαία. 

Αναπόσπαστο τµήµα της τα ευρήµατα, µεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται, κατά περίπτωση, και πολύτιµα αντικείµενα. Εύκολα 

µπορούµε να φανταστούµε, ότι θα ήταν τα πρώτα που αποµακρύνονταν 

κατά την εγκατάλειψη µιας θέσης ή τα πρώτα που θα αποτελούσαν 

αντικείµενο αρπαγής. 

Ο παραπάνω κανόνας επιβεβαιώνεται και στον αιγαιακό χώρο 

όπου όλα τα µεγάλα µινωικά και µυκηναϊκά ανάκτορα της εποχής του 

Χαλκού συλήθηκαν και απογυµνώθηκαν από τα πολύτιµα αντικείµενά 

τους πριν την ανακάλυψη και ανασκαφική τους έρευνα. Κανένα 

πολύτιµο σκεύος δεν παρέµεινε in situ µετά την τελική καταστροφή των 

µινωικών ανακτόρων σε Φαιστό και Μάλια, µε εξαίρεση το δεύτερο, 

όπου διασώθηκαν µερικά πολύτιµα όπλα. Τα εναποµείναντα σε αυτά 

πολύτιµα αντικείµενα αποτελούν είτε υπολείµµατα συλήσεως ή 

υπολείµµατα παλαιότερων περιόδων, επιχωσθέντα κάτω από δάπεδα, 
                                                 
49 Βλ. κατωτέρω, στο σχετικό κεφάλαιο, τις πινακίδες KN Oa 745 [+] 7374, KN M 719, KN M 729. 
50 Βλ. κατωτέρω, στο σχετικό κεφάλαιο, τις πινακίδες PY Ua 1413, PY Un 853 και PY Un 6. 
51 Βλ. κατωτέρω στο σχετικό κεφάλαιο. 
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µετά από ανακατασκευή. Στην περίπτωση αυτή συγκαταλέγονται 

υπολείµµατα των ιερών θησαυροφυλακίων της Κνωσού τα οποία 

επιχώθηκαν κατά την ΥΜ ΙΑ στα λεγόµενα «Temple Repositories»52. 

Ιδιαιτέρως σηµαντικό επί του προκειµένου είναι και το σύνολο των 

τελετουργικών λίθινων σκευών από το θησαυροφυλάκιο του Κεντρικού 

Ιερού του ανακτόρου που αποκαλύφθηκαν, λόγω κατάρρευσης, σε έναν 

υπόγειο χώρο, γνωστό ανασκαφικά ως «Room of the Stone Vases»53. 

Αλλά και το σύνολο των χάλκινων αγγείων που αποκαλύφθηκε στο 

λεγόµενο «North-West Treasure House», σχετίστηκε από τον Evans µε 

ενδοανακτορικό ιερό, ως θησαυροφυλάκιο του οποίου λειτουργούσε 

πιθανότατα η εν λόγω οικία54. 

Παρόµοια η ανασκαφική εικόνα και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Τα 

ανάκτορα Μυκηνών και Τίρυνθας είχαν ολοκληρωτικά συληθεί, ώστε οι 

ανασκαφικές έρευνες σε αυτά δεν απέδωσαν κανένα σχεδόν πολύτιµο 

αντικείµενο. Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσµατα στο ανάκτορο της 

Πύλου. Αντίθετα, οι σωστικές ανασκαφές στο Καδµείο της Θήβας 

υπήρξαν, επί του προκειµένου, πιο αποδοτικές, µε τον εντοπισµό χρυσών 

κυρίως κοσµηµάτων και πολύτιµων σκευών55. 

Μοναδική, έως σήµερα, είναι η περίπτωση του ανακτόρου της 

Ζάκρου56. Καθώς παρέµεινε ασύλητο, και κατά το πλείστον 

απαραβίαστο, µετά την αιφνίδια καταστροφή του από πυρκαγιά, µας 

παρέχει ολοκληρωµένη σχεδόν εικόνα της σκευής ενός βασιλικού 

αιγαιακού οίκου της 2ης χιλιετίας π.Χ. Οι τελευταίοι ένοικοι του 

ανακτόρου θα πήραν µαζί τους τα πολυτιµότερα αγαθά τους και βέβαια 

όσα είχαν τη δυνατότητα να µεταφέρουν. Για τον αλλοτινό πλούτο και 
                                                 
52 PM I, σ. 463-523. 
53 PM II, σ. 820-826. 
54 PM II, σ. 616-622, 637-647. 
55 Για κοσµήµατα από χρυσό, αχάτη και λαζουρίτη από το Παλαιό και το Νέο Καδµείο της Θήβας βλ. 
ενδεικτικά Κ. ∆ηµακοπούλου – Ν. Κόνσολα, Αρχαιολογικό Μουσείο της Θήβας, Αθήναι 1981, σ. 49-
53. 
56 Πλάτων 1974, σ. 73-75. 
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την ποικιλία των εκεί πολύτιµων ευρηµάτων, αντιπροσωπευτική είναι η 

εικόνα που µας παρέχει το «ευρετήριο» από το Θησαυροφυλάκιο του 

ιερού, αλλά και σποραδικά πολύτιµα αντικείµενα (π.χ. η µικρή αργυρή 

πρόχους µε χρυσή επικόσµηση και παχύ απλό χρυσό κρίκο από τις 

αποθήκες δυτικής πτέρυγας57) ή πρώτες ύλες (ελεφαντόδοντο, τάλαντα 

χαλκού58). 

Το ιερό θησαυροφυλάκιο της Ζάκρου αποκαλύφθηκε άθικτο, µε το 

περιεχόµενο του in situ59. Τα ανευρεθέντα σε αυτό λίθινα και πήλινα 

αγγεία φυλάσσονταν σε οκτώ συνεχόµενες κιβωτιόσχηµες θήκες κατά 

µήκος των τοίχων, ενώ άλλα αντικείµενα είχαν αποτεθεί στον κεντρικό 

χώρο του δωµατίου. Η απουσία σκευών από πολύτιµα µέταλλα µπορεί να 

εξηγηθεί µε την παραδοχή ότι οι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη του ιερού ή 

τα πρόσωπα βασιλικής οικογένειας τα πήραν µαζί τους κατά τη φυγή 

τους. Ωστόσο, ικανοποιητική είναι η εικόνα που µας παρέχουν τα 

εναποµείναντα τελετουργικά σκεύη και σύµβολα της νεοανακτορικής 

περιόδου. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη µνεία χρήζουν τα λίθινα 

τελετουργικά σκεύη, τριών κυρίως κατηγοριών, ήτοι σπονδικά ρυτά, 

τελετουργικές πρόχοι και ποτήρια ιερής κοινωνίας. 

Αποσπασµατικά σωζόµενα κοσµήµατα, ήτοι ψήφοι περιδεραίων, 

αποκαλύφθηκαν σε ιερά τόσο της ηπειρωτικής Ελλάδας (Θρησκευτικό 

Κέντρο Μυκηνών, ιερό σε ανάκτορο Τίρυνθας) όσο και των Κυκλάδων 

(στη Φυλακωπή Μήλου60). 

Κανένα ύφασµα δεν έχει διατηρηθεί σε ανασκαφική συνάφεια 

θρησκευτικού περιεχοµένου στον αιγαιακό χώρο της ύστερης 

Χαλκοκρατίας, µε εξαίρεση το Ακρωτήρι της Θήρας61. Ελάχιστα 

άλλωστε είναι τα υφάσµατα που έχουν διατηρηθεί γενικά από την εποχή 
                                                 
57 Πλάτων 1974, σ. 74, εικ. 35. 
58 Πλάτων 1974, σ. 233-234. 
59 Πλάτων 1974, σ. 117-130. 
60 C. Renfrew, The Archaeology of Cult. The Sanctuary at Phylakopi, London 1985 (BSA Suppl. 18). 
61 Πρόκειται για πληροφορία προερχόµενη από προσωπική επικοινωνία µε την καθ. Ι. Τζαχίλη. 
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αυτή. Αιτία οι ακατάλληλες κλιµατολογικές συνθήκες, και πιο 

συγκεκριµένα η υγρασία. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία 

αποκαλύφθηκαν σε ταφές στην Αργολίδα, πλάι σε χάλκινα αντικείµενα 

(συνήθως όπλα) και η διατήρησή τους οφείλεται σε φαινόµενα 

οξείδωσης62. Σε αυτά προστέθηκαν πρόσφατα και ευρήµατα υφασµάτων 

από το Ακρωτήρι63 αλλά και το ανακτορικό κτίριο στις Αρχάνες64. Τα 

τελευταία αποκαλύφθηκαν ασβεστοποιηµένα µέσα σε πίθους στους 

οποίους φυλάσσονταν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
62 Η Ι. Τζαχίλη απαριθµεί τα κυριότερα τµήµατα υφασµάτων που έχουν διασωθεί στο Αιγαίο. Βλ. 
Τζαχίλη 1997, σ. 250-251. 
63 Για δείγµατα λινών υφασµάτων από το Ακρωτήρι βλ. Chr. Moulhêrat et al., Υφάσµατα, δίχτυα, 
σπάγκοι, κλωστές από το Ακρωτήρι, Αράχνη 2 (2004), σ. 15-19. Βλ. και πρόσφατο εντοπισµό µικρών 
τµηµάτων µάλλινου υφάσµατος που βρέθηκε το 2002 κατά την επίπλευση χωµάτων από το Φρέαρ 65Ν 
σε Chr. Moulhêrat, Y. Spantidaki (υπό έκδοση). 
64 Β. Πετράκος, Το Έργον της Αρχαιολογικής Εταιρείας 48 (2001), σ. 82-83, εικ. 90-92. 
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3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

 Όπως προαναφέρθηκε τέσσερις είναι οι κατηγορίες πολύτιµων 

προσφορών στις οποίες επικεντρώνεται εδώ το ενδιαφέρον µας: 

υφάσµατα-ενδύµατα, κοσµήµατα, πολύτιµα αγγεία και πυξίδες ή 

κιβωτίδια. Στις σχετικές ενότητες που ακολουθούν, λόγω µεγαλύτερης 

σαφήνειας, οι διαθέσιµες κάθε φορά µαρτυρίες εξετάζονται κατά είδος 

και ανάλογα µε την περιοχή προέλευσής τους, ήτοι την Κρήτη, τις 

Κυκλάδες και την ηπειρωτική Ελλάδα. 

 

 

Α. ΥΦΑΣΜΑΤΑ-ΕΝ∆ΥΜΑΤΑ 

 

Η προσφορά υφασµάτων ή ενδυµάτων είναι λατρευτικό έθιµο 

πλατιά διαδεδοµένο σε διάφορους λαούς και εποχές. Κατά τους 

ιστορικούς χρόνους συναντάται σε πολλές περιοχές του ελληνικού 

κόσµου τελούµενο προς τιµήν γυναικείων όσο και ανδρικών θεοτήτων: 

προς τιµήν της Αθηνάς στην Αθήνα, στην Τεγέα και το Άργος, στην 

Άρτεµη Βραυρωνία επίσης στην Αθήνα65, προς τιµήν της Ήρας στην 

Ολυµπία και στις Μυκήνες, στην Αρκαδία προς τιµήν της ∆ήµητρας 

Θεσµοφόρου, στη Μαντίνεια προς τιµήν της Κόρης, στην Ήλιδα προς 

τιµήν του Ποσειδώνα, στη Σπάρτη προς τιµήν της Αώτιδος (Αρτέµιδος;) 

και προς τιµήν του Αµυκλαίου Απόλλωνα, και στη Μαγνησία της Μ. 

Ασίας προς τιµήν της Αρτέµιδος Λευκοφρυηνής66. Την παλαιότερη, κατά 

τους ιστορικούς χρόνους, γραπτή µαρτυρία προσφοράς ενδύµατος σε 

θεότητα, παρέχει το Ζ της Ιλιάδας, όπου η Εκάβη επέλεξε να προσφέρει 
                                                 
65 A.M. Woodward, Financial Documents front the Athenian Agora, Hesperia 32 (1963), σ. 169-182, 
186, αριθ. 7-10. 
66 W. H. D. Rouse, Greek Votive Offerings. An Essay in the History of Greek Religion, Cambridge 
1902, σ. 274-277, ειδικότερα δε για τους καταλόγους των αναθηµάτων σε ιερά βλ. σ. 394-405. 
Προµπονάς 1974, σ. 75-98. 
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στη θεά Αθηνά πέπλο, έργο γυναικών από τη Σιδώνα, παραδίδοντας τον 

στη Θεανώ, την ιέρεια του ναού της θεάς στην Τροία67. 

Στο πλαίσιο των ελληνικών πόλεων-κρατών η ύφανση του πέπλου 

που επρόκειτο να ανατεθεί δεν αποτελούσε µια απλή και συνήθη 

εργασία. Αντιθέτως, συνιστούσε τελετουργική πράξη που συµβόλιζε κατ’ 

ουσίαν την ενότητα της πόλης68. Στην Αθήνα την ύφανση του πέπλου 

που θα κάλυπτε το ξύλινο ξόανο της πολιούχου θεάς αναλάµβαναν να 

διεκπεραιώσουν, σε καθορισµένο χρονικό διάστηµα, επίλεκτα κορίτσια 

της πόλης, οι Εργαστίναι. Όµιλος 16 γυναικών ήταν επιφορτισµένος στην 

Ολυµπία µε την ύφανση του πέπλου που προσφερόταν ανά τετραετία στη 

Ήρα. Έργο γυναικών ήταν και στη Σπάρτη η ύφανση του πέπλου που 

ανετίθετο ετησίως στον Αµυκλαίο Απόλλωνα. Σε κάθε περίπτωση 

πάντως, η διεκπεραίωση της εν λόγω τελετουργίας από γυναίκες όχι µόνο 

δεν µας ξενίζει αλλά σχετίζεται άµεσα και µε το κοινωνικό δεδοµένο του 

διαχωρισµού των εργασιών µεταξύ των δύο φύλων, όπου η ύφανση 

αποτελεί κατεξοχήν γυναικεία απασχόληση. Ο χρόνος µάλιστα της 

τελετουργικής ύφανσης, σε Ολυµπία και Αθήνα, παραπέµπει και σε µία 

απαγόρευση (=ταµπού) που φαίνεται να µαρτυρείται στην ιταλιωτική και 

γερµανική παράδοση: στον αµοιβαίο αποκλεισµό ύφανσης και 

γεωργικών εργασιών69. 

Το έθιµο απαντάται και στις µέρες µας, τόσο στον ελλαδικό χώρο, 

όπου, σύµφωνα µε την ορθόδοξη παράδοση, µε τµήµατα υφασµάτων 

καλύπτονται κατά κύριο λόγο εικόνες70, όσο και στο εξωτερικό, µε πιο 

χαρακτηριστική την περίπτωση της Ν. Ιταλίας, όπου το άγαλµα της 

                                                 
67 Ιλιάδα, Ζ 293 κ.ε. «…φέρε δώρον Αθήνη, ος κάλλιστος εην ποικίλµασι ηδέ µέγιστος, αστήρ δ’ως 
απέλαµπενּ έκειτο δε νείατος άλλων. «… η δ΄ άρα πέπλον ελούσα Θεανώ καλλιπάρηος θήκεν 
Αθηναίης επί γούνασιν ηυκόµοιο, ευχοµένη δ’ηράτο ∆ιός κούρη µεγάλοιο». 
68 Τζαχίλη 1997, σ. 272. Επίσης βλ. J. Scheid, J. Svenbro, Le métier de Zeus. Mythe du tissage et du 
tissu dans le monde gréco-romain, Paris 2003, σ. 17-30. 
69 L. Gernet, Anthropologie de la Grèce antique, Paris 1968, σ. 202, υποσ. 89. 
70 Κορρές 1981, σ. 686-688. 
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Παναγίας ενδύεται, κατά την εορτή της, µε καινούργιο φόρεµα, το οποίο 

ακολουθεί µάλιστα τον συρµό της εποχής71. 

Στον αιγαιακό χώρο της ύστερης Χαλκοκρατίας, µε την προσφορά 

υφασµάτων ή ενδυµάτων µπορούν να συσχετιστούν εικονιστικές 

παραστάσεις και µαρτυρίες της Γραµµικής Β. Να σηµειωθεί ότι από τα 

ελάχιστα διασωθέντα υφάσµατα της εποχής αυτής, µόνο στο Ακρωτήρι 

έχουν αποκαλυφθεί έως σήµερα σε λατρευτική συνάφεια72. 

 

Τα εικονιστικά δεδοµένα 

 

Κρήτη 

 

Το ζεύγος των κνωσιακών ΜΜ ΙΙΙ οµοιωµάτων εσθήτας καθώς και 

οι δύο ζώνες από φαγιεντιανή (εικ. 1), έχουν προφανώς αναθηµατικό 

χαρακτήρα. Η εύρεσή τους µαζί µε λατρευτικά αντικείµενα στο Ιερό 

Θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου73, αποτελεί την πρωϊµότερη γνωστή, αν 

και έµµεση, µαρτυρία ανάθεσης ενδύµατος σε θεότητα. Η επιλογή της 

απεικόνισης ανθέων κρόκου στα εν λόγω οµοιώµατα, σε συστάδα, εντός 

πολυκάµπυλου πλαισίου, στις µακριές φούστες των εσθήτων και 

µεµονωµένα στη µία από τις ζώνες, φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου 

τυχαία74. Η συλλογή και προσφορά κρόκων στην θεότητα συνιστούσε 

συνήθη λατρευτική πρακτική, όπως µαρτυρεί η τοιχογραφία των 

Κροκοσυλλεκτριών στην Ξεστή 3 του Ακρωτηριού και η ανάλογης 

προφανώς θεµατικής τοιχογραφία του Κροκοσυλλέκτη πιθήκου από την 

Κνωσό, ενώ η ανάµνησή της φαίνεται να επιβιώνει στους ιστορικούς 
                                                 
71 M. Nilsson, The Minoan-Mycenaean Religion and its Survival in Greek Religion2, Lund 1950, σ. 
311. 
72 Βλ. σχετικά ανωτέρω σ. 21 και υποσ. 52. 
73 PM I, σ. 506, εικ. 364 a-b. 
74 Βλ. σχετικά P. Rehak, Crocus Costumes in Aegean Art, Hesperia Suppl. 33 (2004), σ. 85-100, όπου 
παρατίθεται και συγκεντρωτικός κατάλογος ενδυµάτων κοσµηµένων µε κρόκο, που εικονίζονται σε 
διάφορες µορφές αιγαιακής τέχνης. 
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χρόνους µε την προσφορά, κατά τα Παναθήναια, κροκόχρωµου πέπλου 

στην Αθηνά. 

Πλην των εσθήτων από φαγεντιανή, µε την προσφορά υφάσµατος 

φαίνεται να σχετίζεται και η ΥΜ ΙΙ75 τοιχογραφία του Ποµπικού 

∆ιαδρόµου του ανάκτορο της Κνωσού σύµφωνα µε µία νεότερη 

αποκατάστασή της από τον Χρ. Μπουλώτη76. Ελάχιστα κοµµάτια από 

την αρχική σύνθεση, ο θρησκευτικός χαρακτήρας της οποίας θεωρήθηκε 

αναµφισβήτητος, αποκαλύφθηκαν κατά χώραν, όταν εντοπίστηκε από 

τον Evans το 1900. Ο τελευταίος αποκατέστησε από τα θραύσµατα µία 

ενιαία ποµπή, σε δύο επάλληλες ζωφόρους, κατευθυνόµενη προς 

γυναικεία µορφή (εικ. 2), χαρακτηριζόµενη ως θεότητα, τουλάχιστον στο 

νότιο πρόπυλο. Αντιθέτως, ο Χρ. Μπουλώτης αποκατέστησε µία σειρά 

από ξεχωριστές σκηνές προσφορών. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται, 

στην αρχή σχεδόν του ανατολικού τοίχου του ∆ιαδρόµου, η δεσπόζουσα 

γυναικεία µορφή, η οποία αποκαταστάθηκε να λαµβάνει προσφερόµενο 

κοµµάτι υφάσµατος από ανδρική µορφή (εικ. 3), και όχι να φέρει ταινίες 

εκατέρωθεν του φορέµατός της, όπως είχε προτείνει αρχικά ο Evans. 

 Η απεικόνιση στιγµιοτύπων µεταφοράς και προσφοράς γυναικείου 

ενδύµατος έχει υποστηριχθεί και για µια σειρά σφραγιδολίθων και 

σφραγισµάτων της ΥΜ Ι, στιγµιότυπα τα οποία θα µπορούσαν να 

αντιπροσωπεύουν διαφορετικά, και ενδεχοµένως διαδοχικά, στάδια µιας 

σηµαίνουσας µινωικής τελετουργίας. 

Μεταφορά ενδύµατος έχει υποστηριχθεί ότι απεικονίζεται σε έναν 

σφραγιδόλιθο από στεατίτη, µε προέλευση το ανάκτορο της Κνωσού 

                                                 
75 Η χρονολόγηση της εν λόγω τοιχογραφίας τοποθετείται συνήθως στην ΥΜ ΙΙ, την περίοδο της 
αχαϊκής κυριαρχίας του ανακτόρου της Κνωσού. Ωστόσο, έχει θεωρηθεί ενδεχόµενη αφενός η 
χρονολόγησή της στην ΥΜ ΙΒ, αν έµεινε αλώβητη η ποµπή από τις σεισµικές καταστροφές που 
υπέστη το ανάκτορο, ενώ αφετέρου ο Hawke Smith πρότεινε χρονολόγηση στην ΥΜ ΙΙΙΑ1. Βλ. 
σχετικά Hawke Smith C.F., The Knossos frescoes: A revised chronology, BSA 71 (1976), σ. 70. 
76 Για τη νεότερη προταθείσα αποκατάσταση από τον Μπουλώτη βλ. Ch. Boulotis, Nochmals zum 
Prozessionsfresko von Knossos: Palast und Darbringung von Prestige-Objekten, σε R. Hägg, N. 
Marinatos (eds.), The Function of the Minoan Palaces, Proceedings of the Fourth International 
Symposium at the Swedish Institute in Athens, 10-16 June 1984, Stockholm 1987, σ. 145-155. 
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(Αυλή του Λίθινου Στοµίου), καθώς και σε δύο ΥΜ ΙΒ πήλινα 

σφραγίσµατα, ένα από την Αγία Τριάδα και ένα από τη Ζάκρο, το 

τελευταίο από την οµάδα που αποκαλύφθηκε το 1901 στην Οικία Α. 

Στον σφραγιδόλιθο της Κνωσού (εικ. 4), µία γυναικεία βαδίζουσα µορφή 

φέρει διπλό πέλεκυ στερεωµένο στον αριστερό ώµο, ενώ µε το δεξί της 

χέρι µεταφέρει ένδυµα. Ο Evans δηµοσιεύοντας τον εν λόγω 

σφραγιδόλιθο υποστήριξε ότι απεικονίζει την µινωϊκή Θεά που κρατά 

στον ένα ώµο τον διπλό της πέλεκυ και στον άλλο ένα περίεργο 

αντικείµενο, το οποίο, κατά την άποψή του, θα πρέπει να αποτελεί ένα 

είδος τελετουργικής αµφίεσης77. Στο σφράγισµα από την Αγία Τριάδα 

(εικ. 5) εµφανίζεται επίσης γυναικεία µορφή να στρέφει το κεφάλι της 

προς ένδυµα ανηρτηµένο στην άκρη ανάφορου, το οποίο µεταφέρει στον 

ώµο της. Το ένδυµα εδώ είναι συγκριτικά µικρών διαστάσεων, όµως, µε 

το λύγισµα της ράβδου, δίνεται η εντύπωση ότι έχει βάρος78. Στο 

σφράγισµα, τέλος, από την Κάτω Ζάκρο79 (εικ. 6) απεικονίζονται δύο 

ανδρικές, κατά τα φαινόµενα, µορφές, ντυµένες µε ένα είδος δερµάτινου 

ενδύµατος, να µεταφέρουν ποµπικά η µία διπλό πέλεκυ και η άλλη το 

«ιερό ένδυµα»80. 

Στιγµιότυπα ενός άλλου σταδίου του λατρευτικού δρώµενου 

εκτυλίσσονται σε ένα αποσπασµατικά σωζόµενο σφράγισµα από την 

Αγία Τριάδα και σε έναν φακοειδή σφραγιδόλιθο, που αποκαλύφθηκε 

κατά την διάρκεια καθαρισµών στην Οικία ∆α των Μαλίων. Στο 

σφράγισµα της Αγίας Τριάδας81 (εικ. 7), παρουσιάζεται η τελική(;) 

τοποθέτηση, µετά την µεταφορά, ενός ενδύµατος ανάλογου µε τα 

προηγούµενα. ∆ιακρίνονται δύο πρόσωπα να το αναρτούν, ως «τρόπαιο», 

πάνω σε κάποιο στήριγµα, ενώ δύο άλλα προσέρχονται για να πάρουν 
                                                 
77 PM I, σ. 434-435, εικ. 312 a. 
78 Levi - Annuario VIII-IX, σ. 130-131, αριθ. 123, πίν. XII και εικ. 139. 
79 JHS 1902, σ. 77-78, αριθ. 6, πίν. VI και εικ. 5. 
80 Demargne 1948, σ. 284, αρ. 2. 
81 Levi - Annuario VIII-IX, σ. 142, αριθ. 141, πίν. ΙX και εικ. 157. 
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προφανώς µέρος στη λατρευτική πράξη. Το ένδυµα εδώ φαίνεται να έχει 

σηµαντικές διαστάσεις, να είναι φαρδύ και βαρύ, δίνοντας µάλιστα την 

εντύπωση ότι πρόκειται για δύο ενδύµατα τοποθετηµένα επάλληλα82. 

Στον σφραγιδόλιθο από τα Μάλια (εικ. 8) παριστάνονται δύο πρόσωπα 

όρθια να απλώνουν τα χέρια τους πάνω από κεντρικό αντικείµενο στο 

οποίο αναγνωρίζουµε πάλι ένδυµα. Η µορφή αριστερά µοιάζει ανδρική, 

ενώ η άλλη, κάπως µεγαλύτερων διαστάσεων, είναι πιθανότατα 

γυναικεία, κατ’ εκτίµηση του P. Demargne83. Ίσως, όµως, τα απλωµένα 

χέρια των µορφών να µη σηµαίνουν εδώ λατρεία του ιερού ενδύµατος, 

αλλά την παράδοσή του από το ένα πρόσωπο στο άλλο.  

Στην καθισµένη σε χαµηλό πεσσό γυναικεία µορφή, που 

εικονίζεται σε φακοειδή σφραγιδόλιθο από την περιοχή της αρχαίας 

Κυδωνίας (εικ. 9), αναγνώρισε ο Evans, στην πρώτη δηµοσίευσή του, την 

ίδια τη µινωϊκή Θεά84. Εκατέρωθεν αυτής δύο άλλες γυναικείες µορφές, 

υπηρετικές, την βοηθούν κατά τα φαινόµενα να ντυθεί. Ερµηνεία 

παραπλήσια πρότεινε και ο P. Warren, ο οποίος εντάσσει µάλιστα την εν 

λόγω σκηνή στο πλαίσιο της τελετουργικής παρουσίασης του ενδύµατος 

στη θεότητα85. 

Όσον αφορά την αποτυπωµένη 251 φορές, πάνω σε πήλινα 

σφραγίσµατα, τελετουργική σκηνή από την Αγία Τριάδα86 (εικ. 10), στην 

οποία απεικονίζονται δύο ανδρικές(;) µορφές, ντυµένες µε ένα είδος 

δερµάτινου ενδύµατος, να βαδίζουν η µία πίσω από την άλλη, 

εξερχόµενες από κάποιο χώρο (ιερό;), οι απόψεις διίστανται σχετικά µε 

το φερόµενο στον κορµό της δεύτερης µορφής ένδυµα. Κατά τον P. 

Demargne, η δεύτερη αυτή µορφή µεταφέρει µε κάθε επισηµότητα και 

                                                 
82 Demargne 1948, σ. 285, αριθ. 5. 
83 Demargne 1948, σ. 280-281, εικ. 1. 
84 PM IV, σ. 518, εικ. 461 a-b. 
85 Warren 1988, σ. 20-22. 
86 Levi - Annuario VIII-IX, σ. 131-132, αριθ. 125, πίν. XIV και εικ. 141. 
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σεβασµό την «ιερή ενδυµασία»87. Ο D. Levi όµως πίστεψε ότι πρόκειται 

για θώρακα88, ενώ η C. Verlinden, διατυπώνοντας παραπλήσια άποψη, 

θεώρησε ότι πρόκειται για επενδύτη/κάπα, που θα πρέπει να νοηθεί ως 

τµήµα στρατιωτικού εξοπλισµού άνδρα ανωτέρας τάξης89.  

«Ιερές ενδυµασίες», τέλος, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

παρατίθενται, µεταξύ άλλων αναθηµατικών ιερών συµβόλων, σε µια 

σειρά σφραγίδων και σφραγισµάτων. Σε φακοειδή σφραγιδόλιθο της 

συλλογής Γιαµαλάκη, της αρχόµενης ύστερης Χαλκοκρατίας, ο J. 

Borchhardt υποστήριξε αρχικά ότι παριστάνονται δύο κράνη εκατέρωθεν 

κίονα, για να υποθέσει αργότερα ότι απεικονίζονται αναθηµατικά 

αντικείµενα εκατέρωθεν ιερού90. Ο Γ. Κορρές, πάντως, θεωρεί ότι 

πρόκειται για ιερό κίονα, δηλωτικό της ιερότητας του νοούµενου χώρου, 

εκατέρωθεν του οποίου απεικονίζονται δύο προσφερόµενες ιερές 

εσθήτες, αν και αυτές αποκλίνουν εικονογραφικά από τις συνήθως 

παριστανόµενες91. Για τα τρία «ιερά» αντικείµενα που απεικονίζονται σε 

σφράγισµα δαχτυλιδιού από την Κνωσό και ερµηνεύονται συνήθως ως 

ιεροί κόµβοι µεταξύ δύο οκτώσχηµων ασπίδων92 ο Γ. Κορρές έχει 

διατυπώσει την άποψη ότι αποτελούν ιερές ενδυµασίες93. ∆ύο ιεροί 

κόµβοι/εσθήτες, µεταξύ τριών οκτώσχηµων ασπίδων, από τη µία και την 

άλλη πλευρά διαχωριστικού άξονα, απεικονίζονται, κατ’ εκτίµηση του Γ. 

Κορρέ, και στο σφραγιστικό δαχτυλίδι από το Θολωτό τάφο Α των 

Αρχανών94. 

Για την προβληµατική µας ιδιαίτερη µνεία χρήζει, τέλος, ένας 

διπλός χάλκινος πέλεκυς µε εγχάρακτες συµβολικές παραστάσεις στις 

                                                 
87 Demargne 1948, σ. 284, αριθ. 4. 
88 Levi - Annuario VIII-IX, σ. 131. 
89 Verlinden 1985, σ. 136-140. 
90 J. Borchhardt, Homerische Helme, Mainz 1972, σ. 47. 
91 Κορρές 1981, σ. 676. 
92 PM IV, εικ. 597A, k και A. Σακελλαρίου, Μυκηναϊκή Σφραγιδογλυφία, Αθήναι 1966, σ. 46 και σηµ. 
231. 
93 Κορρές 1981, σ. 676, αριθ. 2. 
94 Κορρές 1981, σ. 676-677, αριθ. 3 και σηµ. 79. 



 

 

31

 

δύο του πλευρές (Α και Β)(εικ. 11). Το εν λόγω εύρηµα παραδόθηκε στο 

Μουσείο Ηρακλείου και αναφέρεται ως προερχόµενο από το ύψωµα Αϊ-

Λιά Βορού (περιοχή Μεγάλης Βρύσης Μονοφατσίου Μεσαράς), όπου 

σηµειώθηκε η ύπαρξη µεγάλων κυκλικών κατασκευών, πιθανώς 

θολωτών τάφων κατά τον Ν. Πλάτωνα, αλλά και ερείπια άλλων 

κτηρίων95. Στις δύο πλευρές του πέλεκυ παριστάνονται ανά τρία 

αντικείµενα για τα οποία, εκτός της οκτώσχηµης ασπίδας που εικονίζεται 

στο µέσον της πλευράς Α, έχουν προταθεί ποικίλες ερµηνείες. Ο H.-G. 

Buchholz είχε χαρακτηρίσει ως ιερό ένδυµα το τρις παριστανόµενο και 

στις δύο πλευρές του πέλεκυ αντικείµενο96, ήτοι: εκατέρωθεν της 

οκτώσχηµης ασπίδας στην πλευρά Α και µεταξύ δύο άλλων οµοίων 

αντικειµένων στο µέσον της πλευράς Β. Ο T.E. Small υποστήριξε ότι 

πρόκειται για ένοπλη ντυµένη µορφή97, ενώ ο Ν. Πλάτων, ο Γ. Κορρές 

και η P. Guida το ερµήνευσαν ως «ιερό κόµβο»98. Όσον αφορά δε στα 

δύο όµοια αντικείµενα της πλευράς Β, εκατέρωθεν του υπό συζήτηση 

αντικειµένου, ο H.-G. Buchholz τα ερµήνευσε ως αγγεία µε ελισσόµενα 

σε αυτά φίδια ενώ ο T.E. Small ως πύργους ή πύλες πόλης. Ωστόσο, την 

πιο εύλογη, ως φαίνεται, ερµηνεία των εν λόγω αντικειµένων στις δύο 

πλευρές του διπλού πέλεκυ πρότεινε η C. Verlinden. Αυτή η τελευταία 

θεώρησε ότι τα θεωρούµενα ως ενδύµατα ή ιεροί κόµβοι αντικείµενα 

αποτελούν στην πραγµατικότητα ένα είδος επενδύτη ή επενδύτη/κάπας 

που θα µπορούσαν να ανήκουν στο στρατιωτικό εξοπλισµό προσώπων 

των ανωτέρων τάξεων, ενώ τα δύο όµοια αντικείµενα της πλευράς Β δεν 

είναι παρά φαρέτρες πανοπλίας99. 

 
                                                 
95 N. Πλάτων, Κρητικά Χρονικά 13 (1959), σ. 387. 
96 H. G. Buchholz, Eine Kultaxt aus der Mesara, Kadmos 1 (1962), σ. 166-170. 
97 T. E. Small, A possible “Shield Goddess” from Crete, Kadmos 5 (1966), σ. 103-107. 
98 N. Πλάτων, Κρητικά Χρονικά 13 (1959), σ. 387. P. Cassola Guida, Le armi defensive dei Micenei 
nelle figurazioni, (Incunabula Graeca 56), Roma 1973, σ. 163, αριθ. 154. Κορρές 1981, σ. 677-678, 
αριθ. 8. 
99 Κορρές 1981, σ. 677-678. Verlinden 1985, σ. 135-149. 
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Κυκλάδες 

Προσφορά υφάσµατος ή ενδύµατος σε καθισµένη γυναικεία µορφή 

- θεά ή ιέρεια - πιστεύεται ότι απεικονίζεται σε ΥΚ ΙΑ τοιχογραφίες από 

τη Φυλακωπή και το Ακρωτήρι. 

Σε µικρό δωµάτιο οικήµατος (G 3: 6 και 7) της 2ης πόλης της 

Φυλακωπής, από το οποίο προέρχεται και η ζωφόρος µε τα 

χελιδονόψαρα, αποκαλύφθηκε η τοιχογραφία που µας απασχολεί (εικ. 

12), σωζόµενη αποσπασµατικά σε δύο µη συγκολλώµενα µεταξύ τους 

κοµµάτια100. Στο ένα εικονίζεται καθισµένη σε βράχο γυναικεία µορφή, 

σωζόµενη περίπου από το στήθος ως τα γόνατα. Με το αριστερό της χέρι 

στο ύψος του στήθους κρατά, περίπου από την µία του άκρη, µακρύ, 

πτυχωτό, ύφασµα, γαλάζιου χρώµατος, το οποίο φαίνεται να αγγίζει µε 

το δεξί. Η µορφή αυτή, µε ψέλια στους καρπούς και βαµµένα νύχια, 

φορά µακριά φούστα, πλούσια διακοσµηµένη µε ζεύγος πτηνών, 

δηλωτικών ίσως της θεϊκής της υπόστασης. Στο άλλο κοµµάτι εικονίζεται 

µια όρθια γυναικεία µορφή, σωζόµενη κατά το ανώτερο τµήµα του 

κορµού, µε περιδέραιο στο λαιµό δεµένο µε κόµπο στον αυχένα, να 

σκύβει µπροστά προτείνοντας τα χέρια, σα να προσφέρει κάτι. Ας 

σηµειωθεί ότι ο R. C. Bosanquet, δηµοσιεύοντας τις τοιχογραφίες στο 

συλλογικό τόµο του 1904 µε τα αποτελέσµατα των ανασκαφών της 

Αγγλικής Σχολής στη Φυλακωπή101, είχε θεωρήσει την καθισµένη µορφή 

ως ανδρική, η πλούσια ένδυση της οποίας ήταν πιθανώς δηλωτική 

βασιλικού ή υψηλόβαθµου αξιώµατος, ενώ η όρθια µορφή φαινόταν 

υπηρετική ή υποτελής. Αναφερόµενος µάλιστα στις συζητήσεις που είχε 

εγείρει το θέµα της παράστασης και στις διαφορετικές ερµηνείες που 

διατυπώθηκαν καταλήγει λέγοντας ότι στην ερώτηση θα µπορούσε να 

απαντήσει µόνο η µελλοντική αποκάλυψη µιας καλύτερα διατηρηµένης 

                                                 
100 Hood 19902, σ. 64, εικ. 35 Α. 
101 Phylakopi, σ. 73-75, εικ. 61-62. 
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εκδοχής της σκηνής. Και όντως, η τοιχογραφία της Φυλακωπής, που 

φαίνεται να απεικονίζει το τελικό στάδιο της τελετουργίας, µόνο 

συνεξεταζόµενη µε µια άλλη τοιχογραφία, αυτή από το Ακρωτήρι, 

µοιάζει να λαµβάνει τη σωστή της θέση στην όλη διαδικασία προσφοράς 

υφάσµατος σε θεότητα ή στην εκπρόσωπό της ιέρεια. 

Στον προθάλαµο του ∆ωµατίου 1 της Οικίας Γυναικών του 

Ακρωτηρίου βρέθηκε η τοιχογραφική σύνθεση των Γυναικών, που 

ονοµάτισε και το εν λόγω κτίριο102 (εικ. 13). Στο βόρειο τοίχο του 

προθαλάµου εικονίζεται γυναικεία µορφή που, καθώς σκύβει προς τα 

δεξιά, κρέµεται το γυµνό της στήθος µε θηλή ιδιαίτερα τονισµένη, 

δηλωτική ίσως περιόδου θηλασµού. Στο δεξί της χέρι κρατά ένδυµα, 

προφανώς φούστα µε πολλαπλές στολίδες, παρόµοια µε τη δική της, ενώ 

µε το αριστερό της χέρι ακουµπάει κάτι που µόλις διακρίνεται στο µικρό 

σωζόµενο τµήµα. Πρόκειται για το µπράτσο καθιστής, σύµφωνα µε την 

αποκατάσταση της Ν. Μαρινάτου, γυναικείας µορφής103, πάνω στο οποίο 

διακρίνεται κοντό µανίκι µε διακοσµητική ταινία στην παρυφή του. 

Κάποια ίχνη λεπτού υφάσµατος που εντοπίζονται αριστερά του 

µπράτσου ανήκουν ενδεχοµένως στο περικόρµιο της γυναίκας. Στην ίδια 

λατρευτική σκηνή εντάσσεται προφανώς µία ακόµη γυναικεία µορφή, µε 

ένδυση, κόµµωση και κόσµηση παρόµοια µε αυτήν της γυµνόστηθης 

µορφής του βόρειου τοίχου. Εικονίζεται στο νότιο τοίχο του προθαλάµου 

να βαδίζει προς τα ανατολικά, κρατώντας στα χέρια της κάτι που 

δυστυχώς έχει χαθεί. Κατά την Ν. Μαρινάτου η τοιχογραφία των 

Γυναικών θα µπορούσε να περιγραφεί ως σκηνή ένδυσης, στην οποία 

απεικονίζεται µια οµάδα εορταστικά ενδεδυµένων γυναικών να 
                                                 
102 N. Marinatos, Art and Religion in Thera, Reconstructing a Bronze Age Society, Athens 1984, σ. 97-
102. 
103 Η S. Peterson Murray µελετώντας πρόσφατα τις τοιχογραφίες από την Οικία των Γυναικών του 
Ακρωτηριού πρότεινε µια εναλλακτική αποκατάσταση από την προτεινόµενη από την Ν. Μαρινάτου, 
αποκαθιστώντας την όρθια, είτε να κοιτά µπροστά είτε να στρέφει το κεφάλι της προς τα πίσω, προς τη 
γυµνόστηθη γυναίκα που την ακουµπάει. Βλ. S. Peterson Murray, Reconsidering the Room of the 
Ladies at Akrotiri, στο Hesperia Suppl. 33 (2004), σ. 112, 117. 
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προσκοµίζουν ενδύµατα και στολίδια σε µία καθισµένη γυναικεία µορφή. 

Η τελευταία αυτή έχει ερµηνευθεί ως η κυρία του σπιτιού αλλά και ως 

θεά104, ενώ η Ν. Μαρινάτου τη θεώρησε ως ιέρεια που πρόκειται να 

ντυθεί και να στολιστεί για κάποια τελετή105. 

Ύφασµα εικονίζεται στα χέρια δύο ακόµη µορφών από 

τοιχογραφικές συνθέσεις στην Ξεστή 3 του Ακρωτηρίου106. Η πρώτη, µία 

γυναικεία µορφή που καλύπτεται από αραχνοΰφαντο ύφασµα, βρίσκεται 

στο βόρειο τοίχο του ισογείου στο Ιερό Άδυτο (εικ. 14). Ανήκει στην 

οµάδα των συµβατικά αποκαλούµενων «Λατρευτριών» που κινούνται 

προς τον επιστεφόµενο µε ιερά κέρατα «βωµό», στον ανατολικό τοίχο 

του ισογείου. Η δεύτερη, ένα νεαρό αγόρι που στρέφει το κεφάλι προς 

µικρότερων διαστάσεων παιδί µε σκεύος, πιθανότατα, στα προτεινόµενα 

χέρια του, θα πρέπει να βρισκόταν στο νότιο τοίχο του χώρου 3β, δυτικά 

του Ιερού Αδύτου (εικ. 15). Το εν λόγω αγόρι κρατάει µε τα δύο του 

χέρια µακρόστενο ύφασµα µε διακοσµητικές ταινίες στις παρυφές και 

κατά µήκος του, αποτελώντας πιθανώς, κατά τον Χρ. Ντούµα, ατύλιχτο 

ζώµα107. Τα δύο αγόρια φαίνεται να κινούνται προς έναν καθιστό ώριµο 

άνδρα, που θα πρέπει να βρισκόταν κοντά στη νοτιοδυτική γωνία του 

δυτικού τοίχου.  

Οι σκηνές και των δύο τοιχογραφικών συνόλων από την περιοχή 

του Ιερού Αδύτου της Ξεστής 3 θα µπορούσαν να ερµηνευτούν ως 

τελετουργίες µύησης αγοριών και κοριτσιών που περνούν στο στάδιο της 

εφηβείας108. Την κατάσταση του περάσµατος στην εφηβεία δηλώνουν 

                                                 
104 Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Θήρας V, ΠΑΕ 1971, σ. 215-218. 
105 N. Marinatos, οπ. π. υποσ. 102, σ. 102. 
106 Ντούµας 1987, σ. 151-159. 
107 Ντούµας 1987, σ. 156. 
108 I. Papageorgiou, On the Rites de Passage in Late Cycladic Akrotiri, Thera: A Reconsideration of the 
frescoes of the “Priestess” and the “Fisherman” of the West House στο S. Sherratt (ed.), Proceedings of 
the first international symposium The Wall Paintings of Thera, 30 August – 4 September 1997, Athens 
2000, vol. II, σ. 958-967. 
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ακριβώς, κατά την άποψη του Χρ. Ντούµα109, και τα κουρεµένα κεφάλια 

των µορφών, ενώ ο βαθµός ή η έκταση του κουρέµατος θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ως ενδεικτικά της ηλικιακής βαθµίδας στην οποία 

βρίσκονταν τα παιδιά µέσα στην όλη διαδικασία του περάσµατος. 

Από το Ακρωτήρι επίσης, από το συγκρότηµα ∆ (δωµάτιο 18β)110, 

προέρχεται και το πήλινο αποτύπωµα ενός κνωσιακού πιθανότατα 

σφραγιστικού δαχτυλιδιού, στο οποίο εικονίζεται ανδρική ιερατική 

µορφή µε «κροσσωτή χλαίνη» και στειλεωµένο διπλό πέλεκυ στον ώµο 

(εικ. 16). Αν δεχθούµε ότι η εν λόγω µορφή δεν φοράει αλλά µεταφέρει 

το ένδυµα, τότε η παράσταση του σφραγίσµατος παραπέµπει ευθέως 

στον προαναφερθέντα σφραγιδόλιθο από το ανάκτορο της Κνωσού (βλ. 

εικ. 4), µε τη βασική όµως διαφορά ότι εκεί η µορφή, που κρατάει διπλό 

πέλεκυ και ιερό ένδυµα, είναι γυναικεία. 

 

Ηπειρωτική Ελλάδα 

 

Εκτός από ένα ΥΕ ΙΙ χρυσό σφραγιστικό δαχτυλίδι από τον 

θολωτό τάφο του Βαφειού και τρεις σφραγιδόλιθους από Άργος και 

Μυκήνες, που µπορούν να σχετιστούν εµµέσως µε το θέµα της 

προσφοράς ιερών ενδυµάτων, τα εικονιστικά δεδοµένα από την 

ηπειρωτική Ελλάδα περιλαµβάνουν και ένα σπάραγµα τοιχογραφίας από 

την ποµπή γυναικών του ανακτόρου της Τίρυνθας. 

Στο µέσο της σφενδόνης του δαχτυλιδιού από το Βαφειό111 (εικ. 

17) εικονίζεται γυναικεία µορφή µε φραµπαλαδωτή φούστα και τα χέρια 

σηκωµένα σε κίνηση που µοιάζει χορευτική. Αριστερά της άνδρας, 

σχεδόν γυµνός, που, πατώντας σε βραχώδες έδαφος, σείει ένα δέντρο το 

                                                 
109 Ντούµας 1987, σ. 157. 
110 CMS V, Suppl. 3, 2, σ. 580, αριθ. 394. Χρ. Μπουλώτης, Πτυχές θρησκευτικής έκφρασης στο 
Ακρωτήρι, Αλς 3 (2005), σ. 54. 
111 CMS I, σ. 253, αριθ. 219. 
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οποίο φυτρώνει πίσω από «πιθόσχηµο» αντικείµενο. Στο δεξί άκρο της 

παράστασης διακρίνεται οκτώσχηµη ασπίδα, ακουµπισµένη λοξά στο 

έδαφος, πάνω στην οποία µία εσθήτα στερεωµένη µε ξίφος. Τέλος, στο 

άνω τµήµα του εικονιστικού πεδίου παρίσταται διπλός πέλεκυς σε 

συνδυασµό µε «ιερό κόµβο», κλαδί και µία χρυσαλλίδα112. 

Μολονότι έχει διατυπωθεί η άποψη ότι η κεντρική µορφή εικονίζει 

τη θεότητα που µόλις εµφανίστηκε, η Ν. Βασιλικού θεωρεί πιθανότερο 

ότι πρόκειται για ιέρεια η οποία ενδεχοµένως θα ενδυθεί την 

τελετουργική εσθήτα για µία ειδική ιεροπραξία113. Με το τράνταγµα του 

δέντρου, που συµβολίζει τη φύση και τις ζωοδότρες δυνάµεις της γης, θα 

ξυπνήσει τη θεότητα παρακινώντας την να φανερωθεί. Στο πλαίσιο αυτό, 

η τελετουργική ενδυµασία, αποτελούµενη από ασπίδα, εσθήτα και ξίφος, 

µε εικαζόµενο πολεµικό χαρακτήρα -υποδηλώνοντας ενδεχοµένως την 

πολεµική υπόσταση των προελληνικών βλαστικών θεοτήτων- είναι 

πιθανό να αποτελεί αφιέρωµα, είτε ως σύνολο είτε στα επιµέρους 

στοιχεία της. ∆ιαφορετική χροιά έχει η ερµηνευτική πρόταση της C. 

Verlinden, που συµφωνεί βεβαίως στο ότι πρόκειται για τελετουργική 

σκηνή: ο νεαρός «πρίγκηπας» προετοιµαζόµενος για κυνήγι ή πόλεµο, 

όπως µαρτυρούν άλλωστε τα εικονιζόµενα όπλα, αποσκοπεί στη θεϊκή 

προστασία µε την αρωγή της µεγάλης ιέρειας, η οποία θα προσελκύσει 

χορεύοντας την προσοχή της θεότητας114. 

Συµµετρική παράθεση ιερού ενδύµατος εκατέρωθεν ιερών 

συµβόλων της κρητοµυκηναϊκής θρησκείας απαντά σε δύο 

σφραγιδόλιθους από την περιοχή του Ηραίου του Άργους, γεγονός που 

υποδηλώνει, αν µη τι άλλο, τον ιερό/αναθηµατικό τους χαρακτήρα. Στον 

φακοειδή ΥΕ Ι-ΙΙ σφραγιδόλιθο, τον οποίο αγόρασε ο H. Schliemann από 

                                                 
112 Ν. Βασιλικού, Μυκηναϊκά Σφραγιστικά ∆αχτυλίδια, από πολύτιµα µέταλλα µε θρησκευτικές 
παραστάσεις, Αθήνα 1997, σ. 49-51. 
113 Οπ. π. υποσ. 112, σ. 50. 
114 Verlinden 1985, σ. 148. 
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ντόπιους χωρικούς µε τη διαβεβαίωση ότι βρέθηκε κοντά στο Ηραίο, δύο 

«ιερά ενδύµατα» πλαισιώνουν βουκράνιο, πάνω από το οποίο υπάρχει 

ανεστραµµένος διπλός πέλεκυς115 (εικ. 18), ενώ ιερό ένδυµα εικονίζεται, 

όπως υποστηρίζει ο Γ. Κορρές116, και στον χρυσόδετο ΥΕ ΙΙΙΑ 

αµυγδαλοειδή σφραγιδόλιθο (ΕΑΜ Αθηνών 5588), για τον οποίο όµως 

έχουν προταθεί ποικίλες ερµηνείες. 

Αλλά και στον φακοειδή σφραγιδόλιθο, από τον θαλαµωτό τάφο 

11 των Μυκηνών117, απεικονίζεται, κατά την άποψη του Γ. Κορρέ, 

µάλλον ιερή ενδυµασία (εικ. 19). Πιθανότερα όµως παρίσταται ιερός 

κόµβος, µαζί µε λιοντάρι, η κεφαλή του οποίου αποδίδεται κατ’ ενώπιον. 

Ο συνδυασµός των δύο µοτίβων θα µπορούσε να σηµαίνει ότι το ιερό 

ένδυµα (ή ιερός κόµβος), που έχει ήδη προσφερθεί, φυλάσσεται από το 

αποτρεπτικού χαρακτήρα λιοντάρι118. 

Σαφή όµως εικονογραφική µαρτυρία για την προσφορά υφάσµατος 

παρέχει το χρονολογούµενο στην ΥΕ ΙΙΙΒ σπάραγµα 103 από την 

τοιχογραφία της ποµπής γυναικών του ανακτόρου της Τίρυνθας119. Σε 

αυτό αναγνώρισε ο Χρ. Μπουλώτης το άκρο χεριού µορφής που κρατά 

γυναικείο ειδώλιο µαζί µε µακρύ, πτυχωτό, γαλάζιο ύφασµα, περασµένο 

γύρω από τον αντίχειρα120 (εικ. 20). Από αντίστοιχη θεµατική φαίνεται 

να προέρχεται και ένα σπάραγµα µικρής κλίµακας τοιχογραφίας (3 Η 23) 

από το ανάκτορο της Πύλου121, χρονολογούµενης οµοίως στην ΥΕ ΙΙΙΒ, 

το οποίο εικονίζει καθιστή γυναικεία µορφή που κρατά µε τα δυο της 

χέρια (το ένα λυγισµένο στον αγκώνα ενώ το άλλο απλωµένο προς τα 

κάτω) δέσµη σκουρόχρωµων λωρίδων, τις οποίες η Lang ερµήνευσε ως 

                                                 
115 PM I, εικ. 312 c και Κορρές 1981, σ. 679 και σηµ. 88. 
116 Κορρές 1981, σ. 679-680 και σηµ. 91-98. 
117 Α. Ξενάκη-Σακελλαρίου, Οι Θαλαµωτοί Τάφοι των Μυκηνών, Paris 1985, σ. 71-72, πίν. 11, 2318. 
118 Κορρές 1981, σ. 681, υποσ. 101. 
119 Rodenwaldt 1912, σ. 87, αριθ. 103, πίν. Χ, αριθ. 7. 
120 Boulotis Ch., Zur Deutung des Freskofragmentes Νr. 103 aus der tirynther Frauenprozession, Arch. 
Korrespondenzblatt 9 (1979), σ. 59-67. Immerwahr 1990, εικ. 33b. 
121 Lang 1969, σ. 63-64, αριθ. 3 Η 23, πίν. 2, 121, Β. 
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µίσχους ανθέων122 (εικ. 21). Ωστόσο, συγκρίσεις του εν λόγω 

θραύσµατος µε την ΥΚ ΙΑ τοιχογραφία από τη Φυλακωπή (εικ. 12) και 

το σπάραγµα από την ποµπή της Τίρυνθας (εικ. 20) συνηγορούν υπέρ της 

ερµηνείας ενός πτυχωτού υφάσµατος. 

Οι τελετουργικές σκηνές της ποµπής γυναικών, έστω και 

αποκλίνουσες από τόπο σε τόπο στα επιµέρους εικονογραφικά τους 

στοιχεία, απαντούν σε όλα τα µυκηναϊκά ανακτορικά κέντρα (Μυκήνες, 

Τίρυνθα, Πύλος). Σύµφωνα µε τον Χρ. Μπουλώτη µάλιστα, η 

αποκλειστική συµµετοχή γυναικών σε συνδυασµό µε το είδος και τη 

διαφαινόµενη κοινότητα των ποµπικά µεταφερόµενων αντικειµένων 

(πυξίδες, πολύτιµα αγγεία, περιδέραια, άνθη) καθώς επίσης γυναικείου 

ειδωλίου και υφάσµατος, που ο ίδιος πρότεινε για την περίπτωση της 

Τίρυνθας, συνηγορούν για µία σηµαίνουσα διατοπική γιορτή του 

µυκηναϊκού εορτολογίου προς τιµήν γυναικείας θεότητας –γιορτή 

ασφαλώς ανοιξιάτικη, κρίνοντας από τα προσφερόµενα κρίνα και τα 

άγρια ρόδα123.  

 

Οι µαρτυρίες της Γραµµικής Β 

 

Σαφή µαρτυρία για προσφορά υφασµάτων σε θεότητες σε 

πινακίδες Γραµµικής Β από Κνωσό και Πύλο124. Σε αυτές καταγράφονται 

συγκεκριµένα είδη υφασµάτων, των τύπων που δηλώνονται µε τα 

ιδεογράµµατα *146 και *166+WE, σύµπλεγµα ερµηνευόµενο ως 

συντοµογραφία του περιληπτικού ονόµατος wehanos. Ο εν λόγω τύπος 

                                                 
122 Lang 1969, σ. 63. 
123 Μπουλώτης 2000, σ. 1116. 
124 Nosch M.-L., Perna M., Cloth in the Cult, στο R. Laffineur, R. Hägg (eds.), Potnia, Deities and 
Religion in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 8th International Aegean Conference / 8e 
Rencontre égéenne internationale, Göteborg, Göteborg University, 12-15 April 2000, (Aegaeum 22), 
Liège 2001, σ. 471-477. 
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υφασµάτων προσφερόταν κατά τα φαινόµενα χωρίς διάκριση τόσο σε 

ανδρικές όσο και σε γυναικείες θεότητες125. 

Στην Κνωσό ο τύπος *166+WE προσφέρεται στην Πότνια του 

Λαβυρίνθου (da-pu2-ri-to-jo po-ti-ni-ja) κατά τον µήνα a-ka-[ ]-jo-jo 

όπως καταγράφεται στην πινακίδα Oa 745 [+] 7374126. Το εν λόγω 

ιδεόγραµµα συνοδεύεται από την συντοµογραφία ri που αντιπροσωπεύει 

τη λέξη ri-ta/λῖτα, λινάρι είτε ri-no/λίνον, λινό. 

Σε µια ανδρική θεότητα, στον Enosidaon, πιθανότατα ένα άλλο 

όνοµα του Ποσειδώνα, προσφέρεται ύφασµα *146, προσφορά που 

καταγράφεται στην πινακίδα KN M 719127. Προσφερόµενο ύφασµα του 

ίδιου τύπου *146 καταχωρίζεται και στην κνωσιακή πινακίδα M 729, 

σχετιζόµενο ενδεχοµένως µε την Πότνια128. 

 Στην Πύλο τώρα, στην πινακίδα Ua 1413 καταγράφεται µεταφορά 

υφασµάτων, των τύπων *146 και *166+WE, σε ιερό στη θέση ro-u-si-jo 

a-ko-ro129. Η εν λόγω θέση, γνωστή και από την αποστολή σε αυτήν 

αρωµατικού ελαίου (βλ. πινακίδες PY Fr 1220130 και PY Fr 1226131) 

µολονότι φαίνεται ως παραγωγός και αποστολέας υφασµάτων στο 

ανάκτορο της Πύλου για κάλυψη φορολογικών υποχρεώσεων, δέχεται 

για θρησκευτικούς λόγους υφάσµατα από το τελευταίο. 

 Προσφορά υφασµάτων καταγράφεται σε δύο ακόµη πινακίδες από 

την Πύλο, στις Un 853132 και στην Un 6133. Και στις δύο περιπτώσεις ο 

αποδέκτης της προσφοράς είναι ο Ποσειδώνας, στην δεύτερη όµως 

                                                 
125 Οπ. π. υποσ. 124, σ. 475. 
126 Documents 19732, σ. 310, πινακίδα Gg 702 (όπου αναφέρεται σε προσφορά µελιού στη θεότητα). 
Στη σ. 538 πινακίδα Gg 702 = Oa 745 + 7374. Βλ. µεταγραφή πινακίδας σε J.T. Killen, J-P. Olivier, 
The Knossos Tablets (Fifth edition), Salamanca 1989 (Supl. a MINOS, Num. 11), σ. 265. 
127 Όπ. π. υποσ. 126, σ. 252. 
128 Όπ. π. υποσ. 126. 
129 Για µεταγραφή της πινακίδας βλ. E.L. Bennett Jr., J.-P. Olivier, The Pylos Tablets Transcribed, Part 
I: Texts and notes, Roma 1973, σ. 237. 
130 Όπ. π. υποσ. 129, σ. 156. 
131 Όπ. π. υποσ. 129, σ. 157. 
132 Όπ. π. υποσ. 129, σ. 244. 
133 Όπ. π. υποσ. 129, σ. 241. 
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πινακίδα εµφανίζεται ως αποδέκτρια και η γυναικεία θεότητα pe-re-*82, 

θεότητα που συναντάται και στην PY Tn 316134. 

Για το µυκηναϊκό άπαξ γραφόµενο wa-na-so-i to-no-e-ke-te-ri-jo 

που συναντάται στην πυλιακή πινακίδα Fr 1222135, µία εκ των πινακίδων 

στις οποίες καταχωρίζονται ποσότητες αρωµατικού λαδιού 

προσφερόµενου, επί το πλείστον, σε θεότητες, έχει προταθεί τουλάχιστον 

µία δεκάδα αναγνώσεων και ερµηνειών. Εκτός αυτού, στην εν λόγω 

πινακίδα είχαν σηµειωθεί κατά σειρά α) ιδεόγραµµα του ελαίου και η 

βραχυγραφία pa (νοούµενη εδώ ως αρχική συλλαβή του επιθέτου pa-ko-

we = σφακόFεν, ενίοτε απαντώµενο ως προσδιοριστικό της λέξης 

έλαιον), β) ιδεόγραµµα δηλωτικό µονάδας µέτρησης και γ) σηµείο 

δηλωτικό της ποσότητας. Παρά τη διάσταση των απόψεων, όλοι σχεδόν 

οι ερευνητές θεώρησαν την επίµαχη λέξη to-no-e-ke-te-ri-jo ως σύνθετη 

από τις λέξεις to-no και e-ke-te-ri-jo, ενώ οι περισσότεροι δέχθηκαν ότι 

βρίσκεται σε πτώση δοτική ενικού και δηλώνει θρησκευτική εορτή, στο 

πλαίσιο της οποίας προσφέρθηκε το αρωµατικό έλαιο136. 

Ανασκευάζοντας τις µέχρι τότε προταθείσες ερµηνείες ο Ι. 

Προµπονάς προχώρησε, στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, σε 

νέα ερµηνεία της λέξης to-no-e-ke-te-ri-jo, µε α΄ συνθετικό to-no (= 

θόρνον = θρόνον) και β΄ συνθετικό e-ke-te-ri-jo (= ελκτήριον), η οποία 

µοιάζει να είναι η πλέον εύλογη137. Έτσι µετέγραψε και ερµήνευσε τη 

µυκηναϊκή επιγραφή wa-na-so-i to-no-e-ke-te-ri-jo ως Fανάσσοιϊν 

(δοτική δυικού του άνασσαι) Θορνοελκτηρίοις = Θρονοελκτηρίοις 

(δοτική πληθυντικού), διαβάζοντας την πινακίδα ως εξής: «εις τας δύο 

θεάς κατά την εορτή των Θρονοελκτηρίων (δίδεται ή ανηλώθη) έλαιο 

                                                 
134 Βλ. κατωτέρω, στο κεφάλαιο για τα πολύτιµα αγγεία. 
135 Όπ. π. υποσ. 129, σ. 156. 
136 Προµπονάς 1974, σ. 32-35. 
137 Σε πρόσφατο άρθρο του ο Β. Πετράκης υποστηρίζει µία πιο προφανή ερµηνεία, συσχετίζοντας την 
εν λόγω πινακίδα µε την προσφορά ανθέων, ιδιαίτερα γνωστή από την αιγαιακή εικονογραφία. Βλ. V. 
Petrakis, To-no-e-ke-ti-ri-jo Reconsidered, Minos 37-38 (2002-2003), σ. 293-316. 
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αρωµατισµένο µε ελελίφασκο, λίτρα δύο». Θεωρεί ότι δηλώνεται εορτή 

κατά την οποία προσφέρεται πεποικιλµένος πέπλος (=θρόνον) σε δύο 

θεότητες, που κατά τον ίδιο είναι η ∆ήµητρα και η Κόρη138. Η αναλογία 

που παρουσιάζεται µε το προερχόµενο από τις Μυκήνες ελεφάντινο 

σύµπλεγµα139 δύο γυναικείων µορφών, καλυπτόµενων από κοινό 

µακρόστενο ύφασµα, που επιβλέπουν µικρό αγόρι δεν πρέπει να 

θεωρηθεί τυχαία. Σηµειωτέον µάλιστα ότι ο A. Wace, που ανακάλυψε το 

1939 και δηµοσίευσε το εν λόγω οµοίωµα του 13ου αι. π.Χ., υποστήριξε 

οµοίως ότι οι δύο γυναικείες µορφές είναι πιθανόν η ∆ήµητρα και η 

Κόρη, συσχετίζοντάς το µε µεταγενέστερα πήλινα οµοιώµατα, από τη 

Ρόδο και την Κύπρο, και µε ανάλογες παραστάσεις σε αρχαϊκά αγγεία140. 

Ένα προηγούµενο της προσφοράς στάδιο αντανακλάται 

ενδεχοµένως στην πινακίδα της Θήβας TH Of 34, µία από τις 16 της 

σειράς Οf από το ∆ωµάτιο 1 δίχωρου κτιρίου, που ανασκάφηκε στη 

γωνία των οδών Επαµεινώνδα και Μεταξά, στις οποίες καταγράφονται 

αποδόσεις µαλλιού141. Μολονότι παράτολµο, θα µπορούσαµε ίσως να 

φανταστούµε ότι η ποσότητα µαλλιού που καταχωρίζεται στην εν λόγω 

πινακίδα να παραδίδεται από την κεντρική εξουσία σε µία a-ra-ka-te-ja 

και µία a-pi-qo-ro (µία µονάδα µαλλιού «παλαιού» και τρεις µονάδες 

«νέου» αντιστοίχως) προοριζόταν για την κατασκευή υφάσµατος, ακόµη 

και ενδύµατος, προς ανάθεση. Την υπόθεση νοµιµοποιεί η ερµηνεία της 

a-pi-qo-ro (µεταγραφόµενης ως αµφιπόλου) από τον J. Chadwick ως 

µέλους ιερατείου142, ενώ δεν την καταρρίπτει και η ερµηνεία του J. Killen 

που θέλει την a-ra-ka-te-ja και την a-pi-qo-ro ως απλές εργαζόµενες, 

                                                 
138 Προµπονάς 1974, σ. 103-105. 
139 A. J. B. Wace, Mycenae, Princeton 1949, σ. 83, 86 και πίν. 101-103. 
140 Προµπονάς 1974, σ. 111-112. 
141 Burke 1998, σ. 162-163. 
142 Th. G. Spyropoulos and J. Chadwick, The Thebes Tablets II, Salamanca 1975, σ. 90-93. 
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όµως στο πλαίσιο ίσως κάποιου ιερού143. Με την άποψη του J. Killen 

συγκλίνει και η Ι. Τζαχίλη, η οποία θεωρεί ότι πρόκειται για δύο 

τεχνίτρες εργαζόµενες συµπληρωµατικά, ξαίνοντας η πρώτη τα µαλλιά, 

και γνέθοντας ίσως το υφάδι, ενώ η δεύτερη γνέθοντας το στηµόνι144. 

Σχετική, πάντως, µπορεί να θεωρηθεί και η ένδειξη για ανταλλαγή 

υφασµάτων µεταξύ ανακτορικών κέντρων που µας παρέχει η πινακίδα 

ΜΥ Χ 508, από την Οικία των Ασπίδων, στην οποία κατά τα φαινόµενα 

περιγράφεται εµπορική συναλλαγή pu-ka-ta-ri-ja υφασµάτων µεταξύ 

Μυκηνών και βοιωτικής(;) Θήβας145. Μολονότι ο Th. Palaima διερωτάται 

κατά πόσο ένας τόσο σχετικά κοινός τύπος ενδύµατος θα άξιζε να 

µεταφερθεί από τις Μυκήνες σε µια περιοχή όπως η Θήβα, που είχε τη 

δυνατότητα να παράγει τα δικά της µάλλινα υφάσµατα, ο R. Β. Burke 

θεωρεί ως πιθανή εξήγηση για την ανταλλαγή είτε τα τεχνικά 

πλεονεκτήµατα των υφασµάτων της Αργολίδας είτε και την περίπτωση 

να αποτελούν αυτά ένα είδος δώρου µεταξύ των κατά τόπους ελίτ ακόµη 

και αφιέρωµα σε κάποια θεότητα146. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
143 J. T. Killen, The Linear B tablets and the Mycenaean Economy, στο Linear B; a 1984 Survey, 
BCILL 26 (1985), σ. 295, αριθ. 89. 
144 Τζαχίλη 1997, σ. 132-133. 
145 I. Tournavitou, The “Ivory Houses” at Mycenae, The British School at Athens 1995 (Suppl. 24), σ. 
261-262. I. Tzachili, Circulation of textiles in the Late Bronze Age Aegean, στο A. Michailidou (ed.), 
Manufacture and Measurement. Counting, Measuring and Recording Craft items in Early Aegean 
Societies, Μελετήµατα 33, Athens 2001, σ. 172. 
146 Burke 1998, σ. 165. 
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Β. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

 

Ενώ υφάσµατα ή ενδύµατα µπορούσαν να αποτελέσουν από µόνα 

τους πυρήνα µιας θρησκευτικής εορτής στους ιστορικούς χρόνους, µε 

χαρακτηριστικότερο παράδειγµα την ανάθεση του πέπλου στην Αθηνά 

κατά τα Παναθήναια, τα κοσµήµατα δεν αποτέλεσαν στον αρχαίο κόσµο 

το επίκεντρο κάποιας γιορτής. Τα τελευταία αποτελούσαν κατά τα 

φαινόµενα προσφορές ή αναθήµατα από µεµονωµένα πρόσωπα ή 

συµπληρωµατικά αναθήµατα στο πλαίσιο µεγαλύτερων γιορτών, 

πιθανότατα σε συνδυασµό µε την προσφορά ενδυµάτων. Το πιο 

συνηθισµένο αφιερωµατικό κόσµηµα τα περιδέραια. Στους ελληνικούς 

ιστορικούς χρόνους η ανάθεση κοσµηµάτων, και κυρίως περιδεραίων, σε 

θεότητες µαρτυρείται πολλαπλά. Τη σηµαντικότερη πηγή συνιστούν τα 

αρχεία των ιερών147. 

Στη φαραωνική Αίγυπτο πολυάριθµα περιδέραια ανατίθεντο σε 

θεότητες148. Οι τελευταίες χαίρονταν ιδιαίτερα όταν τα πολύτιµα 

κοσµήµατα ήταν προσφορά του ίδιου του φαραώ. Στον ίδιο χρονικό 

ορίζοντα µε τις σχετικές αιγαιακές εικονιστικές παραστάσεις 

χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα ανάθεσης πολυάριθµων 

περιδεραίων στο Αµούν Καρνάκ από τους φαραώ της 18ης δυναστείας 

Αχµώζε και Τούθµωση Γ149. Μεταξύ δε των προσφορών σε Αιγυπτίους 

ανώτατους αξιωµατούχους που µεταφέρουν οι Keftiu και οι άνδρες από 

το Punt συγκαταλέγονται και µεγάλα περιδέραια µε ψήφους, που έχουν 

απεικονιστεί στους τάφους των Menkheperrasonb και Rekhmire150. 

                                                 
147 W. H. D. Rouse, Greek Votive Offerings. An Essay in the History of Greek Religion, Cambridge 
1902, σ. 394-423, index µε πληροφορίες για τα λήµµατα άγησις, αγήσιον, καθετήρ, όρµος, 
περιδερίδιον, υποδερίς. 
148 Για την ανάθεση, εν γένει, προσφορών σε θεότητες στη φαραωνική Αίγυπτο βλ. G. Englund, Gifts 
to the Gods – a necessity for the preservation of cosmos and life. Theory and praxis, σε T. Linders and 
G. Nordquist (eds.), Gifts to the Gods, Proceedings of the Uppsala Symposium 1985, Uppsala 1987, σ. 
57-66. 
149 A. Wilkinson, Ancient Egyptian Jewellery, London 1971, σ. 7-10 και 203, υποσ. 37-38. 
150 PM II, εικ. 482 C και PM II εικ. 473. 
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Τι συµβαίνει όµως µε την αιγαιακή ύστερη Χαλκοκρατία; 

Μπορούµε να µιλήσουµε για ανάθεση κοσµηµάτων σε θεότητες; Καµµία 

αναφορά σε ανάθεση κοσµηµάτων δεν έχει πιστοποιηθεί έως σήµερα σε 

πινακίδες Γραµµικής Β. Αντιθέτως, διαφωτιστικές πληροφορίες µας 

παρέχει επί του προκειµένου το διαθέσιµο εικονιστικό υλικό, και 

συγκεκριµένα η θεµατική των τοιχογραφιών, καθώς επίσης πραγµατικά 

ευρήµατα από ιερά. 

 

Τα εικονιστικά δεδοµένα 

 

Κρήτη 

 

Ένα ανδρικό χέρι µε περιδέραιο, κρατηµένο στα δάχτυλα, 

παριστανόταν σε µικρό θραύσµα ανάγλυφης τοιχογραφίας που 

αποκαλύφθηκε στην Κνωσό από τον Evans, αποδιδόµενης στη ΜΜ 

ΙΙΙ151. Αινιγµατική στην ερµηνεία της η τοιχογραφία αυτή, γνωστή ως 

«Jewel Fresco», ή άλλως «τοιχογραφία του κοσµήµατος», 

κονιορτοποιήθηκε εντέλει κατά το σεισµό του 1926. Το εικονιζόµενο 

περιδέραιο αποτελείτο από χρυσές σφαιρικές ψήφους, συνδυασµένες µε 

περίαπτα σε σχήµα κεφαλής νέγρου που έφερε κρεµαστά σκουλαρίκια, 

αποτελούµενα το καθένα από τρεις κρίκους (εικ. 22). Ο Evans υπέθεσε 

αρχικά ότι το τµήµα αυτό µπορεί να προερχόταν από σκηνή γαµήλιας 

τελετής, πιθανώς Ιερογαµίας. Επεσήµανε δε ότι η εν λόγω τοιχογραφία 

εµφανίζει κατά τα φαινόµενα θεµατική οµοιότητα µε τις αποκαλούµενες 

«Κυανές Κυρίες» (εικ. 23), µία αποσπασµατικά σωζόµενη οµάδα 

καθισµένων γυναικείων µορφών, φυσικού σχεδόν µεγέθους, 

τοποθετούµενη στον χρονικό ορίζοντα της ΜΜ ΙΙΙ-ΥΜ Ι, εκ των οποίων 

                                                 
151 PM I, σ. 525-526, εικ. 383, PM III, σ. 682, σ. 817 κ.ε., PM III, σ. 50, σ. 485 κ.ε., PM IV, σ. 285, σ. 
518. Hood 19902, σ. 90-91, εικ. 190. 
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µία φαίνεται να εµφαίνει µε τα δάχτυλα τις ψήφους του περιδέραιου που 

φοράει152. Ωστόσο, εξίσου εύλογη µπορεί να θεωρηθεί η υπόθεση ότι ο 

άνδρας του «Jewel Fresco» που κράταγε το περιδέραιο, εικονιζόταν τη 

στιγµή που το τοποθετεί σε στήθος γυναίκας. 

 

Κυκλάδες 

 

Σε λίγο µεταγενέστερο χρονικό ορίζοντα από τις προαναφερθείσες 

κνωσιακές τοιχογραφίες, στην ΥΚ ΙΑ, ανάγεται µία τοιχογραφία που 

αποκαλύφθηκε στη λεγόµενη «δεξαµενή καθαρµών» της Ξεστής 3 στο 

Ακρωτήρι153. Τρεις γυναικείες µορφές µε πλούσια ενδύµατα, περίτεχνες 

κοµµώσεις και ποικίλα κοσµήµατα, αποκαλύφθηκαν στο βόρειο τοίχο, 

γνωστές ως «Λατρεύτριες». Η πρώτη από αυτές, που µας ενδιαφέρει, µία 

νεαρή, µε αραχνοΰφαντο χειριδωτό περικόρµιο κεντηµένο µε στήµονες 

κρόκου, η δυτικότερη από αριστερά, κρατά στο προτεταµένο αριστερό 

της χέρι περιδέραιο µε 30 καστανορόδινες σφαιρικές ψήφους από ορεία 

κρύσταλλο, περασµένες σε κόκκινο κορδόνι, αυξανόµενες οµοιόµορφα 

σε µέγεθος, από τις άκρες προς το µέσον (εικ. 24). Από τις υπόλοιπες 

δύο, η µεσαία παριστάνεται καθιστή προφανώς σε έξαρµα του εδάφους, 

όπου αιµορραγεί το µεγάλο δάκτυλο του αριστερού της ποδιού. Η τρίτη 

δε, η ανατολικότερη, στρέφει το ξυρισµένο κεφάλι, µε εξαίρεση δύο 

µακρείς βοστρύχους στο πίσω µέρος και ένα µικρό πάνω από το µέτωπο 

προς τα πίσω, ενώ καλύπτεται ολόκληρη από διάφανο στικτό πέπλο154. 

Και οι τρεις προαναφερθείσες µορφές κινούνταν, σύµφωνα µε τον 

Μαρινάτο, προς την αρχιτεκτονική κατασκευή στον σωζόµενο 

αποσπασµατικά ανατολικό τοίχο. Η κατασκευή αυτή, επιστεφόµενη από 

                                                 
152 PM Ι, σ. 546-547, εικ. 397 και 398. 
153 Ντούµας 19992, πίν. 100-101, 104, και Χρ. Τελεβάντου, Κοσµήµατα από την προϊστορική Θήρα, 
ΑΕ 1984, σ. 25 και σ. 26, εικ. 7. 
154 Ντούµας 19992, σ. 128-129. 
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ζεύγος διπλών κεράτων από την κορυφή των οποίων ρέουν ερυθρές 

σταγόνες, αίµατος προφανώς, παρίστανε πιθανότατα βωµό ή ιερό 

παρόµοιο µε το εικονιζόµενο στο λίθινο ρυτό από τη Ζάκρο. 

 

Ηπειρωτική Ελλάδα 

 

Μεταγενέστερες σε σχέση µε τις παραπάνω τοιχογραφίες από την 

Κρήτη και το Ακρωτήρι είναι οι συναφείς θεµατικά τοιχογραφίες από την 

ηπειρωτική Ελλάδα. Μολονότι υστερότερη, του β΄ µισού του 13ου αι. 

π.Χ. (ΥΕ ΙΙΙΒ2), θα αναφερθούµε πρώτα στην «Μυκηναία» (εικ. 25), το 

αποσπασµατικά δηλαδή σωζόµενο ανώτερο τµήµα γυναικείας µορφής, 

φυσικού σχεδόν µεγέθους, που αποκαλύφθηκε στο Νοτιοδυτικό Κτίριο ή 

Κτίριο των Τοιχογραφιών (∆ιάδροµος Μ) του Θρησκευτικού κέντρου 

των Μυκηνών155 και προέρχεται προφανώς από ποµπική σύνθεση. Η 

µορφή, στραµµένη προς τα αριστερά, έχει το βλέµµα της καρφωµένο στα 

δύο περιδέραια που κρατά στο δεξί της χέρι. Τα περιδέραια, 

αποσπασµατικά σωζόµενα, αποτελούνται από οµοιόχρωµες, 

εναλλασσόµενες κόκκινες και κίτρινες ψήφους, εκ των οποίων οι πρώτες 

πρέπει πιθανότατα να νοηθούν από κορναλίνη και οι δεύτερες από 

χρυσό156. ∆ιαφέρουν όµως εν µέρει τυπολογικά, καθώς στο εσώτερο 

περιδέραιο οι ψήφοι έχουν σχήµα σφαιρικό και κόκκων δηµητριακών, 
                                                 
155 Γ. Μυλωνάς, Το Θρησκευτικόν Κέντρον των Μυκηνών, Πραγµατείαι της Ακαδηµίας Αθηνών 33 
(1972). Του ίδιου Πολύχρυσοι Μυκήναι, Αθήναι 1983, σ. 147, εικ. 116. 
156 ∆ηλωτικά του υλικού κατασκευής των κοσµηµάτων τα χρώµατα που χρησιµοποιούνται στις 
τοιχογραφίες. Βλ. σχετικά J. Younger, Representations of Minoan-Mycenaean Jewelry, στο Laffineur 
R., Crowley J. (eds.), ΕΙΚΩΝ. Aegean Bronze Age Iconography: shaping a methodology, Proceedings 
of the 4th International Aegean Conference, University of Tasmania, Hobart, Australia, 6-9 April 1992, 
Aegaeum 8, Liège 1992, σ. 257-293, όπου προτείνεται η ακόλουθη ερµηνεία των χρωµάτων: κίτρινο ή 
χρυσό χρώµα αποδίδει χρυσό. Ερυθρά βαµµένα λίθινα κοσµήµατα δηλώνουν κορνηλιάτη 
λίθο/κορναλίνη. Ερυθρά βαµµένα µεταλλικά κοσµήµατα είναι δηλωτικά ενός κράµατος χρυσού 
(συλβανίτη). Μπλε ή γκρι-µπλε βαµµένα λίθινα κοσµήµατα είναι πιθανώς κατασκευασµένα από lapis 
lazuli ή αµέθυστο, το πιθανότερο όµως από τον κοινότερο κύανο, για τον οποίο άλλωστε υπάρχουν και 
αναφορές σε πινακίδες της Γραµµικής Β. Μπλε βαµµένα µεταλλικά κοσµήµατα είναι κατασκευασµένα 
από ασήµι. Ο ίδιος επιφυλάσσεται πάντως για την ερµηνεία του υλικού κατασκευής κοσµηµάτων που 
αποδίδεται συµβατικά µε µπλε χρώµα. Η Χρ. Τελεβάντου, στο Κοσµήµατα από την προϊστορική 
Θήρα, ΑΕ 1984, σ. 14-54, υποστηρίζει την ερµηνεία των κοσµηµάτων που αποδίδονται µε µπλε 
χρώµα, µε εξαίρεση τις ταινίες για τα µαλλιά από µπλε ύφασµα, ως κατασκευασµένων από ασήµι. 
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ενώ στο άλλο οι σφαιρικές ψήφοι εναλλάσσονται µε σταγονόσχηµες157. 

Τρία όµοια περιδέραια φέρει και στο λαιµό της η «Μυκηναία», που 

πιθανότατα εικονιζόταν καθιστή, αποτελώντας έτσι την αποδέκτρια των 

περιδεραίων που προσκόµιζαν οι ποµπεύτριες. Το σαφές µάλιστα 

χαµόγελο που διαγράφεται στα χείλη της καθρεφτίζει ίσως την 

ευαρέσκειά της για την πολύτιµη προσφορά. 

Ως µέρος της περίφηµης τοιχογραφίας της ποµπής γυναικών από 

το Παλαιό Καδµείο της Θήβας (εικ. 26) πρέπει να θεωρήσουµε και µία 

µορφή την οποία εντόπισε σχετικά πρόσφατα ο Χρ. Μπουλώτης, 

µελετώντας µια σειρά παραµεληµένων ή παρανοηµένων εικονογραφικών 

στοιχείων, τα οποία δεν είχε συµπεριλάβει η Reusch στην αρχική 

αποκατάστασή της158. Η εν λόγω προστεθείσα µορφή, φέρει στο χέρι ένα 

περιδέραιο µε παπυρόσχηµες χάντρες, µαύρες και ερυθρές εναλλάξ, 

αποδίδοντας, µε συµβατική χρήση χρωµάτων, οι µεν πρώτες, 

σκουρόχρωµη (βαθιά γαλάζια) υαλόµαζα, οι δε δεύτερες υαλόµαζα σε 

ιώδες χρώµα ή ίσως και χρυσό, µολονότι χρησιµοποιείται κόκκινο αντί 

του συνήθους κίτρινου. Η παράσταση του περιδεραίου (εικ. 27), 

σωζόµενη ελλιπώς σε δύο θραύσµατα, προβάλλεται σε πορτοκαλοκίτρινο 

βάθος159. ∆εν είµαστε όµως σίγουροι εάν η εν λόγω γυναικεία µορφή 

ήταν µία ακόµη όρθια ποµπεύτρια για ανάθεση περιδεραίου ή η 

καθισµένη, όπως η «Μυκηναία», αποδέκτριά του. Σε σχέση πάντως µε τη 

«Μυκηναία» η ποµπή των γυναικών από το Καδµείο είναι σαφώς 

πρωιµότερη, αναγόµενη στον αρχόµενο 14ο αι. π.Χ. (ΥΕ ΙΙΙΑ1). 

Επισηµαίνουµε, τέλος, την εύρεση µιας αποσπασµατικά 

σωζόµενης τοιχογραφίας στην αίθουσα του θρόνου του πυλιακού 

ανακτόρου, µε παράσταση ενός περιδεραίου σε ερυθρό φόντο, 

«πιθανώς… ο λαιµός ενός άνδρα σε φυσικό µέγεθος», όπως αναφέρει η 
                                                 
157 Κριτσέλη-Προβίδη 1982, σ. 37-40. 
158 Reusch 1955, σ. 1-2. 
159 Μπουλώτης 2000, σ. 1116-1117 και εικ. 3. 
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Lang160. Η συνοδευτική φωτογραφία όµως δεν είναι καθαρή και έτσι θα 

µπορούσε, όπως εύλογα προτείνει ο Younger, το ερυθρό να αποτελεί 

κάλλιστα το φόντο µιας σκηνής αναπαράστασης κάποιου που κρατά ή 

λικνίζει περιδέραιο161. 

 

Πραγµατικά ευρήµατα 

 

Κυκλάδες 

 

Ενενήντα οκτώ συνολικά ψήφοι, στη συντριπτική τους 

πλειονότητα από υαλόµαζα, ήρθαν στο φως στο µυκηναϊκό ιερό της 

Φυλακωπής στη Μήλο162. Η εύρεση µικρών οµάδων ψήφων του ίδιου 

σχήµατος, µεγέθους και υλικού στην ίδια ανασκαφική συνάφεια 

υποδηλώνει ότι πιθανώς ανατέθηκαν αρµολογηµένες σε περιδέραια, 

περικάρπια ή διαδήµατα µολονότι σε καµιά περίπτωση ο αριθµός των 

συνευρεθέντων ψήφων δεν επιτρέπει την αποκατάσταση ενός ακέραιου 

τέτοιου κοσµήµατος γεγονός που, όπως επισηµαίνει και ο ανασκαφέας, 

εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε το κατά πόσο τα αναθήµατα που 

τοποθετούνταν στο ιερό αποτελούσαν εύκολη λεία κατά τη διάρκεια της 

χρήσης ή της καταστροφής του. 

Ορισµένες από αυτές µπορούµε να τις φανταστούµε δεµένες 

πιθανώς σε περιδέραια, περικάρπια ή διαδήµατα, ενώ κάποιες θα ήταν 

                                                 
160 Βλ. Lang 1969, σ. 179, πίν. 108. Πιο συγκεκριµένα η Lang σηµειώνει «3Μ6 Necklace fragment. H 
0,04 m., W 0,05 m. Th. 0,008 m. Throne Room, in front of the southwest wall. Fair condition. Red 
ground on which are beads in applied color: round white, tiny black, leaf-shaped black, tiny yellow, 
tiny black. Obviously the red ground is the neck of a life-size man. It would be pleasant if we could use 
this bit as evidence for a life-size male figure on the southwest wall of the Throne Room, but its 
uniqueness, comparatively unburned state and delicate style make it more likely to have fallen from 
wall-fill». 
161 J. Younger, Representations of Minoan-Mycenaean Jewelry, στο R. Laffineur, J. Crowley (eds.), 
ΕΙΚΩΝ. Aegean Bronze Age Iconography: shaping a methodology, Proceedings of the 4th International 
Aegean Conference, University of Tasmania, Hobart, Australia, 6-9 April 1992, (Aegaeum 8), Liège 
1992, σ. 257-293. 
162 C. Renfrew, The Archaeology of Cult. The Sanctuary at Phylakopi, London 1985 (BSA Suppl. 18), 
σ. 317-322. 
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και µεµονωµένες, προσφερόµενες πιθανότατα πάνω ή κοντά στις 

εξέδρες-βωµούς που αποκαλύφθηκαν εκεί. Όπως επισηµαίνει ο Renfrew, 

η παρουσία τους σε όλες τις φάσεις χρήσης του ιερού, στα 300 περίπου 

χρόνια ζωής του, σε συνδυασµό µε τη σπανιότητά τους στον υπόλοιπο 

οικισµό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι αποτελούσαν σύνηθες ανάθηµα, και 

µάλιστα το συνηθέστερο µεταξύ των µικροαντικειµένων που ήρθαν στο 

φως στο εν λόγω ιερό163.  

 

Ηπειρωτική Ελλάδα 

 

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα λόγω χρονικής και τοπικής σύµπλευσης µε 

την τοιχογραφία της «Μυκηναίας», είναι τα ευρήµατα των ανασκαφών 

του Lord William Taylour, στην Οικία Ακροπόλεως (ή Οικία Wace όπως 

προτιµούσε ο Μυλωνάς) στο ∆ωµάτιο των ειδώλων, ή µετέπειτα 

αποκαλούµενο ως Ιερό. Το 1968, κοντά στα είδωλα του εν λόγω 

δωµατίου αποκαλύφθηκε ακέραιο αγγείο (ΥΕ ΙΙΙΒ2) , στο εσωτερικό του 

οποίου είχε τοποθετηθεί πλήθος ψήφων και κοσµηµάτων από υαλόµαζα 

και ποικίλους ηµιπολύτιµους λίθους164. Στα είδωλα µάλιστα που 

αποκαλύφθηκαν εκεί το 1969 παρατηρήθηκαν οπές σε µικρότερο ή 

µεγαλύτερο αριθµό σε διάφορα τµήµατα του προσώπου και του άνω 

σώµατος. Στην περίπτωση µάλιστα τεσσάρων γυναικείων ειδώλων, µε 

την ίδια κόµµωση, παρατηρήθηκαν συµµετρικά ανοιγµένες οπές στο 

στήθος που µολονότι θα µπορούσαν να είναι χρήσιµες στο ψήσιµο των 

ειδώλων, όπως υποστήριξε ο ανασκαφέας, «they may also have served 

                                                 
163 Όπ. π. υποσ. 162, σ. 385-386. 
164 W. Taylour, Mycenae 1968, Antiquity 43 (1969), σ. 92. Όπως σηµειώνει ο ανασκαφέας «Among the 
pottery, that was mostly laid against the north wall of the room, was a small two-handled bowl filled 
with a variety of objects: an ivory comb, a scarab of Queen Tiye, a cowrie shell, beads of amber, rock 
crystal, lapis lazuli, carnelian and other stones, but by far the greater proportion consisted of ornaments 
and beads in glass paste. These presumably played some part in the cult and could have been used to 
adorn the idols. The pottery was uninspiring». 
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the purpose of decorating the idol with jewellery»165. Στην ίδια 

προκαταρκτική ανασκαφική έκθεση ο Taylour αναφέρει ότι τέσσερα από 

τα είδωλα που βρέθηκαν στην ανασκαφή έχουν τα χέρια σηκωµένα ώστε 

«may have held something strung between them, perhaps a necklace», 

όπως του πρότεινε η Elizabeth French166. 

Οµοίως ψήφοι σε ανασκαφική συνάφεια µε µεγάλα γυναικεία 

ειδώλια, προφανώς θεοτήτων, αποκαλύφθηκαν το 1976 από τον Κ. Kilian 

στους ιερούς χώρους 115 και 117 της κάτω Ακρόπολης στην Τίρυνθα167. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
165 W. Taylour, New light on Mycenaean religion, Antiquity 44 (1970), σ. 272. Βλ. και ειδώλια από το 
«δωµάτιον των ειδώλων» που φέρουν περιδέραια στο λαιµό σε Μυλωνάς Γ., Πολύχρυσοι Μυκήναι, 
Αθήναι 1983, σ. 143, εικ. 111 και 112. 
166 W. Taylour, New light on Mycenaean religion, Antiquity 44 (1970), σ. 277. 
167 K. Kilian, Ausgrabungen in Tiryns 1976, AA 1978, σ. 466. 
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Γ. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΑΓΓΕΙΑ 

 

Στοιχεία για την προσφορά πολύτιµων αγγείων σε θεότητες του 

αιγαιακού χώρου κατά την ύστερη Χαλκοκρατία168 µας παρέχει 

πρωτίστως η Γραµµική Β, συνακόλουθα οι εικονογραφικές παραστάσεις 

και, σε µικρότερο βαθµό, τα πραγµατικά ευρήµατα από ιερά 

θησαυροφυλάκια. 

 

Οι µαρτυρίες της Γραµµικής Β 

 

Μολονότι ανωτέρω προηγήθηκαν τα εικονογραφικά δεδοµένα 

στην εξέταση των διαθέσιµων πηγών σχετικά µε την προσφορά 

υφασµάτων/ενδυµάτων και κοσµηµάτων, στην περίπτωση των αγγείων 

ξεκινούµε µε την Γραµµικής Β, και συγκεκριµένα µε την πινακίδα PY Tn 

316169 (εικ. 28) στην οποία έχουµε ρητή αναφορά σε προσφορά 

πολύτιµων αγγείων, χαρακτηριζόµενων µε τη λέξη do-ra (=δώρα)170. 

Στην εν λόγω αµφίγραπτη πινακίδα καταγράφονται προσφορές 

δεκατριών συνολικά χρυσών αγγείων, τα οποία αποστέλλονται από το 

ανάκτορο της Πύλου σε θεότητες στο ιερό της pa-ki-ja-na, ένα από τα 

κύρια διοικητικά διαµερίσµατα του βασιλείου της Πύλου171. Μαζί µε τα 

αγγεία καταγράφεται και η αποστολή δέκα ανθρώπων, δύο ανδρών και 

οκτώ γυναικών, προσφερόµενων σε ανδρικές και γυναικείες θεότητες 

αντίστοιχα. 

                                                 
168 Για την προσφορά πολύτιµων αγγείων σε θεότητες του ελληνικού πανθέου των ιστορικών χρόνων 
βλ. T. Linders, Gods, Gifts, Society, σε T. Linders and G. Nordquist (eds.), Gifts to the Gods, 
Proceedings of the Uppsala Symposium 1985, Uppsala 1987, σ. 115-122. 
169 Documents 19732, σ. 284-289 (γενική ανάλυση της πινακίδας PY Tn 316), σ. 462-464. 
170 Η εν λόγω πινακίδα, µία από τις πλέον αµφιλεγόµενες, έχει αποτελέσει αντικείµενο πολλών 
µελετών και συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία, Βλ. σχετικά Palaima Th., Kn02 – Tn316, στο 
Deger-Jalkotzy S., Hiller S., Panagl O. (eds.), Floreant Studia Mycenaea, Akten des X. Internationalen 
Mykenologischen Colloquiums in Salzburg vom 1-5 Mai 1995, Wien 1999, σ. 437, υποσ. 1. 
171 Σύµφωνα µε τον Chadwick υπάρχουν ενδείξεις ότι Σφαγιάνες ήταν και το όνοµα του διαµερίσµατος 
όπου βρισκόταν το ανάκτορο. Συνηγορεί δε σε τοποθέτηση του διαµερίσµατος όχι µακριά από τη 
σηµερινή Χώρα, στην περιοχή βόρεια ακριβώς του ανακτόρου. Βλ. Chadwick 1997, σ. 182. 
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Το κείµενο σε µεταγραφή έχει ως εξής172: 

 

Tn 316 .1 po-ro-wi-to-jo, 

   .2   i-je-to-qe, pa-ki-ja-si, do-ra-qe, pe-re, po-re-na-qe 

   .3 pu-ro a-ke, po-ti-ni-ja AUR *215VAS 1 MUL 1 

   .4 ma-na-sa, AUR *213VAS 1 MUL 1 po-si-da-e-ja AUR *213VAS1 MUL 1 

   .5 ti-ri-si-ro-e, AUR *216VAS 1 do-po-ta AUR *215VAS 1 

   .6   vacat 

   .7   vacat 

   .8   vacat 

   .9   vacat 

 .10 pu-ro  vacat 

   reliqua pars sine regulis 

316 v.1  i-je-to-qe, po-si-da-i-jo, a-ke-qe, wa-tu 

v.2  do-ra-qe, pe-re, po-re-na-qe, a-ke 

               -ja 

v.3 pu-ro AUR *215VAS 1 MUL 2 qo-wi-ja, na- [    ], ko-ma-we-te- 

v.4  i-je-to-qe, pe-re-*82-jo, i-pe-me-de-ja-qe di-u-ja-jo-qe 

v.5  do-ra-qe, pe-re-po-re-na-qe, a, pe-re-*82 AUR *213VAS 1 MUL 

v.6  i-pe-me-de-ja AUR *213VAS 1 di-u-ja AUR *213VAS 1 MUL 1 

v.7 pu-ro e-ma-a2, a-re-ja AUR *216VAS 1 VIR 1 

v.8  i-je-to-qe, di-u-jo, do-ra-qe, pe-re, po-re-na-qe a-ke 

v.9  di-we AUR *213VAS 1 VIR 1 e-ra AUR *213VAS 1 MUL 1 

v.10  di-ri-mi-jo di-wo, i-je-we, AUR *213VAS 1 [ ] vacat 

v.11 pu-ro    vacat 

v.12     vacat 

Tn 316 v.13     vacat 

                                                 
172 H µεταγραφή της πινακίδας σε E. Bennett, J.-P. Olivier, The Pylos Tablets transcribed. Part I: Texts 
and notes, Roma 1973, σ. 233-234. 
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v.14     vacat 

v.15     vacat 

v.16 pu-ro    vacat 

   reliqua pars sine regulis 

 

Η πινακίδα έχει εγείρει συζητήσεις και αντιπαραθέσεις σχετικά µε 

τις συνθήκες υπό τις οποίες γράφτηκε καθώς φέρει πολυάριθµα ίχνη 

επανεπεξεργασίας υποδηλώνοντας ότι ο γραφέας (στον οποίο έχει 

συµβατικά αποδοθεί ο αριθµός 44) αµφιταλαντεύτηκε προτού καταλήξει 

στον ιδανικό τρόπο γραφής του κειµένου173. Ως εκ τούτου έχει 

υποστηριχθεί ότι η πινακίδα γράφτηκε σε δύο διαφορετικές φάσεις, ή ότι 

πρόκειται για κείµενο γραµµένο µε βιασύνη, υπό τις δύσκολες συνθήκες 

που προηγήθηκαν της πτώσης του ανακτόρου της Πύλου. Ωστόσο 

υπάρχουν και µελετητές που συγκλίνουν στο ότι η καταγραφή στην εν 

λόγω πινακίδα ακολουθεί απλώς τη συνήθη και τρέχουσα πρακτική174. 

Την επικεφαλίδα του κειµένου στην µία όψη της πινακίδας, τη 

θεωρούµενη ως πρόσθια (recto)175, αποτελεί η γενική po-ro-wi-to-jo, 

πιθανότατα όνοµα µηνός176 που, ερµηνευµένη ως ΠλωFιστοίο, θα 

µπορούσε εύλογα να αντιστοιχεί µε το µήνα επανέναρξης των 

θαλασσινών ταξιδιών. Η ονοµασία µήνα σε πτώση γενική, συνοδευµένη 

όµως από τη λέξη me-no (=µηνός), συναντάται και σε άλλες πινακίδες 

Γραµµικής Β της Πύλου και κυρίως της Κνωσού, θρησκευτικού συνήθως 

χαρακτήρα177, στην Tn 316 όµως η λέξη me-no δεν ακολουθεί τη γενική 

                                                 
173 Για τις πινακίδες που αποδίδονται στον γραφέα 44 βλ. Th. Palaima, The Scribes of Pylos, Roma 
1988, σ. 108-110. 
174 Όπ. π. υποσ. 170, σ. 437-439. 
175 Πριν την αποκρυπτογράφηση της Γραµµικής Β, ο E. L. Bennett, στο The Pylos Tablets. A 
Preliminary Transcription, 1951, είχε εντάξει την PY Tn 316, βάσει των ιδεογραµµάτων, στην 
κατηγορία πινακίδων απογραφής ή διανοµής µετάλλων ως PY Kn 02. Στην εν λόγω έκδοση η 
θεωρούµενη σήµερα ως πρόσθια πλευρά της πινακίδας είχε αντιµετωπιστεί ως οπίσθια και το 
αντίστροφο. 
176 Για τα µυκηναϊκά µηνολόγια βλ. Χρ. Μπουλώτης, Σκέψεις για τα µυκηναϊκά µηνολόγια, 
Αρχαιολογία και Τέχνες 74 (2000), σ. 9-16. 
177 Βλ. ενδεικτικά στο αρχείο της Πύλου την PY Fr 1224 όπου αναγράφεται «pa-ki-ja-ni-jo-jo me-no». 
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po-ro-wi-to-jo178. Κάτω από το όνοµα του µήνα, στη συνέχεια του 

κειµένου και αριστερά από κάθε παράγραφο, µε βάση τις οποίες 

διαρθρώνεται το κείµενο, σηµειώνονται τα δύο συλλαβογράµµατα Pu-ro 

(Πύλος), µε µέγεθος τριπλάσιο σε σχέση µε τα υπόλοιπα αναγραφόµενα 

στην πινακίδα συλλαβογράµµατα, δηλώνοντας χωρίς αµφιβολία ότι το 

έγγραφο σχετίζεται µε την πρωτεύουσα του βασιλείου. 

Κάτωθεν της επικεφαλίδας, στην αρχή του δεύτερου στίχου, όπως 

και στην αρχή κάθε παραγράφου των δύο όψεων της πινακίδας, 

συναντάται η αµφισβητούµενη λέξη i-je-to(-qe), για την οποία έχει 

προταθεί συσχετισµός είτε µε το ρήµα ἵηµι (= στέλλω) είτε κάποιο ρήµα 

σχετικό µε το ἱερός179. Ο Chadwick επικροτεί πάντως την ερµηνεία του 

Palmer που εισηγήθηκε ότι η λέξη αναφέρεται στην τέλεση 

αφιέρωσης180. Η εν λόγω λέξη ακολουθείται από έκφραση τυπικά 

επαναλαµβανόµενη και στις υπόλοιπες παραγράφους της πινακίδας την 

do-ra-qe pe-re po-re-na-qe a-ke µεταγραφόµενη ως «δώρα τε φέρει <po-

re-na> τε άγει». Η διάκριση των ρηµάτων φέρει και άγει φαίνεται να 

υποδηλώνει διάκριση ανάµεσα σε δώρα άψυχα που µεταφέρονται και σε 

άλλα (po-re-na) που προσάγονται. Το στοιχείο αυτό οδήγησε ορισµένους 

µελετητές να υποστηρίξουν ότι η λέξη po-re-na, σε συνδυασµό µε τα 

ιδεογράµµατα για άνδρα και γυναίκα, αναφέρεται σε ανθρώπινα όντα, 

θύµατα ανθρωποθυσίας. Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά ο J. Chadwick 

«αυτά τα ατυχή πλάσµατα, όσο και αν µας βρήκε το αποτροπιαστικό 

γεγονός απρόθυµους να το δεχτούµε αρχικά, είναι άνθρωποι 

προορισµένοι να σφαγιαστούν στις θυσίες», κι αυτό στο πλαίσιο 

έκτακτων περιστάσεων, γιατί «η τέλεση θυσιών µε ανθρώπινα θύµατα 

                                                 
178 Η λέξη po-ro-wi-to αναγράφεται και σε τρεις ακόµη πινακίδες του αρχείου της Πύλου, τις Fr 1218, 
Fr 1221 και Fr 1232.  
179 J. T. Hooker, Εισαγωγή στη Γραµµική Β, Αθήνα 19962, σ. 253. 
180 Chadwick 1997, σ. 183. 
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είναι απίθανο να προβλεπόταν από το θρησκευτικό εορτολόγιο σαν 

τακτικό έθος της λατρείας»181. 

Η παράγραφος στην κύρια όψη της πινακίδας κλείνει µε την 

απαρίθµηση των θεοτήτων και των προσφορών σε αυτές. Η πρώτη που 

λαµβάνει ένα χρυσό αγγείο, µία δίωτη κύλικα, και µία γυναίκα είναι η 

po-ti-ni-ja, η µεταγραφόµενη ως Πότνια, λέξη καλά µαρτυρηµένη στις 

πινακίδες, συχνά δε σε συνάφεια µε άλλες λέξεις, των οποίων 

προτάσσεται ή έπεται182. 

Ακολούθως, στην ίδια όψη της πινακίδας, αναφέρονται άλλα 

τέσσερα ονόµατα, που ανήκουν όπως δεχόµαστε, µολονότι άπαξ 

µαρτυρηµένα, σε θεότητες, δύο εκ των οποίων γυναικείες, η manasa183 

και η posidaeja184, λαµβάνουν από µία χρυσή φιάλη και µία γυναίκα, ενώ 

οι δύο ανδρικές, ο tirisiroe185 και ο dopota186, λαµβάνουν από ένα χρυσό 

αγγείο, ο πρώτος βαθύ κύπελλο και ο δεύτερος κύλικα. 

Στην πίσω όψη της πινακίδας (verso) συνεχίζεται το κείµενο, όπου 

παρατηρείται στερεότυπη επανάληψη των προαναφερθέντων στοιχείων 

σε κάθε παράγραφο, µε αναφορά προσφορών τόσο σε γυναικείες όσο και 

σε ανδρικές θεότητες. Οι γυναικείες θεότητες, qowija komaweteja187, 

pere82188, ipemedeja189, diuja190 και era191, λαµβάνουν από ένα χρυσό 

αγγείο (η πρώτη δίωτη κύλικα, οι υπόλοιπες φιάλη) αλλά και µία 

γυναίκα, εκτός από την ipemedeja. Οι ανδρικές emaa2 areja192, diwe193 

                                                 
181 Chadwick 1997, σ. 184-185. 
182 Gérard-Rousseau 1968, σ. 188-190, λ. Potinija. Documents 19732, σ. 289. 
183 Gérard-Rousseau 1968, σ. 136-137, λ. Manasa. Documents 19732, σ. 287. 
184 Gérard-Rousseau 1968, σ. 184-185. Documents 19732, σ. 289. 
185 Gérard-Rousseau 1968, σ. 222-224, λ. Tirisiroe. Documents 19732, σ. 289. 
186 Gérard-Rousseau 1968, σ. 78-79, λ. Dopota. Documents 19732, σ. 289. 
187 Gérard-Rousseau 1968, σ. 134-136, λ. Komaweteja. Documents 19732, σ. 288. 
188 Gérard-Rousseau 1968, σ. 172-174, λ. Pere82. Documents 19732, σ. 288. 
189 Gérard-Rousseau 1968, σ. 116-118, λ. Ipemedeja. Documents 19732, σ. 288. 
190 Gérard-Rousseau 1968, σ. 66-67, λ. Diujajo. Documents 19732, σ. 288-289. 
191 Gérard-Rousseau 1968, σ. 94-96, λ. Era. Documents 19732, σ. 289. 
192 Gérard-Rousseau 1968, σ. 85-88, λ. emaa2. Documents 19732, σ. 288. 
193 Gérard-Rousseau 1968, σ. 72-74, λ. Diwo, Diwe. Documents 19732, σ. 288. 
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και dirimijo diwo194 λαµβάνουν από ένα χρυσό αγγείο (ο πρώτος 

κύπελλο, οι άλλοι δύο φιάλη), ενώ οι δύο πρώτοι λαµβάνουν και από ένα 

άνδρα. 

Τα καταχωρισθέντα ως προσφορές χρυσά αγγεία είναι, µε βάση τα 

ιδεογράµµατα, άωτα ηµισφαιρικά κύπελλα, δίωτες κύλικες και κωνικά 

κύπελλα µε πόδι195, µε παράλληλα τόσο σε πραγµατικά ευρήµατα όσο 

και στην κεραµική της ύστερης εποχής του Χαλκού. Το ιδεόγραµµα *213 

αντιστοιχεί σε άωτο ηµισφαιρικό κύπελλο196. Από την άλλη, το 

ιδεόγραµµα *215 αντιστοιχεί σε δίωτη κύλικα, µε παράλληλα σε χρυσό, 

στο θησαυρό της ακρόπολης των Μυκηνών197, ασήµι, στον «Βασιλικό 

τάφο» στα Iσόπατα198 και χαλκό, στον «Τάφο της Τριποδικής εστίας» 

στη Ζαφέρ Παπούρα199, καθώς και στην κεραµική της ΥΕ ΙΙ200. Το 

ιδεόγραµµα *216 αντιστοιχεί σε κωνικό κύπελλο µε ψηλό πόδι, µε 

εικονογραφικά παράλληλα τόσο στην τοιχογραφία του Camp Stool 

Fresco201 όσο και στο δακτυλίδι της Τίρυνθας202. 

 

 

 

 

 
                                                 
194 Gérard-Rousseau 1968, σ. 65-66, λ. Dirimijo. Documents 19732, σ. 289. 
195 Για αγγεία από πολύτιµα µέταλλα στον αιγαιακό χώρο βλ. E.N. Davis, The Vapheio Cups and 
Aegean Gold and Silver Ware, New York & London 1977. R. Laffineur, Les vases en métal précieux à 
l’ époque mycécienne, Göteborg 1977. 
196 Βλ. E.N. Davis, The Vapheio Cups and Aegean Gold and Silver Ware, New York & London 1977, 
σ. 107 (για δύο άωτα ασηµένια κύπελλα από τη Νότια Οικία στη Κνωσό βλ. PM ΙΙ, σ. 387, εικ. 221) 
και σ. 319-320 (για άωτα ηµισφαιρικά κύπελλα από Κύπρο). 
197 H. Thomas, The Acropolis Treasure from Mycenae, BSA XXXIX, (1938-1939), σ 65-87. 
198 A. Evans, Prehistoric Tombs of Knossos, Archaeologia LIX, σ. 155, εικ. 139, και PM IV, σ. 365, 
εικ. 305 a και b,  
199 PM II, σ. 634, εικ. 398. 
200 Βλ. σχετικά H. Thomas, The Acropolis Treasure from Mycenae, BSA XXXIX, (1938-1939), σ. 67-
68. 
201 PM IV, σ. 365, εικ. 305 c. Ν. Πλάτωνος, Συµβολή εις την σπουδήν της µινωικής τοιχογραφίας, Β΄. 
Η τοιχογραφία της προσφοράς σπονδών, Κρητικά Χρονικά 13 (1959), σ. 319-345, ιδιαιτέρως δε για τα 
εικονιζόµενα αγγεία σ. 340-341. 
202 Ν. Βασιλικού, Μυκηναϊκά Σφραγιστικά ∆αχτυλίδια, από πολύτιµα µέταλλα µε θρησκευτικές 
παραστάσεις, Αθήνα 1997, σ. 44-45. 
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Τα εικονιστικά δεδοµένα 

 

Κρήτη 

 

Στοιχεία για την ποµπική µεταφορά και πιθανότατα προσφορά 

αγγείων µας παρέχει η τοιχογραφία του Ποµπικού ∆ιαδρόµου του 

ανακτόρου της Κνωσού203. Η µακροτενέστερη αυτή ποµπή του αιγαιακού 

χώρου, αποκαλύφθηκε το 1900. Χρονολογείται συνήθως στην ΥΜ ΙΙ, την 

εποχή της αχαϊκής κυριαρχίας του ανακτόρου, θα µπορούσε όµως να 

αναχθεί και στην ΥΜ ΙΒ, αν διατηρήθηκε αλώβητη από τις σεισµικές 

καταστροφές που υπέστη το ανάκτορο στο τέλος αυτής της περιόδου204. 

Ελάχιστα τµήµατα διατηρούνται από την αρχική σύνθεση, της οποίας ο 

λατρευτικός χαρακτήρα δεν αµφισβητήθηκε. Απεικονίζονται επί το 

πλείστον ανδρικές µορφές, µε περιζώµατα ή µακρύ ποδήρη χιτώνα, να 

µεταφέρουν λατρευτικά αντικείµενα, από τα οποία διατηρούνται 

ελάχιστα. Ο Evans αντιµετώπισε την ποµπή ως ενιαία, κινούµενη προς 

µία γυναικεία µορφή (εικ. 2) την οποία ερµήνευσε ως ιέρεια ή θεότητα, 

ενώ οι ποµπευτές, τουλάχιστον στο νότιο πρόπυλο, θεώρησε ότι θα ήταν 

διευθετηµένοι σε δύο επάλληλες ζωφόρους. Ο ίδιος σωστά επεσήµανε ότι 

τον χαρακτήρα της ποµπής σηµατοδοτούν το πλήθος των µεταφερόµενων 

πολύτιµων αντικειµένων, για τα οποία ενδεικτικά είναι τα αντικείµενα 

που ήρθαν στο φως τόσο στο κεντρικό θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου 

της Κνωσού205 όσο και στο ιερό θησαυροφυλάκιο του ανακτόρου της 

Ζάκρου206. Από τα µεταφερόµενα στην εν λόγω ποµπή αγγεία 

διατηρούνται µόνο τρία, µεγάλου µεγέθους, µεταλλικά, µε συνδυασµό 

διαφόρων µετάλλων, µεταξύ των οποίων και ένα ρυτό, από χαλκό και 
                                                 
203 Βλ. σχετικά και ανωτέρω σ. 27. 
204 Ωστόσο ο Hawke Smith πρότεινε υστερότερη χρονολόγηση στην ΥΜ ΙΙΙΑ1, βλ. C. F. Hawke 
Smith, The Knossos frescoes: A revised chronology, BSA 71 (1976), σ. 70. 
205 PM I, σ. 467-471, εικ. 337. 
206 Πλάτων 1974, σ. 117-130. 
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χρυσό, κρίνοντας από τα χρώµατα µε τα οποία αποδίδεται. Το εν λόγω 

ρυτό, ύψους 77 εκ., αποτελεί το µεγαλύτερο έως σήµερα γνωστό δείγµα 

αυτού του τύπου, µε δύο πραγµατικά παράλληλα, εκ των οποίων το ένα, 

γνωστό ως ρυτό της πολιορκίας, από τον Ταφικό κύκλο Α Μυκηνών207, 

και το άλλο από την Ουγκαρίτ208. Εκτός όµως των µεταλλικών, είναι 

εύλογο να υποθέσουµε ότι θα µεταφέρονταν και άλλα αγγεία 

κατασκευασµένα ίσως από φαγεντιανή ή λίθο. Αν κρίνουµε δε από τον 

τρόπο µεταφοράς των εικονιζόµενων αγγείων, από το υλικό κατασκευής 

και το µέγεθός τους, θα πρέπει σαφώς να µεταφέρονταν άδεια, καθώς 

γεµισµένα µε κάποιο υγρό, θα ήταν δύσκολο να µεταφέρονται µε αυτό 

τον τρόπο. Άλλωστε τα εν λόγω αγγεία ήταν πολύτιµα και περίτεχνα 

αυτά καθεαυτά, ώστε να αποτελούν τα ίδια αντικείµενα προσφοράς, 

χωρίς οποιοδήποτε περιεχόµενο. 

Σε µία νέα προσέγγιση της τοιχογραφίας στη δεκαετία του ’80, ο 

Χρ. Μπουλώτης υποστήριξε την ύπαρξη µίας σειράς από ξεχωριστές 

σκηνές προσφορών σε ποµπική διάταξη, σε αντίθεση µε την ενιαία 

ποµπή του Evans209. Υποστήριξε επίσης ότι προορισµός της κυρίως 

ποµπής ήταν η όρθια δεσπόζουσα γυναικεία µορφή, σχεδόν στην αρχή 

του ανατολικού τοίχου του διαδρόµου, στην οποία όµως προσφέρεται 

ιερό ένδυµα, ή κοµµάτι υφάσµατος, σύµφωνα µε την προτεινόµενη 

αποκατάστασή του210. Οι ποµπευτές που µεταφέρουν τα µεταλλικά 

αγγεία, µε διαφορετική κατεύθυνση211, κινούνταν προς άλλο σκοπό, όπως 

και η οµάδα των ποµπευτών στον δυτικό τοίχο του διαδρόµου, στην 

οποία εικονίζονται τρεις γυναίκες, και πέντε τουλάχιστον άντρες, µε 

                                                 
207 Hood 19902, σ. 196-199. 
208 C. F. A. Schaeffer, Neue Entdeckungen in Ugarit, AfO 21 (1966), σ. 131-137, πίν. 9. 
209 Βλ. ανωτέρω υποσ. 76. 
210 Βλ. ανωτέρω υποσ. 76, σ. 154, εικ. 8. 
211 Η αλλαγή κατεύθυνσης των ποµπευτών σε µία σύνθεση δεν είναι άγνωστη στην µινωική τέχνη, 
καθώς βρίσκει παράλληλα τόσο στο “Camp Stool Fresco” όσο και στην σαρκοφάγο της Αγίας 
Τριάδας. 
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ποδήρεις χιτώνες και περισφύρια από µπλε χάντρες, απέναντι από αυτούς 

του ανατολικού τοίχου. 

Για την ύπαρξη και άλλων σκηνών προσφορών σε κνωσιακές 

τοιχογραφίες συνηγορεί, χωρίς αµφιβολία, ένα θραύσµα που ήρθε στο 

φως βορείως του ανακτόρου212 (εικ. 29). Σε αυτό εικονίζεται επί 

γαλάζιου φόντου ανδρική µορφή, φυσικού σχεδόν µεγέθους, να φέρει ένα 

αποσπασµατικά σωζόµενο λίθινο φλεβωτό αγγείο, µε σφαιρικό σώµα. Ο 

Evans το συµπλήρωσε ως δίωτο, µε τις χαρακτηριστικές σιγµοειδείς 

λαβές, µε τριπλή παπυρόσχηµη απόληξη, που φέρουν τα λίθινα αγγεία 

που ήρθαν στο φως δεκαετίες αργότερα στο Ιερό θησαυροφυλάκιο του 

ανακτόρου της Ζάκρου. Αν δεχθούµε την άποψη του Evans, µεταξύ 

άλλων µελετητών, ότι το συγκεκριµένο θραύσµα προέρχεται από µια 

ποµπική σύνθεση, τότε πολύ εύλογα µπορούµε να δεχθούµε ότι το 

εικονιζόµενο περίτεχνο αγγείο απεικόνιζε κάποια από τις προσφορές στο 

πλαίσιο θρησκευτικού δρώµενου. Σαφώς το εν λόγω θραύσµα θα πρέπει 

να προέρχεται από σύνθεση προγενέστερη αυτής του ποµπικού 

διαδρόµου και λίγο πολύ σύγχρονη µε τις ανάλογες ποµπικές συνθέσεις 

στο Ακρωτήρι της Θήρας. 

 Από το ανάκτορο της Κνωσού επίσης προέρχεται ένα ιδιαιτέρως 

ενδιαφέρον πήλινο σφράγισµα213, χρυσού προφανώς σφραγιστικού 

δαχτυλιδιού (εικ. 30). Εικονίζει γυναικεία µορφή, καθισµένη σε 

επιστεφόµενο µε ιερά κέρατα βαθµιδωτό κτίσµα, να δέχεται λατρεύτρια 

που κρατά στα τεταµένα χέρια της δίωτο αγγείο στον χαρακτηριστικό 

τρόπο προσφοράς. Η σκηνή εµπλουτίζεται µε µία µορφή ακόµα η οποία 

φαίνεται σαν να χορεύει ή να απέρχεται από το ιερό, αφού πιθανώς 

ολοκλήρωσε την προσφορά της. Γυναικεία µορφή, καθισµένη όµως σε 

βραχώδες τοπίο φαίνεται να δέχεται επίσης προσφορά, σε ΥΜ ΙΒ 

                                                 
212 PM II, σ. 722, εικ. 251. Πρβλ. και Reusch 1955, σ. 43.  
213 PM IV, σ. 597, εικ. 591 και CMS II, 8, 1, σ. 411, αριθ. 268. 
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σφράγισµα από την Αγία Τριάδα214, µεταφερόµενη από ανδρική µορφή, 

µε το χαρακτηριστικό µινωικό ζώµα (εικ. 31). Πρόκειται για επίµηκες 

αντικείµενο, που, αν κρίνουµε από το σωζόµενο τµήµα του, θα 

µπορούσαµε να το εκλάβουµε ως σχηµατικά αποδιδόµενο ρυτό. 

 Την παλαιότερη ωστόσο σκηνή µε τελετουργική µεταφορά και 

πιθανότατα ανάθεση ανοιχτών αγγείων, ίσως φιαλών, µας παρέχει 

θραύσµα ρυτού από στεατίτη που ήρθε στο φως στο λόφο Γυψάδες, στην 

ευρύτερη περιοχή του ανακτόρου της Κνωσού215. Φέρει αποσπασµατικά 

σωζόµενη ανάγλυφη παράσταση ανδρικής ποµπής, κινούµενης ίσως προς 

ιερό κορυφής, αν κρίνουµε από τα σωζόµενα αρχιτεκτονικά στοιχεία 

(εικ. 32). Οι µορφές, µε τεντωµένο κορµί και επίσηµο βηµατισµό, φέρουν 

στα προτεταµένα χέρια τους από ένα ανοικτό χαµηλό αγγείο, 

ενδεχοµένως φιάλη, κατασκευασµένη ίσως από πολύτιµο υλικό, όπως και 

αυτές που καταγράφονται τρεις αιώνες αργότερα στην πυλιακή πινακίδα 

Tn 316. Το εν λόγω θραύσµα ενδεχοµένως συνανήκει µε ένα άλλο, 

επίσης από την ευρύτερη περιοχή της Κνωσού, στο οποίο παρουσιάζεται 

λάτρης να αποθέτει κάνιστρο µε λογής γεννήµατα µπροστά σε ιερό 

κορυφής (εικ. 33)216. 

 

Κυκλάδες 

 

Μία ποµπική τοιχογραφία αντίστοιχη µε αυτήν του ποµπικού 

διαδρόµου στο ανάκτορο της Κνωσού αποκαλύφθηκε και στο 

πολυσκελές κλιµακοστάσιο της Ξεστής 4, στο Ακρωτήρι της Θήρας, 

όπου πολυάριθµες ανδρικές µορφές µεταφέρουν λογής περίτεχνα 

                                                 
214 CMS ΙΙ, 6, σ. 15, αριθ. 8. 
215 PM II, σ. 752, εικ. 486. 
216 Σ. Αλεξίου, Μινωικά και Ελληνικά, Αρχαιολογικές Μελέτες, Αθήνα 2002, σ. 31-41. 
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αντικείµενα (λίθινα και µεταλλικά αγγεία, υφάσµατα κ.α.). Καθώς όµως 

είναι αδηµοσίευτη έως τώρα δεν διαθέτουµε περισσότερα στοιχεία217. 

Στο Ακρωτήρι όµως επίσης, στο ισόγειο της Ξεστής 3 (∆ωµάτιο 

3β), εικονίζεται ενδεχοµένως πιθανή προσφορά αγγείων στο πλαίσιο 

διαβατήριας τελετής ή λατρευτικής ανάθεσης σε θεότητα218. 

Παρουσιάζονται τέσσερις ανδρικές µορφές, εκ των οποίων τρία γυµνά 

αγόρια, µε το κεφάλι ξυρισµένο σε µεγάλη επιφάνεια, και ένας ώριµος 

άνδρας, καθισµένος, ο οποίος φορεί λευκό µινωικό ζώµα (εικ. 34). Ο 

τελευταίος, που φαίνεται πως κατείχε την κεντρική θέση της 

παράστασης, κρατά µε τα δύο του χέρια µεγάλη υδρία, αποδιδόµενη µε 

κοκκινωπό χρώµα και κιτρινωπή λαβή, την οποία προτείνει σα να 

προτίθεται να αδειάσει το περιεχόµενό της. Από τα γυµνά αγόρια, που 

παριστάνονται να κινούνται προς αυτόν, ο ένας, του βορείου διαδρόµου, 

κρατά µε τα δύο χέρια µόνωτη φιάλη ή πύραυνο (εικ. 35), κίτρινου 

χρώµατος (από χρυσό;), ενώ οι άλλοι δύο, του µεσαίου διαδρόµου, 

κρατούν, ο πρώτος, µε το κεφάλι στραµµένο προς τα πίσω, τεµάχιο 

υφάσµατος µε χρωµατιστές ταινίες, και ο δεύτερος µικρή φιάλη, της 

οποίας διακρίνεται αµυδρά το περίγραµµα. Η τελευταία αυτή µορφή, 

πολύ µικρότερων διαστάσεων σε σχέση µε τις υπόλοιπες, αποδίδεται µε 

ώχρα, αντίθετα προς όλες τις ως τώρα γνωστές ανδρικές µορφές. 

 

Ηπειρωτική Ελλάδα 

 

 ∆ίωτο αγγείο, από φλεβωτό λίθο, κρατά µε το λοξά προς τα κάτω 

τεντωµένο χέρι της µία από τις γυναικείες µορφές της ΥΕ ΙΙΙΑ ποµπής 

από το Παλαιό Καδµείο της Θήβας (εικ. 36), ενώ στο άλλο της χέρι φέρει 

                                                 
217 Ντούµας 19992, σ. 176. 
218 Ντούµας 19992, σ. 130. 
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άνθη219. Πρόκειται για αγγείο µε πολύ ψηλό και στενό λαιµό. Η 

χαρακτηριστική πολυχρωµία και οι µαύρες κυµατοειδείς γραµµές 

υποδηλώνουν προφανώς φλεβώσεις µαρµάρου. Ο τρόπος µε τον οποίο 

αποδίδονται οι εν λόγω φλεβώσεις απαντά σε παραλλαγές στο 

προαναφερθέν λίθινο αγγείο του τοιχογραφικού θραύσµατος από την 

Κνωσό (εικ. 30), σε σπονδική πρόχου που παριστάνεται «ιπτάµενη» στο 

φόντο της σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας πάνω από βωµό220, και 

επιπλέον στα ανθοδοχεία που εικονίζονται στα παράθυρα της ∆υτικής 

Οικίας221 και σε πρόχου από τοιχογραφία που κοσµούσε την αίθουσα του 

θρόνου στο ανάκτορο της Πύλου222. 

Το ανώτερο τµήµα ενός µικρού σχετικά αγγείου (εικ. 37), 

ενδεχοµένως δίωτου, είναι γνωστό και από την ΥΕ ΙΙΙΒ ποµπή γυναικών 

του ανακτόρου της Τίρυνθας223. Αποδίδεται µε στενό λαιµό και στόµιο 

και είναι βαµµένο µε κίτρινο χρώµα. Το τελευταίο αυτό στοιχείο 

συνηγορεί αποφασιστικά για την κατασκευή του από χρυσό, στοιχείο που 

παραπέµπει ευθέως στα καταχωρισθέντα ως do-ra χρυσά αγγεία της 

πυλιακής πινακίδας Tn 316. ∆εν χωρά αµφιβολία ότι το αγγείο της 

Τίρυνθας αποτελεί πολύτιµη προσφορά που προσκόµιζε µία από τις 

πολυάριθµες ποµπεύτριες κρατώντας το και µε τις δύο παλάµες της από 

τη βάση και το στόµιο – ένας χαρακτηριστικός τρόπος µεταφοράς 

προσφορών που, όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, µαρτυρείται πάλι 

στην ίδια την ποµπή της Τίρυνθας (ελεφάντινη πυξίδα, εικ. 51), αλλά και 

στην ποµπή γυναικών της Θήβας (κιβωτίδιο, πυξίδα εικ. 49-50). 

Σηµειώνουµε τέλος, ότι ανάµεσα στα θραύσµατα της ποµπικής 

σύνθεσης από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών, από τα οποία 

προήλθε και η «Μυκηναία», συγκαταλέγεται ένα ακόµη αγγείο (εικ. 38), 
                                                 
219 Reusch 1955, σ. 10, σ. 25-27, αριθ. 29, εικ. 16, πίν. 10 και Immerwahr 1990, πίν. ΧΧΙ. 
220 Marinatos – Hirmer, πίν. XXXI. 
221 Ντούµας 19992, εικ. 63-64. 
222 Lang 1969, σ. 178-179, αριθ. 2 Μ 6, πίν. 108, 141. 
223 Rodenwaldt 1912, σ. 86-87, αριθ. 101, πίν. Χ, αριθ. 2. 
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για την ακρίβεια ένας µικρός αµφορίσκος λευκού χρώµατος το οποίο 

ενδεχοµένως υποδηλώνει αλάβαστρο ή ασήµι224. Το εν λόγω αγγείο, που 

έχει ζωγραφισθεί σε γαλάζιο φόντο, θα το µετέφερε προφανώς κάποια 

από τις γυναίκες της ποµπής, τελικός προορισµός της οποίας ήταν, καθώς 

φαίνεται, η ίδια η «Μυκηναία». 

 

Πραγµατικά ευρήµατα 

 

Κρήτη 

 

Τα πολύτιµα αγγεία σπανίζουν στον αιγαιακό χώρο της ύστερης 

Χαλκοκρατίας, καθώς όλα τα µεγάλα µινωικά και µυκηναϊκά ανάκτορα 

είχαν συληθεί και απογυµνωθεί από τους θησαυρούς τους πριν την 

ανακάλυψη και ανασκαφική τους έρευνα. Εξαίρεση στον κανόνα 

αποτέλεσε το ανάκτορο της Ζάκρου, ενώ ενδεικτικά είναι και τα 

υπολείµµατα των θησαυροφυλακίων του ανακτόρου της Κνωσού (ΜΜ 

ΙΙΙΒ/ΥΜΙΑ), που αποκαλύφθηκαν σε δύο κρύπτες µε λίθινη επένδυση, τα 

λεγόµενα «Temple Repositories»225. Τα αντικείµενα (εικ. 39), στην 

πλειονότητά τους από φαγεντιανή, είχαν τοποθετηθεί µε φροντίδα και 

συγκεκριµένη σειρά, σύµφωνα µε το υλικό κατασκευής τους. Στην 

υποτυπώδη αυτή στρωµατογραφία τα αγγεία βρίσκονταν στην ανώτερη 

σειρά. Εκτός από τα πενήντα περίπου πήλινα, άξια µνείας είναι τα επτά 

ακέραια αγγεία από φαγεντιανή (πρόχους, δύο ψηλά κύπελλα, δύο 

λεκανίδια και δύο σκύφοι), για τον τελετουργικό χαρακτήρα των οποίων 

                                                 
224 Κριτσέλη-Προβίδη 1982, σ. 51, αριθ. Β-25, πίν. 7β.  
225 PM I, σ. 463-523. Hood 19902, σ. 161-163. Για τα «Temple Repositories» βλ. πρόσφατα και τη 
διεξοδική µονογραφία της M. Panagiotaki, The Central Palace Sanctuary at Knossos, BSA Suppl. 31, 
1999, σ. 71-151. 
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συνηγορούν τα τρία γυναικεία ειδώλια που αποκαλύφθηκαν εκεί και 

χαρακτηρίστηκαν ως θεές ή ιέρειες226. 

Τελετουργικός χαρακτήρας αποδόθηκε και στα λίθινα αγγεία από 

το θησαυροφυλάκιο του Κεντρικού Ιερού του ανακτόρου της Κνωσού227. 

Ερµηνεία εύλογη καθώς εννέα από τα δεκαπέντε καλύτερα διατηρηµένα 

είναι ρυτά. Στα τελευταία αυτά συγκαταλέγεται ένα σε σχήµα 

λεοντοκεφαλής. Ιδιαιτέρως αναφέρεται ότι το κωνικό ρυτό από το εν 

λόγω σύνολο ανήκει στον ίδιο τύπο µε το εκείνο, από άργυρο, που 

µεταφέρει ο «Ρυτοφόρος» στον Ποµπικό ∆ιάδροµο του ανακτόρου, όπως 

επεσήµανε ο Evans228. Μαζί µε τα λίθινα σκεύη, εκ των οποίων και ένα 

αλαβάστρινο, σε σχήµα οστρέου τρίτωνος, αποκαλύφθηκε και µία κοµψή 

σωληνωτή πρόχους από φαγεντιανή (εικ. 40). 

Εύλογα, όπως επεσήµανε ο Evans, συσχετίστηκε µε 

ενδοανακτορικό ιερό και ένα σύνολο χάλκινων σκευών, από το 

Βορειοδυτικό Θησαυροφυλάκιο της Κνωσού229 (εικ. 41). Πρόκειται για 

µία πρόχου και τέσσερις λεκάνες, η περίτεχνη κατασκευή των οποίων 

προδίδει την ανακτορική προέλευσή τους. Προκειµένου δε να αποτραπεί 

η κλοπή τους είχαν τοποθετηθεί σε κτιστή, υπόγεια κρύπτη, πιθανότατα 

και εντός ξύλινου κιβωτίου, αν κρίνουµε από τα υπολείµµατα 

απανθρακωµένου ξύλου. 

Το ανάκτορο της Ζάκρου παρέµεινε ασύλητο και, κατά το 

πλείστον, απαραβίαστο, µετά την αιφνίδια καταστροφή του από 

πυρκαγιά στο τέλος της ΥΜ ΙΒ. Πολλά από τα πολύτιµα σκεύη 

παρέµειναν στην αρχική τους θέση, όπως στην περίπτωση του ιερού 

θησαυροφυλακίου, που αποτελεί, έως σήµερα, µοναδική περίπτωση 

ανασκαφέντος µινωικού θησαυροφυλακίου µε ολόκληρο το περιεχόµενο 

                                                 
226 Όπ. π., σ. 148, υποσ. 570-571. 
227 PM II, σ. 820-826, εικ. 537. Hood 19902, σ. 172. 
228 Όπ. π., σ. 822. 
229 PM II, σ. 616-622, 637-647. Hood 19902, σ. 207, εικ. 168. 
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του in situ (εικ. 42). Τα αποκαλυφθέντα σε αυτό λίθινα και πήλινα αγγεία 

φυλάσσονταν σε οκτώ συνεχόµενες κιβωτιόσχηµες θήκες κατά µήκος 

των τοίχων, ενώ άλλα αντικείµενα είχαν αποτεθεί και στον κεντρικό 

χώρο του δωµατίου. Η απουσία σκευών από πολύτιµα µέταλλα στο εν 

λόγω θησαυροφυλάκιο µπορεί να εξηγηθεί µε την παραδοχή ότι, εν όψει 

της επερχόµενης καταστροφής, αποµακρύνθηκαν µαζί µε τους 

διαφυγόντες ενοίκους του ανακτόρου230. Ωστόσο, ακόµη και όσα 

παρέµειναν κατά χώραν, αποτελούν ενδεικτική εικόνα των 

τελετουργικών σκευών και συµβόλων της νεοανακτορικής περιόδου. 

Σπονδικά ρυτά και τελετουργικές πρόχοι, ποτήρια ιερής κοινωνίας και 

σκεύη διακονίας συγκαταλέγονται µεταξύ των εκεί αποκαλυφθέντων 

λίθινων σκευών. Πιο συγκεκριµένα αναφέρονται είκοσι έξι ρυτά, εκ των 

οποίων δεκαέξι κωνικά (εικ. 43), επτά ωοειδή (εικ. 44) και τρία σε σχήµα 

ταυροκεφαλής (εικ. 45), τέσσερα κύπελλα κοινωνίας (εικ. 46), µία 

τελετουργική πρόχους (εικ. 47) και τρεις δίµυξοι λύχνοι (εικ. 48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
230 Ενδεικτικά είναι τα ελάχιστα αγγεία από πολύτιµα µέταλλα που παρέµειναν στο ανάκτορο όπως η 
µικρή αργυρή πρόχους µε χρυσή επικόσµηση και παχύ απλό χρυσό κρίκο που αποκαλύφθηκε στις 
αποθήκες της δυτικής πτέρυγας. Βλ. Πλάτων 1974, εικ. 35. 
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∆. ΠΥΞΙ∆ΕΣ - ΚΙΒΩΤΙ∆ΙΑ 

 

Από ύστερη Χαλκοκρατία εξαιρετικά σπάνια σε ιερό περιβάλλον, 

πολύ συχνά σε ταφική ανασκαφική συνάφεια. Στους ιστορικούς χρόνους 

πληθώρα ανάλογων προσφορών, προς γυναικείες θεότητες231. ∆ύσκολα 

θα αµφέβαλλε κανείς ότι πυξίδες ή κιβωτίδια θα περιλαµβάνονταν 

µεταξύ των προσφερόµενων ειδών. Αυτά καθεαυτά, ανεξάρτητα από το 

περιεχόµενό τους, που µπορεί να ήταν σηµαντικό, πολύτιµα λόγω υλικού 

και τρόπου κατασκευής τους, ώστε να αποτελούν σηµαντικά αναθήµατα.  

Στοιχεία για την µεταφορά/προσφορά πυξίδων ή κιβωτιδίων, µας 

παρέχουν κυρίως τα εικονιστικά δεδοµένα, αλλά έµµεσα και πραγµατικά 

ευρήµατα. 

 

Εικονιστικά δεδοµένα 

 

Ηπειρωτική Ελλάδα 

 

Περίτεχνα κιβωτίδια ή πυξίδες εικονίζονται µεταφερόµενα µαζί µε 

άλλα αντικείµενα στις ποµπές γυναικών της ηπειρωτικής Ελλάδας, και 

ειδικότερα από τα ανάκτορα της Θήβας και της Τίρυνθας. Και στις δύο 

τοιχογραφικές περιπτώσεις τα εν λόγω σκεύη µεταφέρονται µε 

συγκεκριµένο τρόπο, δηλωτικό επίδειξης: Οι ποµπεύτριες, µε τα χέρια 

λυγισµένα στους αγκώνες, φέρουν τη µία παλάµη στο άνω τµήµα του 

κιβωτιδίου ή πυξίδας υποβαστάζοντάς τα µε την άλλη. 

Σχεδόν ακέραιο σώζεται ένα κιβωτίδιο που εικονίζεται στην 

θηβαϊκή ποµπή γυναικών (εικ. 49), η άρθρωση του οποίου σε πλέγµα 

οριζόντιων φαρδιών και κάθετων στενότερων βαθυκόκκινων ταινιών 
                                                 
231 W. H. D. Rouse, Greek Votive Offerings. An Essay in the History of Greek Religion, Cambridge 
1902, σ. 394-423, index µε πληροφορίες για τα λήµµατα κυλιχνίς, λιβανωτίς. Βλ. χαρακτηριστικά τις 
προσφορές στο ιερό της Άρτεµης στη Βραυρώνα. 
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υποβάλλει την εντύπωση ξύλινης κατασκευής. Προβληµατικότερο 

ωστόσο ερµηνευτικά είναι το λευκό χρώµα των τοιχωµάτων του. Αν 

αποκλεισθεί η πιθανότητα χρωµατικής αυθαιρεσίας του ζωγράφου, 

αποµένουν τρεις δυνατότητες ως προς τα υλικά κατασκευής του: είτε 

πρόκειται για ξύλινο σκεύος µε τοιχώµατα επιζωγραφισµένα µε λευκό 

χρώµα, είτε για σκεύος επενδεδυµένο µε φύλλα ασηµιού, ή, τέλος, για 

σκεύος µε ελεφάντινη επένδυση. Η τελευταία εκδοχή φαίνεται η 

πιθανότερη, καθώς ο συνδυασµός ξύλου και ελεφαντόδοντου 

µαρτυρείται ρητά σε πινακίδες της Γραµµικής Β232 και έµµεσα από το 

πλήθος των ελεφάντινων επιπεδόσχηµων κοσµηµάτων και πλακιδίων τα 

οποία απαντούν συχνά σε µυκηναϊκούς τάφους και θεωρούνται εύλογα 

ως ενθέµατα χαµένων ξύλινων επίπλων και σκευών. Ανάλογη 

προβληµατική εγείρει, στην ίδια ποµπή, και η αποσπασµατικά σωζόµενη 

κυλινδρική πυξίδα, λευκού χρώµατος, κοσµηµένη µε δύο επάλληλες 

σειρές, εγχάρακτων, πιθανότατα, ενάλληλων αµειβόντων, στην άνω και 

κάτω απόληξη του σκεύους (εικ. 50). 

Για την ύπαρξη περίτεχνων ξύλινων κιβωτιδίων και πυξίδων στους 

κόλπους της µυκηναϊκής ελίτ, ήδη από τους πρώιµους χρόνους της, 

χειροπιαστά δείγµατα µας έδωσε ο Ταφικός Περίβολος των Μυκηνών. 

Πρόκειται αφενός για το κιβωτίδιο µε τους επικολληµένους στα 

εξωτερικά του τοιχώµατα σκύλους, οι οποίοι, σηµειωτέον, πατούν σε 

επιµήκεις ταινίες από ελεφαντόδοντο233 και αφετέρου για την εξαγωνική, 

µε επένδυση χρυσών εικονιστικών ελασµάτων στις κατακόρυφες 

επιφάνειές της, πυξίδα234 και τα δύο από τον λακκοειδή τάφο V του 

Ταφικού Κύκλου Α. Πάντως το κιβωτίδιο της θηβαϊκής ποµπής 

παραµένει χωρίς ανασκαφικό παράλληλο. 

                                                 
232 Βλ. σχετικά πινακίδες PY Ta 707-708, 713, 715 και 722. 
233 Hood 19902, σ. 139, εικ. 100. 
234 Hood 19902, σ. 120, εικ. 79. 



 

 

68

 

Αντιθέτως, η λίαν αποσπασµατική πυξίδα που εικονίζεται στην 

ποµπή γυναικών της Τίρυνθας (εικ. 51), ολόβαφα λευκή και µε τον 

εικονιστικό και γραµµικό της διάκοσµο µε λεπτή µαύρη πινελιά, βρίσκει 

το πραγµατικό της πάρισο σε µία ελεφάντινη κυλινδρική πυξίδα από τον 

θολωτό τάφο του Μενιδίου (εικ. 52). Οι οµοιότητές τους έχουν 

επισηµανθεί πολύ νωρίς235, καθώς αµφότερες κοσµούνται µε σειρές 

κριαριών σε δύο επάλληλες διακοσµητικές ζωφόρους. Από 

εικονογραφική άποψη η βασική διαφορά εντοπίζεται στην φορά κίνησης 

των κοπαδιών: ενώ δηλαδή στην πραγµατική πυξίδα όλα τα ζώα 

βαδίζουν οµόρροπα, στην ζωγραφιστή πυξίδα της Τίρυνθας τα δύο 

κοπάδια αποδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η ανάγλυφη απόδοση 

των κοπαδιών στην πυξίδα από το Μενίδι στηρίζει εύλογα την άποψη ότι 

ο ανάλογος θεµατικά διάκοσµος της ζωγραφιστής πυξίδας της Τίρυνθας 

θα πρέπει να θεωρεί οµοίως ανάγλυφος. Με αυτά τα δεδοµένα και λόγω 

της λεπτουργηµένης απόδοσής της είναι εύλογη η υπόθεση ότι ο 

ζωγράφος της ποµπής χρησιµοποίησε ως πρότυπο µια πραγµατική 

πυξίδα, ανάλογη µε αυτή του Μενιδίου. 

Η επικράτηση µιας διατοπικής µυκηναϊκής θεµατικής οδηγεί στη 

σκέψη ότι και σε άλλες χαµένες σήµερα ή αποσπασµατικά σωζόµενες 

τοιχογραφικές συνθέσεις θα εικονίζονταν µεταφερόµενα κιβωτίδια και 

πυξίδες σαν και αυτά των ποµπών Θήβας και Τίρυνθας. Έτσι, λόγου 

χάρη, η Lang, στην αναπαράσταση της µικρής κλίµακας ποµπής από τον 

προθάλαµο 5 του ανακτόρου της Πύλου, υπέθεσε ότι κάποιοι από τους 

ποµπευτές, εκτός από κάνιστρα και τράπεζες προσφορών(;), µετέφεραν 

και µικρά κιβωτίδια µε τον χαρακτηριστικά γνωστό τρόπο236. 

                                                 
235 Rodenwaldt 1912, σ. 88, αριθ. 107. 
236 Lang 1969, σ. 64-68, αριθ. 5 Η 5 – 15 Η 5, πίν. 119-120. Ας σηµειωθεί ότι πυξίδες στα χέρια των 
δύο λατρευτριών υπέθεσε ο Rodenwaldt και για τον µικρό γραπτό πίνακα («Παλλάδιον») από το 
Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών, βλ. ΑΜ 37 (1912), σ. 134. 
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Τα µεταφερόµενα σκεύη, πυξίδες ή κιβωτίδια, δεν αποκλείεται να 

περιείχαν κοσµήµατα. Αλλά θα µπορούσαν να περιέχουν και αλοιφές, 

όπως υποστήριξε Immerwahr µε αφορµή τη συζήτηση για τα σχετικά 

ευρήµατα από την αθηναϊκή Αγορά237. 

Στον εννοιολογικό, τέλος, ορίζοντα της προσφοράς µας µεταφέρει 

πιθανότατα ένα µικρό χρυσό περίαπτο από τον θαλαµωτό τάφο 86 των 

Μυκηνών, που δείχνει γυναικεία µορφή µε χαµηλό επίπεδο 

επιπεδόσχηµο αντικείµενο (εικ. 53)238. Ο τρόπος που το µεταφέρει 

οριζόντια µε τα δυο της χέρια καθώς και το σχήµα του, υποβάλλουν την 

ιδέα ότι πρόκειται για συνοπτικά αποδοµένο κιβωτίδιο ή παρεµφερές 

σκεύος. Η πλούσια ένδυση της γυναικείας µορφής, µε πόλο στο κεφάλι 

και κρεµώµενες στη ράχη της ταινίες δηλώνουν προφανώς ότι έχουµε να 

κάνουµε µε µια εξέχουσα προσωπικότητα της µυκηναϊκής κοινωνίας 

(ιέρεια;), η οποία εικονίσθηκε σε χαρακτηριστικό στιγµιότυπο 

προσφοράς. 

 

Πραγµατικά ευρήµατα 

 

Κρήτη 

 

Πυξίδες ή κιβωτίδια είναι εξαιρετικά σπάνια σε θρησκευτική 

συνάφεια. Τα περισσότερα που έχουν έρθει στο φως αποτελούσαν 

κτερίσµατα. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί το ανάκτορο της Ζάκρου, 

όπου τόσο στο ιερό θησαυροφυλάκιο όσο και σε άλλα τµήµατά του, 

αποκαλύφθηκαν αρκετά λείψανα ενθεµάτων από διαλυµένα ξύλινα 

κιβωτίδια, της ΥΜ ΙΒ, από φαγεντιανή, ελεφαντόδοντο και ορεία 
                                                 
237 S. Immerwahr, The Neolithic and Bronze Ages. The Athenian Agora. Results of the Excavations 
Conducted by the American School of Classical Studies at Athens, 13, Princeton 1971, σ. 166. Βλ. 
επικασσιτερωµένη ελεφαντοστέινη πυξίδα από τον τάφο Ι στην Αγορά των Αθηνών. 
238 Ι. Α. Σακελλαράκης, Το θέµα της φερούσης ζώον γυναικός εις την κρητοµυκηναϊκήν 
σφραγιδογλυφίαν, ΑΕ 1972, σ. 252-253, πίν. 96. 
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κρύσταλλο239. Μεταξύ των αποκαλυφθέντων στο ιερό θησαυροφυλάκιο 

της Ζάκρου πρέπει να αναφερθούν ιδιαιτέρως δύο τµήµατα χάλκινων 

ελασµάτων που στήριζαν το κάλυµµα ενός ξύλινου προφανώς 

κιβωτιδίου, του παλαιότερου έως τώρα γνωστού. Με κιβωτίδια 

σχετίζονται επίσης και 4 ή 5 πήλινα σφραγίσµατα από το ίδιο ανάκτορο, 

µε παραστάσεις λέοντος, τέρατος και τελετουργικής πρόχου, τα οποία 

είχαν χρησιµοποιηθεί για τη σφράγιση των εν λόγω σκευών240. 

 

Ηπειρωτική Ελλάδα 

 

Το µόνο παράδειγµα σκεύους των εδώ εξεταζόµενων τύπων που 

βρέθηκε σε θρησκευτικό περιβάλλον είναι και τα υπολείµµατα µιας 

ελεφάντινης πυξίδας που αποκαλύφθηκαν στο δωµάτιο 3 του 

Θρησκευτικού Κέντρου Μυκηνών. Το δωµάτιο όµως αυτό, όπως 

σηµειώνει ο Taylour «appears to have been an ivory workshop»241 που 

λειτουργούσε εντός του Θρησκευτικού Κέντρου. Όπως και να έχουν τα 

πράγµατα, είτε δηλαδή πρόκειται για ανάθηµα στο Ιερό (βλ. παραπάνω 

και ψήφους περιδεραίων), είτε για προϊόν των εργαστηρίων του, στο 

πλαίσιο των οικονοµικο-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων του ιερατείου, η 

σηµασία του δεν µειώνεται αφού τέτοιου είδους αναθήµατα είναι 

αναµενόµενα, σύµφωνα µε τις παραστάσεις, σε λατρευτικές συνάφειες. Η 

παραγωγή πυξίδων, καθώς και άλλων ελεφαντουργηµάτων, από τους 

τεχνίτες του ιερού θα µπορούσαν κάλλιστα να προορίζονταν τόσο για 

εµπορία όσο και για χρήση τους (τελετουργική ή µη) από τα µέλη του 

ιερατείου. 

                                                 
239 Πλάτων 1974, σ. 130. 
240 Πλάτων 1974, σ. 130. 
241 W. Taylour, Mycenae 1968, Antiquity 43 (1969), σ. 94. Βλ. σχετικά και S. Lupack, Palaces, 
Sanctuaries and Workshops. The Role of the Religious Sector in Mycenaean Economics, στο M. L. 
Galaty and W. A. Parkinson, Rethinking Mycenaean Palaces. New Interpretations of an Old Idea, Los 
Angeles 1999, σ. 30-32. 
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4. ΣΥΝΘΕΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Μέχρις εδώ είδαµε ότι η έννοια του δώρου, ως ιερής προσφοράς, 

στην αιγαιακή 2η χιλιετία, και ειδικότερα στην ύστερη Χαλκοκρατία, 

είναι θέµα περίπλοκο τόσο από εικονογραφική όσο και από ερµηνευτική 

άποψη. Το διαθέσιµο εικονιστικό υλικό ναι µεν µας δίνει σηµαντικές 

ενδείξεις, ωστόσο, όπως επανειληµµένως τονίσαµε, την αδιαµφισβήτητη 

µαρτυρία για την προσφορά πολύτιµων αντικειµένων σε θεότητες, ρητά 

µάλιστα χαρακτηρισµένων ως do-ra, µας την έδωσε η πυλιακή πινακίδα 

Tn 316, από το τέλος του 13ου αι. π.Χ. 

Η διασπορά του διαθέσιµου εικονιστικού υλικού σε διάφορους 

τόπους, χρονικούς ορίζοντες και χώρους δεν µας επιτρέπει συχνά να 

χαράξουµε ένα κοινό παρανοµαστή. Έχουµε να κάνουµε µε έναν ανοιχτό 

κύκλο ο οποίος καλύπτει τοπικά την Κρήτη, τις Κυκλάδες, κυρίως δε το 

Ακρωτήρι, και την ηπειρωτική Ελλάδα, σε διαφορετικές φάσεις της 

ύστερης Χαλκοκρατίας και υλικό προερχόµενο από διαφορετικά 

οικιστικά σύνολα, ήτοι ανάκτορα, ιερά ή ιδιωτικές οικίες. 

Στην ερµηνευτική προσέγγιση των εικονιστικών δεδοµένων, δεν 

πρέπει να παραβλέπουµε ότι παρόµοιες παραστάσεις µπορεί να είχαν 

διαφορετικό νόηµα από τόπο σε τόπο και από χρονική σε χρονική 

βαθµίδα. 

Ο χώρος επίσης είναι µια παράµετρος που οφείλουµε να 

λαµβάνουµε σοβαρά υπόψη σε κάθε ερµηνευτική προσέγγιση, καθώς 

όλες οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η επιλογή των όποιων παραστάσεων 

για τη διακόσµηση ενός χώρου, και ιδίως αυτών µε θρησκευτικό ή µε 

διαφαινόµενο θρησκευτικό χαρακτήρα, δεν γινόταν τυχαία. Αντίστοιχη 

προβληµατική χαρακτηρίζει και τα µικρά φορητά ευρήµατα µε ανάλογη 

θεµατική, και δη παραστάσεις µεταφοράς ή προσφοράς πολύτιµων 

αντικειµένων, καθώς διαφορετική είναι η λειτουργία µιας παράστασης 
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πάνω σε ένα προσωπικό αντικείµενο, όπως τα σφραγιστικά δαχτυλίδια ή 

οι σφραγίδες, και διαφορετική η λειτουργία της πάνω σε τελετουργικά 

σκεύη, όπως π.χ. τα λίθινα ανάγλυφα αγγεία, τα οποία µπορεί να ήταν 

µεν στην κατοχή ενός συγκεκριµένου προσώπου αλλά και να 

χρησιµοποιούνταν ευρύτερα από µια οµάδα στο πλαίσιο τελετουργιών.  

Έχοντας όλα τα ανωτέρω κατά νου, ορίζουµε τέσσερα κύρια 

ζητήµατα που άπτονται του πυρήνα της ερµηνείας τους θέµατός µας και 

µε τα οποία θα ασχοληθούµε ιδιαιτέρως: 

1. Αποστολείς και αποδέκτες των πολύτιµων προσφορών 

2. Ο ιερός χαρακτήρας των πολύτιµων προσφορών 

3. Το τελικό στάδιο των προσφορών: η έννοια του τόπου 

4. Η διαχείριση των πολύτιµων προσφορών 

 

1. Αποστολείς και αποδέκτες των πολύτιµων προσφορών: 

 Οι µόνες σίγουρες περιπτώσεις σε ολόκληρη την αιγαιακή ύστερη 

Χαλκοκρατία στις οποίες γνωρίζουµε τόσο τους αποστολείς όσο και τους 

αποδέκτες πολύτιµων αντικειµένων, των κατηγοριών που εξετάζονται 

εδώ, µας δίνουν πινακίδες της Γραµµικής Β. Πρόκειται για την PY Tn 

316, στην οποία αποστέλλονται 13 χρυσά αγγεία από το ανάκτορο σε 

ιερά διάφορων θεοτήτων στην περιοχή Pa-ki-ja-na και οι πινακίδες µε 

αποστολή υφασµάτων από τα ανάκτορα Πύλου και Κνωσού σε ανδρικές 

και γυναικείες θεότητες242. 

Αντίθετα, οι παραστάσεις από όλες τις κατηγορίες τέχνης µας 

δίνουν επί του προκειµένου ελλειπτικές ή άνισες πληροφορίες. Από τις 

σφραγιστικές κυρίως παραστάσεις γνωρίζουµε έναν εικονογραφικό τύπο, 

σχεδόν στερεότυπο, που περιλαµβάνει ποµπή µε µεταφερόµενα 

αντικείµενα και µια καθισµένη µορφή, κατά κανόνα γυναικεία, η οποία 

                                                 
242 Πρόκειται για τις πινακίδες KN Oa 745 [+] 7374, KN M 719, KN M 726, PY Ua 1413, PY Un 853, 
PY Un 6. Βλ. ανωτέρω στο σχετικό κεφάλαιο. 



 

 

73

 

δέχεται τις προσφορές. Τα στοιχεία αυτά από τη µικρογλυπτική των 

σφραγίδων µπορούµε εύλογα να τα προβάλλουµε και στις 

τοιχογραφηµένες παραστάσεις ποµπών, και δη στις ποµπές γυναικών από 

τη µυκηναϊκή Ελλάδα, στις οποίες θα απεικονιζόταν το χαρακτηριστικό 

τµήµα τους, δηλαδή τα µεταφερόµενα πολύτιµα αντικείµενα και, κατά 

κανόνα, ο αποδέκτης ή η αποδέκτριά τους. Στις διαθέσιµες περιπτώσεις 

όµως, η τελική µορφή, αποδέκτης ή αποδέκτρια των προσφορών, είτε δεν 

σώζεται καθόλου, όπως λόγου χάρη στη Θήβα, είτε σώζεται 

αποσπασµατικά, όπως για παράδειγµα η «Μυκηναία», η οποία µε εύλογα 

επιχειρήµατα έχει υποστηριχθεί ότι εικονιζόταν καθισµένη. Αυτή η 

τελευταία ήταν και η αποδέκτρια των προσφορών και συγκεκριµένα, 

µεταξύ άλλων, του περιδεραίου που κρατάει στα χέρια της, γεγονός που 

της δηµιουργεί µάλιστα ευφρόσυνη διάθεση, όπως δείχνει και το ελαφρό 

µειδίαµά της. 

Μια τέτοια προβολή στοιχείων από τη µεγάλη ζωγραφική στη 

µικρογλυπτική είναι απόλυτα θεµιτή, αφού πολύ καλά γνωρίζουµε ότι η 

µικροτεχνία δεχόταν, στον τοµέα της εικονογραφίας, συνεχώς 

ερεθίσµατα από τη µεγάλη τέχνη, κυρίως δε από τις τοιχογραφίες. Καθώς 

τα εργαστήρια βρίσκονταν συνήθως µέσα στα ανάκτορα ή πολύ κοντά σε 

αυτά, οι τεχνίτες είχαν τη δυνατότητα να βλέπουν τις µεγάλες 

τοιχογραφικές παραστάσεις. Τέτοιες καθισµένες µορφές θα περιµέναµε 

και στις άλλες παραστάσεις που δεν έχουν σωθεί. Ενδεικτική σ’ αυτή την 

περίπτωση είναι η αποκατάσταση της λεγόµενης Λευκής Θεάς («White 

Goddess») από το ανάκτορο της Πύλου, µε πώλο στο κεφάλι και αγγείο 

στα χέρια (εικ. 54), την οποία η Lang αναπαρέστησε καθισµένη. 

Η σφραγιδογλυφία λοιπόν, σε συνδυασµό µε τις τοιχογραφίες, µας 

δίνει συχνά όλο το τελετουργικό, του οποίου απεικονίζονται διάφορα 

στιγµιότυπα. 
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Έτσι ο P. Warren µελετώντας τις παραστάσεις µινωικών 

σφραγιδόλιθων και σφραγισµάτων της ύστερης Χαλκοκρατίας που 

σχετίζονται µε την προσφορά ενδύµατος σε θεότητες, σε συνδυασµό µε 

αρχαιολογικά, εικονιστικά και επιγραφικά στοιχεία από το σύνολο του 

αιγαιακού χώρου, προχώρησε στην αποκατάσταση µιας τελετουργικής 

ακολουθίας σε τέσσερα στάδια243. 

Στο πρώτο, ο Warren περιέλαβε την προετοιµασία, ήτοι την 

ύφανση, τη βαφή και το κέντηµα του ενδύµατος. Συσχέτισε δε το στάδιο 

αυτό µε χώρους που θα µπορούσαν να είχαν χρησιµοποιηθεί για την 

ύφανση των ιερών ενδυµασιών: τις αποθήκες υφαντικών βαρών στο 

ανάκτορο της Κνωσού (τα λεγόµενα «Υπόγεια των Υφαντικών Βαρών»), 

αλλά και το ΥΜ ΙΒ κτίριο στην περιοχή του Στρωµατογραφικού 

Μουσείου όπου αποκαλύφθηκαν υφαντικά βάρη, περισσότερα από 400 

και 80 αντίστοιχα, µαζί µε λατρευτικά σκεύη. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο κατέταξε την ποµπική µεταφορά του 

ενδύµατος στο ιερό, όπως πιστοποιούν οι σκηνές από τα σφραγίσµατα 

Αγίας Τριάδας και Ζάκρου αλλά και από το σφραγιδόλιθο της Κνωσού. 

Το δεύτερο αυτό στάδιο φαίνεται ότι επιβιώνει και κατά τη διάρκεια της 

αχαϊκής κυριαρχίας στην Κρήτη. Ενδεικτικός είναι ο όρος te-o-po-ri-ja 

που απαντάται σε πινακίδες Γραµµικής Β από την Κνωσό και 

υποστηρίχθηκε πειστικά από τον S. Hiller ότι σηµαίνει τη µεταφορά, σε 

εορταστική ποµπή, µιας λατρευτικής «εικόνας», µαζί µε ύφασµα για 

αφιέρωση ή άλλη λατρευτική χρήση και φαίνεται να πιστοποιείται 

εικονογραφικά από το σπάραγµα 103 της ποµπής των γυναικών από το 

ανάκτορο της Τίρυνθας, σύµφωνα µε την ταύτιση του Χρ. Μπουλώτη244. 

Η παρουσίαση / προσφορά του ενδύµατος εντάχθηκε σε ένα τρίτο 

στάδιο της τελετουργικής ακολουθίας. Ο Warren µας παραπέµπει στη 
                                                 
243 Warren 1988, σ. 20-23. 
244 Ch. Boulotis, Zur Deutung des Freskofragmentes Nr. 103 aus der tirynther Frauenprozession, Arch. 
Korrespondenzblatt 9 (1979), σ. 59-67. 
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σκηνή του σφραγιδόλιθου από τα Χανιά, µε την καθισµένη γυναικεία 

µορφή που ντύνεται, κατά τα φαινόµενα, µε τη βοήθεια δύο άλλων 

ακολούθων ή υπηρετικών µορφών, αλλά και στην τοιχογραφία των 

Γυναικών από την οµώνυµη οικία στο Ακρωτήρι. Συναντάται επίσης στη 

Φυλακωπή, όπου καθιστή γυναικεία µορφή κρατά πτυχωτό ύφασµα, 

αλλά και στην ποµπή της Κνωσού, αν δεχθούµε την αποκατάσταση του 

Μπουλώτη, σύµφωνα µε την οποία µία ανδρική µορφή προσφέρει 

κροσσωτό ύφασµα στην κεντρική γυναικεία. 

Ένα τέταρτο, και τελευταίο, στάδιο, κατά τον P. Warren, αποτελεί 

η λατρεία του ενδύµατος, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σηµασία του. Το 

εν λόγω στάδιο µπορεί είτε να προηγείται του ντυσίµατος της µορφής ή 

να είναι εντελώς ανεξάρτητο από αυτό. Αντιπροσωπευτική του σταδίου 

είναι η παράσταση στο σφραγιδόλιθο από την οικία ∆α των Μαλίων, µε 

τις δύο µορφές να αγγίζουν ή να απλώνουν τα χέρια προς ένα ένδυµα που 

βρίσκεται ανάµεσά τους. 

Αλλά και στην περίπτωση των τεσσάρων σταδίων του P. Warren 

δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι οι παραστάσεις σε 

σφραγιδόλιθους και σφραγίσµατα δεν αποτελούν παρά στιγµιότυπα. Όσο 

και αν θεωρείται εύλογη η ανωτέρω ερµηνεία τους, η συρραφή και η 

αποκατάσταση της όποιας τελετουργικής ακολουθίας είναι θέµα 

προσωπικής ερµηνείας και εκτίµησης. 

Σαφώς λιγότερες είναι οι µαρτυρίες για την προσφορά 

κοσµηµάτων. Σχετίζονται, κατ’ αναλογία προς τα στάδια του Warren για 

την προσφορά ενδυµάτων, µε δύο στάδια, την πορεία προς την ανάθεση 

και το πέρας αυτής. 

Τα εικονιστικά δεδοµένα προέρχονται ως τώρα από τις Κυκλάδες 

και την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ έµµεση τεκµηρίωση παρέχεται από τη 

µινωϊκή Κρήτη. Οι πολυάριθµοι ψήφοι, περισσότερες από 2000, επί το 

πλείστον από φαγιεντιανή, που αποκαλύφθηκαν στα «Temple 
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Repositories» του ανακτόρου της Κνωσού, θα µπορούσαν, όπως 

επισηµαίνει η Μ. Παναγιωτάκη, να αποτελούν προσφορές στο ιερό245. 

Εµµέσως σχετίζονται µε την προσφορά κοσµηµάτων θραύσµατα 

τοιχογραφιών από την Κνωσό, το γνωστό ως «Jewel Fresco», ή άλλως 

«τοιχογραφία του κοσµήµατος», και η συναφής, κατά τα φαινόµενα, 

θεµατικά τοιχογραφία µε τις αποκαλούµενες «Κυανές Κυρίες». 

Περισσότερα στοιχεία µας παρέχουν οι τοιχογραφίες από το 

Ακρωτήρι και την ηπειρωτική Ελλάδα. Η πορεία προς την ανάθεση, όπως 

παρουσιάζεται στην τοιχογραφία µε τη «Λατρεύτρια» από το Άδυτο της 

Ξεστής 3, µπορεί να συνδεθεί µε το θραύσµα από την ποµπή των 

γυναικών στο Παλαιό Καδµείο της Θήβας. Το τελευταίο αυτό, όµως, 

µπορεί κάλλιστα να σχετίζεται και µε το τελικό στάδιο, οπότε η 

προσφορά εικονίζεται ήδη στα χέρια της αποδέκτριας, µιας καθιστής 

γυναικείας µορφής εν προκειµένω, όπως στην περίπτωση της 

«Μυκηναίας». 

Το έθιµο της προσφοράς κοσµηµάτων ενισχύεται από την 

αρχαιολογική πραγµατικότητα – η εύρεση ψήφων στα ιερά Φυλακωπής, 

Μυκηνών και Τίρυνθας αποτελεί ισχυρό τεκµήριο. Σε αυτό παραπέµπουν 

και τα γραπτά περιδέραια στο λαιµό µυκηναϊκών ειδώλων246. Για τις 

συµµετρικά ανοιγµένες οπές στο στήθος τεσσάρων γυναικείων ειδώλων 

από τις Μυκήνες247, υποστηρίχθηκε, όπως προαναφέραµε, ότι «they may 

also have served the purpose of decorating the idol with jewellery»248, 

ενώ για ισάριθµα είδωλα µε υψωµένα χέρια, από την ίδια ανασκαφή, 

                                                 
245 M. Panagiotaki, The Central Palace Sanctuary at Knossos, BSA Suppl. 31, 1999, σ. 96. Ο Evans 
είχε υποστηρίξει ότι µε τις ψήφους κατασκευάζονταν γιρλάντες που αναρτούνταν µεταξύ κιόνων, όπως 
εικονίζεται σε τοιχογραφίες. Βλ. PM I, σ. 494, εικ. 353 και σ. 444, εικ. 320. 
246 Βλ. ειδώλια από το «δωµάτιον των ειδώλων» στο Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών, που φέρουν 
περιδέραια στο λαιµό στο Γ. Μυλωνάς, Πολύχρυσοι Μυκήναι, Αθήναι 1983, σ. 143, εικ. 111 και 112. 
247 Για µια πολύ συνοπτική παρουσίαση των ειδώλων από το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών βλ. 
L. Morgan, The Cult Centre at Mycenae and the duality of life and death, L. Morgan (ed.), Aegean 
Wall Painting. A tribute to Mark Cameron, London 2005 (British School at Athens Studies 13), σ. 164-
166. 
248 W. Taylour, New light on Mycenaean religion, Antiquity 44 (1970), σ. 272. 
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προτάθηκε ότι «may have held something strung between them, perhaps a 

necklace»249.  

Περίτεχνα αγγεία διαφόρων µεγεθών, τύπων και από διαφορετικά 

πολύτιµα υλικά συγκαταλέγονταν µεταξύ των προσφορών σύµφωνα µε 

τη ρητή µαρτυρία της πινακίδας PY Tn 316. Παρόλο που χρονολογείται 

στο τέλος του 13ου αι., µας δίνει κάθε δικαίωµα να δεχθούµε ότι ανάλογες 

προσφορές στο πλαίσιο θρησκευτικών εορτών είχαν µακρές καταβολές 

στον αιγαιακό χώρο. Τα χρυσά αγγεία που καταχωρίζονται στην εν λόγω 

πινακίδα µπορεί να αποτελούσαν κειµήλια χρησιµοποιούµενα, κατά 

περίπτωση, σε λατρευτικές πρακτικές. ∆εν είναι λοιπόν υποχρεωτικό να 

κατασκευάστηκαν σύγχρονα µε την εποχή ανάθεσής τους. Το γεγονός 

αυτό αντικρούει και πιθανό συσχετισµό τους µε τον χρυσό, 5 περίπου 

κιλών, που καταχωρίζεται στην πινακίδα PY Jo 438, τον οποίο είχαν 

αποστείλει στο ανάκτορο 16 πρωτεύουσες κοινότητες από τις δύο κύριες 

επαρχίες του βασιλείου250. 

Εκτός από τη ρητή µαρτυρία της PY Tn 316 πραγµατικά ευρήµατα 

και εικονιστικές παραστάσεις καταδεικνύουν οµοίως τη µεγάλη 

εκζήτηση και την αγάπη των ανακτορικών κοινωνιών για πολύτιµα 

αγγεία στο Αιγαίο της 2ης χιλιετίας. Σε ότι αφορά δε το ρόλο τους σε 

θρησκευτικές πράξεις και τελετουργικές προσφορές οι παραστάσεις από 

τον µινωικό, κυκλαδικό και τον µυκηναϊκό κόσµο µας δίνουν αρκετές 

ενδείξεις. Κυρίως δε, οι ποµπικές παραστάσεις, στις οποίες εµφανίζονται 

κατά κανόνα, ανάµεσα στα άλλα πολύτιµα µεταφερόµενα αντικείµενα, 

και περίτεχνα αγγεία. Σε αυτές συγκαταλέγεται τόσο η τοιχογραφία από 

τον ποµπικό ∆ιάδροµο της Κνωσού όσο και η ποµπή των αγοριών από 

                                                 
249 Όπ. π., σ. 277. 
250 Th. Palaima, Kn02 – Tn316, στο S. Deger-Jalkotzy, S. Hiller, O. Panagl (eds.), Floreant Studia 
Mycenaea, Akten des X. Internationalen Mykenologischen Colloquiums in Salzburg vom 1-5 Mai 1995, 
Wien 1999, σ. 439-440, 451. 
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την Ξεστή 3 του Ακρωτηριού, αλλά και οι µυκηναϊκές ποµπές γυναικών, 

που θεωρούνται κατά κανόνα θρησκευτικού χαρακτήρα. 

Ωστόσο τη µόνη σίγουρη εικονιστική µαρτυρία για την προσφορά 

αγγείων σε ένα σαφώς τελετουργικό πλαίσιο µας δίνει το πήλινο 

σφράγισµα ενός χρυσού, προφανώς, δαχτυλιδιού από το ανάκτορο της 

Κνωσού251. Ο εικονιστικός διάλογος, η ανταπόκριση, ανάµεσα στη 

λατρεύτρια και την καθιστή γυναικεία µορφή, την οποία θα µπορούσαµε 

να εκλάβουµε ως θεότητα ή ως ιέρεια, αποδίδεται καλλιτεχνικά µε το 

προτεταµένο χέρι της τελευταίας, κίνηση δηλωτική της πρόθεσής της να 

δεχτεί το προσφερόµενο αγγείο. Η όλη σκηνή φαίνεται να 

διαδραµατίζεται σε ένα υπαίθριο, ορεινό, αν κρίνουµε από το µοτίβο των 

κρεµώµενων βράχων στο άνω πλαίσιο της παράστασης, ιερό252. Η 

σηµασία της συγκεκριµένης παράστασης είναι αποφασιστική γενικότερα 

για το θέµα της προσφοράς πολύτιµων αντικειµένων γιατί, εκτός από 

τους λάτρεις, τη λατρεύτρια συγκεκριµένα που κρατά το αγγείο, έχουµε 

εδώ και την αποδέκτρια της προσφοράς, ήτοι την καθισµένη γυναικεία 

µορφή. Η συγκεκριµένη σκηνή µας υποδεικνύει ότι πρόκειται για µία 

γυναικεία, καθώς φαίνεται, τελετουργία, ενδεχοµένως αµιγώς γυναικείο 

δρώµενο, όπως αυτά που γνωρίζουµε από το Ακρωτήρι (βλ. π.χ. 

τοιχογραφία µε τις Κροκοσυλλέκτριες253) και από τη µυκηναϊκή Ελλάδα 

(βλ. π.χ. ποµπές γυναικών). 

Παρόµοιες σκηνές θα υπήρχαν και σε άλλα σφραγιστικά 

δαχτυλίδια ή σφραγιδόλιθους, αν κρίνουµε από το ΥΜ ΙΒ σφράγισµα 

από την Αγία Τριάδα, το οποίο όµως είναι λιγότερο σαφές254. Όσον 

αφορά στην ΥΚ Ι παράσταση από την Ξεστή 3 δεν γνωρίζουµε ποιος 

ήταν ο αποδέκτης των πολύτιµων αγγείων ή αν επρόκειτο για σκεύη που 

                                                 
251 CMS II, 8, αριθ. 268. 
252 Marinatos 1993, σ. 161, εικ. 146. 
253 Ντούµας 19992, σ. 152, εικ. 116. 
254 Marinatos 1993, σ. 160, εικ. 142. 
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µεταφέρονταν για να χρησιµοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριµένης 

διαβατήριας τελετής, ή αν επρόκειτο απλώς για αναθέσεις σε θεότητα ή 

στην ίδια την Ξεστή 3, όπου λάβαιναν χώρα οι τελετουργίες. 

Η συγκόλληση και µελέτη της τοιχογραφίας από το µεγάλο 

κλιµακοστάσιο της Ξεστής 4 σίγουρα θα µας δώσει επί του προκειµένου 

πολύτιµα στοιχεία255. Πρόκειται για µια πολυµελή, αποκλειστικά 

ανδρική, ποµπή που εκτείνεται στο κλιµακοστάσιο 2 ορόφων του κτιρίου 

µεταφέροντας πολύτιµα αντικείµενα, όπως ρυτά, υφάσµατα κ.α. Το 

στοιχείο αυτό καταδεικνύει σαφώς την κατεύθυνση των µορφών από τον 

εξωτερικό υπαίθριο χώρο στο εσωτερικό της Ξεστής 4, η οποία, 

σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα ανασκαφικά δεδοµένα, αποτελούσε ένα είδος 

δηµοσίου κτιρίου του οικισµού. Η τοιχογραφία έχει ένα έντονα 

ιλουζιονιστικό χαρακτήρα µε τους δωροφόρους/ποµπευτές να 

ανεβαίνουν τα σκαλοπάτια, γεγονός που καθιστά εύλογη την άποψη ότι 

πρόκειται για ποµπή που περνούσε και από το συγκεκριµένο 

κλιµακοστάσιο. Στην προκειµένη περίπτωση βέβαια, δεν είναι ακόµη 

σαφές αν πρόκειται για µία ποµπή θρησκευτικού χαρακτήρα ή για µία 

διπλωµατική αποστολή µε δώρα που ανταλλάσσονταν σε επίπεδο αυλικό 

ή ελίτ. Ωστόσο, η µεταφορά, ανάµεσα σε άλλα, και ενός περίτεχνου 

ιερού εµβλήµατος, όπως είναι το «snake frame», υποδηλώνει τον ιερό 

χαρακτήρα της ποµπής. Όπως και να έχει, πάντως, αγνοούµε και εδώ 

ποιος ήταν ο αποστολέας αλλά και την ταυτότητα του αποδέκτη, εφόσον 

η ποµπή κατέληγε στην Ξεστή 4. 

Τα πράγµατα περιπλέκονται ακόµη περισσότερο στην τοιχογραφία 

από τον ποµπικό διάδροµο του ανακτόρου της Κνωσού, όπου όπως 

αναφέραµε επανειληµµένως δεν φαίνεται να απεικονίζεται µια ενιαία 

ποµπή, µε ενιαία κατεύθυνση, αλλά ποµπικά αποσπάσµατα, µε 

                                                 
255 Τα στοιχεία που αναφέρονται προέρχονται από επικοινωνία µε τον ∆ρ. Χρ. Μπουλώτη, ο οποίος 
έχει αναλάβει τη δηµοσίευσή τους. 
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διαφορετικό, κατά τα φαινόµενα, αποδέκτη. Το σωζόµενο στον 

ανατολικό τοίχο του ποµπικού διαδρόµου απόσπασµα µαρτυρεί ότι το 

τµήµα µε τον «Ρυτοφόρο» και το ύφασµα σχετίζονται µε µία όρθια 

γυναικεία µορφή, µε ποδήρη χιτώνα, που είναι και η αποδέκτρια των 

δώρων. Αν κρίνουµε από την ενδυµασία του «Ρυτοφόρου» και τη 

σφραγίδα που φορά στο αριστερό του χέρι πρόκειται για µέλος της ελίτ 

της εποχής. Όσον αφορά στην αποδέκτρια, αυτή θα µπορούσε να είναι 

ιέρεια, ή η ίδια η θεότητα, σε επιφάνεια. Ποιοι όµως είναι οι αποδέκτες 

των υπολοίπων ποµπικών στιγµιότυπων; Και ποιοι οι αποστολείς των 

αντικειµένων; 

Γνωρίζοντας, από το σύνολο της κρητοµυκηναϊκής τέχνης, ότι 

υπάρχει ένας έλλογος διάλογος ανάµεσα στο χώρο και τη διακόσµηση256, 

εύλογο να δεχτούµε ότι σε ένα τόσο σηµαντικό ανάκτορο, όπως αυτό της 

Κνωσού, είχε εφαρµοστεί ένα συγκεκριµένο εικονογραφικό πρόγραµµα. 

Η επιλογή των εν λόγω παραστάσεων στο διάκοσµο του ποµπικού 

διαδρόµου σηµαίνει, αν µη τι άλλο, ότι επρόκειτο για θέµατα τα οποία 

ενδιέφεραν το ανάκτορο ή στα οποία αυτό εµπλεκόταν. Σχετικά µε τους 

αποστολείς των προσφορών µπορούµε να κάνουµε πολλές και διάφορες 

υποθέσεις. Θα µπορούσαν, πρώτα-πρώτα, να ήταν άλλα ανάκτορα, που 

έστελναν πολύτιµα αντικείµενα ως ένα είδος σιωπηρής υποτέλειας. Θα 

µπορούσαν όµως, εξίσου, να αποτελούν δώρα προσφερόµενα από άλλες 

πόλεις, επαύλεις, εργαστήρια, ιδιώτες ή και µέλη της µινωικής ελίτ257. 

Όσον αφορά δε στον αποδέκτη των προσφορών µπορούµε να 

κάνουµε τις εξής δύο υποθέσεις. Πρώτον, τον αποδέκτη θα µπορούσε να 

αποτελεί το ίδιο το ανάκτορο, µε την ευρεία έννοια, ή τα ιερά, το 
                                                 
256 S. Immerwahr, Thera and Knossos. Relation of the Paintings to their Architectural Space, στο S. 
Sherrat (ed.), The Wall Paintings of Thera. Proceedings of the First International Symposium, Petros 
M. Nomikos Conference Centre, Thera, Hellas, 30 August – 4 September 1997, vol. I, σ. 467-490. 
257 Ch. Boulotis, Nochmals zum Prozessionsfresko von Knossos: Palast und Darbringung von Prestige-
Objekten, σε R. Hägg, N. Marinatos (eds.), The Function of the Minoan Palaces, Proceedings of the 
Fourth International Symposium at the Swedish Institute in Athens, 10-16 June 1984, Stockholm 1987, 
σ. 153-155. 
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ιερατείο δηλαδή, µε τη στενότερη έννοια, το οποίο είχε την έδρα του στο 

ανάκτορο. Σε µια τέτοια περίπτωση, η τοιχογραφία που κοσµούσε τη 

σηµαντικότερη δίοδο του ανακτόρου, θα είχε έναν συγκεκριµένο 

προπαγανδιστικό χαρακτήρα, αποτελώντας συνεχή υπόµνηση για τις 

οφειλές προς το ανάκτορο. ∆εύτερον, η εν λόγω τοιχογραφία θα τόνιζε, 

µαζί µε άλλες πολυάριθµες παραστάσεις λατρευτικού/συµβολικού 

χαρακτήρα, τον ενεργό ρόλο του ανακτόρου στα θρησκευτικά πράγµατα. 

Ως εκ τούτου, όλες οι επιµέρους ποµπές θα ξεκινούσαν από το ανάκτορο 

και θα κατευθύνονταν σε διάφορα ιερά, διάσπαρτα, είτε στην ύπαιθρο 

είτε σε αστικά κέντρα258, εικόνα δηλαδή αντίστοιχη µε αυτή που µας 

παρέχει η πυλιακή πινακίδα Tn 316. 

Μεταφορά αγγείων συναντάται και στις ποµπές γυναικών της 

µυκηναϊκής Ελλάδας σε τρεις περιπτώσεις, ήτοι στη Θήβα, την Τίρυνθα 

και τις Μυκήνες. Πρόκειται για τρία αγγεία διαφορετικά µεταξύ τους, εκ 

των οποίων το πρώτο ήταν προφανώς κατασκευασµένο από φλεβωτό 

µάρµαρο, το δεύτερο από χρυσό, και το τελευταίο από αλάβαστρο ή 

ασήµι, προερχόµενο µάλιστα από την ίδια σύνθεση µε την «Μυκηναία». 

Αλλά και στις περιπτώσεις αυτές δεν είµαστε σίγουροι για το ποιος ήταν 

ο αποστολέας. Θα µπορούσαν να αποτελούν ανακτορικές ή ιδιωτικές 

προσφορές στο πλαίσιο µιας γιορτής, κατά τη διάρκεια της οποίας 

πρόσωπα της µυκηναϊκής ελίτ θα µετέφεραν πολύτιµα προς ανάθεση 

αντικείµενα (υφάσµατα, κόσµηµα, αγγεία, αρώµατα κ.α.). Από την άλλη, 

θα µπορούσε κάλλιστα να πρόκειται για µια θεσµοθετηµένη γιορτή του 

µυκηναϊκού εορτολογίου, οργανωµένη από το ιερατείο, στο οποίο θα 

                                                 
258 Για την αποστολή προσφορών εν γένει από το ανάκτορο της Κνωσού σε ιερά βλ. J. T. Killen, Piety 
begins at Home: Place-names on Knossos records of religious offerings, στο P. Ilievski, Crepajac L. 
(eds.), Tractata Mycenaea, Proceedings of the eighth International Colloquium on Mycenaean Studies, 
held in Ohrid, 15-20 September 1985, Skopje 1987, σ. 163-177. Με βάση τις πινακίδες η συντριπτική 
πλειοψηφία των προσφορών κατέληγε σε ιερά γειτονικών προς το ανάκτορο περιοχών. Στις 
περιπτώσεις που δεν ονοµατίζεται η θέση στην οποία αποστέλλονταν οι προσφορές, εύλογο να 
υποθέσουµε ότι προορίζονταν για ιερά στην ίδια την Κνωσό. 
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εντάσσονταν οι ποµπεύτριες που µετέφεραν τις προσφορές προς τη 

θεότητα. Μόνο υποθέσεις είµαστε σε θέση να κάνουµε. 

Τα εν λόγω αγγεία δεν θα ήταν και τα µόνα µεταφερόµενα στις 

ποµπικές συνθέσεις. Σηµειώνουµε δε ότι κανένα από αυτά δεν αποτελεί 

τυπικό λατρευτικό σχήµα. Ωστόσο λόγω της πολυτιµότητας του υλικού 

τους και της περίτεχνης κατασκευής τους θα µπορούσαν να αποτελούν 

καθεαυτά το αντικείµενο ανάθεσης στο πλαίσιο του ποµπικού δρώµενου. 

Καθώς, όµως, και τα τρία ανήκουν σε έναν τύπο, µε στενό λαιµό και 

µικρό στόµιο, κατάλληλο να δεχθεί αρωµατικά έλαια, θα µπορούσαν να 

µεταφέρονται γεµάτα µε το περιεχόµενό τους. Το τελευταίο αυτό θα 

µπορούσε να αναλωθεί στο πλαίσιο της τελετουργίας, ιδιαίτερα αν 

δεχθούµε ότι επρόκειτο για µία αποκλειστικά γυναικεία γιορτή. Στο 

επίκεντρο της γιορτής θα µπορούσε να βρίσκεται µία γυναικεία θεότητα, 

όπως και στην περίπτωση της «Μυκηναίας» που αποτελούσε, ως 

φαίνεται, την αποδέκτρια του περιδέραιου, και συνεπώς τον τελικό στόχο 

της ποµπής. 

Γνωρίζουµε πολύ καλά από τις πινακίδες Γραµµικής Β ότι η 

παραγωγή αρωµατικού ελαίου αποτελούσε µία από τις δραστήριες 

βιοτεχνίες του ανακτόρου259. Ενδεχοµένως δε η συλλογή των 

κατάλληλων φυτών για την παρασκευή αρωµατικών ελαίων260 (π.χ. 

άγριων ρόδων) να βρισκόταν στα χέρια γυναικών, όπως και στην 

περίπτωση του κρόκου, τελετουργία που απεικονίζεται στην Ξεστή 3 του 

Ακρωτηρίου. Στα αρχεία των πινακίδων το αρωµατικό λάδι συναντάται 

µε διάφορους χαρακτηρισµούς ως σφακόεν, ροδόεν, κυπερόεν κ.ά.261, 

                                                 
259 C. W. Shelmerdine, The Perfume Industry of Mycenaean Pylos, Göteborg 1985. I. Tournavitou, The 
“Ivory Houses” at Mycenae, The British School at Athens 1995 (Suppl. 24), σ. 257-276. 
260 Βλ. σχετικά M. Wylock, La fabrication des parfurms à l’ époque mycénienne d’ après les tablettes 
Fr de Pylos, SMEA 11 (1970), σ. 116-133. M. Wylock, Les aromates dans les tablettes Ge de Mycènes, 
SMEA 15 (1972), σ. 105-146. 
261 A. Sarpaki, Condiments, perfume and dye plants in Linear B: A look at the textual and 
archaeobotanical evidence, στο A. Michailidou (ed.), Manufacture and Measurement. Counting, 
Measuring and Recording Craft items in Early Aegean Societies, Μελετήµατα 33, Athens 2001, σ. 195-
265. 
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καταχωριζόµενο συχνά σε συνάφεια µε γυναικείες θεότητες. Αρώµατα, 

σύµφωνα µε πινακίδες Γραµµικής Β, προσφέρονται λόγου χάρη στην ma-

te-re te-i-ja (PY Fr 1202262) καθώς και στην u-po-jo po-ti-ni-ja (PY Fr 

1225263), προοριζόµενα όµως για τα ενδύµατά τους. Αξίζει να σηµειωθεί 

ιδιαιτέρως ότι ανάµεσα στους a-re-pa-zo-o (αλειφαζόους) των πινακίδων 

της Πύλου, ένας, ο Φίλαιος, εργάζεται για λογαριασµό της Πότνιας, είναι 

δηλαδή po-ti-ni-ja-we-jo (ποτνιαίος)264. Ως γνωστόν, το τυπικό σχήµα για 

τη φύλαξη και εµπορία ελαίων, και δη αρωµατικών, ήταν οι µικροί 

ψευδόστοµοι αµφορείς, οι ka-ra-re-we των πινακίδων. Ωστόσο µπορούµε 

να υποθέσουµε ότι σε επίσηµες τελετουργίες, όπως ήταν οι ποµπές 

γυναικών, τα αρωµατικά έλαια θα µεταγγίζονταν σε περίτεχνα αγγεία και 

έτσι θα προσφέρονταν στις θεότητες ή θα καταναλώνονταν στο πλαίσιο 

των γυναικείων δρώµενων. 

Τέλος, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης προβληµατικής, θα πρέπει 

να αναφέρουµε το ενδεχόµενο ορισµένα από τα αγγεία που εικονίζονται 

στο φόντο λατρευτικών ή ποµπικών παραστάσεων να αποτελούσαν 

οµοίως αντικείµενα προσφοράς. Τα χαρακτηριστικότερα παραδείγµατα 

µας παρέχει ο µυκηναϊκός εικονιστικός ρυθµός, του 14ου και 13ου αι. π.Χ., 

όπου, ανάµεσα στις ποµπικές µορφές, που κινούνται είτε πεζή είτε σε 

άρµατα, εικονίζονται ενίοτε κάποια αγγεία265 (εικ. 55). Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι ορισµένα από αυτά ανήκουν στην κατηγορία των λεγόµενων 

τελετουργικών αγγείων, όπως, λόγου χάρη, κύπελλα της ιερής κοινωνίας, 

ρυτά κλπ.266 Ως πρωιµότερο παράδειγµα αυτής της εικονιστικής 

                                                 
262 Για µεταγραφή της πινακίδας βλ. E.L. Bennett Jr., J.-P. Olivier, The Pylos Tablets Transcribed, Part 
I: Texts and notes, Roma 1973, σ. 155. 
263 Οπ. π. υποσ. 262, σ. 156. 
264 Για τους αρωµατοποιούς βλ. σχετικά Χρ. Μπουλώτης, Η ελιά και το λάδι στις ανακτορικές 
κοινωνίες της Κρήτης και της µυκηναϊκής Ελλάδας: όψεις και απόψεις, στο Ελιά και Λάδι, ∆΄ τριήµερο 
εργασίας, Καλαµάτα, 7-9 Μαϊου 1993, Αθήνα 1996, σ. 33-36. 
265 E. Vermeule – V. Karageorghis, Mycenaean Pictorial Vase Painting, Cambridge (Mass.) and 
London 1982, σ. 196 (ΙΙΙ 21, ΙΙΙ 22). 
266 Για την κατανοµή κινητών ευρηµάτων και τον συσχετισµό τους µε τη λειτουργία των χώρων σε 
οικιστικό πλαίσιο βλ. Α. Μιχαηλίδου, Ακρωτήρι Θήρας. Η µελέτη των ορόφων στα κτήρια του οικισµού, 
Αθήναι 2001, σ. 399-440. 
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αντίληψης αναφέρεται η σφραγιστική παράσταση ενός πεπιεσµένου 

κυλίνδρου από τη Νάξο267. Σε αυτήν, µία ανδρική µορφή, µε ακόντιο στο 

τεταµένο χέρι, στον τύπο του Master Impression, εικονίζεται µπροστά σε 

ένα βωµό, στη σκιά ενός φοινικόδεντρου, πλευρικά του οποίου 

παρουσιάζονται τρία αγγεία, ήτοι ρυτό, πρόχους και κύπελλο ιερής 

κοινωνίας. Τα τελευταία θα µπορούσαν να θεωρηθούν δηλωτικά 

τελετουργικών πράξεων, στο πλαίσιο των οποίων είτε επρόκειτο να 

χρησιµοποιηθούν είτε να ανατεθούν (εικ. 56). Το ίδιο σκεπτικό 

αναγνωρίζεται και στη σαρκοφάγο της Αγίας Τριάδας, στη µία µακρά 

πλευρά της οποίας, πάνω από την ιέρεια που ιερουργεί στο βωµό, 

εικονίζονται ένα είδος κάνιστρου µε προσφορές και µία σπονδική 

πρόχους (εικ. 57). 

 

2. Ιερός χαρακτήρας των πολύτιµων προσφορών: 

Είναι η πινακίδα PY Tn 316 πάλι που µας επιτρέπει να 

χαρακτηρίσουµε ως προσφορές τα πολύτιµα αντικείµενα που 

καταχωρίζονται σε αυτήν. Από το σύνολο των διαθέσιµων εικονιστικών 

δεδοµένων, ειδικά δε των τοιχογραφηµένων, µόνο η «Μυκηναία», µε το 

περίτεχνο περιδέραιο στο χέρι, ως αποδέκτρια µιας ποµπής γυναικών, 

µας δίνει την απόδειξη ότι τέτοιου είδους παραστάσεις είχαν 

τελετουργικό χαρακτήρα και ότι τα µεταφερόµενα αντικείµενα πρέπει να 

νοηθούν ως προσφορές. Την άποψη αυτή στηρίζει πρόσθετα και η 

µεταφορά του πήλινου ειδωλίου µε υψωµένα χέρια, µαζί µε ύφασµα, 

µεταξύ των άλλων πολύτιµων αντικειµένων στην ποµπή της Τίρυνθας. 

Τον ιερό χαρακτήρα των µεταφερόµενων αντικειµένων 

υποδεικνύουν και δύο σφραγιστικές παραστάσεις, στις οποίες εικονίζεται 

το τελικό στάδιο της προσφοράς. Την πρώτη αποτελεί το πήλινο 

σφράγισµα από την Κνωσό στο οποίο η αποδέκτρια της πολύτιµης 
                                                 
267 Marinatos 1993, σ. 173, εικ. 174. 
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προσφοράς, ενός αγγείου δηλαδή, είναι η γυναικεία µορφή που κάθεται 

στο βαθµιδωτό ιερό κτίσµα µε την επίστεψη διπλών κεράτων (εικ. 30). Η 

δεύτερη είναι το σφράγισµα από την Αγία Τριάδα, στο οποίο οµοίως µια 

καθιστή, σε βραχώδες όµως τοπίο, γυναικεία µορφή δέχεται κωνικό ρυτό 

από τα χέρια ενός λάτρη (εικ. 31). Και οι δύο αυτές περιπτώσεις 

µπορούν, χωρίς αµφιβολία, να ενταχθούν σε ένα ευρύ εικονογραφικό 

κύκλο παραστάσεων, που χαρακτηρίζονται ως «Σκηνές προσφορών»268, 

ελλιπώς όµως ακόµη γνωστού. 

 Με αφετηρία αυτές τις σίγουρες παραστάσεις προσφορών 

µπορούµε να φωτίσουµε ερµηνευτικά και αρκετές από τις υπόλοιπες, των 

οποίων ο θρησκευτικός χαρακτήρας δεν είναι αµέσως εµφανής. Το 

γεγονός ότι οι ποµπές γυναικών δεν κοσµούν αυστηρά ιερούς χώρους, 

όπως η «Μυκηναία», δεν µειώνει καθόλου τον θρησκευτικό τους 

χαρακτήρα, µια και γνωρίζουµε ότι το ανάκτορο εµπλεκόταν πολλαπλώς 

στα θρησκευτικά πράγµατα και αποτελούσε πυρήνα για τη διεξαγωγή 

τελετουργιών. Ο σαφής διαχωρισµός του ανακτόρου από το 

Θρησκευτικό Κέντρο στις Μυκήνες, ή η ύπαρξη ιερών και εκτός του 

ανακτόρου στην Πύλο, δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχαν και στο εσωτερικό 

αυτών (όπως π.χ. η Βορειονανατολική αποθήκη στην Πύλο269), ενώ η 

αίθουσα του θρόνου, και ιδιαιτέρως η εστία, θεωρούνταν χώρος 

τελετουργιών. ∆εν µπορούµε, λοιπόν, για τα δεδοµένα της εποχής, να 

φανταστούµε µια πολιτική εξουσία πλήρως διαχωρισµένη από τη 

θρησκεία. Άλλωστε, η θρησκεία υπήρξε ανέκαθεν ένα από τα 

αποτελεσµατικότερα οχήµατα για την άσκηση πολιτικής εξουσίας. ∆εν 

µπορεί, λοιπόν, να θεωρηθεί τυχαία η επιλογή θρησκευτικών θεµάτων 

                                                 
268 Marinatos 1993, σ. 160-162 (για τον εικονογραφικό κύκλο τιτλοφορούµενο ως “Offertory 
Scheme”). 
269 C. Blegen, M. Rawson, The Palace of Nestor in Western Messenia I: The Buildings and Their 
Contents, Princeton 1966, σ. 301-305. I. Tegyey, The Northeast Workshop at Pylos, στο Th. G. 
Palaima, C. W. Shelmerdine (eds.), Pylos Comes Alive: Industry and Administration in a Mycenaean 
Palace, New York 1984, σ. 65-79. 
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για τη διακόσµηση των ανακτόρων, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται, 

λόγου χάρη, η ποµπή µε προσφορές που κοσµούσε τον προθάλαµο της 

αίθουσας του θρόνου στο ανάκτορο της Πύλου270 (εικ. 58). 

 

3. Το τελικό στάδιο της προσφοράς: η έννοια του τόπου 

Το ζήτηµα του χώρου στον οποίο εκτυλίσσεται η καταληκτήρια 

φάση του τελετουργικού δρώµενου συνδέεται στενά µε τον χαρακτήρα 

των προσφορών. Τα εικονογραφικά στοιχεία του τελικού σταδίου της 

προσφοράς είναι αυτά που µας βεβαιώνουν για την ιερότητα κάποιων 

από τις παραστάσεις. Στις περιπτώσεις δύο σφραγισµάτων, από την 

Κνωσό και την Αγία Τριάδα, είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε το 

χώρο όπου λαβαίνουν χώρα οι προσφορές. Στο πρώτο, είναι σαφές ότι η 

προσφορά απευθύνεται σε µία γυναικεία µορφή καθισµένη σε υπαίθριο, 

ορεινό ιερό. Και στο δεύτερο, η προσφορά, που απευθύνεται επίσης σε 

καθιστή γυναικεία µορφή, εκτυλίσσεται σε ένα ορεινό χώρο. 

Αντιθέτως, στο σύνολο των σχετικών µε το θέµα τοιχογραφιών, 

δεν διαθέτουµε στοιχεία για τον χώρο στον οποίο καταλήγουν οι 

προσφορές, ακόµα και αν υποθέσουµε ότι τους αποδέκτες αποτελούν 

καθισµένες γυναικείες µορφές. Οι τοιχογραφικές συνθέσεις από την 

Κρήτη, τις Κυκλάδες και την ηπειρωτική Ελλάδα δεν µας δίνουν επί του 

προκειµένου πληροφορίες καθώς είναι ζωγραφισµένες σε ουδέτερο 

φόντο. Αυτό θα µπορούσε ενδεχοµένως να σηµαίνει ότι 

διαδραµατίζονταν σε κλειστό χώρο. Μια τέτοια υπόθεση ενισχύεται 

άλλωστε από το γεγονός ότι οι µορφές, όπως λόγου χάρη η «Λευκή Θεά» 

στην Πύλου ή θεά στο χρυσό δαχτυλίδι από την Τίρυνθα, που δέχονται 

τις προσφορές κάθονται σε κλισµό. 

                                                 
270 Lang 1969, πίν. 119. R. Hägg, Pictorial Programmes in Minoan Palaces and Villas?, στο P. 
Darcque, J.-Cl. Poursat, L’ iconographie minoenne. Actes de la Table Ronde d’ Athènes (21-22 avril 
1983), 1985 (BCH, Suppl. XI), σ. 216. 
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Στις ποµπές γυναικών, ιδιαιτέρως, η απουσία στοιχείων δηλωτικών 

του χώρου, θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές είχαν έναν 

ερµητικό, µυστηριακό ενδεχοµένως, χαρακτήρα, που δεν θα επέτρεπε την 

διεξαγωγή τους, στην τελική τουλάχιστον φάση, υπό το βλέµµα του 

πλήθους. Αντίστοιχη είναι η περίπτωση, στα ιστορικά χρόνια, των 

Αρρηφορίων στην Αθήνα. 

Ο δέκτης της εικόνας θα µπορούσε, βεβαίως, κάθε φορά να 

ανάγεται συνειρµικά σε συγκεκριµένη γιορτή. Στην περίπτωση της 

«Μυκηναίας», η τελική φάση της προσφοράς θα µπορούσε να λαµβάνει 

χώρα µέσα στο ίδιο το Θρησκευτικό Κέντρο. Στις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, η απουσία στοιχείων δηλωτικών του τόπου σηµαίνει 

ενδεχοµένως ότι η τελετουργία θα διαδραµατιζόταν σε διάφορα ιερά της 

θεότητας, είτε εντός είτε εκτός του ανακτόρου. Κάτι τέτοιο µπορούµε να 

δεχτούµε για τις ποµπές γυναικών από τη Θήβα ή την Πύλο, οι οποίες 

κατευθύνονταν ενδεχοµένως σε κάποιους ιερούς χώρους, είτε σε άµεση 

γειτνίαση µε το ανάκτορο είτε µακρύτερα, όπως λόγου χάρη στην ιερή 

τοποθεσία pa-ki-ja-na. Για την ποµπή της Κνωσού, αν δεχτούµε ότι οι 

προσφορές προέρχονταν από εξωανακτορικούς τόπους µε προορισµό 

κάποια ιερά στο εσωτερικό του ανακτόρου, µπορούµε να φανταστούµε 

ότι η τελική φάση εκτυλισσόταν π.χ. στην κεντρική ή τη δυτική αυλή ή 

και εντός των ανακτορικών ιερών. Αν δεχτούµε µια αντίθετη κατεύθυνση 

των προσφορών, µε αφετηρία δηλαδή το ανάκτορο και προορισµό 

διάφορα εξωανακτορικά ιερά, είτε στην πόλη της Κνωσού είτε στην 

ύπαιθρο (π.χ. ιερά κορυφής), τότε θα δεχτούµε ότι εκεί λάµβανε χώρα και 

η τελική φάση της τελετουργίας. 

Με βάση τις πινακίδες της Γραµµικής Β, τον τελικό προορισµό 

των προσφορών αποτελούσαν τα ιερά ή οι οίκοι των θεοτήτων. 

Ενδεικτική της οργάνωσης των ιερών είναι η εικόνα που µας προσφέρει 

η πινακίδα PY Tn 316. Στην τοποθεσία της pa-ki-ja-na, πρέπει να 
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υποθέσουµε την ύπαρξη πέντε τουλάχιστον ιερών. Η ύπαρξη τέτοιων 

χώρων λατρείας επιβεβαιώθηκε και ανασκαφικά µε την αποκάλυψη του 

Θρησκευτικού Κέντρου στην ακρόπολη των Μυκηνών, κατά τα έτη 1968 

και 1969. Οι εκεί θεότητες θα µπορούσαν να λατρεύονται χωριστά ή σε 

κοινές γιορτές271. Την πρόσβαση στον αντίστοιχο ιερό χώρο θα ήλεγχε 

µια Κλειδούχος, όπως θα δούµε και παρακάτω, ρητά µαρτυρηµένη στην 

περίπτωση των ιερών της pa-ki-ja-na. Υπεύθυνοι για τις τελετουργίες θα 

ήταν εν γένει οι ιερουργοί, άνδρες και γυναίκες, που αναφέρονται στις 

πινακίδες µε τους ίδιους έως σήµερα όρους– ιερείς και ιέρειες -i-je-re-u 

και i-je-re-ja, ιερέας και ιέρεια αντίστοιχα- άτοµα που κατείχαν υψηλή 

κοινωνική θέση και απολάµβαναν τα ανάλογα προνόµια. 

Στην ποµπή των αγοριών από την Ξεστή 3, η τελική φάση θα 

µπορούσε να διαδραµατίζεται, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες ενδείξεις, στο 

ισόγειο του κτιρίου, εκεί όπου βρίσκεται και το άδυτο, χώρος 

κατάλληλος, εκτός των άλλων, και για µυητικές τελετές. Για την ποµπή, 

τέλος, από το κλιµακοστάσιο της Ξεστής 4, την πιο εύλογη ερµηνεία µας 

την δίνουν οι ίδιες οι µορφές, που λειτουργούν σαν «Sign-posts»272. Στην 

περίπτωση αυτή, αν ερµηνεύσουµε ως έχει την κίνηση των δωροφόρων 

από έξω προς τα µέσα, θα πρέπει να δεχτούµε ότι το τελικό στάδιο 

διαδραµατιζόταν στο εσωτερικό του κτιρίου αυτού. 

 

4. Η διαχείριση των πολύτιµων αντικειµένων: 

Τα ανάκτορα, προκειµένου να ενισχύσουν και να νοµιµοποιήσουν 

τις υπάρχουσες πολιτικές και κοινωνικές δοµές, αλλά και να εξάρουν τον 

                                                 
271 Ch. Boulotis, Synnaoi Theoi: A Cult Phenomenon of the Aegean Late Bronze Age (Summary), στο 
R. Hägg, G. Nordquist (eds.), Celebrations of death and divinity in the Bronze Age Argolid, 
Proceedings of the Sixth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 11-13 June, 1988, 
Stockholm 1990, σ. 199. 
272 Για τον όρο «Sign-posts» βλ. M. Cameron, New Restorations of Minoan Frescoes from Knossos, 
BullInstClSt 17 (1970), σ. 163-166, ειδικότερα σ. 165. R. Hägg, Pictorial Programmes in Minoan 
Palaces and Villas?, στο P. Darcque, J.-Cl. Poursat, L’ iconographie minoenne. Actes de la Table 
Ronde d’ Athènes (21-22 avril 1983), 1985 (BCH, Suppl. XI), σ. 209-217, ειδικότερα σ. 210. 
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συντονιστικό ρόλο τους στα θρησκευτικά πράγµατα, συνέβαλαν 

οικονοµικά στην επίσηµη θρησκεία273, όπως πιστοποιείται από τις 

πινακίδες Γραµµικής Β274. ∆ύο ήταν οι βασικοί τρόποι, ένας άµεσος και 

ένας έµµεσος. Ο πρώτος ήταν η προσφορά αγαθών, αναλώσιµων ή µη, 

ενώ ο δεύτερος η ένταξη των θεοτήτων και των µελών του ιερατείου 

στην ανώτερη κοινωνικά οµάδα. 

Προσφορά δώρων θα γινόταν µε πολλές εορταστικές αφορµές, είτε 

στο πλαίσιο του θεσµοθετηµένου ιερού εορτολογίου είτε και σε έκτακτες 

περιπτώσεις. Τα πολύτιµα αντικείµενα θα αποστέλλονταν είτε σε ιερά 

είτε στα ίδια τα ανάκτορα, που είχαν αφενός έναν σηµαίνοντα 

θρησκευτικό ρόλο και αφετέρου ιερά στο εσωτερικό τους. 

Η βαθµιαία και µε ποικίλες αφορµές συσσώρευση πολύτιµων 

δώρων σε ιερά, ανάκτορα και επιφανή κτίσµατα θα καθιστούσε αναγκαία 

τη φύλαξη των «κειµηλίων» σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους – ένα 

είδος θησαυροφυλακίων, πρακτική γνωστή από τους κλασικούς χρόνους 

στις ελληνικές πόλεις-κράτη (βλ. ενδεικτικά τη φύλαξη του θησαυρού 

της πόλεως των Αθηνών στον οπισθόδοµο του Παρθενώνα). Με το 

γεγονός αυτό φαίνεται ότι σχετίζεται άµεσα η θέσπιση του ιερατικού 

αξιώµατος της κλειδούχου (ka-ra-wi-po-ro275 = κλαFιφόρος, κληιφόρος) , 

αξίωµα που επιβιώνει και ενισχύεται στα ιστορικά χρόνια276, 

αναφερόµενη στις πινακίδες της Πύλου µε το όνοµα Καρπαθία (Ka-pa-ti-

ja). Η τελευταία θα είχε προφανώς ως αποστολή τη φύλαξη των ιερών 

αναθηµάτων, των δώρων, όπως ήταν, λόγου χάρη, τα χρυσά αγγεία που 

                                                 
273 L. Bendall, The Economics of Potnia in the Linear B Documents: Palatial Support for Mycenaean 
Religion, στο R. Laffineur, R. Hägg (eds.), Potnia, Deities and Religion in the Aegean Bronze Age. 
Proceedings of the 8th International Aegean Conference / 8e Rencontre égéenne internationale, 
Göteborg, Göteborg University, 12-15 April 2000, (Aegaeum 22), Liège 2001, σ. 445. 
274 S. Lupack, The Role of the Religious Sector in Mycenaean Economics, BCH 122 (1998), σ. 423-
425. 
275 Gérard-Rousseau 1968, σ. 123-125 (λ. ka-ra-wi-po-ro). Documents 19732, σ. 254, 396. 
276 Για τον τύπο της Κλειδούχου ιέρειας στην εικονογραφία των ιστορικών χρόνων, µε αναφορές και 
στα σχετικά επιγραφικά δεδοµένα, βλ. Α. Γ. Μάντης, Προβλήµατα της εικονογραφίας των ιερέων και 
των ιερειών στην αρχαία ελληνική τέχνη, Αθήνα 1990, σ. 28-65. 
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καταχωρίσθηκαν στην πυλιακή πινακίδα Tn 316. Σε µια άλλη πινακίδα 

από το αρχείο της Πύλου, στην PY Ae 303, καταγράφεται ότι το 

ανάκτορο στέλνει 14 γυναίκες, ως do-e-ra (= δούλες), µε σκοπό (e-ne-ka) 

τη φύλαξη του ιερού χρυσού (ku-ru-so-jo i-je-ro-jo277). 

Η προσφορά δώρων όµως δεν αποτελούσε απλώς µια θρησκευτική 

πράξη, µια πράξη ευσέβειας. Τόσο αυτή, όσο και η διαχείριση, εν 

συνέχεια, των πολύτιµων αντικειµένων φαίνεται ότι συµπυκνώνουν 

οικονοµικά και κοινωνικά στοιχεία, καθώς ο αυξανόµενος, µε ποικίλες 

αφορµές, αριθµός των πολύτιµων προσφορών είχε ως αποτέλεσµα τη 

συσσώρευση ενός σεβαστού κεφαλαίου. 

Τι γινόταν όµως µε αυτό το ιερό κεφάλαιο; Αποτελούσε απλώς ένα 

νεκρό απόθεµα, συσσωρευµένο στους αποθηκευτικούς χώρους των 

ιερών278, δηλωτικό πλούτου και ισχύος, επιδεικνυόµενο στο πλαίσιο 

τελετών ή χρησιµοποιούµενο απλώς σε τελετουργίες; Το πιθανότερο 

είναι, όπως πιστεύω, ότι δεν πρόκειται για ένα νεκρό κεφάλαιο, πολύ 

περισσότερο αφού γνωρίζουµε την έντονη εµπλοκή του ιερατείου στις 

οικονοµικο-παραγωγικές δραστηριότητες. Τα ιερά δεν είναι µόνο 

κάτοχοι γαιών, αλλά, τουλάχιστον για τη µυκηναϊκή εποχή, έχουµε ρητές 

µαρτυρίες, ότι εµπλέκονται και στη βιοτεχνική δραστηριότητα279. 

Στις πινακίδες αναφέρονται διάφορες κατηγορίες τεχνιτών που 

χαρακτηρίζονται ως po-ti-ni-ja-we-je, ως ποτνιαίοι δηλαδή, εργαζόµενοι 

στην υπηρεσία της Πότνιας. Εκτός από τον αρωµατοποιό Φίλαιο, που 

                                                 
277 Gérard-Rousseau 1968, σ. 112-113 (λ. i-je-ro). Documents 19732, σ. 394. 
278 Για τη συνάφεια αποθηκευτικών χώρων µε ιερά στoν αιγαιακό χώρο κατά την εποχή του Χαλκού 
βλ. E. Kyriakidis, The Economics of Potnia: Storage in “Temples” of Prehistoric Greece, στο R. 
Laffineur, R. Hägg (eds.), Potnia, Deities and Religion in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 
8th International Aegean Conference / 8e Rencontre égéenne internationale, Göteborg, Göteborg 
University, 12-15 April 2000, (Aegaeum 22), Liège 2001, σ. 123-129. Ch. Boulotis, Nochmals zum 
Prozessionsfresko von Knossos: Palast und Darbringung von Prestige-Objekten, σε R. Hägg, N. 
Marinatos (eds.), The Function of the Minoan Palaces, Proceedings of the Fourth International 
Symposium at the Swedish Institute in Athens, 10-16 June 1984, Stockholm 1987, σ. 155. 
279 S. Lupack, Palaces, Sanctuaries and Workshops. The Role of the Religious Sector in Mycenaean 
Economics, στο M. L. Galaty and W. A. Parkinson, Rethinking Mycenaean Palaces. New 
Interpretations of an Old Idea, Los Angeles 1999, σ. 25-34. 
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προαναφέραµε, ως ποτνιαίοι αναφέρονται και 19 από τους 304 

µεταλλουργούς που καταχωρίζονται στις πινακίδες της σειράς Jn από την 

Πύλο. Γυναίκες τεχνίτρες στην υπηρεσία της Πότνιας καταχωρίζονται 

και στην κνωσιακή πινακίδα G 820, καθώς λαµβάνουν µερίδες τροφίµων 

από το ανάκτορο. Εκτός όµως από τους τεχνίτες, το συσχετισµό του 

ιερατείου µε τις βιοτεχνικές δραστηριότητες µαρτυρούν τόσο οι 

πινακίδες280 όσο και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα. Στα τελευταία 

αναφέρουµε ιδιαιτέρως το Βορειοανατολικό εργαστήριο της Πύλου, 

αναπόσπαστο τµήµα του οποίου ήταν το µοναδικό ιερό στο εσωτερικό 

του ανακτόρου, αλλά και τις τρεις αποθήκες εργαστηρίων στο 

Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών. 

Ο τοµέας της ιερής οικονοµίας αποτελούσε σαφώς τµήµα της 

µυκηναϊκής ανακτορικής οικονοµίας. Οι γραφείς, όντας γνώστες της 

ιδιαιτερότητας του κάθε τοµέα, κατέγραφαν, συνήθως, τις σχετικές 

πληροφορίες σε ξεχωριστές πινακίδες. Όταν όµως οι καταγραφές των 

δύο τοµέων εµφανίζονταν στην ίδια πινακίδα, τότε ο γραφέας προέτασσε 

τα ανακτορικά και κατέγραφε κατόπιν τα θρησκευτικά ζητήµατα. Την εν 

λόγω ακολουθία επεσήµανε και συζήτησε ο J. Killen σε πινακίδες στις 

οποίες καταχωρίζονταν στοιχεία σχετικά µε την µεταλλοτεχνία σε Κνωσό 

και Πύλο281. 

Το ιερό θα µπορούσε να διακινεί ορισµένα από τα συσσωρευµένα 

στις αποθήκες του πολύτιµα αντικείµενα εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις 

του είτε απέναντι σε άλλα ιερά είτε στο ίδιο το ανάκτορο. Θα µπορούσε, 

όµως, να τα χρησιµοποιήσει για την αποστολή δώρων σε άλλα κέντρα, 

στο αιγαιακό ή τον ευρύτερο µεσογειακό χώρο, ή ακόµη και να τα 

εµπορευθεί. 

                                                 
280 Ενδεικτικά αναφέρεται η PY An 1281, από το Βορειοανατολικό εργαστήριο στο ανάκτορο της 
Πύλου, αλλά και η Th Of 36, στην οποία καταχωρίζονται ποσότητες µαλλιού που αποστέλλονται από 
το ανάκτορο στον wo-ko της Πότνιας, προκειµένου να υφανθούν εκεί. 
281 J. Killen, Bronzeworking at Knossos and Pylos, Hermathena 143 (1987), σ. 61-72. 
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Τα ανάκτορα ως αποδέκτες πολύτιµων προσφορών θα µπορούσαν 

οµοίως να διακινούν τα αντικείµενα αυτά είτε σε άλλα ανακτορικά 

κέντρα είτε και εκτός του αιγαιακού χώρου, στο πλαίσιο ενός πολύ καλά 

γνωστού από την Ανατολή της εποχής σύστηµα ανταλλαγής δώρων σε 

επίπεδο αυλών ή σε επίπεδο ελίτ282, ένα σύστηµα το οποίο είχε 

πραγµατευθεί ήδη το 1930 ο Α. Κεραµόπουλος µε αφορµή τα πολύτιµα 

αντικείµενα και πρώτες ύλες από το Καδµείο της Θήβας283. Έτσι πολλά 

από τα πολύτιµα αντικείµενα τα οποία βρέθηκαν ως κτερίσµατα στην 

ηπειρωτική Ελλάδα (π.χ. στον Ταφικό Κύκλο Α Μυκηνών) θα 

µπορούσαν να αποτελούν αντικείµενα ανταλλαγής ανάµεσα στα 

ανάκτορα της Κρήτης και στη µυκηναϊκή ελίτ284. Ανταλλαγή δώρων 

µεταξύ του αιγαιακού και του ευρύτερου µεσογειακού χώρου 

υποδεικνύουν και οι τοιχογραφίες σε πέντε τάφους Αιγυπτίων 

αξιωµατούχων των Φαραώ της 18ης ∆υναστείας Χατσεψούτ και 

Τούθµωση του Γ (1504-1450 π.Χ.). Σε αυτές εικονίζονται Αιγαίοι 

απεσταλµένοι, Μινωϊτες285 αρχικά και αργότερα Μυκηναίοι286, να 

προσφέρουν, µεταξύ άλλων, µια σειρά πολύτιµων αντικειµένων, όπως 

υφάσµατα287, κοσµήµατα288 και αγγεία289. 

Τα υφάσµατα ήταν είδος πρώτης ανάγκης µε διττό ρόλο, 

προστασίας και στολισµού. Στο πλαίσιο του κρητοµυκηναϊκού κόσµου 

                                                 
282 C. Zaccagnini, Lo scambio dei doni nel Vicino Oriente durante i secoli XV-XIII, Roma 1973, 
passim. S. Voutsaki, Value and Exchange in Pre-monetary Societies: Anthropological Debates and 
Aegean Archaeology, στο C. Gillis, Chr. Risberg, B. Sjöberg (eds.), Trade and Production in 
Premonetary Greece: Aspects of Trade. Proceedings of the third International Workshop, Athens 1993, 
Jonsered 1995, σ. 7-17. 
283 Α. Κεραµόπουλος, Αι βιοµηχανίαι και το εµπόριον του Κάδµου, ΑΕ 1930, σ. 29-58. 
284 PM I, σ. 469. 
285 J. Vercoutter, L’ Égypte et le monde égéen préhellénique, Kairo 1956, σ. 367-395. 
286 Όπ. π. υποσ. 285, σ. 397-406. 
287 Burke 1998, σ. 45-48. I. Tzachili, Circulation of textiles in the Late Bronze Age Aegean, στο A. 
Michailidou (ed.), Manufacture and Measurement. Counting, Measuring and Recording Craft items in 
Early Aegean Societies, Μελετήµατα 33, Athens 2001, σ. 167-175. 
288 PM II, εικ. 482 C και PM II εικ. 473. 
289 PM II, σ. 647-649. J. Vercoutter, L’ Égypte et le monde égéen préhellénique, Kairo 1956, σ. 305-
357. 
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αποτελούσαν σηµαντικό εξαγωγικό προϊόν και πηγή πλούτου290. Την 

παλαιότερη αναφορά σε εµπόρους και αγαθά από το Αιγαίο προσφέρει 

πιθανότατα η πινακίδα ARMT 21.432: 4-12 της πρώιµης 2ης χιλιετίας 

π.Χ. από το Μάρι, στην οποία καταγράφονται ενδύµατα και δερµάτινα 

υποδήµατα µε προέλευση την Kaptara (Κρήτη;). Ιδιαιτέρως τα πορφυρά 

µάλλινα υφάσµατα, από τα πρώτα, πιθανώς, εξαγώγιµα µινωϊκά 

προϊόντα, έφτασαν να έχουν αξία ανάλογη µε αυτή των πολύτιµων 

µετάλλων, σύµφωνα πάντα µε γραπτές πηγές291. 

Από την άλλη, ιδιαίτερη ήταν η οικονοµική και κοινωνική αξία 

των κοσµηµάτων, και δη των προσφερόµενων περιδεραίων και των 

ψήφων αυτών292. Όταν τις φορούσαν ήταν δηλωτικές του κοινωνικού 

επιπέδου (status), ενώ όταν τις προσέφεραν είχαν οικονοµική αξία. Ας 

µην ξεχνάµε ότι ηµιπολύτιµοι λίθοι όπως ο αχάτης, ο κορναλίνης, το 

lapis lazuli, ο αµέθυστος εισάγονταν στον αιγαιακό χώρο και είχαν ως εκ 

τούτου µεγάλη εµπορική αξία. 

Τα πολύτιµα αγγεία, όπως και οι πολύτιµες πρώτες ύλες εν γένει, 

θα ήταν, χωρίς αµφιβολία, περιζήτητα στο ανταλλακτικό εµπόριο των 

ανακτορικών κοινωνιών του µεσογειακού χώρου293. Αποτελούσαν όµως 

και εντυπωσιακά δώρα ή αντίδωρα στο πλαίσιο των διπλωµατικών 

προσεγγίσεων µεταξύ των ανακτορικών αυλών. Ενδεικτικά της 

τελευταίας περίπτωσης τα αγγεία που απεικονίστηκαν στους τάφους των 

Αιγυπτίων αξιωµατούχων της 18ης ∆υναστείας, στα χέρια των 

                                                 
290 Burke 1998, σ. 45-48. 
291 Burke 1998, σ. 46. 
292 Για µια σύντοµη πραγµάτευση του θέµατος βλ. Μ. Παναγιωτάκη, Φαγιεντιανή, κοσµήµατα και 
πολυτελή αντικείµενα, στο Κρήτη – Αίγυπτος. Πολιτισµικοί δεσµοί τριών χιλιετιών (Κατάλογος έκθεσης 
στο Αρχαιολογικό Μουσείου του Ηρακλείου, 21 Νοεµβρίου 1999 – 21 Σεπτεµβρίου 2000), Ηράκλειο 
2000, σ. 93-96. 
293 A. and S. Sherratt, From Luxuries to Commodities: The Nature of Mediterranean Bronze Age 
Trading Systems, στο N.H. Gale (ed.), Bronze Age trade in the Mediterranean, Papers Presented at the 
Conference held at Rewley House, Oxford, in December 1989, Jonsered 1991, σ. 351-386. (ιδιαιτέρως 
για τον ρόλο των πολύτιµων µετάλλων σ. 360-362). C. Gillis, Trade in the Late Bronze Age, στο C. 
Gillis, Chr. Risberg, B. Sjöberg (eds.), Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of 
Trade. Proceedings of the third International Workshop, Athens 1993, Jonsered 1995, σ. 61-86. 



 

 

94

 

απεσταλµένων από την Κρήτη και την ηπειρωτική Ελλάδα. 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι µεταξύ αυτών συγκαταλέγονταν και αµιγώς 

τελετουργικά σκεύη, όπως λόγου χάρη τα ρυτά, αλλά και τύποι αγγείων 

που έχουν αποκαλυφθεί στα θησαυροφυλάκια ιερών294. 

Αποδεικνύεται λοιπόν, ότι η διαχείριση των πολύτιµων 

αντικειµένων που συσσωρεύονταν στις αποθήκες των ιερών αλλά και οι 

παραγωγικο-οικονοµικές δραστηριότητες του ιερατείου αποτελούν 

σαφώς θέµατα προς περαιτέρω διερεύνηση. Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί 

και για τη διαπλοκή εν γένει της ιερής οικονοµίας µε την ανακτορική. 

Όπως και να έχει πάντως, η µυκηναϊκή οικονοµία αποδεικνύεται ένας 

θεσµός πιο περίπλοκος από ό,τι παλαιότερα είχε πιστευτεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
294 Βλ. ενδεικτικά PM II, σ. 647-649. 
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